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Sammanfattning 

Denna studie handlar om lärarens första år i yrket, introduktionsåret. Alla nyblivna lärare måste 

genomgå introduktionsåret med mentor innan de kan söka sin lärarlegitimation.  

Studiens övergripande syfte är att få kunskaper om hur introduktionsåret för nyblivna lärare 

fungerar i en kommun i mellersta Sverige. Mer specifikt vill jag belysa och analysera nyblivna 

lärare och mentorer om deras uppfattning om och upplevelser av introduktionsåret. 

Studiens syfte preciseras med följande frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har nyblivna lärare respektive mentorer om introduktionsåret? 

- Hur beskriver nyblivna lärare respektive mentorer introduktionsåret? 

- Vilka hinder och möjligheter identifierar nyblivna lärare respektive mentorer i arbetet med att 

genomföra ett så bra introduktionsår som möjligt? 

 

Metoden har varit en kvalitativ och kvantitativt undersökning i form av intervjuer av tre nyblivna 

lärare och sex mentorer samt en enkätundersökning med 18 deltagande respondenter. 

Jag har analyserat intervjuerna i fyra olika teman som redovisas i resultatavsnittet. 

 

Resultatet av studien är att samtliga intervjuade deltagare tycker att introduktionsåret är en bra 

verksamhet, möjligheterna är många med en mentor som hjälp det första året. Den nyblivna 

läraren får hjälp med frågor som rör det praktiska och kan reflektera och diskutera olika ämnen 

med sin mentor. Tidsaspekten har varit den del som samtliga deltagare tycker har varit det svåra. 

Det har inte funnits tillräckligt med tid för den nyblivna läraren och mentorn att träffas och 

mentorn har haft svårt att hinna med och närvara vid de nyblivna lärarnas lektioner. Mentorn 

måste närvara vid lektioner för att kunna göra en bedömning av den nyblivna läraren och denna 

bedömning skall skickas in till Skolverket som underlag till ansökan av lärarlegitimationen.  

 

Bedömningsdelen ansåg de flesta var en negativ del av introduktionsåret både för de nyblivna 

lärarna och för mentorerna. För de nyblivna lärarna handlade det om oron att bli bedömda igen 

och kanske inte bli godkända. För mentorerna var det mycket tidskrävande att göra en 

bedömning av den nyblivna läraren. 

 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, Lärare, Mentor, Intervju, Introduktionsåret. 
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1. Inledning  

Jag är snart en nyutexaminerad lärare och ska ut i det verkliga yrkeslivet. Vilka möjligheter och 

svårigheter väntar där ute på mig och mina kurskamrater? Måste jag gå ett introduktionsår? Vad 

innebär det för mig? Hur bra eller dåligt fungerar detta med introduktionsåret i en kommun i 

mellersta Sverige? Dessa tankar var upprinnelsen till min C-uppsats. Efter att ha läst några artiklar 

om olika svårigheter som drabbar nyutexaminerade lärare ville jag veta mer. Vad kommer att 

hända när jag kommer ut? De artiklar som belyser introduktionsåret för lärarna ger en negativ 

bild av hur det ser ut idag. Fungerar inte detta med introduktionsåret alls idag? Samhällsdebatten 

pågår ständigt angående läraryrket, vad ska göras för att höja statusen för lärarna? Hur kan 

kommunen/skolorna hjälpa nyblivna lärare så att de får en god start i yrkeslivet? På politikernivå 

kommer olika förslag på lagar som ska hjälpa den nyblivna läraren. Det finns idag en lag som 

säger att nyblivna lärare måste gå ett introduktionsår med en erfaren mentor.1 Kan detta vara ett 

steg att hjälpa oerfarna och nya lärare att få en trygghet i början i sitt yrke? 

Vetenskapligt finns en del forskning på hur läraren upplever sin första tid i yrket och även där 

visas oftast en negativ bild av hur läraren upplever sin första tid. 

 

Jag vill med denna studie belysa hur introduktionsåret fungerar i en kommun i mellersta Sverige. 

Jag anser att detta är intressant, jag får mer erfarenhet inför min yrkestart som lärare.  För andra 

nyblivna lärare och mentorer kan det också vara intressant att få insikt i hur introduktionsåret 

upplevs av andra nyblivna lärare och mentorer.  Mitt syfte med denna studie är att få kunskaper 

om hur introduktionsåret för nyblivna lärare fungerar i en kommun i mellersta Sverige. Mer 

specifikt vill jag belysa och analysera vilken uppfattning om och upplevelser nyblivna lärare och 

mentorer har av introduktionsåret. 

 

Jag vill tacka alla lärare och mentorer som tog sig tid att träffa mig och svara på mina frågor, utan 

er hade jag inte kunna genomföra min studie. Jag vill tacka min handledare Hassan Sharif för 

handfasta tips och råd jag fått. Jag vill även tacka kursansvariga Niklas Norén för all hjälp vid 

inlämnandet av uppsatsen. 

                                                 

 
1 SFS 2010:800 kap 2 § 16. 
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Tack även till mina kurskamrater Anette Rosén och Sandra Fors för all hjälp. Och sista men inte 

minst vill jag ge ett tack min familj för tålamodet och för att de har peppat mig under arbetets 

gång. 
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2. Bakgrund 

Före första juli 2011 fanns det inget krav att nyblivna lärare skulle gå ett introduktionsår när de 

började arbeta och det fanns ingen lag som reglerade obehöriga lärare att undervisa i skolan. 

Enligt Svensk författningssamling (SFS) 2010:800 får endast lärare med giltig lärarlegitimation 

och behörighet undervisa i grundskolan idag. ”Endast den som har legitimation som lärare eller 

förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen”.2  Undantag finns för lärare 

som undervisar i främmande språk samt undervisning i fritidshem. 3 Finns även undantag för 

dem som bedriver undervisning i modersmål, där undervisningen då enbart får bedrivas max ett 

år i sänder.4  

 

För att få lärarlegitimation fick behöriga lärare som redan var verksamma i skolan ansöka om sin 

legitimation hos Skolverket och den processen pågår fortfarande då inte alla lärare fått klart med 

sina legitimationer.  Från och med den första december 2012 krävs lärarlegitimation för att få 

tillsvidareanställning. För lärare som tillsvidareanställdes hos nuvarande arbetsgivare före den 

första juli 2011finns vissa undantagsregler som gäller fram till första juli 2015.5 Läraren måste ha 

behörighet i de ämnen de ska undervisa i. Det är Skolverket som beslutar om läraren får 

legitimationen samt i vilka ämnen läraren får behörighet beroende på vilken utbildning läraren 

har. Legitimationen är ett sätt att säkerställa att läraren har kompetens och utbildning att 

undervisa i de ämnen denne undervisar i.6 Motiven till att lärarlegitimationen infördes var bland 

annat professionalism, en ökad måluppfyllelse samt yrkesstatus. Legitimationen skulle lyfta 

lärarnas status och ge de lärare med legitimation ensamrätt på betygssättning.7 

 

Sedan 1995 har det funnits en rättighet om mentorskap vilket är ett avtal som tecknades mellan 

de kommunala arbetsgivarna och lärarfacken. Det har alltså funnits en möjlighet för nyblivna 

lärare att få en mentor men det har inte varit något krav.8 

                                                 

 
2 SFS 2010:800 kap 2 § 13. 
3 SFS 2010:800 kap 2 § 17. 
4 SFS 2010:800 kap 2 § 18. 
5 Lärarförbundet www.lararforbundet.se (2013-11-29). 
6 SKOLFS 2011:35 kap 4 § 13. 
7 Lindström (2012), www.skolaochsamhalle.se (2012-09-24). 
8 Lärarnas riksförbund www.lr.se (2013-06-10). 

http://www.lararforbundet.se/
http://www.skolaochsamhalle.se/
http://www.lr.se/
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För nyblivna lärare som tagit sin examen efter den första juli 2011 finns en lag som säger att de 

måste gå ett introduktionsår med utbildad handledare för att kunna söka sin legitimation. I 

skollagen kapitel 2 § 16 står följande: ”…med tillfredsställande resultat har genomfört en 

introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot 

examen”. 9 Tre skäl till varför introduktionsperioden har införts finns i bakgrundstexten på Statens 

offentliga utredningar (SOU) 2008:52. Kvaliteten i utbildningssystemet ska stärkas och förbättra 

elevernas måluppfyllelse samt likvärdigheten för barn och elever ska tryggas.10 

 

Fransson & Moberg (2001) använder begreppet induction i sin bok och beskriver det som en 

särskild metod i början av en lärares yrkesverksamhet där läraren praktiskt och mentalt övergår 

från att vara lärarstudent till professionell yrkesman. Författarna menar att det är något mer än 

bara ett provår eller en introduktionsperiod, det är att få stöd i sin professionella utveckling som 

lärare.11 Under detta introduktionsår får läraren stöttning och hjälp av sin handledare samt att 

handledaren tillsammans med rektorn gör en bedömning av den nyblivna läraren. Bedömningen 

skickas till Skolverket som underlag för lärarlegitimationen. Utan den godkända bedömningen 

kan inte den nyblivna läraren söka sin lärarlegitimation. Det är rektorns och skolans ansvar att se 

till att det finns handledare att erbjuda till nyanställda lärare och helst ska handledaren vara 

behörig i samma ämnen som den nyanställde. Handledaren ska vid några tillfällen bedöma den 

nyanställde och godkänna om denne är lämplig som lärare och därmed kan söka sin legitimation. 

Handledaren ska även finnas med som stöd och vägledning. 

 

Det finns ett förslag som eventuellt träder i kraft tidigast första juli 2014 om ändring i skollagen 

angående introduktionsåret. Förslaget är att nyutexaminerade lärare kan söka sin legitimation 

direkt efter utbildningen men rätten att få gå introduktionsåret med en handledare kvarstår och 

benämningen handledare ändras då till mentor. 12 En handledare har en bedömande funktion 

medan en mentors uppgift är att stödja och stimulera utveckling hos adepteten.13 

Lärarlegitimationen i skolan som alla lärare måste ha för att få undervisa kommer då att kunna 

sökas direkt efter avslutad utbildning, utan att behöva gå introduktionsåret först. En av orsakerna 

till ett lagändringsförslag kan vara att det finns undersökningar som tyder på att alla nyblivna 

                                                 

 
9 SFS 2010:800 kap 2 § 16. 
10 SOU 2008:52 (2008) s. 65. 
11 Fransson & Moberg (2001), s. 23. 
12 Björklund (2013), www.dn.se (2013-06-03). 
13 Ståhle & Bronäs (2013), s.18. 

http://www.dn.se/
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lärare inte har möjlighet att gå introduktionsåret. Det i sin tur innebär att läraren inte kan söka sin 

legitimation. En undersökning som berörde 1500 nyblivna lärare har gjorts av Lärarförbundet 

och den visar att för flertalet lärare hade inte introduktionsåret fungerat alls. 14  

 

En annan aspekt som belyses är att skolor tvekar att ta in nyutexaminerade lärare för att det är för 

mycket jobb för mentorerna under introduktionsåret. Enligt en artikel från Lärarnas nyheter 2012 

finns det bara en stad i hela Sverige som har ett lokalt kollektivavtal med facket för mentorer. De 

får ett visst lönepåslag om de utbildar sig till mentorer och har adepter.15 

I en artikel från Svenska Dagbladet står det att det finns forskning som visar att mentorskapet 

kan ge nyblivna lärare bättre självförtroende och upplever sitt första år som meningsfullt och 

givande vilket kan göra att de stannar kvar i sitt nya yrke. 16  

                                                 

 
14 Lindgren, Sirén (2012), www.svd.se (2012-04-12). 
15 Skolverket (2012), www.lararnasnyheter.se (2012-01-18). 
16 Lindgren & Morberg (2012), s. 45. 

http://www.svd.se/
http://www.lararnasnyheter.se/
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket forskning om just introduktionsåret och kravet på mentor då det är en 

relativt ny lag i Sverige. Dock finns det forskning om nyutexaminerades lärares första tid i 

yrkeslivet och då mest om svårigheter och problem de kan stöta på. Det finns mycket artiklar och 

debatter i tidningar och websidor angående introduktionsåret men dessa är inte vetenskapliga 

skrifter. Jag kommer att ta upp de studier och den forskning som berör lärarens första tid i yrket. 

Jag vill med det visa på hur det ser ut för nyblivna lärare idag och vilka svårigheter och 

möjligheter som finns. Jag kommer även ta med artiklar som inte är vetenskapliga för att belysa 

att det är ett problem på samhällsnivå. Skolan berör de flesta på ett eller annat sätt. Skolan 

ansvarar för att vår kommande generation får utbildning och fostran, vår framtid formas där. 

Samhällsdebatten pågår ständigt om läraryrket vars arbetsplats varit i fokus den senaste tiden.17 

 

Jag har valt att använda begreppet nyblivna lärare i min studie och det innefattar lärare som tagit 

examen efter den första juli 2011 och som går introduktionsåret.  I litteraturöversikten använder 

jag de begrepp som presenteras i studien så där kan begreppen variera. Handledarna har jag valt 

att kalla mentorer, handledare vore dock det riktiga begreppet då denna befattning innebär att ha 

en bedömande funktion vilket mentorerna i min studie har. Men begreppet mentor är det 

begreppet som används överlag i litteraturen och av respondenterna i min studie så därför har jag 

valt att använda det genomgående i uppsatsen. 

3.1.1 Undersökningar om nyblivna lärares situation idag. 

En undersökning om introduktionsåret har gjorts av Lärarförbundet som jag har tagit del av när 

den publicerades på Svenska Dagbladets websida. I den undersökningen svarade 1500 

nyutbildade lärare i hela Sverige på en enkätundersökning om sin första tid som lärare. Några av 

resultaten från studien visar att endast 60 procent hade fått sin introduktionsårsplats. 47 procent 

av de nya lärarna hade fått en annan lärare som mentor och endast 31 procent hade fått tid avsatt 

                                                 

 
17 Strömberg (2010), s. 11. 
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för att träffa sin mentor.18 En annan undersökning gjord av Lärarnas nyheter visar på liknande 

resultat. Av 229 nyanställda lärare ingick bara en introduktionsperiod hos 75 procent av lärarna. 

Övriga 25 procent har inte fått göra sin introduktionsperiod. 65 procent hade en utsedd mentor 

under sin introduktionsperiod och 35 procent hade ingen mentor.19 Båda undersökningarnas 

resultat visar att introduktionsåret inte fungerat fullt ut. Enligt skollagen ska alla nyblivna lärare gå 

ett introduktionsår med mentor för att kunna söka sin legitimation och resultaten visar att detta 

inte efterföljs. Enligt lärarförbundets studie var det 40 procent som inte fått gå introduktionsåret 

vilket innebär att 600 lärare av 1500 lärare inte har möjlighet att söka sin legitimation eftersom de 

inte fått gå sitt introduktionsår. Av dessa 1500 lärare hade inte 795 lärare fått någon mentor under 

sitt första år, inte haft någon som hjälpt och stöttat dem under den första tiden i yrket.20 

 

3.1.2 Svårigheter och problem för nyblivna lärare 

Arja Paulin (2007) har skrivit en studie om svårigheter som nyblivna lärare kan stöta på under sin 

första tid i yrket. Studien heter ”Första tiden i yrket – från student till lärare”. Paulin har följt 25 

studenter under deras sista termin i lärarutbildningen och under deras tre första terminer som 

yrkesverksamma lärare. Metoden har varit att intervjua eller mer samtala med lärarna under en 

timme varje gång de träffats där de fritt fått berätta om sina upplevelser.  

 

Paulin använder en analysmodell i sin forskning som hon utgår ifrån och utgångspunkten i den är 

lärandets situerade karaktär hämtad från småbarns inlärningsingång. Den handlar om att barn lär 

sig förstå omvärlden med hjälp av enaktiva representationer för att sedan följas av ikoniska 

representationer. Till sist förstår barnet omvärlden med hjälp av symboliska representationer. 

Den enaktiva representationen handlar om att lära genom färdigheter och handlande. I den 

ikoniska representationen lär man sig genom igenkännande av olikheter och likheter samt 

begreppsliga strukturer. Den sistnämnda representationen, den symboliska innebär att lärandet 

sker genom teorier och berättelser. Barn lär sig förstå omvärlden i den nämnda ordningen medan 

för läraren menar Paulin att inlärningen sker tvärtom. Först lär sig lärarstudenter genom den 

symboliska representationen, genom att de lär sig teorier och berättelser under sin utbildning. 

Den ikoniska representationen sker vid praktiken och de tidigare erfarenheterna, lärarstudenterna 

                                                 

 
18 Lindgren, Sirén (2012), www.svd.se (2012-04-12). 
19 Arevik, (2012), www.lararnastidning.se (2012-02-29). 
20 Lindgren, Sirén (2012), www.svd.se (2012-04-12). 

http://www.svd.se/
http://www.lararnastidning.se/
http://www.svd.se/
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ser hur andra gör eller har gjort. Till sist lär sig den nyutbildade läraren att förstå omvärlden 

genom den enaktiva representationen, genom att lära av sitt eget handlande.21 

 

Författaren redogör även för en studie som menar att en lärare ska gå från att vara nybörjare 

med ett som de kallar ”perifert legitimt deltagande” till att vara en fullskalig deltagare på en gång 

efter avslutad utbildning. Läraren fortsätter sitt lärande i en process genom att delta i de olika 

aktiviteterna som sker på skolan. Ju mer läraren får vara med i de olika aktiviteterna desto mer 

ökar lärarens handlingskunskap.22 

 

Under den första terminen funderade de nyblivna lärarna ofta på sin egen roll och vad de själva 

gjorde. Under andra terminen blev det mer fokus på vad eleverna gjorde och de började fundera 

mer på pedagogiska och didaktiska problem. Vid den tredje terminen fick de en större insikt i 

läraryrkets vidd och komplexitet.23 En stor brist som författaren påtalar är att nyutbildade lärare 

ofta kastas ut i verkligheten, ofta på heltid, i svåra klasser som ingen annan vill ha och dessutom 

då helt ensamma med sina problem.24 Det lagstadgade mentorsystem som finns idag nämns 

också i studien i form av att det inte fungerar och det måste förbättras så att utbildade lärare vill 

stanna kvar i yrket. Två av författarens studieobjekt valde att sluta arbeta inom skolan under den 

tiden som studien pågick. 

 

Paulin föreslår i sin studie flera sätt att underlätta för den nyblivna läraren. Ett förslag är att det 

borde ordnas en inskolningssituation så att det finns mer tid för planering, förberedelser och 

reflektion. Detta är sådana aktiviterer som tar längre tid för den nyblivna läraren än för en lärare 

med mer erfarenhet.25 

 

Sammanfattningen av hela Paulins studie är att nyblivna lärare har svårigheter när de kommer ut 

men att dessa svårigheter inte beror på avsaknad av ämneskunskaper eller didaktiska kunskaper 

utan på sociala problem. Till exempel att relationer mellan kollegor, elever och föräldrar i vissa 

fall skapade konflikter som resulterade i samarbetsproblem. Att man som ny inte vill visa att man 

inte duger och därför inte kan prata med någon om sina problem i eller utanför klassrummet. 

                                                 

 
21 Paulin (2007), s. 64f. 
22 Ibid., s.64. 
23 Ibid., s. 172. 
24 Ibid., s. 177. 
25 Ibid., s. 180. 
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Första tiden för samtliga personer i studien kännetecknades av kaos på grund av tidsbrist, stress, 

psykosomatiska problem vilka till största delen representerades av magont och huvudvärk. Detta 

resultat går helt i linje med Lindgrens och Mobergs (2012) resultat att många lärare får 

psykosomatiska besvär såsom magproblem, sömnsvårigheter och stress under sitt första år som 

lärare. 26 

 

Liknande aspekter som Paulin tar upp tas också upp i Göran Franssons & Åsa Mobergs (2001) 

antologi som heter ”De första ljuva åren”. Den sammanhållande iden i hela anotologin är att 

fokusera på lärarens första tid i yrket och dess professionella utveckling samt hur den 

utvecklingen kan stödjas.27 Göran Fransson (2001) skriver i kapitlet ” Den första tiden- en 

forskningsöversikt med fördjupning” att aspekter som upplevs som svåra för nyblivna lärare var 

klassrumssituationer, disciplinfrågor, elevkonflikter, stress, känslan av otillräcklighet, bedömning 

och betygsättning, föräldrakontakt, allt pappersarbete samt rätt nivå och variation på 

undervisningen. 28  Fransson (2001) använder begreppet praktikchock för att beskriva vad läraren 

kan uppleva under sin första tid i yrket. Det innebär att läraren får en insikt i yrkets svårigheter 

och de begränsande möjligheter samt upptäckten av de höga krav och målsättningar i skolan som 

inte går att ta bort eller övervinna. Läraren går igenom tre olika yrkessocialiseringsprocesser som 

kan vara chockerande för en nybliven lärare. De tre processerna är arbetslivschock, gå från 

student till yrkesverksam, arbetsvillkorschock, insikt om lärarvillkoren samt realiserbarhetschock, 

svårigheten att realisera det man avsett att göra i skolans komplexa värld.29  

 

Praktikchock beskrivs även i antologin ”Att äga ett språk” av Inger Nordheden och Arja Paulin 

(2008).  I kapitlet ”Efter tre år i yrket – om mötet mellan utbildning och skolverklighet ”skriver 

Eva Anderberg (2008) om att läraren kan uppleva en stor osäkerhet i klassrummet och mycket av 

energin går åt till att hanterara osäkerheten och övervinna den. En lärare beskriver den perioden 

som verkligen jättejobbig och jättekrävande.  Samma lärare beskrev att hon aldrig trodde hon 

skulle få tid att genomföra alla idéer från utbildningen, att hon blev slutkörd och att allt tog 

mycket längre tid än vad hon planerat. En praktikchock i början av hennes yrkesliv.30  

                                                 

 
26 Lindgren & Moberg (2012), s. 26. 
27 Fransson & Moberg (2001), s. 15. 
28 Fransson (2001), s. 196. 
29 Ibid., s. 194. 
30 Anderberg (2008), s. 36-38. 
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En praktikchock kan få en lärare att tappa fotfästet men att innehållet från lärarutbildningen ändå 

finns kvar. En lärare har varit på väg att sluta på grund av praktikchocken men har återhämtat sig 

efter en viss tid och då använt didaktiska kunskaper som denne lärt sig under utbildningen. 31 

 

Ulla Lindgren och Åsa Morberg (2012) skriver i sin bok ”Introduktionsåret. Vägledning för 

mentorer och lärare” om liknande svårigheter som ovan nämnda studier påvisar. Lindgren och 

Moberg påstår att nyblivna lärares situation kan underlättas av introduktionsåret. Nyblivna lärare 

är ofta inte beredda på allt som begärs av dem när de börjar arbeta. Elevfokuset ändras till att 

handla om ledarfokus. Man upptäcker att det inte bara är undervisning utan även massor av andra 

arbetsuppgifter såsom föräldramöten, planering av friluftsdagar, beställa material med mera som 

måste göras. Många nyblivna lärare känner sig utlämnade, får en känsla av osäkerhet och har 

ingen att lyfta tankar och idéer med. 32 

 

Elisabeth Broman (2010) har gjort en litteraturstudie som heter ”Socialisation till lärare: en 

litteraturstudie över forskning kring lärares yrkessocialisation”. Hennes studier av nio olika 

artiklar har bland annat visat att läraryrket är speciellt i jämförelse med andra yrken på grund av 

att en lärare direkt får samma arbetsuppgifter som en lärare vilken arbetat i många år. Inom andra 

yrken finns chansen att kunna växa in i sin roll på ett annat sätt genom att börja med enklare 

arbetsuppgifter. Den nyanställde läraren får ofta hela ansvaret för sin klass direkt efter 

utbildning.33  

 

Göran Franssons (2006) studie påvisar också att nyblivna lärare upplever första tiden i yrket som 

en chock. Fransson har gjort en jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande 

för nyblivna fänrikar och lärare. Studien heter ”Att se varandra i handling” och belyser skillnaden 

mellan att börja ny inom försvaret som fänrik och ny inom skolan som lärare. Fransson har gjort 

återkommande intervjuer och observationer under tre år på fyra lärare och fyra fänrikar. Denna 

studie visar på att lärarnas första tid i yrket beskrivs med chock, ensamhet, hög arbetsbelastning, 

stress, tidskrävande planering, hemskt, vedervärdigt och en kamp för att bygga en relation med 

elever och kollegor. Tre av lärarna i denna studie kommentarer ensamheten, en önskan om att få 

ha en mentor medan den fjärde hade ett bra samarbete med övriga kollegor och upplevde inte 

                                                 

 
31 Anderberg (2008), s. 47. 
32 Lindgren & Moberg (2012), s. 23f. 
33 Broman (2010), s. 6 
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samma ensamhet.34 Osäkerhet är en annan aspekt som tas upp i studien av Fransson (2006) och 

samtliga fyra lärare i studien kände en osäkerhet över vilka rutiner och regler som gällde samt hur 

de skulle hantera klassrumsituationen. En del oskrivna regler som står skrivna i väggarna är svåra 

att veta som ny och det kan leda till osäkerhet. Samtliga lärare i studien önskade att någon 

berättat vad som gällde när de började arbeta för att minska deras osäkerhet.35 Det finns vissa 

mönster i forskningen om nyblivna lärares första tid i yrket, som visar på att de svårigheter och 

dilemman som är svårast att hantera är klassrumssituationer, disciplinen och ledarskapet. Andra 

svårigheter kan vara att möta olika elevers behov, prioritera tiden samt betygsättning och 

värdering av eleverna.36 Franssons (2001) studie lyfter fram samma två aspekter, 

klassrumsituationen och disciplinfrågor som är svårast att hantera för den nya läraren.37 

 

Elisabeth Perssons avhandling (2009) ” Det kommer med tiden” är en studie om och i sådana fall 

hur matematiklärare ändrar sin syn på matematik under sin utbildning och under sin första tid i 

yrket. Persson har intervjuat och observerat matematikstudenter och matematiklärare under en 

femårsperiod. Enligt Persson har en lärarstudent fokus på de innehållsliga aspekterna på 

undervisningen men när studenten sen blir yrkesverksam flyttas fokus från innehåll till den 

didaktiska hur frågan, hur undervisningen ska gå till.38 Perssons (2009) studie om 

matematiklärarens övergång från student till lärare visar att samtliga deltagare i studien var nöjda 

med sitt yrkesval och att de känner sig trygga i sin roll som lärare. Men för flertalet av dem har 

det tagit något år innan de blivit trygga i sin roll. De upplevde att de hade tillräckligt med 

ämneskunskaper men svårigheten har varit att individanpassa undervisningen och det krävdes 

mer tid för planering än vad de förväntat sig. De upplevde också att det var svårt att möta elever 

med olika behov så alla stimuleras, utvecklas och får tilltro till sitt eget lärande. Detta upplevdes 

som en utmaning och kan ha varit en orsak till lärarens osäkerhet det första året.39 Samma studie 

visar att fyra av fem lärare upplevde sig vara bättre rustade för uppdraget som lärare än vad de 

trodde att de skulle vara när de slutade sin utbildning.40 

 

                                                 

 
34 Fransson (2006), s. 88f. 
35 Fransson (2006), s. 96f. 
36 Ibid., s. 25. 
37 Fransson (2001), s. 196. 
38 Persson (2009), s. 156. 
39 Ibid., s. 119. 
40 Persson (2009), s. 128. 
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Det gemensamma för samtliga ovan nämnda studier och antologier är att nyblivna lärare upplever 

tidsbristen och ensamheten som de två största svårigheterna under sin första tid i yrket. De 

situationer som är svåra att hantera för de nyblivna lärarna är klassrumssituationen och 

disciplinfrågor. 

3.1.3 Lärarutbildningen och lärarkompetenser 

Paulin (2007) menar på att det finns i brister i lärarutbildningar som påverkar lärarens första tid i 

yrket. Studenter får lära sig teoretiskt om grupprocesser, ledarskap och konflikthantering men får 

ingen utbildning i hur de ska använda det i praktiken.41  Författaren menar på att hela den sista 

terminen borde man vända blicken mot yrkeslivet för studenterna så de är mer förberedda. En 

teori om varför lärarna har svårt under sina första år tar Fransson & Moberg (2001) upp. De 

menar på att mönstret i lärarutbildningen tycks vara att det har gått från att vara förebildligt till att 

utbilda kritiskt tänkande förändringsagenter med fler frågor än svar när de lämnar 

lärarutbildningen.42  

 

En lärare anses ha sina lärarkomptenser från utbildningen, bör ha ämneskunskaper samt ha 

vetskap om didaktiskt teori och undervisningsplanering. Eva Edman Stålbrandt (2013) nämner i 

kapitlet ”Relationen mentor och nyutbildad kollega- ett autentiskt möte?” andra teoretiska 

begrepp som krävs för att ha lärarkompetens och utvecklas i arbetslivet. Tre av dessa begrepp är 

autencitet, pedagogisk omtanke och pedagogisk omfattning. Autentisk lärarkompetens är 

kompetens man lär sig, en högre nivå, professionalism, en mer personlig och professionell 

kompetens. Man är autentisk som en lärare, inte som en människa i största allmänhet. Det finns 

sju aspekter som visar att man är en autentisk lärare: personligt syfte, lever som man lär, fullt 

förhållningssätt till sina elever, gott självförtroende, aktivt förhållningssätt gentemot 

utbildningens ramfaktorer, ansvarar för sin egen personliga och professionella utveckling, 

undervisningens personliga kvalitéer.43 Pedagogisk omtanke handlar om att kunna ge eleverna 

kärlek, omsorg, etiskt ansvarstagande och förmågan att inta elevers perspektiv. Skillnad på barn – 

föräldrarelation då detta handlar förhållanden till utbildning av barn i ett institutionellt 

perspektiv.44 

                                                 

 
41 Paulin (2007), s. 175, 180. 
42 Fransson & Moberg (2001), s. 153. 
43 Edman Stålbrandt (2013), s. 75-77. 
44 Edman Stålbrandt (2013), s. 78. 
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Pedagogisk omfattning innebär att människans existens finns i mötet mellan människa och 

människa. En pedagogik är en kommunikation mellan en ledsagare och en människa som 

försöker finna sin väg. 45 

 

Fransson och Moberg (2001) illustrerar den psykosociala dimensionen genom den pedagogiska 

Bermuda triangeln som består av tre nyckelfaktorer som är återkommande hos nyblivna lärare. 

Dessa nyckelfaktorer är den egna ambitionen, upplevda krav och reella möjligheter. Dessa tre 

faktorer kan positioneras i en triangel, en faktor i varje hörn och dessa faktorer realterar till 

varandra. Detta utgör den psykosociala dimensionen i Fransson och Mobergs hypotes om den 

pedagogiska Bermuda triangeln. Denna psykosociala dimension belyser läraranas kamp för att 

behålla ett ”värdigt jag”. Triangeln symboliserar ett spänningsfält som spänns upp av några 

hörnstenar som påverkar lärarens arbete i hög grad.46 Tanken med den pedagogiska Bermuda 

triangeln som modell är att det helst ska råda balans mellan de olika hörnstenarna. Är det för 

långt avstånd mellan två hörnstennar blir spänningen för stor i triangeln och läraren kan uppleva 

svårhanterliga dilemman som gör att läraren på sikt kan börja vantrivas.47 

 

Lärarperson är ett begrepp som Fransson (2001) tar upp. Det är ett begrepp som en forskare 

använder när denne ska betona sambandet mellan en lärarens personliga sfär och professionella 

sfär. En del av personen agerarar som lärare vid yrkesutövning men att denna del är beroende av 

hela personen som den är. En persons utveckling sker i interaktion med omgivningen. En person 

identifierar sig med olika värderingar, föreställningar och ageranden. Har personer samma eller 

liknande identifikationer kan de föras samman i olika yrkesdefinitioner, för lärare finns det tre 

stycken, de övertygande lärarna, de tveksamma lärarna och de besvikna lärarna. De övertygande 

lärarna är nöjda med yrkesollen och yrkets villkor. De tveksamma är ganska nöjda men 

tveksamma till sitt yrkesval. De besvikna är besvikna på det som yrkesrollen innefattar, känner 

olust och kan tänka sig att byta arbete.48 Var femte ny lärare finns inom kategorin besvikna lärare 

och var tredje ny finns inom kategorin tveksamma lärare.49 

 

                                                 

 
45 Edman & Stålbrandt (2013), s. 81. 
46 Fransson & Moberg (2001), s. 176f. 
47 Ibid., s. 178. 
48 Fransson & Moberg (2001), s. 211f. 
49 Ibid., s. 215. 
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Läraryrket är komplext och lärarens kompetens områden har ändrats under de senaste åren visar 

en studie i Ylva Ståhles och Agneta Bronäs (2013) antologi på. Kapitlet heter ”Introduktionsåret- 

ett kollegialt utvecklingsarbete” och är skrivet av Inger Eriksson. Nu förväntas läraren ansvara för 

elevens hela kunskapstutveckling, inte bara att undervisningen är ämnesmässig och metodisk 

genomtänkt. Idag måste läraren organisera undervisningen så varje elev ges förutsättningar att 

utveckla de förmågor som anges i läroplanen.  Det finns också krav på att undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.50 

 

I Franssons (2001) kapitel ”Den första tiden – en forskningsöversikt med fördjupning” finns 

studier som visar att det tar många år för lärare att kunna analysera och bedöma en lektion. 

Studien som gjorts visar att det inte var någon skillnad på en lärarstuderande och en lärare som 

arbetat ett år utan skillnaden märktes först efter att läraren arbetat minst fem år. Den erfarne 

läraren har en större repertoar av sätt att förstå, agera och förhålla sig till eleverna än vad den 

oerfarne har. En annan studie visar att erfarna lärare är mer reflekterande över sin verksamhet 

och att den oerfarne ofta skyllde inlärningssvårigheter på eleven och hemförhållanden medan den 

erfarne läraren sökte orsaken i sitt eget agerande.51 

 

Sammanfattningsvis i ovanstående studier visar forskning att det är en skillnad på erfarna och 

oerfarna lärare och att orsakerna till dessa skillnader kan vara mindre undervisningstid, mindre 

rutin, mindre metod och innehållsrepertoar samt har en svårighet att förstå och organisera det 

som händer i klassrummet. Viktigt att tänka på är att dessa skillnader inte gäller alla nya och 

erfarna lärare, och därför inte kan generaliseras och att det därmed inte går att dra sådana 

långgående slutsatser utifrån forskningsresultaten.52 Mitt syfte med min studie är att visa hur nio 

olika lärare upplever introduktionsåret. Mitt resultat är som ovanstående viktigt att tänka på att 

det inte gäller alla nya och erfarna lärare utan gäller för dem som är med i min studie. 

 

3.1.4 Skillnader mellan fänrikar och lärares första tid i yrket 

Göran Franssons (2006) jämförande studie mellan nyblivna fänrikar och nyblivna lärare påvisar 

en del skillnader mellan de båda yrkesrollerna. Fransson kommer fram till att det är många 

                                                 

 
50 Eriksson (2013), s. 123. 
51 Fransson (2001), s. 192. 
52 Ibid., s. 193. 



18 
 

 

skillnader på hur samarbetet och bemötande är för nya fänrikar och nya lärare på de olika 

arbetsplatserna. Till exempel gick tre av fyra fänrikar en introduktionsperiod medan ingen av 

lärarna fick en introduktionsperiod. Fransson skriver om att den första tiden som verksam lärare 

har beskrivits som omtumlande och lärorik period och mycket av den forskning som finns om 

lärare fokuserar på lärarens första tid i yrket. En utgångspunkt är att lärarna behöver mycket stöd 

första året och att vikten av introduktion eller mentorskap blivit mer och mer central under de 

senaste åren. Det första året är en viktig fas i en lärares yrkesliv.53 

 

Några av studiens resultat visar på skillnaden på hur intagningen till respektive utbildningen går 

till. Fänrikarna tas in på utbildningen efter omfattande tester och intervjuer där personliga 

egenskaper och förmågor värderas. Lärarna tas in på sin utbildning utifrån ämnesbetyg, inga 

tester eller intervjuer. Fänrikarna som började arbeta på ett förband hade ofta stor kännedom om 

arbetsplatsen innan de började, för lärarna hade tre av fyra ingen kännedom om sin nya 

arbetsplats. Fänrikarna arbetade ofta tillsammans med kollegor vid övningar och lektioner, var 

beroende av kollegors arbetsinsatser. Lärarna arbetade för det mesta självständigt och kan utföra 

sitt arbete utan beroende av andra kollegor. Tre av fyra fänrikar hade en introduktionsutbildning, 

ingen av lärarna hade någon introduktionsutbildning. Fänrikarna hade mer avslappnad 

kommunikation med kollegor då rasterna var längre. De hade också mer fritid då de kunde sitta 

tillsammans och prata under avslappande former. Den kommunikationen bestod både av nutida 

händelser samt berättelser från förr. Lärarnas kommunikation bestod oftast av nutida händelser 

och då problem måste lösas.54 Kommunikation mellan lärare anses vara viktig, ibland tar det för 

mycket tid, att allt ska diskuteras tillsammans med kollegor och mycket att tiden går åt till att jaga 

rätt på sina kollegor för att diskutera. Rasterna borde kunna fungerar som naturliga plattformar 

för kommunikation men många av rasterna tillbringar lärarna med att planera, organisera, plocka 

iordning och ofta för att lösa konflikter och ha elevfostran.55 

 

Studien visar att fyra av de nyblivna lärarna arbetade ca 55-60 timmar i veckan under den första 

månaden, arbetstiden minskade lite under året förutom vid några tillfällen under till exempel 

nationella prov då genomsnittet låg på 55-60 timmar i veckan igen. Mycket av arbetstiden i början 

                                                 

 
53 Fransson (2006), s.22. 
54 Ibid., s.174f. 
55 Fransson (2006), s. 32. 
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handlade om planeringen för undervisningen. För de som inte hade någon kollega att planera 

med tog planeringen ännu längre tid än för det som samarbetade med en kollega.56 

 

Samma studie av Fransson (2006) påvisar att skolor är ofta organiserade som om det inte är några 

problem att komma ny och oerfaren lärare. Lärarna arbetar ofta ensamma, arbetslagen är ofta en 

mer administrativ enhet. Detta gör betydelsen av introduktionsår ännu viktigare för den nyblivna 

läraren, att den under första året har möjlighet att få handledning och stöttning i sin yrkesroll. 

Detta måste konstrueras i skolans miljö då det oftast inte ges naturliga förutsättningar för att ge 

adekvat stöd till nyblivna lärare.57 

3.2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

I detta avsnitt presenterar jag min teoretiska utgångspunkt som är det sociokulturella 

perspektivet. De centrala begrepp som behandlas i detta avsnitt är begrepp som är centrala för 

min studie. Studien handlar om att man socialiseras in i sin yrkesroll, från student till lärare och 

vikten av att ha en mentor under sin socialiseringsprocess.  

 
Min teoretiska utgångspunkt är att människan lär av samspelet mellan individ och kollektiv, som 

det skrivs fram inom ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö (2005) redogör för det 

sociokulturella perspektivet i sin bok ”Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. 

Kunskaper och färdigheter kommer från handlingsmönster och insikter, vi blir delaktiga i detta 

genom interaktion med andra människor. För att kunna ta del av och vara en del av dessa 

processer att lära krävs kommunikation och interaktion mellan människor. Det krävs 

kommunikation för att skapa kunskap men även kommunikation för att föra kunskapen vidare.58 

 
Lev S Vygotskij är en av föregångare till det sociokulturella perspektivet.  Gerd Arfwedson och 

Gerhard Arfwedson (2002) menar att Vygotskij betonade den sociala kontextens betydelse för ett 

barns kognitiva utveckling, det vi lär, lär vi i och genom kommunikativ interaktion med andra.59 

Vygotskij menar att samspel inte är en metod för lärande utan att samspel är lärande och 

                                                 

 
56 Fransson (2006), s. 80f. 
57 Ibid., s. 178. 
58 Säljö (2005), s. 20-22. 
59 Arfwedson & Arfwedson (2002), s. 54. 
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utveckling. Interaktionen lägger inte bara grunden till hur vi samspelar utan lägger även grunden 

till intellektuell och emotionell utveckling. 60 

 

Detta är en grundtanke i sociokulturellt perspektiv och således även min teoretiska utgångpunkt. 

Att vi lär av och med varandra genom kommunikativ interaktion.  Språket använder den nyblivna 

läraren och mentorn för att dela erfarenheter med varandra. Den nyblivna läraren och mentorn 

byter information, erfarenheter och färdigheter i samspel med varandra. 61 Mentorn använder 

kommunikation för att hjälpa och stötta den nyblivna läraren, den kommunikativa processen är 

helt central i ett sociokulturellt perspektiv.62 Kommunikationen är länken mellan det yttre 

(interaktionen) och det inre (egna tänkandet) enligt det sociokulturella perspektivet.63  Leif 

Strandberg (2006) beskriver i sin bok ”Vygotskij i praktiken” det sociala lärandet med citatet:  

”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts 

av yttre tänkande tillsammans med andra”.64 

 

Den nyblivna läraren socialiseras in i yrkesrollen som lärare genom interaktionen med mentorn 

och den egna inre kunskapen som den nyblivna läraren fått under utbildningen.  

 

3.2.1 Yrkessocialisation 

Begreppet induction förklaras i Franssons & Mobergs (2001) antologi i kapitlet ” Att träda in – 

och upptas – i ett yrke”. Författaren Staffan Selander beskriver induction som står för 

installation, introduktion eller införande.  Som begrepp står det både för att träda in och upptas i 

ett yrke. Det handlar både om individens eget agerande samt yrkesgruppens agerande. Att träda 

in ett yrke handlar om att få erkänsla för det man gör samt kunskaper och färdigheter. Det 

handlar också om att få nya arbetskamrater och kollegor och att få deras stöd att passa in i den 

sociala och yrkessamma praktiken. I många yrken tar det 5-7 år innan man når mästarens 

yrkesskicklighet. I läraryrket ska man vara skicklig både i sin specialitet (ämne) skicklig i att 

undervisa, handleda och stödja samt ha den didaktiska kompetensen (förstå dem som lär sig 

något nytt). Det tar tid att bli ”färdig” lärare. Det räcker inte bara med lärarutbildningen utan det 

                                                 

 
60 Strandberg (2006), s. 47f. 
61 Säljö (2010), s. 34. 
62 Säljö (2010), s. 37. 
63 Ibid., s. 68. 
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krävs några år i yrket och därför är det viktigt med en introduktionsperiod för nyblivna lärare. 

Den nyblivna läraren kan få stöd och bli tryggare i sin roll som lärare, för att då bli en effektivare 

lärare.65 

 

För en lärare som kommer från högskolan eller universitetet innebär det första lärarjobbet en 

omställning från att vara lärarstudent till att vara lärare. En process kan kallas att läraren 

socialiseras in i yrket, en yrkessocialisation. Denna socialisation utmärks av mötet med andra 

människor, kollegor, elever, föräldrar, ledningen och allt vad det innebär med normer, 

värderingar och på vilket sätt vi är mot varandra. Detta samspel är grunden till 

yrkessocialisationen.  Människorna påverkar varandra i ett ömsesidigt och dynamiskt socialt 

samspel i skolmiljön.66  

 

Alla människor som börjar arbeta i ett nytt yrke måste socialiseras in i yrket. Det brukar vara en 

positiv process då personen lär sig yrkets etik och dess sätt att tänka. Men lärarens 

yrkessocialisation beskrivs ofta i studier som en negativ process. Lärarens yrkessocialisation är en 

komplex process enligt Arfwedson & Arfwedson (2002). Det yrkeskunnande som läraren 

tillgodogör sig under det första året är ofta svåråtkomlig och ibland även dold för läraren själv. 

Yrkessocialisationen är även lokalt förankrad på den skolan där läraren är verksam vilket gör att 

den kan variera från skola till skola.67 

 

Begreppet socialisation skapades i början på 1900-talet av den franske sociologen Emile 

Durkheim. Han avsåg då den vuxna generationens påverkan på barnets väg in i vuxenvärlden, 

dess uppfostran och uppväxtvillkor. Idag menar man att socialisation är en livslång process som 

pågår hela livet, hur värderingar och attityder överförs mellan individer och grupper i samhället.68 

Berger och Luckmanns (1979) definition av socialisation är ”Grundliga och konsekventa införandet av 

en individ i ett samhälles objektiva värld eller en sektor av den”.69 Strömberg (2010) tolkar socialisation 

utifrån Berger & Luckmanns teori att lära till lärare sker både individuellt och genom interaktion 

med lärare, medstuderande, elever, föräldrar och kollegor. 70  

                                                                                                                                                         

 
64 Strandberg (2006), s. 11. 
65 Selander (2001), s. 305f. 
66 Fransson (2001), s. 194. 
67 Arfwedson & Arfwedson (2002), s. 204. 
68 Angelöw & Jonsson (1990), s. 78. 
69 Berger & Luckmann (1979), s 154. 
70 Strömberg (2010), s. 53f. 



22 
 

 

Ordet yrke betyder att arbeta, en definition som återfinns i Eriksson & Flisbäcks (2011) bok är 

”En social roll som utövas av vuxna samhällsmedborgare och som direkt och/eller indirekt medför sociala och 

finansiella konsekvenser och som utgör en mycket viktig del av vuxenlivet.”71  

3.2.2 Roller/Yrkesroll 

En roll är i huvudsak något man gör, en uppsättning av aktiviteter som utförs inom en ram i en 

given position. Vi gör många olika rollgestaltningar under våra liv och en är vår yrkesroll. Att anta 

en roll innebär att man socialiseras in de förväntningar som omgivningen har på en viss position. 

Att se yrket som en social roll, en yrkesroll innebär det att det är en roll vi kan kliva i och välja att 

kliva ur och ta avstånd ifrån. Yrkesrollen har inte någon relation till det egna jaget på något 

djupare plan. Yrkesrollen vi har i arbetet är något vi utövar när vi arbetar, sysslor som faller inom 

ramen för en roll och en anställning.72 Berger & Luckmann (1979) skriver att lärarrollen är en 

social konstruktion som uppstår i interaktion med andra människor och som bildas i en 

gemensam och kulturell kontext.73 

 
En människa har olika roller beroende på sammanhanget. För en lärare kan det vara svårt att hitta 

sin yrkesroll som lärare efter att ha varit student i många år. Författaren Elenor Södergren (2001) 

i Fransson och Mobergs (2001) antologi beskriver i kapitlet ”Att utvecklas som lärare – en blick i 

backspegeln” den första tiden med orden: ”Vägen från att vara elev och lärarstuderande till att bli lärare 

tycker jag var ensam och ibland också svår”.74 

 

3.2.3 Mentorskap 

Mentorskapet ses som en ganska ny företeelse i framförallt näringslivet. Men mentorer har gamla 

anor, redan i gamla Grekland omnämns att det fanns mer erfarna personer som tog hand om 

mindre erfarna personer. Mentor benämningen kommer från Grekland, Homeros skrev om 

Odysséens vän som var ställföreträdande far åt hans son Telemachos när Odysséen var ute och 

                                                 

 
71 Eriksson & Flisbäck (2011), s. 34. 
72 Ibid., s. 35. 
73 Berger & Luckman (1979), s. 91. 
74 Södergren (2001), s. 81. 
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reste. Denne vän hette Mentor och därifrån har det moderna uttrycket mentorskap sitt 

ursprung.75  

 

Mentorskap innebär att en behörig, erfaren lärare hjälper en nybliven lärare med stöttning och 

vägledning under dennes första tid som lärare. Den erfarne läraren blir en mentor åt den nyblivna 

läraren, delar med sig av sin erfarenhet och kunskap. Mentorn ska inte utbilda den oerfarne utan 

ska ses som ett analyserande och reflekterande” bollplank”.76 

 

Skillnaden mellan handledare och mentor är att en handledare ger råd och stöttning samt värderar 

den handledde medan en mentor ger kompetensutveckling, vars främsta uppgift är att lyssna och 

ifrågasätta. En handledare är en rättighet och en mentor är en förmån. 77 Mentorskapet bygger på 

frivillighet. Det gäller att motivera de nyutbildade om vikten av att ha en mentor och vad syftet 

med mentorskapet är. Mentorskap är två personer, en mentor och en adept som har 

överenskomna mål att nå till. 78 Introduktionsåret för nyblivna lärare innebär ett mentorskap. En 

nybliven lärare som benämns adept får hjälp och stöttning av en erfaren lärare som kallas mentor. 

Tillsammans har de ett mentorskap. Relationen mellan en mentor och läraren är inte jämlikt. En 

lärare är ofta i beroendeställning till mentorn och måste ibland våga öppna sig och visa sina 

sårbara sidor. Viktigt är att mentorn ser läraren som en unik kollega trots att relationen är 

ojämlik.79 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att få kunskaper om hur introduktionsåret för nyutexaminerade 

lärare fungerar i en kommun i mellersta Sverige. Mer specifikt vill jag belysa och analysera vilken 

uppfattning om och upplevelser nyblivna lärare och mentorer har av introduktionsåret. 

Studiens syfte preciseras med följande frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har nyblivna lärare respektive mentorer om introduktionsåret? 

- Hur beskriver nyblivna lärare respektive mentorer introduktionsåret? 

- Vilka hinder och möjligheter identifierar nyblivna lärare respektive mentorer i arbetet med att 

genomföra ett så bra introduktionsår som möjligt?  

                                                 

 
75 Lindgren & Moberg (2012), s. 34. 
76 Lindgren & Moberg (2012) s. 36. 
77 Lindgren (2011), www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet (2011-03-03) 
78 Persson (2005), s. 4. 
79 Edman Stålbrandt (2013), s. 66. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet
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5. Metod 

5.1 Metodval 

Jag valde att göra en respondentundersökning i form av frågeundersökningar. Med 

respondentundersökning är intentionen att få fram personernas egna åsikter och tankar om det 

studien handlar om skriver Peter Esaiasson m.fl. i ”Metodpraktikan” (2012). Jag valde att 

använda mig av båda huvudtyperna som finns, intervju och enkät. I en intervju förs ett samtal 

med respondenten med fasta frågor men som ändå kan omformuleras och ändras beroende på 

respondenten. I en enkät är det fasta frågor med fasta svarsalternativ och det finns inget större 

utrymme för utsvängningar. Fördelen med enkät skriver Esiasson m.fl (2012) om, att man kan nå 

ut till fler personer och få en större mängd data att arbeta med, en större chans att kunna 

generalisera hur det ser ut i den populationen man undersöker.80 En kvantitativ studie betyder 

förenklat att man använder sig av siffror medan en kvalitativ studie mer handlar om människors 

åsikter och tankar menar Jan Trost (2001) i ”Enkätboken”.81  

 

Min frågeundersökning var både kvalitativ och kvantitativ. Datainsamlingen innehöll både vad 

personerna hade för åsikter samt innehöll uppgifter där jag exempelvis tog reda på hur många 

som hade en mentor och hur många som var nöjda, en kvantitativ studie. Resultatet i min 

enkätstudie kan inte sägas vara generaliserande då underlaget blev för litet. Intervjuerna gör jag 

för att få reda på vad människor tycker och tänker om introduktionsåret, en kvalitativ studie.82 

Min undersökning bygger på den  kvalitativa undersökningen som utgörs av intervjuerna. Den 

kvantitativa delen som utgörs av enkäterna är av underordnad karaktär men används som stöd 

och förtydligande av mitt resultat. 

 

                                                 

 
80 Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 228f. 
81 Trost (2001), s. 17. 
82 Ibid., s. 22. 
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5.2 Urval 

Urvalsram kallas den källa i vilken populationen man vill undersöka finns registrerad. 

Urvalsramen till denna undersökning är skolförvaltningen i kommunen. Man bör ha i åtanke att 

det kan finnas felkällor i urvalsramen och att inte alla uppgifter stämmer. Det kan vara att viss 

information saknas på grund av att den inte uppdaterats eller har fel uppgifter. 83 

Urvalet är de lärare som är eller har varit mentorer i kommunen samt vilka som efter den första 

juli 2011 blev behöriga lärare och fått anställning av kommunen. Samtliga kommunala 

grundskolor i kommunen var med i urvalet.  

5.3 Genomförande 

Först tog jag reda på fakta om kommunen som jag valt till studien, jag kontaktade 

skolförvaltningen genom mail för att få reda på svaren på följande frågeställningar: 

- Hur många mentorer finns det i kommunen? 

- Hur många nyblivna lärare har gått/går introduktionsåret i kommunen? 

Utefter de listor jag fått från skolförvaltningen kontaktade jag sedan varje person och skola. 

Jag skickade mail där jag introducerade mig själv och min studie.84 Syftet med denna 

undersökning var att få reda på vilka lärare som passade i urvalet och som ville vara med i min 

studie samt hur stort underlaget var i kommunen. 

 

Jag intervjuade tre lärare som samtliga gick introduktionsåret samt sex mentorer som alla hade 

eller haft en nybliven lärare som gått introduktionsåret. Urvalet var samtliga mentorer och 

nyanställda lärare i kommunens grundskolor, där alla som ville delta fick vara med. Enligt 

uppgifter från skolförvaltingen fanns det 13 nyanställda lärare som gick introduktionsåret och nio 

mentorer som arbetade på sex olika skolor i kommunen.  Det blev slumpmässigt urval beroende 

på vilka som ville vara med och vilka skolor de arbetade på. De intervjuade lärarna och 

mentorerna arbetade på fem olika kommunala grundskolor och intervjuerna genomfördes på 

respektive lärares skolor. Jag åkte ut till respektive skola efter att ha bestämt tid och plats via mail. 

Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter.  

 

                                                 

 
83 Trost (2001), s.25 
84 Se bilaga 1. 
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5.4 Urvals uppgifter 

Uppgifter jag fick från kommunens skolförvaltning var att det fanns 13 kommunala grundskolor i 

kommunen varav två av dem endast har årskurs 7-9. På dessa 13 skolor har 13 personer som fått 

anställning efter den första juli 2011, gått eller gick introduktionsåret. Fyra av dessa personer har 

fullföljt introduktionsperioden och har övergått till tillsvidareanställning. 

På dessa 13 skolor fanns det totalt nio mentorer som är arbetade på sex olika skolor. Det innebar 

att sju av kommunens grundskolor inte hade någon mentor på sin skola enligt uppgifter från 

skolförvaltningen. Två av skolorna i tätorten och en skola på landsbygden hade två mentorer var.  

En skola i tätorten och två skolor på landsbygden hade en mentor var. Dessa uppgifter inkom till 

mig i början av oktober 2013. 

 

Jag kontaktade alla skolor och frågade om de hade några nyanställda lärare eller mentorer på sin 

skola och enlig min undersökning har följande siffror framkommit under oktober 2013:  

I kommunens 13 grundskolor hade 16 nyblivna lärare gått eller gick introduktionsperioden. 

Det fanns elva mentorer som arbetade på sex olika skolor. Det innebar att sju av kommunens 

grundskolor inte hade någon mentor på sin skola. På tre av dessa skolor som inte hade några 

mentorer fanns det nyblivna lärare som gick introduktionsåret. En av skolorna hade inte haft 

några nyanställda lärare och därför inte varit aktuellt att ha mentorer på skolan. Tre av skolorna i 

kommunen fick jag inga uppgifter ifrån. På en av skolorna på landsbygden fanns tre mentorer.  

Två andra skolor på landsbygden hade två mentorer var. En skola på landsbygden hade en 

mentor.  En skola i tätorten hade två mentorer och den andra skolan i tätorten hade en mentor. 

 

Skillnaden mellan skolförvaltningens listor och min undersökning visade på att det fanns två fler 

mentorer i kommunen än vad skolförvaltningens listor visade. Tre nyanställda lärare fanns inte 

dokumenterade på kommunens lista över nyanställd personal.  

5.5 Presentation av respondenterna 

Samtliga namn är fingerade för att skydda deras identiteter enligt de etiska aspekterna. 

De nyblivna lärarna: 

Stina. Kvinna, 26 år, började introduktionsåret januari-13.   

Utbildad vid Linköpings Universitet, behörig i engelska och spanska mot gymnasiet.  

Undervisar i spanska och engelska åk 7-8. 
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Karin. Kvinna, 24 år, började introduktionsåret januari-13.  

Utbildad vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, Idrott och hälsa samt  

Folkhälsovetenskap. Behörig upp till gymnasiet. Undervisar i idrott och hälsa i åk 1-6. 

Lisa. Kvinna, 25 år, började introduktionsåret januari-13.  

Utbildad vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, Idrott och hälsa samt 

folkhälsovetenskap. Behörig upp till gymnasiet. Undervisar i idrott och hälsa i åk 1-6. 

 

Mentorerna: 

Svea: Kvinna, 45 år.  lärare i 15 år, gick Grundskollärarutbildning 1-7 vid Uppsala Universitet  

inriktning matematik/NO. Klasslärare i årskurs 6. 

Anette: Kvinna, 63 år, lärare i 42 år, gick Mellanstadielärarutbildning i Uppsala 1970.  

Speciallärarexamen i Stockholm 1983. Nu resurslärare åk 4-6. 

Lena: Kvinna, 40 år, lärare i 15 år, gick Gymnasielärarprogrammet i Uppsala.  

Inriktning engelska och psykologi. Undervisar i åk 7-8 

Fia. Kvinna, 55 år, lärare i 20 år, gick Grundskollärarutbildning 1-7 vid Uppsala Universitet 

inriktning matematik, NO och idrott. Klasslärare i årskurs 5. 

Amal. Kvinna, 39 år, lärare i 15 år, gick Grundskollärarutbildning 1-7, inriktning 

matematik, fördjupning i idrott.  Idrottslärare årskurs 1-6, studerar till speciallärare. 

Julia. Kvinna, 39 år, lärare i 15 år. Textilslöjd åk 4-6. 

 

5.6 Metod för bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades för att kunna urskilja svaren på studiens frågeställningar. Dessa 

transkriberingar analyserades och delades in i fyra olika teman i ett arbetsmaterial bestående av en 

tabell. De teman jag valde i varje grupp var antingen citat från någon respondent som besvarade 

mina frågeställningar eller teman som ofta återkom i intervjuerna eller något gemensamt som 

respondenterna tog upp. Varje tema som bestod av en kolumn i tabellen analyserades och 

sammanställdes i en sammanfattande text som sedan skrevs in i resultatet. I denna text återges 

några av citaten från respondenterna som antingen var oväntade svar eller som förstärker 

resultatet. 

 

Enkäterna sammanställdes för hand och jag valde ut några av frågorna som bäst besvarade 

studiens frågeställning och gjorde en sammanfattning av det resultatet. 
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5.7 Reflektion över metod och studiens giltighet 

Hade från början tänkt använda mig av en enkätstudie med ett fåtal intervjuer då jag ville göra en 

kvantitativ studie och fånga upp alla i urvalsramen. Men då mina frågeställningar ändrades under 

arbetets gång samt att det var svårt att få möjlighet till att göra en bra enkätstudie så visade det sig 

att intervjuer var en bättre metod för att få svar på mina frågeställningar. Valde att ha kvar en del 

av enkäten som ett förtydligande av mitt resultat. 

 

Svårigheten med intervjuer var att få tid att träffa berörda lärare, framförallt svårt att få tid att 

träffa nyblivna lärare. De flesta intervjuer skedde under tidspress från respondentens sida och i 

efterhand kan jag uppleva att det fanns mer respondenten hade kunnat förmedla om det fanns 

mer tid. Studiens reliabilitet kan ha fått ett annat utfall om det funnits tid för längre 

djupintervjuer. En annan aspekt av reliabiliteten är studiens längd. Hade studien pågått en längre 

tid fanns en större möjlighet att få tag på samtliga lärare som passade i urvalet och göra intervjuer 

med dem. Det kan också ha påverkat studiens utfall och reliabilitet.  

 

Validiten anser jag är hög då jag fick svar på mina frågeställningar och mitt syfte under 

intervjuerna.  

5.8 Etiska aspekter 

I min studie har jag använt intervjuer samt enkäter som metod. Enligt vetenskapsrådets ämnesråd 

gällande humaniora och samhällsvetenskap finns fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.85 

Konfidentialitetskravet är ytterst viktigt att tänka på vid studier av människors åsikter och 

uppfattningar. Identiteterna på dem som svarar ska vara anonyma för utomstående. Under 

analysdelen av examensarbetet ska man ha i åtanke att svaren inte kan ge vägledning till vem det 

är som har svarat. Jag upplyste mina respondenter att deras svar behandlas anonymt i 

sammanställningen och att jag använder fingerade namn. Uppgifterna som inkommit under 

undersökningen måste även förvaras så att ingen utomstående kommer åt svaren från 

undersökningarna. 

                                                 

 
85 Vetenskapsrådet (2002), s. 6 
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Samtyckeskravet informerade jag om före intervjuen, att deltagandet var frivilligt och att om 

respondenten ville kunde undersökningen avbrytas när som helst. Om någon deltagare valde att 

avbryta sitt deltagande fick jag inte utsätta personen för påtryckningar att fortsätta. Även om jag 

är medveten om att avhopp från undersökningen blir svårt att hantera får jag inte tvinga eller på 

annat sätt få mina deltagare att fortsätta om de inte vill. 

Jag har vidare informerat om informationskravet varför jag gör denna undersökning och 

hoppades att respondenterna ville vara med i undersökningen för att syftet är att belysa något 

som för dem kan vara intressant. 

Nyttjandekravet innebär att datainsamlingsmaterialet inte får användas till något annat än till 

denna studie jag gör. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Först följer ett avsnitt med resultat från intervjuerna 

och därefter en sammanfattning från enkätundersökningen. Avsnittet avslutas med en analys av 

resultatet. 

6.1 Intervju undersökningen 

I detta avsnitt redovisas studiens empiriska material som består av intervjuer med tre nyblivna 

lärare samt sex mentorer som är verksamma i en kommun i mellersta Sverige. Lärarnas och 

mentorernas utsagor redovisas under fyra teman var. Lärarnas tema har jag valt att kalla för ”man 

vet vem man ska vända sig till”, ”från student till lärare”, ”man pratar mest om praktiska saker” 

samt ”tankar om introduktionsåret”. Mentorernas teman har jag valt att kalla för ”till viss del lite 

stöd, men tiden räcker inte till”, ”ska jag bedöma henne?”, ”utvecklar mig i min lärarroll” samt 

”tankar om introduktionsåret”.  Jag har valt dessa teman då det är dessa teman som återkommer i 

samtliga intervjuer och där flera hade liknande svar. Dessa teman ger också bäst svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar i denna studie. Citaten i resultatdelen används för att förstärka och 

belysa mitt resultat. 

6.1.1 Lärarna  

 Man vet vem man ska vända sig till. 
”Man vet vem man ska vända sig till” (Stina) summerar det som alla tre lärare säger som den bästa 

anledningen att ha en mentor. Man vet att det finns någon som har betalt för att svara på alla 

frågor man har. Man vill inte störa de övriga lärarna för alla har så mycket ändå verkar vara en 

gemensam uppfattning samtliga intervjuade lärare hade. 

 

Alla tre lärare var nöjda med sin mentor och mentorskapet. De fick praktiska tips och idéer av 

sina mentorer och de uppskattade att mentorn tog sig tid med dem. 

 

Karin och Lisa arbetade som idrottslärare och de såg som fördel att deras mentorer också var 

idrottslärare och kunde ämnet. Karin hade bytt mentor efter en termin och hade nu en lärare som 

var behöriga i andra ämnen än idrott. Hon upplevde att hon inte fick lika mycket praktiska tips 

nu utan att de fokuserade mer på ledarskapet.  
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En av lärarna träffade sin mentor på en fast tid varje vecka, en timme åt gången och däremellan 

kunde hon ställa frågor om det var något som dyk upp. Den timmen de hade tillsammans varje 

vecka kändes betydelsefull för läraren då de kunde sitta ostört och diskutera och reflektera 

tillsammans. Lärarna upplevde oro över hur de skulle hinna träffa sin mentor regelbundet men 

som en av lärarna uttryckte det: ”det blev inte så betungande att träffas som jag trodde i början” (Lisa). 

Istället känner hon att de stunder hon träffat sin mentor har gett henne så mycket hjälp att det 

har underlättat för henne i arbete. Den ena läraren har haft svårt att hinna med att träffa sin 

mentor sista terminen då hon fått klassansvar och har fullt upp med planeringar och att det inte 

finns någon tid över att träffa mentorn. Men hon känner sig trygg i sin yrkesroll och vet att om 

hon har behov finns mentorn där för henne.   

 

Reflektionen med mentorn har varit mest betydelsefullt för lärarna, att kunna sitta ner och 

reflektera vad och varför de gör vissa saker samt få tips på hur det skulle kunna göras på andra 

sätt.  

 

Från Student till lärare 
Första tiden som nybliven lärare upplevdes av samtliga lärare som kaotisk. Lisa säger: ”En chock 

att komma ut i arbetslivet, var så mycket annat än undervisning att göra, hinna med att lära sig allt nytt, har nog 

inte kommit in det ännu ”(Lisa). Karin började arbeta direkt efter avslutad utbildning och under 

utbildningen hade skolan påpekat att de ska ha ett introduktionsår när de började arbeta. För 

Karin kändes det som en trygghet att veta att det fanns någon där med henne, att hon inte var 

ensam. Ändå utrycker hon den första tiden som ”helt förvirrande” (Karin). Stina summerar den 

första tiden: ”hm, övergången från student till lärare är aningen chockartad skulle man kunna säga. Min 

lärarutbildning känns mer forskningsinriktad så när man möter verkligheten känner man sig inte riktigt redo för 

den. Allra minst föräldrakontakten. Men förbereds inte på vad som komma skall”. Stina säger senare: ”De 

första åren blir oerhört tunga i och med att det blir långa dagar med mycket att sätta sig in i”. (Stina). 

 

Alla tre lärare pratar om att första tiden är just tidsaspekten ett problem. Under utbildningen 

kunde de inte ana att det skulle vara så mycket andra saker som de var tvungna att göra förutom 

att undervisa. Planera föräldramöten, friluftsdagar, köpa in material, ta hand om konfliketer. 

Lärarna önskade att de fått mer praktisk kunskap av allt detta och även om hur man genomför 

utvecklingssamtal, agerar vid konflikthantering och andra oväntade situationer. All planeringstid 

gick nästan åt till andra praktiska saker, så det blev inte mycket planeringstid över. Sen påpekade 

alla att allt tar så mycket längre tid när man är ny så det finns inte tid att göra allt som man vill 
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göra. Men de hoppas och tror att det blir lättare för varje år, när man blivit lite ”varm i kläderna” 

som Karin uttryckte det.  

 

Man pratar mest om praktiska saker 
Alla tre lärare berättade att det var skönt att ha en mentor som kunde hjälpa en med alla praktiska 

frågor om skolan till exempel hur lärarnas raster fungerade, vart man kunde värma matlådan och 

vad alla förkortningar och uttryck betydde på skolan. ”Mycket står ju skrivet i väggarna” som Lisa 

uttryckte det.  

 

Alla tre nämnde också att just skriva omdömen och åtgärdsprogram var svårt, där fick de mycket 

hjälp av sina mentorer. ”Har man inte skrivit omdömen och åtgärdsprogram förut kan det vara svårt att veta 

vad som får skrivas och inte” säger Karin. Hon påstår sedan att skolor kan ha olika program som de 

använder, även om man provat på ett under utbildningen så är det inte samma program på skolan 

man kommer ut och arbetar på.  Lisa funderade på om man byter skola och börjar arbeta på en 

ny skola så skulle det vara skönt att ha en mentor igen för att få reda på hur den nya skolan 

fungerar med alla praktiska saker.  

 

Tankar om introduktionsåret. 
Samtliga nyblivna lärare i studien anser att introduktionsåret är bra, att grundtanken är god. Få en 

mentor som kan stötta och hjälpa den nyblivna läraren. Det negativa de påpekar är 

bedömningsmomentet. Lisa och Stina tycker att man borde bli godkänd efter utbildningen och 

kunna söka sin legitimation på en gång, Lisa uttryckte det med ”och vad knäppt, först har man pluggat 

flera år sen blir man kanske inte godkänd efter introåret, tycker jag blivit bedömd flera gånger under 

utbildningen” (Lisa). Både två tyckte att bedömningen bör ske redan vid intagningen till 

utbildningen. De upplevde en stress över att behöva bli godkända igen, fokuserade sin 

undervisning på fel saker. Ett förslag som kom upp var att man som ny kanske kan gå bredvid en 

lärare den första tiden, mer som resurslärare innan man fick fullt ansvar. Karin tyckte dock att 

introduktionsåret är bra som det är nu, det gör att skolorna blir tvungna att skaffa mentorer till 

nyblivna lärare.  

 

Det negativt var tiden, borde vara nedsättning i lektionstid för nyblivna lärare för det är så mycket 

planering. Har man fullt schema finns ingen tid för planering och ännu mindre tid för 

reflektion/utvärdering. Lisa hade också funderingar på hur hon skulle hinna med att träffa sin 

mentor, det enda hon hann göra nu var att planera sina lektioner. Alla tre var överens om att det 
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borde avsättas tid för att hinna träffa sin mentor och kanske även nedsättning i arbetstid för 

planering och reflektioner. 

 

Andra tankar som samtliga lärare pratade om var att de inte hade vetskap om vad som gällde 

under introduktionsåret. En av dem visste inte att hon skulle bli bedömd och att rektorn också 

skulle bedöma henne. De önskade tydligare riktlinjer för vad som gäller för introduktionsåret 

redan när de började så de kunde lägga upp planeringen bättre. De upplevde tveksamheter till om 

rektorn visste exakt vad som gällde och ibland var det krångligt vid anställningen gällande 

kontrakt eftersom ingen visste exakt vad som gällde.  

6.1.2 Mentorerna 

Till viss del lite stöd, men tiden räcker inte till 
Alla sex mentorer hoppas att de varit till hjälp och stöd för den nyblivna läraren men som Amal 

sa ” till viss del lite stöd, men tiden räcker inte till” visar att mentorerna haft för lite tid med sina 

nyblivna lärare. Svea var ny mentor och har inte hunnit träffa sin nyblivna lärare men hon kände 

att läraren visste vart hon fanns om hon behövde hjälp.  De andra tycker att de har hjälpt till 

mycket med frågor om skolan och dess kultur, hur det fungerar på just den skolan de arbetar på. 

Praktiska frågor såsom bedömning av elever har de också varit behjälpliga med. De tycker inte de 

haft tillräckligt med tid för att vara med och utvärdera lektioner och planeringar men hoppades 

att den nyblivna läraren frågade om hjälp om den behövde det. Anettes mål var att ligga före sin 

nyblivna lärare, ”adepten ska ha nytta av mig” som hon beskrev det. Hon försökte visa olika sätt och 

lösningar att göra saker på, lät den nyblivna läraren prova på och fundera på vad som fungerade 

bäst. Fem av mentorerna påpekade vikten av att visa intresse för den nyblivna läraren, fråga hur 

det går och om de behöver hjälp med något, inte låta den nyblivna läraren komma till dem varje 

gång. Svea som precis blivit mentor hade inte riktigt hittat någon bra arbetsform för att hjälpa sin 

nyblivna lärare. 

 

Ska jag bedöma henne? 
Svea som precis blivit mentor hade inte en aning om att hon skulle bedöma den nyblivna läraren, 

men hon uttryckte ingen oro över uppgiften: ”visste inte att jag ska bedöma också men det är inga 

problem” (Svea). Amal som varit i mentor i snart två terminer kommenterar när hon får frågan om 

bedömning: ”Ska jag bedöma henne, hoppsan, får jag se papperen, hade jag ingen aning om” (Jag visar mina 

papper om rektorns yttrande) och hon säger följande kommentar: ”får jag ta kopior, jag måste gå in 

till rektorn när vi pratat klart” (Amal).  
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De andra fyra visste att bedömningsdelen ingick, två av dem hade redan gjort sina bedömningar 

tillsammans med rektorn på respektive skola. De tyckte inte det var några problem då de hade bra 

nyblivna lärare. En av mentorerna räknade med att sköta allt själv vad det gällde bedömningen. 

Julia säger att hon kommer att godkänna sin nyblivna lärare utan problem men att hon inte skulle 

tveka att underkänna någon om den inte bedömdes som lämplig. Åsikten bland mentorerna vara 

att de tyckte att bedömningsdelen borde ligga på universitetet/högskolan, studenterna borde 

bedömas flera gånger under sin utbildning och borde redan där bli underkända om de inte var 

lämpliga att bli lärare.   

 

Utvecklar mig i min lärarroll 
Alla mentorer utom Svea som nyligen blivit mentor upplever att de har ett positiv utbyte av att ha 

en nybliven lärare. Fia säger: ”Utvecklar mig i min lärarroll, varför jag gör som jag gör” (Fia). Lena 

upplever att hon haft massor av nytta av sin nyblivna lärare, mer än hon trodde. För henne var 

det positivt att kunna sitta med i klassrummet, se och uppleva saker man inte hinner se när man 

själv undervisar. Hon fick möjlighet att se alla elever och vad som händer runtomkring i 

klassrummet.  

 

Diskussioner med den nyblivna läraren upplevdes som positiva av mentorerna, nya idéer och 

tankar dyker upp under dessa diskussioner, varför och varför inte man gör på ett visst sätt. Anette 

som är lite äldre och har en yngre nybliven lärare ser fördelarna med att det är en 

generationsskillnad, ger utbyte av varandra.  

 

Tankar om introduktionsåret. 
Introduktionsåret är bra tycker samtliga mentorer i studien, två av dem önskade att de haft en 

mentor när de började arbeta. Anette hade en form av mentor när hon började arbeta på 70-talet, 

det var två nya lärare på två klasser och en huvudlärare som fanns behjälplig i båda klasserna. Det 

upplevdes som en positiv första tid i yrket för Anette, ”kanske därför jag blivit kvar så länge” som 

Anette uttryckte det. Svea önskade att hon haft en äldre kollega när hon började arbeta. ”En 

kollega att stötta sig emot när man kände sig otillräcklig” som Svea uttryckte det. 

 

Tre av mentorerna tror att det viktigast med introduktionsåret är att man har någon att fråga om 

allt man undrar över, det som gäller för den skolan man arbetar på. Praktiska frågor vad 

förkortningar betyder, alla oskrivna regler samt till exempel hur man använder datorprogrammet 

för bedömningar.  
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Samtliga mentorer fick betalt för sitt mentorskap, tre av dem tyckte summan var skälig men de 

hade också nedsättning i arbetstid. Två av mentorerna hade inte nedsättning i tid utan 

mentorskapet skulle ske utanför arbetstid och då var ersättningen lite för låg för det jobbet de 

gjorde. Svea var så ny som mentor så hon visste inte vad ersättningen skulle bli och hade ingen 

åsikt om det. Men nedsättning i arbetstid var något som samtliga mentorer tyckte att man skulle 

ha för att kunna göra ett bra jobb som mentor.  

 

Ett förslag som dök upp som även hos lärarna var att den nyblivna läraren kan gå bredvid en 

erfaren lärare den första tiden för att komma in i yrket innan denne får fullt ansvar.  

En eventuell ändring av introduktionsåret är negativt om man ser det ur synvinkeln att höja 

statusen anser mentorerna. En av tankarna med att införa introduktionsåret var att höja statusen 

och nu är förslaget att ta bort den delen igen. Fast som Julia beskriver det: ”Först vill de höja statusen 

sen sänka den igen genom att ta bort introduktionsåret, men mindre jobb för oss mentorer om bedömningsdelen tas 

bort” (Julia). 

 

6.2 Enkätundersökningen 

I detta avsnitt redovisas en kort sammanfattning av resultaten från enkätundersökningen. 

Underlaget blev för litet för att sammanställa någon helhet av enkätundersökningen, så jag har 

valt ett fåtal frågor och sammanställt dessa för att förstärka resultatet av intervjuavsnittet. Dessa 

svar är inom samma tema som intervju avsnittens teman. 

 

Antal enkätsvar från nyblivna lärare som går introduktionsåret: 8 stycken. 

Sammanfattning: Samtliga lärare är nöjda med sitt introduktionsår och sin mentor. En anser att 

den fått för lite tid med sin mentor och en tror inte att denne blir en bättre lärare med 

introduktionsåret. Fem av åtta hade en mentor som var behörig i samma ämnen som den 

nyblivna läraren. Sex anser att introduktionsåret är bra och ungefär hälften vet inte vilka regler 

som gäller eller vad som står i skollagen om introduktionsåret. 

 

Antal enkätsvar från mentorer: 10 stycken. 

Sammanfattning: Sju av tio var utbildade mentorer. Hälften tyckte att de fått tillräckligt med tid 

med sin nyblivna lärare, samtliga fick ersättning för sitt mentorskap. Sju ansåg att ersättning var 

skälig för de jobb de gjorde. De flesta, sju av tio visste vad som gällde för introduktionsåret, vilka 

regler som gäller. Sex av dem visste vad som står i skollagen om introduktionsåret.  
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6.3 Analys av resultatet  

Läraren socialiseras in i ett nytt yrke på en ny arbetsplats med nya regler, normer och olika 

arbetssätt. Denna socialisation kunde underlättas med hjälp av mentorerna som fanns där för att 

svara på de nyblivna lärarnas frågor. 86 Den nya yrkesrollen för de nyblivna lärarna upplevdes som 

stressig då det var mycket uppgifter som innefattas av lärarrollen som de inte tänkt på innan. De 

verkade ha svårt att skilja på rollen som lärare och privatperson och arbetade ofta hemma med 

planering och andra göromål för att hinna med.  

Studiens frågeställningar: 

- Vilka upplevelser har nyblivna lärare respektive mentorer om introduktionsåret? 
Mentorerna ansåg att deras roll som mentorer handlade om att vägleda och stötta sina adepter, 

helt i enlighet med begreppet mentorskap som beskrivs i Lindgrens & Mobergs (2012) studie.87 

Bedömningsdelen som inte ingår i mentorskapet enligt Lindgren & Moberg (2012) tyckte 

samtliga mentorer att man kunde ta bort från introduktionsåret, bedömningen borde ske redan 

under utbildningstiden. 

 

Några av de nyblivna lärarna var oroliga över hur de skulle hinna med att träffa en mentor. De 

upplevde att ytterligare en uppgift skulle läggas in i deras planeringstid. Den oron de kände över 

att ytterligare en uppgift skulle läggas till deras redan fulltecknade schema verkade övervinnas av 

den hjälp de fick av mentorerna, vilket de inte kunde veta innan de startade introduktionsåret. 

Det fanns också oro över bedömningsdelen, tänk om de inte blev godkända efter att ha studerat i 

flera år.  Förutom detta så hade de positiva förställningar om introduktionsåret att det finns 

någon där för dem vid frågor och funderingar. 

 

- Hur beskriver de nyblivna  lärarna respektive mentorerna introduktionsåret? 
De nyblivna lärarnas och mentorernas uppfattning och upplevelse av introduktionsåret är att det 

fungerade bra för samtliga. De upplevde att de lär av och med varandra i en kommunikativ 

interaktion. De nyblivna lärarna använde sina egna kunskaper tillsammans med den yttre hjälpen 

de fick av sina mentorer för att utveckla sig som lärare. 88 De egna kunskaperna har lärarna 

förvärvat under sin lärarutbildning. Intressant att mentorerna upplever att de lär och får nya 

                                                 

 
86 Fransson (2001) s. 194. 
87 Lindgren & Moberg (2012), s 34-36. 
88 Säljö (2010) s. 68. 
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infallsvinklar från de nyblivna lärarna genom diskussionerna de hade. Ett sociokulturellt lärande, 

att lära av varandra och inte bara att den oerfarne lär av den erfarne.  

 

- Vilka svårigheter och möjligheter identifierar de nyblivna lärare respektive mentorerna i 

arbetet med att genomföra ett så bra introduktionsår som möjligt? 

Möjligheter som både de nyblivna lärarna och mentorerna nämnde var att lära av varandra, även 

mentorerna såg fördelar med att diskutera och reflekterar med en oerfaren ofta yngre kollega. 

Mentorerna såg också fördelar med att kunna sitta med i klassrummet och uppleva situation 

utifrån, hade tid att studera vad eleverna gjorde och inte gjorde. Det var en fördel som 

mentorerna inte tänkt på innan men som kom upp under intervjuerna. Andra möjligheter som jag 

trodde de nyblivna lärarna skulle ta upp var att få tips och råd med själva lektionerna men det var 

det ingen som tog upp. Utan det som de fick hjälp med var de praktiska frågorna som berörde 

skolans oskrivna regler, lärarnas raster, hantering av omdömen och liknande ärenden. 

 

Svårigheter som deltagarna identifierade var brist på tid, hinna med att träffas och för mentorn 

hinna vara med på den nyblivna lärarens lektioner. Några av mentorerna hade nedsättning i sin 

arbetstid för att vara mentor medan ingen av de nyblivna lärarna hade nedsättning i arbetstid för 

att hinna träffa sin mentor. Vad jag kunde urskilja var den nyblivna läraren mer orolig över att 

behöva ta tid från planeringstid för att träffa mentorn än vad mentorn var. Båda parter önskade 

ha nedsättning i arbetstid för att träffas regelbundet och ha tid att delge varandra sina tankar och 

åsikter. Ståhle och Bronäs (2013) menar att tid måste avsättas åt båda parter.89 

 

Bedömningsdelen upplevdes av alla utom en som ett hinder, både tidsmässigt och stress över att 

behöva bli bedömd igen. Den som ansåg att bedömningsdelen var bra ansåg att det tvingade 

skolorna att ordna fram mentorer, vilket hon trodde att skolorna skulle strunta i om det inte var 

ett krav för att få legitimation. 

 

Enkätundersökningens resultat förstärker intervjuernas resultat, samtliga utom två tyckte att 

introduktionsåret fungerade bra dock fanns inte tillräckligt med tid, två av de nyblivna lärarna 

svarade att det inte fungerade bra på grund av bedömningsdelen. 

  

                                                 

 
89 Ståhle & Bronäs (2013), s. 22. 



38 
 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt ska jag diskutera och reflektera över de resultat jag kommit fram till i min studie 

och hur jag kan relatera dem till min tidigare forskning om lärares första tid i yrket.  

 
Först en reflektion som gäller forskning om lärares situationer. Man bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt anser Fransson & Moberg (2001). Ofta består datainsamlingen av ett fåtal 

fallstudier, utifrån dessa fallstudier görs slutsatser och det ges även rekommendationer och råd på 

vad som kan göras för att förbättra situationen. Men kan man dra slutsatser utifrån fallstudierna 

utan att ta hänsyn till hur stort material man har, i vilket sammanhang forskningen har gjorts och 

hur skolsystemet är utformat? Som läsare av en studie måste man själv förhålla sig kritisk till 

resultatet och granska sambandet mellan urval, data och slutsatser. 90   Min studie består också av 

ett fåtal studieobjekt så denna studie kan inte sägas vara generaliserande utan belyser hur det ser 

ut bland några lärare i den undersökta kommunen. Det är de personer som har svarat på 

intervjuerna som återger sina upplevelser, resultatet kan inte visa att det är så för alla mentorer 

och nyblivna lärare, men vissa gemensamma faktorer kan utskiljas i svaren. 

7.1 Antalet mentorer och nyblivna lärare 

Svaret på mina två arbetsfrågeställningar i metod delen, hur många mentorer och nyanställda det 

fanns i kommunen trodde jag skulle vara en lätt uppgift att svara på. Men skolförvaltningens 

uppgifter stämde inte visade det sig när jag själv började undersöka vilka nyblivna lärare och 

mentorer det fanns på varje skola. Det kan jag tycka är lite oroväckande, att inte ens kommunen 

vet vilka som är mentorer och dessutom inte verkar ha dokumenterat vilka de nyanställda lärarna 

i kommunen är.  Antingen tyder det på att skolorna inte rapporterar in till kommunen vilka som 

är deras mentorer och nyanställda lärare eller är listorna inte uppdaterade. 

Både uppgifterna från skolförvaltningen och de uppgifter jag fick från skolorna är från oktober 

månad 2013. Det borde vara uppdaterat på kommunens listor eftersom mentorerna oftast får 

ersättning och de nyanställda lärarna borde ha inskrivet på anställningsbeviset att det är ett 

introduktionsår. Det vore intressant att göra en studie på vad det beror på att inte uppgifterna 

stämmer i de listor som skolförvaltningen i kommunen har. Det var svårt att få uppgifter från alla 

                                                 

 
90 Fransson (2001), s. 187f. 
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skolor, tre av skolorna svarade inte alls så från de skolorna har jag inga uppgifter. Det kan finnas 

både mentorer och nyanställda lärare på de skolorna jag inte fått uppgifter ifrån. Trots detta 

bortfall fann jag fler mentorer och nyanställda lärare än vad kommunens listor visade.  Skillnaden 

var två fler mentorer och tre fler nyanställda lärare som inte fanns med i kommunens listor.  

Att urvalsramen kanske inte skulle stämma hade jag med i beräkningarna eftersom det kan vara 

felkälla. Kan vara att viss information saknas på grund av att den inte uppdaterats eller har fel 

uppgifter. Urvalsram kallas den källa som den populationen man vill undersöka finns registrerad.
 

91
 

7.2 Svårigheter och problem för nyblivna lärare 

Det gemensamma hos båda intervjugrupperna var att båda tyckte att introduktionsåret är en bra 

sak, hjälper den nyblivna läraren att komma in i arbetet. Att i interaktion med andra och med 

kommunikation bygga upp sin kunskap. 92 Mentorn är ett stöd för läraren att lättare socialiserar in 

i yrket. Mentorn hjälper den nyblivna läraren med etik och skolans sätt att tänka. Samspelet 

mellan mentorn och den nyblivna läraren kan underlätta yrkessocialisationen. 93  

 

Samtliga mentorer i studien upplevde att de lärde av den nyblivna läraren genom diskussionerna 

och samtalen de hade. Det visar på att lärandet sker i samspel med varandra, att även den erfarne 

lär av den oerfarne.94 

 

Socialisationen till att bli lärare är en komplicerad process enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) 

och det verkade de deltagande lärarna i min studie hålla med om.95 Det var mycket nytt att ta in 

och lära sig samtidigt som de skulle klara av att planera undervisningen samt genomföra den. De 

förväntades klara av samma uppgifter som de erfarna lärarna. Studien av Broman (2010) visar att 

läraryrket är speciellt med att man får samma uppgifter som en erfaren lärare, man får inte en 

chans att växa in i lärarrollen.96  

 

                                                 

 
91 Trost (2001), s.25. 
92 Säljö (2005) s. 20-22. 
93 Fransson (2001) s. 194 
94 Säljö (2005), s. 34. 
95 Arfwedson & Arfwedson (2002), s. 204. 
96 Broman (2010), s. 6. 
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I min studie har introduktionsåret fungerat bra, samtliga deltagare var nöjda med 

introduktionsåret. De nyblivna lärarna var nöjda med sina mentorer och mentorerna var nöjda 

med sina nyblivna lärare. Samtliga nyblivna lärare har blivit eller kommer att bli godkända av sina 

mentorer. Bedömningsdelen var det som både mentorer och nyblivna lärare tyckte var 

svårigheten med introduktionsåret, att behöva bli bedömd igen och det tog mycket tid av 

mentorn att vara med och kolla lektioner hos den nyblivna läraren. Alla utom en av 

respondenterna tyckte att bedömningen borde vara klar när studenten gått ut skolan. En av de 

nyblivna lärarna ansåg dock att det var bra som det var nu, att skolorna är tvungna att ordna 

mentorer så den nyblivna läraren kan bli godkänd och få söka sin legitimation. Det nya 

lagförslaget att ta bort bedömningsdelen kan få negativa effekter för introduktionsåret enligt den 

läraren. Att det finns en risk att skolorna inte kommer att erbjuda nyblivna lärare ett 

introduktionsår. Mycket av de studier jag läst till denna uppsats betonar vikten av att ha en 

mentor under sin första tid i läraryrket. Lindgren & Moberg (2012) skriver bland annat om att 

nyblivna lärare ofta känner sig ensamma och utlämnade under sin första tid i yrket, där kan en 

mentor gå in och stötta och hjälpta den nya läraren.97 

 

Deltagarna i studien funderade på om det vore bra att ha lämplighetsprov vid intagningen till 

lärarutbildningen, ytterligare en orsak till att ta bort bedömningsdelen från introduktionsåret. I en 

artikel som bland annat skolminister Jan Björklund varit med och skrivit, framkommer förslag på 

förbättringar för skolan. Ett av förslagen där är att ha lämplighetsprov vid intagningen till 

lärarutbildningarna.98  

 

De nyblivna lärarna tar upp tidsaspekten, snarare tidsbristen som en svårighet. Är så mycket mer 

än bara undervisningen att hinna med som lärare. Lindgren & Moberg (2012) påpekar att 

förutom undervisning så är det planering av friluftsdagar, beställa material och föräldramöten 

med mera som måste hinnas med. 99 Deltagarna i studien nämnde framförallt planering och 

reflektion av lektioner som något de inte hann med. Allt tog så mycket längre tid när man var ny.  

                                                 

 
97 Lindgren & Moberg (2012), s. 26 
98 Björklund (2013) www.dn.se (2013-06-03). 
99 Lindgren & Moberg (2012), s.23. 

http://www.dn.se/
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7.3 Lärarutbildningen och lärarkompetenser 

Paulin (2007) påstår i sin studie att lärarutbildningen är för teoretisk, borde läras ut mer praktiskt 

hur studenterna ska göra när de kommer ut i arbetslivet.100 Detta bekräftar deltagarna i min 

studie. De nyblivna lärarna verkade nöjda med sin utbildning men de önskade mer praktisk 

kunskap under utbildningen, till exempel hur man genomför utvecklingssamtal samt 

konflikthantering. De kompetenser som en nybliven lärare förväntas ha från utbildnigen enligt 

Edman Stålbrandt (2013) är didaktisk teori, ämneskunskaper och undervisningsplanering. De 

förväntas inte ha så mycket praktisk kunskap som deltagarna i min studie önskade att de fått 

under utbildningen.101 Man ska ha en mästares skicklighet direkt som nybliven lärare menar 

Selander i sin text (2001).102 Den nyblivna läraren ska klara av att undervisa, vara skickligt i sitt 

ämne samt ha den didaktiska kompetensen. Alla lärarna i studien påpekade att vikten av att ha en 

mentor underlättade yrkessocialisationen för dem precis som Fransson och Moberg (2001) 

skriver. 

 

Jag kunde under intervjuerna urskilja vilka kompetenser de nyblivna lärarana ansåg som viktiga 

och vilka mentorerna ansåg som viktiga. De nyblivna lärarna pratade mer om att kunna göra bra 

planeringar, vara kompetent duktiga i sina ämnen för att genomföra bra lektioner. Tittar man på 

Franssons & Mobergs (2001) illustration av den pedagogiska Bermuda triangeln kan man tyda att 

det inte var balans mellan egna ambitionen, upplevda krav och reella möjligheter för den nyblivna 

läraren.103 De upplevdes ha för mycket upplevda krav, att genomföra perfekta lektioner att det 

blev obalans i triangeln. Mentorerna verkade ha balans, de upplevde inte samma höga krav, visste 

vad de klarade av och inte och vad det fanns för möjligheter. Mentorerna belyste just sin 

erfarenhet som en kompetens. De hade sina planeringar och var väl förberedda inför sina 

lektioner. Denna erfarenhet var ibland tillräckligt även om ämneskompetensen ibland saknades.  

7.4 Idéer och tankar för att förändra nyblivna lärares första tid i yrket  

Ett resultat av min studie visar att tidsaspekten inte fungerade bra, var ofta tidsbrist. Vissa av 

mentorerna hade nedsättning i tid för att träffa den nyblivna läraren men ingen av de nyblivna 

lärarna hade nedsättning i tid. Samtliga respondenter önskade att få mer tid till handledning och 

                                                 

 
100 Paulin (2007), s.175, 180. 
101 Edman Stålbrandt (2013), s 75. 
102 Selander (2001), s. 305f. 
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stöttning. Paulins (2007) studie visar också att tiden inte räcker till för de nyblivna lärarna och 

Paulin ger förslag på att nyblivna lärare ska få en inskolningssituation där mer tid ges till 

planering, reflektion och kanske tillfällen att träffa sin mentor.104 I min studie gavs också förslag 

på att få nedsättning i arbetstid för nyblivna lärare för att ha mer tid till reflektion och planering, 

sådant som tar längre tid för en nybliven lärare än för en erfaren lärare. Ett annat förslag från min 

studie för att underlätta för den nyblivna läraren var att den nyblivna läraren kan gå bredvid en 

erfaren lärare under en viss tid, mer som en resurslärare. 

 

Finns andra förslag i artiklar och studier för hur den nyblivna lärarens situation ska förbättras. Ett 

förslag är att ge lärarstudenter mer verksamhetsförlagd utbildning under studietiden så de blir 

mer förberedda för yrkeslivet. Att lokala lärarutbildaren är utbildad för att handleda studenterna 

på bästa sätt så den verksamhetsförlagda utbildningen blir yrkesförberedande.105 Ett förslag för 

att förbereda nyutexaminerade lärare bättre för yrket är att den verksamhetsförlagda utbildningen 

utvecklas med till exempel övningsskolor och att lärarutbildningen ska bli mer yrkesinriktad. 106 

Möjlighet att träffa tidigare studiekamrater för att få insikt i att andra har samma svårigheter, att 

man inte är ensam om problemen.107 

 

Viktigt att kommunerna tar sitt ansvar. Kommuner som har ett strukturerat 

introduktionsprogram med välutbildade mentorer har färre avhopp av de nyblivna lärarna. 

Utbildningen av mentorerna bör ske i samråd med högskolan för att väva in de 

utbildningsvetenskapliga förhållningssätten i mentorsrollen. 108 

 

En reflektion jag gjorde under studien var att det var mycket lättare att få tag på mentorerna och 

de var mer positiva att ställa upp på intervjuer. De nyblivna lärarna uppgav ofta att de inte hade 

tid att träffa mig eller inte ens hade möjlighet att svara på en enkät. Min reflektion av det är att de 

nyblivna lärarna är mer stressade, den planeringstid de har går åt till att planera sina lektioner. De 

hinner inte göra några andra saker på den tiden. De flesta mentorerna hade arbetat i många år, de 

verkade lugnare och tryggare i sin yrkesroll och de hade mer tid över för övriga aktiviteter på sin 

                                                                                                                                                         

 
103 Fransson & Moberg (2001), s. 176f. 
104 Paulin (2007), s.180. 
105 Selin (2013), www.unt.se (2013-06-15). 
106 Almer (2013), www.skolvarlden.se (2013-06-03). 
107 Mörck(2011), www.lr.se (2011-05-02). 
108 Helte (2012), www.lararnasnyhter.se (2012-01-18) 

http://www.unt.se/
http://www.skolvarlden.se/
http://www.lr.se/
http://www.lararnasnyhter.se/
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planeringstid. I Franssons (2001) kapitel beskrivs att det är en skillnad på erfarna och oerfarna 

lärare. Den oerfarne har mindre undervisningstid, mindre rutin, mindre innehålls och metods 

repertoar samt svårare att förstå och organisera klassrummet. 109 Detta kan göra att för den 

nyblivna läraren tar allting mycket längre tid, planering, organisering och andra saker som ska 

göras förutom att undervisa. De erfarna lärarna som i det här fallet mentorerna räknas till, kunde 

använda sin planeringstid till att till exempel träffa mig för en intervju.  

                                                 

 
109 Fransson (2001), s. 193. 
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8. Konklusion 

I denna studie har jag försökt belysa hur introduktionsåret fungerar i en kommun i mellersta 

Sverige. Resultatet av min studie visar att de nyblivna lärarna var nöjda med sitt introduktionsår 

och de mentorer jag intervjuat tyckte att introduktionsåret är en bra verksamhet. Dock fanns det 

aspekter som kunde förbättras för att göra det ännu bättre. Ge nedsättning i arbetstid för att ha 

möjlighet att utöva ett rikt utbyte med varandra var ett exempel. 

 

Jag hoppas denna studie kan hjälpa andra lärarstudenter att förbereda sig inför sin yrkesroll som 

lärare, jag har tagit upp forskning som visar hur lärarens första tid i yrket kan upplevas och vad 

som kan göras för att underlätta för läraren. Är man lite förberedd kanske det inte blir en jättestor 

chock att komma ut i arbetslivet. 

 

Förslag på frågeställningar inför framtida forskning inom området kan vara: 

Har avhoppet bland nyblivna lärare minskat/ökat sedan det infördes? 

Finns det tillräckligt med mentorer för alla nyblivna lärare? 

Finns det nyblivna lärare som inte blir godkända och vad händer med dem?  

Kommer lärarutbildningen att förändras, blir det lämplighetstest vid intagning till lärosätet?  

Denna studie har väckt många fler frågor hos mig än vad jag hade när jag började denna studie. 

Kanske någon annan får ett intresse att forska vidare om introduktionsåret?  

 

Men nu ska jag gå in i en ny period i mitt liv. Det är med skräckblandad förtjusning jag nu 

överger min studentroll och ska yrkessocialiseras in i min lärarroll. En spännande och utmanade 

resa som jag ser fram emot att påbörja. 
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10. Bilagor  

10.1. Bilaga 1. Mail till nyblivna lärare/mentor 

Hej 

Mitt namn är Jane Jaråker och jag läser sista terminen på lärarprogrammet på Uppsala Universitet. 

Jag ska skriva mitt examensarbete om introduktionsåret i x kommun och undrar om jag kan få 

lämna en varsin kort enkät till er samt eventuellt göra en intervju med var och en av er, om det 

finns tid. 

Min avsikt är att göra en enkätundersökning bland samtliga mentorer i x kommun samt 

nyanställda som går eller har gått introduktionsprogrammet. 

Jag har fått hjälp av skolförvaltningen samt av x att få fram era namn och mailadress. 

 

Hoppas ni har möjlighet att hjälpa mig med denna studie. 

Givetvis kommer alla svar att behandlas anonymt och alla datainsamling bearbetas enligt 

rekommendationer från vetenskapsrådet. 

 

Hälsningar 

Jane Jaråker                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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10.2. Bilaga 2. Intervjufrågor till nyblivna lärare/mentorer 

Intervjufrågor till mentor 

Hur många adepter har du haft? 

Har du gått mentorskapsutbildningen? 

Känner du att du varit till stöd och nytta för din adept? 

Är det något du upplever som har varit svårigheter med att ha en adept? 

Kommer du att ta emot fler adepter. Varför/varför inte? 

När du är mentor åt någon, har du nytta av det i din roll som lärare? 

Ångrar du att du blev mentor? 

Känner du krav från din skola att du måste ta emot adepter? 

Har du sagt nej till någon adept någon gång? 

Har du underkänt någon adept, varför i sådana fall? 

Får du stöttning från din ledning i ditt mentorskap? 

Vet du vilka andra mentorer det finns i kommunen och vilka skolor de är på? 

Det är eventuellt ändrade krav på introduktionsåret och legitimation, känner du till det? 

Tror du att detta påverkar positivt eller negativt på introduktionsåret, blir det lättare/svårare att få 

lärare att bli mentorer? 

Motivera fritt vad du tycker om introduktionsåret 

Intervjufrågor till lärare som går/har gått introduktionsprogrammet 

Hur fick du en mentor? 

Är du nöjd med din mentor? Varför/varför inte? 

Är det något du upplever som svårigheter med introduktionsåret? 

Vilka möjligheter upplever du med introduktionsåret? 

Kan introduktionsåret göras annorlunda på något sätt? 

Hur upplevde du din första tid som lärare? 

Eftersom det eventuellt blir ändrade krav nu med introduktionsåret och legitimationen, tror du 

att det blir lättare eller svårare att få en mentor under sitt första år? 

Vet du någon nyutexaminerad lärare som inte fått gått/går introduktionsåret? 

Motivera fritt vad du tycker om introduktionsåret? 
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