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Denna fallstudie har haft som syfte att, utifrån en nyanställd lärares 
upplevelse av sin livsvärld, skapa förståelse för hur 
introduktionsperioden främjar lärande och bidrar till dess 
yrkesmässiga utveckling. Vidare har studien ämnat beskriva hur 
rektor, mentor och kollega i sina roller, under denna period, 
upplever sig bidra med yrkesmässigt stöd. Genom kvalitativ ansats 
och intervju som metod insamlades studiens empiriska material. 
Studiens resultat analyserades sedermera utifrån aktuell forskning, 
Lave och Wengers teori om situerat lärande samt Wengers teori 
om praktikgemenskaper. Slutsatser som kunnat dras är att den 
undersökta introduktionsperioden inte är planerad eller genomförs 
med eftertanke, vilket finns reglerat i svensk skollag och som 
presenterad tidigare forskning förordar. Den undersökta 
introduktionsperioden har kunnat konstateras främja lärande och 
yrkesmässig utveckling genom det stöd som ges av framförallt 
mentor och kollega, vilket kan förklaras genom en stark 
praktikgemenskap.  

  

                                                
1 Titeln är hämtat från Psalm 791 och syftar till att sända ett budskap till alla 
nyanställda lärare som känner oro och osäkerhet inför sin första tid som 
yrkesverksamma. Inspiration är hämtad från en av studiens informanter som 
betonar att dess nya kollega är en mycket värdefull tillgång i verksamheten. 
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INTRODUKTION 
Med examensbevis i handen ger sig årligen tusentals studenter ut i arbetslivet, 
förhoppningsvis redo för de prövningar och utmaningar som yrkeslivet innebär. En del 
av dessa kommer från landets olika lärarhögskolor och ska ta sig an sin nya yrkesroll; 
som lärare. Sedan år 2011 är det reglerat i svenskt lagrum att nyanställda lärare, under 
sin första tid som yrkesverksamma, ska erbjudas en introduktion som löper under dessas 
första läsår (SFS 2010:800, SFS 2011:326). Introduktionsperioden har som syfte att den 
nyanställda läraren genom stöd och stimulans ska utveckla och stärka sin yrkesroll 
(Skolverket, 2015).  

Granberg (2011) framhåller vikten av att introducera och välkomna nyanställda 
medarbetare till organisationen och ge dem rätt förutsättningar för att kunna axla sin nya 
yrkesroll. Den nyanställde har behov av att få nödvändig information som berör 
organisationen i stort, den egna arbetsgruppen samt den egna befattningen med 
tillhörande arbetsuppgifter (Granberg, 2011). Vidare behöver den nyanställde delges de 
förväntningar som råder på yrkesrollen (a.a.). Granberg (2011) menar att en väl 
genomförd introduktion leder till att nyanställda snabbare kommer in i yrket. 
Den tidigare forskning som presenteras i denna studie (se avsnitt Tidigare forskning) 
som rör nyanställda lärares introduktion, har fram till idag främst utforskats inom den 
utbildningsvetenskapliga disciplinen. Fenomenet introduktion av nyanställda lärare är 
dock enligt författarna också av intresse ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, som 
bidrar till att belysa fenomenet utifrån vuxnas lärande i arbetslivet. För att kunna 
underlätta lärande och yrkesmässig utveckling under introduktionsperioden hos 
nyanställda lärare, krävs en förståelse för hur fenomenet idag ter sig och upplevs av de 
som idag inträder i sina nya yrkesroller. Studien syftar därmed till att beskriva en 
nyanställd lärares upplevelse av denna lagstadgade introduktionsperiod och vilken 
betydelse denna haft för dess yrkesmässiga utveckling. Resultatet av studien är relevant 
för såväl yrkesverksamma lärare, rektorer och organisationer kopplade till skolväsendet. 
De kan alla genom djupare förståelse för nyanställda lärares upplevelser utveckla det 
nuvarande stöd som finns och skapa än bättre förutsättningar för att de nyanställda 
lärarna ska kunna utveckla sin yrkesmässighet. 

Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för den bakgrund som legat till grund för denna studie. Nedan 
ämnar studiens författare presentera hur introduktion och mentorskap historiskt har  
vuxit fram och utvecklats i arbetslivet, i synnerhet i skolväsendet. 

Introduktionsperiod 
I Skolutvecklingsavtalet ’Avtal 2000’, som träffades mellan arbetsgivarorganisationerna 
och de fackliga lärarorganisationerna i februari år 1996, avtalades rätten till ett 
introduktionsår för nyanställda lärare (Morberg & Fransson, 2001). Detta introduktions-
år syftade till att underlätta nyanställda lärares inträde i läraryrket, vilket skulle ske 
genom att det lokalt upprättades kommunala introduktionsprogram utifrån det ramverk 
som angavs i avtalet (a.a.). Vidare skulle detta introduktionsprogram erbjuda den 
nyanställde läraren tilldelning av en mentor (a.a.). Så blev dock inte fallet, utan många 
kommuner avstod från att införa introduktionsprogram och de som upprättades var av 
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varierande kvalitet (a.a.). De nyanställda lärarna inledde således sina anställningar utan 
organiserat stöd i sin nya yrkesroll, trots tecknat avtal gällande introduktionsperiod 
(a.a.). 

År 2010 genomgick den svenska skollagstiftningen, som reglerat utbildningsväsendet 
sedan år 1985, en större reformering och den nya skollagen SFS 2010:800 trädde 
sedermera i kraft. Sedan dess är det i Sverige lagstadgat att en lärare, som innehar 
behörighetsgivande examen, av arbetsgivaren ska erbjudas en introduktionsperiod i 
direkt anslutning till dess anställning (SFS 2010:800). I förordning 2011:326 om 
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare står det vidare i femte kapitlet 
att introduktionsperioden ska löpa under ett läsår på heltid samt att den nyanställde 
läraren under introduktionsperioden, av rektorn, ska tilldelas en mentor. 

Mentorskap 
Trots att mentorskap anses som en relativt ny företeelse i dagens arbetsliv, kan dess 
uppkomst härledas till antikens Grekland (Lindgren & Morberg, 2012). Den dåtida 
formen av mentorskap innebar att en äldre och mer erfaren person hade som uppgift att 
agera förebild och bidra till familjens söners utveckling (a.a.). Denna person benämndes 
just ’mentor’ och därav används dagens begrepp ’mentorskap’. Härifrån har mentor-
skapet utvecklats i olika riktningar, såväl formella som informella (a.a.).  
Organiserade mentorskapsprogram uppkom i USA för ungefär 40 år sedan och används 
fortfarande i de flesta staterna i USA (Lindgren & Morberg, 2012). Syftet är att 
underlätta den nyanställde läraren yrkessocialisation och utveckla de som anses vara de 
två huvudsakliga uppgifterna: att undervisa och att lära sig undervisa (a.a.). Lindgren 
och Morberg (2012) framhåller att forskning som gjorts på området har visat att ett 
framgångsrikt mentorskap föregås av noggranna och genomtänkta förberedelser. 
Det organiserade mentorskapet infördes i Sverige i slutet av 1990-talet (Lindgren & 
Morberg, 2012). Mentorskap i skolverksamheter, mellan mer erfarna och nyblivna 
lärare, infördes i ett antal svenska kommuner i början på 2000-talet. De nyanställda 
lärarna upplevde detta som värdefullt och lärorikt (a.a.). Sedan år 2011 har nyanställda 
lärare enligt Skollagen (SFS 2010:800) laglig rätt till en mentor under sitt första läsår 
som yrkesverksam. 
Enligt Skolverket (2015) fyller mentorn en viktig funktion som samtalspartner och 
rådgivare i situationer som berör pedagogik, metodik och didaktik under den 
nyanställdes introduktionsperiod. Mentorn ska, enligt Skolverkets stödmaterial (2015), 
även verka för att underlätta den nyanställde lärarens inträde i organisationen genom att 
informera såväl om skolan som organisation, som om de normer och värderingar som 
råder på arbetsplatsen. För att mentorn ska kunna fullgöra sin uppgift krävs det att 
denne har lärarlegitimation samt den kompetens och de förutsättningar som krävs för att 
kunna axla rollen (SFS 2011:326). Vidare ska mentorn, så långt som möjligt, har 
samma behörighet som den nyanställde läraren (Skolverket, 2015). Skolverket (2015) 
framhåller att mentorn har som uppgift att, tillsammans med den nyanställde läraren, 
planera in regelbundna möten där de utmaningar som uppkommer i samband med första 
tiden i yrket kan diskuteras. Vidare bör mentorn delge den nyanställde läraren 
konstruktiv kritik för att främja dess yrkesmässiga utveckling. Mentorn ska även 
tillsammans med rektorn och den nyanställde läraren, utforma en plan för den 
nyanställdes introduktionsperiod (Skolverket, 2015).  
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Legitimationssystem 
När Sveriges riksdag år 2011 beslutade att införa ett legitimationssystem för landets 
lärare och förskollärare blev deltagande i en introduktionsperiod under ett läsår en 
förutsättning för att erhålla lärarlegitimation och bedriva undervisning i svensk skola 
(SKOLFS 2011:37). I Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:37) från år 2011 om 
introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare, anges att rektorn 
innehar ansvar att såväl dokumentera som att under introduktionsperioden vid minst tre 
tillfällen bedöma läraren eller förskollärarens lämplighet att bedriva undervisning. I 
föreskriften anges också en kompetensprofil, vilken rektorns bedömning av den 
nyanställde läraren eller förskolläraren skulle utgå från (SKOLFS 2011:37). Rektorns 
samlade dokumentation syftade till att utgöra underlag för den nyanställde läraren eller 
förskollärarens ansökan om lärarlegitimation (SKOLFS 2011:37).  

Borttaget krav 
I samband med att Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och 
förskollärare (SKOLFS 2014:44) trädde i kraft i juli år 2014, togs kravet på genomförd 
introduktionsperiod bort som en förutsättning för lärarlegitimation (Skolverket, 2015). 
Även om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare inte längre är ett 
krav för legitimation, är det idag fortfarande lagstadgat att arbetsgivaren ska erbjuda 
denna till nyanställda lärare och förskollärare, som ej tidigare fått genomgå sådan period 
(SFS 2010:800). Likväl har de nyanställda lärarna och förskollärarna fortfarande rätt till 
en mentor under dess första läsår som yrkesverksam (a.a.). I Skolverkets (2015) stöd-
material om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare rekommenderas 
att introduktionsperioden utformas på ett sådant sätt att den är anpassad till den 
nyanställde lärarens examen och därmed den årskurs och de ämnen denne är behörig i. 
Den nyanställde lärarens första tid som yrkesverksam kan enligt Lindgren och Morberg 
(2012) upplevas som en osäker och svår tid. Denna tid kräver mycket energi och 
tålamod för att bemästra och bemöta de utmaningar som den nyanställde läraren ställs 
inför (Lindgren & Moberg, 2012). Introduktionsperioden som är reglerad i svensk 
skollag (SFS 2010:800) finns till för att stödja och stimulera den nyanställde läraren i 
dess yrkesmässiga utveckling och underlätta dess första tid som lärare. Hur den 
nyanställde läraren beskriver introduktionsperioden samt hur den upplevs främja 
lärande och bidra till yrkesmässig utveckling, är vad denna studie ämnar att undersöka.  

Avgränsning 
Nedan definieras och beskrivs, för studien, viktiga begrepp för att delge och precisera 
studiens utgångspunkter. I anknytning till varje begrepp, anges de avgränsningar som 
gjorts för studien.  

Introduktionsperiod 
Begreppet ’introduktionsperiod’, i denna studie, avser den introduktionsperiod som 
finns reglerad i Skollagen (SFS 2010:800), förordningen (SFS 2011:326) om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare samt Skolverkets föreskrifter om 
introduktionsperiod för lärare och förskollärare (SKOLFS 2014:44). Studien behandlar 
således inte annan introduktionsperiod som arbetsgivaren kan tänkas erbjuda 
nyanställda lärare som tidigare varit verksamma vid annan enhet och som i sin tidigare 
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anställning genomfört den lagstadgade introduktionsperiod om ett läsår på heltid som 
behörig lärare. 

Nyanställd lärare 
I denna studie avser begreppet ’nyanställd lärare’ innefatta den lärare som i enighet med 
Skollagens (SFS 2010:800) 2 kap. 22 a § 1 st., har rätt att erbjudas en introduktions-
period. Detta genom att de uppfyller paragrafens rekvisit: att läraren har avlagt 
behörighetsgivande examen samt att denna som behörig lärare ej tidigare har fått 
genomgå reglerad introduktionsperiod (SFS 2010:800 2 kap. 22 a § 1 st.).  
Huvudregeln säger att arbetsgivare som anställt en lärare är ansvarig att se till att denne 
får genomgå en introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid. Det 
finns dock undantag från denna rättsliga skyldighet (SFS 2011:326), vilka har tagits i 
beaktande och avgränsats från i denna studie (se punkter nedan).   
Arbetsgivaren är enligt 5 kap 4 § samt 7 och 11 punkten i övergångsbestämmelserna till 
förordning (SFS 2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, 
ej skyldig att erbjuda en introduktionsperiod om läraren: 

• redan genomfört en introduktionsperiod 
• har avlagt sin behörighetsgivande examen före den 1 juli 2011 och sedermera 

varit verksam sammanlagt minst ett läsår på heltid i en eller flertalet 
anställningar som lärare, förskollärare eller yrkesutövande som liknar 
undervisning inom skolväsendet 

• är anställd för högst 30 dagar 
• fått sin lärarlegitimation med grund i en utländsk lärar- eller förskollärarexamen 
• före den 31 mars 2012, har arbetat minst ett läsår på heltid i en eller flera 

anställningar och avlägger en behörighetsgivande examen före 1 juli 2018 
• undervisar inom dans, teater eller rörelse och drama. Detta under förutsättning 

att läraren var anställd inom något av tidigare nämnda ämnen den 1 december 
2013 och som: har en högskoleutbildning vilken var avsedd att ge kompetens 
som pedagog i skolväsendet i det eller de ämnena, har avlagt ämneslärarexamen 
genom förordningen SFS 2011:689, har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller 
motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller med arbetsuppgifter 
som liknar undervisning inom skolväsendet  

Arbetsgivaren är dessutom enligt 5 kap 5 § i förordning (SFS 2011:326) om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare, ej skyldig att erbjuda fritidspedagoger, 
vilka har blivit behöriga att undervisa som lärare eller förskolelärare. Detta eftersom 
deras fritidspedagogexamen ska ha kompletterats på sådant sätt att denne fått kompetens 
som motsvarar de krav för en utbildning som ger behörighet att bedriva undervisning 
inom skolväsendet (SFS 2011:326). Detta gäller under förutsättning att läraren eller 
förskolläraren har tjänstgjort som fritidspedagog under minst ett läsår på heltid (a.a.). 

Rektor  
Med rektor, avses i denna studie den person som enligt Skollagen (SFS 2010:800), 
genom sin anställning, ansvarar för att samordna introduktionsperioden på sin enhet vid 
nyanställning. Enligt Skolverket (2015) ansvarar rektorn för följande punkter under 
introduktionsperioden:  
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• att planera introduktionsperioden så att läraren ges det stöd som 
krävs utifrån dess tidigare kunskaper, erfarenheter och förmåga 
att fungera självständigt i sin yrkesroll.  

• ge läraren möjlighet att själv kunna påverka introduktions-
perioden utifrån dess egna utvecklingsbehov  

• utse en mentor till den nyanställde läraren  

• se till att mentorn ges förutsättningar och tillräckligt stöd för att 
kunna axla mentorsuppdraget  

• utforma introduktionsperioden så att läraren ges möjlighet att 
fullgöra så många av lärarrollens uppgifter som möjligt 

Mentorskap och mentor 
Med ’mentorskap’ avses i denna studie, i enighet med Granbergs (2011, s. 532-533, 
författaren refererar till Armstrong) definition: 

Mentorskap är en process i vilken särskilt utvalda och utbildade 
individer står för vägledning och råd som ska vara till hjälp att utveckla 
yrkeskarriären för de adepter som anförtros dem. 

Studien har därmed avgränsats från såväl det mentorskap som kan finnas mellan 
verksamma lärare och dess elever, som från andra typer av stöd av informell karaktär. 
Den form av mentorskap som ämnas undersökas i denna studie är det mentorskap som 
den nyanställde läraren har rätt till enligt femte kapitlet i förordning 2011:326 om 
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och som fortsatt specificeras i 
Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare (SKOLFS 
2014:44). 

Med mentor avses i denna studie därmed den lärarkollega, som i enighet med Skollagen 
(SFS 2010:800), är utsedd av rektor att vara en viktig stödperson för den nyanställde 
läraren under dess introduktionsperiod. 

Lärande 
Med lärande avses i denna studie, i enighet med Illeris (2015, s.18) definition av 
begreppet:  

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en 
varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 
mognad eller åldrande. 

Yrkesmässighet 
I denna studie kommer yrkesmässighet användas i förhållande till den nyanställde 
lärarens utveckling samt för att beskriva det stöd som erbjuds från övriga parter under 
introduktionsperioden. En ’yrkesmässig utveckling’ innefattar i enighet med 
Skolverkets stödmaterial (2015) en utveckling av nedanstående kompetenser.  

Yrkesmässighet innefattar enligt Skolverket (2015): 

• didaktisk förmåga 
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• ämneskunskap 
• kunskaper om läroplaner, ämnesplaner och kurser 
• att hålla sig uppdaterad inom forskning som berör pedagogik och ämnesdidaktik  
• kunskap om de delar av skollagen, de förordningar och föreskrifter samt 

allmänna råd de berörs av 
• att utifrån barnets och elevens bästa strukturera en utbildning som är likvärdig 

för alla 
• planering- och undervisningsförmåga 
• bedömning, betygssättning och utvärdering 
• samarbets- och relationsförmåga 
• kommunikativ förmåga och ledarskap 

’Yrkesmässigt stöd’ betecknar det stöd som ges med avsikt att främja lärande och i sin 
tur yrkesmässig utveckling hos den individ som genomgår introduktionsperioden. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, utifrån en nyanställd lärares upplevelse av sin livsvärld, 
skapa förståelse för hur introduktionsperioden främjar lärande och bidrar till dess 
yrkesmässiga utveckling. Vidare ämnar studien beskriva hur rektor, mentor och kollega 
i sina roller, under denna period, upplever sig stötta och bidra till den nyanställde 
lärarens yrkesmässiga utveckling.  
Ovanstående syfte har mynnat ut i två frågeställningar, vilka studien ämnar undersöka: 

• Hur upplever den nyanställde läraren att introduktionsperioden främjar lärande 
och bidrar till dess yrkesmässiga utveckling?  

• Vilket yrkesmässigt stöd beskriver rektor, mentor och kollega att de erbjuder 
den nyanställde läraren för att främja lärande under dess introduktionsperiod? 

Tidigare forskning 
Nedan beskrivs det forskningsfält som berör introduktionsprocesser för nyanställda 
lärare genom aktuella vetenskapliga artiklar och en avhandling. Underrubrikerna i detta 
avsnitt speglar de element som, genom den forskning författarna nedan presenterar, har 
identifierats som främjande för de nyanställda lärarnas lärande under dessas 
introduktionsperiod samt som av lärarna själva har upplevts som positiva och stärkt dess 
yrkesmässiga utveckling. I den forskning som författarna nedan presenterar, finns 
motsättningar och framförallt skillnader till vilken betydelse studierna tillskriver de 
olika elementen och hur de bör utformas för bästa möjliga upplevelse för de nyanställda 
lärarna. Urval av dessa artiklar och avhandlingar finns presenterat under kommande 
metodavsnitt under rubriken Urval och dess underrubrik Litteratur och tidigare 
forskning.  

Tid och resurser  
Paulin (2007) har i sin avhandling undersökt nyexaminerade lärares svårigheter i 
relation till dess övergång från avslutad utbildning till yrkeslivet, genom en kvalitativ 
metod. Paulin (2007) framhåller att nyanställda lärares första tid i yrket präglas av 
tidsbrist som hämmar dess yrkesmässiga utveckling. De nyanställda lärarna i Paulins 
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(2007) avhandling rapporterar om att det har saknas tid till förberedelse och utrymme 
för reflektion och stöd. Romano (2007) har, i en kvalitativ studie, i likhet med Paulin 
(2007), kommit fram till att den nyanställde lärarens dagliga arbete bör underlättas. Den 
nyanställde läraren bör delges utökade resurser i form av extra planeringstid för sina 
undervisningstimmar (Romano, 2007). 

En kvalitativ studie, genomförd av McCormack, Gore och Thomas (2006), visar på att 
nyanställda lärare bör ha en lättare arbetsbörda än de mer erfarna kollegorna, samt att 
det är hämmande för den nyanställdes lärande att i början av sin anställning undervisa i 
andra ämnen än denne är utbildad i. Ytterligare ansvar såsom att vara klassföreståndare 
och/eller engagemang i andra aktiviteter på skolan, bör undvikas för att istället ge 
utrymme och tid för utvärdering och utveckling av den nyanställde lärarens 
undervisningsförmåga (McCormack m.fl., 2006). Hög arbetsbelastning under 
nyanställda lärares första tid i yrket är något som även identifieras i en kvalitativ studie, 
genomförd av Le Maistre och Paré (2009), vilken ytterligare visar på att de nyanställda 
lärarna dessutom förväntas att prestera i likhet med de mer erfarna kollegorna. 
Algozzine, Gretes, Queen och Cowan-Hathcock (2007), presenterar i sin kvantitativa 
studie i sin tur att det är eftersträvansvärt att erbjuda den nyanställde läraren minskad 
arbetsbelastning i form av färre antal undervisningstimmar och utökad tillhörande 
planeringstid samt att extra ansvarsområden bör undvikas under denna period. 

Gaikhorst, Beishuizen, Korstjens och Volman (2014), har genomfört en kvalitativ 
studie, som visar på att en introduktionsprocess är ett tids- och resurskrävande fenomen, 
vilken också bör ges detta av arbetsgivaren för att den ska upplevas som positiv av den 
nyanställde läraren. Att introduktionen kräver såväl tid som andra resurser är något som 
Gaikhorst m.fl. (2014) menar krävs en medvetenhet kring, både hos rektor och 
administration, som har befogenheter att påverka vilka resurser som delges. Gaikhorst 
m.fl. (2014) menar vidare att rektorn bör vara villig att satsa på sin personal och ge 
introduktionen de resurser som behövs för att kunna erbjuda en yrkesingång med 
kvalitet. I en kvalitativ studie, genomförd av Tricarico, Jacobs och Yendol-Hoppey 
(2015), konstateras att stöd från rektor är en nyckelfaktor till nyanställda lärares 
framgång, men framförallt att motsatsen: brist av stöd, kan vara skadligt och kan 
påverka den nyanställde lärarens vilja att fortsätta verka inom yrket. 

Planering och anpassning 
Introduktionsprocessen bör enligt resultat från LoCascio, Smeaton och Waters (2016) 
flermetodstudie, utformas och genomföras med eftertanke. Detta eftersom en 
misslyckad introduktion kan hämma lärande och i sin tur den nyanställde lärarens 
yrkesmässiga utveckling mer negativt än om arbetsgivaren inte erbjudit någon 
introduktion alls (LoCascio m.fl., 2016). Gaikhorst m.fl. (2014) fastslår vidare i sin 
studie att nyanställda lärare har upplevt introduktionsprocessen som positiv i allt högre 
grad i de fall där arbetsgivaren arbetat proaktivt och erbjudit regelbundna aktiviteter, 
och inte först när de nyanställda lärarna stött på problem. 
LoCascio m.fl. (2016), Romano (2007) och Tricarico m.fl. (2015) fastslår i sina studier 
att arbetsgivare bör anta en modell för introduktionsprocessen som är anpassningsbar 
efter den nyanställde lärarens egna individuella, unika förutsättningar. LoCascio m.fl. 
(2016) framhåller vidare att standardiserade introduktionsaktiviteter är ineffektiva och 
upplevs som meningslösa för den nyanställde läraren. Luft (2009) framhåller vidare i 
sin kvalitativa studie att de som genomgår en introduktion som är anpassad efter de 
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egna undervisningsämnena visar en ökad yrkesmässig utveckling jämfört med dem som 
får genomgå en generell introduktion.  
Paulin (2007) framhåller samband i form av de svårigheter som de nyanställda lärarna 
stöter på under sin första tid i yrket med hur de varierar över tid, och närmare bestämt 
under de tre första terminerna. Nyanställda lärare upplever enligt Paulin (2007) att de 
främsta utmaningarna under första terminen som lärare är de sociala relationer som ska 
upprättas i klassrummet. Under andra terminen finner de nyanställda lärarna istället 
svårigheter i klassrummet i form av pedagogiska och didaktiska problem, för att sedan 
under tredje terminen ha fått en förståelse för den komplexitet läraryrket innebär 
(Paulin, 2007). Denna förståelse leder till en upplevelse av svårigheter i uppdraget som 
helhet, vilket sträcker sig utanför klassrummet till relationer och samarbete med 
föräldrar, kollegor och skolsystemet i stort (a.a.). De nyanställda lärarna uppgav i 
Romanos (2007) studie i sin tur svårigheter som var kopplade till att skapa goda 
relationer i klassrummet, hur de skulle gå tillväga för att motivera och engagera sina 
elever samt vilken undervisningsmetodik som på ett effektivt sätt kunde leda till 
önskade resultat. Paulin (2007) och Romano (2007) menar därför att arbetsgivare vid 
planering av introduktionen bör ta hänsyn till de svårigheter nyanställda lärare upplever 
i samband med olika perioder under första anställningstiden. 
Introduktionen och stödet ska, enligt Gaikhorst m.fl. (2014), Paulin (2007) och 
Tricarico m.fl. (2015), även grundas i den kontext som den nyanställde läraren kommer 
bli en del av och fokus ska specifikt ligga på de svårigheter som är unika för 
verksamheten. För att kunna bemöta dessa verksamhetsspecifika svårigheter, såsom 
varierande språkkunnighet, föräldrakontakt eller klassrumsmiljö, krävs det ett samarbete 
i lärarkollegiet för såväl den nyanställde läraren som övriga lärares yrkesmässiga 
utveckling (Gaikhorst m.fl., 2014). Hudson (2012) har genom sin kvalitativa studie, 
fastställt liknande resultat. Varje skolas kontext och sammanhang är unika, såsom dess 
geografiska läge, kultur, elevgrupper och socioekonomiska status (Hudson, 2012). Det 
vore därför enligt Hudson (2012) orealistiskt att förvänta sig att den nyanställde läraren 
redan utan att ha verkat i kontexten, besitter kunskap om den och utan stöd veta hur 
denna ska bemöta och verka i den. Hudson (2012) menar vidare att det därför är 
lämpligt att den nyanställde läraren får vägledning, exempelvis genom support från en 
mentor som kan vara förebild och ge feedback på den nyanställde lärarens arbete.  

Information 
Gaikhorst m.fl. (2014) och LoCascio m.fl. (2016) framhåller att arbetsgivare, genom att 
tydliggöra förväntningar, regler och de riktlinjer som gäller för den specifika 
arbetsplatsen, underlättar de nyanställda lärarnas första tid på dess nya arbetsplats och 
gör att de snabbare kan identifiera sig med organisationen. Informationen bör utöver 
regler och policys även innehålla praktisk information, exempelvis såsom användar-
uppgifter för skolans datorer och riktlinjer för hur läraren beställer och köper in 
läromaterial till sina elever (Gaikhorst m.fl., 2014). McCormack m.fl. (2006) studie, 
visar även den på att information, i form av bland annat rasttider, personallistor, policys 
och kalendarium upplevs som mycket värdefullt för den nyanställde läraren vid dess 
anställningsstart. 

Studier genomförda av Algozzine m.fl. (2007) och Romano (2007), visar i enighet med 
ovan nämnda studier, på att tydlig information om förväntningar, rutiner och regler är 



 

 

9 

betydande för hur den första tiden upplevs av den nyanställde läraren. Av betydelse är 
också att den nyanställde läraren inte bara får mottaga denna information, utan även att 
denne sätter sig in i och förstår på vilket sätt riktlinjerna och reglerna styr dess arbete 
(Algozzine m.fl., 2007). 

Kultur 
En stödjande kultur är enligt Gaikhorst m.fl. (2014) av betydelse för nyanställda lärares 
inträde i en ny verksamhet. Denna kultur symboliseras enligt Gaikhorst m.fl. (2014) av: 
öppenhet, tillåtande av misstag, möjlighet att pröva nya metoder, samarbete samt högt 
värdesättande av såväl formella som informella utbyten mellan nyanställda och mer 
erfarna kollegor. Detta pekar Gaikhorst m.fl. (2014) studie på är ett element, som är av 
större betydelse för den nyanställde lärarens lärande på dess nya arbetsplats än 
planering och strukturering av introduktionen. Studien visar vidare på att en viktig del 
av en stödjande arbetsplatskultur är att de nyanställda lärarnas kompetens värdesätts i 
lika hög grad som de mest erfarna kollegornas (Gaikhorst m.fl., 2014). De nyanställda 
lärarna kan enligt Gaikhorst m.fl. (2014) bidra med nya kunskaper och tankesätt till 
arbetsplatsen medan de övriga medarbetarna kan stödja de nyanställda lärarna genom 
sin yrkeserfarenhet. Motsvarande resultat till Gaikhorst m.fl. (2014) studie står även att 
finna i Lufts (2009) studie, där en tillåtande kultur med stöttning från mer erfarna 
kollegor upplevs som värdefullt under introduktionen. Detta då det leder till en 
utveckling av arbetsmetoder och lösningar på problem som de nyanställda lärarna stöter 
på i sitt dagliga arbete. 

En kvalitativ studie av Bianchini och Brenner (2009), slår i sin tur fast att en motsatt 
kultur, som är stagnerad, isolerad och präglas av grupptänkande, hämmar den 
nyanställde lärarens yrkesmässiga utveckling. Det är därför viktigt att rektorn verkar för 
att skapa en levande kultur, där erfarenhetsutbyte och utveckling kommer till stånd 
(Bianchini & Brenner, 2009). Kulturens betydelse för lärande framhålls även i en 
kvalitativ longitudinell studie av Lovett och Cameron (2011). Lovett och Cameron 
(2009) belyser att nyanställda lärare som träder in i en kultur som inte är tillåtande eller 
öppen, upplever att dess yrkesmässiga utveckling hämmas och att det inte bör vara upp 
till den nyanställde läraren att själv vara drivande för att lärande ska komma till stånd. 
I McCormack m.fl. (2006) studie, uppgav de nyanställda lärarna att informella 
diskussioner och en öppenhet gällande de problem som verksamheten stöter på, var 
värdefulla för deras yrkesmässiga utveckling. Studien slår i det fast att det är betydande 
för de nyanställda lärarnas utveckling, att rektorn formar en anda på arbetsplatsen där 
den professionella diskussionen värdesätts och är en del av det dagliga arbetet i 
verksamheten (McCormack m.fl., 2006). Det är därmed viktigt att de nyanställda 
lärarna välkomnas och ses som värdefulla bidrag för såväl de övriga kollegornas som 
hela arbetsplatsens fortsatta utveckling (a.a.). 
I en studie, genomförd med såväl kvalitativ som kvantitativ metod av Patrick, Elliot, 
Hulme och McPhee (2010), belyses i enighet med det McCormack m.fl. (2006) ovan 
fastslår. Patrick m.fl. (2010) menar att informella professionella diskussioner kan vara 
lika betydande som att formella diskussioner kommer till stånd. Ett kollegium som 
bygger på förtroende och där ömsesidigt utbyte av erfarenheter ses som värdefullt för 
samtliga lärare, såväl nya som mer erfarna, är enligt studiens resultat ett viktigt element 
som utvecklar professionaliteten i skolorna (Patrick m.fl., 2010). Att arbetsplatsen bör 
präglas av en kultur som värdesätter informella erfarenhetsbyten, bekräftas vidare av 
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Algozzine m.fl. (2007), som visar på positiva effekter av att den nyanställde läraren ser 
sig själv som en del av den professionella gemenskapen.  
Paulin (2007) tolkar utifrån de nyanställda lärarnas uttalanden att det råder en kultur 
som präglas av en individualitet snarare än ömsesidigt stöd kollegor emellan och att det 
inte råder någon kollegial samsyn vad det gäller ansvarstagande. Detta leder enligt 
Paulin (2007) till att de nyanställda lärarna förmodar att de på egen hand ska klara av de 
motgångar de möter i arbetet. Paulin (2007) framhåller vidare att trots att förut-
sättningarna för en stödjande kultur finns i verksamheterna i form av kommunikativa 
arenor och deltagande i ett arbetslag, så tar de nyanställda lärarna inte hjälp av mer 
erfarna kollegor. Detta på grund av att de vill undvika att visa sin osäkerhet och att det 
råder samarbetssvårigheter i arbetslaget (Paulin, 2007). 

Brist på kollegialt stöd och att nyanställda lärare inte vill visa osäkerhet gentemot sina 
mer erfarna kollegor stöds av Le Maistre och Parés (2009) kvalitativa studie, där 
nyanställda lärare rapporterar om att de inte kan vända sig till mer erfarna kollegor 
eftersom de riskerar att förlora deras förtroende. Därigenom menar Le Maistre och Paré 
(2009) att nyanställda lärares yrkesmässiga utveckling kan främjas genom att mer 
erfarna kollegor är tillåtande gentemot sina nya kollegor och delar med sig av sina 
erfarenheter och arbetsstrategier. 

Mentorskap 
Mentorskap är ett element, som i flera av studierna författarna tagit del av, har fastställs 
ha underlättat den nyanställde lärarens första tid på sin nya arbetsplats (Algozzine m.fl., 
2007; Bianchini & Brenner, 2009; Gaikhorst m.fl., 2014; Gilles, Trigos Carrillo, Wang, 
Stegall & Bumgarner, 2013; Hudson, 2012; Le Maistre & Paré, 2009; LoCascio m.fl., 
2016; Luft, 2009; McCormack m.fl., 2006; Paulin, 2007; Tricarico m.fl., 2015). Dock 
tillskriver studierna mentorskapet olika stor betydelse för introduktionsprocessen som 
helhet och det förekommer olika synsätt på hur mentorskapet bör bedrivas för att uppnå 
en ökad yrkesmässig utveckling hos den nyanställde läraren (a.a.).  

Gilles m.fl. (2013) framhåller, i en kvantitativ studie, de nyanställda lärarnas upplevelse 
av mentorskapet under dessas första tid som stödjande, utvecklande och i vissa fall 
avgörande för att ha klarat första året som lärare. Mentorn uppges ha stöttat de 
nyanställda lärarna med praktiska uppgifter, så som exempelvis lektionsplanering, 
relevant litteratur och undervisningsteknik samt med sociala relationer med elever som 
upplevts problematiska (Gilles m.fl., 2013). De nyanställda lärarna uppger även att 
mentorn varit ett stort stöd på såväl personliga som emotionella plan under svåra 
situationer och perioder (a.a.).  

LoCascio m.fl. (2016) konstaterar i sin studie, där ett mentorskap under 30 veckor var 
den enda aktiviteten som genomfördes utöver en 20 dagars introduktion, att de 
nyanställda lärarna inte upplevde mentorskapet som tillräckligt för att de skulle 
övervinna de hinder och problem som uppstod under första tiden som yrkesverksamma. 
LoCascio m.fl. (2016) studie visar dock på att mentorskapet, i viss mån, har upplevts 
som positivt i de fall relationen till dess mentor har präglats av förtroende, där mentorn 
har funnits lättillgänglig under hela perioden, där träffar har planerats och skett 
kontinuerligt samt då mentorskapet har delgetts tillräckligt med tid och resurser. 
Framförallt, konstaterar LoCascio m.fl. (2016) att extra stöd krävs under den 
nyanställde lärarens första dagar. Det räcker därmed inte för rektorn att endast förmedla 
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en kontakt till en mer erfaren kollega (Bianchini & Brenner, 2009; Gaikhorst m.fl., 
2014; LoCascio m.fl., 2016). Rektorn bör därmed systematiskt planera och delge 
resurser i form av tid och utrymme i det dagliga arbetet för att möjliggöra kontinuerliga 
möten mellan mentorn och den nyanställde läraren, utan att detta upplevs som en 
belastning för någon av parterna (Gaikhorst m.fl. 2014; LoCascio m.fl., 2016). 
Gaikhorst m.fl. (2014) och LoCascio m.fl. (2016) konstaterar vidare i sin studie, att 
rektorn bör kontrollera och följa upp processen samt vara ett aktivt stöd till båda 
parterna i mentorskapet.  
Gaikhorst m.fl. (2014) framhåller vidare i sin studie, att en viktig parameter är att de 
individer som tilldelas mentorsuppdraget har en gedigen erfarenhet av sitt yrke samt att 
de genom utbildning har tillägnat sig de redskap som krävs för att vägleda en ny 
kollega. Bianchini och Brenner (2009) och Lufts (2009) studier visar i sin tur på att 
bristande kunskaper hos mentorn vad det gäller den nyanställde lärarens undervisnings-
ämnen, leder till att denne snarare söker stöd hos andra parter. I ett mentorskap, där 
mentorn däremot innehar kunskap och resurser, leder ofta diskussionerna och utbytet 
med mentorn till ett förändrat synsätt och en utveckling av den nyanställde lärarens 
undervisningsmetoder (Luft, 2009). LoCascio m.fl. (2016) menar i sin studie att rektorn 
bör sträva efter att utveckla den kompetens hos mentorn som krävs för att denne ska 
kunna anpassa sitt mentorskap till enskilda nyanställda lärares behov, förutsättningar 
och förväntningar. Rektorn bör sedermera se till att de anställda som ska anta 
mentorsuppdraget går in i sin roll med stort engagemang och ansvarstagande, eftersom 
deras inställning till uppdraget är av största betydelse för vilket förtroende nyanställda 
lärarna får för sin mentor (LoCascio m.fl., 2016).  

Mötesplatser med andra nyexaminerade lärare 
Paulin (2007) har i sin avhandling samlat in empiri genom seminarier med nyanställda 
lärare. Detta bidrar med relevant material till studien i sig, men upplevs även som en 
givande aktivitet av deltagarna. De nyanställda lärarna upplever gruppintervjuerna som 
ett forum där de kan samtala om erfarenheter och motgångar i arbetet med lärare i 
samma situation, vilket det inte finns varken stöd eller utrymme för på deras nuvarande 
arbetsplatser (Paulin, 2007). Vidare menar de nyanställda lärarna att de diskussioner 
som förts under studiens seminarier har bidragit till värdefulla reflektioner som i sin tur 
har bidragit till deras yrkesmässiga utveckling (a.a.). 
McCormack m.fl. (2006) beskriver likartade resultat likt de i Paulins (2007) avhandling, 
där introduktionsseminarier med andra nyanställda lärare sågs som mycket givande. De 
nyanställda lärarna upplevde att seminarierna gav utrymme till att bygga informella 
nätverk (McCormack m.fl., 2006). Dessa nätverk konstaterades vara viktiga för de 
nyanställda lärarnas yrkesmässiga utveckling, genom att dessa gav möjlighet att 
tillsammans med andra i en liknande situation, kunna diskutera och utbyta erfarenheter 
om deras första tid i yrket (a.a.). Luft (2009) och Tricarico m.fl. (2015) studier visar på 
liknande resultat med det McCormack m.fl. (2006) konstaterar i sin studie. Genom att 
nyanställda kan upprätta nätverk med andra ges möjlighet att utbyta erfarenheter, 
respektera andras arbete och växa tillsammans, vilket i sin tur stärker hela lärarkåren 
(Tricarico m.fl. 2015). 
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Sammanfattning 
Nyanställda lärares rätt till introduktionsperiod och mentor regleras idag i Skollagen 
(2010:800), förordningen (SFS 2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 
förskollärare och Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och 
förskollärare (SFS 2014:44). Introduktionsperioden syftar idag främst till att främja och 
stödja den nyanställde lärarens yrkesmässiga utveckling (Skolverket, 2015). 
Den tidigare forskning som presenteras i denna studie visar på att den nyanställde 
läraren ofta upplever den första tiden i yrket som turbulent och full av utmaningar 
(Hudson, 2012; Paulin, 2007; Tricarico m.fl., 2015). Under denna tid är det viktigt att 
den nyanställde läraren får stöd i att hitta balans i yrkeslivet, vilket annars kan bli 
överväldigande och inkräkta på dess fritid (Hudson, 2012; Tricarico m.fl., 2015). Le 
Maistre och Paré (2009) och Hudson (2012) menar att den nyanställde läraren lätt 
känner sig överbelastad och därmed sänker kraven till rimliga nivåer, på sig själva och 
det arbete de utför, vilket är en strategi som mer erfarna kollegor råder dem till. 
En röd tråd genom samtliga tidigare presenterade studier, är att utbyte av erfarenheter 
mellan nyanställda lärare och dess kollegor, är av betydelse för att yrkesmässig 
utveckling ska komma till stånd (Algozzine m.fl., 2007; Bianchini & Brenner, 2009; 
Gaikhorst m.fl., 2014; Gilles m.fl., 2013; Hudson, 2012; Le Maistre & Paré, 2009; 
LoCascio m.fl., 2016; Lovett & Cameron, 2011; Luft, 2009; McCormack m.fl., 2006; 
Paulin, 2007; Patrick m.fl., 2010; Romano, 2007; Tricarico m.fl., 2015). Detta utbyte 
bör så ske både under samt utöver den formella introduktion som den nyanställde 
läraren erbjuds (Bianchini & Brenner, 2009; Gaikhorst m.fl., 2014; Le Maistre & Paré, 
2010; LoCascio m.fl., 2016; Lovett & Cameron, 2011; Luft, 2009; McCormack, 2006; 
Paulin, 2007). En viktig faktor för den nyanställde lärarens yrkesmässiga utveckling, är 
att bli en aktiv deltagare i sin utvecklingsprocess och såväl lära av andra som att öka sin 
förmåga att själv dela med sig av sina erfarenheter (Lovett & Cameron, 2011; 
McCormack m.fl., 2006). Uppbyggandet av nätverk ses därmed som betydande för att 
den nyanställde läraren ska kunna utvecklas yrkesmässigt (Gaikhorst m.fl., 2014; 
Hudson, 2012; LoCascio m.fl., 2016; Patrick m.fl., 2010; Paulin, 2007; Tricarico m.fl., 
2015). 
Utifrån den forskning som presenteras i avsnittet Tidigare forskning, kan det förstås att 
syftet med att undersöka nyanställda lärares introduktion varierar och att det föreligger 
olika intressen hos studiernas olika forskare. Paulin (2007) har i enighet med Romano 
(2007) och Gilles m.fl. (2013) som syfte att undersöka hur nyexaminerade lärares 
inträde i yrket kan underlättas och önskar se en förbättring av såväl lärarutbildning som 
introduktionsprocessen. Vidare undersöker flertalet studier vilken betydelse 
introduktionen har för nyanställda lärares benägenhet att stanna i yrket (Algozzine m.fl., 
2007; Gaikhorst m.fl., 2014; Le Maistre & Paré, 2009; LoCascio, 2016; Tricarico m.fl., 
2015). Bianchini och Brenner (2009) och Hudson (2010) undersöker å sin sida hur 
introduktionen kan utformas i syfte att effektivisera nyanställda lärare. Luft (2009) och 
McCormack m.fl. (2006) fokuserar på introduktionens betydelse för nyanställda lärares 
yrkesmässiga utveckling i relation till det egna undervisningsämnet respektive dess 
betydelse för elevernas skolresultat. Patrick m.fl. (2010) och Lovett och Cameron 
(2011) belyser däremot introduktionen utifrån syftet att främja de nyanställda lärarnas 
yrkesmässiga utveckling, vilket också är av intresse för denna studie. 
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Forskning, som författarna tagit del av och vilken har presenterats ovan, om nyanställda 
lärares introduktionsprocess, har fram tills idag främst studerats inom den 
utbildningsvetenskapliga disciplinen. Fenomenet introduktion av nyanställda lärare är 
dock enligt författarna också av intresse ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, som 
bidrar till att belysa fenomenet utifrån vuxnas lärande i arbetslivet. I kommande avsnitt, 
Teoretiska utgångspunkter, presenteras de teorier om vuxnas lärande som legat till 
grund för denna studie.  

Teoretisk utgångspunkt 
Historiskt har lärande förklarats utifrån såväl behavioristiska som kognitiva teorier, 
vilka fokuserar på observerbart beteende respektive mentala processer (Nilsson, Wallo, 
Davidsson & Rönnqvist, 2011). Under senare delen av 1900-talet har det sedermera 
vuxit fram teorier som menar att lärande förstås i förhållande till den kontext och de 
sociala och samhälleliga strukturer som det är en del av (a.a.).  

Paulin (2007) framhåller i sin avhandling ett synsätt på introduktion för nyexaminerade 
lärare som ett inträde i ett nytt och okänt, sammanhang i form av ett nytt yrke på en ny 
arbetsplats. Paulin (2007) menar vidare att det är genom ett deltagande i denna process 
den nyexaminerade läraren kan tillgodose sig kunskaper och färdigheter som är av 
relevans för yrket, vilket tillhandahålls av gemenskapen denne är en del av. Den 
nyexaminerade lärarens situation som nyanställd förklarar Paulin (2007) med Lave och 
Wengers (1991) teori ’situated learning’ om lärande som aktivt deltagande i en praktik 
där individen går från att vara nybörjare och en perifert legitim deltagare till att erhålla 
fullvärdigt medlemskap. Utöver ett teoretiskt perspektiv som betonar kontextuella 
faktorer framhålls en social dimension som förutsättning för lärande i den tidigare 
forskning som presenteras i denna studie. Bianchini och Brenner (2009) menar att 
lärande kan förstås som såväl situerat som socialt och hänvisar detta perspektiv till 
Wengers (1998) teori ’communities of practice’, vilken betonar lärande som en social 
aktivitet i praktikgemenskaper. 

Utifrån denna studies syfte tillsammans med den tidigare forskning som presenterats 
ovan kan det således förstås att teoretiska utgångspunkter som innefattar kontextuella 
och sociala dimensioner av lärande är centrala för att skapa förståelse för det fenomen 
som ämnas studeras. Därav syftar detta avsnitt till att redogöra för Lave & Wengers 
(1991) teori ’situated learning’ och dess förlängning genom Wengers (1998) teori 
’communities of practice’. 

Situerat lärande 
Begreppet ’situated learning’ översätts på svenska till ’situerat lärande’ och innebär att 
lärande alltid sker i ett sammanhang och att sammanhanget i sig påverkar lärprocessen 
(Illeris, 2015). I Lave och Wengers (1991) bok Situated learning: Legitimate peripheral 
participation presenteras teorin med samma namn. Utifrån teorin anses lärande vara 
knutet till den sociala och kulturella kontext som individen verkar i (Lave & Wenger, 
1991). Genom att tillämpa situerat lärande som teoretisk utgångspunkt, ges fokus åt de 
sociala gemenskaper som individen ifråga blir en del av och de sociala situationer där 
lärande antas ske (a.a.). 
Teorin tar avstamp i Lave och Wengers (1991) forskningsprojekt där de studerade ett 
antal fall av lärlingsförhållanden. I dessa lärlingsförhållanden tillägnade sig outbildade 
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individer kunskap och färdigheter genom att vara en del av en gemenskap där de genom 
sociala relationer med mer erfarna personer gick från att vara en perifer deltagare till att 
bli fullvärdig medlem (Lave & Wenger, 1991). Lave och Wengers (1991) forskning 
visade på att lärlingarna under denna process tillägnade sig den kunskap och de 
färdigheter som fanns inom ramen för den gemenskap de var en del av. Genom att 
närma sig att bli fullvärdig medlem av gemenskapen, blir individen mer bekant med 
verksamheten och skapar därigenom en förståelse hur de uppgifter som tilldelas denna 
ska hanteras (Lave & Wenger, 1991). Detta förutsätter dock att det skapas relationer och 
samspel mellan gemenskapens befintliga medlemmar och individen, för att möjliggöra 
närmandet av den kultur som råder (a.a.). 
Lave och Wenger (1991) framhåller i sin teori situated learning att lärande kan förstås 
utifrån det faktum att individen är en del av den värld hon lever i. Med denna 
utgångspunkt menar Lave och Wenger (1991) att lärande sker genom deltagande i en 
social praktik, i vilken individen tillägnar sig kunskap och färdigheter. Lave och 
Wenger (1991) förtydligar deltagandets och den sociala praktikens avgörande funktion 
för lärprocessen utifrån att lärande sker då individen får ta sig an en ny uppgift eller 
vara del av en främmande aktivitet, vilka är processer som inte uppkommer isolerat från 
den situation individen är en del av. Lave och Wenger (1991) menar därför att 
lärprocessen är en del av ett större nätverk av relationer i en gemenskap. Vidare menar 
Lave och Wenger (1991) att den kunskap och de färdigheter som utnyttjas och 
tillhandahålls av deltagarna i en social praktik utgör ramen för vilka kunskaper och 
färdigheter individen tillägnar sig. Detta förklarar Lave och Wenger (1991) genom att 
olika form kunskap och färdigheter nyttjas och tillhandahålls i olika situationer och 
tillskrivs därför endast mening i de praktiker de är användbara.  
Lave och Wengers (1991) teori om legitimt perifert deltagande (svensk översättning 
enligt Paulin, 2007) kan i denna studie bidra med förståelse för den nyanställde lärarens 
inträde i verksamheten och sin nya yrkesroll. Genom att den nyanställde läraren aktivt 
deltar i den gemenskap hen blir en del av kan ett fullvärdigt medlemskap, i enighet med 
Lave och Wengers (1991) teori, erhållas. Vidare är teorin behjälplig i förståelsen för 
vilken betydelse kontexten, det vill säga den verksamhet i vilken den undersökta 
introduktionsperioden genomförs, tillskrivs för den nyanställde lärarens lärande och 
yrkesmässiga utveckling. 

Socialt lärande 
Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande har sedan förlängts i Wengers 
(1998) sociala teori om praktikgemenskaper (svensk översättning av Nilsson m.fl., 
2011) i det litterära verket ’Communities of practice’. Wenger (1998) menar att lärande 
är ett socialt fenomen som uppstår genom socialt deltagande i en praktik, där individen 
skapar en identitet i relation till praktiken denne är en del av. Vidare menar Wenger 
(1998) att lärande som socialt fenomen kan förstås utifrån fyra beståndsdelar; meaning, 
practice, community och identity, vilka illustreras i förhållande till lärande i figur 1 
nedan.  
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Figur 1. Utformad enligt: Figure 0.1. Components of a social theory of learning: an initial inventory. 
(Wenger, 1998, s. 5). 

Wenger (1998) menar att teorins beståndsdelar är begrepp som definierar varandra 
ömsesidigt och är tätt förbundna. Utifrån dessa beståndsdelar kan det förstås att lärande 
är en process som sker genom individens tillhörighet och handling i en praktik, vilket i 
sin tur leder till en utveckling av såväl individens erfarenhet som identitet. Vidare är de 
fyra beståndsdelarna integrerade i begreppet praktikgemenskap som enligt Wenger 
(1998) ska ses som en bredare begreppsram för att förstå lärande som en social aktivitet. 
Genom att förklara lärande med en social teori kan det i denna studie skapas förståelse 
för hur yrkesmässigt stöd kan erhållas genom upprättande av sociala relationer i den 
aktuella verksamheten. Dessa relationer, mellan den nyanställde läraren och övriga 
deltagare, kan således bidra med en förståelse för hur lärande och yrkesmässig 
utveckling kommer till stånd. 

Praktikgemenskaper 
Wenger (1998) framhåller att alla människor i sina vardagliga aktiviteter ständigt och 
parallellt är delaktiga i så kallade praktikgemenskaper, vilka motsvarar den omgivning 
lärprocessen är en del av. Dessa praktikgemenskaper kan utgöras av exempelvis en 
föräldragrupp, en arbetsgrupp eller en kundklubb. Lärande i en praktikgemenskap 
kräver inte fysiska möten utan ska enligt Wenger (1998) snarare förstås som en process 
där individer aktivt deltar och skapar en identitet i relation till den sociala samvaron. 
Wenger (1998) menar därför att de medlemmar som utgör praktikgemenskapen inte 
nödvändigtvis behöver vara medvetna om varken sitt eget eller andras deltagande. I 
denna studie kan praktikgemenskaper exempelvis motsvaras av den nyanställde lärarens 
arbetslag, hela skolverksamheten eller lärarkåren i stort. 

En praktikgemenskap med förutsättningar för lärande karaktäriseras enligt Wenger 
(1998) av tre dimensioner, vilka är ömsesidigt sammankopplade, se figur 2 nedan. 
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Figur 2. Utformad enligt: Figure 2.1. Dimensions of practice as the property of a community (Wenger, 
2008, s. 73). 
Dessa dimensioner beskrivs enligt Wenger (1998) enligt följande: 

• Ett ömsesidigt engagemang (mutual engagement) står för de relationer 
medlemmarna, genom deltagande i praktikgemenskapen, utvecklar till varandra. 
Dessa relationer bidrar till ett ömsesidigt stöd och leder till att de lär av 
varandra. 

• En gemensam verksamhet (a joint enterprise) står för det specifika och 
gemensamma område som är av intresse för medlemmarna i 
praktikgemenskapen. Denna uppgift bidrar till att det inom praktikgemenskapen 
utvecklas en kunskap väsentlig för det uppdrag som utförs inom 
praktikgemenskapen. 

• En delad repertoar (a shared repertoire) står för medlemmarnas gemensamma 
erfarenheter och verktyg som utgör grunden för hur de i praktikgemenskapen 
löser problem och tar sig an uppgifter.  

Utifrån detta kan förstås att det lärande som kommer till stånd hos individen avgörs av 
de ramar i form av såväl kunskap och färdigheter som de normer och värderingar som 
råder i praktikgemenskapen (Wenger, 1998). 
I denna studie kan Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper bidra med en 
förståelse för hur lärande och yrkesmässig utveckling, inom ramen för 
introduktionsperioden, kan komma till stånd genom att den nyanställde läraren bjuds in 
och aktivt deltar i de praktikgemenskaper som råder. Vidare kan det genom teorins tre 
dimensioner skapas förståelse för hur lärande och yrkesmässig utveckling kommer till 
stånd genom praktikgemenskapens förutsättningar, det vill säga att deltagarna har, vad 
Wenger (1998) framhåller som, ett ömsesidigt engagemang, har en gemensam 
verksamhet och en delad repertoar. 
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METOD 
Denna studie är en fallstudie, vilken syftar till att beskriva ett specifikt fall, vilket i 
denna studie utgörs av en introduktionsperiod. Det som ämnats undersökas är hur en 
individ, vilken motsvarar denna studies definition av ’nyanställd lärare’, upplever sin 
introduktionsperiod i förhållande till dess lärande och yrkesmässiga utveckling. Vidare 
har författarna genom denna studie undersökt vilket yrkesmässigt stöd som har erbjudits  
den nyanställde läraren från rektor, mentor och en kollega. 

Detta avsnitt inleds med att presentera de metodologiska utgångspunkter som legat till 
grund för denna studie. Vidare beskrivs författarnas metodval vad det gäller intervju 
samt de etiska förhållningssätt som har genomsyrat forskningsprocessen. Avslutningsvis 
redogör författarna för studiens urval, instrument, empiriska insamling och analys, för 
att med största möjliga transparens ge läsaren förståelse för hur denna studie har 
planerats och genomförts. 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie har utgått från kvalitativ ansats vilken möjliggör forskning av kvaliteter 
och egenskaper (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Studien har undersökt hur en 
nyanställd lärare har upplevt sin introduktionsperiod i förhållande till dess lärande och  
yrkesmässiga utveckling. Därav har en kvalitativ metod varit av relevans för att få en 
djup, snarare än en bred, förståelse för detta fenomen. Vidare möjliggör en kvalitativ 
ansats rika och fylliga beskrivningar av den enskilda individens livsvärld och 
erfarenheter (Bjereld, m.fl., 2009). Detta angreppssätt blev således nödvändigt för att 
kunna skapa förståelse för en nyanställds första tid som yrkesverksam lärare samt hur 
denne upplever att introduktionsperioden främjat lärande och bidragit till dess 
yrkesmässiga utveckling. 
I denna studie har en forskningsdesign i form av fallstudie tillämpats för att möjliggöra 
undersökning av ett specifikt fall, vilket enligt Merriam (1994) kan utgöras av till 
exempel en viss händelse eller en viss grupp. Merriam (1994) framhåller att en 
fallstudie omfattas av följande grundläggande egenskaper: 

• Partikularisk, i den bemärkelsen att studiens fokus ligger på ett specifikt fall 
• Deskriptiv, eftersom studien ämnar presentera en tät och omfattande beskrivning 

av det fall som studerats 
• Heuristisk, vilket innebär att studiens resultat kan bidra med en förbättrad 

förståelse av det unika fallet 
• Induktiv, eftersom studien inte ämnar bevisa en på förhand bestämd hypotes, 

utan snarare på att upptäcka nya aspekter i det unika fallet 

Den specifika företeelse som varit av intresse för denna studie är ett pedagogiskt 
program, vilket enligt Merriam (1994) med fördel undersöks genom en fallstudie, i form 
av den lagstadgade introduktionsperiod för nyanställda lärare som sker under dess första 
tid i yrket. Det finns idag, efter borttaget krav på genomförandet av introduktionsperiod 
i förhållande till lärarlegitimation och behörighet, inga centrala styrningar vad det gäller 
introduktionsperiodens utformning (Skolverket, 2015). Fallstudie som metod var utifrån 
denna studies syfte motiverad eftersom det inte legat i studiens intresse att undersöka på 
förhand identifierade och statiska variabler, utan snarare att upptäcka nyanser och 
egenskaper i upplevelser av en föränderlig miljö, vilken påverkas av människors 
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handlingar och interaktioner (Merriam, 1994). Vidare möjliggör fallstudien som metod 
förståelse för hur det arbetslivspedagogiska fenomen som studien ämnat undersöka ter 
sig i relation till den specifika kontext det utspelar sig i, snarare än att undersöka 
fenomenet utan beaktande av dess omgivning (a.a.).  
Denna studie vilar på en hermeneutisk utgångspunkt, vilken innehar en syn på kunskap 
som relativ och att skapandet av kunskap sker genom tolkning (Warnke, 1995). 
Hermeneutiken står i motsats till positivismen, som strävar efter en objektiv och 
beständig kunskap (a.a.). Hermeneutiken härstammar från filosofen Hans-Georg 
Gadamers tankar om förståelse och interpretation, där han framhåller att människan är 
en del av historien och att historien därför påverkar människans upplevelse av sin 
livsvärld (a.a.). Gadamer menar således att människans erfarenheter och fördomar 
påverkar hennes världssyn och intentioner i den (a.a.). Människans erfarenheter i sin tur 
är enligt Gadamer alltid präglade av det samhälle och den kultur hon tillhör (a.a.). Det 
är därför, ur en hermeneutisk utgångspunkt, av intresse att förstå människans livsvärld 
som hon betraktar den för att sedan kunna skapa en förståelse för det fenomen som 
studeras (a.a.). En hermeneutisk utgångspunkt är motiverad då intresset hos forskarna 
riktas mot hur individer upplever sina livsvärldar i form av hur en nyanställd lärare och 
övriga parter under en introduktionsperiod upplever att lärande främjas och bidrar till 
yrkesmässig utveckling.   

Intervju 
För att möjliggöra empirisk insamling som syftar till att skapa en förståelse för 
individers upplevelse av sin livsvärld tillämpades i denna studie intervju som metod. 
Metodens lämplighet bygger på att det under intervjun kan utvinnas ett fylligt och 
detaljerat empiriskt material som syftar till att bidra till en djupare förståelse för 
individens uppfattning om det fenomen som undersöks (Bryman, 2011). Intervjuerna 
syftade således i denna studie till att samla in empiriskt material som speglar en 
introduktionsperiod, utifrån upplevelser erfarna av en nyanställd lärare, dess kollegor 
och ansvariga parter för processen i form av en rektor och en verksamhetschef. Kvale 
och Brinkmann (2014) beskriver intervju som metod likt ett professionellt samtal där 
kunskap skapas i interaktion mellan intervjuaren och informanten. Intervju som metod i 
en kvalitativ studie karaktäriseras enligt Bryman (2011) av ett tämligen ostrukturerat 
tillvägagångssätt, till skillnad från kvantitativa studier där intervjuer tenderar att vara av 
mer strukturerad form. En kvalitativ intervju präglas därmed enligt Bryman (2011) av 
flexibilitet och följsamhet i samtalet för att i intervjusituationen möjliggöra anpassning 
till informanten och dennes uttalanden. För vidare presentation av de undersöknings-
instrument som tillämpats vid insamling av empiri, se underrubrik Instrument samt 
bilagor 5-9. 

Etiskt förhållningssätt 
Under samtliga delar av denna studies forskningsprocess, har Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer tagits i beaktning för att studien ska genomsyras av hög 
kvalitet och för att få legitimitet i samhället. Likväl som att forskning är både viktigt 
och nödvändigt för individers och samhällets utveckling i form av kunskapstillskott, är 
det viktigt att individen som deltar i forskning skyddas från negativa konsekvenser av 
dess medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Det grundläggande individskyddskravet har av Vetenskapsrådet (2002) brutits ner fyra 
allmänna huvudkrav på forskningsprocessen, vilka är informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet konkretiseras genom regeln att forskaren ska informera uppgifts-
lämnare och undersökningsdeltagare om dess uppdrag och de villkor som gäller för 
deltagandet i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska därmed 
upplysas om att dess deltagande är frivilligt samt att deltagandet, på deras inrådan, kan 
avbrytas närsomhelst under processen (a.a.). Vidare ska samtlig information som om 
möjligt kan påverka den deltagande individen att medverka i processen ska delges 
denna (a.a.).  
Deltagare i en forskningsprocess äger beslutanderätten till att medverka i forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren bör därför i enighet med samtyckeskravet inhämta 
såväl uppgiftslämnares som undersökningsdeltagares samtycke (a.a.). I de fall då 
forskning inte innefattar frågor som kan anses vara av privat eller etiskt känslig 
karaktär, samt då intervjuerna sker under informantens ordinarie arbetstid, kan forskare 
inhämta samtycke från dess arbetsgivare (a.a.). Undersökningsdeltagarna har därmed 
själva rätten att bestämma om, hur länge och under vilka villkor dessa ska delta i 
forskningsprocessen och de ska utan negativa följder kunna avbryta sin medverkan 
(a.a.). Om undersökningsdeltagaren skulle vilja avbryta sin medverkan i forsknings-
processen får denne inte utsättas för påverkan eller påtryckningar att ändra sitt beslut 
(a.a.). Därmed bör ej beroendeförhållande föreligga mellan forskarna och tilltänkta 
uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare (a.a.).  
I ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess, befinner sig frågan om 
konfidentialitet, vilken Vetenskapsrådet (2002) har genom konfidentialitetskravet 
konkretiserats till två regler. Den första föreskriver att all personal som ingår i 
forskningsprojekt som omfattar behandling av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara individer, bör förbinda sig till tystnadsplikt rörande sådana uppgifter 
(Vetenskapsrådet, 2002). Den andra regeln innebär att samtliga uppgifter som berör 
identifierbara individer bör behandlas, under såväl forskningsprocessen samt vid 
publicerande och opponering, på ett sådant sätt så att enskilda individer ej kan 
identifieras av utomstående (a.a.). 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats under forskningsprocessen om 
enskilda individer, endast får användas för ändamål inom forskning (Vetenskapsrådet, 
2002). Genom två regler har Vetenskapsrådet (2002) konkretiserat detta krav. Den 
första regeln föreskriver att uppgifter om enskilda individer, insamlande under 
forskningsprojekt, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra 
syften som ej kan anses vara vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Den andra regeln 
innebär att personuppgifter som är insamlade under forskningsprojekt inte får användas 
för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilda individen, utom efter särskilt 
medgivande av den individen detta berör (a.a.). 
Eftersom ett etiskt förhållningssätt har genomsyrat samtliga delar av forsknings-
processen presenteras de ställningstaganden författarna gjort fortlöpande under 
uppsatsen. 
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Planering och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs studiens urval, instrument, genomförande samt analysmetod för 
att skapa transparens i studiens författares tillvägagångssätt. I avsnittet redogörs också 
för flera ställningstaganden som författarna gjort utifrån de tidigare presenterade 
forskningsetiska principerna (se avsnitt Etiskt förhållningssätt). 

Urval 
Nedan presenteras de urval som gjorts gällande såväl litteratur och tidigare forskning 
som informanter.  

Litteratur och tidigare forskning 
Studiens bakgrund vilar dels på de lagrum som är tillämpliga på det arbetslivs-
pedagogiska fenomen som studeras och dels på litterära bidrag från de forskare som 
utgör, som av författarna konstaterats vara, de mest bidragande inom området under det 
senaste decenniet.  

De vetenskapliga artiklar som presenteras i denna studie (se tidigare avsnitt; Tidigare 
forskning) har sökts fram i databasen ERIC, vilket är den största referensbasen som idag 
finns inom pedagogik (Backman, 2016). Databasen är användbar för beteende-
vetenskaper och innehåller utbildningsrelaterad dokumentation (a.a.) och sågs därmed 
som mest lämplig för denna studie.  
Sökningen av artiklar utgick från ett antal, för studien, relevanta ämnesord i ERICs 
tesaurus, så kallade deskriptorer, som är söktermer som är användbara och godkända för 
en innehållsmässig sökning i databasen (Backman, 2016), vilka sedermera 
sammanfördes i olika kombinationer. De ämnesord som användes var: teacher 
orientation, beginning teachers, beginning teacher induction, teaching skills, teacher 
competencies, professional development, teacher effectiveness, teacher competencies, 
teacher education. 

Den forskning som ämnesorden genererade avgränsades ytterligare genom en sökning 
med kriterierna att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext, vetenskapligt granskade, 
det vill säga ”peer reviewed”, och genomförda under de senaste tio åren för att anses 
vara pålitliga och aktuella. Vidare avgränsades den forskning som sökningen genererade 
från; studier som inte grundades på empiriskt material, studier som framställdes på 
annat språk än engelska och svenska, studier som hade som syfte att undersöka andra än 
individuella perspektiv, så som exempelvis organisationsperspektiv. Eftersom studien 
syftar till att undersöka nyanställda lärares introduktion avgränsades sökresultatet från 
artiklar som berörde kompetensutveckling och lärande hos redan befintlig personal. När 
ovanstående krav uppfyllts återstod ett hanterbart antal artiklar som sedermera kritiskt 
granskades av författarna utifrån dess transparens i förhållande till metod och 
tillvägagångssätt. De artiklar som sedan utgjorde den tidigare forskning som legat till 
grund för denna studie, speglar det forskningsfält, i förhållande till det fenomen som 
studeras, utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser samt de olika 
intresseområden aktuell forskning idag riktas mot. 
Utifrån att flertalet artiklar har genomförts ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv har 
få av studiernas teoretiska ramverk varit behjälpliga i denna studies val av teoretisk 
utgångspunkt. Författarna har däremot funnit stöd för teorier kopplade till vuxnas 



 

 

21 

lärande, i form av situerat lärande och socialt lärande i praktikgemenskaper, i Paulins 
(2007) avhandling om nyexaminerade lärares första tid i yrket respektive i en kvalitativ 
studie av Bianchini och Brenner (2009). Författarna till denna studie har sedermera 
använt sig av primärkällor som referens till denna studies teoretiska utgångspunkt i 
form av den litteratur som behandlar den teori som omnämns i Paulins (2007) 
avhandling samt Bianchini och Brenners (2009) studie. 
Organisation 

Denna studies författare har genomfört ett målstyrt urval, vilket innebär att utvalda 
enheter har valts ut utifrån dess direkta koppling till studiens syfte och frågeställningar 
(Merriam, 1994). Detta var av relevans eftersom studien ingående ämnat undersöka 
unika aspekter i ett specifikt fall, i form av en introduktionsperiod. Det var därför inte 
av intresse att genomföra ett slumpmässigt urval, där det snarare finns en strävan att 
möjliggöra generalisering av studiens resultat till en större population (a.a.). 

Utifrån studiens ämnade undersökningsområde skickades en förfrågan om tillträde till 
en lämplig organisation inom skolväsendet där individer som motsvarar studiens 
definition av ’nyanställd lärare’ verkar. Utifrån denna förfrågan upprättades en kontakt 
med personalavdelningen på en kommun i södra Sverige, vilken i denna studie med 
beaktande av forskningsetiska principer inte kommer att benämnas med namn. 
Personalavdelningen vidarebefordrade i sin tur förfrågan vidare till verksamhetschefen 
på den förvaltning som ansvarar för de grundskolor som är i kommunal regi. 
Verksamhetschefen för kommunens grundskolor upprättade sedermera en kontakt med 
verksamhetschefen som ansvarar för kommunens förskolor. Anledningen till att det 
skickades förfrågan till samtliga grundskolor och förskolor i kommunen var för att 
undvika risk att inte lyckas identifiera ett fall som motsvarar studiens syfte samt för att 
minska studiens sårbarhet inför ett eventuellt bortfall.  

Informanter 
Urval av informanter har genomförts utifrån dess direkta koppling till det specifika fall 
studien ämnat undersöka och således har ett målstyrt urval även tillämpats på denna 
nivå (Merriam, 1994). 

Förutom att motsvara studiens definition av ’nyanställd lärare’, skulle läraren som 
genomgått introduktionsperioden ha påbörjat sin anställning höstterminen år 2015, 
vårterminen år 2016 alternativt höstterminen år 2016. Detta för att författarna bedömer 
att det ger förutsättningar för att informanten som just nu genomgår perioden eller inom 
ett halvår efter avslutad period, kan komma ihåg och kunna berätta om 
introduktionsperioden utan att erfarenheter efter perioden inverkar på dess historia och 
upplevelse.  
Verksamhetscheferna förmedlade sedan missiv (se bilaga 1-4) till skolornas rektorer 
och förskolornas förskolechefer för att sedermera få återkoppling om verksamheterna 
hade någon anställd som motsvarade studiens definition av ’nyanställd lärare’. Efter 
återkoppling av rektorer och förskolechefer konstaterades att en lärare i kommunen 
kunde identifieras uppfylla dessa krav och det blev således dennes introduktionsperiod 
som blev föremål för denna fallstudie. Den nyanställde läraren i denna studie tog sin 
examen sommaren år 2016 och påbörjade sin anställning som lärare i kommunen i slutet 
av samma sommar. Läraren i fråga, som motsvarade studiens definition av ’nyanställd 
lärare’, gav sitt samtycke till deltagande i studien.  



 

 

 

22  

I samtid med att den nyanställde läraren givit sitt samtycke kontaktades även 
verksamhetens rektor också gav samtycke till att delta i en intervju. Verksamhetens 
rektor har bakgrund som lärare, men innehar sedan tre år tillbaka rektorsutbildning, 
vilken kräver att sökanden innehar en rektorstjänst, och i samband med examen inleddes 
anställningen som rektor i den aktuella verksamheten. 

Efter intervjun med den nyanställde läraren kontaktades de kollegor som uppgetts vara 
av särskild betydelse under dess introduktionsperiod, varav mentorn och en av de 
närmsta lärarkollegorna gav samtycke till att delta i en intervju.  
Mentorn, tillika arbetslagets förstelärare, är precis som den nyanställde läraren 
nyanställd för terminen ht 16, men har en gedigen erfarenhet av läraryrket i andra 
skolverksamheter i närliggande kommuner.  

Den nyanställde lärarens kollega är klassföreståndare i parallellklassen till den 
nyanställde lärarens klass. Denna kollega har arbetat som lärare i drygt tre år och har 
under dessa tre år verkat i den verksamhet som det undersökta fallet utspelar sig i. 
Avslutningsvis tillfrågades verksamhetschefen, för den förvaltning som ansvarar för 
kommunens grundskolor, om deltagande i en intervju, vilket denne gav sitt samtycke 
till. Verksamhetschefen tillfrågades eftersom rektorn vid intervjutillfället hänvisade till 
introduktionsdokument som tillhandahålls av kommunen och det blev därav av relevans 
för studien att få en uppfattning om hur introduktionsperioden för nyanställda lärare 
organiseras på central nivå. Verksamhetschefen inledde sin anställning i augusti år 2016 
och hade innan dess en liknande tjänst i en annan kommun.  

Samtliga informanter kommer fortsatt i den här rapporten benämnas med de namn som 
motsvarar dess befattning eller yrkesmässiga koppling till den nyanställde läraren, det 
vill säga: nyanställd lärare, verksamhetschef, rektor, mentor och kollega, av hänsyn till 
de forskningsetiska principerna och att personerna ifråga därmed inte ska kunna 
identifieras. 

Instrument 
De undersökningsinstrument som använts som underlag till de intervjuer som 
genomförts var semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 5-10) innehållande ett antal 
teman. En semistrukturerad intervjuguide möjliggör en flexibilitet i samtalet eftersom 
de teman som ämnas undersökas under samtalet kan behandlas i valfri ordning (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Samtidigt som en semistrukturerad intervjuguide innebär en 
öppenhet inför informantens uttalanden och hur samtalet följer (Kvale & Brinkmann, 
2014), utgör de teman som på förhand utformats en ram för samtalets innehåll för att 
säkerställa att det empiriska material som samlas in är av relevans för den aktuella 
studien (Bryman, 2011). 
Utformningen av studiens intervjuguider initierades redan vid inläsning av teori och 
kartläggning av tidigare forskning inom det forskningsfält som är av relevans för 
studien, det vill säga en nyanställd lärares lärande och yrkesmässiga utveckling under 
introduktionsperioden. Denna process, som syftade till att sammanställa och strukturera 
befintlig forskning inom området, resulterade sedan i ett antal identifierade teman, för 
respektive informant, vilka speglade det fenomen som ämnades undersökas och som 
vidare användes som underlag till samtalen med informanterna. 
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Inför intervjuerna testades undersökningsinstrumenten i samband med pilotintervjuer, 
för att säkerställa dess funktion i förhållande till insamling av, för studien, relevant 
empiriskt material (Bryman, 2011). Pilotintervjuerna syftade således till att dels se hur 
väl intervjuguidernas teman speglade det fenomen som ämnades undersökas och dels 
för att studiens författare skulle få möjlighet att utveckla sin intervjuförmåga. 

Respektive intervjuguide är utformad med tre till fyra teman, med tillhörande öppna, 
inledande frågor. Intervjuguiden inleds med att redogöra för den information som ges 
informanten rörande de forskningsetiska principer som studien tagit i beaktande (se 
avsnitt Etiskt förhållningssätt ovan för presentation) och avslutas med en förfrågan om 
ytterligare kontakt vid behov. 

Insamling 
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats i form av en skola i 
kommunen, detta för dels undvika för stor inverkan på informanternas verksamhet och 
dels för att genomföra intervjuerna i en miljö som för informanten är välkänd och trygg. 
Intervjun med verksamhetschefen genomfördes dock per telefon på grund av tidsbrist 
och för att undvika inverkan på dennes verksamhet. Samtliga intervjuer tog drygt 30 
minuter vardera, med undantag för intervjun med verksamhetschefen som varade i drygt 
15 minuter.  
Intervjuerna inleddes med att delge informanten information om de forskningsetiska 
principer som legat till grund för studien och dess genomförande. Vidare ställdes ett 
antal bakgrundsfrågor för att dels få en presentation av informanten och dels för att 
ställda inledande frågor som kan upplevas enkla att besvara och därigenom möjliggöra 
en avslappnad inledning på intervjun. 

För att ytterligare skapa en trygg och avslappnad atmosfär under intervjusituationen 
använde sig studiens författare av kompetens inom samtalsmetodik genom att medvetet 
placera sig bredvid informanten, med sittplatserna snett mot varandra, snarare än mitt 
emot (Hilmarsson, 2012). Studiens författare har vidare under intervjuerna medvetet 
arbetat för att upprätta en god relation och med kroppsspråk förmedla öppenhet och 
lugn (a.a.). Vidare erbjöd studiens författare informanterna att själva välja i vilket rum 
intervjun skulle genomföras, vilket i samtliga fall ledde till deras egna arbetsplatser, där 
intervjun till största del kunde genomföras utan störningsmoment. Eftersom intervjuerna 
genomfördes i skolmiljö var ljudnivån påtaglig, men upplevdes inte störa 
informanterna. Dock avbröts en av intervjuerna då informantens kollega hämtade 
material i det rum där intervjun pågick, detta upplevdes dock inte påverka informanten i 
intervjusituationen. 

Från studiens författares sida fanns det även under intervjusituationerna en strävan att 
skapa en jämlik dialog för att erhålla ett etiskt förhållningssätt gentemot informanten 
samt för att studiens empiriska material skulle kunna säkerställas som tillförlitligt 
(Bryman, 2011). Denna strävan efter jämlikhet begränsas dock utifrån det faktum att 
intervju som metod bygger på att intervjuaren ställer frågor som informanten förväntas 
besvara (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun styrs således i en önskad riktning där 
innehåll och struktur styrs av intervjuaren och därmed skapas det enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) en maktassymetri i det samtal som förs. För att minska påverkan på 
informanten och dennes uttalanden har det under intervjutillfällena varit av intresse för 
studiens författare att intervjun präglas av ett respektfullt och tillmötesgående 
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förhållningssätt från intervjuarens sida, där informanten känner sig trygg att delge 
upplevelser utifrån sin livsvärld och där dennes uttalanden får komma till sin rätt i en 
framtida tolkning av det empiriska materialet. 

Vid transkribering av intervjun med den nyanställde läraren upptäckte studiens 
författare att en av frågorna inte ställts och därför togs kontakten upp igen via mail. 
Informanten svarade uttömmande på frågan i skrift och vidare kontakt eller följdfrågor 
var efter detta inte nödvändigt. 

Analys 
Under analysprocessen och vid bearbetning av det empiriska materialet har 
informanterna tilldelats fingerade namn och det transkriberade materialet har endast 
varit tillgängligt för studiens författare, i syfte att uppnå de ovan nämnda krav på etiska 
principer för vetenskaplig forskning.  
Analysprocessen inleddes redan, på ett mentalt plan, under intervjusituationerna och vid 
transkribering av intervjuinspelningarna, då studiens författare under denna process 
bekantade sig med det insamlade materialet. Därigenom, i ett förstadium till den 
kommande analysprocessen, kunde författarna urskilja kopplingar till studiens syfte och 
frågeställningar. 

För att sedan, i ett tidigt skede, få överskådlighet av det insamlade materialet, inleddes 
analysprocessen med att koda och kategorisera materialet. Genom att i materialet finna 
nyckelord och ämnen med koppling till studiens undersökningsområde kunde studiens 
författare sammanfatta informanternas uttalade upplevelser med koder som speglade 
avsnittet eller svaret. Koderna samlades sedan i kategorier av koder som var 
återkommande eller som av studiens författare tolkades behandla samma ämne. Denna 
process innebär att studiens författares tolkning reducerade informanternas uttalanden, 
vilket var nödvändigt för att såväl urskilja det som är relevant för studien som att kunna 
presentera en meningsfull berättelse för läsaren (Merriam, 1994). Tolkning och 
reducering av det empiriska materialet genomfördes med stor försiktighet hos studiens 
författare, för att inte riskera att informanternas uttalanden inte skulle komma till sin 
rätt, och således inte spegla informanternas uttalanden om sin livsvärld. Samtidigt var 
det av betydelse för studien att finna mening i informanternas uttalanden och därigenom 
möjliggöra generering av trovärdiga slutsatser. Detta utifrån studiens empiriska material 
i förhållande till det fenomen studien ämnat undersöka. 
Den analysmetod som studiens författare tillämpat vid tolkning av intervjumaterialet 
kan liknas vid vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 245) benämner som ’intervjuanalys 
med fokus på meningen’. Denna metod förespråkar en mångfald av tolkningar utifrån 
antagandet att det går att finna olika innebörder i ett uttalande, beroende på vilka frågor 
som ställs till materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett angreppssätt med fokus på 
tolkning utifrån det studien ämnar undersöka ansågs därför av studiens författare, med 
hänsyn till dess hermeneutiska utgångspunkt, vara lämplig för denna studie. Det som 
således av författarna tolkas vara ”den egentliga meningen” i informantens uttalanden är 
därmed reducerat till dess koppling till det fenomen som studien ämnar undersöka inom 
ramen för dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  
De teman som använts vid utformandet av studiens intervjuguide fick fortsatt utgöra 
stommen för såväl kodning som kategorisering. Under analysprocessen justerades dessa 
teman för att på bästa möjliga sätt spegla materialets innehåll, såväl bredd som djup, i 
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förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Genom strävan att försöka identifiera 
återkommande nyckelord och begrepp samt likheter och skillnader i materialet, 
utmynnade processen i ett antal teman. Studiens resultat presenteras således under 
avsnittet utifrån följande teman: Introduktionsperiod, Utformning, Mentorskap, 
Kollegialt stöd, Yrkesmässig utveckling, Yrkesutmaningar samt Kultur. 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det empiriska material som insamlats genom intervjuer med 
studiens informanter. Resultatet presenteras utifrån de teman som bearbetats fram 
genom analysprocessen (se avsnitt Analys ovan). Avsnittet avslutas med teoretisk 
problematisering, där resultatet relateras till den teori och tidigare forskning som legat 
till grund för denna studie, i syfte att vägleda läsaren in i diskussionsavsnittet. De citat 
som återges från intervjutillfällena har censurerats från namn och benämns med dess 
fingerade namn (se Urval – informanter) alternativt med ’hen’ för att, i enighet med de 
forskningsetiska kraven, undvika identifiering av studiens informanter. Vidare har 
citaten justerats för att undvika talspråk och därigenom göra texten mer läsvänlig. 

Studiens resultat inleds nedan med avsnittet Introduktionsperiod med tillhörande 
underrubriker: Utformning, Mentorskap och Kollegialt stöd som ämnar beskriva 
informanternas upplevelse av hur introduktionsperioden utformats och vilket yrkes-
mässigt stöd som enligt verksamhetschefen, rektorn, mentorn och kollegan uppges ha 
erbjudits den nyanställde läraren. Vidare, under avsnittet Yrkesmässig utveckling med 
tillhörande underrubriker: Första tiden i yrket, Yrkesutmaningar och Kultur, presenteras 
den nyanställde lärarens beskrivning av introduktionsperioden och hur den upplevts ha 
främjat lärande och yrkesmässig utveckling.  

Introduktionsperiod 
I detta avsnitt beskrivs den introduktionsperiod som undersökts i denna studie utifrån 
informanternas upplevelser av dess utformning samt vilket yrkesmässigt stöd som 
erbjudits den nyanställde läraren.  

Utformning 
Verksamhetschefen på förvaltningen i kommunen uppger vid intervju, att sedan kravet 
på introduktionsperiod togs bort som en del av att erhålla lärarlegitimation, har ansvaret 
för utformning av introduktionsperioden legat på rektorerna ute på skolorna. Det 
kommunen idag erbjuder är en checklista som vägledning vid introduktion av 
nyanställda i verksamheten, vilken är en standardmall vid samtliga nyanställningar och 
är således inte anpassad till specifikt nyanställda lärare. Vidare uppges att det anordnas 
en träff för samtliga nyanställda där det sker en introduktion av den verksamhet som 
bedrivs i kommunen i stort. Verksamhetschefen beskriver denna träff enligt följande: 

Kommunchef kallar då till en introduktionsträff för alla nyanställda i 
kommunen, där man får information kring kommunen, där man får 
lyssna på en politiker, får lyssna på kommunchefen [..] ja men man får 
en allmän genomgång av kommunen och våra visioner och mål. 

Under intervjun med rektorn framkommer att det på arbetsplatsen inte finns någon på 
förhand utformad introduktionsplan för nyanställda lärare. Rektorn uppger dock att de 
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använder den checklista som tillhandahålls av kommunen, vilken enligt hen berör ett 
antal praktiska punkter som den nyanställde berörs av i form av exempelvis 
förberedelse av arbetsplats och tilldelning av nycklar. Enligt rektorn används listan även 
för att säkerställa att den nyanställde läraren får ta del av den information som anses 
nödvändig för dess första tid i yrket. Den nyanställde läraren får vidare ta del av 
information om skolan och kommunens policys i form av exempelvis likabehandlings-
plan och krishanteringsplan. 

Kollegan till den nyanställde läraren upplever dock att den information som tilldelas 
den nyanställde läraren är otillräcklig, då det vid ett flertal tillfällen har krävts att denne 
har fått vägleda den nyanställde läraren genom exempelvis var hen finner samt kan 
tillgodose sig material och verksamhetsspecifik information. Vidare menar kollegan att 
detta kan bero på att det är många andra moment som ska hinnas med under den 
nyanställdes första tid, vilket gör att denne inte blir informerad om den verksamhets-
specifika information som är av betydelse för det dagliga arbetet. Kollegan beskriver 
situationen vid nyanställning enligt följande: 

För när någon kommer ny, man ska lära känna personen, man ska jobba 
ihop sig och man har mål för eleverna som man ska uppfylla och så 
vidare. Och då glöms allt det där andra, praktiska, som är runt omkring. 

Rektorn uppger vidare att det är svårt att förbereda verksamheten ytterligare inför den 
nyanställde lärarens inträde i verksamheten i följande uttalande: 

…nu har vi ju kommit i en situation att det är sådan brist på utbildad 
personal, så då medför ju det en ökad rörlighet bland personal mellan 
skolorna, vilket gör att vi har kommit i en annan situation. Så ibland blir 
det ju bestämt väldigt fort att någon ska sluta och det ska komma in en 
ny och då är det ju svårt att förbereda. 

Rektorn uppger vidare att mycket tid och resurser idag går till olika pågående lärarlyft2. 
Verksamhetschefen i sin tur att framhåller att en utveckling av introduktionsperioden 
hade varit tänkbar, men att det i ett sådant arbete skulle krävas en balans i förhållande 
andra projekt som pågår i verksamheten. Vidare uppger verksamhetschefen att delar av 
det material som togs fram på nationell nivå vad det gäller introduktionsperioden, som 
en del av att erhålla lärarlegitimation, med fördel kan användas vid nyanställningar, 
men att det är upp till var enhet för sig att avgöra detta. Rektorn nämner under intervjun 
att det material som användes under denna period innehöll bra frågor och att det kanske 
skulle var värt att använda delar av det även idag, trots borttaget krav. 
Rektorn uppger att den nyanställde läraren, vid inträdet i verksamheten, tilldelades en 
mentor, vilken utgörs av försteläraren i arbetslaget. De båda inledde sin anställning på 
skolan samtidigt och har således varit anställda i drygt fyra månader. Rektorn uppger 
under intervjun att mentorskapet i första hand tilldelas försteläraren, men att 
tilldelningen sker i samråd med den övriga personalen för att säkerställa att den som 
utses till mentor har den tid som krävs för att axla uppdraget. Rektorn framhåller också 
                                                
2 Lärarlyftet är kompetensutvecklingsinsats som till för lärare som undervisar i ämnen 
som ligger utanför dess lärarlegitimation, men som vill läsa till behörighet i dessa 
(Skolverket, 2016).  
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att det bör vara en person som arbetar i närheten av den nyanställde läraren och 
eventuellt även inneha samma undervisningsämnen. Efter att kontakten förmedlats 
mellan mentorskapets parter är det upp till de själva att bedriva och planera samtal och 
träffar. Den nyanställdes kollega uppger dock vid intervju att hen inte upplever att det 
har skett någon tydlig tilldelning av mentor i detta fall, vilket även är ett element som 
kollegan anser hade kunnat förbättra introduktionsprocessen avsevärt.  

…det finns ju ingen person att ”det här är din handledare, den här 
personen ska du vända dig till om du har frågor” eller så. Det tyckte jag 
var skönt när jag kom ut, att man visste att den här personen har det 
uppdraget. 

– Kollega 

Vidare uppger kollegan att introduktionen idag ser annorlunda ut jämfört med den 
introduktion som hen själv genomgick under sin första tid som lärare, vilket var under 
tiden då introduktionsperioden var en del av att erhålla lärarlegitimation. 

För när jag började så fanns det att man hade en ”mentor” då, som tog 
hand om en lite. Man reflekterade tillsammans med den personen och så 
vidare. 

- Kollega 
En faktor som återkommer i intervjuer med rektor, mentor, kollega och verksamhets-
chef är den brist på tid och resurser läraryrket idag präglas av. Den lärarbrist som råder i 
dagens samhälle upplevs av informanterna som påtaglig vad det gäller såväl en 
begräsning i utformning och omfattning av introduktionsperioden som att bedriva 
läraryrket med de externa krav som råder från föräldrar, kommunen och samhället i 
stort. Rektorn uppger under intervjun att det råder ett stort dilemma i att finna utbildad 
personal och att de har tvingats rekrytera outbildad personal, vilket innebär att extra 
resurser i form av stöd får ges speciellt till de lärare som inte innehar utbildning. 

…det kan vara svårt ibland att få tillräckligt med utbildad personal och 
så. Då är det ju risk att det blir större arbetsbörda på de som har 
utbildning […] och sen får vi ju försöka stötta och hjälpa de andra för 
de gör ju ofta ett bra jobb men behöver ju lite stöttning och hjälp 
eftersom de inte har utbildningen. 

- Rektor 
Både den nyanställde läraren och mentorn uttrycker att det hade underlättat att vara en 
extra vuxen i klassrummet. Detta för att kunna hjälpa fler elever, men också för att 
kunna hantera svårigheter med enskilda elever utan att de övriga eleverna påverkas. Den 
nyanställde läraren uppger att mentorn har ryckt in och tagit hand om klassen i 
situationer då hen själv varit tvungen att handskas med konflikter eller 
föräldrakontakter. Mentorn uppger att denne ser detta stöd som självklart och att det 
även erbjuds till andra kollegor, oavsett om de är nyanställda eller mer erfarna. Även 
kollegan till den nyanställde läraren uppger att det hade varit stor skillnad om det hade 
varit ytterligare en anställd i deras årskurs och att det framförallt hade underlättat den 
nyanställde lärarens första tid om klasserna hade varit mindre. 
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Den nyanställde läraren beskriver utformning och genomförande av introduktions-
perioden genom följande citat:  

Jag känner att dem har gjort så gott de har kunnat […] de försöker 
verkligen pussla så att alla ska få resurser och stöd… 

Den nyanställde läraren har enligt ovanstående citat upplevt sig ha fått det stöd av rektor 
och kollegor som varit möjligt utifrån verksamhetens resursbegränsningar för att klara 
av de svårigheter som uppstått i samband med introduktionsperioden. 

Mentorskap 
Både den nyanställde läraren och mentorn beskriver deras relation som öppen och att de 
från första stund har fungerat väldigt bra tillsammans. Att de inte undervisar i exakt 
samma ämnen upplevs inte som problematiskt av någon av parterna, utan snarare som 
givande. Mentorn beskriver att stödet sker i vardagen, med att kunna ge svar på frågor 
och ge råd. Vad det gäller tid och resurser för mentorskapet upplever mentorn att det 
idag är tillräckligt och att ett schemalagt mentorskap inte hade varit fördelaktigt i 
praktiken, utan att det snarare är viktigt att vara närvarande och tillgänglig vid behov. 
Den nyanställde läraren beskriver anledningen till att planering av mentorskapet inte 
sker genom följande uttalande: 

Vi känner att bestämmer vi så dyker det upp något annat, som man 
måste ta tag i och då blir det, nej det blir så dumt. Vi har sagt att vi vill 
inte behöva känna, alltså det ska inte bli något stressmoment […] utan 
vi tar det lite när vi hinner och när vi kan och vi har mycket 
planeringstid, alltså samma tider, och då är det lätt att bara, ja men ta 
det. […] Så det upplägget funkar för oss. 

På frågan om vilkens initiativ mentorskapet sker svarar den nyanställde läraren:  

Ja, men det är lite båda […] så det inte är bara jag som känner att jag 
jagar X, hela tiden utan X, X vill också ses och träffas. 

Som konkret exempel där mentorn upplever sig ha stöttat den nyanställde läraren i sin 
utveckling, är när de båda tillsammans har bedömt de nationella proven i matematik. 
Genom att sitta tillsammans med bedömningen har de kunnat diskutera resultat och 
ömsesidigt kunnat bidra med nya tankesätt till varandra. Mentorn beskriver dessa 
tillfällen som lärorika i förhållande till det egna arbetet utifrån följande citat: 

Man får tänka efter en extra gång och man behöver inte gå på rutin 
alltid. Så det är ju jättenyttigt att man själv får tänka efter lite också.  

Mentorn uppger att dess roll eventuellt inte var passande för någon som också var 
nyanställd, då denne, precis som den nyanställde läraren, saknar kunskap som berör 
verksamheten specifikt. I detta har mentorn tillsammans med den nyanställde läraren 
funnit stöd hos övriga kollegor och istället har mentorskapet fokuserat på lärarrollen i 
stort. 
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Kollegialt stöd 
Den nyanställde läraren beskriver en positiv upplevelse av introduktionen och riktar en 
specifik tacksamhet till sina kollegor, som genom att tillhandahålla material och delge 
sina erfarenheter har bidragit till att denne har utvecklat sin yrkesmässighet.  

...den har varit jättebra, alltså mina kollegor är guld värda, de har 
verkligen hjälpt mig! 

– Den nyanställde läraren 

Under samtliga intervjuer konstateras samarbetet mellan rektor, lärare och övrig 
personal lyftas fram som positivt och viktigt för att såväl verksamheten ska fungera och 
utvecklas som att den nyanställde läraren ska utveckla sin yrkesmässighet. Rektorn 
beskriver under intervjun att en öppenhet i verksamheten värdesätts, dels i den egna 
relationen med den nyanställde läraren och dels i arbetslaget, där såväl 
undervisningsmaterial som kunskap och erfarenheter uppmuntras till att delas med 
varandra. Rektorn beskriver vidare att de från terminens start arbetar med att bygga en 
gemenskap i arbetslagen samt att förklara vikten av att verksamhetens alla delar bör 
samordnas för att sträva mot ett tydligt fokus på eleven. 

…då är det viktigt att förklara och beskriva hur vi jobbar och att vi 
tycker det är viktigt det här med ”vi-känsla” på skolan, att man jobbar 
både med all personal mellan både fritidshem och skola och försöker se 
hela, att all tid som vi har öppet är viktigt för barnen... 

- Rektorn 

Den nyanställdes kollega betonar vikten av gemenskap och ömsesidigt stöd i 
arbetsgruppen för att kunna hantera de krav som ställs på lärare, såväl nyanställda som 
mer erfarna, i dagens samhälle. Under intervju med kollegan uttrycks vikten av att 
arbeta för att den nyanställde läraren ska känna sig värdefull och som en tillgång i 
arbetslaget, vilket är en upplevelse denne själv inte hade under dess introduktionsperiod. 

…så är det klart att man försöker få med personen så mycket som 
möjligt i arbetet och i arbetslaget, att känna sig välkommen, att känna 
sig framförallt som jag tycker är väldigt viktigt, att känna sig värdefull 
på arbetsplatsen […] att nya idéer är välkomna, att man lyssnar in och 
att man ser det som en tillgång att få en ny person i sitt arbetslag. 

– Kollega 
Både kollegan och mentorn upplever att utbytet med den nyanställde läraren har varit 
lärorikt och att hen har varit en tillgång i arbetslaget. De menar att den nyanställde 
läraren har kommit med nya idéer och synpunkter som har bidragit till utveckling samt 
att dennes ifrågasättande förhållningssätt har tvingat de mer erfarna kollegorna att i 
positiv bemärkelse reflektera över det egna arbetet. Den nyanställde läraren uppger 
under intervjun att denne har bidragit med nya idéer till verksamheten. Vidare uppges 
att hen har upplevt att förbättringsförslagen har tagits emot väl och setts som värdefulla 
i arbetslaget genom att idéerna har förverkligats. 



 

 

 

30  

Yrkesmässig utveckling 
Nedan beskrivs hur den nyanställde läraren har upplevt introduktionsperioden och vilka 
delar som har tolkats bidra till ett lärande och sedermera yrkesmässig utveckling.  

Första tiden i yrket 
Den nyanställde läraren beskriver den första tiden som lärare i uttalandet: 

Mycket! Det är mycket man inte får med sig.  

Utifrån ovanstående citat syftar den nyanställde läraren på att lärarutbildningen inte 
upplevs vara tillräcklig för att kunna hantera uppkomna svårigheter under 
introduktionsperioden. Vidare berättar den nyanställde läraren att det är mycket som ska 
hinnas med som ny i yrket och att det därför är svårt att få tiden att räcka till. Utifrån 
detta beskrivs att det har varit problematiskt att som ny veta hur undervisningen ska 
läggas upp för att den ska matcha de mål som finns i läroplaner. Framför allt har den 
nyanställde läraren även upplevt svårigheter i att sätta rutiner och regler för eleverna i 
det dagliga arbetet i den klass som hen är föreståndare i. 
Den nyanställde läraren beskriver under intervjun att det till en början var svårt att leva 
upp till sina egna krav, vilket bland annat framkommer i följande citat: 

…man vill kunna allt och göra allt rätt och man vill inte göra fel utan 
det ska bara funka. 

Idag beskriver den nyanställde läraren en förståelse för att det som beskrivs i 
ovanstående citat inte är rimligt och att det är accepterat i arbetslaget att be om hjälp 
och fråga när något känns osäkert. Vidare uppger den nyanställde läraren att en nyckel 
till att hen har orkat med första tiden i yrket är att inte ta med jobbet hem. 

…jag har faktiskt varit hård mot mig själv, jag har hellre suttit kvar en 
timme extra för att få allting klart, så när jag kommer hem så är jag 
ledig. Och det har jag ändå kört från början, jag känner att det har jag 
ändå lyckats med. Och det är väldigt skönt, för jag tror inte jag hade 
orkat annars. 

– Den nyanställde läraren 
Att det är en omtumlande första tid, med mycket nytt för de som inleder läsåret som 
nyanställda lärare, är något som bekräftas av övriga informanter, såväl rektor som 
kollegor. Mentorn beskriver i sin tur det som att nyanställda lärare kliver in i en ny roll, 
som innebär ett nytt ansvar och nya utmaningar som de nyanställda, enligt hen, ofta inte 
kan förbereda sig på. Att lärarrollen innebär mer än undervisning och bedömning är 
något som den nyanställde läraren har insett och upplevt under sin första tid då även 
kommunikation, konflikter och uppfostran har tagit upp en stor del av arbetet. Detta är 
något som bekräftas av kollegor, vilka i sin tur menar att det idag är tuffare att axla 
lärarrollen på grund av de krav som ställs från samhället, skolan och föräldrar samt hur 
situationen speglas i mediala sammanhang.  

Yrkesutmaningar 
Den nyanställde läraren beskriver att de utmaningar som hen upplevt under första tiden 
som yrkesverksam, inte är de som förväntades vid examen. På förhand trodde den 
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nyanställde läraren att utmaningarna specifikt skulle röra undervisningen. Det som 
denne idag istället uttrycker som en av de största och mest tidskrävande utmaningarna 
är kommunikationen med sina elever. 

…sen är det ju mycket […] konflikter, tar ju jättemycket tid och det  var 
man ju riktigt inte beredd på. 

Utifrån ovanstående citat beskriver den nyanställde läraren att eleverna ofta hamnar i 
konflikter med varandra som sedan behövs lösa på ett smidigt sätt, för att inte inkräkta 
på verksamheten. Detta upplever den nyanställde läraren som stressande då hen behöver 
reda ut konflikten tillsammans med berörda elever, samtidigt som resten av eleverna i 
klassen väntar på att lektionen ska börja. Detta är något som den nyanställde läraren 
tycker är svårt och är något som dess lärarutbildning inte har bidragit till att underlätta. 

Den nyanställde läraren upplever vidare svårigheter i kontakten med föräldrar och att 
det kräver tid och medvetenhet av läraren för att forma en stark relation som bygger på 
förtroende, för såväl sig själv som för verksamheten. Då det rådde en osäkerhet hos den 
nyanställde läraren inför utvecklingssamtalen efterfrågade denne om kollegorna kunde 
tänka sig att medverka vid de samtal som förmodades kunna bli svårhanterliga. Efter 
förfrågan ställde kollegor upp och deltog vid flertalet av samtalen som stöd. Detta stöd 
inbringade en trygghet hos den nyanställde läraren som uppskattade att de gemensamt 
kunde möta föräldrarna. 

…jag tog hjälp vid dem jag kände, men här vill jag ha någon som kan 
stötta upp mig om det blir, alltså ja, mycket. Så det var skönt att kunna 
ta den hjälpen och att de ställde upp. 

– Den nyanställde läraren 

Utöver konflikthantering och kontakt med föräldrar har den nyanställde läraren upplevt 
svårigheter vad det gäller planering och bedömning. Den nyanställde läraren upplever 
att de tillfällen, där denne tillsammans med mentorn eller kollegorna planerat 
undervisning eller bedömt provresultat, varit mycket lärorika. Dessa tillfällen beskrivs 
ha utmynnat i nya kunskaper och färdigheter som har varit av betydelse för 
utvecklingen av dennes yrkesroll. 

Den nyanställde läraren upplever en utmaning i det egna uppdraget som klass-
föreståndare, vilket tilldelades på grund av brist på personal.  

…tanken från början var ju att vi skulle ha varit tre lärare […] för jag 
skulle egentligen varit lite mer, alltså haka på de andra två, alltså jag 
skulle inte blivit klasslärare utan skulle mer kanske haft halvklasser och 
fått en mjukstart. Men X slutade, X som skulle jobbat med oss. 

– Den nyanställde läraren 
Personalbristen har enligt den nyanställde läraren även inneburit ett pussel i arbetslaget 
för att täcka upp undervisning i samtliga ämnen, vilket i sin tur ledde till att hen idag 
undervisar i ämnen som ligger utanför de egna undervisningsämnena. Den nyanställde 
läraren upplever dock inte detta som problematiskt. Istället ser den nyanställde läraren 
det som lärorikt och utvecklande och uppger vidare att hen får stöd av sina kollegor, 
genom att de delar med sig av material och erfarenheter, vilket underlättar 
undervisningen i dessa ämnen. 



 

 

 

32  

De utmaningar som den nyanställde läraren stöter på i det dagliga arbetet uppges 
diskuteras med tidigare klasskamrater från universitetsutbildningen. Den nyanställde 
läraren beskriver utbytet i följande uttalande: 

Vi jobbar alla på olika skolor men vi kan hjälpa varandra mycket när 
det kommer till lektionsplaneringar, konflikthanteringar och hur man 
ska tänka i olika situationer.  

Den nyanställde läraren kan i ovanstående citat ses uppleva utbytet med andra 
nyanställda lärare som stödjande och bidragande under sin introduktionsperiod. 

Kultur 
Den nyanställde läraren beskriver under intervjun att dennes kollegor varit viktiga under 
dess första tid. De personer i arbetslaget som beskrivs som stödjande under 
introduktionsprocessen är främst kollegan och mentorn, men även kollegor med 
ämnesspecifik kunskap eller insikt i specifika elevers situation. Den nyanställde läraren 
upplevde i början en inre press i att visa sig behärska lärarrollens samtliga utmaningar, 
vilket beskrivs i följande citat: 

…man vill ändå visa för de andra att ”alltså jag kan det här, jag är inte 
nybörjare och jag är inte ny” eller vad man säger... man vill ändå hävda 
sig lite, nej men jag kan. 

Den nyanställde läraren har dock fått till sig att det i arbetslaget är accepterat och 
välkommet att ställa frågor och be om råd och känner sig därför idag bekväm i att 
efterfråga stöd. 

...det är väldigt öppet i arbetsrummet, men är det något så frågar man 
och man får hjälp, man bollar mycket med varandra, så det känner jag 
har varit superbra. 

– Den nyanställde läraren 

Vidare så uppger informanterna i arbetslaget att det delas undervisningsmaterial, 
bedömningsmatriser och liknande mellan kollegorna, vilket den nyanställde läraren 
upplevt har underlättat arbetet och varit lärorikt under första tiden som lärare.  

Teoretisk problematisering 
I detta avsnitt ämnas studiens empiriska material relateras till den tidigare forskning och 
de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för denna studie, i syfte att kunna 
jämföra och skapa en djupare förståelse för det fenomen som studerats. Nedan 
presenteras därför det fall som har undersökts i denna studie, det vill säga en nyanställd 
lärares introduktionsperiod, utifrån hur detta fenomen kan förstås med bakgrund av den 
tidigare forskning, som presenterats ovan under rubriken Tidigare forskning, samt 
utifrån de teoretiska ramar som tillämpats i form av Lave och Wenger (1991) och 
Wengers (1998) teorier om lärande som en social aktivitet och deltagande i en 
praktikgemenskap. 

Lärande i det dagliga arbetet 
Det lärande som sker i det fall, i form av en introduktionsperiod, som studien undersökt 
kan förstås som kontextbundet och således också vad Lave och Wenger (1991) 
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beskriver som situerat. Utifrån den nyanställde lärarens beskrivna upplevelse utvecklas 
denne yrkesmässigt i sitt dagliga arbete och således i den kontext och den situation som 
är av relevans för att möjliggöra utveckling i förhållande till läraryrket. Den tidigare 
forskning som legat till grund för denna studie visar på att yrkesmässig utveckling hos 
nyanställda lärare erhålls under dess introduktion, vilken är förlagd på dess nya 
arbetsplats (Gaikhorst m.fl., 2014; Hudson, 2012). I enighet med studier genomförda av 
Gaikhorst m.fl. (2014) och Hudson (2012), visar denna studies resultat på att 
yrkesmässig utveckling sker i de situationer där den nyanställde läraren hanterar 
yrkesrelaterade, vardagliga, problem så som planering av undervisning och skapande av 
regler och rutiner som klassföreståndare. Detta är arbetsuppgifter som enligt den 
nyanställde och dess kollegor inte går att på förhand lära sig utanför den aktuella 
kontexten, utan är något som måste hanteras i förhållande till varje enskild individ och 
situation. Det lärande som sker under den undersökta introduktionsperioden och som i 
sin tur bidrar till yrkesmässig utveckling, kan således förstås med hjälp av Lave och 
Wengers (1991) teori om att lärande är situerat och därigenom alltid sker i ett 
sammanhang. 

Lärande i relationer 
Den nyanställde lärarens första tid i yrket beskrivs som omtumlande och osäker, men att 
denne stegvis, med stöttning från rektor och kollegor, har axlat lärarrollen med alla de 
utmaningar yrket innebär. Liknande fenomen beskrivs i den tidigare forskning som 
legat till grund för denna studie. Paulin (2007) beskriver nyanställda lärares inträde i 
organisationen som en successiv process där några av de nyanställda, i enighet med 
Lave och Wengers (1991) teori, går från att vara perifer deltagare till att bli fullvärdig 
medlem på arbetsplatsen. Gemensamt för studiens resultat och de artiklar som legat till 
grund för denna studie, är att yrkesmässig utveckling kommer till stånd genom ett 
erfarenhetsutbyte mellan kollegor och/eller mellan nyanställd och mentor (Algozzine, 
m.fl., 2007; Bianchini & Brenner, 2009; Gaikhorst m.fl., 2014; Gilles m.fl., 2013; 
Hudson, 2012; Le Maistre & Paré, 2009; LoCascio m.fl., 2016; Lovett & Cameron, 
2011; Luft, 2009; McCormack m.fl., 2006; Paulin, 2007; Patrick m.fl., 2010; Romano, 
2007; Tricarico m.fl., 2015). Den nyanställde läraren upplever att denne har upprättat 
goda relationer med såväl mentor som kollegor. Dessa relationer har bidragit till 
samarbete och vägledning i uppkomna yrkesutmaningar som har genererat nya 
kunskaper och färdigheter hos den nyanställde läraren, som på så sätt har kunnat 
utveckla sin yrkesmässighet som lärare. Att denna upplevda yrkesmässiga utveckling 
sker på ett sådant sätt kan förstås genom Lave och Wengers (1991) och Wengers (1998) 
teorier om att lärande kan förstås som en del av en social aktivitet och som kommer till 
stånd genom deltagande i en gemenskap och upprättande av relationer, genom vilka 
kunskaper och erfarenheter kan delges och utbytas. 

Lärande i arbetslaget 
En röd tråd i studiens resultat och i den forskning som legat till grund för denna studie 
är kollegornas stöd för den nyanställde läraren under introduktionsperioden och hur de 
bidrar till dess yrkesmässiga utveckling. Studiens informanter uppger att samarbete och 
ett ömsesidigt stöd är nycklar till att den nyanställde lärarens första tid i yrket ska 
underlättas. Den nyanställde läraren beskriver samtliga lärsituationer som ett resultat av 
stödjande relationer med dennes kollegor och att de i arbetslaget utbyter erfarenheter 
och material för att hantera de problem som uppstår i arbetet. Det ömsesidiga utbyte 
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som sker i arbetslaget identifieras i flertalet studier, där det samarbete värdesätts som ett 
led i att utveckla såväl den nyanställde läraren som lärarkåren i stort (Bianchini & 
Brenner, 2009; Lovett & Cameron, 2011; Patrick m.fl., 2010). Vidare uppger studiens 
informanter att de verkar för elevernas bästa och att det är elevernas utveckling som 
driver dem i yrket. En jämförelse med Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper 
kan här bidra med en djupare förståelse för vad lärande och således yrkesmässig 
utveckling är beroende av för att komma till stånd. Wenger (1998) menar att det i en 
praktikgemenskap krävs: en gemensam verksamhet, ett ömsesidigt engagemang och en 
gemensam repertoar. Efter insamling och analys av studiens empiriska material 
tydliggörs betydelsen av dessa tre aspekter i relation till den nyanställde lärarens 
yrkesmässiga utveckling, där gemensam passion för undervisning, ömsesidigt stöd och 
samarbete uppges som centrala delar. 

Hinder för yrkesmässig utveckling 
Studier genomförda av Le Maistre och Paré (2009) och Paulin (2007) visar i enighet 
med denna studies resultat att det råder en osäkerhet hos nyanställda lärare under dess 
första tid i yrket. Denna känsla grundas, enligt såväl tidigare forskning som i denna 
studies resultat, att de nyanställda inte vill visa sig osäkra eller okunniga inför sina 
kollegor, samt att de ställer krav på sig själva där de som den nyanställde läraren 
utrycker ”vill kunna och hinna med allt”. 

Den nyanställde lärarens kollega uppger i sin tur att det är betydelsefullt att de i 
arbetslaget tillsammans arbetar för att den nyanställde läraren ska känna sig 
välkommen, värdefull och erbjuda den det stöd denne behöver. Detta uttalande tyder på 
att den nyanställde läraren, för att kunna utveckla sin yrkesmässighet, bör bjudas in till 
arbetslaget och få ta del av de erfarenheter kollegorna kan delge. Den nyanställde 
läraren uppger själv att hen har fått mycket stöd under sin första tid och att dennes 
kollegor har varit välkomnande och haft förståelse för den situation en nyanställd lärare 
befinner sig i. Den tidigare forskning som legat till grund för denna studie visar i 
enighet med studiens resultat på att den nyanställdes yrkesmässiga utveckling hämmas 
om dennes kollegor inte är öppna och erbjuder den nyanställde det stöd som denne är i 
behov av (Bianchini & Brenner, 2009; Gaikhorst m.fl., 2014; Lovett & Cameron, 2011; 
McCormack m.fl., 2006). 

Den nyanställde lärarens och kollegornas ömsesidiga deltagande i arbetslaget som 
förutsättningar för att erfarenhetsutbyte ska komma till stånd kan förklaras med 
Wengers (1998) teori om lärande i praktikgemenskaper, där det dels är av betydelse att 
medlemmarna i gemenskapen bjuder in den nya personen och dels att den nya 
medlemmen aktivt deltar och arbetar för att upprätta relationer. På så sätt kan denna 
studies undersökta fenomen förstås som att för att erfarenhetsutbyte och yrkesmässig 
utveckling ska komma till stånd krävs det att lärarna, såväl nyanställda som erfarna, 
aktivt deltar och tillsammans strävar mot ett gemensamt mål i arbetslaget.  

Studiens resultat visar på att den brist på tid och resurser som råder idag påverkar såväl 
skolverksamheten som den nyanställde lärarens introduktion negativt. Den tidigare 
forskning som legat till grund för denna studie visar på att det är av stor betydelse att 
introduktionen ges tillräckligt med tid och resurser för att möjliggöra planering och att 
den blir väl genomförd (LoCascio m.fl., 2016; Paulin, 2007). Utifrån Wengers (1998) 
teori är aktivt deltagande centralt för att lärande ska komma till stånd i en 
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praktikgemenskap, vilket kan tolkas begränsas i arbetslaget om lärarna, såväl 
nyanställda som erfarna, inte får tillräckligt med tid och resurser att där de kan planera, 
diskutera och reflektera tillsammans. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt ämnar studiens författare diskutera såväl de metodologiska val som gjorts 
under processen som de resultat som presenteras i föregående avsnitt. Under rubriken 
Metoddiskussion diskuterar studiens författare urval, etiskt förhållningssätt, 
datainsamlingsprocess och analysmetod, vilka står att finna under respektive 
underrubrik. Under rubriken Resultatdiskussion diskuteras hur den nyanställde läraren 
upplever sin introduktionsperiod och hur denna kan tolkas bidra till dess yrkesmässiga 
utveckling. Vidare diskuteras även vilket yrkesmässigt stöd rektorn, mentorn och 
kollegan beskriver sig erbjuda den nyanställde läraren för att underlätta dess första tid i 
yrket. Avsnittet avrundas med att presentera studiens slutsatser för att ge svar på 
studiens syfte och frågeställningar, implikationer samt förslag till vidare forskning.  

Metoddiskussion 
Författarnas ambition har varit att genom transparens och precision presentera de 
tillvägagångssätt som föranlett denna studie, i syfte att ge studien ökad tillförlitlighet 
och trovärdighet. Genom detta avsnitt ämnar författarna diskutera de metodval som 
gjorts och vilken inverkan det kan ha fått på studiens resultat och forskningsprocessen i 
stort. 

Urval 
Både urval som gjorts av litteratur, vilket utgör studiens teoriavsnitt, och de 
vetenskapliga artiklar, som presenteras i avsnittet Tidigare forskning, har av författarna 
ämnats presenteras med transparens i tidigare metodavsnitt. Detta genom att återge de 
ämnesord som användes vid sökningar och efter vilka kriterier artiklarna och litteraturen 
valdes. De vetenskapliga artiklar som presenteras i studien innehåller förhållandevis få 
motsättningar och resultaten från studierna styrks ofta av varandra. Trots gedigen 
inläsning på området finner författarna att det som presenteras i denna studie 
representerar hur forskningsfältet i förhållande till det undersökta fenomenet ser ut. Vad 
som ligger i samhällets intresse och dess behov av forskning påverkar hur den bedrivs 
och vilka frågor som ämnas utredas. Utifrån att skolväsendet är en av samhällets 
viktigaste institutioner kan den enligt studiens författare antas att den forskning som 
bedrivs inom detta fält har som syfte att bidra till utveckling och förbättring av den 
rådande situationen i form av den lärarbrist och de yttre krav som idag ställs på yrket. 
Därav tenderar forskningen till att utvärdera insatser under introduktionsperioden och 
mäta dess effekter utifrån olika aspekter (se Sammanfattning i avsnittet Bakgrund).  
Genom ett målstyrt urval, vilket innebär att utvalda enheter har valts ut utifrån dess 
direkta koppling till studiens syfte och frågeställningar (Merriam, 1994), kontaktades en 
lämplig organisation inom skolväsendet. Efter kontakt med personalavdelningen samt 
två verksamhetschefer, fick studiens författare godkännande att genomföra sin studie 
inom kommunen och fick därmed även tillgång till dess skolverksamheter. Sedermera 
var det verksamhetscheferna som i sin tur skickade förfrågningar och vidarebefordrade 
missiv för studien (se bilaga 1) till berörda rektorer och förskolechefer för att kunna 
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identifiera ett möjligt fall för studien att undersöka. Det finns en medvetenhet om att 
verksamhetschefen, rektorer och förskolechefer därmed har kunnat påverka vilka 
informanter studiens författare har fått komma i kontakt med. Eftersom det för studien 
inte var av relevans att komma i kontakt med antingen ett flertal fall eller en viss 
problematik, är detta förfarande inte problematiskt då studiens syfte var att undersöka 
ett specifikt fall. 
Efter att författarna fått ett positivt svar: att en nyanställd lärare finns i en av 
kommunens verksamheter och att läraren i fråga givit samtycke till studien, 
konstaterades att denna introduktionsperiod fick utgöra studiens fall. Utifrån studiens 
bakgrund samt den tidigare forskning som presenterats ovan, såg författarna 
verksamhetschefen, rektorn och den nyanställdes mentor samt dess kollegor som 
relevanta informanter till denna fallstudie. I studien representeras kollegiet av mentorn 
och den kollega som den nyanställde läraren själv angav som några av de mest 
betydelsefulla kollegorna under introduktionsperioden. Av intervjun med den 
nyanställde läraren framkommer det dock att fler i kollegiet har upplevts som ett stort 
stöd, men dessa personer gav vid förfrågan ej sitt samtycke till medverkan. Fler 
informanter hade varit önskvärt för att på ett än djupare och fylligare sätt beskriva fallet, 
men då författarna ej kan påverka huruvida personer är villiga att delta har detta försökt 
kompenseras genom ett gediget avsnitt i fråga om tidigare forskning för att stärka de 
slutsatser som presenteras i denna studie. 

Etiskt förhållningssätt 
Utifrån det urval av informanter som problematiserats ovan, ämnar detta stycke 
diskutera forskningsprocessen i förhållande till Vetenskapsrådets (2002) forsknings-
etiska principer, i synnerhet ifråga om samtyckeskravet och konfidentialitets-kravet. 
Deltagare i en forskningsprocess äger beslutanderätten till sin medverkan i forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Forskare bör därför i enighet med samtyckeskravet inhämta 
samtycke från såväl uppgiftslämnare som undersökningsdeltagare (a.a.). Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) kan forskare dock inhämta samtyckte från företrädare, såsom 
skolledning eller arbetsgivare, i de fall då studien inte innefattar frågor som kan anses 
vara av privat eller etiskt känslig karaktär och då intervjuerna sker under informantens 
ordinarie arbetstid. Författarna valde att såväl inhämta samtycke från verksamhets-
cheferna och den, för fallet, aktuella rektorn, som från informanterna själva, för att följa 
båda rekommendationerna som Vetenskapsrådet (2002) ger. Givetvis kan det dock 
diskuteras hur frivillig medverkan var för de informanter som sedermera deltog då 
förfrågan kom från högre instans, men samtidigt poängterades frivilligheten tydligt i 
såväl missiv som i inledandet av samtliga intervjuer för klargöra att informanten själv 
beslutade över sin medverkan.  

Vetenskapsrådets (2002) princip om konfidentialitet, innebär dels att all personal i 
forskningsprojekt som behandlar etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara 
individer, bör avtala om tystnadsplikt rörande sådana uppgifter. Vidare bör samtliga 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare behandlas, under såväl forsknings-
processen som vid publicerande och opponering, på ett sådant sätt att enskilda individer 
ej kan identifieras av utomstående (a.a.). Informanterna som deltagit i studien har 
således genomgående under forskningsprocessen behandlats, och i denna rapport 
benämnts, med fingerade namn för att uppfylla dessa krav. Författarna har dock tagit i 
beaktande att informanterna i studien känner till varandra och därav har författarna varit 
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extra försiktiga med specifikt känsligt material samt endast återgivit få citat i studiens 
resultatavsnitt, i syfte att skydda berörda individer. 

Datainsamling och intervjuer 
Genom den kvalitativa ansats studien haft som utgångspunkt, använde författarna 
intervju som metod för insamling av empiriskt material. Efter genomförda pilot-
intervjuer justerades de semistrukturerade intervjuguiderna för att samtliga frågor skulle 
vara begripliga och bistå med det material som önskades för studien. Författarna 
upplevde att instrumentet sedermera fungerade som önskat, att dess teman var av 
relevans för det fenomen som undersökts och att de gav instrumentet önskad flexibilitet. 

Pilotintervjuerna stärkte även författarnas förmåga att agera i intervjusituationen och att 
ställa, utifrån studiens syfte, lämpliga och öppna följdfrågor. Trots övning och att 
intervjuguiderna konstateras ha uppfyllt författarnas krav på flexibilitet, upplevde 
författarna stundtals en svårighet i att ställa lämpliga, öppna följdfrågor under 
intervjuerna. Detta torde bero på att intervju är en komplex metod och att det kräver en 
gedigen erfarenhet hos forskaren för att behärska detta hantverk (Kvale & Brinkmann, 
2014). Kvale och Brinkmann (2014) konstaterar att för att kunna besluta om vilka av de 
dimensioner i informantens svar som ska utmynna i en eventuell följdfråga, krävs en 
expertis där forskaren intuitivt och med känsla leder intervjun framåt. Denna expertis 
kan inte förväntas innehas av studiens författare med dess förhållandevis få erfarenheter 
av intervjusituationer.  
Författarna besökte den verksamhet, i form av den skola, vilken samtliga informanter, 
förutom verksamhetschefen, har som arbetsplats för att genomföra intervjuerna. 
Informanterna fick även själva bestämma tid och plats på skolan. Detta resulterade i att 
informanterna kände sig trygga i den miljö som intervjuerna tog plats i samt att studiens 
påverkan på verksamheten minimerades. Under intervjuerna var dock ljudnivån ibland 
påtaglig, då dessa genomfördes i skolmiljö samt att en av intervjuerna avbröts då en 
kollega till informanten klev in i rummet för att hämta material. Detta upplevde 
författarna dock inte påverka informanterna i fråga. För att undvika störningsmoment 
och istället genomföra intervjuerna i en neutral miljö, utan inverkan från 
skolverksamheten, kunde studiens författare ensidigt ha beslutat om tid och plats. 
Studiens författare ansåg dock att det var av större betydelse att informanterna själva 
fick välja miljö och tidpunkt för intervjuerna utifrån att de skulle känna sig trygga och 
villiga att uttömmande berätta om sin upplevelse, men också för att minimera inverkan 
på verksamheten. 
Studiens författare insåg vid transkribering av intervjuer att en fråga inte behandlats 
under intervjun med den nyanställde läraren och den fick istället ställas via mail. Det 
hade varit fördelaktigt om denna fråga istället hade ställts under intervjutillfället för att 
kunna ställa eventuella följdfrågor, samt för att författarna i detta förfarande inte kunde 
möta informanten och se dess reaktion och kroppsspråk vid uttalandet om upplevelsen 
kring frågan. Då informanten via mail ändå svarade uttömmande på denna fråga utvanns 
tillräcklig empiri för att vidare kunna analysera materialet i studien. 

Intervjun med verksamhetschefen genomfördes som ovan nämnt på grund av tidsbrist 
per telefon. Detta kan givetvis ha påverkat samtalets karaktär och det faktum att 
författarna inte kunde avläsa informantens kroppsspråk och tolka dess tysta signaler, 
vilket också kan påverka hur författarna tolkar det som informanten genom sina 
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uttalanden förmedlar. Då verksamhetschefens upplevelse, i jämförelse med övriga 
informanters, inte var av lika stor betydelse för att skapa förståelse för hur 
introduktionsperioden påverkat den nyanställde lärarens lärande och yrkesmässig 
utveckling, ser studiens författare inte detta förfarande som problematiskt. 

Analysmetod 
Analysprocessens tillvägagångssätt har i ovanstående metodavsnitt beskrivits och 
metoden kan liknas vid vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 245) benämner som 
’intervjuanalys med fokus på meningen’. Genom denna metod går det att, i samma 
material, finna olika innebörder i ett och samma uttalande beroende på vilka frågor som 
ställs till det aktuella materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta val av metod speglas 
av författarnas hermeneutiska utgångspunkt, vilken vilar på en strävan att genom 
tolkning försöka skapa förståelse för människolivet så som det beskrivs av informanten 
själv (Warnke, 1995). Denna studies strävan var att skapa förståelse för hur en 
introduktionsperiod har upplevts bidra till en nyanställd lärares yrkesmässiga 
utveckling. Detta har således skett genom att författarna själva har tolkat det empiriska 
material, som har samlats in genom intervjuer, och försökt att finna informanternas 
mening i dessa. Troligt är att andra forskare, med andra bakgrunder och erfarenheter, 
hade tolkat detta material annorlunda. Författarna har därför försökt i så stor mån som 
möjligt vara transparenta och presenterat de utgångspunkter, såväl gällande bakgrund, 
kunskapssyn, metodval, teori och tidigare forskning, för att läsaren ska kunna sätta sig 
in i hur denna forskningsprocess har formats.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att, utifrån nyanställda lärares egna upplevelser av sin 
livsvärld, skapa förståelse för hur den introduktionsperiod som finns reglerad i svensk 
skollag idag främjar lärande under den nyanställde lärarens första tid som yrkesverksam 
och därmed bidrar till individens yrkesmässiga utveckling. Studien har även ämnat 
beskriva hur rektor, mentor och kollegor i sina roller upplever sig stötta och bidra till 
den nyanställde lärarens yrkesmässiga utveckling. Genom den tolkning som studiens 
författare har gjort av studiens empiriska material, ämnas den undersökta 
introduktionsperioden och dess deltagares upplevelser av denna, här diskuteras. Denna 
diskussion förs utifrån de utgångspunkter som legat till grund för forskningsprocessen i 
form av studiens bakgrund, teoretiska utgångspunkter samt presenterad tidigare 
forskning i syfte att besvara studiens frågeställningar, vilka lyder: 

• Hur upplever den nyanställde läraren att introduktionsperioden främjar lärande 
och bidrar till dess yrkesmässiga utveckling?  

• Vilket yrkesmässigt stöd beskriver rektor, mentor och kollega att de erbjuder 
den nyanställde läraren för att främja lärande under dess introduktionsperiod? 

Följande avsnitt ämnar diskutera vilket yrkesmässigt stöd rektorn, mentorn och 
kollegorna beskriver sig erbjuda för att underlätta den nyanställdes lärande under dess 
introduktionsperiod och hur den nyanställde läraren har upplevt att detta stöd har 
bidragit till lärande och dess yrkesmässiga utveckling. Det stöd som identifierats bidra 
till lärande och yrkesmässig utveckling under introduktionsperioden diskuteras under 
rubrikerna: Introduktionsaktiviteter, Mentorskap och Kollegialt stöd. 
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Introduktionsaktiviteter 
Enligt studier genomförda av Gaikhorst m.fl. (2014) och LoCascio m.fl. (2016) bör 
introduktionen utformas med eftertanke, då en misslyckad introduktion kan hämma 
såväl lärande som den nyanställde lärarens yrkesmässiga utveckling mer negativt än om 
arbetsgivaren inte erbjudit någon introduktion alls. Vidare menar Gaikhorst m.fl. (2014) 
att introduktionen bör innehålla regelbundna aktiviteter för att den nyanställde läraren 
ska stödjas under hela processen. Detta har dock inte identifierats i denna studies 
undersökta introduktionsperiod, då dess organiserade introduktionsaktiviteter är 
begränsade till en checklista och till det mentorskap som den nyanställde läraren blir 
tilldelad.   
Vidare har det i denna studie identifierats introduktionsaktiviteter i form av 
gemensamma tillfällen för planering och bedömning samt att kollegor har medverkat 
vid den nyanställde lärarens utvecklingssamtal som ett stöd i mötet med föräldrarna. 
Dessa stödjande aktiviteter uppges dock inte vara organiserade, utan har skett på eget 
initiativ från den nyanställde läraren och dess kollegor, vilket kan ses som problematiskt 
utifrån de resultat som framkommit genom forskning av Gaikhorst m.fl. (2014) och 
LoCascio m.fl. (2014). Den nyanställde läraren uttrycker en tacksamhet för att fått ha 
delta i dessa aktiviteter då de har underlättat dennes första tid i yrket, vilket även tolkas 
ha bidragit till en yrkesmässig utveckling. 

Den checklista som utgör underlaget för denna studies undersökta introduktion används 
enligt rektorn idag som underlag för vilka förberedelser som bör ske inför den 
nyanställde lärarens anställning samt för vilken information, om såväl verksamheten 
som kommunen i stort, som ska delges den nyanställde läraren. Detta underlag anses 
dock inte vara tillräckligt och inbringa det stöd den nyanställde läraren är i behov av då 
kollegan uppger att denne, trots tilldelning av information enligt checklistan, får besvara 
verksamhetsspecifika frågor. Att den information som tilldelas den nyanställde läraren 
vid anställning inte är tillräcklig kan utifrån Granberg (2011) och tidigare forskning ses 
som problematiskt (Algozzine m.fl., 2007; Gaikhorst m.fl., 2014; LoCascio m.fl., 2016; 
McCormack m.fl., 2006; Romano, 2007). Tidigare forskning visar på att den 
nyanställde läraren är i behov av information om såväl praktiska och 
verksamhetsspecifika processer som vilka värderingar, normer och riktlinjer som råder i 
den verksamhet som bedrivs, för att lärande och yrkesmässig utveckling ska kunna 
möjliggöras i förhållande till lärarrollen (a.a.).  

Den nyanställde läraren uppger att denne utanför arbetsplatsen får stöd genom att 
diskutera yrkesutmaningar med tidigare studiekamrater, vilka inte har någon anknytning 
till den egna arbetsplatsen. Betydelsen av diskussioner och utbyte med andra 
nyanställda i syfte att bidra till lärande och yrkesmässig utveckling framhålls av flertalet 
studier (Luft, 2009; McCormack, 2006; Paulin, 2007; Tricarico m.fl., 2015). Denna 
aktivitet kan även förklaras betydelsefull utifrån Wengers (1998) teori om lärande i en 
praktikgemenskap, vilken här kan liknas vid lärarkollegiet i stort. De nyanställda, 
nyexaminerade, lärarna utgör en praktikgemenskap där det sker ett lärande utifrån 
erfarenhetsutbyte som har direkt koppling till det yrke de utövar. Detta är således en 
aktivitet som bekräftas värdefull av såväl tidigare forskning och teorier om lärande som 
denna studies informant och det kan således vara problematiskt att denna aktivitet inte 
ingår i den undersökta introduktionsperioden. Mötet och diskussioner med andra 
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nyanställda kollegor sker således på gemenskapens eget initiativ istället för att utgöra en 
planerad aktivitet verksamheter emellan. 
Samtliga informanter som är involverade i den nyanställde lärarens introduktionsperiod 
uttrycker inte något behov av ytterligare aktiviteter, men samtidigt uttalar de en 
medvetenhet om de resursbegränsningar verksamheten idag präglas av i form av såväl 
personal som ekonomi. Verksamhetens begränsningar i kombination med det faktum att 
den nyanställde läraren oplanerat tvingats axla rollen som klassföreståndare redan under 
dess första termin samt undervisa i ämnen denne inte har utbildning i, leder idag till en 
orimlig arbetsbelastning hos den nyanställde läraren. Detta kan ses problematiskt utifrån 
studier genomförda av Algozzine m.fl. (2007), Le Maistre och Paré (2009), Romano 
(2007) och Paulin (2007), vilka menar att introduktionen bör planeras så att den 
nyanställde läraren inledningsvis har en lättare arbetsbörda, färre undervisningstimmar 
med extra tillhörande planeringstid. Vidare framhåller LoCascio m.fl. (2016), Luft 
(2009) och McCormack m.fl. (2006) att den nyanställde läraren inte bör undervisa i 
andra ämnen än de denne har utbildning i. Studiens informanters uttalanden tyder på att 
det inte upplevs finnas utrymme för ytterligare insatser under den introduktionsperiod 
som studerats. Den rådande situationen gör att verksamheten tvingas bedrivas utifrån de 
resurser som finns. Dessa insikter präglar även informanternas sätt att tala om den 
undersökta introduktionsperioden och den nyanställde läraren beskriver att alla ”gör så 
gott dom kan” i denna process. 
I Skollag (2010:800) och Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och 
förskollärare (SKOLFS 2014:44) regleras ansvaret för introduktionsperioden. I detta 
regelverk omnämns rektorn som ansvarig för att planera introduktionsperioden och 
säkerställa att det stöd som erbjuds är tillräckligt i förhållande till den nyanställde 
lärarens behov. I den introduktionsperiod som undersökts i denna studie har ett sådant 
ansvar inte identifierats, vilket kan ses problematiskt utifrån såväl lagtext som tidigare 
forskning genomförd av Gaikhorst m.fl. (2014) och Tricarico m.fl. (2015). Gaikhorst 
m.fl. (2014) och Tricarico m.fl. (2015) framhåller att rektorns insats vad det gäller 
planering och uppföljning, är avgörande för att introduktionen ska få det utrymme och 
de resurser som krävs för att den ska hålla den kvalitet som är betydelse för den 
nyanställde lärarens lärande och yrkesmässiga utveckling. 

Enligt vad som framkommit i intervjuer med studiens informanter sker det ingen 
planering eller några förberedelser av den nyanställde lärarens introduktionsperiod för 
att underlätta dess inträde i verksamheten. Detta kan ses som problematiskt utifrån de 
resultat som presenteras i Gaikhorst m.fl. (2014) studie. Gaikhorst m.fl. (2014) 
förespråkar istället ett proaktivt arbete inför och under introduktionen för att 
kontinuerligt kunna stödja den nyanställde läraren under hela processen. I denna studie 
anpassas istället introduktionsperiodens innehåll och stöd till de situationer som den 
nyanställde läraren upplever som svårhanterliga, efter hand de uppkommer, vilket enligt 
informanterna är mer fördelaktigt än att arbeta efter ett på förhand planerat schema. 
Vikten av att anpassa introduktionen utifrån den nyanställde lärarens behov och 
verksamhetsspecifika svårigheter framhålls dock i flertalet studier (Gaikhorst m.fl., 
2014; Hudson, 2012; LoCascio m.fl., 2016; Luft, 2009; Paulin, 2007; Romano, 2007; 
Tricarico m.fl., 2015).  
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Mentorskap 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har nyanställda lärare rätt till en mentor under dess 
första läsår. Läraren, som av rektorn utses till mentor för den nyanställde läraren, ska 
enligt Skolverket (2015) vara en samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 
pedagogik, metodik och didaktik under hela introduktionsperioden. Mentorn ska verka 
för att underlätta den nyanställde lärarens inträde i verksamheten genom att de praktisk 
information om arbetsplatsen, men också om de normer och värderingar som råder. 
Detta har dock upplevts som en svårighet då mentorn också är anställd inför terminen 
och har därför lika lite insyn i verksamheten som den nyanställde läraren själv. 
Skolverket (2015) förespråkar att mentorn och den nyanställde läraren om möjligt bör 
undervisa i samma ämnen, vilket även styrks av studier av Bianchini och Brenner 
(2009) och Luft (2009). I denna studies undersökta introduktionsperiod framkommer att 
mentorn och den nyanställde läraren endast har ett fåtal gemensamma undervisnings-
ämnen. 
Trots att mentorn ej kan antas inneha verksamhetsspecifik kompetens eller undervisar i 
samma ämnen som dess adept, upplevs mentorskapet av båda parter som lärorikt och 
utvecklande i förhållande till lärarrollen i generell bemärkelse. Luft (2009) menar att 
brist på stöd i de undervisningsämnen som mentorn inte själv undervisar i, samt i frågor 
som rör verksamhet i allmänhet, gör att den nyanställde läraren söker sig till andra 
kollegor för stöd i dessa frågor. Detta identifieras även förekomma i denna studies 
undersökta introduktionsperiod. Att den nyanställde läraren söker stöd hos andra 
kollegor, upplevs dock inte som problematiskt för någon av parterna och några brister i 
det mentorskap som bedrivs uttrycks inte. 

En ytterligare förklaring till att det mentorskap som bedrivs upplevs som tillräcklig är 
att relationen parterna emellan beskrivs som öppen och ömsesidigt givande. Relationens 
betydelse för att yrkesmässig utveckling ska komma till stånd kan förklaras genom 
såväl Wengers (1998) teori om lärande som ett socialt fenomen, som genom de resultat 
från de artiklar som legat till grund för denna studie (Gilles m.fl., 2013; LoCascio m.fl., 
2016). I studierna framhålls att relationen mellan den nyanställde läraren och dess 
mentor bör präglas av en öppenhet och en ömsesidig förståelse för att mentorskapet ska 
kunna utgöra en plattform där erfarenheter kan utbytas i förtroende och utan censur 
(a.a.). Den nyanställde läraren upplever mentorskapet som bidragande till dess 
yrkesmässiga utveckling, men tillskriver det inte större betydelse än det stöd som givits 
från de övriga kollegorna.  
I det stödmaterial Skolverket (2015) tagit fram rörande mentorskapet och dess 
utformning finns det riktlinjer som rekommenderar att det avsätts tillräckligt med tid 
och resurser samt att det planeras in kontinuerliga träffar. Motsvarande riktlinjer står att 
finna i en studie genomförd av LoCascio m.fl. (2016), vilken även betonar vikten av att 
mentorn finns tillgänglig vid behov under hela introduktionsprocessen. Vidare framhålls 
rektorns ansvar att skapa utrymme i verksamheten samt delta i planering och 
uppföljning av mentorskapet, utifrån såväl Skolverkets (2015) direktiv som studier 
genomförda av Gaikhorst m.fl. (2014) och LoCascio m.fl. (2016). I det fall som denna 
studie har undersökt ligger ansvaret i att finna tid, planera och följa upp mentorskapet 
helt och hållet på dess parter.  
Vid intervjuer med den nyanställde läraren och mentorn framkommer att de upplever att 
mentorskapet ges tillräckligt med tid och resurser, trots att utrymmet för mentorskapet i 
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förhållande till Skolverkets (2015) direktiv är tämligen begränsat, samt att planering av 
träffar inte är nödvändigt och att de hellre ses vid behov och när det finns utrymme i 
deras scheman. De båda uppger att denna lösning är fördelaktig eftersom de inte vill att 
mentorskapet ska ses som en belastning eller kännas påtvingat i den redan pressade 
verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan det förstås att den relation som råder parterna emellan är 
avgörande för att mentorskapet över huvud taget ska bedrivas. Det framkommer i denna 
studies resultat att det inte finns någon funktion som stödjer eller följer upp 
mentorskapet. Således hade mentorskapet troligen uteblivit om det inte, som i detta fall, 
präglas av en god relation där parterna själva är drivande och inser vikten av utbytet.  

Kollegialt stöd 
Som nämns ovan är det mentorskap som bedrivs under den studerade 
introduktionsperioden inte tillräckligt för att stödja den nyanställde läraren fullt ut. 
Detta då den nyanställda läraren tvingas söka stöd hos andra kollegor i arbetslaget vid 
frågor som rör verksamhetsspecifik information samt i de ämnen som mentorn inte 
undervisar i. Den nyanställde upplever att det stöd som erhållits från dess kollegor varit 
värdefullt och att deras insats har varit betydande för dennes lärande och yrkesmässiga 
utveckling. Detta har även identifierats som en betydande faktor i den tidigare forskning 
som legat till grund för denna studie (Algozzine m.fl., 2007; Bianchini & Brenner, 
2009; Lovett & Cameron, 2011; McCormack m.fl., 2006; Patrick m.fl., 2010; Paulin, 
2007; Tricarico m.fl., 2015). 

Den nyanställde lärarens kollega uppger utifrån sitt perspektiv en självklarhet i att ta sig 
tid till att bidra med detta stöd, trots en redan ansträng arbetssituation, samt att det är av 
betydelse att förmedla att den nyanställde lärarens bidrag till verksamheten är 
värdefullt. Detta engagemang kan tolkas härledas utifrån att kollegan själv har 
upplevelser från sin egen introduktionsperiod där hen trädde in i en gemenskap där den 
nyanställde läraren varken förväntades vara en aktiv deltagare eller bidra med nya idéer 
och uppslag. Den introduktionsperiod som i denna studie undersökts speglas i motsats 
av att arbetslaget bjuder in och värdesätter den nyanställdes bidrag till verksamheten 
och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter, vilket enligt Wenger (1998) ger ut 
förutsättning för socialt lärande i en praktikgemenskap. Detta leder till att de ömsesidigt 
i arbetslaget stöttar varandra och gemensamt utvecklar en repertoar av arbetsmetoder 
och värderingar som motsvarar dess passion för yrket och i synnerhet på undervisning 
med eleven i fokus. Denna gemenskap har varit avgörande för den nyanställde lärarens 
yrkesmässiga utveckling under introduktionsperioden, då den i övrigt brister vad det 
gäller planering, utformning och uppföljning. Därav bör verksamheten ställa sig frågan 
vilket utfall den undersökta introduktionsperioden fått, i förhållande till den nyanställde 
lärarens yrkesmässiga utveckling, om detta uttalade stöd från kollegor inte hade 
kompenserat för de brister som identifierats i introduktionsperioden.  

Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser i förhållande till de frågeställningar som 
legat till grund för forskningsprocessen. Vidare diskuteras även de praktiska 
tillämpningar som kan härledas ur denna studies resultat och som är av betydelse för 
fenomenet introduktionsperiod ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. 
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Utifrån vad som framkommit i denna studies resultat, tillsammans med studiens 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, kan det konstateras att det hos 
arbetsgivare inom skolväsendet bör finnas en medvetenhet om vuxnas lärande för att 
kunna erbjuda en introduktionsperiod som i så stor utsträckning som möjligt främjar 
lärande och yrkesmässig utveckling. Introduktionsperioden bör således planeras, 
utformas och följas upp med eftertanke så att den motsvarar såväl verksamhetens som 
den nyanställde lärarens behov.  

Vidare framkommer genom studiens resultat att den lärarbrist som råder idag, med de 
svårigheter det innebär att rekrytera utbildad personal och i kombination med de krav på 
skolväsendet som råder i samhället, innebär att situationen i verksamheten är tämligen 
ansträngd. Den nyanställde läraren tvingas på grund av personalbrist axla rollen som 
klassföreståndare och uppger själv att arbetsbördan leder till att denne har svårt att hinna 
med de arbetsuppgifter som ryms i läraryrket. Denna problematik resulterar även i 
begränsade resurser till introduktionsperiodens förfogande eftersom insatserna istället 
krävs i de delar som berör verksamhetens primära funktion, det vill säga 
undervisningen. En mer omfattande och välplanerad introduktionsperiod, med utrymme 
för diskussion och reflektion, vilket förordas i Skolverkets stödmaterial (2015) och 
tidigare forskning (McCormack m.fl., 2006; Paulin, 2007; Romano, 2007), hade kunnat 
främjat den nyanställde lärarens lärande och yrkesmässiga utveckling ytterligare.  

Introduktionsperioden, som den upplevs av studiens informanter idag, kan ändå 
konstateras leda till lärande och yrkesmässig utveckling hos den nyanställde läraren, 
men det hänger på en skör tråd. Trots medvetenhet om att det idag råder en hög 
arbetsbelastning i den undersökta verksamheten läggs ansvaret på varje enskild enhet att 
själva planera och genomföra introduktionsperioden för de nyanställda lärarna som för 
första gången träder in i lärarrollen. Detta ansvar hamnar således på rektorn som i sin 
tur förlitar sig på att introduktionen sker i arbetslaget, där den nyanställde lärarens 
kollegor fyller en viktig funktion vad det gäller innehållet och omfattningen av 
introduktionsperioden. Kollegornas, tillsammans med den nyanställde lärarens, 
uttalanden vittjar i sin tur om att drivkraften hos den nyanställde läraren avgör i vilken 
utsträckning stöd erbjuds och vilka utmaningar introduktionsperioden fokuserar på. Det 
kan således konstateras att introduktionsperiodens utfall, och därigenom bidrag till 
lärande och yrkesmässig utveckling, är kollegornas tillsammans med den nyanställde 
lärarens egen förtjänst. Utan viljan och engagemanget från kollegorna i arbetslaget, 
tillsammans med den nyanställde lärarens egen drivkraft att utvecklas, hade situationen 
troligen sett annorlunda ut. Att kollegorna värdesätter den nyanställde läraren och dess 
kompetens samt att de får denne att känna sig som en tillgång i arbetslaget, har i detta 
fall varit nyckeln till lärande och dess yrkesmässiga utveckling.  

Att lärande och yrkesmässig utveckling kommer till stånd, trots brister vad det gäller 
planering och utformning av introduktionsperioden, kan förklaras utifrån Wengers 
(1998) teori om praktikgemenskaper. Den nyanställde läraren kan i denna studie ses 
utvecklas från att vara en perifer deltagare till att bli en fullvärdig medlem i 
gemenskapen. Teorin kräver inte någon styrande eller kontrollerande funktion för att det 
skapas förutsättningar för lärande (Wenger, 1998). Utifrån Wengers (1998) teori förstås 
istället lärande som en process som präglas av gemensamt deltagande, engagemang och 
agerande. Kulturen i den undersökta praktikgemenskapen konstateras vara öppen och 
tillåtande, där kollegor välkomnar den nyanställde läraren, utbyter erfarenheter och 
undervisningsmaterial samt förmedlar att denne är en värdefull tillgång i verksamheten.  



 

 

 

44  

Förslag till vidare forskning 
Det har i denna studie framkommit att ömsesidigt deltagande och erfarenhetsutbyte i 
verksamhetens processer är av betydelse för nyanställda lärares yrkesmässiga 
utveckling, men att utrymmet för att detta ska komma till stånd hämmas av de brister på 
tid och resurser som verksamheten idag präglas av. Författarna menar därför att vidare 
forskning bör fokusera på hur det kan skapas utrymme för gemensamma aktiviteter, 
trots verksamhetens ansträngda situation. 
Denna studie visar även på att verksamheten påverkas av svårigheter som idag finns att 
rekrytera behöriga lärare. Tidigare forskning, som i denna studie presenterats, från 
andra länder har med olika resultat undersökt om introduktionsperioden kan ha 
betydelse för den nyanställde lärarens vilja att stanna kvar i yrket och i organisationen 
(Algozzine m.fl., 2007; Gaikhorst m.fl., 2014; Le Maistre & Paré, 2009; LoCascio m.fl., 
2016; Tricarico m.fl., 2015). Någon sådan undersökning inom Sverige har av författarna 
ej kunnat identifieras och skulle vara befogad utifrån rådande arbetsmarknadsläge. 
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Bilaga I 

 

I 

Missiv till Verksamhetschef 
Som studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet skriver vi nu vår kandidatuppsats 
inom vårt huvudämne arbetslivspedagogik. Studien har som syfte att undersöka 
introduktion för nyexaminerade förskollärare och grundskollärare. 
Målgruppen för vår studie är således nyexaminerade, nyanställda, lärare som anställdes 
tillsvidare inför ht15, vt16 och ht16. Vidare är det av relevans för studien att de 
nyanställda lärarna inte har genomgått en introduktionsperiod i en annan 
skolverksamhet. Vi önskar få tillträde och möjlighet att intervjua anställda hos er som 
motsvarar denna målgrupp. För att möjliggöra planering och undvika för stor inverkan 
på era verksamheter ber vi er avsätta ungefär en timme per lärare, då varje intervju 
beräknas ta från 30 min upp till en timme. Intervjuerna önskas hållas under v. 48. 

Kandidatuppsatsen kommer publiceras i DiVa, men för att försvåra möjlighet till 
identifiering av kommun, skolverksamheter och intervjupersoner kommer det i studien 
tillämpas fingerade namn. 
Ytterligare missiv kommer utformas och tilldelas er för utskick till de lärare som 
erbjuds delta i studien. 
Vår ambition är att resultatet från denna kandidatuppsats kan bidra med, för er, nyttig 
information och eventuella förbättringsförslag till era nuvarande introduktionsprocesser. 
Vänligen kontakta oss om ni har frågor! 

 
Med vänlig hälsning, 

Sandra Erlandsson 
07X-XXX XX XX 

xxxxxxx@student.lnu.se 
 

Olivia Nilsson  
07X-XXX XX XX 
xxxxxxx@student.lnu.se 

 
Handledare: 

Jan Perselli 
jan.perselli@lnu.se

 
 

 
 



Bilaga II 

 

II 

Missiv till rektor 
Som studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet skriver vi nu vår kandidatuppsats 
inom vårt huvudämne arbetslivspedagogik. Studien har som syfte att undersöka 
introduktion för nyexaminerade förskollärare och grundskollärare. 
Vi bjuder härmed in Er som rektor att delta i en intervju som ämnar behandla hur 
introduktionen för nyanställda, nyexaminerade, lärare utformas i Er verksamhet och 
därigenom lämna ett väsentligt bidrag till vår studie. 

Vi tar i genomförandet av denna studie hänsyn till forskningsetiska principer vilka 
innebär följande: 

- Ert deltagande är frivilligt och Ni kan när som helst under intervjun avbryta Er 
medverkan 

- Era uttalanden kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet 
inte kommer finnas tillgängligt för obehöriga och att det kommer raderas efter 
att studien färdigställts 

- Vi kommer försvåra möjlighet till identifiering genom att i studien använda 
fingerade namn, samt att vi kommer inte kommer använda oss av citat som kan 
härledas till Er 

- Det insamlade materialet kommer endast användas till vår studie som sedan 
publiceras i DiVa. 

 
Vänligen kontakta oss om Ni har frågor! 

 
Med vänlig hälsning, 

Sandra Erlandsson 
07X-XXX XX XX 

xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Olivia Nilsson 

07X-XXX XX XX 
xxxxxxx@student.lnu.se 

 
Handledare: 

Jan Perselli 
jan.perselli@lnu.se



Bilaga III 

 

III 

Missiv till nyanställd lärare 
Som studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet skriver vi nu vår kandidatuppsats 
inom vårt huvudämne arbetslivspedagogik. Studien har som syfte att undersöka 
introduktion för nyexaminerade förskollärare och grundskollärare. 
Vi bjuder härmed in Er som nyexaminerad, nyanställd, lärare att delta i en intervju som 
ämnar behandla Er första tid som anställd och därigenom lämna ett väsentligt bidrag till 
vår studie. 

Vi tar i genomförandet av denna studie hänsyn till forskningsetiska principer vilka 
innebär följande: 

- Ert deltagande är frivilligt och Ni kan när som helst under intervjun avbryta Er 
medverkan 

- Era uttalanden kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet 
inte kommer finnas tillgängligt för obehöriga och att det kommer raderas efter 
att studien färdigställts 

- Vi kommer försvåra möjlighet till identifiering genom att i studien använda 
fingerade namn, samt att vi kommer inte kommer använda oss av citat som kan 
härledas till Er 

- Det insamlade materialet kommer endast användas till vår studie som sedan 
publiceras i DiVa. 

 
Vänligen kontakta oss om Ni har frågor! 

 
Med vänlig hälsning, 

Sandra Erlandsson 
07X-XXX XX XX 

xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Olivia Nilsson 

07X-XXX XX XX 
xxxxxxx@student.lnu.se 

 
Handledare: 

Jan Perselli 
jan.perselli@lnu.se



Bilaga IV 

 

IV 

Missiv till mentor/kollega 
Som studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet skriver vi nu vår kandidatuppsats 
inom vårt huvudämne arbetslivspedagogik. Studien har som syfte att undersöka 
introduktion för nyexaminerade förskollärare och grundskollärare. 
Vi bjuder härmed in Er som kollega till en nyexaminerad, nyanställd, lärare att delta i en 
intervju som ämnar behandla Ert stöd till den nyanställde under dennes första tid som 
anställd och därigenom lämna ett väsentligt bidrag till vår studie. 

Vi tar i genomförandet av denna studie hänsyn till forskningsetiska principer vilka 
innebär följande: 

- Ert deltagande är frivilligt och Ni kan när som helst under intervjun avbryta Er 
medverkan 

- Era uttalanden kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet 
inte kommer finnas tillgängligt för obehöriga och att det kommer raderas efter 
att studien färdigställts 

- Vi kommer försvåra möjlighet till identifiering genom att i studien använda 
fingerade namn, samt att vi kommer inte kommer använda oss av citat som kan 
härledas till Er 

- Det insamlade materialet kommer endast användas till vår studie som sedan 
publiceras i DiVa. 

 
Vänligen kontakta oss om Ni har frågor! 

 
Med vänlig hälsning, 

Sandra Erlandsson 
07X-XXX XX XX 

xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Olivia Nilsson 

07X-XXX XX XX 
xxxxxxx@student.lnu.se 

 
Handledare: 

Jan Perselli  
jan.perselli@lnu.se



Bilaga V 

 

V 

Intervjuguide Verksamhetschef 
Inled med att informera intervjupersonen om: 

- Syftet med studien (kandidatuppsats) 
- Deltagandet är frivilligt 
- Rätt att avbryta sin medverkan 
- Materialet kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga och kommer raderas 

efter avslutad studie 
- Kommer publiceras i DiVa 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Utbildning 
- Tjänst 
- Anställningslängd 1 aug.  

Förberedelser 
- Hur förbereds verksamheten inför den nyanställde lärarens introduktionsperiod? 
- Vad upplever du är din uppgift under introduktionsperioden? 

Introduktionsperioden 
- Vilka verktyg erbjuder förvaltningen verksamheterna för utforma 

introduktionsperioden? 
- Vilka aktiviteter erbjuder förvaltningen/kommunen de nyanställa, 

nyexaminerade, lärarna i samband med introduktionsperioden? 

Utvärdering 
- Hur hade verksamheten på ett bättre sätt kunnat stödja nyanställda, 

nyexaminerade, lärare? 

Avslut 
- Har du något mer att tillägga? 
- Går det bra om vi kontaktar dig om vi har ytterligare följdfrågor eller 

funderingar?



Bilaga VI 

 

VI 

Intervjuguide Rektor 
Inled med att informera intervjupersonen om: 

- Syftet med studien (kandidatuppsats) 
- Deltagandet är frivilligt 
- Rätt att avbryta sin medverkan 
- Materialet kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga och kommer raderas 

efter avslutad studie 
- Kommer publiceras i DiVa 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Utbildning/Lärosäte 
- Varför rektor? 
- Anställningslängd 

Förberedelser 
- Vilka utmaningar upplever du att de nyanställda har under sin första tid i yrket? 
- Hur förbereds verksamheten inför den nyanställde lärarens introduktionsperiod? 
- Hur sker tilldelning av mentor? 
- Vad upplever du är din uppgift under introduktionsperioden? 

Introduktionsperioden 
- Hur utformas introduktionsperioden? 

o Vilka moment? 
o Lärarens schema 

- Vad är viktigt att tänka på vid utformning av introduktionsperioden? 
- Vad är viktigt att tänka på vid genomförandet av introduktionsperioden? 
- Hur introduceras den nyanställde läraren till sin arbetsgrupp? 
- Vad har ni för mål med introduktionsperioden? 

Utvärdering 
- Hur följs introduktionsperioden upp? 
- Är något efter utvärdering av introduktionsperioden du skulle velat göra 

annorlunda? 

Avslut 
- Har du något mer att tillägga? 
- Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare följdfrågor eller 

funderingar?



Bilaga VII 

   

VII 

Intervjuguide Nyanställd lärare 
Inled med att informera intervjupersonen om: 

- Syftet med studien (kandidatuppsats) 
- Deltagandet är frivilligt 
- Rätt att avbryta sin medverkan 
- Materialet kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga och kommer raderas 

efter avslutad studie 
- Kommer publiceras i DiVa 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Utbildning/Lärosäte 
- Varför lärare? 
- Tjänst 
- Undervisningsämne/n 
- Anställningslängd 

Första tiden som lärare 
- Kan du beskriva hur du upplevt din första tid som lärare? 
- Hur skulle du beskriva din introduktion? 
- Skulle du kunna beskriva något du har lärt dig under introduktionen? 

Yrkesutmaningar 
- Vilka yrkesutmaningar har du stött på under din första tid som lärare? 

Stöd 
- Vilket stöd har du erbjudits under introduktionen? 
- Vilket stöd har du fått av dina kollegor? 
- Har du fått stöd från en mentor? 

o Om ja, hur ser du på din och mentors relation? 
o Hur har din mentor stöttat dig? 

Utvärdering 
- Hur hade din första tid som lärare kunnat underlättas ytterligare? 

Avslut 
- Har du något mer att tillägga? 
- Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare följdfrågor eller 

funderingar?



Bilaga VIII 

 

VIII 

Intervjuguide Mentor 
Inled med att informera intervjupersonen om: 

- Syftet med studien (kandidatuppsats) 
- Deltagandet är frivilligt 
- Rätt att avbryta sin medverkan 
- Materialet kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga och kommer raderas 

efter avslutad studie 
- Kommer publiceras i DiVa 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Utbildning/Lärosäte 
- Tjänst 
- Undervisningsämne/n 
- Anställningslängd 

Förberedelser 
- Hur förbereder du dig inför att axla mentorsuppdraget? 
- Vilket stöd finner du från rektorn i ditt mentorsuppdrag? 

Introduktionsperioden 
- Vilka utmaningar upplever du att de nyanställda lärarna har under sin första tid i 

yrket? 
- Vad upplever du att du kan bidra med under nyanställdas introduktion? 
- Hur organiserar du ditt mentorskap? 
- Hur skulle du beskriva din relation till den nyanställde läraren? 
- Kan du ge exempel på hur du, i ditt mentorskap, har stöttat en nyanställd, 

nyexaminerad, lärare? 

Utvärdering 
- Hur hade verksamheten på ett bättre sätt kunnat stödja nyanställda, 

nyexaminerade, lärare? 

Avslut 
- Har du något mer att tillägga? 
- Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare följdfrågor eller 

funderingar?



Bilaga IX 

   

IX 

Intervjuguide Kollega 
Inled med att informera intervjupersonen om: 

- Syftet med studien (kandidatuppsats) 
- Deltagandet är frivilligt 
- Rätt att avbryta sin medverkan 
- Materialet kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga och kommer raderas 

efter avslutad studie 
- Kommer publiceras i DiVa 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Utbildning/Lärosäte 
- Tjänst 
- Undervisningsämne/n 
- Anställningslängd 

Förberedelser 
- Hur förbereds verksamheten inför den nyanställde lärarens introduktionsperiod? 

Introduktionsperioden 
- Vilka utmaningar upplever du att de nyanställda lärarna har under sin första tid i 

yrket? 
- Hur upplever du att det är att arbeta tillsammans med en, nyanställd, 

nyexaminerad lärare? 
- Vad upplever du är din uppgift under introduktionsperioden? 
- Kan du ge exempel på hur du har stöttat en nyanställd, nyexaminerad, lärare? 
- Hur skulle du beskriva klimatet i arbetsgruppen? 

Utvärdering 
- Hur hade verksamheten på ett bättre sätt kunnat stödja nyanställda, 

nyexaminerade, lärare? 

Avslut 
- Har du något mer att tillägga? 
- Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare följdfrågor eller 

funderingar? 
 

 


