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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka vad uppdraget som mentor i 

förskolan kan innebära för den individuella förskollärarens professionella utveckling och 

indirekt för verksamhetens utveckling.  De forskningsfrågor som ställs är: Vad kan uppdraget 

som mentor under introduktionsåret betyda för mentorers professionella utveckling?  Kan 

uppdraget som mentor bidra till verksamhetsutvecklingen? Om ja, i så fall hur? Studiens 

teoretiska referensram utgår från teorier om profession, professionell utveckling med fokus på 

förskollärares arbete. Forskningsprojektet genomfördes i en kommun och inkluderar åtta 

förskollärare som innehar uppdraget att vara mentor för var sina nyexaminerade förskollärare. 

Metoden för insamling av data har utgjorts av semistrukturerade intervjuer som spelats in på 

ljudfil. Intervjuerna har skrivits ut i text med fokus på de intervjufrågor som formulerats inför 

intervjutillfällena. Materialet har analyserats utifrån de centrala begreppen profession och 

professionell utveckling. Resultatet visar att arbetet som mentor innebär en stolthet hos den 

enskilde förskolläraren som känner sig ”kvalificerad och utsedd”. Resultatet visar också att 

mentorskapet upplevs vara ”ett betydelsefullt förtroendeuppdrag” med ”utmaningar som 

utvecklar det egna yrkeskunnandet”.  Vad som händer med förskollärarens egen professionella 

utveckling och mentorskapets betydelse för verksamhetens utveckling diskuteras i termer av 

villkor som grundar sig i mentorsuppdraget i lokal kontext. Resultatet visar på professionell 

utveckling genom att mentorernas samarbete med adepten bidrar till kritisk granskning av egna 

förhållningssätt och yrkesutövande. Resultaten indikerar att mentorskapet har betydelse för 

verksamhetens utveckling men visar inte på vilka sätt uppdraget har påverkat en sådan 

utveckling. Resultatet pekar på att mentorskapet kan bli ett uppdrag som präglas av den lokala 

kontexten. Avslutningsvis problematiseras mentorskapets villkor och framtida vägval för 

mentorskap i förskolan diskuteras. 
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arbetsprocess. Jag vill inleda med att tacka skolformschefen Anita Persson för ditt engagemang 
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1 Mentorskap i förskolan – en introduktion 
Detta arbete handlar om förskollärares professionella utveckling med koppling till den svenska 

reformen om introduktionsår och lärarlegitimation. En av de utmaningar som många 

förskollärare får möta omfattar uppdraget att vara mentor för en nyexaminerad förskollärare. 

Vad uppdraget som mentor kan ha för betydelse för professionell utveckling är en fråga som 

kommit att bli allt mer central för mig under de år som jag själv har arbetat som förskollärare. 

Den här studien kan ses som en fördjupning av mitt tidigare examensarbete inom 

förskollärarutbildningen Att vara kvalificerad för att bli legitimerad (Elm Lindgren, 2009). Det 

examensarbetet genomfördes år 2009 med centrala frågor som behandlade förskollärares 

legitimation. Det belyste även kvalifikationer som förskolechefer avsåg att beakta vid 

bedömning av nyexaminerade förskollärare i samband med den då kommande reformen om 

införandet av lärarlegitimation (Prop. 2010/11:20). Resultatet i enkätundersökningen visade att 

de103 förskolecheferna som medverkade i studien betonade att förskollärares yrkeskunnande 

är kopplade till organisations-, samarbets- och pedagogisk förmåga samt emotionell lyhördhet. 

Ledaregenskaper handlar om samarbetsförmåga och att förskolläraren stärker barnens 

utveckling genom positivt bemötande. För att få kännedom om förskollärarens förmågor, 

refererade förskolecheferna till utvecklingssamtal och observationer av den nyblivna 

förskollärarens yrkesutövning. Det framkom också att de nyexaminerade förskollärarnas 

genomförda självvärdering och arbetslagets utlåtande låg till grund för bedömningen. 

Ytterligare perspektiv som betonades av förskolecheferna var den nyblivna förskollärarens 

teoretiska kunskaper om barns identitets-, språk- och sociala utveckling.  

 

Genomförandet av examensarbetet, dess slutsatser och reflektioner i relation till mina 

erfarenheter som förskollärare, har inneburit att andra frågor med koppling till mentorskapet 

växt fram. En fråga som jag har ställt mig är hur intentioner med lärarlegitimationen på nationell 

nivå kunnat förverkligas när det kommer till den kommunala och lokala nivån dvs. det konkreta 

arbetet med att stödja nyblivna förskollärare under introduktionsåret. Enligt Fransson (2012) 

finns ingen gemensam syn på vad mentorskap inom det svenska utbildningsväsendet är eller 

någon praxis för hur det kan genomföras. Istället betonar Fransson, att mentorskapet formas av 

reformen med lärarlegitimationen. Detta konstaterande föranleder vikten av att kritiskt granska 

på vilka sätt mentorskapet utövas på förskolor och skolor. Hur mentorskapet tar form på 

förskolor har väckt mitt intresse för vad uppdraget som mentor kan innebära på lokal nivå och 

om mentorsuppdraget har betydelse för såväl förskollärares professionella utveckling som för 

verksamhetens utveckling. De didaktiska frågor som mentorer ställs inför i samband med 

uppdraget ses i det här examensarbetet som historiskt formade, komplexa och kontextbundna. 

De är med andra ord situationsberoende (Arfwedson & Arfwedson, 2002).  Det innebär att 

utgångspunkten för mitt kunskapsintresse är att uppdraget som mentor kan vara mångsidigt. 

Det arbete som mentorer genomför i samband med sitt mentorsuppdrag sker i en 

förskolepraktik som innebär varierande och komplexa arbetssituationer som nästan alltid 

saknar allmängiltiga lösningar. Vilket ställer frågor som behandlar mentorers didaktiska 

medvetenhet i centrum. 

 

Forskning som behandlar mentorskap har sedan 1970-talet utvecklats i västvärlden men är 

enligt Lindgren (2000) ett relativt nytt forskningsfält inom det svenska utbildningsväsendet.  

Det kan höra samman med att uppdraget som mentor inom den svenska skolan är något som 

funnits tidigare men aktualiserades i samband med skolutvecklingsavtal (t.ex ÖLA, 2000). 
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Avtalen föreskrev nyexaminerade lärares rättighet till en introduktionsperiod och en mentor. I 

avtalen nämndes inte förskollärare.  Mentorskap och utbildningar för mentorer som växte fram 

har enligt Fransson (2012) inte gett några stora avtryck. Ser vi till den senare reformen kring 

lärarlegitimation (Ubu 2010/2011) omfattade denna flera delar. En del behandlar 

introduktionsperiod för nya lärare och förskollärare med förskrivning om stöd av mentor. En 

annan del behandlar lämplighetsprövning som innebär en bedömning om de nyblivna 

förskollärarna skall få en rekommendation till legitimation eller inte. Introduktionsperioden har 

inneburit att nyblivna lärare och förskollärare ska tjänstgöra i minst ett läsår eller motsvarande 

och arbeta med uppgifter som är i linje med förskollärarens eller lärarens examen. Under 

introduktionsperioden anger regelverket att adepten ska ha en mentor. Det är enligt riktlinjerna 

rektorns eller förskolechefens uppgift att ansvara för introduktionsperioden och för 

lämplighetsprövningen. Ett centralt dokument som fått betydelse är Skolverkets föreskrifter om 

introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare (Skolverket, 2011a) med 

tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2011b). I dessa dokument finns förtydliganden om 

vad som gäller för introduktionsperioden och för lämplighetsprövningen som varit aktuell fram 

till år 2014. Enligt Skolverkets kommentarmaterial (Skolverket, 2011b) ska mentorn så långt 

som möjligt, vara behörig för samma arbetsuppgifter som den nyblivna förskolläraren eller 

läraren.   

 

Skrivningarna som anges ovan är kopplade till att mentorn är legitimerad. Mentorns uppgifter är 

enligt kommentarmaterialet att ge råd och stöd, handleda och observera den nya förskolläraren 

samt ge adepten möjlighet att observera mentorns genomförande av olika aktiviteter i 

verksamheten för att analysera god undervisning och genomförande av aktiviteter. 1 

 

Därutöver betonas även att mentorn tydliggör förskolans organisation för adepten såväl vad 

som gäller skrivna som oskrivna normer och värderingar på arbetsplatsen. Andra 

förtydliganden som ges är att mentorskapet handlar om ett samarbete mellan kollegor och att 

det är betydelsefullt att mentorn är väl insatt i vad som förväntas av dem i uppdraget som 

mentor. En faktor som särskilt lyfts fram har att göra med tidsaspekten som innebär att mentorn 

får tid för att disponera sitt uppdrag för att kontinuerligt följa den nya förskolläraren. En annan 

aspekt som betonas vara viktig för den nya förskolläraren är att ha tid avsatt för samtal med och 

handledning av mentorn (Skolverket, 2011b).  

 

I tider som präglas av genomgripande förändringar och förnyade uppdrag för lärare och 

förskollärare (Skolverket, 2011) finns också ett forskningsintresse för lärares och förskollärares 

första tid i yrket samt mentorsuppdraget (t.ex. Fransson, 2012; Lindqvist m.fl. 2014). Fransson 

diskuterar frågan om hur det kommer sig att reformen med lärarlegitimation och 

lämplighetsprövning införs under en specifik tidsperiod. När han skriver detta år 2012 betonar 

han att reformen är under implementering och att dess förutsättningar kan förändras vilket 

innebär att förskollärare, förskolechefer, lärare och skolledare måste följa utvecklingen och hålla 

sig uppdaterade. Som Fransson påpekar har dessa föreskrifter kommit att förändras på relativt 

kort tid. I en lagrådsremiss som aktualiseras i februari år 2014 (Utbildningsdepartementet, 

2014) anges ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för förskollärare och 

lärare. I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om 

                                                             
1 I översikten och fortsättningsvis kommer jag att använda olika benämningar för nyexaminerade lärare 
och förskollärare. Ibland ersätter jag nyexaminerad förskollärare och lärare med adept. 
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införandet av skollagen. Skollagen föreslås ändras från juni 2014 så att legitimationen kopplas 

direkt till lärar- eller förskollärarexamen. Det föreslås med andra ord att det är en skyldighet att 

det ska finnas en introduktionsperiod som en lärare eller förskollärare genomför och bedöms 

som lämplig att bedriva undervisning eller verksamhet i förskolan för att en legitimation ska 

kunna meddelas. Ett förslag som anges, med koppling till tidigare regelverk, innebär att på 

begäran av huvudmännen ska en nyexaminerad lärare eller förskollärare erbjudas en 

introduktionsperiod. 

 

Forskning som behandlar lärares första tid i yrket har under de senare åren belyst många olika 

teman där det mest framträdande området har handlat om de nyexaminerade lärarna under 

introduktionsåret.  Bland andra diskuterar Fransson (2012) ett skifte inom forskningsfältet som 

till stor del gått från en syn på introduktionsprogram där olika åtgärder har betonats för att 

stödja adepten till att forskare lyfter fram mentorers särskilda förmågor. Sådana förmågor 

karaktäriseras exempelvis av stor kunskap och erfarenhet i sitt arbete, goda ledaregenskaper 

och att vara en god förebild i yrkesutövandet.  Mentorskapets innebörder och komplexitet  

diskuteras  av Ambrosetti och Dekkers (2010) som pekar på flertalet svar i frågan. En definition 

av begreppet tar utgångspunkt i en hierarkisk relation, som innebär att mentorn är mer erfaren 

än adepten och att mentorn kan bidra med kunskap och erfarenheter som adepten vill ta del av 

och behöver. Tidigare studier har också enligt Lavigne (2014), visat att nyexaminerade lärare 

inte har någon direkt hjälp av att arbeta med utgångspunkt i läroplanen. De erfar en turbulent 

tillvaro i mötet med eleverna i klassrummet, elevkonflikter och upplever känslan av 

otillräcklighet. De befinner sig i en yrkesvardag där de ständigt får söka stöd av sina kollegor 

vilket bidrar till ökad känsla av stress. Det är oklart om sökandet efter stöd innebär en osäkerhet 

eller oförmåga i att undervisa. Det kan också handla om lärares behov av att få bekräftelse på att 

det man gör duger.  Lärare som arbetat ett par år indikerar att de förväntas vara experter och 

oberoende av övriga i kollegiet i arbetet med eleverna.  Internationellt sett är frågan om att nya 

lärare lämnar yrket gemensam för många länder. 

Disposition 

Beroende på perspektiv inom forskningen kan vi se olika framträdande drag vad gäller frågan 

om mentorskapet och dess innebörder. I det här inledande kapitlet ges en avgränsad 

presentation av internationella studier som jag anser vara relevanta i relation till mitt 

kunskapsintresse. De studier som jag redogör för har jag funnit genom sökning i databaserna 

Libris och ERIC. Min ambition med översikten är att rama in studien med relevant forskning.  

Efter presentationen av tidigare forskning följer en redovisning av teoretiska utgångspunkter 

och centrala begrepp som jag har valt att använda i studien. Inledningen avslutas med en mer 

specifik presentation av studiens syfte och övergripande forskningsfrågor. Därefter presenteras 

innehållet enligt följande disposition. 

 

I kapitel två kommer jag att redovisa val av metod, undersökningsgrupp samt tillvägagångssätt i 

undersökningen. Där redogörs för urvalsprocedur, datainsamling, bearbetning av data, 

analysförfarande, etiska ställningstaganden samt studiens trovärdighet. Kapitlet därefter 

innehåller en redovisning av studiens resultat med en presentation av mentorernas 

beskrivningar av hur de praktiserar mentorskapet och vad uppdraget som sådant har för 

betydelse för deras egen yrkesmässiga utveckling samt verksamhetsutveckling. Det avslutande 
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fjärde kapitlet inleds med en metoddiskussion följt av en diskussion där resultatet ställs i 

relation till forskning inom området. 

Tidigare forskning - mentor och mentorskap 

I min sökning av forskning som behandlar förskollärares uppdrag som mentor och mentorskap i 

förskolan har det varit svårt att finna relevant forskning. De texter som publicerats kring 

mentorskap i förskolan handlar till stor del om mentorers möte med barnen. Mentorer är i det 

fallet studenter inom förskollärarutbildningen eller elever i skolan. Det kan till exempel handla 

om äldre kamraters stöd för yngre barns lärande inom specifika innehållsområden (Ellis & 

Small-McGinley, 1997; Ellis., Small-McGinley & De Fabrizio, 2001). Forskningsöversikten som jag 

presenterar i det här avsnittet utgörs av vetenskapliga artiklar med ett innehåll som jag finner 

relevant i relation till mitt kunskapsintresse.  Artiklarna har publicerats från den inledande 

delen av 2000 talet vilket jag menar har betydelse för att visa på frågor som varit centrala inom 

forskningsfältet under det senaste decenniet. I översikten och fortsättningsvis kommer jag att 

använda olika benämningar för nyexaminerade lärare och förskollärare. Ibland ersätter jag 

nyexaminerad förskollärare och lärare med adept.  

Internationell forskning visar på betydelsen av mentorns roll för den nyexaminerade läraren 

under den första tiden i yrket (Porter, 2008). Att det råder delade meningar om vad 

mentorskapet kan innebära och definitionen av begreppet mentor framkommer i de argument 

som olika forskare lyfter fram. Under den inledande delen av 2000-talet diskuterades frågan om 

innebörder i mentorsuppdraget med koppling till skolkulturer av bland andra Williams et al. 

(2001) som beskriver innebörden i uppdraget av mentorskap som att stödja och följa 

nyexaminerade lärare. I studien inkluderades 11 skolor i England. Undersökningsgruppen 

bestod av 18 adepter, 17 mentorer och 11 rektorer som samtliga intervjuades vid två tillfällen. 

Den första intervjun ägde rum under den inledande delen av introduktionsåret och den andra 

intervjun genomfördes den avslutande delen av året. Resultatet visar på betydelsen av 

samarbetskulturer på både skol- och individuell nivå för kvaliteten på stödet för adepten under 

introduktionsåret. Samarbetet begränsas till stor del mellan mentorn och adepten vilket väcker 

frågan om delaktigheten från andra lärarkollegor i personalgruppen. Av resultatet framgår att 

adepterna ifrågasatte värdet av ett introduktionsprogram under det första året.  Enligt Williams 

et al. kan detta höra samman med att flera av de adepter som medverkat i studien mer talat om 

introduktionsåret som en överlevnadsfas än som professionell utveckling. De individualiserade 

kulturer som förekommer på några skolor som ingått i studien är problematiska för adepterna 

medan andra kulturer som genom samarbete inom spontana samverkansprojekt ger en mer 

stödjande och utvecklande miljö för såväl mentorn som adepten. 

En annan betydelse av mentorsstöd diskuteras av Feiman - Nemser (2003)  som argumenterar 

för att lärare behöver lära sig att undervisa i specifika kontexter. Att lärares ämneskunskaper är 

centrala för undervisning behöver inte diskuteras enligt Feiman-Nemser. Inom 

utbildningssammanhang visar dock studier på behovet av att adepten ges möjlighet att 

förbereda sig på sin yrkesroll genom att ta del av mentorns arbetsuppgifter som planering och 

strukturering av undervisningsarbetet. Feiman-Nemser poängterar att flera studier lyfter fram 

att negativa aspekter uppstår i relationen mellan undervisningskontext, mentor och adept om 

mentorerna har bristande ledarskap och om inte personkemin fungerar mellan mentorn och 

adepten.   
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Hayes (2006) lyfter fram vikten av att det finns ett särskilt program som mentorn och adepten 

kan följa. I Hayes (2006) studie beaktas andra faktorer med betydelse för utövandet av 

mentorskapet. Ett sådant program bör enligt Hayes lägga vikt vid att det finns riktlinjer som 

bland annat anger nedsättning av mentorers undervisningstid för att möjliggöra genomförande 

av stöd i olika former.  Avsikten med introduktionsprogrammet är att bidra till den 

nyexaminerade lärarens utveckling från adept till professionell lärare. Att stödja en adept kan 

innebära flera olika moment som ska genomföras under introduktionsåret vilket Hayes menar, 

lyfter frågan om mentorns roll och ansvar. Bray och Nettleton (2006) diskuterar skillnaderna 

mellan mentorskap och att följa och värdera den nyblivna läraren i yrket. De menar att följa och 

värdera är en process som inkluderar rollen av chef, bedömare, rådgivare och expert till skillnad 

mot mentorskapet som inkluderar assisterande, guidande samt att ge den nyblivna läraren 

konkreta råd för de arbetsuppgifter som adepten ställs inför. Mentorskap skildras som att vara 

stödjande och ge feedback till adepten utan att anmärka på eller värdera de utförda 

arbetsuppgifterna. Särskilda program för introduktionsåret och mentorskapet diskuteras vidare 

av Hobson et al. (2009) i en sammanställning av resultaten inom internationell forskning som 

behandlat frågan om att handleda och stödja nyexaminerade lärare under deras första år i yrket. 

Forskarna lyfter fram den mängd av mentors- och introduktionsprogram som konstruerats och 

genomförts under de senaste trettio åren. De problematiserar de frågor som har varit i fokus 

inom forskningen och som i huvudsak riktat intresset mot mentorers och adepters 

uppfattningar om de program som de har varit engagerade inom.  

Att mentorskapet är särskilt betydelsefullt för yrkesmässigt lärande poängteras av Smith (2011) 

som lyfter fram mentorns stödjande och utmanande funktion. Att mentorn utmanar adepten 

innebär enligt Smith att denne uppnår framsteg i sitt yrkesutövande. Mentorskap beskriver 

Smith som en komplicerad social interaktion, då mentorn och lärarstudenten skapar en 

förändring av professionella syften utifrån särskilda kontextuella aspekter. Det senare kan 

jämföras med Feiman-Nemsers (2003) diskussion om vikten av mentorskap i specifika 

undervisningssammanhang. Att den nyexaminerade läraren får ta del av mentorns 

planeringsarbete och genomförandet av särskilda ämnesområden. Smith betonar dock 

ytterligare aspekter i en argumentation som lyfter fram att mentorskap kan beskrivas som 

intensiva professionella relationer och en process som utvecklar människors hela professionella 

karaktär. Det handlar om komplexa processer som inkluderar såväl relationer mellan mentor 

och den nyblivna läraren som processer i olika undervisningssammanhang.  

Hobson et al. (2009) skriver i en sammanställning av resultat från olika studier att de frågor som 

varit dominanta i forskningsfältet har behandlat a) fördelar med mentorskapet, b) 

begränsningar och kostnader för mentorskap samt c) förutsättningar för framgångsrikt 

mentorskap.  Forskning som visar på fördelar med mentorskap lyfter fram fördelar för såväl 

adepter som mentorer. För adepter innebär stöd av en mentor att känslan av ensamhet i 

yrkessituationen minskar, ökat självförtroende och självkänsla, professionell utveckling samt 

ökad kapacitet för reflektion och problemlösning. Andra resultat lyfter fram mentorers 

betydelsefulla insats för att bidra till nyexaminerade lärares ledarskap i klassrummet och 

förmåga att planera sin tid och arbetsuppgifter. För mentorerna själva visar resultaten att 

arbetet med handledning av adepter bidrar till mentorns egen professionella utveckling på ett 

positivt sätt. Kritisk reflektion över den egna praktiken och självvärdering är ett par av de 

faktorer som förefaller vara gemensamma slutsatser i olika studier. Andra gemensamma 

faktorer är att mentorerna får andra perspektiv på undervisningen än tidigare genom sitt 
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mentorsuppdrag samt att de får en kunskap om nyexaminerade lärare och deras behov av stöd. 

För min studie är detta centrala faktorer.  Hobson et al. visar också på områden där det saknas 

forskning bland annat i frågan om kostnadseffektivitet som till exempel vad det kan innebära att 

genomföra ett introduktionsprogram i jämförelse med andra metoder och arbetssätt; vad 

adeptens engagemang och vilja att ingå i ett introduktionsprogram kan ha för betydelse; vilken 

påverkan mentorskapet och dess effekter för adepten kan ha på undervisningen.  

Den sistnämnda frågan om mentorers påverkan och dess effekter diskuteras av bland andra 

Barrett, Solomon och Singer (2009) som studerar mentorskap och det introduktionsprogram 

som tagits fram i Ontario, Canada för att stödja nyexaminerade lärare under deras första år. De 

centrala frågorna i studien behandlar vem som utser mentorer, nyexaminerade lärares status i 

kollegiet och utvärdering av nyexaminerade lärares kompetenser. Undersökningsgruppen som 

intervjuades består av 17 manliga och 30 kvinnliga lärarutbildare som arbetar inom åtta olika 

fakulteter. En utgångspunkt för valet av undersökningsgrupp är att lärarutbildare har kunskap 

om lärarutbildningen och har därmed en unik position för att förstå den problematiska 

övergången som nyexaminerade lärare gör från att ha varit lärarstuderande till 

yrkesverksamma lärare. Syftet med studien var att lyfta fram den "dolda agendan" som 

förekommer i samband med genomförandet av ett introduktionsprogram både vad gäller dess 

struktur och värderande praktiker. Den dolda agendan definierar Barret m.fl. som normer och 

värderingar som inte synliggjorts av lärare eller skolledare.  

De övergripande resultaten visar på problematik vad gäller val av mentorer eller med andra ord, 

vem som utser mentorerna. Det verkar som att de flesta respondenter i studien föredrog att 

skolledare utsåg mentorerna. Det framkom kritik avseende trenden att skolledare tog på sig 

uppdraget att vara mentor för en nyexaminerad lärare. En annan kritisk aspekt som framkom 

gällde om uppdraget genomfördes av en pensionerad lärare. Utfallet av analysen visar att en 

fördel med ett introduktionsprogram kan vara att det bidrar till en kontinuitet vad gäller 

diskussioner kring teoretiska aspekter i relation till undervisning som behandlats tidigare inom 

grundutbildningen. En fråga som tydliggörs i resultatet handlar om på vilka sätt mentorer bidrar 

till ett kritiskt förhållningssätt hos den nyblivna läraren i relation till lokal policy och att adepten 

agerar med utgångspunkt i en sådan kritik. En annan aspekt som lyfts fram är frågan om 

introduktionsåret bidrar till den nyblivna lärarens ledarskap i klassrumssituationen och i så fall 

på vilka sätt som ledarskapet utövas. Det finns en risk menar forskarna, att adeptens ledarskap 

får en för nära koppling till mentorns ledarskap istället för att utvecklas genom kritisk reflektion 

kring demokratiska aspekter. 

Ambrosetti och Dekkers (2010) diskussion utgår från relationen mellan mentor och adept. 

Denna diskussion sammanfaller till stor del med Smiths (2007) argumentation som jag har 

redogjort för ovan. Till skillnad från Smith betonar Ambrosetti och Dekkers att relationen mellan 

mentor och adept handlar om såväl interaktionen som relationen mellan mentor och adept. 

Frågan kring adeptens utveckling av yrkeskunnande skildrar hur mentorer och adepter 

professionellt strävar emot specifika uppställda mål. Kulturella aspekter i 

undervisningssituationen kan påverka utövandet av mentorskapet. Forskarna lyfter också fram 

argument som ligger i linje med Feiman-Neimser (2003) vilket innebär att mentorskapet bidrar 

till en viktig dimension av lärande som består i att nyblivna lärare ska få lära sig att lära inom 

specifika kontexter.  
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Ambrosetti och Dekkers  (2010) diskuterar resultaten från olika intervju- och enkätstudier i 

USA, Canada och Hong Kong som har behandlat mentorers uppfattning om mentorns roll. 

Utfallet av analyserna som forskarna refererar till visar på likheter och skillnader vad gäller 

mentorskapet mellan de olika länderna. Det sammanfattande resultatet av t.ex. studierna i USA 

visar att de faktorer som är mest framträdande i mentorns roll handlar om att ge stöd till 

adepten, ge feedback på adeptens yrkesutövande, uppmuntra adepten med utgångspunkt från 

olika händelseförlopp, dela med sig av idéer och demonstrera hur man kan gå tillväga i olika 

undervisningssituationer. Att ge stöd riktas främst mot olika utbildningsuppgifter, bidra till 

möjligheter att observera mentorn i olika yrkessituationer, undervisning och genomföra olika  

uppgifter som hör därtill. Därutöver är mentorns roll också att vara en kritisk kollega som ger 

den nyblivna läraren konstruktiv kritik och som vidare uppmuntrar adepten till kritisk 

reflektion och problemlösning.  

Studierna i Canada påvisar liknande resultat men med den skillnaden och tonvikt på att mentorn 

ska ge uppgifter för att den nyblivna läraren ska finna ett fokus att observera. Andra uppgifter 

som ligger inom uppdraget som mentor sammanfaller med studierna i USA som till exempel att 

coacha, ge förslag till undervisningsformer och ge feedback på genomförda arbetsuppgifter samt 

föreslå alternativa tillvägagångssätt, rådgöra. De sammanfattande resultaten från studierna som 

genomfördes i Hong Kong lyfter fram liknande faktorer men med andra nyanser. Att ge feedback 

handlar mer om att diskutera lärarstudentens prestation. Att vara rådgivare innebär att hjälpa 

till med professionella och personliga problem.  Det läggs också en tonvikt vid att mentorn är en 

förebild, och ett gott exempel på hur man uppträder i yrket med en tonvikt på att tillägna sig ett 

professionellt beteende. Det betonas vidare att det ska råda ett jämlikt förhållande mellan 

mentorn och adepten som omfattar ett ömsesidigt stödjande och att man lär av varandra. 

Mentorn ska därutöver vara en kritisk vän och ge konstruktiv kritik om lärarstudentens 

undervisning. Ambrosetti och Dekkers lyfter även fram forskningsresultat som visar på 

betydelsen att mentorn konkret agerar en instruktör som ger specifika instruktioner om hur 

man kan undervisa inom ett visst ämnesområde. 

Orland-Barak och Hasin (2010) diskuterar att forskning kring mentorskap har haft fokus på 

mentorsprogram, organisation och förutsättningar, innehåll och aspekter som berör 

professionsutveckling. I mindre omfattning menar de, har studier behandlat frågan om 

mentorers praktik som kontextuell aktivitet. En duktig mentor skriver Orland-Barak och Hasin, 

ses som en expert inom specifika kunskapsfält som man handleder adepten inom. Det innebär 

bland annat en kapacitet att tala med adepten om undervisning inom ett ämne i relation till 

adeptens undervisning i ämnet. En duktig mentor har också god praktisk kunskap och 

ämneskunskap inom t.ex. historia för att kunna föra ämnesdidaktiska samtal. Andra egenskaper 

som tillskrivs en mentors kvalifikationer är flexibilitet, lyhördhet och problemlösningsförmåga. 

Med en sådan argumentation som grund genomförde Orland-Barak och Hasin (2010) en studie i 

Israel för att undersöka hur ett professionellt mentorskap tog sig uttryck i olika kontexter. 

Undersökningsgruppen som medverkade i studien bestod av fem mentorer med minst fem års 

erfarenhet av att arbeta som mentor. De var engagerade i sitt uppdrag som mentor minst två 

dagar i veckan. De mentorer som medverkade i studien var rekommenderade av sina rektorer 

eller utvecklingsledare på den aktuella skolan och betraktades av dem som experter. De 

medverkande mentorerna arbetade som mentor inom olika sammanhang i verksamheten. Som 

datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer, observationer och intervjuer med 

adepter, rektorer och skolinspektörer. Utfallet av analysen visade på att de så kallade 
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mentorsexperterna delade gemensamma perspektiv om innebörder i mentorskapet i termer av 

utbildningsideologiska aspekter, den egna rollen och agerande i praktiken. Därutöver visade 

resultatet på mentorernas användande av gemensamt professionellt yrkesspråk. Detta resultat 

sammanföll med utfallet av övriga analyser som hade sin grund i empiri hämtat från adepter, 

rektorer och skolinspektörer.  

Det finns viktiga poänger i de senaste rapporterna som redovisats ovan menar jag. Att 

mentorskapet har betydelse för den nyblivna lärarens och förskollärarens introduktion i sin 

yrkesroll råder det inget tvivel om. Att mentorskapet är fokuserat på hur ett ämnesinnehåll 

undervisas, konkretiseras och representeras är perspektiv som framkommer i olika 

forskningsresultat. Vi kan också se skillnader mellan olika länder och olika system som t.ex. 

Canada, Hong Kong och USA (Ambrosetti & Dekker, 2010). Fransson (2010) lyfter frågor som 

diskuteras i ett internationellt perspektiv. En nyckelfråga är om mentorn ska medverka i någon 

form av värdering över huvud taget vad gäller den nyblivna lärarens utveckling under 

introduktionsåret. Vad händer om mentorn har både en bedömande och stödjande roll i mötet 

med adepten, undrar Fransson. Det råder olika uppfattningar om mentorn ska inkludera både 

bedömning och support i sitt uppdrag vilket Fransson lyfter fram i sin analys av internationella 

studier.  

Sett till Sverige och mentorns arbete lyfter Fransson fram det dubbla innehållet i uppdraget som 

formulerades år 2008 (SOU 2008:52), där man betonar att mentorn ska bedöma och samtidigt 

ge adepten stöd under introduktionsåret. Uppdraget som bedömare innebar att mentorn skulle 

vara delaktig i den bedömning som rektorer ansvarar för. Fransson analyserade 108 remissvar 

128 svenska organisationer. Analysen av remissvaren fokuserade på mentorns roll och 

utvärderingsprocesser. En central fråga som lyfts fram behandlar relationen mellan mentorn 

och adepten. Om mentorn ska bedöma adepten menar Fransson, att det finns en risk att adepten 

inte ger uttryck för de svagheter som hon eller han kan uppleva i yrkesutövandet. Det kan enligt 

Fransson resultera i en förlust av viktiga diskussioner för lärande i yrket. En annan 

argumentation som framgick i remissvaren är att en mentors bedömning är subjektiv med 

utgångspunkt i relationen till adepten. Studien visar att inget remissvar explicit stödjer idén att 

mentorn ska ha en funktion som medbedömare. I endast 11 av de 108 svaren framgår det att 

idén är antingen avfärdad eller ifrågasatt. Fransson betonar att i den svenska kontexten 

förefaller det som att en traditionell syn på relationen mellan mentorn och adepten har sin 

grund i tillit och förtroende. En relation som inte är beroende av bedömning och rektorers insyn 

utan där adepten ses som kompetent och kvalificerad kollega som ännu inte har så mycket 

yrkeserfarenhet. 

Bland forskare som riktat intresset mot nyexaminerade lärares erfarenheter av 

introduktionsåret och de specifika program med mentorskap som de har varit involverade 

diskuterar Kane och Francis (2013) faktorer som bidrar till eller utgör hinder för 

nyexaminerade lärares professionella lärande under den första tiden i yrket. Enligt Kane och 

Francis visar tidigare forskningsresultat (jfr redovisningen ovan) att specifikt framtagna 

mentorsprogram för adepter bidrar till adeptens lärande i klassrumsarbetet. Samarbetet med en 

mentor som är en lärare med många års erfarenhet har visat sig bidra till den nya lärarens 

socialisation i skolans kultur, stärka adeptens självförtroende och känsla av tillhörighet i 

kollegiet. Vad gäller frågan om mentorns roll för att stödja adeptens professionella lärande finns 

det fortfarande oklarheter och det är inte med säkerhet som lärarerfarenhet i klassrummet 

innebär de nödvändiga förmågor som är betydelsefulla i ett mentorskap. Kane och Francis 
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(2013) webbaserade enkätstudie omfattar 3500 nyexaminerade lärare, 2000 mentorer och 

1800 rektorer i Canada under en period på tre år. Forskarna genomförde intervjuer med 300 

nyblivna lärare, 150 mentorer och 110 rektorer under perioden. Resultatet visar att det är först 

när nyexaminerade lärare får sin egen elevgrupp och sitt eget klassrum som de inser vad det 

innebär att undervisa och att ha ansvar för en elevgrupp och eleverna i gruppen. Det 

övergripande resultatet indikerar likheter med tidigare studier som lyfter fram frågor om 

specifikt framtagna program för nyexaminerade lärare når sitt mål vad gäller nyexaminerade 

lärares professionella lärande. Adepterna i studien ger uttryck för känslan av ensamhet i 

undervisningssituationer och ansvarstagande vilket Kane och Francis betonar är en fråga som 

har behandlats inom forskningen under de senaste tio åren. Det föranleder en vidare diskussion 

om hur det kommer sig att denna problematik fortfarande är aktuell.  En faktor som 

framkommer i resultatet är att mentorers stöd framför allt fokuserar på den enskilda skolans 

policy och procedurer istället för att utgöra ett stöd för adeptens engagemang i den kanske mest 

komplexa frågan som är eleverna och elevernas lärande. Enligt Kane och Francis visar resultatet 

på ett glapp mellan lärarutbildningen och de program som utarbetas för nyexaminerade lärare i 

Canada.  

Richter m.fl. (2013) för en liknande diskussion med utgångspunkt i resultaten av en enkätstudie  

i Tyskland. Studien syftade till att undersöka på vilka sätt som kvaliteten i mentorskapet och 

frekvensen av möten mellan mentor och adept bidrog till nyexaminerade lärares professionella 

utveckling och välbefinnande på arbetsplatsen. Med kvalitet avsågs utgångspunkter som betonas 

i mentorskapet. Det kan handla om mentorn till exempel arbetar för att adepten ska genomföra 

undervisningen på ett liknande sätt som mentorn föredrar eller om mentorn bidrar till ett mer 

reflekterande förhållningssätt till undervisningsmomenten. 700 nyexaminerade 

matematiklärare deltog i enkätstudien under den obligatoriska introduktionsperioden inför 

erhållandet av sin legitimation. Introduktionsperioden följde direkt efter universitetsstudierna 

och pågick mellan 18 och 24 månader. Under denna period deltog studenten i kurser på 

universitetet och genomförde samtidigt praktisk undervisning i en skola. I samband med det 

praktiska utövandet fick den nyexaminerade läraren handledning av mer erfarna lärare som 

undervisade inom matematik.  I analysen riktades särskild uppmärksamhet mot om 

mentorskapet innebar att mentorer förutspår nyblivna lärares effekt, entusiasm för att 

undervisa, uppfattningar om lärande, emotionell utmattning och tillfredsställelse i 

arbetsuppgifterna. Resultatet visar att mentorskapet och stödet av en mentor innebar 

möjligheter för reflektion, utforskande av olika undervisningsmetoder och självständigt 

beslutsfattande. Det innebär att många mentorer skapar en miljö för den nyexaminerade 

lärarens lärande som stödjer ett individuellt lärande och utveckling. En slutsats som Richter m.fl. 

(2013) kommer fram till är att nyexaminerade lärare som möter en mentor som betonar 

reflektion, den individuella utvecklingen och diskuterar alternativ till olika 

undervisningssituationer bidrar till den nyexaminerade lärarens självkänsla, entusiasm för yrket 

och tillfredsställelse i yrket. 

Den egna uppfattningen om sig själv som lärare och sitt utövande av yrket diskuteras i en 

amerikansk studie som genomförts av Lavigne (2014). Med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv diskuteras frågan om nyexaminerade lärares uppfattningar om sig själva i sin 

yrkesroll i relation till de elever de möter. Den centrala frågan i studien handlar om varför 

nyexaminerade lärare lämnar yrket i så hög utsträckning. Lavigne menar att tidigare forskning 

kring mentorskap och introduktionsperioden visat på många gynnsamma faktorer för nyblivna 
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lärares professionella utveckling men lämnar ett glapp i frågor som behandlar hur vi bäst stödjer 

nyexaminerade lärare för att stanna kvar i yrket. Ett sätt menar Lavigne, är att bidra med en 

sådan kunskap till forskningsfältet är att studera lärare som stannat i yrket efter den första 

turbulenta tiden under introduktionsåret. I studien undersöker Lavigne hur lärares 

uppfattningar om sin egen yrkesroll utvecklas under de fem första åren som lärare. 

Internationellt sett är frågan om att nya lärare lämnar yrket gemensam för många länder enligt 

Lavigne. I USA och Storbritannien lämnar 60 % av lärarna yrket under de fem första åren. I 

Australien är siffran 75 %. För Sveriges del har frågan om statistiska underlag som visar på 

andel lärare som lämnar yrket efter ett par år i yrket diskuterats av Lindqvist, Nordänger och 

Carlsson (2014). År 1998 visade nationell statistik i Sverige att 82 % av nyexaminerade lärare 

arbetade som lärare i skolan. År 2008 hade siffran sjunkit till 68 %. De lyfter fram att det kan 

finnas flera förklaringar till den sjunkande siffran. Lindqvist m.fl. betonar att faktorer som 

föräldraledighet sällan redovisas i statistiska underlag. En annan beståndsdel som forskarna 

poängterar är skillnader i synsätt vad gäller utbildning och att arbeta i den verksamhet som 

utbildningen syftar till. Yngre lärare kan se läraryrket och lärarutbildningen som en möjlighet 

bland andra att vara verksam inom. Läraryrket ses inte som ett ”kall” där man ska vara verksam 

under den resterande delen av sitt yrkesverksamma liv. Detta är omständigheter som statistiken 

bortser ifrån enligt Lindqvist, Nordänger och Carlsson. 

Lavigne (2014) studie är en uppföljaning av en tidigare fem år longitudinell studie (Firts Year 

Teacher Observation Project, FYTOP).  Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar 

av elever och om dessa uppfattningar förändras under de fem första åren i yrket. 67 lärare 

deltog i den uppföljande studien. Majoriteten bestod av kvinnor. Lärarna fick i uppdrag att 

berätta om ”The thing about my school is …” vilket Lavigne menar fångar lärarnas uppfattningar 

om deras elevers förhållningssätt till sin skola. I analysen riktas särskild uppmärksamhet kring 

vissa förhållanden som utgjordes av deltagande och tillhörighet, stolthet och uppnående, 

resignation och misslyckande samt läs- och skrivkunnighet. Resultaten visar att under de första 

åren delade lärarna uppfattningen om sig själva i relation till elever med betoning på 

emotionella aspekter som deltagande och stolthet då elever anstränger sig för att uppnå resultat. 

Stolthet menar Lavigne, är starkt relaterad till självkänsla och elever som ger uttryck för stolthet 

bidrar till lärarens självförtroende i sitt yrke. Av resultaten framgår också att lärarna ändrade 

uppfattningar om elever under de fem åren som de medverkade i studien. Under det första året 

fanns en tendens till att se en bra skola med utgångspunkt i elevernas kunskapsprestationer. 

Över tid visar resultaten på att lärarnas uppfattningar om elever förändras i och med att de får 

mer erfarenhet och att denna förändring bidrar till att forma deras yrkesidentitet. Lavigne 

betonar att de positiva uppfattningar som lärare har om elever under de första fem åren i yrket 

bidrar till både lärares och elevers välbefinnande i skolsituationen.  

De forskningsresultat som jag har redovisat ovan ger en avgränsad översikt av frågor som har 

behandlats i studier kring mentorskap under 2000-talet. Mentorskapet har visat sig innefatta 

perspektiv som lägger vikt vid adeptens professionella lärande, en jämbördig och ömsesidig 

relation som strävar efter professionella och personliga mål inom en kontext. Studier av 

särskilda program för nyexaminerade lärare har påvisat dess positiva effekter vilket bland annat 

har inneburit en stärkt självkänsla för adepten och kännedom om den lokala skolans policy och 

procedurer men har också ifrågasatts. Med utgångspunkt i slutsatser som forskarna kommer 

fram till urskiljs några indikatorer som kan vara av vikt i det vidare arbetet med mentorsstöd 

och introduktionsprogram: a) nyblivna lärare behöver ges redskap och stöd för att kritiskt 
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granska en så kallad god undervisning, b) nyblivna lärare behöver stöd för att utveckla redskap 

för egen undervisning samt redskap för att analysera densamma c) det föreligger behov av att 

utveckla program för mentorer som lägger fokus på att stödja adeptens professionella lärande. 

Mot denna bakgrund blir frågan om hur mentorer i förskolan genomför sitt uppdrag. Vilket 

fokus de väljer i sitt mentorskap och betydelsen för de nyexaminerade förskollärarna under 

introduktionsåret. 

Den tidigare forskning som presenterats ovan är översiktlig och bygger på storskaliga 

undersökningar.  De resultat som jag lyfter fram har till stor del behandlat mentorskap i skolan. 

Det verkar därmed som att det finns ett behov av forskning som behandlar mentorskap i 

förskolan. För mitt kunskapsintresse har begreppen profession och professionell utveckling 

kommit att bli centrala begrepp i arbetet av mentorsuppdraget och med att bidra till nyblivna 

förskollärares yrkeskunnande. Det föranleder en redogörelse för begreppsanvändning och 

teoretiska utgångspunkter som jag utgår ifrån för att tolka och bättre förstå analysen av de 

utsagor som respondenterna i det här examensarbetets undersökning uttrycker. 

Förskolläraryrket som profession 

Att begreppen profession och professionell utveckling är komplexa och inga entydiga begrepp 

framgår i en studie av hur användningen av begreppen sker. Professionsteori har enligt 

Ranagården (2009) företrädesvis vuxit fram inom sociologisk forskning och en klassisk 

definition av begreppet profession innebär att yrkesgruppen har en längre utbildning som 

baseras på vetenskaplig grund och att yrkeskåren själv kontrollerar kunskapsutvecklingen inom 

yrket. Ofta används begreppet profession för att skapa legitimitet och begreppet kan också 

användas synonymt med ett yrke. Ur ett sociologiskt perspektiv är det dock inte relevant för 

vilka yrken som helst. Ranagården betonar att begreppet profession används för en yrkesgrupp 

med kunskap som bygger på vetenskap och utgör grunden för yrkesgruppens anspråk på 

positioner inom samhället. I det här arbetet används professionell utveckling som begrepp för 

att beskriva att förskollärare har en viss föreskriven utbildning och kompetens att lösa problem 

med hänsyn till de yrkesregler som gäller.  

För att fördjupa begreppsanvändningen ytterligare refererar jag fortsättningsvis till Frelin 

(2013) som diskuterar professionalitet med utgångspunkt i utbildningskontexten. Professioner 

och professionella yrkesgrupper är med utgångspunkt i Frelins synsätt både tid- och 

platsberoende. Vanligt förekommande professionskriterier innebär enligt Frelin att det finns en 

teoretisk och praktisk sakkunnighet inom yrkeskåren; det finns en utvecklad och uttalad 

yrkesetik, yrket kräver en utbildning på vetenskaplig grund; det råder en konkurrens om 

utbildningsplatserna och att utbildningen innehåller en hög grad av självständighet i studierna. 

Sådana omständigheter har inte varit rådande för förskollärar- och lärarutbildningarna. 

I överensstämmelse med Englund (1996) betonar Frelin (2013) en skillnad mellan sociologiska 

och pedagogiska perspektiv inom professioner. De sociologiska synvinklarna betecknas som 

professionalisering som kretsar kring att höja statusen hos en profession. De pedagogiska 

perspektiven avser professionalism och inbegriper gemensamma överenskomna kvaliteter hos 

praktikerna. Med denna distinktion visar Frelin på skillnader mellan begreppet profession, det 

som ska uppnås eller utövas och att tillhöra en profession - att handla professionellt. Det 

framgår som Frelin skriver inget enkelt svar på vad som definierar en profession, men de yrken 

som infriar särskilda krav om självständighet, kunskapssystem och särskilda utbildnings- och 
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yrkesinträden ses som professioner. För att benämna ett yrke som profession behöver 

yrkeskåren omfatta flera gemensamma nämnare, vilket Frelin poängterar ligger i linje med 

professionalisering som process för att höja statusen inom ett yrke i relation till det omgivande 

samhället. För mitt forskningsarbete är distinktionen som Frelin diskuterar viktig. Enligt min 

mening omfattar yrkeskåren förskollärare de krav som Frelin anger ovan. I den senaste 

revideringen av läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2011) framgår förskollärares förnyade uppdrag 

som bland annat ställer krav på teoretisk och pedagogisk kompetens, ledarskap och utvärdering 

av verksamheten.  

Den professionella läraren 

Ranagårdens (2009) diskussion med fokus på den professionella läraren i skolan, beskriver 

olika förmågor som till exempel att lösa problem och skapa gynnsamma förutsättningar för att 

arbeta. Kunskap diskuteras i sammanhang som teori och praktik, arbetslivserfarenhet och i 

relation till hur det professionella arbetet sker. Jag menar att sådana krav ställs även på en 

förskollärares yrkeskunnande. Ranagården visar på motsättningen mellan teori och praktik, 

vilket framkommer i olika resonemang om yrkesutbildningar i termer av frågor som behandlar 

om utbildningen är tillräckligt yrkesförberedande.  

Som ett inlägg i diskussionen lyfter Ranagården fram att lärares kunskap  beskrivits som tyst 

kunskap. Tyst kunskap, tacit knowledge lanserades som begrepp av Polanyi (1967) som utgick 

från tesen "we know more than we can tell" (Ranagården, 2009, s. 52). Enligt Ranagården har 

det engelska begreppet förändrats vid svensk översättning, verbet har gjorts om till substantiv - 

kunskapande till kunskap. Polanyi utgick ifrån aktiva processer och exemplifierade "tyst 

kunskap" med hur människan kan känna igen företeelser, personer etc. utan att kunna tala om 

hur igenkännandet går till. Ett annat begrepp som Ranagården också diskuterar är den 

reflekterande praktikern. Här refererar författaren till Schön (1991) som på sätt och vis för en 

liknande diskussion som Polanyi, nämligen att praktikerns kunnande har aktiva inslag och är 

personligt knuten och ”tyst”. Enligt Schön visas kunskap i handling i och med praktikerns känsla 

för en situation vilket kan läras och övas för att uppnå men inte på samma sätt som en teori. I 

Sverige har Molander (2004) fört fram Schöns argument i diskussionen om den professionella 

läraren. En kritik som Molander visar på är dock att det råder oklarheter med vad Schön menar 

med begreppet reflektion i handling. Enligt Molander uppstår frågan om det är en 

reflektionsprocess som Schön beskriver. Istället för den reflekterande praktikern menar 

Molander att det är bättre att använda uttrycket den uppmärksamma och lärande praktikern. En 

sådan begreppsanvändning ger enligt Molander en mer distinkt bild av det som sker när 

praktikern arbetar. I relation till Molanders argumentation är det rimligt att lyfta fram mentorns 

uppdrag att uppmärksamma den nyexaminerade förskollärarens yrkeskunnande och 

tillsammans med henne lära om hennes och sin egen praktik.  

Andra begrepp som hör till diskussionen om den professionella läraren är kompetens och 

kvalifikationer. Enligt Ranagården (2009) kan det handla om formell kompetens som uppnås 

genom utbildning. Det kan också handla om reell kompetens vilket kan vara kvalitativt 

annorlunda än den formella kompetensen. Yrkeskunnande står också för de kvalifikationer som 

krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna och den kompetens som föreskrivs både formellt 

och informellt.  Yrkeskunnande poängterar Ranagården, kan sägas handla om själva kunskapen 

om kärnan av yrkeskunskapen. Det är mer än intellektuella färdigheter som kanske inte alltid 

uttrycks i utövandet av de arbetsuppgifter som ska genomföras. Denna diskussion kan kopplas 
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till Frelins (2013) argumentation som lyfter fram att lärares inlevelse och professionalitet är en 

sensitiv kombination. Genom att hantera yrkets olika element och att dessa värderas mot 

varandra menar Frelin att lärares sätt att hantera yrkets komplexitet är professionellt.  

Enligt Biesta (2007) är utbildningsarbete mer än enkla strategier och tekniker, det handlar mer 

om specifika situationer och kontexter samt problem som behöver åtgärdas. Biesta diskuterar 

forskning med utgångspunkt i Deweys argumentation att forskning endast indikerar vad som 

har fungerat i tidigare situationer, inte det som fungerar eller det som kommer att fungera. Det 

innebär att resultatet av forskningen inte på ett enkelt sätt går att forma som regler med 

åtgärder. Kunskap mellan relationen av åtgärder och konsekvenser kan bara användas för att 

göra intelligenta problemlösningar.  Lärares förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet är en 

fråga som hör till läraryrkets komplexitet. Enligt Frelin (2013) kan en vardaglig lärosituation 

skildra yrkets komplexitet genom att det i situationen inte går att förutse allt, men en del av det 

som kommer att hända. Så kan lärarprofessionens potentialer och problem beskrivas som 

samtidigt förekommande skeenden. I lärares vardag finns en meningskomplexitet som kan 

innebära att eleven inte alltid lär sig under lektionen. Möjligheterna till ny kunskap finns men 

ibland väljer eleven bort dem. Frelin refererar till Biestas (2011) ramverk som utgår från syfte 

och funktioner av utbildning. Dessa funktioner innehåller kvalifikation, socialisation och 

subjektifikation. I mediala diskussioner om den svenska skolan framgår att utbildningen måste 

bli bättre. Ett centralt begrepp som framstår allt tydligare i den politiska debatten är effektivitet 

inom utbildning. Den förda diskussionen om effektiv utbildning påvisar dock inte vad i 

utbildningen som ska vara mer effektivt. Syften  med olika utbildningssammanhang menar 

Frelin, är komplicerade och behöver diskuteras i ett demokratiskt samhälle. I sådana 

diskussioner som omfattar lärares professionalitet blir det viktigt att fokusera vad vi avser med 

exempelvis kvalifikation. 

Kvalifikation  

Kvalifikation är ett  begrepp som förekommer i diskussionen om lärares professionalitet och 

innefattar lärares förståelse, kunskap och färdigheter (Frelin, 2013). Det innebär att personer, 

lärare och förskollärare i det sammanhang som här diskuteras, har specifika kunskaper och 

omdömen för att utföra sitt arbete. Mer allmänna kunskaper som även påverkar arbetet kan mer 

beskrivas mer i termer av livskunskap. Enligt Biesta (2007) finns en socialisationsfunktion inom 

läraryrket som behandlar den implicita och explicita utvecklingen som behandlas i 

lärarutbildningen vilket gör att personer får förståelse för läraryrkets sociala, kulturella och 

politiska sammanhang. Subjektifikation är en funktion som i motsats till socialisation syftar till 

att individen ska bli självständig i handlingar. Förståelse för relationen mellan dessa tre 

funktioner innefattar enligt Biesta en bra utbildning. Funktioner kännetecknas av det som 

skapas i utbildning och syften är det som ska åstadkommas.  

En annan distinktion som ryms inom användningen av begreppet professionalism handlar om 

kollektiv professionalism och individuell professionalitet. Evans (2007) definierar kollektiv 

professionalism som en tillhörighet med samhörighet av praktiker, medan benämningen 

individuell professionalitet tillhör enskilda personer. Enligt Evans, behövs ytterligare hänsyn tas 

till den mångfald som professionalitet inbegriper för professionalism. Det är i specifika 

kontexter där den enskilda individen befinner sig som professionaliteten testas. Frelin 

poängterar att begreppen professionalism och professionalitet med dess innebörder står i viss 

kontrast till varandra. I en vidare mening beskriver Frelin att om man för begreppen till sin 
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spets visar professionalism att det handlar om en grupp människor som har något gemensamt. 

De måste dock kunna fatta individuella beslut annars finns det ingen professionalitet, enbart 

kollektivt regelföljande.  

Inom en profession ska det finnas olika förmågor som exempelvis att ha gemensamma tydliga 

mål, riktlinjer, ta beslut och att tala för dem. De som arbetar professionellt bedriver ett 

professionellt arbete genom att de har en kunskapsbas att utgå från i yrket. Inom professionella 

yrken beaktas de kunskaper som behövs i yrket och granskar praktiserandes kompetens och 

examina. Det har diskuterats om reformen för en lärarlegitimation och introduktionsår bidrar 

till att öka lärares och förskollärares status i samhället.  Ett bidrag till den pågående 

diskussionen om lärares professionalitet ges av Lilja (2014) som problematiserar de senaste 

svenska utbildningsreformerna. Diskursen om lärares professionalitet har enligt Lilja, kommit 

att dominera fackförbundens policy. Trots att forskningsresultat om lärare och undervisning 

indikerar att politiska reformer syftar till att bidra till lärares professionalitet i själva verket 

tenderar att utgöra dolda kontrollmekanismer. Det bidrar till att avprofessionalisera lärarkåren 

mer än att stödja den. Anledningen till denna problematik består enligt Lilja av fackförbundens 

behov av legitimitet i yrkeskåren samtidigt som de är de enda organisationerna för lärare med 

politisk legitimitet. I andra delar av världen finns en längre historia inom forskning avseende 

lärares professionalitet. I Sverige är det enligt Lilja (2014), en diskussion som startade i 

samband med ett decentraliserat utbildningssystem under senare delen av 1980-talet. I 

samband med den reformen kom det svenska utbildningsväsendet att bli det mest 

decentraliserade utbildningssystem i världen. Under den inledande delen av 2000-talet har 

kritiken mot det svenska utbildningssystemet och lärare som yrkeskår kommit att bli alltmer 

kritiserad. Politiker skriver Lilja, lyfter fram den progressiva pedagogiken med frågor som 

ställer barns och ungdomars sociala och demokratiska utveckling i fokus som misslyckad. 

Istället framhåller de politiska partiernas företrädare betydelsen av utveckling av kunskap inom 

de olika skolämnena. Detta kopplar de till svenska elevers resultat enligt internationella 

utvärderingar. Genom att analysera debattartiklar (som i de flesta fall är undertecknade av de 

två fackförbundens ordförande eller styrelseledamöter) är det möjligt menar Lilja, att synliggöra 

fackförbundens  " röst" av officiella ståndpunkter eller policy.  

Med utgångspunkt i vad båda fackförbunden hävdar framstår lärarkåren som en professionell 

yrkesgrupp som ska ha en hög status och vara välbetalda för yrkesutövandes. Professionaliteten 

handlar om en yrkeskår med inflytande och att förskollärare och lärare är en yrkesgrupp med 

inflytande som påverkar samhällsutvecklingen. I samband med inrättandet av Skolinspektionen 

år 2008 skriver de fackliga förbunden att denna myndighet och kommande granskningar och 

inspektioner kommer att bidra till lärares och skolledares professionella utveckling för att 

utvärdera aktiviteter och verksamheten. Detta menar Lilja ligger i linje med den statliga 

kontrollen och dess utvärderingssystem av utbildningsväsendet. Vad gäller reformen om 

lärarlegitimationen ligger fackförbundens utgångspunkter i linje med argument för den ultimata 

välfärden, den professionella läraren som likvärdig den professionella läkaren. Som en bakgrund 

till den diskussionen ligger fackförbundens vilja att bidra till en syn på yrkeskåren som jämställd 

med andra som åtnjuter en hög status i samhället. 

Med koppling till denna diskussion och de resultat som framkommit i min presentation av 

tidigare forskning är det relevant att ställa frågor om mentorsuppdragets betydelse för 

förskollärares professionella utveckling och förskolans verksamhetsutveckling vilket leder till 

följande syfte och övergripande forskningsfrågor.  
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Syftet med studien är att besvara frågan om vad uppdraget som mentor kan innebära för den egna 
professionella utvecklingen och indirekt för verksamhetens utveckling.  Detta sker genom att 
beskriva och analysera vad förskollärare som arbetar som mentorer säger om mentorsuppdragets 
innebörder under introduktionsåret.  
 
 
De övergripande forskningsfrågorna är: 
 
Vad kan uppdraget som mentor under introduktionsåret betyda för mentorers professionella 
utveckling?  
 
Kan uppdraget som mentor bidra till verksamhetsutvecklingen? Om ja, i så fall hur? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

2 Metod 
 

I det här kapitlet redogör jag inledningsvis för val av metod, undersökningsgrupp och 

genomförande av undersökningen. Därefter diskuteras etiska ställningstaganden. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av hur insamlad data har behandlats samt analys och tolkning.  

Kvalitativ ansats 

Jag har valt att använda intervjun som forskningsmetod med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. 

I kvalitativa studier menar Bryman (2011) att tonvikten ligger på uttalade ord vid insamling och 

analys av data. Att arbeta med intervju som metod innebär en vald strategi där jag konstruerar 

mitt material med utgångspunkt i mina val som rör såväl datainsamling som redskap för analys 

och tolkning. Det innebär att samtliga val som jag gör i arbetsprocessen och rapporten av de 

resultat som framträder måste beskrivas på ett sådant sätt att resultatet blir trovärdigt för 

andra. Den sociala verklighet som de intervjuade delar med sig av kan beskrivas på många olika 

sätt. För att säkerställa att jag har kommit så nära den verklighet som de informanter som deltar 

i intervjuundersökningen vill göra gällande har jag arbetat med respondentvalidering. Det 

innebär att jag lämnar en redogörelse för vad informanten har sagt under intervjun och vad jag 

tycker mig komma fram till med utgångspunkt i informantens utsaga. Valet av kvalitativ intervju 

innebär att jag har valt bort att genomföra en kvantitativ studie. 

Valet av intervju som forskningsmetod innebar att jag har valt bort att genomföra en kvantitativ 

studie. I mitt tidigare examensarbete arbetade jag med en enkätundersökning (Elm Lindgren, 

2009). Det arbetet innebar en viktig lärprocess vad gällde hantering och analys av kvantitativ 

data. Merriam problematiserar distinktionen mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser. Enligt 

Merriam är all information kvalitativ till sin natur och härleder resonemanget till att ”innan 

något kvanitifieras måste det identifieras, benämnas, beskrivas och förstås” (Merriam, 2006, s. 

84).  I mitt tidigare examensarbete som innebar att identifiera, beskriva och förstå 

förskolechefers åsikter vad gäller bedömning i samband med nyexaminerade förskollärares 

legitimation upplevde jag en saknad av att få en djupare förståelse för informanternas svar. 

Istället för att lägga tyngdpunkten på att t.ex. mäta omfattningen av en åsikt eller attityder för att 

redogöra för hur många som svarar på ett visst sätt vill jag i detta arbete möta informanterna i 

ett samtal. Ett möte som ger mig en möjlighet till att ställa följdfrågor och för informanterna en 

möjlighet att be om förtydliganden samt förtydliga sig kring det innehåll som samtalet fokuserar.  

Förutom det tidigare examensarbetet har även mina erfarenheter av att ha tagit del av tidigare 

forskning inom forskningsområdet bidragit till valet av att arbeta med intervjun som metod i 

denna undersökning. Cohen m.fl. (2007) beskriver intervjun som ett känsligt verktyg för att 

samla in data. Struktureringen av intervjuerna kan påverkas av forskaren och samtidigt kan det 

finnas utrymme för spontanitet i samtalet. Forskaren kan berätta om frågorna för att få 

detaljerad och fullkomlig respons men också för att komplexa frågor ska kunna besvaras. Genom 

intervjun kan forskaren fånga verbala uttryck som talet utgör. Därutöver kan forskaren också 

synliggöra andra yttranden (ljud) och pauser i det som sägs, vilket kan ha betydelse för det som 

blir sagt. Det innebär ett arbete som består i att upptäcka nyanser i det som sägs av informanten.  

Det finns olika former av intervjuer som jag kan tillämpa. Ett exempel är den fokuserade 

intervjun som Cohen m.fl. (2007) menar är en förutsättning för att forskaren ska kunna 
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koncentrera sig på deltagarens unika svar till den kontexten som han eller hon har erfarenhet av 

och som forskaren informerat sig om före intervjun. Ett annat exempel är strukturerade 

intervjuer vilket innebär att frågorna är förutbestämda och ofta omfattande till antalet. I 

intervjun finns ett skapat frågeschema som forskaren följer och det innebär att respondenten får 

lite plats för att ge spontana svar och förtydliganden. En strukturerad intervju kan därför 

upplevas som en sluten situation. En nackdel med strukturerade intervjuer är att som 

intervjuare ges jag mindre möjlighet att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse av det som 

beskrivs av den intervjuade. Jag menar att det är viktigt att jag som intervjuare ger utrymme  för 

det informanterna väljer att tala om och att jag har möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

tillgång till ytterligare information. Det har lett till att jag har valt att arbeta med utgångspunkt i 

en semistrukturerad intervju.  

En Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju innebär att jag arbetar fram ett mindre antal övergripande 

intervjufrågor som utgångspunkt för det samtal som ska äga rum med informanten. Frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som anges i det underlag som formulerats av mig utan 

används mer eller mindre som ett stöd för att hålla en struktur under samtalet. Intervjufrågorna 

är i stort sett desamma under hela perioden som insamlingen av data pågår men variationer kan 

förekomma. Som Bryman (2011) betonar kan frågorna beskrivas som en intervjuguide 

innehållande specifika teman som jag önskar ska behandlas under samtalet samtidigt som 

informanten ges en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt . Intervjuguiden (bilaga 2) som 

jag har formulerat inför intervjuerna består av tre övergripande teman: bakgrund, nuläge, 

utveckling och möjligheter. Inledningsvis avser frågorna att ge information om 

intervjupersonens bakgrund. Det handlar om hur länge mentorerna har arbetat som 

förskollärare, hur det kom sig att de åtog sig uppdraget som mentor samt hur länge de har haft 

ett sådant uppdrag. Därefter övergår guiden till att behandla hur mentorerna vill beskriva sitt 

uppdrag med utgångspunkt i såväl nationell, kommunal som lokal nivå. Det innebär att jag bland 

annat efterfrågar hur mentorerna vill beskriva sitt uppdrag och hur de upplever sitt arbete med 

adepterna. Avslutningsvis finns det ett fokus på mentorernas lärprocesser samt vilka 

möjligheter och potentialer för utveckling av verksamheten som uppdraget som mentor kan 

innebära. 

Tillvägagångssätt och undersökningsgruppen 

För all forskning ska etiska aspekter och överväganden hanteras enligt gällande forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2011). I ett första steg tog jag en kontakt med övergripande 

ansvarig chef för förskolorna inom den aktuella kommunen. Information gavs om studiens syfte 

och tänkta genomförande. Avsikten med detta var att förankra forskningsarbetet och på så vis 

också förbereda för ett intresse vad gäller studiens resultat. Den här kontakten var lyckosam och 

på så sätt att mitt forskningsarbete förankrades inte bara hos den övergripande chefen utan 

informationen delgavs även de lokala förskolecheferna och mentorerna. Den planerade studien 

behandlades på ett förskolechefsmöte. I den aktuella kommunen arbetar elva mentorer. 

Intervjupersonerna valdes ut slummässigt genom att jag skrev upp samtliga mentorers namn på 

lappar som jag därefter lottade. Undersökningsgruppen kom att bestå av åtta mentorer, samtliga 

kvinnor.  Därefter tog jag kontakt med de åtta mentorerna per telefon för att informera dem om 
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studien och för att få deras samtycke till att delta i undersökningen. Samtliga mentorer gav sitt 

samtycke att delta i undersökningen. Under telefonsamtalet bokade vi in ett datum och plats för 

att genomföra intervjun. Därefter skickade jag som ett nästa steg ut intervjuguiden och 

informationsbrevet (bilaga 1 och bilaga 2) för att ge informanterna möjlighet att förbereda sig 

inför intervjun. Att ge informanterna en sådan möjlighet är ett medvetet val jag har gjort med 

stöd i Merriam (2006). Varje intervju innebär ett möte som har två faktorer jag behöver beakta, 

subjektivitet och komplexitet. Som forskare ska jag vara neutral och icke-bedömande under 

samtalet och även i analys- och tolkningsarbetet. Under samtalet ska jag arbeta med ett sådant 

förhållningssätt oavsett vad intervjupersonen säger. Det innebär att jag ska avstå från att 

argumentera om informanten säger något som avviker från mina egna normer och värderingar. 

Det innebär också att jag lyssnar på ett reflekterande sätt där jag mer lyssnar än talar. 

Lyssnandet handlar här om att visa att jag är genuint intresserad av det som informanten talar 

om. Här blir mina egna icke-verbala uttryck viktiga. Samspelet mellan mig och den intervjuade 

är som Merriam (2006) skriver en komplex företeelse. Vi har båda med oss förutfattade 

meningar och attityder som kan påverka den information som kommer fram. För mig är det 

viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till sådana faktorer och inta en icke-värderande 

hållning och bemöta intervjupersonen och det han eller hon säger med respekt. Det är mot dessa 

utgångspunkter som jag har valt att lämna intervjuguiden som redskap till informanten för att 

förbereda sig inför intervjun. Enligt min mening är det ett sätt att visa en respektfull inställning i 

relation till informanten. I både samtalet med mentorerna och i informationsbrevet påtalades att 

deltagares konfidentialitet garanteras, deras samtycke och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan samt att allt material behandlas konfidentiellt. Därutöver har också information om 

studiens publicering förmedlats. I det publicerade arbetets resultatdel är alla namn fingerade. 

Inför intervjuerna genomförde jag en pilotstudie där jag testade intervjuguiden i ett samtal med 

en förskollärare som arbetar som mentor. Anledningen till pilotstudien var att pröva 

intervjufrågorna och om tidsaspekten överensstämde med planeringen för intervjun. Jag ville 

också ha en övergripande respons för mitt agerande som intervjuare av mentorn. Resultatet av 

pilotstudien visade att intervjuguiden fungerade väl och jag fick även ett positivt gensvar vad 

gäller själva genomförande av intervjun. 

Därefter genomfördes intervjuerna vid ett tillfälle på de förskolor som mentorerna arbetade. På 

varje förskola fanns tillgång till ett avskilt rum där vi fick vara ostörda under samtalet. 

Intervjuerna spelades in på ljudband och samtalen tog mellan 30-50 minuter.   

Bearbetning av data 

Jag inledde bearbetningen av intervjumaterialet i direkt anslutning till intervjuerna. Genom att 

lyssna på de inspelade intervjuerna upprepade tillfällen kom jag mer eller mindre att lära mig 

vad informanterna talade om på ett sätt som gjorde att varje ljudupptagning blev väl bekant för 

mig. Jag kände igen vad informanterna talade om och tyckte mig börja kunna urskilja olika 

avsnitt i materialet som behandlade centrala aspekter kopplat till frågorna. Jag kunde också se 

delar där informanterna började uttrycka sig om faktorer som egentligen inte hörde till det 

innehåll vi egentligen hade för avsikt att uppehålla oss vid. I nästa steg transkriberade jag 

ljudupptagningen till text. Jag transkriberade hela materialet. Jag skrev ordagrant det 

respondenterna sa och transkriberade även pauser och mindre yttranden som Mm, men anser 

inte att de har haft betydelse för resultatet. I redovisningen av resultaten anges därför inte 
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sådana yttranden. Pauser markerades med tre punkter. Jag skickade därefter ut ett mejl till 

samtliga respondenter med en bifogad fil med utskrift av intervjun samt intervjufrågorna. Jag 

bad dem godkänna utskrifterna och bekräfta att de läst mejlet. Det fanns då även möjlighet för 

dem att komplettera vilket ingen valde att göra. 

Därefter läste jag igenom transkriptionerna och inledde ett sorteringsarbete. Jag försökte att 

urskilja övergripande innehåll i relation till intervjufrågorna. De avsnitt där jag fann utsagor som 

gav information med koppling till frågorna markerade jag med olika färger. Den processen 

föranledde ett behov av att strukturera materialet så att jag kunde få en helhetsbild av de 

variationer som började framträda i informanternas svar. Jag arbetade i en transkriberingstabell 

som delades in i fyra olika kolumner med rubrikerna fråga, svar, kommentar och kod. I 

kolumnen för fråga noterade jag intervjufrågan. I nästa kolumn skrev jag in informanternas svar 

där jag gav informanterna fingerade namn. I den tredje kolumnen koncentrerade jag innehållet i 

de svar som jag samlat i den tidigare kolumnen enligt Kvales och Brinkmans (2006) 

rekommendationer. Det handlar om att jag försökte  fånga innehållet i informanternas utsaga 

med några få övergripande begrepp. Arbetsprocessen innebar att jag fick en bra överblick av 

materialet inför ett avslutande kodningsarbete. Själva kodningen innebar ett avslutande 

sorteringsarbete där jag angav koder som återspeglade gemensamma innebörder i 

informanternas utsagor. Koderna markerades med bokstäver och siffror.   

Analys 

I analysarbetet fanns det utrymme för mina egna tolkningar med grund i valda teoretiska 

utgångspunkter och centrala begrepp. Analysarbetet inleddes på sätt och vis redan under 

genomförandet av intervjuerna. Som intervjuare har jag deltagit i mötet med de medverkande 

förskollärarna. Det förskollärarna säger tolkas i stunden och utvecklas till en erfarenhet av varje 

möte. I analys- och tolkningsarbetet har de centrala begreppen profession och professionell 

utveckling med dess innebörder varit mina analytiska redskap. Det är dessa begrepps betydelser 

som legat till grund för mina tolkningar av informanternas utsagor. I nästa kapitel redovisas 

resultaten som fallit ut av analysen. Redovisningen har sin grund i de övergripande tematiska 

kategorier som kunnat synliggöras genom analysarbetet. Samtliga förskollärare anges med 

fingerade namn. En av förskollärarna (Lisa) förekommer i större omfattning med citat av hennes 

utsagor. Det föranleds av att innebörderna som kommer till uttryck har sin grund i att hon har 

längst erfarenhet av arbetet som mentor.  
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3 Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Redovisningen inleds med en översiktlig 

redogörelse av de åtta mentorernas bakgrund. I redogörelsen framgår mentorernas tid i yrket, 

antal år som de arbetat som mentor samt antalet adepter de har arbetat tillsammans med. 

Därefter redovisas de tematiska kategorier som kunnat synliggöras genom analys och tolkning 

av informanternas utsagor. Kvalificerad och utsedd samt Förberedelse och förutsättningar utgör 

två av kategorierna. Andra kategorier är Ett betydelsefullt förtroendeuppdrag, Utvecklande 

utmaningar, samt Mentorskap och bedömning. Redovisningen sker med stöd av underrubriker 

inom varje kategori som visar på dess variationer, samt citat som hämtats från informanternas 

utsagor. 

 

Mentorernas bakgrund 

Samtliga mentorer har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare. Fem av mentorerna har 

arbetat mellan 22 och 35 år som förskollärare. Den mentor som arbetat kortast tid har 16 års 

erfarenhet  som förskollärare och den mentor som har längst erfarenhet har arbetat 40 år som 

förskollärare. Förutsättningarna för utövandet av mentorskapet skiljer sig åt mellan mentorerna 

vad gäller den dagliga kontakten med sina adepter. Det finns mentorer som arbetar på samma 

förskola som sin adept.  Det finns också mentorer som  arbetar på en annan förskola än sin 

adept. Nedanstående tabell visar mentorernas bakgrund, hur många år som de arbetat som 

förskollärare, hur många år de arbetat som mentor och hur många adepter som mentorerna haft 

mentorsuppdrag för.  

Tabell 1.  Översikt av informanternas tid i yrket, uppdrag som mentor samt antal adepter. 

Namn År i yrket År som mentor Antal adepter 

Britt-Marie 40 år 1 år mentor 1 adept 

Kristin 35 år 1 år mentor 2 adepter 

Astrid 35 år 1 år mentor 1 adept 

Lisa 29 år 3 år mentor 2 adepter 

Ingrid 23 år 2 år mentor 1 adept 

Eva 23 år 0,5 år mentor 1 adept 

Lotta 22 år 1 år mentor 1 adept 

Greta 16 år 1 år mentor 1 adept 

 

Av översikten framgår att fem mentorer arbetat som mentor i ett år. Eva har endast varit mentor 

i en termin medan Ingrid arbetat som mentor i två år och Lisa har varit mentor från starten med 

mentorskap i ungefär tre år.  I studien framgår att mentorerna kunde vara mentor för en eller 

flera adepter samtidigt.  Sex av de åtta mentorerna har en adept de ansvarar för, medan en 

mentor ansvarar för två adepter samtidigt. 
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Kvalificerad och utsedd   

Mentorernas svar om hur de fått uppdraget som mentor visar att de i stor utsträckning blivit 

tillfrågade om de ville ha mentorsuppdraget av förskolechefen. Vid analysen framkommer 

emotionella aspekter som att de känner sig hedrade av att ha blivit tillfrågade och bekräftade av 

att ha erfarenhet och kunskap i yrket som förskollärare. Det finns tydlig tendens i materialet 

som visar att en mentor framställs som en förebild i yrket  med positiv barn- och människosyn.  

 Jag blev tillfrågad av min, våran förra chef, jag kände mig lite hedrad eftersom hon tycker 

 att jag hade erfarenhet, kunskap och jag kände mig utsedd. (Britt-Marie) 

 Min förra chef frågade mig om jag ville vara mentor. För att hon tyckte att jag var en bra 

 förebild med min barnsyn och positiva människosyn. Så hon sa att jag passade bra som 

 mentor. (Eva) 

En mentor, Kristin berättar att hon diskuterade mentorsuppdraget med sin förskolechef och 

anmälde då sitt intresse. Den diskussionen bidrog till att hon senare fick mentorsuppdraget. 

 Vi hade en allmän diskussion, chefen och jag om det här för det kom på tal för några år 

 sedan och sen framförde jag att jag var intresserad och det tyckte hon var jättebra. (Kristin) 

Utfallet av analysen visar att sex av de åtta mentorerna har fått mentorsuppdraget mot 

bidragande bakgrund av att de tidigare arbetat som lokala lärarutbildare. Benämningen lokal 

lärarutbildare innebär att förskolläraren handleder förskollärarstudenter under den 

verksamhetsförlagda delen i förskollärarutbildningen. Mentorernas utsagor kan förstås som att 

förskolechefer anser att mentorsuppdraget liknar det lokala lärarutbildaruppdraget med 

handledning. Sex mentorer har erfarenhet av handledning som lokal lärarutbildare. 

 Jag blev tillfrågad av förskolechefen eftersom jag läste till lokal lärarutbildare, så då tyckte 

 hon att det kanske passade att vara mentor också. (Greta) 

 Utifrån att jag jobbade som lokal lärarutbildare och har varit det bra länge, och känner 

 att jag gärna vill utveckla mig själv och samtidigt dela med mig av min erfarenhet. Det var 

 utifrån det jag kände att det här var något spännande att hoppa på. (Astrid) 

Ja sen 2000, ja 14 år Det blev jag för det fanns ingen med mentorsutbildning och jag var 

handledare sen tidigare...så då blev det så att jag blev mentor och det ville jag jättegärna 

också. (Lisa)  

  

Av de mentorerna som har erfarenhet från att arbeta med att vara handledare inom 

förskollärarutbildningen har de olika erfarenheter av den högskoleförlagda utbildning som 

krävs för lokala lärarutbildare. Av åtta mentorer är fyra sedan tidigare lokala lärarutbildare. Men 

varken Kristin eller Britt-Marie har gått den högskoleförlagda utbildningen för lokal 

lärarutbildare. Lisa är utbildad och har varit lokal lärarutbildare i 14 år. 

 Ja, det har jag varit. då fanns inte den här gedigna utbildningen som finns nu på högskolan 

 för att vara lärarutbildare. (Kristin) 
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 Ja längre tillbaks, inte nu på senare år har jag inte varit det ... sen blev det ju den här 

 utbildningen som man skulle gå på högskolan och den har jag inte gått ... jag har inte varit 

 någon handledare nu men för tio-femton år sedan var jag det. (Britt-Marie) 

Resultatet visar att utbildning för lokal lärarutbildare och erfarenheter av handledning kan 

kopplas till mentorsuppdraget. Det finns tendenser i analysen som visar att förskolechefer som 

utser förskollärare tar utgångspunkt i kvalifikationer som har att göra med förskollärares 

tidigare erfarenheter av handledande uppdrag inom förskollärarutbildningen och inom yrket.  

Resultatet visar också på en avsaknad av högskoleförlagd utbildning för mentorsuppdraget. 

Mentorernas utbildning är en kommunalt anordnad mentorsutbildning. 

 

Förberedelse och förutsättningar 

Vid fokus på de förberedelser och förutsättningar som mentorerna ombeds beskriva framträder 

lokala förberedelser som en kommunal mentorsutbildning. 

Mentorsutbildning och förutsättningar för uppdragets genomförande 

De intervjuade förskollärarna  redogör för en introduktion till mentorsuppdraget som 

arrangerats på kommunal nivå och genomförts vid två-tre olika tillfällen. Utbildningen som 

kommunen anordnat beskrivs ha erbjudits kontinuerligt, vilket innebär att mentorerna har 

blivit kallade olika många gånger beroende på att de inte har arbetat som mentorer lika länge. 

Ur analysen framträder betydelsen av att mentorn fungerar som ”ett bollplank” till adepten. 

Andra faktorer som de intervjuade förskollärarna lyfter fram handlar om nationella och 

kommunala riktlinjer för mentorsuppdraget.  En förskollärare Greta, betonar en avsaknad av 

kommunala riktlinjer och betoning på adeptens behov.  

Alltså det finns inga konkreta riktlinjer från kommun, ingenting på papper så utan vi har 

 ju gått den här utbildningen. Då har vi fått reda på vad mentorskapet är jag visste ju 

 ingenting mer än att jag skulle vara mentor. Strax efter skulle jag ha mitt första möte 

 med den här nyexaminerade, så jag hann ju ha, fast hon hade jobbat hos oss ett tag utan att 

 ha haft en mentor. Jag gick ju den här utbildningen och fick veta att vi ska vara ett bollplank 

 åt dom det är ju de som ska komma med sina frågeställningar. Jag ska ju inte gå och titta 

 eller ifrågasätta varför hon gör så och så utan det är ju dom som ska fördjupa sig i sitt 

 kunnande. (Greta) 

Britt-Marie och Lisa poängterar utbildningens längd och att utbildningen tydliggjort huvudsyftet 

med mentorskapet.   

Ja vi fick ju en kort utbildning inom kommunen vid två tillfällen. Det som var huvudsyfte 

 var ju att vi fick lära oss att vi skulle vara någon slags bollplank till adepterna, det var inte 

 vi, utan det var adepterna som skulle driva det på något sätt och vi skulle finnas där som 

 bollplank. (Britt-Marie) 

Det var några eftermiddagar just i det här med samtalsteknik och i det här med mentorns 

roll. Det var en heldag för ganska precis ett år sedan då vi delgav varandra om mentorskap. 

Ja, det var ju det här med de kommunala riktlinjerna som är lite luddiga för mig. Men det är 

ju jätteutvecklande jag hade gärna haft en mentor när jag var färdig utbildad. Min adept är 

också så positiv för jag förstår det som hon lyfter det är både stort och smått allt från 
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utveckling och lärande till att sätta rimliga mål till små enkla grejer. Jag har en känsla av att 

jag tror att jag gör rätt men mer koll än så har jag inte. (Lisa)  

I linje med Lisa beskriver Astrid vikten av att träffa andra mentorer med möjlighet till reflektion 

och erfarenhetsutbyte, men hon betonar även reflektionens betydelse i förhållande till det egna 

utövandet av mentorskapet.  

 Ja om man säger mentalt såklart och jag har varit väldigt intresserad och just med tanke på 

 vad är det som förväntas. Jag har läst igenom skolverkets olika planer som dom har och jag 

 tycker att kommunen har varit väldigt bra med det här att introducera oss, vi har ju fått 

 olika kurser. Vi har fått träffa dom som har varit mentorer och dom har fått delgett hur 

 dom har tyckt att det har varit. Det har gett mig mycket och samtidigt att vi får ha dialog 

 med varandra det har varit viktigt. Det tycker jag har varit jättebra för jag tror ändå att 

 ska man vara och bli en bra mentor så ska man verkligen höra hur andra ser på saker. Jag 

 menar det blir ganska personligt annars tycker jag. Det är ju det här att man måste 

 rannsaka sig själv. (Astrid) 

Astrid lägger som flera andra av informanterna en tonvikt vid nationella riktlinjer. Hon betonar 

att hon är införstådd med skolverkets nationella riktlinjer som gäller uppdraget som mentor och 

genomfört den introducerande kommunala utbildningen. Astrid beskriver vikten av att få ta del 

av andra mentorers erfarenheter för att utvecklas i en positiv riktning som mentor och inte 

handla utifrån personliga faktorer. Den dagliga praktiken poängterar Kristin att hon inte har 

klart för sig på vilka sätt kommunala riktlinjer skiljer sig från de nationella 

rekommendationerna för genomförandet av mentorsuppdraget. 

 Ja jag vet inte riktigt hur de kommunala skiljer sig från de nationella det är ju inte något 

 som man har hittat på själv direkt utan det är ju min roll som mentor. Den tiden som vi har 

 fått det är ju överenskommet i kommunen hur mycket vi får och det är ganska mycket2, 

 som man inte behöver utnyttja tycker jag. (Kristin) 

Lotta betonar också betydelsen av tydliga riktlinjer för mentorers arbete. Hon belyser vikten av 

mentorsutbildning på högskolenivå.  

 Ja jag tänkte säga finns det kommunala riktlinjer? Det vet vi inte riktigt jag tänker 

 på den handledning vi fick när vi gick på utbildningen, men det var ju utdraget från 

 skolverket, det var ju lite klipp och klistra därifrån. På pappret kanske det finns en tanke 

 men vad står det på pappret? Jag tror att man kommer att förändra det längre fram, 

 jag tror att man kommer att utbilda mentorer men det ska vara en riktig utbildning  en 

 högskolegrundande utbildning. Där dom som har forskat om det jobbat och  dom som vet 

 om vad det är viktigt att ha som mentor och utbildningen är upplagd utifrån mer 

 professionalism. När man gör studiecirklar det blir ju mycket diskussioner, det är 

 mycket dom som är där som för diskussionerna och till en sådan här grej då kanske det ska 

 vara, det här och det här kanske du ska kunna tydligt från lärarens håll. (Lotta) 

Tydlighet vad gäller riktlinjer för uppdraget lyfter även Lisa och Kristin fram och refererar till 

Skolverkets kommentarer till föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler för 

lärare och förskollärare.  

                                                             
2 Kommunens tidsbudget för mentorsuppdraget är 8 dagar / 64 timmar till mentorn. Men kan justeras 
efter adeptens behov. 
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 Ja men där tycker jag att där har jag koll, där har jag den här lilla boken som är lätt 

 att följa, lätt att se. Speciellt nu när det har gått ett tag börjar det sitta vad det står under 

 varje rubrik. Ja jag har ju aldrig sett dom kommunala riktlinjerna det är så illa, jag har 

 aldrig sett dom jag tror att det är en miss i hanteringen av dom att de har inte förts vidare 

 (Lisa) 

 Ja vi har ju kompetenskriterierna och all information som man kan få då från 

 skolverket att jobba efter. De har varit ett väldigt stöd, för där står det ju verkligen. Det är 

 ju så nytt och när vi har haft träffarna med övriga mentorer så har det varit bra stöd 

 (Kristin) 

En av förskollärarna, Greta hade inte utrymme i tid för att genomföra den kommunala 

utbildningen innan hon åtog sig mentorsuppdraget. Hon beskriver dock att hon hade stöd i 

mentorskapet utifrån tidigare erfarenheter från uppdraget som lokal lärarutbildare inom 

förskollärarutbildningen. 

 Nej det hann jag inte, jag fick ju tänka på det här med lokal lärarutbildare, jag trodde att det 

 var samma sak men sen visade det sig att det var något annat.(Greta) 

Analysen visar på till viss del av Lotta uttalade behov av högskoleförlagd mentorsutbildning. Den  

kommunala mentorsutbildningens huvudsyfte beskrivs i mentorernas svar vara att mentorerna 

ska utgå ifrån att vara bollplank åt adepten och leda arbetet utifrån adeptens behov. Mentorerna 

lyfter också fram vikten av att träffa andra mentorer och få delge erfarenheter samt reflektera 

kring mentorsuppdraget tillsammans med andra för att undvika att uppdraget blir för personligt 

präglat. Resultatet visar på avsaknad av kommunala riktlinjer och en gemensam användning av 

Skolverkets kommentarer som utgångspunkt i utförandet av mentorskapet. 

 

Möjligheter och begränsningar som mentor 

Förskollärarna i studien har olika förutsättningar för att genomföra uppdraget. 

Förutsättningarna som beskrivs handlar om att en del mentorer har sin adept på samma 

förskola som de själva arbetar på, vissa mentorer får ta av den barnfria tiden till arbetet med 

mentorskapet och adepterna får ingen vikarie för mötena med mentorn.   Eva anger att det finns 

särskild tid som är avsatt för arbetsuppgiften. De har möjlighet att boka vikarier på sina 

respektive förskolor som ger dem förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.  

Det sätts in vikarie för mig när jag träffar min adept och jag har fått tid att förbereda mig 

 både innan och efter arbete och det har fungerat väldigt bra. (Eva) 

Ingrid berättar att hon har sin adept på samma förskola vilket de beskriver som en praktisk 

fördel genom att hon kan observera adepten spontant. En nackdel som anges är att det samtidigt 

blir svårt att tala om känsliga saker. 

Jag har ju haft fördelen att ha en i samma hus och det kan ju vara både på gott och ont men 

jag kan ju se min adept i spontana situationer. Men samtidigt kan det vara när man sitter 

och pratar om känsliga saker så är det bättre att ha någon som man inte har så nära. Fast 

ändå tas tiden från verksamheten känns det som. Det är upplagt på ett bra sätt för man 

bokar in möten och träffar men ibland fungerar ju inte det ändå. Det blir inställt och 

framskjutet men det måste ju få vara så, barnen måste ju gå i första hand och att 

verksamheten fungerar. (Ingrid) 
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Fyra mentorer poängterar att adepterna inte får vikarier för samtalen med mentorerna och att 

de själva har fått anstränga sig för att få tid för sitt uppdrag som mentor. Tiden tas från 

mentorernas barnfria tid som ska användas till planering av arbetet i barngruppen eller 

dokumentation av förskolans verksamhet. 

 Man får slita lite för att få tiden, för att man måste vara jätte tydlig med att den här tiden 

 måste jag ha. Förra året var det kämpigt då låg all tid på min PUT-tid och då räckte inte 

 tiden till, speciellt när jag hade två. Men nu ligger mina möten på arbetstid, nu är det bara 

 för och efter arbetet som ligger utöver min arbetstid. Jag har lärt mig att vara tydlig att den 

 här tiden behövs. Hoppas att jag gör rätt och det tror jag nog. Men jag upplever att vi har 

 ganska mycket spelrum och det kanske vi måste ha eftersom min roll ska vara det här 

 bollplanket. Jag ska inte berätta vad som är rätt eller fel utan att reflektera tillsammans 

 man kanske inte kan vara bättre än så här eftersom det är så nytt har jag tänkt. Nu har jag 

 tiden och det är det viktigaste. (Lisa)  

I mentorernas beskrivningar om deras förutsättningar för mentorsuppdraget lyfter Ingrid fram 

att det är praktiskt att ha adepten på samma förskola för att det går att observera spontana 

situationer. Det som är negativt är dock att mentor-adept relationen påverkas. En problematik 

som betonas är att det är svårt att tala om känsliga delar då man kommer varandra för nära.  Tre 

av mentorerna har adepter på samma förskola. Men fyra av mentorerna uttrycker tydligt att det  

är rimligt att anta att relationen mellan mentor och adept gynnas om de båda arbetar på olika 

förskolor. Flera mentorer lyfter fram att adepterna inte ges möjligheten att boka en vikarie vid 

deras möten med sin mentor. Ett antagande som kan göras är att en sådan omständighet kan 

försvåra möjligheter till stöd för adepten under introduktionsåret och för mentorn att 

genomföra sitt uppdrag.   

Resultatet visar även att kompetensprofiler som anges i Skolverkets kommentarmaterial är av 
betydelse för att genomföra mentorsuppdraget. Samtidigt uttrycker en mentor sin tveksamhet 
att leva upp till de föreskrifter som anges.  
 

Ja precis de är ju mer tydligt men ändå så är det ju ganska enkelt men sen ska det ju 

fungera, man ska leva upp till det, det är väl där som kruxet blir. Sen är det ju 

tolkningsfrågor också, hur jobbar vi för att få med det här men nog tycker jag att det är en 

tydlighet utifrån de nationella. Samtidigt har du klippt och klistrat på det kommunala är 

det väl lika tydligt där också. Men hur gör vi för att få det bästa det är väl där frågan 

hamnar. (Lotta) 

Kompetensprofilerna i Skolverkets kommentarmaterial anses vara ett stöd i 

mentorsuppdraget. Andra faktorer som framkommer i analysen visar samtidigt på 

tveksamheter och svårigheter som har att göra med tidsbegränsningar och 

vikariefrågor. En annan faktor av betydelse är närheten till adepten och frågan om 

mentor och adept arbetar på samma förskola. Det senare rör framför allt begränsningar 

att diskutera  frågor av känsligare karaktär t.ex. konflikter.  
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Efterfrågat stöd för genomförandet av mentorsuppdraget 

De åtta förskollärarna har ett gemensamt fokus som behandlar perspektiv som de säger kan 

bidra till att utveckla mentorers förutsättningar för att genomföra uppdraget. Det handlar om 

utbildning, placering av adepten, ledningens syn på mentorsuppdraget, vikariefråga och 

tidsaspekter. Eva betonar att det är viktigt att som mentor ha en utbildning med fokus på 

mentorsuppdraget innan hon möter adepten.  

Det som jag vill ska vara för alla är att utbildningen ska vara innan man får en adept, så 

 har det inte varit för alla men för mig var det så. Men att det alltid sker en utbildning innan 

 man får en adept, det tycker jag, att så ska det vara (Eva) 

Ingrid beskriver att hon är positiv till mentorsuppdraget men hon vill att mentor och adept ska  

vara på olika förskolor. Ingrid anser att mentor och adept kommer varandra för nära på samma 

förskola.  

Nej men jag tycker att det här är jättebra, att det är en mentor, att man har en sån som 

 man kan lyfta tankar och funderingar med. Då tror jag att det är bäst att ha någon på 

 någon annan förskola som inte är nära så, det är nog den största fördelen (Ingrid) 

Astrid lyfter fram vad hon menar kan vara en problematik med att mentorsuppdraget inte är 

prioriterat av ledare inom verksamheten. Hon lägger också tonvikt vid att det kan vara svårt att 

få vikarier för mentorn och poängterar särskilt att adepten saknar möjlighet till vikarie som 

ersätter adepten under deras möten.  

 Ja ibland så är det ju lite svårt att få till det här med vikarier så ibland funkar det ju inte att 

 man gick ifrån en förmiddag eller det är inte högsta prioritet om man går på ett 

 mentorsuppdrag. Det är väl det att man ska göra så mycket men på så lite tid som 

 möjligt. Adepten får inte vikarie för våra träffar det var ju utöver hennes arbetstid, det är ju 

 så olika från kommun till kommun. Jag menar vissa kommuner har avsatt tid, det här är din 

 tid, mentors tid, de har ju nedsatt tjänst och så vidare jag menar att det är så olika 

 beroende på var jag jobbar någonstans i Sverige. Konstigt tycker jag för det borde vara lika 

 överallt. Om det ska vara ett uppdrag så borde det vara lika över hela landet (Astrid) 

Astrid betonar att det borde vara samma förutsättningar för mentorsuppdraget i hela Sverige. 

Andra faktorer som är viktiga för utveckling av mentorers arbete handlar enligt Lisa om mer 

utbildning, föreläsningar, samverkan och diskussioner. Lisa poängterar ett behov av att få ha 

diskussioner tillsammans med andra mentorer för att mentorn inte ska tolka uppdraget alltför 

personligt och göra sin egen version av uppdraget. 

Jag skulle nog vilja ha ännu mera utbildning ändå för att hålla sig lite fräsch i huvudet det 

är alltid bra att utbilda sig, hänga med. Jag vet inte riktigt vad det skulle innefatta men i alla 

fall träffar där man kan byta erfarenheter med andra. Det skulle säkert räcka ganska långt 

om man kör fast eller ibland är det ju svårt att hålla sig och inte berätta hur, utan faktiskt 

vara den här som reflekterar tillsammans med adepten. För att det inte ska bli utifrån 

person så mycket så här jobbar jag men jag har inte en susning om vad dom andra jobbar 

med egentligen. (Lisa) 
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De perspektiv som mentorerna refererar till hör samman med utbildning inför möten med 

adepten samt en kontinuerlig utbildning.  Frågan om att träffa andra mentorer för att utbyta 

erfarenheter hör samman med ett behov av kontinuerligt nätverk inom kommunen. Det kan 

också handla om nätverk mellan olika kommuner. Förskollärarna i studien ger uttryck för en 

kännedom vad gäller villkor för mentorsuppdraget i andra kommuner. Det finns ett uttryckt 

önskemål om jämbördiga förhållanden på nationell nivå för att utöva uppdraget. Till detta 

framkommer också tidsmässiga svårigheter för att möta adepten samt adeptens dilemma med 

att få tid för att möta sin mentor. 

Ett betydelsefullt förtroendeuppdrag 

Gemensamt för mentorerna i studien är att de upplever mentorskapet som betydelsefullt för 

såväl den egna som adeptens yrkesutövning. Analysen visar att mentorsuppdraget bland annat 

innebär yrkesmässig utveckling, glädje och stimulans. 

Ett förtroendeuppdrag med inspiration 

Analysen visar tydligt att samtliga förskollärare i studien anser att mentorskapet är ett 

förtroendeuppdrag som kännetecknas av utmaningar i samband med att bidra till bättre 

förutsättningar för adeptens yrkesutövande. Eva lyfter fram betydelsen av att få delge sina 

erfarenheter till adepten. En annan aspekt som framkommer ur analysen är Evas känsla för sitt 

eget yrkesutövande. Hon påtalar att hennes erfarenheter är värdefulla och att hon utvecklas 

yrkesmässigt genom sitt mentorskap. 

 Det betyder faktiskt jättemycket, jag känner mig värdefull som förskollärare och jag känner 

 att jag växer för varje tillfälle där jag träffar min adept och där jag får dela med mig av mina 

 erfarenheter som pedagog och vara en bra lyssnare. (Eva) 

Fyra av förskollärarna lyfter fram betydelsen av att arbeta som mentor och menar att det är en 

utmaning för egen del samtidigt som arbetet bidrar till att adepten får en så bra start i sitt 

yrkesliv som förskollärare som möjligt. Astrid och Kristin beskriver mentorns roll som ett 

betydelsefullt stöd för adepterna i situationer som exempelvis kontakten med föräldrar och 

kollegor. Förskollärarna talar också om betydelsen av mentorns arbete för såväl den nyblivna 

förskolläraren som för egen yrkesutveckling. Lisa påtalar ytterligare ett perspektiv i termer av 

glädje och stimulans i det egna yrkesutövandet. 

Det är bra för min egen utveckling så att man inte stagnerar. Att man får känna hur någon 

som är ny i yrket känner, det här som vi har nu skulle jag vilja haft när jag utbildade mig, 

att någon fanns där för mig när något kändes lite tufft. Hur gör jag nu i den här situationen, 

kontakt med föräldrar, kontakt med kollegor, hur ska jag förhålla mig? Jag tror att 

mentorskapet ska ju verkligen finnas kvar för jag tror att alla behöver det. Jag tror att man 

känner sig otroligt osäker och sårbar när man kommer ut. (Astrid) 

Det är jätteintressant och inspirerande och jag får ju använda min kunskap på ett annat 

 sätt och förmedla det och ge stöd åt adepterna, i deras första tid i yrket. Med dess 

 sammanhang som barn, föräldrar och arbetslaget inte minst. Att vara ett bollplank är det 

 som det handlar om, att lyssna och ställa frågor. För min del har det varit jätteintressant 

 och det har varit så meningsfullt. Oavsett o personen i fråga har erfarenhet sen förr från 

 andra yrken kanske eller har  varit vikarier men det blir i alla fall ett nytt sammanhang 

 när man får en tjänst och ska in i förskolans verksamhet och ska omsätta sina 

 kunskaper från utbildningen till den praktiska verksamheten. (Kristin) 
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Det betyder utmaning, det betyder något nytt att kunna få delge eller att stötta med sin 

erfarenhet man har. Jag känner ju själv att om jag hade haft en mentor då när jag gick ut, 

det hade ju varit jättemycket värt, för man ser ju med helt andra ögon nu och att då få 

någon som kan, men ändå inte svar på allt utan bara ett stöd att gå vidare. Det är en 

jättebra grej så jag tycker att, det betyder att jag ger de nyexade en bättre förutsättning i en 

start än vad jag hade. (Lotta) 

 Jag tycker att det är otroligt, det är jättekul, det är utvecklande, det är en värdefull stund, 

 de är jättebra, jag hinner landa i mitt arbete lika bra som när vi reflekterar över till 

 adeptens arbete. Jag tycker otroligt mycket om det, jag tycker att det är jättebra, det 

 betyder otroligt mycket för mig. (Lisa) 

Det finns en samstämmighet hos förskollärarna som medverkar i studien avseende 

mentorskapet som egen inspirationskälla för verksamhetens. Arbetet som mentor anses vara 

utmanande, roligt och bidra till reflektion kring yrkesutövandet. Diskussionerna tillsammans 

med adepten genererar till perspektivskifte i vardagsarbetet.  

 

Mentorsuppdraget genererar ny kunskap 

Bland erfarenheter som de åtta förskollärarna ger uttryck för att de får i samband med 

genomförandet av mentorskapet är att de själva lär sig om egen och andras verksamhet. Eva 

påtalar att hon får inspiration av arbetssättet på adeptens förskola vilket hon får erfara genom 

samtal med adepten. Hon beskriver att hon senare kan implementera arbetssätten i sitt eget 

arbetslag och förskola. Lisa lyfter fram att hon och adepten genom diskussion och reflektion lär 

av varandra och kommer fram till konstruktiva lösningar som påverkar bådas arbetssätt genom 

att skriva och ta del av varandras loggböcker.  

Jag ställer mig frågor och funderar och reflekterar även till mina arbetskamrater och 

ifrågasätter dem på ett positivt sätt. Jag kan även ta upp saker som jag kan tycka som mina 

kollegor behöver bli bättre på, ja säga det på ett helt annat sätt att så här gör dom där, där 

min adept arbetar. Jag kan få in det på ett naturligt sätt, inte att jag kommer och nu ska vi 

göra om så här utan nu kan jag säga så här gjorde dom där och vad tycker ni om det? (Eva) 

 Jag lär mig jättemycket hur man kan se på det här med samarbete som jag tycker är så 

 jätte viktigt och det är oftast där som man kommunicerar både mot föräldrar och 

 andra vuxna över huvudtaget. Det är jättespännande i smått och i stort jag lär mig 

 jättemycket. som exempelvis då vi kom på det här med loggbok, herregud det skulle vi göra 

 inne hos mig också varför har vi inte haft det förut? (Lisa) 

Även Britt-Marie berättar om att hon lär sig i arbetet som mentor. Hon fokuserar framför allt på 

att hon får ta del av den senaste forskningen och dagens utbildning genom sin adept. Sådana 

inslag menar Britt-Marie, bidrar till att hon själv utvecklas yrkesmässigt och att adepten tillför 

nya rön som inte var aktuella under hennes egen utbildning.  

 Ja massor, jag menar att det har varit lika mycket lärande av mig som förhoppningsvis 

 hon har lärt från mig. Det är ju de här nya rönen inom utbildningen med forskning 

 och mycket sådant som vi inte hade en tillstymmelse till i min utbildning. Men det är 

 väl just den biten om utbildning och hur man tänker och det är ju otroligt utvecklande för 

 mig. (Britt-Marie) 
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Kristin lyfter fram att hon utvecklas och lär sig genom reflekterande samtal tillsammans med 

adepten och att det är just i möten med andra människor som hon själv lär sig och utvecklas i 

yrket. Kristin betonar i liknande ordalag som Eva betydelsen av att få tillgång till andra 

förskolors verksamhet vilket innebär att hon själv lär sig genom att ta del av deras olika metoder 

och arbetssätt. Hon poängterar även upplevelsen av att hon blir bekräftad i sitt eget arbetssätt 

genom att se hur andra gör.  

 Jag kan ju lära mig massor av en annan verksamhet, en annan förskola. Sen är jag ju 

 ute i verksamheten och ser hur man tänker, hur man använder olika metoder och det är 

 klart att det är intressant. Jag kan känna det att vi jobbar ju hemma på ett bra sätt också att 

 man blir bekräftad lite grann det behöver man ju hela tiden på olika vis. Sen lär 

 man sig ju om personer och människor, det gör man ju i vart enda möte man 

 har särskilt när man har möjlighet att sitta och resonera och diskutera på det här viset. 

      (Kristin) 

Ingrid lyfter fram ytterligare en nyans av vad hon som mentor lär sig genom mentorsuppdraget. 

Hon påtalar betydelsen av att ha lärt sig genomföra reflekterande samtal och hur man kan 

bemöta andra människor. 

Ja det tycker jag, bara genom samtalstekniken som vi har fått, allt man kan i bemötande till 

 en person, det är jättemycket, lärorikt och kul. (Ingrid) 

Samtliga förskollärare i studien refererar till sitt eget lärande i samband med mentorsuppdraget. 

Det är därför rimligt att dra slutsatsen att mentorsuppdraget är gynnsamt för eget lärande med 

möjlighet till påverkan och implementering av andra perspektiv och arbetssätt i arbetslaget 

vilket bidrar till verksamhetsutvecklingen på den egna förskolan.  

Utvecklande utmaningar 

De intervjuade förskollärarna betonar faktorer som de anser vara viktiga för att utveckla arbetet 

som mentor. Det handlar om såväl förskollärarutbildningen och dess överbryggande funktion till 

det kommande yrkeslivet som tydliga strukturer för introduktionstiden på kommunal nivå. 

Förutsättningar för ett gynnsamt introduktionsår 

Tre av de åtta intervjupersonerna betonar frågan om en kommunal struktur med riktlinjer som 

anger hur mentorskapet ska fullföljas vid nyanställning av förskollärare. Ytterligare en aspekt 

som lyfts fram rör förskollärarutbildningens betydelse för yrkesintroduktionen.  Lisa och Kristin 

ger frågan om en tydlig kommunal struktur ett större utrymme.  

Jag tycker att det ska vara tydligare redan från början hur mentorskapet ser ut, när det 

kommer att komma igång och vem som är mentor. Det har varit likadant med båda nu att 

man väntar och så, ta det du, jag vet att de ser helst att man inte ska vara på samma 

förskola och jag tror att det kan vara ganska annorlunda när man kommer utifrån. Men det 

känns som att där är vi inte än, det blir det som är enklast och närmast, det hör säkert ihop 

med de kommunala riktlinjerna vad tanken är egentligen, om man ens har tänkt så långt, 

jag vet inte. (Lisa) 

Det borde ju vara lite lättare att få komma loss och inte behöva känna att nu är de själva jag 

måste nog gå och hjälpa till det kan jag tycka har känts lite stressigt. (Kristin) 
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Lotta refererar till betydelsen av förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda del  och hur de 

praktiska inslagen kan vara överbryggande till yrkeslivets introduktionsår.  Hon lyfter fram 

vikten av en mer integrerad praktik i teoretiska delar av utbildningen.  

När du utbildar dig till förskollärare, att du kanske skulle kunna förändra praktiken och 

spränger in den tillsammans med teorin så att du hela tiden kan vara i vardagen och 

koppla ihop med teorin. När man är nyexaminerad vet du ju dina brister men de vill man ju 

inte visa för dom som du jobbar med, du vill ju vara "den duktiga flickan" om man säger så.    

(Lotta) 

Det är uppenbart att frågan om tillsättningen av mentorer hör samman med kvalitet under 

introduktionsåret. Analysen visar på behov av fastställda riktlinjer för att fullfölja 

mentorsuppdraget. Resultatet visar också på betydelsen av ökad integrerad praktik och teori 

under förskollärarutbildningen.  

Utmaningar i mentorskapet 

Bland utmaningar lyfter en majoritet av förskollärarna i studien fram förmågan att som mentor 

stödja den nyblivna förskolläraren att fatta egna beslut och ställningstaganden i det vardagliga 

arbetet. En annan utmaning omfattar det jämbördiga samtalet. Eva lägger en tonvikt på 

betydelsen att kritisera och ifrågasätta adepten i olika situationer för att stödja och bidra till 

adeptens utveckling.  

 

Jag såg så mycket som jag inte trodde att jag skulle kunna se, det var en ny upptäckt och jag 

ifrågasatte mig själv också hur gör jag och hur gör vi? Jag kunde även ta upp det med henne 

att ifrågasätta henne, hur tänkte du här? När hon fått förklara sig, så kunde hon se. Det var 

jättebra, det pratade vi nästan om en hel gång hur man är och varför är vi här, det var 

intressant. Det kan ju vara en stor utmaning för mig att gå in och kritisera. (Eva) 

Ingrid beskriver att hon inte alltid har svar eller lösningar på alla situationer och att en utmaning  

kan innebära att hjälpa adepten att lösa vissa situationer eller finna olika alternativ till hur 

adepten skulle kunna göra.  

 

Det är väl utmaningar hela tiden om det dyker upp några speciella funderingar så får jag 

tänka till och kanske ta reda på hur man kan lösa den situationen. Jag har ju inte ett facit 

men man kan hitta lösningar på det mesta. Det är ju det som är kul att man får just den 

utmaningen. (Ingrid) 

Britt-Marie poängterar att det krävs att hon är uppdaterad för att kunna argumentera och möta 

sin adept i diskussioner de för tillsammans. Det är rimligt att anta att Britt-Marie refererar till 

adeptens utbildning och forskningsrön. 

 

Ja utmaningen för mig i det här mentorskapet har ju varit den att min adept har ju varit så 

otroligt framåt och duktig. Det kräver ju lika mycket som när det är åt det andra hållet, det 

krävs så mycket för att kunna bemöta det. Det kräver ju mer av mig i diskussionerna. 

(Britt-Marie) 

Kristin betonar reflektionen kring arbetssätt och att utveckla sina tankar. Kristin lyfter fram att 

hon kan hjälpa adepten att strukturera upp sitt arbetssätt och diskutera tillsammans med 

adepten hur man kan möta olika situationer i sin yrkesvardag. 

 



 
 

38 
 

Att få adepten att tänka vidare och reflektera över sitt arbetssätt och just de här frågorna 

vad hände, jag hade tänkt det här men hur blev det, vad är positivt, vad är negativt, vad kan 

jag göra istället? Eller det blev så bra, vad var det som gjorde att det blev så bra jo det var 

för att jag o.s.v. och ta tag i lite besvärligare saker som att man kommer i diskussion med 

en kollega eller den här föräldern och hur ska jag lägga upp utvecklingssamtalen? (Kristin) 

Lisa och Britt-Marie lyfter fram attityder från kollegor, lämplighetsprövning och uppdatering 

med aktuell förskollärarutbildning.  

Utmaningarna kan nog vara det här att alla inte har fullständigt klart för sig vad det 

innebär att vara mentor, bland mina kollegor. Jag hör att jag ska säga mer det här ska du 

göra, det här ska du inte göra. Att jag har någon kontroll funktion och det har jag på ett sätt 

i och med lämplighetsprövningen. Det är ju så med allt som är nytt att jag får jobba för att 

få respekt för den här rollen. Många blandar ihop det med en handledares roll det är en 

utmaning att göra klart för mig och för andra vad det faktiskt står för.(Lisa) 

 Ja man måste ju vara förberedd och hänga med på något sätt för att kunna möta adepten. 

 När man hör om utbildningen nu så är det helt annat än när jag gick och det  kräver ju sitt 

 att diskutera och reflektera. (Britt-Marie) 

Utfallet av analysen visar på flera utmaningar som förskollärarna i studien säger sig uppleva i 

samband med utövandet av mentorskapet.  Att kunna möta adepten på en professionell nivå 

genom att vara uppdaterad i frågor som rör förskollärarutbildningen är en betydelsefull faktor. 

Ett rimligt antagande som kan göras är att det även gäller forskning.  

En stärkt yrkesroll 

Med fokus på vad de åtta förskollärarna säger stärka den egna yrkesrollen är det möjligt att 

synliggöra några områden. Det handlar främst om mer erfarenhet och kunskapsbildning, men 

även om att få insikt om sitt eget kunnande inom yrket och möjlighet att via adepten ta del av 

nya rön inom förskoleverksamheten. 

Tre förskollärare är överens om att mentorskapet bidrar till en stärkt yrkesroll. Ingrid lyfter 

fram att mentorsuppdraget bidrar till mer egen erfarenhet och kompetensutveckling. 

 Ja men det tycker jag man får ju mer erfarenhet av det här man blir ju stärkt i yrkesrollen 

om man får mer utbildning bara det gör ju att man blir lyft av det. (Ingrid) 

Lisa poängterar reflektionens betydelse i samband med mentorskapet.  Gemensam reflektion 

med adepten bidrar till en distansering i frågor som rör det dagliga arbetet i förskolan.  

Det blir mycket som blir tydligare när man får tänka på allt minst en gång till. Det blir 

tydligare för mig själv och det blir tydligare vad som är viktigt, det blir tydligare när jag vet 

att jag har den här rollen och jag får den här tiden och hinner dessutom tänka. Det har 

påverkat mig i min trygghet till mig själv och jag lägger till mer erfarenhet till mig själv. 

(Lisa) 

Greta ger frågan om mentorskapets betydelse för att få nya infallsvinklar och adepten som 

resurs i den egna verksamheten ett större utrymme.  

Det har det väl gjort på det sättet att man får nya infallsvinklar, de kommer ju in med nya 

rön, det är ju bra, man lär ju sig själv. Det är ju det som är bra i en förskola och att man får 

in sådana adepter med de kunskaperna som kan lära oss gamla. (Greta) 
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Mentorsuppdraget och mötet med den nyblivna förskolläraren har betydelse för såväl 

mentorernas egen yrkesutveckling som vidareutveckling av förskolans verksamhet. En slutsats 

som är rimlig visar på att adepten är en tillgång och resurs för mentorns professionella yrkesroll. 

Adepten som resurs för kritisk reflektion i eget yrkesutövande 

Utfallet av analysen visar på att fyra mentorer refererar till adepten som resurs för utveckling av 

arbetssätt, konfliktlösning i arbetslag och didaktiska ställningstaganden. Eva och Greta betonar 

vikten av att få möjlighet att reflektera kring sin yrkeskompetens som förskollärare. De menar 

att möjligheten till gemensam reflektion leder till yrkesmässig utveckling hos sig själv och 

arbetslaget.  

 Lära mig mer om mig själv, hur jag gör och varför. Att se det jag gör i mötet med adepten 

 och att det leder till någonting positivt. Till exempel hon säger så här, du jag har tänkt på 

 det du sa förra gången. Det betyder så mycket för mig för nu har jag reflekterat hur 

 jag gör i vissa situationer och det har hjälpt mig i mitt arbete. (Eva) 

 Möjligheter, det är alltid bra, alltså det är ju utvecklande för dig själv, att man får de här 

 nya aspekterna, att ta hand om nya och det behövs ju i ett arbetslag där vi jobbar och alla 

 har jobbat i femton till tjugo år ihop, att det kommer nytt. Som mentor i samtalen blir du ju 

 klokare själv och kan föra vidare till ditt arbetslag också. (Greta) 

Lotta betonar att mentorsuppdraget innebär en möjlighet till variation och utveckling av sitt 

arbetssätt som förskollärare.  

Det är ju en möjlighet till variation i det arbetet som man jobbar med, som förskollärare är 

 det ju svårt att gå vidare. Men det här är ju en möjlighet av en förändring av sitt 

 arbetssätt. (Lotta) 

Greta lyfter fram den gemensamma reflektionen med adepten och dess betydelse vid  

konfliktlösning i arbetslaget. Hon betonar att diskussionen med adepten är givande för henne 

själv att som mentor.   

Vi säger att det kanske är konflikter i en arbetsgrupp och jag kanske har jobbat med dom 

jättelänge och så kommer hon in och jobbar. Den här adepten har inte jag haft i samma 

arbetslag utan hon jobbar i ett annat men jag har jobbat med dom. Om hon kommer i 

konflikt då pratar ju hon om hur hon ska lösa det, hur vi ska gå vidare? Jag har ju min syn 

på kollegorna som vi har gemensamt och hon har sin syn, kanske inte fungerar alls (Greta) 

Det är rimligt att som ett resultat lyfta fram att gemensam kritisk reflektion tillsammans med 

adepten i olika frågor som rör såväl konflikthantering som det vardagliga praktiska arbetet 

bidrar till verksamhetsutveckling. 

 

Mentorskap och bedömning 

Analysen visar att lämplighetsprövningen som involverar mentorerna inte är en lätt uppgift. Det 

framkommer inget entydigt svar på mentorernas åsikter om bedömningsdelen i 

mentorsuppdraget. En faktor som påtalas är en risk att mentorsuppdraget försvagas om 

bedömningsdelen och legitimationsprövningen förläggs inom förskollärarutbildningen.   
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Gemensamt för de åtta mentorerna är betoningen på att arbetet med bedömning av adepten inte 

är en enkel uppgift. En av förskollärarna, Greta ger uttryck för vikten av att lämpligheten för 

yrket hanteras på ett lämpligt sätt under förskollärarutbildningen samtidigt som hon betonar 

vikten av introduktionsåret.  

Ja visst har du gått en utbildning ska din handledare ha sagt att du kanske inte är lämplig 

redan då under utbildningen. Lokala lärarutbildaren den ska ju ha sagt till redan på 

högskolan att den studenten inte är lämplig. Men om det skulle visa sig att någon ändå 

kommer igenom och det visar sig ute i arbetslivet att det inte fungerar då har du ju redan 

fått din förskollärarlegitimation. Då kanske det blir att du behöver din introduktionsperiod 

för att få din förskollärarlegitimation så man kan ju se det på flera olika sätt. (Greta) 

I den beskrivning som Greta gör framställs lämplighetsprövningens komplexitet. En uppfattning 

som flera förskollärare i studien delar med henne. Resultatet visar att det finns inget entydigt 

svar på hur mentorerna upplever lämplighetsprövningen.  Lisa betonar vikten av 

lämplighetsprövningen med koppling till yrkets status och nödvändigheten av att denna förläggs 

till introduktionsåret. 

När det kommer till statusen i vårt yrke, när det kommer till läkare, psykologer, allt annat , 

de gör ju sitt år som lämplighetsprövning. Jag tycker att det är svårt och ena sida tänker jag 

att de är godkända och färdiga och jag ska vara det här lättsamma bollplanket. Men när det 

kör ihop sig då skulle man vilja säga nej tyvärr du blev förskollärare men inte legitimerad. 

Jag gillar inte riktigt det och jag tror att det här mentorsåret förlorar sin vikt. Jag tror att 

risken är att det inte kommer att värderas lika högt.  (Lisa) 

Till skillnad från de andra förskollärarna som medverkar i studien beskriver Eva och Britt-Marie 

fördelar med att lämplighetsprövningen sker under utbildningstiden. Eva anser att det är viktigt 

för adepten att få bedömningen om lämpligheten för yrket så tidigt som möjligt inom 

förskollärarutbildningen. Hon säger vidare att ansvaret för lämplighetsprövningen ska vila på 

Högskolan/universitetet. Britt-Marie poängterar fördelar med förändring av 

lämplighetsprövningen som i framtiden ska förläggas till förskollärarutbildningen men betonar 

samtidigt vikten av fortsatt mentorsstöd under ett introduktionsår.  

Jag tycker att det är bra att det ligger på skolan att man får det så tidigt som möjligt i 

utbildningen. (Eva) 

Ja om man tänker så här man är ju ändå godkänd efter sina studier. Jag vet inte om det är 

negativt, en mentor som bollar lite utan det här ansvaret är väl inte fel. För det är väl det 

som man har sagt att varför ska man godkännas en gång till? Men jag menar stöttningen 

det första året kvarstår så det är väl inte så tokigt. (Britt-Marie) 

Det är rimligt att dra slutsatsen att om det inte förhöll sig så att mentorerna sett 

lämplighetsprövningen som viktigt hade de heller inte upplevt ansvarsfrågan om bedömningen 

av adepten som komplicerad. 

  

Högskoleförlagd lämplighetsprövning – ett försvagat mentorsuppdrag 

Förskollärarnas upplevelser av hur högskoleförlagd lämplighetsprövning kommer att fungera 

skiljer sig åt. Britt-Marie ställer sig tveksam till införandet av lämplighetsbedömning och 

legitimation inom förskollärarutbildningen.  
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Ja det är väl i det fallet om det är tveksamheter då kan jag ju tycka. att man inte kan 

förändra att man inte har den här bedömning. Man kanske får förlänga introduktionsåret, 

vad gör man annars? Man kanske behöver stöttning över en längre tid, det är väl det enda 

som jag kan komma på. (Britt-Marie) 

Två av förskollärarna Ingrid och Greta, betonar positiva aspekter angående de förändrade 

riktlinjerna att lämplighetsprövningen förläggs till förskollärarutbildningen men framhåller att 

mentorsuppdraget är viktigt och värdefullt att ha kvar. De poängterar betydelsen av att 

adepterna har behov av ett introduktionsår med stöd och diskussioner av yrkesrollen.  

Nej det tror jag inte men jag tror att det är jättebra att ha en person att bara bolla tankar 

och funderingar med det tror jag är jättebra. (Ingrid) 

Nej för du kan ju använda samma mallar sen gammalt men det som kan missas det vet jag 

inte. Som mentor behöver du inte ha samma koll, du är en diskussionspartner du bedömer 

inte. Du har en bra dialog med dom. (Greta) 

Ett gemensamt sätt för mentorerna att se på högskoleförlagd lämplighetsprövning är vad Lotta 

och Lisa anger som en risk. En högskoleförlagd lämplighetsprövning kan komma att innebära att 

det finns en risk att mentorsuppdraget inte ses lika seriöst.  

Ja absolut det tror jag, i och med att du ska vara mentor, som i dagens läge. Du ska vara lite 

hit och lite dit, du ska ju ha din legitimation men det kanske inte är alla som tar det seriöst. 

Exempelvis är jag är din mentor men vi jobbar på samma skola, ja men jag skriver under 

här. Att man kanske inte lägger den tiden till adepten och kollar av för man har inte den 

tiden själv. (Lotta) 

Ja det är möjligt att man skulle ta lättsammare på det, det kan förlora lite av sin vikt. Jag 

tror att det är en förlust. (Lisa) 

Frågan om förläggningen av lämplighetsprövningen till förskollärarutbildningen ses som en risk 

vad gäller ledningens stöd för genomförandet av mentorsuppdraget.  Samtidigt betonas positiva 

aspekter som att mentorsuppdraget får en mer stödjande funktion då bedömningsfrågan inte 

längre kommer att vara aktuell.  

 

Övergripande resultat 

Utifrån analysen av de utsagor som förskollärarna som medverkar i studien uttryckt finns ett 

övergripande resultat som beskriver mentorernas kunskap om mentorskapets innehåll, kunskap 

om hur nyblivna förskollärare introduceras och utvecklas under det första året i yrket och 

strategier för handledning och stöd till den nyexaminerade förskolläraren. Genom att reflektera 

kring vardaglig praktik tillsammans med adepten kan några perspektiv av mentorernas egen 

yrkesutveckling och verksamhetens vidareutveckling belysas. Exempel på detta är adepten som 

resurs för att få inspiration till andra arbetssätt, reflektera kring forskningsresultat, 

konflikthantering, vilka faktorer som kan påverka utvecklingen i arbetslaget. Kortfattat visar det 

övergripande resultatet på en beskrivning av vad, varför och hur introduktionsåret och 

mentorskapet får betydelse för professionell utveckling. För att sammanfatta detta resultat vill 

jag påstå att uppdraget som mentor bidrar till didaktisk medvetenhet för att förstå den kunskap 

som är unik för förskollärare. 
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4 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att reflektera kring val av metod och genomförandet 

av undersökningen. Därefter sammanfattar jag och diskuterar studiens resultat i relation till 

tidigare forskning. Avslutningsvis formuleras en reflektion kring studiens didaktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning.  

Reflektion över forskningsprocessen 

I det här forskningsarbetet har jag undersökt vad uppdraget som mentor kan betyda för  

förskollärares professionella utveckling  och verksamhetens utveckling. I fokus för studien står 

åtta förskollärare med olika erfarenheter av uppdraget som mentor. Under det kontinuerliga 

arbetet med studien har jag studerat tidigare forskning inom fältet och teorier. Sökorden som 

utgjort redskap för att finna litteraturen har bidragit till en avgränsning för forskningsarbetet. 

Jag kan inte göra anspråk på att jag funnit all forskning som behandlat det här området. Om jag 

ser till begreppet förskola och den engelska benämningen preschool innebär det sökordet en 

begränsning i sig eftersom det internationellt finns andra benämningar för skolformen (t.ex. 

nursery school). I det här arbetet har jag valt sökord som jag funnit vara relevanta för mitt 

kunskapsintresse men som i ett fortsatt forskningsarbete med största sannolikhet kan komma 

att omfatta andra. 

Den teoretiska referensramen med valda utgångspunkter och analytiska redskap har bidragit till 

att jag kunnat distansera mig till mina data och förstå resultaten i ett vidare perspektiv. 

Informanternas utsagor kan inte förstås och tolkas som personliga uttryck utan deras yttranden 

sker  inom ramen för den lokala kontext de är verksamma inom. Ranagården (2009) lyfter fram 

att en professionell yrkeskår kontrollerar kunskapsutvecklingen inom yrket. Hon betonar också 

att en professionell lärare besitter förmågan som att till exempel skapa gynnsamma 

förutsättningar för att arbeta. Genom mitt val av teoretiska utgångspunkter ser jag 

förskollärarna som bärare av de möjligheter och utmaningar som mentorskap inom förskolans 

verksamhet erbjuder. På så vis skiftar studiens fokus från individuella uttalanden till en mer 

övergripande kollektiv diskussion. Det innebär att jag behandlar orsaker som kan verka mer 

eller mindre berättigade på ett sätt som kan bli möjliga att förändra inom verksamheten. 

Intervjun som metod  

För det här forskningsarbetet menar jag att intervjun som metod för datainsamling varit 

relevant i relation till studiens syfte och övergripande forskningsfrågor. Informanterna har fått 

uttala sig om betydelser som vad det innebär att arbeta som mentor och vad det kan ha för 

betydelse för att utveckla verksamheten. En fråga som jag anser vara viktig att reflektera över i 

samband med forskningsprocessen är om jag genom mitt möte med förskolläraren i 

intervjusituationen påverkade vad informanten uttalade sig om. Mötet med mig kan ha inneburit 

att förskollärarna uttalat sig så som de anser att en god mentor ska genomföra sitt uppdrag. Mitt 

val att låta förskollärarna ta del av intervjufrågorna inför intervjun kan ha bidragit till att de 

också kände sig styrda kring vad de skulle uttala sig om. I studien medverkade åtta förskollärare 

som samtliga arbetade som mentorer. De hade olika erfarenheter av mentorskapet och de 

skiljde sig också åt vad gäller tiden de arbetat som mentor. Våra samtal har kretsat kring de i 

förväg formulerade intervjufrågorna men samtalen har också vidgats med utgångspunkt i 

förskollärarnas intressen.  Med en kritisk blick och tanke på att jag valde bort att observera 

mentorerna i genomförandet av sina uppdrag samt att intervjua förskolechefer och kollegor i 
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arbetslagen, menar jag ändå att mentorernas röster om mentorskapets betydelse för 

professions- och verksamhetsutveckling framkommer via studiens resultat. Det förskollärarna 

sagt har jag försökt att tolka och förstå med hjälp av teoretiska begrepp för att synliggöra det 

som framstår som viktigt i frågan om mentorskapets betydelse för professionell- och 

verksamhetsutveckling. 

 

Transkriptionen 

Processen med att transkribera det inspelade materialet innebar olika faser. Under en fas i 

arbetet blev det svårt att hantera det faktum att ett material som känts så rikt på nyanser blev 

mer strikt och onyanserat i skriftlig form. Även om jag gjort vissa markeringar i utskrifterna 

tycktes den skrivna texten med informanternas utsagor framstå som relativt stram och 

känslokall. Det är möjligt att svårigheten i den här processen utgjordes av att jag hade mötet 

med den intervjuade förskolläraren tidsmässigt nära inpå mig. Bryman (2011) diskuterar 

kvalitativa forskares ambition att skildra informanternas verklighet på samma sätt som 

informanternas levda vardag. Det kan menar Bryman, leda till att forskaren får ett så stort 

engagemang att hon förlorar fokus i undersökningen och rollen som forskare.  

Mitt arbete med att transkribera intervjuerna har engagerat mig och de egna erfarenheterna 

som nyexaminerad förskollärare har haft betydelse i arbetsprocessen. En viktig fas i 

transkriptionsarbetet handlar om min fördjupning i teoretiska studier vilket innebar att jag 

upplevde att jag började distansera mig till informanternas utsagor. På så vis vill jag beskriva 

transkriptionsarbetet som en parallellprocess mellan teoretiska studier och transkribering. I 

den processen framträdde också de analytiska redskap som kom att ligga till grund för 

analysarbetet. Arbetsprocessen i sig vill jag förklara som en pendling mellan närhet och distans 

till det transkriberade underlaget. Närheten gick från en närhet till de intervjuade till en annan 

närhet via analys av transkriptionerna som ledde till att jag distanserade mig och började förstå 

materialet ur ett vidare perspektiv. Det kom också att innebära insikten av att det inte var 

förskollärarna jag studerade utan det är transkriptionerna som utgör studieobjektet. 

Reflektion av metodval i ett kommande forskningsarbete 

I ett kommande forskningsarbete kan intervjuer av mentorer komma att kompletteras med 

intervjuer av förskolechefer och kollegor i arbetslaget för att kunna bidra med en mer 

heltäckande bild som rör betydelser av mentorsuppdraget. De analytiska begreppen (profession 

och professionell) som ligger till grund i det här forskningsarbetet har varit användbara som 

teoretiska begrepp. De har öppnat möjligheten att identifiera, tolka och förstå  utövandet av 

mentorskapet och dess betydelse för vidareutveckling av eget yrkeskunnande och 

verksamhetsutveckling. De har också gett möjlighet att tolka och förstå mentorsuppdraget på 

lokal nivå, vilket jag menar är kunskap som kan betraktas vara generaliserbar. Genom den 

professionsteoretiska grunden och introducerade analytiska begrepp samt tolkningen av 

resultaten blir det också möjligt att diskutera den här studien i ett vidare sammanhang. 

Mentorskap – professionsutveckling i förskolan  

Resultaten som kommit fram i den här studien visar på flera faktorer som återfinns i 

förskollärares genomförande av mentorsuppdraget och det finns mycket att diskutera.  Jag har 

valt att fokusera de avslutande reflektionerna på några av studiens huvudsakliga resultat. Som 
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grund för min tolkning och förståelse av resultaten utgår jag från antagandet att yrkeskåren och 

förskollärare med mentorsuppdrag är professionella i sitt yrkesutövande. De arbetar inom en 

samhörighet i verksamheter där professionaliteten framträder i specifika sammanhang i det 

dagliga arbetet. Yrkeskåren har gemensamma tydliga mål och riktlinjer för verksamheten. För 

att arbeta som förskollärare krävs en akademisk grundutbildning med ett därpå följande 

introduktionsår som syftar till att beakta kunskaper som behövs i yrket och granska 

nyexaminerade förskollärares lämplighet. Sammantaget ligger sådana grundläggande krav i linje 

med argumentationen som förs av Evans (2007) och Frelin (2013) om komplexiteten i 

lärarkårens uppdrag i relation till professionalitet och profession.  

Mentorskap i lokal kontext 

När en nyexaminerad förskollärare inleder sitt arbete på en förskola finns lokala 

policydokument som grund för verksamhetens utveckling. Det finns sätt att tänka om 

verksamheten och att genomföra olika innehållsområden och aktiviteter med barnen. Sådana 

synsätt leder till att förskollärare inte talar om verksamheten hur som helst utan kollektivet som 

sådant påverkar vad som är möjligt att säga, tänka och handla. En utgångspunkt för min analys 

är att förskollärare som tagit sig an ett mentorsuppdrag har en kunskapsbas att utgå ifrån som 

formats av tidigare erfarenheter som kan omfatta såväl handledning som själva yrket. Ett 

resultat som framkommer i den här studien visar att det förskollärarna uttalar sig om kring 

utövandet av mentorskapet verkar följa vissa mönster. De faktorer som behandlas  i samtalen 

med nyexaminerade förskollärare handlar till stor del om den vardagliga praktiken. Resultatet 

visar på en ömsesidig reflektion kring till exempel arbetssätt och konflikthantering i de 

sammanhang som adepten och mentorn är verksamma inom.  Inom forskning av 

mentorsuppdraget (Fransson, 2012) poängteras att det inte finns någon gemensam syn utan ett 

antal olika  synsätt på hur mentorskapet ska genomföras. Det föranleder en diskussion om hur 

genomförandet av mentorskapet formas i lokal kontext. Resultatet visar att utövandet av 

mentorskapet sker med stöd i nationella riktlinjer. Mentorerna har inte några kommunala 

riktlinjer utan anger att Skolverkets föreskrifter (2011a) med tillhörande kommentarmaterial 

(Skolverket 2011b) ger stöd för att arbeta som mentor.  

Centrala riktlinjer och mentorskapets villkor 

Det framgår att mentorernas val av fokus i mötet med de nyexaminerade förskollärarna har 

grund i centrala riktlinjers konkreta beskrivningar som gäller för introduktionsperioden och för 

lämplighetsprövningen. Resultatet visar att utbildningen som getts lokalt i kommunen som en 

introduktion till uppdraget behandlat utdrag ur de nationella riktlinjerna. En av förskollärarna 

poängterar att hon inte riktigt vet hur lokala riktlinjer skiljer sig från de nationella. En annan 

förskollärare betonar att hon tar del av Skolverkets underlag som stöd i mentorsuppdraget. 

Gemensamt för förskollärarna som medverkar i studien är att de efterlyser mentorsutbildning 

samt mer tydliga kommunala riktlinjer.  Som Barrett, Solomon och Singer (2009)betonar 

existerar alltid en "dold agenda" i relation till ett introduktionsprogram. Det handlar både om 

värderande yrkesutövningar och själva strukturen i ett introduktionsprogram. Den ”dolda 

agendan” omfattar enligt Barret m.fl. normer och värderingar vilka inte alltid gjorts synliga och 

tydliga för lärare och skolledare. Resultatet i denna studie bekräftar att det finns en risk att 

mentorerna skapar utövandet av mentorsuppdraget efter personliga tolkningar i avsaknad 

utbildning som bidrar till kritisk granskning. Ett par förskollärare påtalar avsaknaden av 

utbildning på högskolenivå för mentorer. Jag tolkar det som ett utryck för förskollärarnas 

medvetenhet vad gäller mentorskapets innebörder. Det omfattar mer än att vara ett bollplank åt 
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den nyexaminerade förskolläraren och förmågan att utgå från adeptens behov. Det uttalade 

behovet av vetenskapligt förankrad fortbildning för att arbeta som mentor visar på didaktisk 

medvetenhet kring frågor som rör kritisk reflektion av daglig praktik och verksamhet. Det 

framkommer också ett behov av att möta andra mentorer för att föra diskussioner som kan leda 

till ökad medvetenhet i utförandet av mentorsuppdraget. Det finns ett gemensamt behov av 

kommunala riktlinjer som bidrar till jämlika villkor för mentorerna.  

 

Till frågan om kommunala riktlinjer som bidrar till jämlika villkor för mentorerna hör bland 

annat att flera av mentorerna arbetar på samma förskola som adepten vilket innebär olika 

förutsättningar för att fullfölja uppdraget.  Att arbeta på samma förskola som adepten kan 

innebära en närhet som underlättar möjligheten för mentorn att ge spontant stöd i det 

vardagliga arbetet då det uppstår någon fråga. En nackdel är att det kan vara svårt att tala om 

känsliga saker i samtalen då mentor och adept kommer varandra för nära i och med att de har 

samma arbetsplats. I samband med tid för samtal med den nyblivna förskolläraren visar 

resultatet att en del mentorer får ta av den barnfria tiden (planeringstid) för att träffa sin adept 

och för det uppföljande arbetet medan andra mentorer har specifik tid avsatt för 

arbetsuppgiften. Samtliga mentorer har möjlighet att boka en vikarie på sina förskolor vilket ger 

dem möjlighet att träffa adepten och få en kontinuitet i arbetet. Ett överraskande resultat är att 

adepterna inte har sådana villkor. Av resultatet framkommer att adepter inte ges möjlighet att 

boka vikarie eller har tid avsatt för sina möten med mentorn. En konsekvens av sådana villkor 

ser jag som negativa för professionen som ska verka för gemensamma tydliga mål och riktlinjer.  

 

Då mentorer och adepter ges så olika förutsättningar kan frågan ställas om adepten har 

möjlighet till stöd med utgångspunkt i sina behov. Frågan handlar också om mentorernas 

möjligheter att bidra till adeptens yrkeskunnande. Hayes (2006) poängterar vikten av ett 

introduktionsprogram för nyblivna lärare och betonar betydelsen av att det finns riktlinjer som 

bland annat anger nedsättning av mentorers undervisningstid. Jag menar att avsatt tid för 

mentorskapet och för adepten möjliggör genomförande av stöd i olika former som bidrar till den 

nyexaminerade förskollärarens utveckling  till professionell förskollärare.  

 

Mentorns roll och ansvar 

Att stödja en adept kan innebära flera olika moment som ska genomföras under 

introduktionsåret vilket lyfter frågan om mentorns roll och ansvar. De resultat som 

framkommer i denna studie visar att mentorerna ser introduktionsåret som betydelsefullt för 

adepternas yrkeskunnande och professionella utveckling.  Introduktionsåret ses som en 

möjlighet för adepten att komma in i förskolläraryrket på ett bra sätt. De frågor som mentorerna 

anser vara särskilt svåra att hantera av de nyblivna förskollärarna anges vara hantering av 

konflikter i arbetslaget, kontakt med barnens föräldrar, planera och genomföra 

utvecklingssamtal samt pedagogisk dokumentation. Det handlar om flera olika moment som 

innebär reflektion kring adeptens egna och andras agerande, pedagogisk grundsyn, 

yrkeskunnande med koppling till omsorg, barns lek, lärande och utveckling samt dokumentation 

för verksamhetens utveckling.  

 

Resultaten ligger i linje med Hayes (2006) och Richter m.fl. (2013) som lyfter fram frågor som 

handlar om kvaliteten i mentorskapet och dess bidrag till nyexaminerade lärares professionella 

utveckling och välbefinnande på arbetsplatsen. Med kvalitet avses om mentorn till exempel 
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arbetar för att adepten ska genomföra arbetsuppgifterna på ett liknande sätt som mentorn 

föredrar eller om mentorn bidrar till ett mer reflekterande förhållningssätt till yrket. Det 

handlar alltså om att utveckla en form av handlingsberedskap för att kunna verka i, 

kommunicera och argumentera med grund i beprövad erfarenhet och på så sätt bidra till 

adeptens professionella utveckling. Att kommunicera med utgångspunkt i beprövad erfarenhet 

vill jag koppla till frågan om möjligheten att utöva mentorskapet på vetenskaplig grund. I den 

här studien visar resultatet tydligt på mentorernas behov av fortbildning med vetenskaplig 

förankring för att genomföra mentorsuppdraget. Den lokala utbildning som de erbjudits och som 

de flesta medverkande förskollärarna i studien refererar till har bidragit till insikter som bland 

annat handlar om vikten av en jämbördig relation mellan mentor och adept. Därutöver 

framträder en effekt av den lokala utbildningen att rollen som rådgivare betonas vilket innebär 

att vara ”ett bollplank”. De ska med utgångspunkt i adeptens frågor vara ett stöd i de vardagliga 

arbetsuppgifterna. Mentorernas behov av kontinuerlig fortbildning som vilar på vetenskaplig 

grund, som resultatet i min studie visar ställer jag i relation till Ambrosettis och Dekkers 

klargörande att mentorns uppgift också är att vara en kritisk kollega som ger den nyblivna 

läraren konstruktiv kritik och uppmuntrar adepten till kritisk reflektion och problemlösning. Att 

ge konstruktiv kritik, uppmuntra till kritisk reflektion och problemlösning innebär mer än att 

vara ”ett bollplank” och stöd i de vardagliga arbetsuppgifterna. 

 

För att mentorer ska ha möjlighet att leva upp till det sistnämnda vill jag poängtera vikten av att 

de erbjuds utbildning som vilar på vetenskaplig grund och möjligheten att delta i nätverk. 

Utbildning på vetenskaplig grund kan bidra till mentorernas kritiska analys av egen och andras 

verksamhet genom att de erhåller fördjupad teoretisk kunskap och analytiska redskap att utgå 

ifrån i möten med adepten. De får möjlighet att belysa den vardagliga praktiken utifrån flera 

utgångspunkter som tillsammans med det egna yrkeskunnandet bidrar till den nyexaminerade 

förskollärarens professionella utveckling. Samtidigt kan detta bidra  till mentorns egen 

professionella utveckling och verksamhetens utveckling. På sikt kan det också ge effekter vad 

gäller nätverk för mentorer där erfarenheter kan delas och frågor  utgöra underlag för 

gemensam kritisk reflektion tillsammans med andra mentorer. Om mentorsuppdraget ska 

fungera optimalt och bidra till adeptens professionella utveckling är det rimligt att mentorn kan 

identifiera och arbeta strategiskt med olika utvecklingsområden som bör utvecklas. Ska den 

nyblivna förskolläraren utvecklas i sitt yrkeskunnande måste sådana kunskaper ramas in och 

presenteras på ett sätt som blir attraktivt och meningsfullt för adepten. Att finna denna balans 

menar jag, är viktigt för att stimulera den nyblivna förskollärarens professionella utveckling 

samtidigt som den kan bidra till att mentorn lämnar tidigare föreställningar till förmån för 

föreställningar med grund i vetenskap. 

Adepten som resurs för professionell- och verksamhetsutveckling 

I denna studie visar resultatet att mentorskapet upplevs vara ett hedersuppdrag som stärker 

och utvecklar både mentorn och adepten i deras yrkesutveckling. Mentorerna anser att 

uppdraget är betydelsefullt och önskvärt att få dela med sig av till kollegor och andra mentorer. 

De berättar att det skulle vara önskvärt att få diskutera tillsammans med andra mentorer om 

hur de arbetar,  dels för att inte göra uppdraget alltför personligt, dels för att utbyta erfarenheter 

hur andra gör. Mentorerna inspireras och lär sig även av adepterna, såsom att de får ta del av 

den senaste forskningen, det senaste inom utbildningen och inspireras av deras nya tankesätt 

inom förskolan. De resultat som framkommer visar på liknande perspektiv vad gäller 

mentorernas upplevelser av det gynnsamma utbytet av yrkeserfarenheter som sker i mötet med 
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adepten.  Det är tydligt att de nyblivna förskollärarnas kunskaper med vetenskaplig grund 

utmanar och bidrar till att mentorerna reflekterar över det egna tillvägagångssätten.  

Mentorerna ger även uttryck för insikter om hur det kan vara att komma som ny inom 

förskolläraryrket. De får via sitt mentorsuppdrag och diskussioner med adepten en distans till 

egen yrkespraktik och yrkeskunnande vilket ger underlag för kritisk reflektion och 

medvetandegörande av föreställningar som mer eller mindre tagits för givna.  

 

Orland-Barak och Hasin (2010) lyfter fram att mentorn är en expert inom specifika kunskapsfält 

som man handleder adepten inom. Som sådan har mentorn god kunskap kring olika 

ämnesområden, är lyhörd och har god problemlösningsförmåga. Resultatet i min studie visar på 

att de så kallade mentorsexperterna har några gemensamma perspektiv om innebörder i 

mentorskapet, den egna rollen och agerande i praktiken. Det handlar bland annat om glädje och 

inspiration i mentorsuppdraget. Det handlar också om att problematisera de frågor som adepten 

behöver hantera i sitt yrkesutövande. Resultatet visar också att ett par av mentorerna har funnit 

stöd i adeptens kunnande vad gäller analys av praktiken och det egna förhållningssättet till 

yrkesutövandet. Jag finner dock att resultaten inte rör de specifika aktiviteter i praktiken som 

mentorernas arbete med adepten handlar om. De innehållsområden som ska behandlas i 

förskolans verksamhet och på vilka sätt det får en innebörd i mentorernas arbete framkommer 

inte i mentorernas utsagor Detta överensstämmer med tidigare forskning som jag funnit 

relevant i relation till mitt kunskapsintresse (Feiman-Nemser, 2003; Smith, 2011). De frågor 

som framför allt har behandlats riktar fokus på mentorns roll i relation till adeptens 

professionella utveckling och i mindre utsträckning adeptens betydelse för mentorns 

professionella utveckling med koppling till kontextuella aktiviteter.  

 

Jag vill lyfta fram att i sammanhanget gäller frågan om mentorskapets betydelse för utveckling 

av verksamheten. Det framgår tydligt av resultatet att mentorernas erfarenheter av sitt 

mentorsuppdrag inneburit ett ifrågasättande av eget arbetssätt och genomförande av olika 

aktiviteter i det egna arbetslaget. Resultatet visar att mentorerna genom mentorsuppdraget fått 

ta del av andras arbetssätt vilket inte bara gett inspiration och nya idéer utan även bidragit till 

kritisk reflektion av verksamheten där mentorn har sin tjänstgöring. Genom att reflektera kring 

vardaglig praktik tillsammans med adepten anges att perspektiv av mentorernas egen 

yrkesutveckling och verksamhetens vidareutveckling kan belysas.  Exempel på detta är en 

tendens i resultatet som visar på adeptens betydelse för mentorernas reflektion kring 

forskningsresultat som adepten förmedlar och som kan påverka utvecklingen i arbetslaget.  

Nyfunna idéer har lett till diskussioner i mentorernas arbetslag men av resultaten framgår inte 

om sådana erfarenhetsutbyten bidragit till förändringar som varit gynnsamma för 

verksamhetens utveckling och på vilka sätt som man eventuellt har förändrat verksamheten.  

Det jag kan komma fram till som en rimlig slutsats är att mentorer som arbetar tillsammans med 

en adept, som har sin tjänstgöring förlagd till en annan förskola, bidrar till att mentorer får syn 

på andras arbetssätt. Dessa idéer tar de med till sitt eget arbetslag och diskuterar vedertagna 

arbetssätt och möjligheter med sina kollegor. Om detta leder till utveckling av verksamheten får 

förbli outtalat. Det är dock en rimlig slutsats att sådana diskussioner leder till en kritisk 

reflektion av verksamheten som i en förlängning kan innebära en utveckling av densamma. 
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Mentorskap ett uppdrag i förändring  

Som Fransson (2012) gör gällande sker förändringar vad gäller reformer inom 

utbildningsväsendet. Under tiden som arbetet med det här examensarbetet har genomförts har 

reformen av lärarlegitimationen ifrågasatts och förändrats. I lagrådsremissen som dateras till 

februari år 2014 (Utbildningsdepartementet, 2014) meddelades ändrade regler om 

introduktionsperiod och legitimation för förskollärare och lärare. I remissen rekommenderas 

förändringar i skollagen (SFS 2010:800) och lagen (2010:801) om införandet av skollagen. 

Skollagen föreslås förändras från juni 2014, vilket medför att legitimationen kopplas direkt till 

grundutbildningen och lärar- eller förskollärarexamen. Min tolkning av lagrådsremissen är att 

huvudmännen är skyldiga att ge lärare och förskollärare en introduktionsperiod. Den 

nyexaminerade förskolläraren anses vara legitimerad som förskollärare i direkt anslutning till 

sin akademiska yrkesexamen. Förslagsvis ska nyexaminerade förskollärare och lärare kunna få 

stöd i fortsättningen men på begäran ska förskolläraren eller läraren erbjudas en 

introduktionsperiod. Resultatet i min studie visar på en splittrad bild av mentorernas inställning 

till vilken instans som ska ansvara för var lämplighetsprövningen ska verkställas. Några 

mentorer är tveksamma till att lämplighetsprövningen för att erhålla en legitimation ska ske 

inom förskollärarutbildningen. Det ses som en risk att ledningen kan komma att bortse ifrån 

nyblivna förskollärares behov av stöd under introduktionsperioden och ledningens stöd för 

genomförandet av mentorsuppdraget. Samtidigt anser andra mentorer att mentorsuppdraget får 

en mer stödjande roll eftersom medverkan till bedömning av adepternas yrkeskunnande inte 

längre kommer vara aktuell. 

 

Resultatet i studien visar på en samstämmighet hos de medverkande förskollärarna att arbetet 

med bedömning inte varit en enkel uppgift. De gör gällande att introduktionsåret har varit 

viktigt och betydelsefullt. Den förändring som föreslås i lagrådsremissen 

(Utbildningsdepartementet, 2014) vill jag koppla till resultatet som lyfter fram att 

lämplighetsprövningen för förskollärarlegitimation borde komma så tidigt som möjligt i 

förskollärarutbildningen. En fråga som uppstår i det sammanhanget är om man kan pröva 

lämpligheten för en förskollärarlegitimation innan alla bitar inom förskollärarutbildningen är 

genomförda. En annan faktor med betydelse är att förskollärare som medverkar i studien lyfter 

fram risken att mentorsuppdraget inte ses lika seriöst om lämplighetsprövningen för 

förskollärarlegitimationen förläggs till grundutbildningen.  Till detta kommer  att en 

nyexaminerad förskollärare kan vilja framställa sig själv som duktig och kompetent 

medarbetare. Hon eller han vill kanske inte alltid visa sina svaga sidor för kollegorna i 

arbetslaget. De lyfter fram betydelsen av mentorskapet för nyexaminerades väg till professionell 

förskollärare men också för egen professionell utveckling. En rimlig slutsats med utgångspunkt i 

den här studiens resultat är att det finns en risk att betydelsen av mentorskapets genomförande 

för professionell utveckling och verksamhetsutveckling kan komma att begränsas. 

Studiens kunskapsbidrag 

En överblick av den här studiens resultat visar att närma sig mentorskapet genom användande 

av analytiska begrepp som profession och professionell utveckling har gett möjlighet till att 

studera mentorskapets betydelse för förskollärares egen professionella utveckling och 

kvalitativa aspekter som rör verksamhetens utveckling.  Till att börja med har studien bidragit 

med kunskap om villkor som utgörs av mentorsuppdraget genom resultat som lyfter fram de 

sätt som mentorskapet genomförs på. Mentorernas arbete tillsammans med adepten är 
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beroende av regler och synsätt som genomsyrar och legitimeras i de lokala förskolornas kontext. 

Det kan därmed ses som institutionens synsätt på professionalitet och professionalism. Utfallet 

av analyserna har visat på att förhållningssätt i mentorskapet växer fram och hur mentorernas 

egna reflektioner vägleder dem i deras genomförande av mentorskapet. Resultatet visar att olika 

faktorer i utövandet av mentorskapet blir betydelsefulla i relation till adeptens professionella 

utveckling vilket jag vill koppla till en mer övergripande nivå. En faktor som framkommer i 

resultatet är att mentorers stöd framför allt fokuserar på den enskilda förskolans policy och 

procedurer istället för att utgöra ett stöd för adeptens engagemang i den kanske mest komplexa 

frågan som är barnen och barnens utveckling, lek och lärande inom olika innehållsområden. Jag 

vill ställa det lokala sammanhanget i relation till mer övergripande strukturer på kommunal och 

samhällelig nivå. 

Ett av kunskapsbidragen i den här studien är att uppdraget som mentor bidrar till förskollärares 

professionella utveckling. Resultatet visar på att samarbetet med adepten bidrar till att mentorn 

kritiskt granskar sitt eget förhållningssätt och yrkesutövande i dess olika moment. Denna 

kritiska reflektion sägs leda till förskollärarens egen utveckling av yrkeskunnandet. De 

förskollärare som medverkar i studien har en gedigen och mångårig erfarenhet av yrket. Deras 

utbildningstid kan härledas till andra tidsepoker med specifika frågor för utövandet av yrket. I 

mötet med adepterna förefaller det som att ett par av mentorerna upplever ett glapp vad gäller 

det egna kunnandet i frågor som rör forskningsresultat och teoretiska utgångspunkter. Detta 

problematiseras av Williams m.fl. (2001) som lyfter frågan om de individualiserande kulturer 

som förekommer i utövandet av mentorskapet och de begränsningar detta medför vad gäller 

adeptens yrkeskunnande och professionella utveckling. Ett annat kunskapsbidrag som min 

studie bidrar med är frågan om mentorskapets betydelse för verksamhetens utveckling. Av 

resultaten framgår implikationer på att mentorskapet har betydelse för verksamhetens 

utveckling men det framgår inte på vilka sätt uppdraget har påverkat en sådan utveckling. Med 

utgångspunkt i de övergripande resultat som jag diskuterat ovan finner jag faktorer som rör 

förskollärares och adepters villkor för att genomföra samarbetet på lokal nivå under 

introduktionsåret och som behöver diskuteras vidare. Sådana diskussioner behöver föras på 

olika nivåer inom förskoleverksamheten. Villkor som behandlar exempelvis tidsaspekten är en 

fråga som bör lyftas på kommunal nivå. Det är knappast rimligt att mentorer och adepter inom 

en och samma kommun inte ges samma möjligheter till att genomföra introduktionsperioden. 

Därutöver finns implikationer som rör förskollärares vidareutbildning med koppling till 

mentorsuppdraget i synnerhet och sitt arbete som förskollärare i allmänhet. Jag ser en tydlig 

koppling mellan mentorsuppdraget, förskollärares didaktiska medvetenhet och 

verksamhetsutveckling. Av resultatet i den här studien framkommer att erbjudande av 

högskoleförlagd vidareutbildning inte är en självklarhet. Min mening är att vidareutbildning på 

vetenskaplig grund bidrar till mentorers didaktiska medvetenhet som beprövad erfarenhet 

vilket kommer såväl nyexaminerade förskollärare som förskolans verksamhet tillgodo.  Ett mer 

genomgripande förändringsarbete som kan innebära att mentorsuppdraget och förskollärares 

lärande inom detsamma beaktas som professionell utveckling, kräver ett systematiskt arbete på 

såväl kommunal som nationell nivå inom svenskt utbildningsväsende. 

Fortsatt forskning 

I arbetet med analysen av insamlade data och fördjupade teoretiska studier har nya 

forskningsfrågor växt fram. De resultat som diskuterats ovan har lett till att jag vill lyfta fram ett 
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par frågor som kan vara tänkbara i ett fortsatt forskningsarbete. Den här studiens val av metod 

har varit relevant utifrån det syfte och övergripande frågor som jag formulerade för att studera 

de innebörder som utövande av mentorskap kan innehålla. Det finns en möjlighet att genomföra 

nya studier som omfattar såväl mentorer, kollegor i arbetslaget som förskolechefer för att 

undersöka om mentorskapet och dess betydelse för verksamhetens utveckling kan identifieras. 

Jag kan också tänka mig att studiens metod kan kompletteras med videodokumentation vilket 

medför möjligheter till fortsatt forskning för att studera de processer som äger rum då mentorer 

och adepter möts i kontexter med koppling till specifika innehållsområden. Det som blir 

intressant är dels samtalets form och innehåll och dels på vilka sätt som mentorer och nyblivna 

förskollärare erbjuder aktiviteter och resurser för att ge barnen möjlighet att leka och lära inom 

olika områden i förskolan. För att få ytterligare kunskap om mentorernas arbete skulle en studie 

kunna göras mellan olika kommuner för att undersöka hur de konkretiserar mentorskapet. Det 

är möjligt att de har olika tillvägagångssätt och kommunala riktlinjer. Jag avslutar detta arbete 

med egen fördjupad kunskap om mentorskap inom förskolan och hoppas att denna studie kan 

bidra med en utveckling av mentorernas arbete i förskolan.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Informationsbrev   

Till dig som arbetar som mentor i förskolan.   

Under senare år har allt fler nyexaminerade förskollärare erbjudits mentorsstöd under det 
inledande året i yrket. Under introduktionsåret har mentorn kommit att ha en betydelsefull roll 
och ansvar för att stödja adepten i sin professionella utveckling mot en legitimation i yrket. Jag 
heter Amelie Nebes och genomför en studie  som syftar till att undersöka mentorskapet i 
förskolan och dess betydelse för mentorers lärprocesser inom detta uppdrag. Studien handlar 
om mentorns yrkesutveckling under introduktionsåret i förskolan. Detta är ett nytt uppdrag och 
formellt mentorskap i förskolan ses som en relativt ny företeelse. Det innebär att det finns behov 
av att öka kunskapen om förutsättningar för och vad som sker i mentorskapet. I denna studie är 
min avsikt att ta vara på de erfarenheter som mentorer till nyutbildade förskollärare gör 
gällande.  
 
Jag ställer därför frågan till Dig om du vill medverka i ett samtal  med fokus på dina  erfarenheter 

som mentor? 

Intervjuerna genomförs i form av ett samtal och platsen bestämmer vi tillsammans. Tidsmässigt 
beräknas en intervju till ca 30 -40 minuter. Intervjun kommer att spelas in på ljudband för att 

senare kunna analyseras. Materialet kommer att hanteras enligt etiska riktlinjer som bl.a. 

innebär en garanti för fullständig anonymitet och konfidentialitet.  

Studien kommer att avrapporteras i form av en D-uppsats i didaktik vid Högskolan i Gävle 

och publiceras i DIVA (högskolans databas). 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på tfn: XXXXX 

 

 

Tack på förhand! 

Amelie Nebes 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Amelie Nebes    Handledare 

Didaktik D    Göran Fransson 

Högskolan i Gävle   Fil. Dr., Docent 
E-post: XXXX                                    Akademin för utbildning och ekonomi 

Tel.nr: XXXXX   Högskolan i Gävle 

E-post: XXXXX 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 
* Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

* Hur kom det sig att du blev mentor?  

 

* Hur länge har du varit mentor? 

* För hur många nyexaminerade förskollärare har du varit mentor? 

* Har du varit handledare för förskollärarstuderande? 

* Har du förberett dig för att bli mentor på något sätt?  

 

* Vilka förutsättningar har du för att arbeta med mentorsuppdraget? 

* Vad betyder mentorskapet för dig?  

* Vilka möjligheter och utmaningar kan det innebära att arbeta som mentor?  

* Lär du dig något? Berätta om det.  

* Hur skulle du vilja beskriva uppdraget som mentor sett till de kommunala riktlinjer som du har 

för att genomföra uppdraget? 

* Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete som mentor sett till de nationella riktlinjer som anges 

för uppdraget?  

* Finns det något som kan förändras för dig som mentor så att det blir bättre att genomföra 

uppdraget? 

*Finns det något som kan förändras för den nya förskolläraren så att det blir en bättre 

introduktion i yrket? 

 *Finns det några särskilda utmaningar i mentorskapet? 

*Har din roll som mentor påverkat dig i din egen yrkesutövning som förskollärare?  

*Har du utvecklats på något sätt?  

*Har du utvecklats i yrket utifrån ditt mentorskap/mentorsuppdrag?  

* Vad anser du, är det mest relevanta att fokusera på i ditt uppdrag för att stödja nyexaminerade 

förskollärare?  

* Vilka anser du, är de största utmaningarna som de nyexaminerade förskollärarna möter när de 

börjar arbeta i förskolan? 
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* Hur ser du som mentor på detta med att lämplighetsprövningen försvinner? 

* Förändras ditt tänkande om mentorskapet på något vis utifrån att lämplighetsprövningen 

försvinner? 

* Underlättas något? 

*Är det något som du tror kan missas i och med att lämplighetsprövningen försvinner? 

* Är det något övrigt som du vill lägga till?  
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