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Kap i te l  5

Organiserat mentorskap eller kollegial 
samvaro? Hur stöd till nya lärare kan te sig 
utan formella ramar och strukturer 

Åsa Morberg

Alla nya lärare i studien hade arbetat 
i ämnen eller i verksamhetsområden 
som de inte hade kompetens och 
behörighet för under sitt första år.

Legitimationssystemet för lärare som stegvis träder i kraft från 2011-
07-01 är en utgångspunkt för detta kapitel.1 Under den obligatoriska 
introduktionsperioden, som är det första steget efter den grundläggande 
lärarutbildningen på väg mot en yrkeslegitimation, ansvarar rektorer  
för att de nyblivna lärarna garanteras stöd av mentorer. Ett tydligt, 
detaljerat  och väl definierat uppdrag till mentorerna har enligt min me-
ning inte formulerats, även om det finns några olika och som det ser ut 
disparata kompletterande beskrivningar av uppdraget2. Uppdraget till 
introduktionsperiodens mentorer uppvisar bl.a. likheter med uppdraget 
till handledare för den verksamhetsförlagda delen av grundutbildningen 
till lärare och avviker på många punkter från ett modernt mentorskap, 
enligt den samlade erfarenheten inom Kommunnätverket Induction3. 
 I riktlinjerna kring introduktionsperioden framgår bl.a. att rektor el-
ler förskolchef ska utse en lämplig och legitimerad mentor med samma 
behörighet som adepten (Skolverket, 2011). Mentorn ska få stöd för sin 
uppgift, ett stöd som inte är preciserat i anvisningarna. Någon speciell 

1  För information om lärarlegitimationen hänvisas till kapitel 2 och bilaga 1 (Fransson & Morberg, 
2001; Morberg & Gustafsson, 2007).
2  I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärarle-
gitimationen (t.ex. SOU 2008:52 eller UbU5) finns vissa disparata anvisningar om hur mentorskapet 
ska genomföras.
3   Tre praxisnära och deltagarorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts av Hög-
skolan i Gävle i samarbete med nio kommuner i Gävleborgs Län och i Uppsala Län (Bollnäs kommun, 
Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, 
Sandvikens kommun, Söderhamns kommun, Tierps kommun). Samarbetet har skett i form av ett nät-
verk, Kommunnätverket Induction, där kommuner, högskolan och representanter för de lärarfackliga 
organisationerna samarbetat för att utveckla och forska om nya lärares första tid (Fransson & Morberg, 
2001).
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utbildning för mentorsuppdraget har inte föreslagits. Mentorn ska bidra 
med underlag om den nya lärarens utvecklingsbehov till rektorns eller  
förskolechefens planering för introduktionsperioden. Mentorn kan där-
för sägas ha en rapportskyldighet. Mentorn ska också ge individuellt 
stöd och regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens  arbete 
och fungera både som samtalspartner och som rådgivare. Mentorn för-
utsätts också regelbundet observera i undervisningssituationen och i 
utbildningen i övrigt, vilket får anses vara ett helt nytt uppdrag. Den 
nya läraren eller förskolläraren kan också observera sin mentors under-
visning. Det är centralt för mentorn att observera den nya lärarens el-
ler förskollärarens såväl didaktiska förmåga som förhållningssätt och 
tilltro till elevens förmåga. Mentorns ansvar är även att ge återkoppling 
på dessa förmågor och dessutom lämna synpunkter på planering, val 
av dokumentation etc. Dessa åtgärder leder, enligt anvisningarna från 
Skolverket, till att den nya läraren eller förskolläraren reflekterar över 
det egna agerandet och på så sätt får verktyg inför liknande situatio-
ner. Mentorn förväntas hjälpa den nya läraren eller förskolläraren att 
använda och bemöta all sorts kritik på ett konstruktivt sätt för att ytter-
ligare utveckla sin professionalism. Diskussionen kan med fördel ta sin 
utgångspunkt i de komplexa villkor och strukturer som råder och som 
påverkar undervisningens förutsättningar. Särskilda statliga medel för 
detta obligatoriska mentorsstöd utgår inte, även om en viss höjning av 
grundbidraget från staten till kommunerna gjorts. Vilken typ av stöd 
kan då dessa mentorer, som har stora likheter med handledare för lärar-
studenter i grundutbildningen, erbjuda nyblivna lärare? Detta kan den 
här aktuella studien av nio nyblivna lärare (adepter i denna studie) och 
deras mentorer delvis belysa. 
 Resultatet av den studie, som redovisas i detta kapitel, jämförs med 
en sammanfattning av mina samlade erfarenheter som projektledare för 
nio års arbete i Kommunnätverket Induction och resultat från tidigare 
studier inom ramen för Kommunnätverket. Studiens intervjupersoner, 
nio mentorer och nio adepter, har samarbetat under ett läsår. Intervju-
erna gjordes under 2008/2009 och informanterna arbetade i kommu-
ner utan lokalt beslutade introduktionsprogram. Intervjuerna handlade 
om hur det didaktiska mötet mellan mentorerna och adepterna ter sig 
under sådana förutsättningar. Intervjumetoden som använts är ”critical 
incident”-inspirerad, dvs. intervjuerna fokuserar på händelser som haft 
avgörande betydelse för intervjupersonernas professionella didaktiska 
yrkesutveckling.
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Vilka problem kan yrkeslegitimationen  
lösa för nya lärare? 

Inledningsvis kan vi reflektera över vilka problem som egentligen ska 
lösas med lärarlegitimationen för de nyblivna lärarna. I utredningstexter  
och media lyfts ofta frågan om behovet att ha duktiga och skickliga 
lärare,  vilket stödet via mentorer och lämplighetsprövningen antas 
borga  för (se t.ex. SOU 2008:52, Prop. 2010/11:20). Olämpliga lärare 
antas kunna identifieras och avskiljas från tillsvidareanställning då de 
inte får en legitimation. Vidare antas läraryrkets status höjas med en 
legitimation och eftersom den är hårt knuten till de specifika årskurser  
och ämnen som läraren har utbildning för, utgår man ifrån att det blir 
ett styrmedel för att lärare ska undervisa i årskurser och ämnen de 
har utbildning för. På det viset utgår man från att andelen lärare som 
under visar i ämnen och årskurser de inte har utbildning för kommer 
att minska.  Men vad talar de nyblivna lärarna själva om och kan man 
identifiera något som man kan beskriva som en gemensam problembild 
som ska lösas? Vilken kan då utgångspunkten vara för introduktions-
periodens mentorsstöd? 
 Problembilden ter sig olika för nyblivna lärare under deras första 
yrkes verksamma år, men det är en allmän uppfattning att nyblivna lärare  
behöver stöd under den första tiden i yrket. Det går inte att  generalisera, 
men vissa mönster syns och kan identifieras och beskrivas. Lindgren 
har forskat kring nya lärares första tid i en rad studier (Lindgren, 2000; 
2003 a; 2003 b; 2005a; 2005b; 2006; 2007a; 2007b) och resultaten  visar 
bl.a. på de nya lärarnas missnöje med grundutbildningen och varierande 
yrkes praktiska svårigheter under första tiden i yrket, samt hur viktigt 
mentorskapet är för de nya lärarnas yrkesutveckling. Detta kan förstås 
som något ”naturligt” då man i en lärarutbildning inte alltid kan få det 
som direkt kan appliceras i undervisningssituationen. Resultaten visar 
också på skilda erfarenheter av mentorsstöd under den första tiden i 
yrket. Internationell forskning framhåller varierande yrkespraktiska 
svårigheter (Feiner-Nemser, 2001; Lindgren, Hjardemaal, Hansén, 
 Sjöholm, 2011). Redan för tio år sedan kunde konstateras att de nyblivna 
lärarna betalar ett högt pris för den vetenskapligt baserade grundut-
bildningen till lärare med en arbetsam första tid i yrket (Fransson & 
Morberg, 2001). Att man får utmaningar som nybliven yrkesutövare är 
att betrakta som normalt, men många nyblivna lärare får en så kallad 
”praxischock”, som är så stor att den riskerar den fortsatta lärartjänst-
göringen och den fortsatta professionella yrkesutvecklingen (Carlgren 
& Marton, 2002). Frågan blir nu om införandet av en yrkeslegitimation 
med introduktionsperiod med obligatoriskt mentorskap ändrar på dessa 
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förhållanden för nya lärare? Eller handlar legitimationssystemet helt 
enkelt om att kontrollera en av de största yrkeskårerna i landet och dess 
yrkesutövande? Det finns flera beslut som tyder på att blivande  lärare 
och lärare i jämförelser med andra yrken och andra studenter sätts i 
en särställning. Om och i så fall vad som händer genom införandet av 
yrkeslegitimationen beror till en del på hur den nya lärarutbildningen 
(Prop. 2009/10:89) utformas och framför allt hur lärosätena lyckas 
genom föra den verksamhetsförlagda delen av den nya lärarutbildningen 
(SFS 2010:541). Under den allra första verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen startar det första egentliga steget i socialisationsproces-
sen4 till professionella lärare. Om exempelvis den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen är inriktad på en kvalitativt god yrkesförberedelse 
kan förutsättningarna förbättras radikalt för de nyblivna lärarnas pro-
fessionella utveckling.
 Om några problem kan lösas genom lärarlegitimationen beror också 
på hur arbetsgivarna dvs. kommuner och/eller friskolor lokalt utformar 
introduktionsperioden för de nyblivna lärarna. Vilket stöd erbjuds egent-
ligen de nyblivna lärarna under introduktionsperioden? Får de utbil-
dade, behöriga, engagerade, erfarna och kompetenta mentorer? Får de 
arbetsplatsintroduktion och/eller yrkesintroduktion? Tas det hänsyn till 
de nyblivna lärarnas kompetens och behörighet när tjänstefördelningen 
planeras och när arbetet ska utföras? Får de en anpassad tjänstgöring 
under introduktionsperiodens, med exempelvis lägre undervisnings-
skyldighet och lättare arbetsuppgifter? Stöder skolledningen aktivt de 
nyblivna lärarna under deras introduktion eller handlar deras roll enbart 
om att inta en kontrollerande och bedömande funktion? Svaren på dessa 
frågor som rör yrkesutvecklingen kan utgöra skillnaden mellan en god 
och en mindre god introduktionsperiod till läraryrket – oavsett om en 
lärarlegitimation finns eller inte.
 De nyblivna lärarna har olika arbets- och utvecklingsvillkor under 
den första tiden i yrket. Även om det finns en policy och en strategi 
hos arbetsgivarna att stödja nyblivna lärares arbetsplats- och yrkesin-
troduktion, är det ingen garanti för att de får ett kvalitativt gott stöd som 
verkligen bidrar till en professionell yrkesutveckling. Hos de flesta ar-
betsgivare finns idag (2012) ingen beslutad lokal policy för yrkes- och 
arbetsplatsintroduktion som innebär att nya lärare får ett genomtänkt, 
väl strukturerat och planerat stöd i den professionella yrkesutveckling-
en. Yrkeslegitimationen med introduktionsperioden ger i sig ingen som 

4  Det finns forskare som hävdar att lärarsocialisationen startar när skolgången startar i tidig ålder, el-
ler när lärarutbildningen startar, medan andra hävdar att den startar när man första gången praktiserar 
sitt blivande yrke. 
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helst garanti för att de nyblivna lärarna får en kvalitativt bättre start på 
sin yrkesbana och sin professionella utveckling. Även om nyblivna lä-
rare tilldelas mentorer har stora kvalitetsskillnader kunnat konstateras i 
det stöd som ges av mentorer. En del mentorer arbetar precis som hand-
ledare under grundutbildningen och fortsätter att utbilda som om de 
nya lärarna alltjämt var studenter, medan andra mentorer arbetar mera 
distanserat, reflekterande och kollegialt stödjande i den professionella 
utvecklingen (Ahlström, 2001). Det mentorskap som föreskrivs i lärar-
legitimationen påminner mera om handledledarskap och handledning 
än om mentorer och mentorskap (Franke, 1999). Hur ansvariga arbets-
givare tolkar anvisningar för uppdraget och hur mentorerna till sist utför 
sitt uppdrag verkar vara avgörande för kvaliteten.
 De nya lärarna som utbildats i en vetenskapsbaserad lärarutbild-
ning har fått lära sig att granska kritiskt, reflektera, diskutera och pro-
blematisera, vilket är en grund för att kunna utveckla en verksamhet, 
samtidigt som de har mindre med sig av praktiska yrkesredskap som 
metoder,  didaktiska exempel och didaktiska modeller än tidigare gene-
rationers lärare. De får därigenom en mera arbetsam första tid i yrket, 
innan de har byggt upp en egen didaktisk praktisk verktygslåda för den 
komplexa, kontextuella och historiskt formade klassrumssituationen 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). Lärares arbetsgivare förväntas såväl 
tillvarata som vidareutveckla de nya lärarnas mera vetenskapliga kom-
petens för att ge dem möjligheter att utveckla verksamheten i skolan.  
Regering, riksdag och andra intressenter uttrycker också förhoppningar 
om att nyblivna lärare ska ha en utvecklingsfunktion på skolan, dvs. 
en beredskap för att möta förändringar, men också kunna arbeta så-
väl med mindre som större skolutvecklingsprojekt.5 Det finns (även om 
förväntningarna är något nedtonade) alltjämt en uttalad förväntan på 
att nya lärares veten skapliga yrkeskompetens ska tas tillvara, så att de 
nya lärarna kan vidareutveckla skolan, vilket är ett intressant sätt att 
se på nya lärares kompetens. I andra yrken är det främmande att ge 
ett utvecklingsansvar till nya yrkesutövare, exempelvis till yrkesutövare 
inom vårdyrken.
  Det är, sammanfattningsvis, svårt att uttala sig om vilka problem 
den nya lärarlegitimationens första fas efter grundutbildningen möj-
ligen kan tänkas lösa? En obligatorisk introduktionsperiod är ingen 

5  Dessa förväntningar finns uttalade sedan lång tid tillbaka i ett antal dokument: i en utvärdering 
av grundskollärarutbildningen av Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ, 1992), i Högskolever-
kets utvärdering av grundskollärarutbildningen (Högskoleverket, 2006a; 2006b), i Lärarförbundets 
utvärdering av grundskollärarutbildningen (Gran, 1992), i Utbildningsdepartementets översyn (Ds 
1996) och dessutom utbildningsutskottets utvärdering av hur fem kunskapsområden slagit igenom 
i lärarutbildningen i rapporten Påverkas lärarutbildningen av läroplanen? 1995/96: URD1. Utbild-
ningsutskottet anordnade också en hearing om grundskollärarutbildningen under hösten 1996. Hög-
skoleverket fick därefter i uppdrag att se över examensordningen och regionala utvecklingscentra fick 
i uppdrag att initiera ett förnyelsearbete i samverkan mellan högskola, skola och förskola.
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 garanti för att de nyblivna lärarna får något stöd. Att mentorer får upp-
drag i lärarlegitimationens introduktionsperiod utan någon som helst 
utbildning för mentorsuppdraget, kan vara problematiskt då de exem-
pelvis kan utföra sitt mentorsuppdrag precis som om de vore handle-
dare i grundutbildningen, dvs. de fortsätter att utbilda sina adepter som 
om de vore studenter, i stället för att stödja dem kollegialt i den profes-
sionella utvecklingen. En lärare med lärarexamen är rimligen att betrak-
ta som en kollega och inte som en lärarstudent. En studie om hur men-
torsstöd för nyblivna lärare fungerar i kommuner som inte har lokalt 
fastställda introduktionsprogram kan ge vissa uppfattningar om vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns i introduktionsperioden inom ramen 
för lärarlegitimationen. Det finns i och med lärarlegitimationens infö-
rande vissa centrala anvisningar för introduktionsperioden, men kom-
munerna förutsätts inte fastställa lokala anvisningar. Min syn på dessa 
förhållanden påminner om de förutsättningar som till synes kommer 
att råda för nyblivna lärare och deras mentorer i introduktionsperioden. 
Centrala anvisningar har getts, utan förankring i de lokala kommunala 
förutsättningarna för introduktionsperioden.

Mentorer och adepter i kommunnätverket Induction 
utgör en jämförelsegrupp

Det är viktigt att peka på att den resultatredovisning som sker nedan 
är frågan om en jämförelse mellan å ena sidan mina intervjudata och å 
andra sidan den samlade och ackumulerade kunskapen om hur det sett 
ut i kommunerna inom ramen för Kommunnätverket Induction. Jäm-
förelsen bygger på mina erfarenheter som mångårig projektledare, på 
många samtal, många observationer, många intervjuer, många besök i 
kommunerna i nätverket, på samtal med medverkande i mentorsutbild-
ning samt på de rapporter som sammanfattats om kommunerna (se t.ex. 
Fransson & Morberg, 2001; Morberg & Gustafsson, 2007; Jokinen, 
Morberg, Poom-Valickis & Rothma, 2008). Jag vill dock poängtera att 
det i princip är omöjligt att ge en fullständig bild vad enskilda mentorer 
eller nya lärare gör, uppfattar eller tänker. Några sådana anspråk är inte 
möjliga att göra. Däremot bedömer jag att min kännedom om vad som 
skett i kommunerna som ingår i Kommunnätverket Induction gör att jag 
kan göra en del relativt välgrundade jämförelser och slutsatser.
 Sedan i slutet av 1990-talet har tre praxisnära och deltagarorien-
terade forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts av Högskolan i 
Gävle i samarbete med nio kommuner i Gävleborgs Län och i Uppsala  
Län (Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals  
kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kom-
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mun, Söderhamns kommun, Tierps kommun). Det första projektet ut-
vecklade introduktionen i yrket, det andra projektet utvecklade mentor-
skapet och det tredje projektet utvecklade samarbetet mellan högskolan 
och kommunerna rörande lärarutbildningen och introduktionsperioden. 
Samarbetet har skett i form av ett nätverk där kommuner, högskolan 
och representanter för de lärarfackliga organisationerna samarbetat för 
att utveckla och forska om nya lärares första tid (Fransson & Morberg, 
2001). Nätverket som benämns Kommunnätverket Induction är känt, 
såväl nationellt som internationellt, och i de så kallade inductionkom-
munerna har det utvecklats lokala introduktionsprogram för nyblivna 
lärare, som inneburit att nyblivna lärare deltagit i såväl yrkesintroduk-
tion med stöd av mentorer, som arbetsplatsintroduktion, med stöd av 
särskilda arbetsplatsintroduktörer. De lokala introduktionsprogrammen 
har varit tydligt kopplade till den lokala skolutvecklingen i kommu-
nen, vilket är en viktig iakttagelse till skillnad från lärarlegitimationens 
intro duktionsperiod. Kommunernas och skolornas ledning, från skol-
chef och nämnd eller styrelse till rektor, har varit engagerade i induc-
tionarbetet på olika sätt. Kommunerna genomförde så kallade samtals-
seminarier med nyblivna lärare för att få information om hur den egna 
kommunen fungerade som arbetsgivare. De fick därigenom information 
om hur de nya lärarna upplevde att vara ny lärare i respektive kommun 
(Fransson & Morberg, 2001). Denna information har varit utgångs-
punkt för utvecklingen av introduktionsprogrammen och har präglat 
den praktiska utformningen av de lokala introduktionsprogrammen. 
 Kommunerna i inductionnätverket har utvecklat olika modeller 
för mentorsprogram och utformat olika typer av mentorsstöd samt ge-
nomfört återkommande mentorsutbildningar (Morberg & Gustafsson, 
2007).6 Mentorsutbildningarna har varit av olika längd, med olika inne-
håll, med olika arbetsformer och arbetssätt beroende på introduktions-
programmets lokala utformning och framför allt de lokala behoven och 
de lokala förutsättningarna. Högskolan i Gävle har stöttat genomföran-
det av utbildningen, men kommunerna själva har alltid varit huvudan-
svariga för utformningen, planeringen och genomförandet, i enlighet 
med de beslutade lokala introduktionsprogrammens mål och riktlinjer. 
Kommunerna i Kommunnätverket Induction har erbjudit välstrukture-
rade, välorganiserade och innehållsrika introduktionsprogram för att ge 
sina nya lärare i alla skolformer en kvalitativt bra start på sin yrkesverk-
samhet och på sin professionella utveckling som lärare. De nyblivna 

6  Se exempelvis vidare rapport som beskriver det lokala utvecklingsarbetet i en av de nio kom-
munerna i Kommunnätverket Induction: Söderhamnsmodellen – mentorstöd för nybörjarlärare i 
yrkesutveckling och lokal Skolutveckling (Morberg & Gustafsson, 2007). I rapporten kan den lokala 
utvecklingsprocessen följas steg för steg och den lokala profilen på introduktionsprogrammet synlig-
görs. 



110

Utdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imation

 lärarna har kommit in i yrkesarbetet i skolan på ett bra sätt och dessut-
om har de bidragit till skolutvecklingen i kommunerna, allt ifrån mindre 
projekt till mera omfattande projekt. 
 Mot bakgrund av ovanstående är en central fråga - Hur fungerar det 
då i kommuner som inte har introduktionsprogram för nyblivna lärare? 
Det är inom detta område som min nyfikenhet har gjort att jag genom-
fört en mindre studie som jag här avrapporterar.
 Mitt forskningsintresse handlar således om hur mentorsstöd för ny-
blivna lärare fungerar i kommuner som inte har lokalt fastställda intro-
duktionsprogram, där mentorerna arbetar med sina nya lärare utan stöd 
och utan mentorsutbildning. Förhållandena kan, enligt min bedömning, 
jämföras med de förhållanden som kan skapas genom beslutet om lärar-
legitimationen. Ett beslut har fattats på central nivå om att ett mentors-
system ska genomföras på lokal nivå, utan att en direkt koppling till det 
lokala skolutvecklingsarbetet förväntas ske eller sker. 
 Studiens syfte var att i ett komparativt perspektiv studera, analysera 
och problematisera mötet mellan mentorer och nyblivna lärare i kom-
muner, som inte har lokalt beslutade introduktionsprogram. En jäm-
förelse görs utifrån erfarenheter som har samlats sedan 1999 från nio 
kommuner i Kommunnätverket Induction, bl.a. om arbetet med intro-
duktionsprogram. 
  Arton informanter, nio mentorer och nio adepter intervjuades med 
en semistrukturerad critical-incident-inspirerad intervjumetod. Samtal 
har också genomförts med nio rektorer och sex skolchefer för att kon-
trollera den bild som gavs av kommunerna på deras respektive hemsida. 
De frågor som studien utgick från var följande: 

	 •	 Hur	fungerar	samarbetet	för	nyblivna	lärare	och	mentorer	i		
 kommuner som inte har lokalt beslutade introduktions -  
 program?

	 •	 Vilka	villkor,	vilka	ramar	och	vilka	förutsättningar	 
 framträder som betydelsefulla i det didaktiska mötet för den  
 professionella yrkesutvecklingen? 

	 •	 Vilka	kritiska	händelser	kan	identifieras	i	det	didaktiska	 
 mötet mellan mentor och adept och hur kan dessa förstås? 

Arton intervjuer genomfördes och varje intervju tog cirka en timme. 
Critical incidents eller kritiska händelser kan samlas in på många olika 
sätt, men i den här studien ombads informanterna helt enkelt att berätta 
om de erfarenheter de gjort, som kunde sägas ha haft avgörande bety-
delse för informanternas yrkesutveckling (Andersson & Nilsson, 1970; 
Nilsson, 2009). Kritiska händelser (eller critical incidents) behöver 
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egentligen inte handla om några dramatiska eller uppseendeväckande 
skeenden. Att händelserna sägs vara kritiska innebär i den här studien 
att de är av betydelse för lärarnas professionella yrkesutveckling. Det 
kan också handla om att man säger sig förstå ett händelseförlopp bättre 
eller förstå ett händelseförlopp på ett djupare plan. Det kan till och med 
handla om mindre detaljer som iakttas och som man senare inser bety-
delsen av eller kan få förklaringar till. Intervjuerna spelades in på band 
och banden lyssnades igenom och sedan skrevs vissa delar av dem ned. 
Det som skrevs ned var, förutom persondata, de kritiska händelser – cri-
tical incidents – som haft betydelse för informanternas professionella 
yrkesutveckling. Resultatredovisningen görs i följande fem teman som 
analyserats fram ur materialet: Lärarna och den lokala kontexten, Men-
torskap och samarbete, Didaktiska möten i klassrummet, Nya lärares 
svårigheter och Kritiska händelser som bidragit till yrkesutveckling.

Lärarna och den lokala kontexten

Informanterna, de nio lärarparen, arbetade i grundskolan i sex kom-
muner av olika storlek: en storstadskommun, två medelstora kommuner 
och tre mindre kommuner utanför högskolans närområde (Högskolans 
närområde är i detta sammanhang Gävleborgs län och de norra delarna 
av Uppsala Län). Kriteriet för val av kommuner var att det inte fanns 
några lokalt fastställda kommunala mål och/eller kommunala riktlinjer 
för nya lärares introduktionsperiod. Information om kommunernas mål, 
riktlinjer och policy i skolfrågor söktes på kommunernas hemsidor och 
i skolplaner samt kontrollerades sedan via skolchefer och/eller rektorer. 
Tre adepter arbetade som vikarier på samma skolor som sina f.d. men-
torer, medan övriga fem adepter hade vikariat vid skolor i andra kom-
muner och en adept var (tillfälligt) arbetslös. Processen att engagera en 
mentor var i stort densamma för alla adepter. Adepterna hade frågat en 
kollega på skolan, om det var möjligt att få mentorstöd. Alla mentorer, 
utom en, hade svarat direkt, att det skulle gå bra under förutsättning 
att deras rektorer gav sitt tillstånd. En mentor ville fundera till nästa 
dag, men tackade sedan ja. Orsaken till dröjsmålet var att mentorsupp-
draget kändes något oklart. Alla mentorer hade informerat sina rekto-
rer att de planerade att stödja en ny kollega. Samtliga rektorer gav sitt 
medgivande till mentorsstödet, men det var mentorerna som initierade 
frågan. Man kan säga att mentorskapet var självpåtaget. Alla berörda, 
såväl skolchefer som rektorer, mentorer och adepter kände till att nya 
lärare hade rätt till en mentor under sitt första år (rätten till mentor upp-
hörde egentligen 2005, om inte lokalt avtal slutits, vilket inte var känt av 
berörda). De nyblivna lärarna hade fått information om vikten av att få 
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Mentorer Adepter

Anna, 64 år, småskollärare med lärarexamen 
från tvåårig småskollärarutbildning (efter student
examen) år 1967. Anna hade en vidareutbildning 
till speciallärare, men arbetade som klasslärare  
vid intervjutillfället. Anna hade drygt 40 års 
 lärarerfarenhet.

Isabella, 25 år, Annas adept. Tidigarelärare med 
inriktning svenska  samhällsorientering. Lärar
examen år 2006. Isabella har arbetat (vikarierat) på 
fritidshemmet, utan formell kompetens. Isabella var 
arbetslös när intervjun genomfördes.

Birgitta, 51 år, mellanstadielärare med lärarexamen  
år 1976 från lärarhögskola med biologi och geografi 
som tillvalsämnen. Birgitta har också ämneslärar
examen i sina tillvalsämnen biologi och geografi 
från universitetet. Hon hade drygt 25 års lärarer
farenhet.

Helena, 26 år, Birgittas adept. Senarelärare med 
inriktning mot matematik och naturvetenskap. 
Lärarexamen år 2006. Helena har undervisat i 
 matematik för yngre åldrar utan formell kompetens.

Carin, 45 år, ämneslärare i svenska och engelska 
med lärarexamen från universitet år 1983. Hon 
hade drygt 20 års lärarerfarenhet.

Gaby, 26 år, Carins adept. Senarelärare i svenska 
och engelska. Lärarexamen från universitet år 
2006. Gaby har undervisat i musik utan formell 
kompetens.

Doris, 42 år, ämneslärare i matematik, fysik och 
kemi med lärarexamen från år 1986. Hon hade 
drygt 20 års lärarerfarenhet.

Fredrika, 25 år, Doris adept. Senarelärare i 
matematik, fysik och kemi. Lärarexamen år 2006. 
Fredrika har undervisat i engelska utan formell 
kompetens.

Ester 55 år, mellanstadielärare med tillvalsämnen 
historia och samhällskunskap. Ester har lärarexa
men från högskola år 1985. Hon hade drygt 20 års 
lärar erfarenhet.

Erika, 26 år, Esters adept. Tidigarelärare i svenska 
och samhällsorientering. Lärarexamen år 2005. 
Erika har undervisat i engelska utan formell 
kompetens.

Frida, 47 år, ämneslärare i matematik, fysik och 
kemi, lärarexamen år 2002, examen från SÄL
utbildningen. Frida hade tjänstgjort som lärare 
totalt 14 år, och som behörig lärare hade hon 6 års 
erfarenhet. Hon har också en ingenjörsexamen.

Daniella, 26 år, Fridas adept. Senarelärare i 
matematik, fysik och kemi. Lärarexamen år 2006. 
Daniella har undervisat i matematik för yngre barn 
utan formell kompetens.

Gunilla, 64 år, småskollärare med tillval i musik och 
gymnastik och med lärarexamen från seminarium 
år 1967. Hon hade drygt 35 års lärarerfarenhet.

Cecilia 25 år, Gunillas adept. Tidigarelärare med 
inriktning mot matematik och naturvetenskap. 
 Lärarexamen år 2006. Cecilia har undervisat i 
idrott, utan formell kompetens.

Hanna, 50 år, mellanstadielärare, med lärarexamen 
från lärarhögskola år 1976 med tillval i svenska och 
svenska som främmande språk. Hon hade drygt 30 
års lärarerfarenhet.

Belinda, 26 år, Hannas adept. Tidigarelärare i 
svenska och samhällsorientering. Lärarexamen 
år 2005. Belinda har arbetat i förskoleklass utan 
formell kompetens

Ingrid, 50 år, lärare i gymnastik och idrott, från GIH, 
 examen år 1980. Hon är behörig lärare i engelska, 
sedan 10 år tillbaka. Hon hade drygt 20 års lärar
erfarenhet.

Anders, 26 år, Ingrids adept. Lärare i idrott. Lärar
examen år 2006. Anders har undervisat i musik utan 
formell  kompetens.

Tabell 1. De intervjuades bakgrund.
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mentorstöd under den första tiden i läraryrket genom lärarutbildningen 
samt genom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Adepterna be-
rättade att de bl.a. läst artiklar i fackliga och andra tidskrifter om men-
torsprojekt. De var angelägna om att få tillgång till en mentor, eftersom 
deras fackliga organisationer rekommenderade mentorsstöd för profes-
sionell utveckling. I tabell 1 redovisas de intervjuades bakgrund. 
 Som tabell 1 visar var de nio mentorerna alla kvinnor, liksom åtta 
av adepterna. En adept var man. Det fanns dock ingen man som frivil-
ligt ställt sig till förfogande som mentor. Det är intressant att fundera 
över orsakerna till detta, men frågan går inte att besvara med hjälp av 
det insamlade materialet. De uppgifter som samlades in om informan-
terna var ålder, uppgifter om lärarutbildning, examensår och övrigt av 
vikt, exempelvis vidareutbildning. Mentorerna var alla i medelåldern 
eller övre medelåldern och två mentorer hade en lärarutbildning från 
seminariet (före 1968), två hade studerat på lärarhögskola (efter 1968) 
och fem hade studerat efter högskolereformen (efter 1977). Mento-
rernas utbildning till lärare ligger långt tillbaka i tiden och bygger på 
en  annan mera erfarenhetsbaserad tradition än dagens lärarutbildning. 
Mentorerna har alla lärarexamen, gedigen lärarerfarenhet och uppfyller 
i övrigt de krav som vanligtvis ställs på mentorer för nyblivna lärare. 
Det finns egentligen ingen skillnad i jämförelse med de mentorer som 
ingår i Kommunnätverket Induction, vare sig kommunerna utser men-
torer eller nyblivna lärare tillfrågar presumtiva mentorer. Kompetens-
profilerna för mentorerna var i stort sett desamma. De nyblivna lärarna 
hade sin grundläggande lärarutbildning från fem olika lärosäten (såväl 
från mindre/medelstora högskolor som från universitet) och utbildning-
en hade avslutats med lärarexamen 2005 eller 2006. Samtliga nio lärare 
hade tagit ut sin lärarexamen och alla hade fått examensbevis, innan 
de startat sin första lärartjänst, vilket är anmärkningsvärt utifrån den 
samlade bilden av den mångåriga samverkan inom Kommunnätverket 
Induction. Jag kan hävda att ett flertal lärare anställts i dessa kommuner, 
utan att de tagit ut sin lärarexamen. Samtliga adepter som intervjuades 
hade börjat den grundläggande lärarutbildningen direkt efter gymnasiet 
och så var inte fallet i kommunerna inom Kommunnätverket Induction. 
Ålders spridningen bland adepterna i Inductionkommunerna var större 
än i den adeptgrupp som intervjuades för denna studie, där alla tillhör 
kategorin yngre lärare, dvs. de hade börjat sin lärarutbildning direkt efter 
gymnasie skolan och börjat arbeta direkt efter avslutad lärarutbildning. 
 Alla nya lärare i studien hade under sitt första år arbetat i ämnen eller  
i verksamhetsområden som de inte hade kompetens och be hörighet för. 
De hade informerat sina rektorer (med examensbevis som  underlag vid 
anställningsintervjun) om att de inte hade behörighet för de uppdrag 
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som de initialt fick i sin lärartjänstgöring. De nya lärarna hade svårt att 
ange sin kompetens och framför allt sin behörighet. De kände till att 
det kunde vara problematiskt att undervisa i ämnen som man inte var 
behörig i, men de hade inte tackat nej till den tjänsteplanering de fått, 
eftersom de var oroliga för att inte få fortsatt arbete på skolan om de 
tackade nej. I de kommunerna som ingår i Kommunnätverket Induction 
försökte man så långt möjligt aktivt undvika tjänstgöring som inte över-
ensstämde med den nya lärarens behörighet, men ”kvackning” förekom 
ändå i viss omfattning särskilt på mindre skolenheter i glesbygden. I 
Kommunnätverket Induction gick arbetet också bl.a. ut på att öka kun-
skapen om de nya lärarnas utbildning, kompetens och behörighet för att 
stödja kommunernas planering för de nya lärarnas tjänster.
 På frågan om varför det inte fanns lokalt fastställda introduktions-
program, kunde inte någon av de intervjuade lärarna svara. De hänvisa-
de till sina rektorer. Rektorerna gav inte heller några direkta förklaring-
ar till varför det inte fanns kommunalt beslutade introduktionsprogram. 
De talade om hårda prioriteringar bland många angelägna utvecklings-
områden i skolan. De talade också om att rekryteringsbehovet av nya 
lärare inte varit särskilt stort under den senaste tiden (fram till och med 
2009) och att detta kunde ha påverkat intresset för att stödja nya  lärares 
utveckling, även om det inte var något ointresse för nya lärares situation 
i sig i kommunerna. Det fanns också förhållandevis många sökande 
till de få utannonserade lärartjänsterna. Ingen av de nyblivna lärarna 
hade träffat sina rektorer för enskilda introduktionssamtal efter anställ-
ningsintervjun men de uppfattade att rektorerna ändå hade en positiv 
inställning till dem som nyblivna lärare och till deras samarbete med 
mentorerna. Mentorerna skulle få räkna tiden som arbetstid exempel-
vis. Rektorerna var positiva till de nyblivna lärarnas initiativ och de 
tyckte att det hade varit intressant att ha mera tid för att få följa deras 
arbete, men tiden hade inte räckt till för detta. Ingen av rektorerna hade 
närmare informerat sig om hur mentorsstödet egentligen fungerade. De 
sade sig dock tydligt ha ambitionen att stötta mentorerna, men det hade 
inte hunnits med vid sidan av allt annat som vilade på rektors ansvar. 
Rektorerna hade fullt förtroende för sina mentorer och de menade att 
de klarade av mentorsstödet helt på egen hand. I kommunerna inom 
Kommunnätverket Induction hade i stort sett alla nya lärare träffat sina 
rektorer i enlighet med de lokala introduktionsprogrammen och rekto-
rerna stöttade både nyblivna lärare och mentorer på olika sätt. I Tierps 
kommun träffade exempelvis dåvarande skolchefen alla nyblivna lärare 
i kommunen under den första tiden och sedan avslutades introduktions-
perioden med en ny träff.
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Mentorskap och kollegialt samarbete

Mentorerna i den här studien ansåg att de även tidigare stöttat nyan-
ställda kolleger, även om de då inte kallats för mentorer. En mentor sa: 
”Jag (Anna) fick stöd av en äldre kollega, men hon kallades inte för 
mentor på den tiden, men funktionen var väl i stort sett densamma? Vi 
(lärare) måste naturligtvis ta ansvar för vår yrkesutveckling.” Mento-
rerna menade att ”det var en självklarhet att ta ansvar för sitt yrke” och 
att de därför såg det som självklart att de skulle ställa sig till förfogande 
för yngre kolleger. Mentorskapet sågs som ”en frivillig och kollegial 
handling, som utfördes i en nära och vardaglig yrkesgemenskap”. At-
tityden till mentorsuppgiften hos mentorerna i studien var naturlig och i 
det närmaste självklar. Här finns en viss skillnad i jämförelse med kom-
munerna inom Kommunnätverket Induction som hade lokalt beslutade 
introduktionsprogram. Mentorerna i Kommunnätverket Induction hade 
tydligt formulerade kommunala uppdrag med bestämda uppgifter att 
utföra och de menade att de utförde en viktig arbetsuppgift för sina 
kommuner och sitt yrke. De arbetade också till synes mera distanserat 
till sina adepter, och mentorer och adepter fanns mestadels på olika 
skolor.
 Mentorer och adepter berättade i intervjuerna att de träffades re-
gelbundet under introduktionsperioden. Vare sig mentorer eller adepter 
kunde ange exakt hur ofta de träffats, men de trodde att de träffats un-
gefär varannan till var tredje vecka eller till och med var fjärde vecka. 
”Vi träffades  mera i början och glesare mot slutet”, för att citera Ester, 
en av mentorerna. Initiativet till träffarna tog mestadels adepterna, men 
vid något tillfälle hade mentorerna tagit initiativ till träffar. Mentorerna 
hade tagit initiativ när de ville ”bjuda på” något speciellt. Ett exem-
pel var en läromedelsinformation som anordnats centralt i kommunen. 
Detta sätt att mötas skiljer sig inte nämnvärt åt om man jämför men-
torerna i kommunerna inom Kommunnätverket Induction där mento-
rerna också byggde på adepternas initiativ. De nio adepterna och deras 
mentorer berättade i intervjuerna att de också ätit lunch tillsammans, 
nära nog regelbundet under introduktionsperioden. Dessa lunchträffar 
var mycket uppskattade av såväl adepter som av mentorerna. Tiden som 
mentorerna inom Kommunnätverket Induction hade till förfogande var 
mera reglerad genom att mentorerna och adepterna träffades endast vid 
de planerade träffarna ungefär en gång varje månad och vid några få 
möten träffades mentorer och adepter i kommungrupper under läsåret. 
I den aktuella undersökningen verkar den tid som mentorer och adep-
ter träffats vida överstiga den tid som mentorerna i Kommunnätverket 
 Induction använt. 
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Mentorer och adepter berättade i intervjuerna att de arbetade nära 
varandra oftast på samma skola, och till och med i samma arbetslag. 
Samtliga mentorer såg enbart fördelar med att finnas nära sina adepter. 
Varken mentorer eller adepter kunde ange några nackdelar med denna 
närhet i intervjuerna. De undrade däremot vad som skulle kunna vara 
en nackdel med ett nära vardagligt samarbete och att det skulle kunna 
vara svårt att samtala om problem som man själv var en del av, höll de 
inte alls med intervjuaren om. I kommunerna inom Kommunnätverket 
Induction hade de flesta mentorer sina adepter på andra skolor, men i 
vissa fall fanns mentorer och adepter på samma skola, dock aldrig i 
samma arbetslag. 
 I intervjuerna uppgav mentorerna att de trivdes mycket bra i lärar-
yrket och de trodde att de tillfrågats om de ville vara mentorer för att de 
var ”erfarna, positiva, intresserade och engagerade lärare” och ”goda 
förebilder” för de nyblivna lärarna. Mediebilden av lärare som mår då-
ligt och som inte trivs i sitt yrke stämde inte alls med mentorerna i 
studien, vilket de själva betonade. Samtliga mentorer i studien trivdes 
sammantaget mycket bra i läraryrket och de tyckte alla att mentorskapet 
skulle vara intressant och kunna ge ”lite extra krydda i tillvaron” för att 
citera Birgitta, en av mentorerna. Inom detta område finns ingen skill-
nad i jämförelse med mentorer i kommuner som medverkade i Kom-
munnätverket Induction.
 Mentorerna i den här studien framhöll att deras adepter hade goda 
ämneskunskaper, men att de behövde stöd att utveckla sitt praktiska 
yrkeskunnande och lära sig att bättre leda arbetet i klassrummet samt 
skapa goda och hållbara relationer med sina elever. Mentorernas syn på 
adepterna i studien var genomgående positiv, vilket skiljer sig i jämfö-
relse med kommunerna inom Kommunnätverket Induction. Mentorerna 
i Inductionkommunerna hade mera kritik mot sina adepters undervis-
ningsförmåga och framför allt mot den lärarutbildning de genomgått. 
En förklaring till detta kan vara att mentorerna utifrån samarbetet inom 
Kommunnätverket Induction med högskolan i Gävle hade fått mera 
kunskap och djupare kunskap om den grundläggande lärarutbildning-
ens mål, syften och ambitioner. De hade därför ökat sin förståelse och 
därmed hade mer att säga om utbildningen. Detta ökade deras krav på 
utbildningen, samtidigt som de kände att de var delaktiga och också 
kunde påverka. Exempelvis hade en särskild projektdel i Kommun-
nätverket Induction handlat om kopplingen mellan grundutbildningen 
och introduktionsperioden och mentorerna fick till och med lämna syn-
punkter på utvecklingsbehov i lärarprogrammet. Högskolan i Gävle tog 
mentorernas synpunkter på grundutbildningen på allvar och en åtgärds-
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lista på tolv punkter, som nya lärare och deras mentorer i nätverket for-
mulerade, åtgärdades i den lokala reformeringen av lärarprogrammet. 
 Ingen av de nio mentorerna i studien kände till hur adepternas lärar-
utbildning såg ut, vilket däremot i stort sett alla mentorer i kommunerna 
inom Kommunnätverket Induction gjorde. De intervjuade mentorerna 
visste inte hur lång lärarutbildningen var för deras adepter men de an-
såg ändå att adepterna hade ”för lite praktik” i utbildningen, trots att 
de inte heller kände till exakt hur mycket praktik de hade. Adepternas 
praktiska yrkeskunnande var något de ville stödja och något som de 
kände att de verkligen kunde stödja. Mentorerna menade att de alla 
”haft mera på fötter, när det gällde praktiskt yrkeskunnande” för att ci-
tera Gunilla, en av mentorerna, när de startat sin yrkesverksamhet som 
lärare. Mentorerna beskrev sina ”självpåtagna” mentorsuppdrag i stort 
likartat, dvs. de skulle stödja sina adepter rent praktiskt, så att de skulle 
få en bra start på sin yrkesutveckling som lärare. ”Man behöver ha nå-
gon som berättar att man kan och att man duger” sammanfattade Doris 
sitt eget mentorsuppdrag. ”Det behöver förresten alla ha” lade hon till. 
Det var viktigt att få tillgång till en egen mentor tyckte alla nya lärare i 
studien. Kollegerna på berörda skolor var så jäktade och stressade att de 
som nya lärare drog sig för att fråga om hjälp och stöd. De kände att de 
besvärade sina kolleger, när de ställde frågor. Alla nya lärare var också 
övervägande positiva till sin grundläggande lärarutbildning. Detta var 
något överraskande, då studier ofta visar att nyblivna lärare är kritiska 
till sin egen grundutbildning. Det finns dels utvärderingar av lärarut-
bildningar som gjorts vid skilda lärosäten7 (Hultqvist & Palme, 2006) 
och som lyfter fram lärarstudenters kritiska hållning till sin egen lärar-
utbildning, dels utvärderingar som gjorts av Högskoleverket (2005) 8 
som också lyfter fram kritiska aspekter på lärarutbildningen ur ett stu-
dentperspektiv. Kritiken förs fram i Högskolverkets utvärdering som 
rör lärarutbildningens brist på sammanhållande struktur och frånvaro 
av ”röd tråd”. Studenternas uttalanden om ”bristen på sammanhang” 
har av Högskoleverket uppfattats som korrekta beskrivningar av lärar-
utbildningen och dessa brister har påvisats i tidigare utvärderingar av 
såväl Universitets- och högskoleämbetet (1992) som Lärarförbundet 
(Gran, 1992).9 I intervjuundersökningen såg adepterna på sin lärarut-

7  Titeln på en rapport beskriver i sammanfattning de förväntningar som finns på lärarutbildningen 
från lärarstudenter. Lärarstudenterna vill gärna lära sig ”hur man ska göra”. Hultqvist, E. & Palme, 
M. (2006). ”Om de kunde ge en mall”: en studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen. 
Uppsala: SEC, ILU, Uppsala universitet.
8  Högskoleverkets rapporter ger studenterna rätt i många av deras kritiska synpunkter (se t.ex. Hög-
skoleverket, 2006a; 2006b). 
9  Grans rapport och Universitets- och högskoleämbetets rapport (föregångaren till Högskoleverket) 
stöder också studenternas kritiska synpunkter på sin grundutbildning. Dessa två rapporter är äldre, 
men synpunkterna har relevans ännu idag, 20 år senare.
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bildning på ett nyanserat och på ett nära nog försonande sätt, eftersom 
de inte hade räknat med att få lära sig allt i lärarutbildningen. De upp-
levde brister i det praktiska lärararbetet, men de såg på sina brister mera 
”som en självklarhet” och ”som de nu skulle få stöd i att utveckla av 
mentorerna”. Adepterna såg även samarbetet med mentorerna som en 
fortsatt god utvecklingsmöjlighet i läraryrket. De nyblivna lärarna inom 
Kommunnätverket Induction var mera kritiska till sin egen utbildning 
än adepterna i intervjustudien. Kanske detta delvis kan förklaras med 
att deras mentorer visste mer om lärarutbildningen och uppmuntrades 
till att vara mera kritiska till den grundläggande lärarutbildningen. De 
samtalade troligen också mera om den grundläggande lärarutbildning-
en, än vad mentorer och adepter gjorde i den här studien. 

Didaktiska möten i klassrummet 

Dialogen som beskrivs i intervjusvaren av mentorer och adepter verkar 
mera likna de dialoger som förs mellan handledare i lärarutbildningens 
verksamhetsförlagda del och lärarstudent, eller kanske till och med som 
mellan en ”mästare” och en ”gesäll”. Mentorerna framstår som de som 
vet och kan mest. Det är mentorn som tycks ha tolkningsföreträde i 
det som diskuteras. Mentorns förhållningssätt framträder som ett mera 
undervisande förhållningssätt än ett stödjande och dialogiskt förhåll-
ningssätt. Ett exempel på uttalanden från Frida, en av mentorerna, stö-
der denna tolkning: ”Jag bjuder på det jag kan, förstås! Varför skulle jag 
inte göra det?” Hur det fungerar i kommuner inom Kommunnätverket 
Induction avseende dialogen är svårt att ha en uppfattning om, men de 
riktlinjer som finns i kommunerna inom Kommunnätverket Induction 
talar om ett mera distanserat förhållningssätt och att mentorerna ska 
arbeta utifrån sina adepters frågor. De förväntades också inbjuda sina 
adepter till att problematisera och reflektera.
  Mentorerna och adepterna träffades efter skolans slut (ett lärarpar 
träffades på kvällstid) och oftast i klassrummen, antingen i adepternas 
klassrum eller också i mentorernas klassrum, eftersom de arbetade på 
samma skola eller på olika skolor inom samma rektorsområde. Skol-
ornas arbetsrum för lärare var omöjliga att använda för enskilda samtal 
eftersom de delades av flera lärare. Två mentorer, Anna och  Gunilla, 
som ansvarade för de yngre barnen, använde inte klassrummet alls, 
efter som klassrummen användes av fritidshemmets verksamhet efter 
skolans slut. De två lärarparen som inte kunde använda klassrummen 
sökte andra lösningar. Ett lärarpar gick till rektorsexpeditionen och 
 lånade konferensrummet och det andra lärarparet träffades på kvällstid 
i personalrummet. Det var ont om särskilda samtalsrum på alla  skolor, 
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men ”det fanns poänger med att vara i klassrummen”, tyckte både 
mentorer och adepter. I klassrummet gick det lätt att konkretisera, de-
monstrera, visa på och levandegöra det man talade om och man kunde 
dessutom få inspiration till nya samtalsämnen genom klassrumsmiljön. 
”Genom att hålla till i klassrummet kan man få mera råd och hjälp”, 
ansåg adepterna. Här skiljer sig arbetet åt, om man jämför med hur det 
var inom Kommunnätverket Induction. I dessa kommuner distanserade 
sig ofta mentorer och adepter från klassrumsmiljön och såg detta som 
nödvändigt för att komma ifrån att stödet bara handlar om att ge tips 
och idéer. 
Mentorerna berättade under intervjuerna att de försökte att utgå från 
adepternas arbetssituation, deras problem och deras frågor i samtalen, 
men det var svårt att få mera konkreta beskrivningar av detta förhåll-
ningssätt. Mentorerna hade en okomplicerad syn på läraryrket och 
 vilken kompetens som egentligen krävdes för att utöva läraryrket. De 
menade: ”… att en lärare ska behärska sitt ämne/sina ämnen och dess-
utom ska de kunna tillämpa ett antal undervisningsmetoder, med vilka 
stoffet ska ”förmedlas” till eleverna”. Det var undervisningsmetoder  
som mentorerna såg som sin huvuduppgift. Mentorerna ansåg att 
 dagens diskussioner om läraryrket och sättet att arbeta fördes av ”teore-
tiker” och ”politiker” och mentorerna menade att diskussionerna kom-
plicerade bilden av läraryrket. ”De som uttalar sig offentligt om lärar-
yrket vet oftast inte hur det är att arbeta som lärare”, för att citera en 
mentor, (Ingrid). Mentorerna arbetade också till synes logiskt utifrån 
sin syn på läraryrket. De karakteriserade sitt sätt att möta adepterna, 
som ”att ge dem verktyg för att snabbare och bättre utveckla sitt prak-
tiska yrkeskunnande”. Terminologisk skilde de sig åt när de talade om 
yrket. Mentorerna i studien talade om ”metoder och metodik”. Deras 
adepter använde begreppen: ”didaktik och ämnesdidaktik”.
 Mentorerna inom Kommunnätverket Induction hade en annan syn 
på mentorskapet som innebar att de inte skulle delge adepterna sina 
egna praktiska erfarenheter. Mentorerna förväntades inte heller ge sina 
adepter verktyg för sitt yrkesutövande. Inom ramen för Kommunnät-
verket Induction fanns inslag av didaktik och ämnesdidaktik i mentors-
utbildningarna, eftersom många mentorer i dessa kommuner hade en 
äldre lärarutbildning som inte var forskningsbaserad. Mentorerna 
i intervjustudien framhöll att adepterna också bidrog till mentorer-
nas egen yrkesutveckling. Möten med unga människor är utmanande 
och utvecklande, enligt deras kollektiva mening. Mentorerna gav ex-
empel på områden som adepterna fått dem att fundera vidare på. ”De 
ställer  bra frågor”, tyckte Gunilla, en av mentorerna. Några områden 
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som nämndes  som adepterna gett mentorerna mycket att fundera över, 
var karriärfrågor för lärare, lärarutbildningsfrågor, forskarutbildnings-
frågor, forskningsfrågor, frågor kring hur elever lär sig och frågor kring 
undervisning som ger eleverna bättre förutsättningar att lära sig. Att 
det är utvecklande och roligt att möta nya lärare i diskussioner om pro-
fessionell utveckling, är också en uppfattning som delas av mentorer i 
kommuner inom Kommunnätverket Induction. 

Nyblivna lärares svårigheter

Nyblivna lärares situation i studien är i stort sett likartat beskriven av 
såväl mentorer som adepter i kommunerna inom Kommunnätverket 
Induction. På frågan om hur de nyblivna lärarnas svårigheter såg ut, 
svarade  mentorerna i studien att det är annorlunda att vara lärare idag, i 
jämförelse med hur det var tidigare. ”Det handlar om en svårare  lärar-
roll” sammanfattade Carin, en av mentorerna. ”Att undervisa  dagens 
barn och ungdomar”, menade Carin, ”är annorlunda än när jag startade”.  
Barnen och ungdomarna är också annorlunda idag”, fortsätter  Carin, 
”eftersom de får så många intryck genom exempelvis media, främst 
genom TV och datorer. Barnen och ungdomarna är mera splittrade och 
har svårt att koncentrera sig i skolan. Det är verkligen inte så lätt för 
de nya lärarna att fånga barnens och ungdomarnas intresse i undervis-
ningssituationer”, hävdade Carin. ”Barnen och ungdomarna är vana vid 
TV-tittande, där man kan byta kanal om det inte passar, men i skolan 
kan man inte ”zappa”, dvs. byta kanal, om man inte gillar det som för-
siggår”, avslutade Carin. Kommentarer kring att lärarrollen är svårare 
idag och att ungdomar är svårare att undervisa var också vanliga inom 
Kommunnätverket Induction. 
 ”De nyblivna lärarna har svårt med skolans fostransuppgift … 
Det är mycket svårare att fostra dagens elever också, eftersom hem-
mets fostran inte är en självklarhet idag och man är inte överens om de 
enklaste mellanmänskliga regler”, menade Hanna, en av mentorerna. 
”Samhällets problem blir också skolans problem och det förväntas att 
läraren ska kunna lösa dessa, men de nya lärarna måste ställa rimliga 
krav på sig själva idag. Det är en ren överlevnadsfråga”, menade Gu-
nilla, en annan av mentorerna. Alla mentorer uttryckte att det är hög 
förändringstakt i samhället och följaktligen också i skolväsendet. En 
skolreform hinner inte implementeras, innan nästa skolreform är på 
väg. Det är svårare för lärare idag att se och acceptera de samhällskrav 
som ställs på skolan och som formas långt bortom skolans väggar. Det 
lokala inflytandet för lärarna är sämre idag, det var alla mentorer som 
intervjuats överens om. Idag har föräldrar och elever mera inflytande 
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och större möjligheter att välja (och välja bort) förskolor och skolor, 
vilket ytterligare är en stressfaktor i läraryrket. Anser föräldrarna att 
läraren inte duger, så byter man helt enkelt lärare och/eller skola. Det 
är både stressande och mycket utmanande, men man måste lära sig leva 
med detta, annars orkar man inte arbeta som lärare. De nyblivna lärarna 
har för höga ambitioner, när de är nya och det är viktigt att man har 
rimliga krav på sig själv, var mentorerna överens om. Detta var också 
vanliga synpunkter bland mentorer inom Kommunnätverket Induction.
Det talas idag också om lägre status för lärarkåren, framhöll de inter-
vjuade mentorerna. Läraryrket har de facto lägre status idag än tidigare 
och dessutom tillkommer en mycket negativ mediebild av skolan som 
arbetsplats. Detta påverkar alla lärare, men främst de nyblivna lärarna, 
menade mentorerna. De intervjuade mentorerna säger sig vidare inte 
vilja medverka till att ”märkvärdiggöra” läraryrket. De vill inte hel-
ler ”märkvärdiggöra” mentorskapet, men de anser att lärares professio-
nella yrkesutveckling vinner på om de har ett fungerande samspel med 
en erfaren lärarkollega dvs. en mentor. I princip ska alla kolleger kunna 
fungera som mentorer till nya kolleger, menade mentorerna och nyan-
serar det senare med att lägga till att lärarkåren är en av landets största 
yrkeskårer och att det självklart inte finns bara ”bra” lärare. I Kom-
munnätverket Inductions kommuner menade mentorerna att man måste 
uppfylla de krav som kommunerna har på sina mentorer för att kunna 
vara mentor. Det avgörs av arbetsledningen vem som kan vara mentor 
och vem som inte kan vara mentor inom Kommunnätverket Induction.
 Decentraliseringstrenden i samhället, bekymrar mentorerna som in-
tervjuats, då det läggs fler och fler arbetsuppgifter på de nya lärarna. 
Dagens lärare får göra många fler saker i sin vardag, som de vare sig 
är utbildade för eller av andra skäl inte bör göra. Skolan har inte längre 
stödpersoner som vaktmästare, kanslister, tillsynslärare, huvudlärare, 
fritidsledare, skolvärdar etc. vilket påverkar de nya lärarnas arbetssi-
tuation. Kommunernas huvudmannaskap är problematiskt, menar alla 
mentorerna. Mentorerna talar om sämre ekonomiska förutsättningar för 
skolverksamheten och menar att skolan bör gå över till staten igen. Det 
främsta motivet för detta skulle vara att villkoren då skulle bli mera lik-
värdiga för elever och lärare. Detta var också vanliga synpunkter bland 
mentorer inom Kommunnätverket Induction.
 Nyblivna lärare har i de centrala styrdokumenten en utvecklings-
funktion på skolan, men det är inget som förespråkas av mentorerna. 
Tona ner utvecklingsfunktionen för nya lärare, säger alla intervjuade 
mentorer i studien. Lärare behöver få vara nya i yrket. De nya lärar-
na förväntas dock tidigt kunna delta i och bidra till den lokala skol-
utvecklingen allt efter fallenhet och förmåga menar de intervjuade 
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mentorerna.  ”Jag avråder faktiskt alla nya lärare från att engagera sig i 
annat än i den egna undervisningen” säger Gunilla, en av mentorerna, 
och lägger till ”att det räcker mer än väl och blir över”. Mentorerna 
 menade att de flesta samtal de haft med sina adepter handlade om hur 
de praktiskt skulle lägga upp sin egen undervisning dvs. hur de nyblivna 
lärarna skulle göra för att planera, genomföra och utvärdera sin under-
visning och mentorerna i studien var helt främmande för att de nya 
 lärarna skulle  kunna utveckla verksamheten. Mentorerna inom Kom-
munnätverket Induction gav i många sammanhang uttryck för att de 
stöder de nyblivna lärarnas engagemang i den lokala skolutvecklingen 
från enklare och mindre projekt till större. Det finns till och med exem-
pel på att mentorer och nyblivna lärare tillsammans deltagit i skolut-
vecklingsprojekt.
 Gruppen nya lärare i studien tyckte alla att det var tungt att vara ny 
i läraryrket, men de tyckte också att mycket varit väldigt roligt. Arbets-
dagarna hade varit långa och arbetsuppgifterna hade varit många och 
svåra. De hade också känt sig stressade av föräldrakontakter, både av 
föräldramöten och av utvecklingssamtal. Adepterna hade inte fått sin 
undervisningstid minskad och inte, såvitt de kunde se, fått lättare ar-
betsuppgifter än de äldre och mera erfarna kollegerna. De nya lärarna 
hade snarare känt ett visst tryck från både skolledning och kolleger att 
ta på sig flera arbetsuppgifter eftersom de var unga och förväntades ha 
mera ork än äldre kolleger. Det sistnämnda gäller också nyblivna lärare 
inom Kommunnätverket Induction.
 Betygssättningen hade oroat alla de intervjuade adepterna som 
skulle  sätta betyg (se även kapitel 4 i denna bok). Det gällde inte dem 
som arbetade med yngre barn, eftersom de endast skulle ge skriftliga  
och/eller muntliga omdömen. Några hade också fått kritik från såväl 
elever som föräldrar, för de betyg som de hade gett. Två av de nya 
 lärarna hade dessutom fått kritik från såväl rektorer som kolleger, för 
att ha satt för höga betyg i klasser som inte borde ha haft så höga betyg. 
De nya lärarna inom Kommunnätverket Induction hade samma uppfatt-
ning om betyg och bedömning och mentorerna stöttade dem i betygs-
sättningsfrågor. 
 Alla adepter hade under sitt första år dessutom fått undervisnings-
uppgifter som de inte hade utbildning för och således inte var behöriga 
för. De upplevde dock att det egentligen var väldigt oklart vad de var 
behöriga att undervisa i eller inte var behöriga att undervisa i. Examens-
bevisen över lärarexamen syntes också svårtolkade både av de nyblivna 
lärarna själva och av deras rektorer. Två adepter hade ringt till sina lä-
rosäten där de fått examensbeviset utfärdat, för att säkert få veta vad de 
kunde undervisa i för årskurser som behöriga. De hade fått tydliga svar 
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och de kände till att det var oklokt att undervisa i ämnen eller områden 
som man inte var behörig i. Ingen av de nya lärarna hade emellertid 
sagt nej till sådana arbetsuppgifter. De var rädda för att inte få fortsätta 
att arbete på skolan. Ingen av de nya lärarna hade haft någon enskild 
kontakt med rektor, utan kontakten med rektor bestod av kontakter i 
konferenser och möten. En av de nya lärarna hade råkat ut för en olycka 
i sin undervisning där en elev skadats och då kontaktade adepten rektor. 
Det var en positiv kontakt, som hade gett den nya läraren stöd i en svår 
situation. 
 Rektorernas roll är tydligare och mera framträdande inom Kom-
munnätverket Induction. Där träffar i stort sett alla nyblivna lärare sina 
rektorer för enskilda samtal och i en kommun träffar även skolchefen de 
nyblivna lärarna för enskilda samtal. 

Kritiska händelser som bidragit till yrkesutveckling 

De händelser som mentorer och adepter berättar om och som har haft 
stor betydelse för yrkesutvecklingen kan sammanfattas under sex te-
man.

•	 Stöd	som	människa	och	lärare

•	 Elevärenden

•	 Föräldrasamverkan

•	 Undervisning	och	lärande

•	 Planering	

•	 Livslångt	lärande	och	karriärplanering

De kritiska händelser som adepterna lyfte fram handlade om vikten av 
att de hade någon som verkligen brydde sig om dem och stöttade dem. 
Det som är speciellt för dessa adepter, är att de säger sig ha fått stöd 
både som professionell yrkesutövare och som människa. Att mentorer 
stöder adepterna som människor har inte tidigare lyfts fram av vare sig 
mentorer eller nya lärare inom Kommunnätverket Induction. Metoder 
som de intervjuade mentorerna använde var bl.a. att försöka att förmin-
ska betydelsen av det som hänt (Exempelvis med en fras som användes 
av Anna: ”Vad gör det om 100 år?”). De försökte också att generöst 
bjuda på de egna misstagen så att adepterna förstår att misstag görs 
av alla lärare. Mentorerna betonade för adepterna att man duger som 
lärare, även om man faktiskt gör fel. Det finns inte några felfria lärare. 
Man måste lära sig ett sådant förhållningssätt för att klara av att arbeta 
som lärare menade mentorerna som intervjuades. Att stödja adepterna 
verkar mentorerna klara av bra utan vare sig lokalt formulerat men-
torsuppdrag eller mentorsutbildning. Det som är särskilt intressant är 
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att adepterna talar först om stödet som de fått som människa; stödet 
som lärare kommer i andra hand. Mentorerna berättar också om den 
feedback de fått av adepterna på stödet, men det lyfts inte fram som av-
görande för deras utveckling. 
 Inom Kommunnätverket Induction har inte adepterna talat i termer 
av en uppdelning av mentorstödet som yrkesutövare och som människa. 
I utbildningen av mentorer har det betonats att mentorernas stöd är ett 
stöd för professionella yrkesutövare. Detta kan möjligen förklara skill-
naden i upplevelser. 
  ”Besvärliga” elever har alla lärare, men i synnerhet nya lärare och 
”besvärliga” elever vållar dem bekymmer. Gruppen adepter i studien är 
inget undantag. Uppfattningen om vad som är en ”besvärlig” elev går 
isär och det finns olika definitioner av en ”besvärlig” elev. Stöd i elevä-
renden som haft avgörande betydelse för yrkesutvecklingen finns i alla 
adepters berättelser. De konkreta exempel som lyfts fram handlar om 
att adepterna har elever som de inte kan hantera i klassrumssituationen. 
Mentorerna som intervjuats ger adepterna hjälp att hantera problema-
tiska elever, såväl teoretiskt som praktiskt, men också attitydmässigt. 
Mentorerna ger kunskap om olika diagnoser, som dessa elever eventu-
ellt kan ha och vad man som lärare då behöver vidta för åtgärder. Men-
torerna ger också exempel på olika modeller och metoder för att hantera 
de problematiska och störande eleverna i klassrummet samt visar på 
kopplingar mellan de nyblivna lärarnas agerande och elevernas bete-
ende. (Exempelvis om Du gör så där, så blir det problem genom Ditt 
agerande). Responsen på stödet från mentorerna var bra och inom detta 
område säger sig adepterna ha ökat sina kunskaper och färdigheter. 
 ”Besvärliga” elever hanterade mentorerna inom Kommunnätverket 
Induction också, men indikationer tyder på att de hanterade dem på ett 
något annat sätt. De gav inte gärna något direkt praktiskt stöd till de nya 
lärarna. De stöttade dem mera till eget kunskapssökande, egna agerande 
och egna beslut och hur man kunde söka hjälp och stöd hos annan ex-
pertis i kommunen. Det skulle kunna karakteriseras som en slags hjälp 
till självhjälp.
 Föräldrakontakter och föräldrasamarbete oroar alla nya lärare och 
den här gruppen utgör inget undantag. Det lyftes fram som ett stort 
problemområde av alla adepterna i studien. Alla adepter uttryckte osä-
kerhet och det var ett område som de tidigt tog upp som samtalsområde 
med sina mentorer. De som arbetade med yngre åldrar oroade sig mera 
än de som arbetade med äldre barn och ungdomar. Mentorerna arbetade 
mycket konkret med stödet i föräldrasamarbete och erbjöd exempel på 
program för föräldramöten och dessutom modeller till utvecklingssam-
tal för olika åldrar. De erbjöd sig till och med att delta både på för-
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äldramöten och i utvecklingssamtal. De intervjuade adepterna avböjde 
sådant stöd, men däremot antog adepterna inbjudan till att delta i men-
torernas föräldraaktiviteter. Mentorerna sade sig ha försökt att arbeta 
med att ge adepterna mod ”att våga se sanningen, när det uppstår pro-
blem”. Nya lärare har en tendens att försköna beskrivningarna, enligt 
mentorerna i studien. Mentorerna har också visat på för adepterna hur 
viktigt det är att inbjuda föräldrar till andra aktiviteter tillsammans med 
barnen eller ungdomarna. Mentorerna i Kommunnätverket Induction 
diskuterade säkerligen också föräldrasamverkan, men de gav inte gärna 
modeller eller exempel till adepterna utan deras sätt att stödja handlade 
mera om att stimulera dem till hjälp till självhjälp. En frågeställning 
som mentorerna betonade i stödet till sina adepter var: ”Vart ska Du 
vända Dig för att få stöd och hjälp?” Att veta till vilken (person, funk-
tion eller instans) man ska vända sig med de problem man får som lära-
re är viktig yrkeskunskap för mentorerna i studien. Föräldrasamverkan 
var också föremål för särskilda utbildningsinsatser i flera kommuner i 
Kommunnätverket Induction. 
 Ett område som också lyftes fram som problematiskt av adepterna i 
studien var olika typer av undervisningsproblem. Det var stor variation 
i undervisningsproblemen som nämndes i intervjuerna. Problemen går 
att relatera till den egna undervisningssituationen, till elevers ålder, till 
ämnet och till lokala förhållanden och till den egna kompetensen. Ett 
område förekom hos fem adepter av nio, nämligen hur man som lä-
rare kan göra sin undervisning rolig och stimulerande. Adepterna lyfter 
fram hur mentorerna direkt i deras samarbete pekat på vikten av att göra 
undervisningen rolig. Det uppfattades som stressande och svåruppnå-
eligt, men nödvändigt att ta till sig. Det stöd adepterna fick, bestod av 
metodiska råd och konkreta exempel på arbetsmodeller för kortare eller 
längre undervisningsavsnitt. De lyfte fram att känslan när man lyck-
ats få eleverna att tycka att det var roligt var betydelsefull. Mentorerna 
inom Kommunnätverket Induction diskuterade undervisningsproblem 
utifrån adepternas frågor och ofta i ett bredare perspektiv än mentorerna 
i studien. Mentorerna gav över lag sparsamt råd eller konkreta exempel 
och det var frustrerande för många av adepterna i Kommunnätverket 
Induction. Deras kritik mot att mentorerna inte gav råd var frekvent fö-
rekommande.
 Planering på kort och lång sikt är viktigt för nyblivna lärare att kun-
na menade mentorerna. Adepterna upplevde stress på grund av dålig 
överblick över arbetet alltifrån arbetsveckan till terminen och läsåret. 
Sex adepter av nio tog upp detta som ett problem. Adepternas arbete 
bedrevs med kortsiktiga lösningar som inte granskats eller satts in i 
ett längre perspektiv. Detta var överraskande för mentorerna som alla 
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hade långsiktiga planeringar att arbeta efter. Mentorerna hade ordning 
på sina planeringar och de nyblivna lärarna kunde få stöd genom att få 
ta del av mentorernas planeringar. Ingen av de nyblivna lärarna tyckte 
att de hade fått lära sig alla planeringsuppgifter som lärare måste be-
härska. Adepterna fick ta del av mentorernas planeringar. Mentorerna 
hade ordning på sina pärmar och de delade med sig generöst. Adepterna 
fick också ordning och reda på planeringsarbetet genom sina mentorers 
modeller och exempel. Mentorer inom Kommunnätverket arbetade inte 
så att de gav sina adepter sina egna planeringar. Adepterna fick göra egna 
planeringar med kollegers stöd i arbetslag, inte med hjälp av sina men-
torer. Detta togs upp på mentorsutbildningar inom Kommunnätverket.
 Livslångt lärande och karriärplanering är områden som finns med i 
alla adepters svar. De tycker sig se att lärarkompetens inte innebär att 
enbart ha god förmåga att kunna undervisa och lära andra lära sig, utan 
det handlar också om att försöka att skapa distans till sin verksamhet 
och vidareutveckla sin färdighet i att reflektera över sig själva och sitt 
handlande. Det innebär också att ha kunskap om vilka vägar och vilka 
möjligheter som finns till fortsatt eget lärande och utveckling av den 
egna kompetensen. Adepterna ser behov av kompetensutveckling och 
de efterfrågar möjligheter att lära i vardagens yrkesutövning. De lyfter 
fram olika tillfällen då de deltagit i diskussioner som varit av avgörande 
betydelse för deras utveckling. Reflektioner och diskussioner är av stor 
vikt menar adepterna. De uttrycker ett behov av att vidareutveckla sin 
egen färdighet i att reflektera över sig själva och sitt handlande. Adep-
terna efterfrågar också vilka vägar till utveckling det finns. Detta är i 
överensstämmelse med vad nya lärare uttryckt inom Kommunnätverket 
Induction.

Mentorsstöd till nya lärare utan introduktionsprogram 
– resultatsammanfattning

Hur fungerar samarbetet för nyblivna lärare och mentorer i kommu-
ner som inte har beslutade introduktionsprogram? Stöd till nya lärare 
ges i kommuner som inte har beslutade introduktionsprogram som en 
frivillig och kollegial handling i en nära, utvecklande, ömsesidig, var-
daglig och praktisk yrkesgemenskap. Mentorerna i studien är duktiga, 
intresserade, erfarna och engagerade lärare som ger de nyblivna lärarna 
konkreta, praktiska och metodiska råd om undervisningens planering, 
genomförande och utvärdering. Mentorerna verkar agera som ”mäs-
tare” i metodik eller ”praktisk undervisningskonst” för sina adepter 
eller ”gesäller” (Broady, 1999; Morberg, 1999). De nyblivna lärarna 
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uppskattar stödet från ”mästarna” eller ”undervisningskonstnärerna” 
till fullo som utvecklar deras praktiska yrkeskunnande och ökar för-
ståelsen för läraryrket och läraruppdraget. Resultatet av studien visar 
att mentorerna kan sägas överföra en personligt buren yrkeskunskap 
till yngre kolleger. Mentorerna i studien som intervjuats om sitt arbete 
liknar mera handledaren i grundutbildningens verksamhetsförlagda del, 
om man jämför med de mentorer som finns inom Kommunnätverket 
Induction. I nätverkskommunerna finns kommunala mål och riktlinjer, 
en lokalt utformad utbildning för mentorsuppdraget, kommunalt stöd 
till mentorerna samt både kommunal utvärdering och uppföljning av 
introduktionen för nya lärare. 
 Det finns vissa likheter mellan ett handledarskap och ett mentor-
skap; men det finns också tydliga skillnader. Vilka villkor framträder 
som betydelsefulla i det didaktiska mötet för den professionella yr-
kesutvecklingen? Det egna initiativet är betydelsefullt för de nyblivna 
 lärarna i det didaktiska mötet. Mentorerna säger sig stödja i stort sett 
på eget initiativ de nyblivna lärarna som ett led i ansvarstagandet för 
läraryrkets utveckling och det är verkligen positivt, men det kvalitativa 
resultatet kan diskuteras. Mentorerna i studien är handlingsinriktade 
och de arbetar pragmatiskt med det självpåtagna mentorsuppdraget i 
sin vardag. De har inget stöd i mentorsutbildning eller i andra riktlinjer 
eller kommunala råd. De har inte för vana att söka svar på sina frågor i 
skolforskningen. De tror inte på att skolforskare kan lösa skolans pro-
blem. Mentorerna ser på forskningen som verklighetsfrämmande och 
de tycker inte att forskare kan ”hantera skolans verklighet”. De menar 
att avståndet också är stort mellan lärare och forskare. ”Vi har ingen 
glädje av dem” var omdömet från en mentor, men det tyckte adepterna 
i studien att de hade. Adepterna är generellt mera positivt inställda till 
forskning och de är inriktade på att söka svar på sina frågor i forsk-
ningen, sedan de avslutat sin egen lärarutbildning. 
 Mentorerna i studien hävdar att lärare kan lära av sin egen prak-
tik och de hävdar även att de själva utvecklat mycket kunskap (som 
de bjudit sina adepter på) i sin egen praktik. De anser att adepterna 
också kan lära av sin egen praktik på samma sätt som de själva gjort 
genom åren. Adepterna i studien får ingen eller ringa hjälp att analysera 
och reflektera  kring sin egen praktik för att kunna utveckla ny kunskap 
och förbättra sin professionella utveckling. De kritiska händelser som 
haft betydelse för adepternas yrkesutveckling är stöd som människa 
och  lärare, elevärenden, föräldrasamverkan, undervisning och lärande, 
 planering och livslångt lärande samt karriärplanering och svårigheterna 
inom dessa områden har bidragit till utveckling. 
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Rektorerna i studien tar inte någon del alls i stödet för de nyblivna lä-
rarna. Rektorerna är visserligen positiva till mentorsstöd, men i övrigt 
är de inte alls engagerade i mentorsstödet eller i introduktionen av de 
nyblivna lärarna. Rektorerna kan inte uppge någon anledning till att res-
pektive kommun i studien inte har lokalt fastställda introduktionspro-
gram för nya lärare. Avsaknaden av fastställda introduktionsprogram 
betyder inte att nya lärare helt saknar stöd, men kvaliteten i det stöd 
som ges kan diskuteras. Rektorernas roll är perifer och behöver synlig-
göras, tydliggöras och utvecklas när lärarlegitimationens lärarlämplig-
hetsprövning träder i kraft 1 juli 2012, eftersom de bl.a. får en bedöm-
ningsfunktion för de nyblivna lärarna. 
 Det finns utifrån ovanstående skäl anledning att fundera över hur 
mål och riktlinjer kommer att utformas på den kommunala nivån. Kom-
mer mentorerna att få utbildning för sina uppgifter? Några särskilda 
medel har av regeringen inte destinerats för detta ändamål, vilket natur-
ligtvis är problematiskt, även om utöver en viss ökning av det generella 
statsanslaget till kommunerna har skett. 

Diskussion 

Hur ska man då förstå studiens resultat och hur kan studien sättas in i ett 
slags teoretiskt sammanhang? 
 Av de arton informanterna är nio nyblivna lärare. Om man jämför 
studiens nya lärare med andra nya lärare nationellt eller internationellt 
så framstår de i stort sett som andra nyblivna lärare. Studiens resultat 
uppvisar likartat mönster. Såväl nationell som internationell forskning 
pekar på att nyblivna lärare, liksom andra yrkesföreträdare, tenderar att 
få en arbetsam första tid i yrket (se exempelvis Fransson & Morberg, 
2001; Paulin, 2007; Aspfors, Berndtsen & Hansén, 2011). Nyblivna lä-
rare tenderar att vara något orealistiska i synsättet på det egna yrkesutö-
vandet och det gäller även dessa informanter. De har svårt att planera 
sin verksamhet lika effektivt som sina mera erfarna kollegor och detta 
verkar vara en orsak till att de var så måna om att få mentorsstöd. De 
säger sig också ha svårare att klara av oväntade händelser. Det är främst 
klassrumssituationen, ledarskapet och disciplinen som nyblivna lärare 
har svårt att klara av och det gäller även för denna grupp. De nyblivna 
lärarna i studien säger sig inte vara förberedda på vare sig den stora ar-
betsbelastningen eller det stora ansvar som de förväntas axla och klara 
av. De säger sig arbeta mer än 40 timmars arbetsvecka och de har dess-
utom svårt att koppla av från arbetet. Första tiden i läraryrket blir därför 
en period då olika strategier prövas (jfr Strömberg, 2010). De nyblivna 
lärarna håller oftast fast vid de undervisningsstrategier som fungerar 
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och det gäller även den här gruppen nyblivna lärare. För att inte bli 
ansedda som okunniga drar sig de nyblivna lärarna från att fråga mer 
erfarna kollegor om råd, hjälp och stöd, men de nyblivna lärarna i denna 
studie frågade kolleger om de kunde tänka sig att stödja dem som men-
torer. Det var ett mycket bra initiativ. Nya lärare i intervjustudien säger 
sig ha undervisningsgrupper med olika problem. Mentorerna i studien 
är tveksamma till om deras adepter faktiskt har svårare elevgrupper än 
övriga lärare.
 En skillnad som framträder i studien är att informanterna är mera 
positiva till sin grundutbildning än vad nyblivna lärare i allmänhet är. 
De nyblivna lärarna i studien omfattas inte av något introduktionspro-
gram. De omfattas dock av ett mentorskap som vanligtvis ingår i intro-
duktionsprogram, men mentorskapet sker utan att vara en del av mera 
genomtänkt introduktionsprogram. Nyblivna lärare i den här studien 
deltar inte i ett systematiskt uppbyggt introduktionsprogram, utan de 
har själva sett till att de fått möjligheter till att få del av ett mentorskap 
till stöd för deras egen professionella utveckling.
 Rektorerna i studien sade sig dock tydligt ha ambitionen att stötta 
mentorerna, men det hade inte hunnits med vid sidan av allt annat som 
vilade på rektors ansvar. Rektorernas roll i lärarlegitimationens intro-
duktionsperiod är stor och viktig och säkerligen mycket tidskrävande. 
De ska planera introduktionsperioden så att kompetenskraven kan upp-
fyllas och de ska utse lämpliga mentorer som de dessutom förväntas 
stödja. De ska dock inte ansvara för någon mentorsutbildning eftersom 
någon  mentorsutbildning inte föreskrivs i anvisningarna. De ska inhäm-
ta under lag för att bedöma lärarlämplighet och de ska slutligen bedöma 
den nyblivna lärarens lärarlämplighet. Vilka uppgifter kommer att tas bort 
från rektorerna så att det frigörs tid för det arbete som introduktionsperioden  
kräver? 
 Utbildning av såväl mentorer som ansvariga rektorer och förskole-
chefer i kommunerna dvs. på övergripande huvudmannanivå, är oer-
hört viktig för att få introduktionen med hjälp av mentorer att fung-
era väl. Utbildningsfrågan är inte tillräckligt betonad i anvisningarna.10 
Kunskapen om vad mentorskap kan vara och hur det kan genomföras 
förefaller liten hos de intervjuade lärarparen och risken är stor att men-
torskapet fungerar mera som handledarskap om inte utbildning erbjuds 
alla berörda. I anvisningarna som reglerar mentorskapet finns också 
olyckliga sammanblandningar mellan handledarskap och mentorskap. 
När lärarlegitimationen införs med det nyinrättade introduktionsperio-
den finns en risk att introduktionsperioden blir en förlängd VFU-period 
med handledar-handledning, som det tenderar att vara i studien. Med 

10  I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärarle-
gitimationen (SOU 2010/11: UbU5) finns vissa mera övergripande anvisningar om hur mentorskapet 
ska genomföras.
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tanke på de krav som införandet av lärarlegitimation kommer att stäl-
la på mentorer i framtiden, finns det anledning att diskutera vad man 
egentligen bör kräva av ansvariga för lärarlegitimationen på kommunal 
nivå, men man måste naturligtvis beakta de nya mentorsuppgifterna på 
ett realistiskt sätt. Avslutningsvis ska ändå ett försökt till att teoretisera 
kring kunskapsproduktion och lärares lärande redovisas. 
 En ganska allmänt accepterad föreställning är att mentorer bör vara 
kloka och erfarna lärare som ska försöka att utmana adeptens tänkan-
de och på så sätt stötta adeptens egen lärandeprocess. I ett EU-projekt 
inom ramen för Comenius Multilateral project, Education and Culture 
DG, inom Lifelong Learning programme har en modell för kunskaps-
produktion och lärande utvecklats. Modellen är egentligen från början 
hämtad från vårdområdet och har utvecklats vid Leiden University i en 
särskild uppdragsenhet kallad PLATO och sedan har modellen vidare-
utvecklats inom ramen för ett EU-projekt som kallats  för CLIMATE  
(se figur 1). Begreppet CLIMATE står för Contextual learning in 
 Management and Teaching. Modellen illustrerar hur skolor  kan utveck-
las till en bättre lärandemiljö för lärare och hur kunskapsproduktionen 
i en lärande miljö kan utvecklas och bidra till kunskapsutveckling för 
dem som finns i miljö. CLIMATE illustrerar kunskapsproduktion på 
följande  sätt:

Figur 1. Modell för kunskapsproduktion som kan bidra till utveckling av skolan som en lärande 

organisation (van Lakerveld m.fl., 2010, s. 22). 11

11  Modellen härrör från vårdområdet och har tillämpats i forskning vid Leiden University och upp-
dragsenheten PLATO. Modellen har omsatts och utvecklats för skolområdet inom ramen för ett Come-
nius projekt CLIMATE av J. van Lakerveld, N. Engels, P. Kliemann, C. Koopman, U. Lindgren, Å. 
Morberg, K. Poom-Valickies och B.  Zarkovic. 
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I det yttre fältet finns alla tänkbara faktorer i skolans organisation och 
i skolans kultur. Genom sina mentorer får de nyblivna lärarna utveckla 
sitt professionella lärande, sin värdegrund och sin praktik. De har själva 
valt sina egna mentorer för kollegialt samarbete under introduktions-
perioden, vilket är vanligt inom näringslivet, men mera ovanligt inom 
skolområdet. Processen att engagera en mentor var i stort densamma för 
alla adepter. De hade frågat en kollega på skolan, om det var möjligt att 
få mentorstöd. Alla mentorer, utom en, hade svarat direkt, att det skulle 
gå bra under förutsättning att deras rektorer gav sitt tillstånd. Förutsätt-
ningarna för kunskapandet och lärprocesserna var därmed goda. 
 Fem sätt att utveckla kunskap beskrivs i det innersta fältet. Där lyfts 
t.ex. reflektion och problemlösning fram som centrala i den kunskaps-
produktionsprocess som modellen illustrerar. Att uppnå modellens mål 
låter sig naturligtvis inte göras vare sig snabbt eller enkelt. Samarbetet 
mellan mentorer och adepter i studien påminner mera om en annan typ 
av kunskapsproduktion, nämligen en mästar-gesäll-relation, där mäs-
taren berättar och visar och gesällen gör som han/hon blir tillsagd att 
göra. I det perspektivet skulle en modell av ovanstående slag kunna vara 
en utgångspunkt för att analysera och börja diskutera de förutsättningar 
som man vill att mentor – adept ska ha i sin relation och de processer 
som man vill ska komma till stånd. Det som den aktuella studien har 
avslöjat är att det verkar som en neutral attityd och distans från mentorn 
i mentorssamtalen saknas i samarbetet mellan de intervjuade mento-
rerna och adepterna. Adepternas förmåga att förvänta sig och dessutom 
kunna ta emot konstruktiv kritik bör uppmuntras, eftersom det är en 
förutsättning för ett professionellt lärande, men så tycks inte har skett 
i samarbetet mellan dessa informanter. Samtalen mellan mentor och 
adept är inte målinriktade, det vill säga de utgår inte från adeptens egna 
mål vad gäller lärande och professionell yrkesutveckling. Mentorerna i 
studien verkar inte ha kunskap om att det är detta som är det centrala i 
mentorskapet.
 I propositionen om yrkeslegitimationen (Prop. 2010/11:20) skrivs 
att den nyblivne läraren behöver råd och stöd från mentorn. Orsaken 
till att mentorskapets innebörd och mentorns uppgift på detta område 
är sparsamt utvecklat är oklart. Det kan handla om ekonomi, det kan 
handla om begränsad kunskap om de aktuella frågorna eller något helt 
annat. Genom mentorerna har de nyblivna lärarna möjligheter att få ta 
del av deras syn på undervisning, men mentorernas syn på undervis-
ning synes inte ha problematiserats. Såväl undervisning som ledarskap 
och den kunskap och de uppfattningar som styr undervisningen varierar 
mellan de olika mentorer som har sin lärarutbildning 20–30 år bakåt i 
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tiden. Mentorerna har dessutom, i likhet med andra lärare, såväl olika 
kompetensområden som olika bristområden. Detta kan begränsa adep-
tens möjligheter till lärande, eftersom mentorerna uppenbarligen mera 
fokuserar mot egna erfarenheter och sina egna uppfattningar om under-
visning. Den nyblivna läraren kan ha lättare att identifiera sig med hur 
eleverna tänker och vill då kanske genomföra undervisningen på ett 
sätt som inte stöds av mentorn. Detta kan bidra till dilemman, eftersom 
mentorns omdöme i fortsättningen är betydelsefullt för kommande be-
slut om den nyblivna lärarens förmåga och lämplighet. Mentorskap för 
nya lärare kan inte jämställas med handledning, även om det faktiskt 
verkar vara handledning som mentorerna ägnar sig åt. De anvisningar 
som ges till introduktionsperiodens mentorer i kommentarmaterialet 
kan också sägas ligga väldigt nära anvisningar för handledning i grund-
utbildningen.12 Det kan sägas att handledning med råd och stöd, är en 
rättighet under lärarutbildningen; mentorskap är en form av kompetens-
utveckling i det livslånga lärandet och en slags förmån efter grundut-
bildningen. Dessa två olika verksamheter bör hållas åtskilda och fram-
för allt inte sammanblandas. 
 Vanligtvis har handledaren i uppgift att ge underlag för bedömning 
och betygssättning för den handledde, både vad gäller kunskaper, prak-
tiskt genomförande och beteende. Han eller hon har också någon att 
rapportera till, vilket gör att den handledde blir beroende av sin hand-
ledares omdöme. Ett liknande förhållande påverkar också adept-men-
tors-relationen. Enligt propositionen är det inte mentorn, utan arbets-
givaren som ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av den nyblivne 
läraren. I motsats till en handledare ska alltså en mentor inte ha någon 
bedömande funktion, utan främsta uppgiften ska vara att lyssna och 
ifrågasätta, inte att tipsa, demonstrera eller lägga fram färdiga förslag 
som faktiskt görs av mentorerna i studien. Det är i och för sig bra, men 
vem ska arbetsgivaren inhämta information ifrån om inte från mentorn? 
Detta är förmodligen den nyblivna läraren medveten om vilket i sin tur 
bidrar till en beroendeställning, som inte ska finnas i en mentorsrela-
tion. Så länge det finns oklarheter om målet med mentorskapet borde 
införandet av legitimationen baserat på mentorskap ha skjutits upp. Det 
finns andra mer beprövade vägar att stötta nya lärares professionalise-
ringsprocess som borde ha kommit i fråga före mentorskap. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från den aktuella 
studien  på nio lärarpar som arbetat tillsammans utan introduktions-
program, utan mentorsutbildning, utan lokalt uppdrag och utan lokalt 
stöd visar att stöd till nya lärare kan ges av outbildade mentorer som en 

12  I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärar-
legitimationen (SOU 2010/11: UbU5) finns vissa disparata anvisningar om hur mentorskapet ska 
genomföras.
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frivillig och kollegial handling i en nära och vardaglig yrkesgemenskap.
Det finns faktiskt andra exempel på att mentorer stöder nya lärare, även 
om kommunerna inte har infört introduktionsprogram (se exempelvis 
Jokinen, Morberg, Poom-Valickis, & Rothma, 2008). 
  Mentorerna i studien är erfarna och engagerade lärare som ger de 
nyblivna lärarna konkreta och praktiska råd om undervisningens plane-
ring, genomförande och utvärdering. Mentorerna agerar som mästare 
eller undervisningskonstnärer för sina gesäller eller adepter. Kommu-
nerna å sin sida har inte bidragit till mentorsstödet i vare sig ett kom-
munalt mentorsuppdrag, mentorsutbildning eller annat stöd till men-
torerna. Rektorerna i dessa kommuner har inte heller stöttat vare sig 
mentorer eller nya lärare under introduktionsperioden och ingen av 
dem har besökt de nyblivna lärarna under det första året. Arbetstiden 
synes hårt ansträngd, men i yrkeslegitimationen förutsätts rektorerna 
skriva ett omdöme efter introduktionsperioden om de nyblivna lärarnas 
lämplighet för yrket. Detta innebär att rektorerna behöver avsätta tid 
för besök hos de nyblivna lärarna, vilket synes problematiskt i nuläget. 
Någon förändring i rektorernas ansvarsområde som skulle frigöra tid 
för de nyblivna lärarna har inte aviserats hitintills. Rektorsutbildningen, 
både den statliga och den kommunala, bör kompletteras med bedöm-
ning av lärares professionella utveckling för att rektorerna ska kunna 
ges goda förutsättningar att avge dessa omdömen om de nyblivna lä-
rarnas lämplighet för yrket. De nyblivna lärarna i studien har alla fått 
tjänstefördelningar som inneburit att de har undervisat i ämnen som de 
inte varit behöriga i. De har ”kvackat” i ämnen eller verksamhetsom-
råden som de inte varit behöriga i och detta trots att de haft en medve-
tenhet om att de kan få större problem i yrkesutövandet. De nyblivna 
lärarna uppskattar till fullo stödet från mentorerna som utvecklar det 
praktiska yrkeskunnandet och ökar förståelsen för läraryrket och för 
läraruppdraget och de lyfter fram många kritiska händelser som bety-
delsefulla för yrkesutvecklingen. Resultaten visar att mentorer, i likhet 
med många handledare i grundutbildningen, synes tradera en personligt 
buren praktisk yrkeskunskap till nyblivna lärare. Reflektionen och den 
kritiska granskningen är svår att upptäcka i mötet mellan mentorer och 
adepter. 
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