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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av 

nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i 

relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med 

introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. Eftersom 

ansvaret för utformningen av introduktionsperioden ligger på förskolechefen intervjuade 

vi fyra förskolechefer rörande ämnet. Studien utgick ifrån tre frågeställningar. Den 

första behandlade förskolechefers beskrivningar av introduktionen på förskolan. Detta 

ansågs av oss vara av vikt eftersom det är deras syn på introduktionen som till stor del 

påverkar hur den formas. Chefernas syn låg också till grund för studiens andra 

frågeställning som beaktade fördelar och vilka som gynnas av introduktionsperioden. 

Den tredje frågeställningen åsyftade att synliggöra vilka nackdelar/svårigheter och 

hinder som kan finnas för genomförandet. I resultatet framkom att förskolecheferna 

hanterar introduktionsperioden olika gällande upplägg. Trots att den nyanställde 

förskolläraren har rätt till introduktionsperiod med mentor under minst ett läsår, enligt 

Skolverkets föreskrift (2014:44), är det inte alla som ges det. Ändå är samtliga chefer 

eniga om att det är av hög relevans att den nyanställde ska trivas på den nya 

arbetsplatsen. Det som framhävs som det allra viktigaste för att kunna ge en god 

introduktion är att den nyanställde känner sig välkommen och att tid ges. Tiden beskrivs 

dock som en ständig bristvara i förskolan och det är denna som tillsammans med 

ekonomin också lyfts som de största hindren för att ge en god introduktion. 

Introduktionsperioden visar sig därmed vara en svår ekvation att lösa. 

 

Nyckelord 
förskola, förskolechef, introduktionsperiod, kvalitet, nyanställd, nyexaminerad, 

ramfaktorteori 

 

Engelsk titel 
The good or unequal introduction? 

A study of four preschool managers’ view on the introductory period of recently 

graduated preschool teachers 
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 Inledning 

Rollen som förskollärare blir allt mer krävande. I och med detta ser vi att övergången 

från universitet och högskolor till yrkeslivet kräver särskild uppmärksamhet. Det är 

denna tiden, introduktionsperioden, vår studie kommer fokusera på. 

 

Alla nyexaminerade nyanställda förskollärare har rätt till en introduktionsperiod på den 

nya arbetsplatsen. Detta är ett faktum och står framskrivet i Skollagen (2010:800) enligt 

nedan: 

 
En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har 

behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i 

omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en 

introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens 

eller förskollärarens behörighet (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 2 § 22) 
 

Under årens gång har introduktionsperioden fungerat på olika sätt. År 2011 infördes 

nationella bestämmelser som innebar att varje nyexaminerad förskollärare skulle 

tilldelas en mentor och fullfölja en introduktionsperiod under en inledande del av sin 

anställning. Det var ett krav för den nyexaminerade förskolläraren att genomföra denna 

introduktionsperiod för att sedan kunna ansöka om lärarlegitimation (Skolverket 2015). 

Lärarlegitimationen och introduktionsperioden som denna föregicks av, var då bland 

annat tänkt att höja kvaliteten i verksamheterna genom att säkerställa att undervisningen 

utfördes av kvalificerade lärare (Utbildningsdepartementet 2010). Denna obligatoriska 

introduktionsperiod visade sig dock, på ett flertal sätt, vara svår att genomföra. Bland 

annat fanns det långt ifrån tillräckligt många behöriga mentorer att tillgå för de 

nyexaminerade lärarna. Introduktionen var vägen till legitimation och legitimation var i 

sin tur kravet för tillsvidareanställning, men utan mentor uteblev också möjligheten till 

en fast tjänst. Detta ledde till att kravet på fullföljd introduktionsperiod för att kunna 

ansöka om lärarlegitimation avskaffades år 2014 (Tallgren 2014). Idag finns kravet på 

introduktionsperioden ändå kvar, vilket finns framskrivet i både Skollagen (2010:800) 

och i stödmaterial utgivet av Skolverket (2015): 

 
Även om en introduktionsperiod inte längre är en förutsättning för 

legitimation, kvarstår kravet på att nyanställda lärare och förskollärare ska 

genomföra en introduktionsperiod. Nyanställda lärare och förskollärare har 

således fortfarande rätt till en introduktionsperiod med en mentor (Skolverket 

2015:5). 
 

Rätten till mentor styrks också i föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och 

förskollärare, vilka är juridiskt bindande (SKOLFS 2014:44). Förskolechefen ska utse 

en mentor vars behörighet, i den mån det är möjligt, ska matcha med den nyanställdes 

(ibid.). Syftet med introduktionen är att stödja förskolläraren på ett yrkesmässigt, 

personligt och socialt plan på den nya arbetsplatsen. Introduktionen ska också stimulera 

till professionell utveckling och bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö 

för den nyanställde (Skolverket 2015). Vikten av detta ska inte underskattas. Forskning 

visar på att omställningen från student till lärare ofta upplevs tuff (se exempelvis Nolan, 

Morrisey & Dumenden 2013). En god introduktionsperiod verkar för att den 

nyexaminerade förskolläraren ges en bra start in i professionen. Denna första tid blir 

som en bro mellan studier och yrkesliv och kan förhindra tidiga läraravhopp 

(Skolinspektionen 2014). Även Hedström (2014) menar att introduktionsperioden kan 

ses som en investering för samtliga parter. Trots god forskning och lagkrav så är det 

långt ifrån alla nyexaminerade nyanställda förskollärare som får den introduktion de har 
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rätt till, detta slår Lärarförbundet (2015) fast vid i resultatet av en undersökning. Endast 

hälften av de som var berättigade en introduktionsperiod år 2015 gavs möjlighet att 

genomföra en sådan. Undersökningen gjordes året efter att reglerna ändrades och då 

lärarlegitimationen inte längre var avhängig introduktionsperioden. Någon nyare 

likvärdig undersökning har dock inte gjorts för att följa upp detta. Bristen på utbildade 

förskollärare och det faktum att allt färre söker sig till utbildningen, gör det av ännu 

större vikt att de nyexaminerade förskollärarna ska bli väl mottagna och vilja stanna 

inom branschen. Till höstterminen 2018 sökte sig 14 procent färre till 

förskollärarutbildningar i landet, jämfört med höstterminen 2017, vilket i dagens läge 

kan ses som oroväckande siffror (Universitets- och högskolerådet 2018).  

 

Med ovanstående bakgrund menar vi att det idag ges en ojämlik arbetsstart för 

nyexaminerade nyanställda förskollärare, vilket i sin tur är en fråga om 

kvalitetsskillnader på verksamhetsnivå. Vi hävdar att en god introduktion är av vikt för 

den enskilde, omgivningen, organisationen och branschen i sig. Den goda, stöttande 

starten tänker vi inte minst ökar chanserna för att den yrkesverksamma ämnar stanna 

kvar inom yrkesgrenen och på sin arbetsplats, vilket vi länkar samman med en god 

kvalitet på verksamheten. Vårt intresse ligger därför i att undersöka hur 

förutsättningarna verkligen ser ut i nuläget; hur används introduktionsperioden idag? I 

vår strävan efter efter att belysa introduktionsperioden har förskolechefers syn på denna 

varit i fokus för vår studie. Finns det idag möjlighet för förskolechefer att ge de 

nyanställda förskollärarna en god introduktion in i arbetslivet efter deras examen? 

Utformas introduktionsperioden på olika sätt i olika verksamheter? Vilka ramfaktorer 

uttalas som hindrande i verkställandet av den goda introduktionen? Vilka konsekvenser 

kan en god introduktion, eller bristen av densamma, innebära för verksamheten? Att 

genomföra en kvalitativ studie för att få inblick i hur introduktionsperioden kan se ut i 

praktiken är såväl av stort intresse för oss i rollen som studenter och inom kort även 

nyexaminerade förskollärare. Vi tänker också att det är av hög relevans att ämnet blir 

uppmärksammat för att öka medvetenheten kring vilka rättigheter som finns för 

nyexaminerade förskollärare, inte minst då bristen på förskollärare i verksamheterna är 

ett faktum.  
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra förskolechefers beskrivningar av 

nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod i relation till förskolans 

kvalitet. 

 

För att tydliggöra syftet med undersökningen har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 

• Hur beskriver förskolechefer introduktionen av nyexaminerade nyanställda 

förskollärare på förskolan?  

 

• Vad beskrivs av förskolechefer vara introduktionens fördelar? På vilket sätt 

gynnar introduktionen verksamheten (den nyanställde, övrig personal med 

flera)? 

 

• Vad beskrivs av förskolechefer vara introduktionens nackdelar? Vilka 

hinder/svårigheter för genomförande upplevs finnas? 

 

I studien intervjuas fyra förskolechefer.  
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 Begrepp och teoretisk bakgrund 

Vi kommer här att presentera relevanta begrepp som är nödvändiga för förståelse av 

studiens innehåll. Vidare ges en teoretisk bakgrund där vi redogör för hur vi ser att 

introduktionsperioden kopplas ihop med förskolans kvalitet. Ramfaktorteorin 

presenteras också kort, samt hur vi ämnar koppla denna till vår studie. Vi kommer 

därefter bena ut introduktionsperioden än mer, samt dess upplägg och möjligheter. 

 

 Begrepp 

Introduktionsperiod - avser den nyanställde förskollärarens första tid på nya 

arbetsplatsen, vilken ska ge möjlighet till utveckling inom professionen (Skolverket 

2015). Som tidigare nämnts har, utifrån Skollagen (SFS 2010:800), alla nyanställda 

förskollärare rätt till en introduktionsperiod med en mentor, och detta i direkt anslutning 

till anställningens början. Det är förskolechefen som bär ansvaret för att 

introduktionsperioden förverkligas (ibid.). I Skolverkets föreskrifter om 

introduktionsperiod för lärare och förskollärare (SKOLFS 2014:44), vilka är bindande 

regler som skapats utifrån uppdrag av staten, framgår hur det åligger förskolechefen att 

utforma en plan för introduktionsperioden. Denna planen ska den nyanställde själv 

kunna vara med och påverka eftersom det är denne som har störst insikt gällande de 

egna utvecklingsbehoven. Ett mål med planen är att den nyanställde ska uppfylla så 

många av professionens åtagande som möjligt. Introduktionsperioden ska bidra till 

stöttning på arbetsplatsen på en yrkesmässig, personlig och social nivå. Den ska även 

stötta skapandet av en trygg och utvecklande arbetsmiljö, samt bidra till utvecklandet av 

en djupare förståelse för förskolan som arbetsplats och dess funktion i samhället 

(Skolverket 2015). För att möjliggöra att introduktionsperioden når upp till sitt syfte 

krävs det att mentor och adept ges tillfälle att träffas kontinuerligt och att detta 

schemaläggs. Det är förskolechefens ansvar att se till att mentor och adept ges möjlighet 

att avsätta den tid som behövs för mentorskapet (ibid.). Ges inte avsatt tid i 

organisationen så finns en risk att introduktionsperioden och mentorsskapet snarare blir 

en börda för de båda parterna (Kapteijn 2009). 

 

Mellan åren 2011 och 2014 var introduktionsperioden kopplad till lärarlegitimationen, 

vilket innebar att detta introduktionsår var obligatoriskt för att som nyexaminerad 

förskollärare kunna bli legitimerad. Detta sågs som ett stort steg mot att lärare skulle få 

en officiell auktoritet och ett steg mot att garantera förskollärares kvalitet (Tallgren 

2014). Under denna tid fanns ett inslag av tydlig bedömning som innebar att 

förskolechefen vid ett flertal tillfällen skulle bedöma förskollärarens lämplighet att 

bedriva undervisning. Idag kvarstår inte detta upplägg, utan förskollärare kan ansöka 

om legitimation direkt efter fullbordad utbildning (Ståhle & Bronäs 2013). 

Introduktionsperioden är dock ännu idag en lagstadgad rättighet och alltså inget 

huvudmannen ska kunna välja att erbjuda eller inte. Enlig Skolverket spelar det heller 

ingen roll om den nyanställde precis har tagit examen eller har tidigare yrkeserfarenhet. 

Däremot finns det inga krav enligt Skollagen (2010:800) på vad som ska ingå eller ens 

hur lång introduktionsperioden ska vara. Dock framskrivs det i de juridiskt bindande 

bestämmelserna i 5 kap. 3 § av Förordning om behörighet och legitimation för lärare 

och förskollärare (2011:326) att “En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller 

motsvarande på heltid.”. Trots ospecifika uppgifter kring tillvägagångssätt och längden 

på introduktionsperioden i lagen så framhäver det vägledande stödmaterialet 

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare (Skolverket 2015), vilket grundar sig 

på förordning (2011:326) samt föreskrift (2014:44), att introduktion med mentor 

generellt ska ges. För att utveckla vad som åsyftas med att introduktionen generellt ska 
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ges, lyfter vi undantagen här nedan. Introduktionsperiod är således inget krav för den 

nyanställde förskolläraren om denne: 

 

• Tidigare genomfört en introduktionsperiod   

• Har en examen från tidigare än 1 juli 2011, vilken täcker behörigheten, samt har 

arbetat i förskola minst heltid ett läsår  

• Anställts utan att den har behörighet   

• Anställs kortare än 30 dagar 

• Genom utländsk utbildning fått legitimation 

• Redan är verksam och tagit examen innan 1 juli 2018, med förutsättning att 

denne arbetat i förskola sammanlagt minst ett läsår på heltid innan 31 mars 2012 

 

Dessa undantag som presenteras av Skolverket (u.å.) ser vi som tämligen vaga och bör 

inte innefatta särskilt många nyexaminerade förskollärare. Majoriteten av de nyanställda 

förskollärarna ska således ges en introduktionsperiod. 

 

Mentorskap - och vad det innebär råder det delade meningar om hos forskare (Nebes 

2014). I denna studie åsyftas att det i mentorskapet är två parter involverade och ett 

antagande finns kring att den ena parten besitter mer erfarenhet än den andra. Dock 

avses detta förhållande präglas av utbyte, snarare än tillrättavisande (Lindgren & 

Morberg 2012). Mentorskapet innefattar samverkan mellan vuxna yrkesverksamma 

(Skolverket 2015). För att beskriva mentorskapet närmre använder vi oss av begreppen 

adept och mentor,det är dessa två parter som tillsammans bildar mentorskapet.  

 

Adept - med detta begrepp åsyftas här den nyutbildade förskolläraren under 

introduktionsperioden. Begreppet har ifrågasatts om det verkligen är passande att 

använda då det kan associeras till elev. Skulle detta inträffa finns risken att övriga 

förskollärare inte bemöter adepten som en utbildad kollega (Ståhle & Bronäs 2013). Då 

vi stött på begreppet i flera studier har vi också tagit beslutet att använda detta begrepp. 

 

Mentor - definierar Skolverket likt “[...] den lärare eller förskollärare som är utsedd av 

rektor eller förskolechef att ha en särskild roll och funktion att stödja den nyanställde 

under introduktionsperioden” (Skolverket 2015:7). Mentorn ska lyssna, ifrågasätta och 

tydliggöra frågor och problem. Denne ska också bidra till analys och reflektion samt 

aktivt delta i problemlösandet (Lindgren & Morberg 2012; Ståhle & Bronäs 2013). Vi 

kommer genomgående använda begreppet mentor, men då mentor ofta används 

synonymt med handledare vill vi klargöra viktiga skillnader. Skolverket framhäver att 

mentorskap är något som kommer efter examen, och handledning ges under utbildning. 

Vad som även skiljer begreppen åt är att en mentor inte har som uppgift att bedöma eller 

rapportera vidare, vilket en handledare har, mentorn ska snarare fungera som en kritisk 

vän (Skolverket 2015). 

 

 Kvalitet i förskolan och ramfaktorteori 

Nedan presenteras hur vi definierar kvalitet i förskolan samt hur vi ämnar koppla detta 

till introduktionsperioden och vår studie. Detta gör vi med hjälp av Haugs (2003) 

beskrivning av strukturkvalitet samt en granskning av Skolinspektionen (2018), vidare 

framhäver vi relationen till ramfaktorteorin. 

 
 Strukturkvalitet avgörande för kvaliteten 

Vad kvalitet är i kontexten av svensk förskola finner vi inget enhetligt svar på. Vi har 

dock valt att utgå ifrån vad Haug (2003) framhäver som strukturkvalitet: 
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Strukturkvalitet beskriver verksamhetens yttre förutsättningar, organisation 

och resurser; i detta ingår styrdokument, personalens kompetens, bemanning, 

[...] fysiska ramfaktorer, ekonomiska ramar och material (Haug 2003:75). 
 

Utifrån ovanstående menar vi att introduktionsperioden för nyanställda förskollärare av 

allra högsta grad är ett område som hör till de strukturella betingelserna och således är 

förskolans kvalitet beroende av hur dessa nyttjas. Hur kvalitet mäts är desto mer 

komplext att avgöra. Vad vi dock menar är att om det ges goda förutsättningar för den 

nyanställdes introduktionsperiod bringar det i sin tur en positiv kedjeeffekt som 

påverkar på såväl individnivå, som verksamhetsnivå och branschnivå. Den goda 

introduktionen in i verksamheten och yrket ger den nyexaminerade och nyanställde den 

så välbehövliga grunden med stöttning, reflektion, diskussion och feedback. Detta i sin 

tur gynnar verksamheten som får en tryggare och mer utvecklad förskollärare. Vi tänker 

också i ett vidare perspektiv, att ges dessa möjligheter till den nyanställde ökar 

chanserna till förhöjd nivå av trivsel på arbetsplatsen och i yrket som helhet. Detta 

främjar i sin tur branschen som då förhoppningsvis får behålla en yrkesverksam 

förskollärare under en längre tid framöver. För att summera hävdar vi att den goda 

introduktionen leder till en ökad kvalitet i förskoleverksamheterna.  

 

Ovanstående styrks av Skolinspektionen (2018) som haft ett treårigt uppdrag från 

regeringen gällande att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Totalt har 455 

förskolor från 110 kommuner ingått i granskningen, vilken ägde rum mellan 2015 och 

2017. Våren 2018 presenterades regeringsuppdraget i form av en slutrapport. Utifrån 

rapporten kan vi göra många kopplingar till förskoleverksamheters kvalitet i relation till 

introduktion för yrkesverksamma. En viktig slutsats som framkommer i rapporten är att 

kvaliteten och måluppfyllelsen i svensk förskola varierar allt för mycket. En viktig 

faktor för att nå en hög kvalitet i förskolan är välutbildad personal med pedagogisk 

kompetens. Möjligheten till hög kvalitet beskrivs också bero på strukturella faktorer. 

Vilka resurser ges förskolan tillgång till? Här berörs också kompetensutveckling samt 

frågor som gäller ledning och styrning (Skolinspektionen 2018).  

 

I rapporten visar det sig dock att det pedagogiska arbetet inte är tillräckligt målstyrt 

samt att alla delar i läroplanen inte synliggörs. Detta tänker vi är förskollärarens ansvar, 

men som vi menar kan vara svårt att realisera då man är helt ny på en arbetsplats. Vi 

hävdar att det kan vara problematiskt att sätta sig in i aktuella mål och prioriterade 

områden för den specifika enheten, samt att veta vilka delar av läroplanen som redan 

fått fokus och vilka områden det kan tänkas behöva arbetas mer med. Vi menar också 

att det tar tid och kräver en insatt pedagog som är inom samma verksamhet under en 

längre tid för att uppnå detta. Hög personalomsättning, vilket vi framhåller kan vara en 

konsekvens av avsaknaden av en god introduktion in i yrket och på arbetsplatsen, 

försvårar arbetet och har således en negativ inverkan på förskolans kvalitet. 

 

En annan viktig aspekt som framkommer i rapporten är förskolechefens förutsättningar 

för att utveckla det pedagogiska arbetet: 

 
Förskolechefen får inte tillräckligt bra förutsättningar från huvudmannen för 

detta arbete och tillförsäkras inte kompetensutveckling i att vara pedagogisk 

ledare. Förskolechefens möjligheter att arbeta strategiskt med att leda 

förskollärare och annan personal i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet, 

riskerar att bli nedprioriterade (Skolinspektionen 2018:7f). 
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Ramar Process Resultat 

Utifrån detta förstår vi också förskolechefers position samt hur de kan tendera att 

prioritera annat än just introduktionsperiod för nyanställda, kanske mot sin vilja. 

 
 Enkel ramfaktorteori 

I förhållande till vår studie som berör introduktion för nyanställda förskollärare i 

förskolan menar vi också att den enkla ramfaktorteorin är applicerbar i sammanhanget. 

Ramfaktorteorin kan framhävas som en modell vilken kan redogöra för relationen 

mellan skolundervisningens ramar, såsom tid och innehåll och dess resultat (Lindblad, 

Linde & Naeslund 1999). Teorin är hämtad ur Dahllöfs Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp från 1967. I Att organisera omvärlden: En introduktion till 

läroplansteori från 1979 av Lundgren, har Dahllöfs resonemang utvecklats till en 

förklaringsmodell, vilken i en mer utbredd mening kan användas för att redogöra för 

relationen mellan utbildning, staten och samhället (Linné 1999). Det framställs även hur 

teorin utgår från föreställningen om att ramar ger ett visst utrymme för en process, det 

vill säga genererar ramarna möjligheter eller genererar de inte möjligheter. Med andra 

ord är ramarna inte grunden för en bestämd konsekvens (Lundgren 1999).  

 

Modellen kan användas för att visa på att yttre ramar har en inverkan på processen 

vilket i sin tur påverkar resultatet (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). 

 

 

 
 

Enkel ramfaktorteori (Gustafsson 1999:48; Lindblad, Linde & Naeslund 1999:98) 
 

I relation till introduktionsperioden för nyexaminerade, nyanställda förskollärare menar 

vi att ramar innefattar exempelvis politiska beslut angående introduktionen, samt vilka 

förutsättningar som ges för den i form av bland annat tid och ekonomiska resurser. 

Ramarna i sin tur påverkar processen. Processen överför vi till hur eller om 

introduktionen förverkligas i verksamheten. Processen har sedan inverkan på vilket 

resultat som introduktion ger, med andra ord vilka konsekvenser introduktionen kan 

medföra, eller vilka konsekvenser avsaknaden av introduktionsperioden kan generera. 

Följaktligen menar vi att ramfaktorer ofrånkomligen berörs i kontexten av 

introduktionsperioden då förskoleverksamheten styrs av ramar, vilka i sin tur påverkar 

process och resultat.  

 

 Introduktionsperioden: upplägg och möjligheter 

Här fördjupar vi oss ytterligare i introduktionsperioden. Vi skriver om vikten av 

introduktionen för att motverka praxischock, vidare redogör vi för mentorns roll och 

funktion. Vi ser också en relevans att bygga vidare på förståelsen för vad adeptens 

professionella utveckling blir, samt ge en vidare bild av vad samtalen mellan mentor 

och adept ska bidra till och hur dessa kan läggas upp. 

 
 Motverka praxischock 

Ett flertal studier pekar på att nyutbildade lärare känner sig osäkra, ensamma och vilsna 

samtidigt som de upplever sig själva som otillräckliga. Hjälp och stöd är ett uttalat 

behov hos många nyexaminerade, och ges inte denna möjlighet för den som kommer 

direkt från en utbildning och in i arbetslivet finns risk för praxischock (Ståhle & Bronäs 

2013). Praxischock är ett begrepp som kan verka beskrivande för just nyexaminerades 

upplevelser. De teoretiska kunskaperna från utbildningen möts av den faktiska 

verkligheten i professionen ute i verksamheten och dessa två stämmer då inte alltid 



  
 

8 

överens med varandra. Många nyexaminerade har också trott att de är ensamma om att 

känna just som de känner, vilket är olyckligt (Ståhle & Bronäs 2013). 

Introduktionsperioden bör uppfattas som en möjlighet för den nyutbildade, en 

underlättning av yrkesanpassningen, och följaktligen inte som en förlängd utbildning 

(Ståhle & Bronäs 2013). Det yrkesmässiga stödet den nyanställde ska ges genom 

introduktionsperioden och mentorskapet genererar i sin tur utvecklandet av den 

kommunikativa kompetensen. Det är angeläget att adepten ges förutsättningar för 

utveckling av såväl didaktisk kompetens, ledarskapskompetens som 

relationskompetens. Stöttningen adepten får genom mentorskapet, i form av samtal, 

diskussioner och reflektioner, gynnar i sin tur dennes förmågan att möta verksamheten 

och barnen på bästa möjliga sätt (Skolverket 2015). Att bli än mer förtrogen med 

Skollagen, läroplaner samt andra styrdokument och riktlinjer som hör förskolan till är 

även av vikt. Stöttning i bland annat planering av undervisning och utvärdering av 

verksamheten hör dessutom till de områden som adepten genom introduktionsperioden 

ska ges möjlighet att stärkas inom (Skolverket 2015). 

 
 Mentorns roll och funktion 

Mentorns roll i den nyanställdes introduktionsperiod är av stor betydelse. Dennes 

uppgift är bland annat att ta in, tolka och bemöta adeptens uppfattningar och upplevelser 

samt att vara en god förebild. Detta kräver att mentorn är en person som har 

yrkeserfarenhet och är trygg i sin profession. Vem som utses som mentor till den 

nyanställde är upp till förskolechefen. Förskolechefen ansvarar även över att mentorn 

ges kompetensutveckling för att kunna utföra sitt uppdrag, om detta är nödvändigt 

(Skolverket 2015). Matchningen av mentor och adept ska utgå från strävan att de båda 

parterna har samma behörighet, i detta fall förskollärarlegitimation (SKOLFS 2014:44). 

En matchning bör också göras utefter att adept och mentor inte ska arbeta på samma 

avdelning menar Ståhle och Bronäs (2013). Det är av betydelse att mentorn är opartisk 

och inte går in med en bedömande syn eller funktion i relationen med adepten, detta för 

att den nyanställde lättare ska kunna känna att denne kan öppna upp sig och dela med 

sig av sina tankar och idéer (Lindgren & Morberg 2012). Vikten av att hitta “rätt” 

mentor till “rätt” adept beskrivs som stor, samt att de båda parterna behöver visa 

varandra ömsesidig respekt (Ståhle & Bronäs 2013; Kapteijn 2009). Studier har visat att 

om mentorn kontrollerar och begränsar adeptens agerande snarare än att stötta, 

begränsas adeptens möjligheter till utveckling och lärande. Mentorn fungerar som 

samtalspartner och ska således inte vara undervisande, denne ska inte heller ses som 

varken en problemlösare, assistent, kompis eller kurator. Mentorn ska snarare vara 

reflekterande och analyserande, kunna bemöta och ge nya perspektiv och infallsvinklar 

på adeptens idéer och funderingar (Lindgren & Morberg 2012). För adepten innebär den 

nya rollen som yrkesverksam förskollärare att kunskaperna denne fått genom 

utbildningen nu ska realiseras i verksamheten. En mängd olika arbetsuppgifter ska 

uträttas parallellt med att flertalet parter, i form av bland annat kollegor och 

vårdnadshavare, skapar sig uppfattningar kring hur detta görs. Det är vanligt 

förekommande att den nyanställde, och främst den nyexaminerade förskolläraren, har 

svårigheter med att begränsa sitt arbete. Mentorns funktion är då av stor betydelse då 

det gäller stöttning och guidning. Den nyanställde kan även behöva vägledning i att 

definiera och hantera förväntningarna på sig själv i den nya rollen (Skolverket 2015). 

 
 Professionell utveckling för adepten 

Genom introduktionsperioden kan den nyanställde förskollärarens tillit till den egna 

förmågan i yrkesrollen och även den sociala tillhörigheten i relation till övriga inom 

professionen stärkas. Introduktionsperioden ska bidra till att den nyanställde fortare 
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känner sig hemma i förskolans kontext, och genom samverkan och samspel med såväl 

kollegor som med barn och deras vårdnadshavare blir detta möjligt. Ett öppet och 

tillåtande arbetsklimat är en av nycklarna till detta, och den nyanställdes mentor samt 

relationen och kommunikationen dem emellan likaså (Skolverket 2015). Genom stödet 

från mentorn kan den nyanställde även utveckla färdigheter som hör till den 

professionella yrkesrollen, detta genom exempelvis uppföljning av barns utveckling i 

relation till styrdokumenten. Det är även av vikt att den nyanställde följer, reflekterar 

över och utvärderar sin egen utveckling. Utifrån dessa processer gynnas inte bara den 

nyanställde utan även verksamheten i sig och barnen i den, detta genom att den 

enskildes färdigheter utvecklas och således även undervisningen (ibid.). 

 
 Samtalen under introduktionsperioden 

För att introduktionsperioden ska kunna bli lyckad är en viktig faktor att det verkligen 

ges tid till samtal mellan mentor och adept. Skolverket skriver inte fram mer specificerat 

kring exempelvis vilken planerad tidsåtgång som ska eller bör avsättas för mentorskapet 

och samtalen mellan mentor och adept. Ståhle och Bronäs (2013) föreslår dock att ett 

minimikrav bör vara två timmar per samtal, och att dessa samtal bör äga rum på 

månadsbasis. Den första tiden i direkt anslutning till nyanställningen bör dock samtalen 

ske mer frekvent för att skapa goda förutsättningar för ett lyckat mentorskap (ibid.). Det 

behövs tid dem emellan för att kunna diskutera utmaningar och problem som den 

nyanställde stöter på, samt mer generellt kring livet som yrkesverksam. Fyra mer 

specificerade områden som också bör behandlas genom diskussion och reflektion 

mellan mentor och adept är: mötet med barnen i verksamheten, ledarskap, samverkan, 

samt att ta ansvar för sin egen utveckling. Då det hör till förskollärarens uppgifter att 

ansvara för utvecklingssamtal med vårdnadshavare till barnen i verksamheten är det av 

vikt att även detta får utrymme för diskussion i mentorskapet (Skolverket 2015).  
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 Tidigare forskning 

Följande kapitel behandlar förskollärares och lärares första tid i yrket, samt 

förväntningar på och effekter av introduktionsperiod och mentorskap utifrån 

internationell forskning. Många sökningar utfördes av oss för att få fram aktuell svensk 

forskning inom området, dock utan vidare resultat. Utifrån våra sökningar är vår 

tolkning att den svenska forskningen rådande introduktion för nyanställd pedagogisk 

personal är väldigt begränsad. Vi menar ändock att de internationella studier som 

presenteras nedan är applicerbara i kontexten av den svenska förskolan. 

 

 Rollen som nyexaminerad förskollärare 

Många blivande adepter känner sig ensamma i sin yrkesroll som förskollärare på 

arbetsplatsen. Detta framkommer bland annat i en studie av Nolan, Morrisey och 

Dumenden (2013). Forskningen omfattar analyserat material från 61 ansökningar till ett 

mentorsprogram för australiensiska nyexaminerade förskollärare, samt vilka som 

benämns som professionellt isolerade förskollärare, det vill säga yrkesverksamma som 

har begränsade möjligheter till kollegial stöttning. Mentorsprogrammet genomfördes 

mellan år 2011 och 2012 i Australien. I en studie av Nolan (2017) berörs även det 

faktum att nyexaminerade förskollärare uttrycker känslor av ensamhet i den nya rollen 

på arbetsplatsen. Fokus för denna studie var att undersöka vilken inverkan ett 

mentorsprogram hade på adepters och mentorers professionella utveckling och 

professionella identitet, samt vilken del av mentorsprogrammet som upplevdes vara det 

mest lyckade i strävan att stödja den nyexaminerade förskolläraren. Forskningen, vilken 

genomfördes i Australien, utgick från insamlad data från ett mentorsprogram som 

pågick mellan 2011 och 2014 och omfattade bland annat material insamlat från 236 

nyexaminerade australiensiska förskollärare och 80 mentorer. Datan för studien 

omfattades av bland annat enkäter, utvärderingsmaterial och reflektionsmaterial, från 

såväl deltagande adepter som från mentorer. Framhävs görs hur ensamheten ledde till 

att deras innovativa förmågor sattes ur funktion och bristen på tro till den egna 

förmågan i den professionella rollen snarare styrdes av rädsla för att göra “fel”. Att ha 

en förskollärare som inte vågar testa sig fram, menar vi med denna bakgrund, är ett slag 

mot förskolans kvalitet, då både barnen kan gå miste om spännande, lustfyllda 

erfarenheter samt att verksamheten i sig kan bli lidande. En nyzeeländsk studie 

framhäver också det faktum att nyexaminerade förskollärare ofta känner sig ensamma i 

den nya yrkesrollen (Mahmood 2013). Studien omfattade datainsamling genom 

intervjuer med 14 nyexaminerade nyanställda förskollärare. Resultatet visade på att de 

första veckorna var fyllda av stress och svårigheter. Första året som förskollärare var 

svårare än vad de nyexaminerade lärarna hade förväntat sig och de flesta kände pressen 

att det inte är acceptabelt att göra samma misstag på jobbet i den nya rollen som 

förskollärare som det är när de är ute i verksamheten som studenter. Många framhävde 

uppfattningen att en nybörjares arbetsmiljö är mycket krävande, de uttryckte också 

besvikelse över bristande resurser och avsaknad av framför allt förberedelser i 

utbildningen gällande att hantera föräldrakontakter. Ovanstående är talande för en 

praxischock. 

 

Ett samband mellan lärares upplevelser av sin första tid i yrket kopplat till den enskildes 

vilja att fortsätta inom yrket och således dennes karriärlängd har uppdagats i en 

amerikansk studie. Detta tolkar vi kan kopplas till förskoleverksamheters kvalitet 

eftersom en hög personalomsätting påverkar verksamheten negativt. Studien omfattade 

enkätsvar från 229 nyexaminerade lärare i olika årskurser, vilka arbetade på 85 olika 

skolor i USA (Womack-Wynne, Dees, Leech, LaPlant, Brockmeier & Gibson 2011). 
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80% av respondenterna hade tillgång till mentor, i olika utsträckning, men en stor del av 

adepterna uttryckte oro över mentorernas tillgänglighet både före och under det första 

skolåret. Resultatet visar även på att av de 229 nyexaminerade lärarna kunde 63% inte 

se sig själva undervisa om 10 år och totalt 43% av lärarna ansåg att de hade gjort fel 

karriärval. Samtliga svar gavs efter fyra månaders tid i yrket. 

 

Även forskning kring informellt mentorskap i kontexten av nyexaminerade lärare har 

genomförts (Du & Wang 2017). Ett informellt mentorskap kan beskrivas likt att det 

byggs upp av att de båda parterna spontant delar med sig av råd och vägledning till 

varandra, till skillnad från ett formellt mentorskap som i regel innefattar schemalagda 

träffar mellan mentor och adept. I resultatet som presenteras, utifrån en kvalitativ studie 

som genomfördes i USA år 2015 med 15 nyexaminerade högskolelärare i språk som 

respondenter, framgår det hur det även hos nya högskolelärare finns en rädsla över att 

bli bedömd eller förlöjligad av sina kollegor. Detta gör i sin tur att de nyexaminerade 

lärarna istället drar sig för att söka stöd hos de mer erfarna arbetskamraterna. Vad som 

framhävs av de nya lärarna är också hur de mötts av kollegor som är skeptiska mot mer 

moderna undervisningsmetoder och att dessa snarare verkar bakåtsträvande i sitt 

arbetssätt. Det beskrivs av de nyanställda hur denna erfarenhet inverkat på så sätt att de 

undvikit att dela med sig av sina tankar om olika metoder och arbetssätt (Du & Wang 

2017). Detta i sin tur hävdar vi kan leda till bristande kvalitet på exempelvis 

undervisningen i verksamheten. Då nyanställda lärare möts av kollegor vilka verkar 

ifrågasättande gällande de pedagogiska metoderna, istället för att tillsammans diskutera 

och reflektera över olika tillvägagångssätt, hämmar detta utvecklingen av verksamheten. 

 

Nolan (2017) framhäver även hur avsaknad av självförtroende i den nya rollen hos de 

nyexaminerade förskollärarna påverkar nivån av upplevd stress. Detta menar 

förskollärarna i sin tur har negativ effekt på interaktionen med förskolebarnen och deras 

familjer. Innan de nyexaminerade förskollärarna deltog i mentorsprogrammet tvivlade 

de på den egna förmågan och de hade heller ingen att dela med sig av dessa känslor till. 

Många av förskollärarna trodde att de var ensamma om att känna så som de gjorde. 

 

Det beskrivs av nyexaminerade som en stor kontrast från att vara på en förskola som 

förskollärarstudent då det ges stöttning, för att sedan som examinerad kliva in i 

förskollärarrollen, och då särskilt som enda förskolläraren på enheten (Nolan, Morrisey 

& Dumenden 2013). Det läggs ett stort ansvar på förskolläraren gällande administrativa 

göromål samt rörande att ständigt ha lagar och styrdokument i åtanke. Möjligheten att 

nätverka med likasinnade beskrivs som högst önskvärd men i realiteten väldigt 

begränsad. Det uttrycks känslor av isolering i sin yrkesroll och en strävan att ha någon 

mer erfaren att diskutera problem och reflektera över lösningar tillsammans med. 

Önskan att denne är insatt i yrket och gällande kringliggande ramar framhävs också 

specifikt. Att få möjlighet till ovanstående beskrivs av blivande adepter vara av 

ovärderlig vikt. Detta bekräftar även Du och Wang (2017) i sin studie, vilken belyser 

rollen som kollegornas attityd har för de nyanställda, då det gäller att få den första tiden 

som ny i läraryrket lyckad och givande. Det framhävs hur de nyexaminerade lärarna 

beskriver det som högst önskvärt att ha någon att dela sina reflektioner och erfarenheter 

med. Dock framgår det även hur densamme upplever att det finns en ovilja från de 

övriga lärarna på arbetsplatsen att socialisera sig med dem, vilket gör det hela 

problematiskt. Det beskrivs hur de nyexaminerade mötts av avighet i sitt sökande efter 

stöd hos kollegor gällande tämligen simpla göromål. Gensvar som bland annat lyder att 

det är upp till den enskilde själv att ta reda på saker och ting har mottagits av de 

nyanställda (Du & Wang 2017). 
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 Adepters förväntningar på mentorskap och introduktion 

Vilka förväntningar yrkesverksamma har inför ett mentorsprogram har även 

sammanfattats i studier (Nolan, Morrisey & Dumenden 2013). Blivande adepter 

uttrycker framför allt en generell önskan i att få stöttning i sin roll som förskollärare. 

Andra mer specifika områden som lyfts är stöttning i: pedagogiska frågor, barn i behov 

av särskilt stöd, samverkan med familjer, övergångar till skolan, dokumentation och 

förståelse samt implementering av de nationellt styrande ramverken. Det framhävs 

också hur förskollärare vill utveckla sitt ledarskap, inte minst då det av många beskrivs 

hur de är ensamma som förskollärare på arbetsplatsen. Även de blivande adepternas 

förhoppningar gällande möjligheten att få återkoppling i sitt arbete betonas. Detta 

efterfrågas i syfte att förbättra de pedagogiska metoderna, vilket i sin tur kan verka 

gynnande för både barnen i verksamheten och deras familjer. Att inspireras till nya idéer 

och utveckla de didaktiska förmågorna för att sedan kunna applicera och realisera dessa 

i verksamheten beskrivs dessutom som en förhoppning, vilken kan förverkligas genom 

mentorskapet. En strävan att få utvidga och utveckla det professionella nätverket 

framhävs dessutom, vilket menas ske genom mötena med andra förskollärare. I en av 

ansökningarna till mentorsprogrammet uttrycktes det hur den blivande adepten 

hoppades kunna utvecklas mot sitt mål: att bli den bästa läraren denne kan vara (ibid.). 

 

 Positiva effekter av introduktion och mentorskap 
Positiva effekter av mentorskap i förskollärares kontext har framkommit i forskning och 

effekterna har visat sig gynna såväl adepter som mentorer. Davis och Higdons (2008) 

resultat i en studie, rörande mentorskapets inverkan på den professionella utvecklingen 

hos nyexaminerade lärare för barn i yngre åldrar, pekar på hur en god introduktion på 

sikt gynnar såväl den enskilde läraren som eleverna denne undervisar. Studien 

genomfördes i USA och datan insamlades åren 2005-2006. Tio respondenter deltog, alla 

var nyexaminerade lärare, varav fem av dessa medverkade i ett utvecklat 

mentorsprogram under ett år där stöd gavs av en erfaren lärare minst en heldag i veckan. 

De övriga fem deltagarna hade även de en mentor på sin nya arbetsplats under samma 

tidsperiod, dock var detta mentorskap inte alls lika omfattande som för de andra fem 

deltagarna. Kontakten med mentorn var inte heller varken schemalagd eller regelbunden 

vilket också skiljde de olika mentorskapen åt. 

 
 Adeptens vinningar genom mentorsprogrammet 

Ett lyckat mentorskap genererar en mängd vinningar för nyexaminerade nyanställda 

förskollärare, detta framhävs av Nolan (2017) som också har lagt fram forskning för hur 

adepter uttrycker hur de genom mentorsprogrammet kunnat få djupare förståelse och 

kunskap för praktiken. Detta då de gavs möjlighet att diskutera problem med en 

stöttande och professionell part, det vill säga mentorn. Mentorn kunde också bidra till 

att adepten kände sig förstådd och bekräftad i sin nya profession. Bekräftelse från 

mentorn att adepten var på “rätt spår” kunde också ges, vilket i sin tur gjorde att adepten 

kände sig stärkt i tron på den egna förmågan. Mentorsprogrammet har också bringat liv 

i den reflekterande förmågan, vilket i sin tur haft en positiv inverkan på självförtroendet, 

menar adepterna (ibid.). I Davis och Higdons (2008) studie framgår hur det direkt 

riktade stödet som adepterna i det mer utvecklade mentorsprogrammet fick ta del av 

genererade goda förutsättningar för denne på sikt. Den andra gruppen av adepter fick 

stöd “vid behov” och utanför arbetstid. Resultatet visar på att samtliga deltagare låg på 

en jämn nivå i sin undervisning under första terminen men under andra terminen kunde 

en högre kvalitet ses på undervisningen som utövades av adepterna till det mer 

välsatsade mentorsprogrammet. I slutet av de sistnämndas första år kunde deras 
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yrkesskicklighet snarare likställas med en lärare som var inne på sitt tredje år av 

undervisning. Dessa lärare var bland annat modernare i sin undervisning, de lyckades 

bättre med gruppindelningar och hade även en djupare föräldrakontakt. Ännu en 

givande följd av gott mentorskap som framkom genom Nolans (2017) studie var den 

gemenskap som uppstod genom mentorsprogrammet. Efter mentorsprogrammet kunde 

adepterna känna sig som en del av en gemenskap i professionellt lärande, samtidigt som 

de i sin professionella identitet stärktes genom den ökade tron på sig själv som lärare 

och synen på sig själva som del av en gemenskap. Mentorsprogrammet medförde även 

en ökad tro på den egna förmågan som lärare hos adepterna. Den nya insikten i att inte 

vara den enda som bär på känslor av tvivel på sig själv gällande den nya rollen som 

förskollärare framhävdes dessutom av adepterna. Det växande självförtroendet 

medförde hos en del av dem att de vågade stå upp än mer för sina egna värderingar och 

vad de tror på. För en del innebar den ökade tron på sin egna förmåga så att de vågade ta 

större risker (ibid.).  

 
 Mentorns vinningar genom mentorsprogrammet 

Mentorskapet ger inte bara fördelar i utvecklandet av yrkesrollen och yrkesidentiteten 

för adepterna, stora vinningar för mentorerna kunde också uppdagas genom Nolans 

(2017) studie. Resultatet visar på hur mentorerna uttrycker att de genom mentorskapet 

själva utvecklats i sin profession. Mentorskapet har bland annat bringat liv i insikten att 

de själva faktiskt besitter mycket kunskap och erfarenheter, vilka de upplevde kändes 

givande att kunna dela med sig av. Genom interaktionen med adepten märkte mentorer 

även hur de öppnade upp sig själva och började se saker ur andra perspektiv än tidigare, 

detta utvecklade också förmågan att kritiskt reflektera över sitt eget handlande och 

förmågan att lyssna på andra. Mentorerna kunde börja tänka på ett djupare plan kring 

den egna filosofin och pedagogiken kring just lärande. Engagemanget för 

förskoleverksamheten växte i takt med att de började känna sig mer säkra i sin 

profession och i rollen som mentor. De växte även som problemlösare och fick insikt i 

att det finns mer att lära inom fältet (ibid.). 

 

 Förutsättningar för en god introduktion och ett lyckat mentorskap 
Det finns flera faktorer som har visat sig ha en betydelsefull inverkan gällande att 

introduktionen och mentorskapet för den nyanställde förskolläraren ska bli lyckad. Att 

båda parter, mentor och adept, är öppna och villiga att delta är först och främst av 

yttersta vikt. Även valet av mentor är viktigt för en lyckad introduktion. Mentorn 

behöver vara villig att dela med sig av sina egna erfarenheter och sin kunskap (Nolan 

2017). Belyses görs också det faktum att adepterna i undersökningen kände sig 

respekterade och uppskattade för vilka de var och den kunskap de hade i mötet med 

mentorn. Även mentorerna kände sig uppskattade för sina erfarenheter och kunskaper, 

vilka de delade med sig av till adepterna (ibid.). 

 

 Avsaknad av god introduktion och gott mentorskap 
 När introduktionsperioden inte når upp till sitt syfte 

Stora skillnader mellan adepters och introduktionsansvarigas uppfattningar och 

upplevelser kring introduktionsperioden för nyexaminerade lärare har genom forskning 

uppdagats. Fallstudier gällande introduktion, samt avsaknaden av en god introduktion 

och vilka effekter detta kan ge, har genomförts på två skolor i Australien (Kearney 

2016). Datan i undersökningen baserades på intervjuer med respektive administratör på 

de båda skolenheterna, vilka var ansvariga för introduktionsprogrammen. Empirin 

bygger också på intervjuer med tre nyexaminerade lärare på respektive skola, vilka 
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deltagit i programmet eller var deltagare då studien pågick. Totalt medverkade åtta 

personer. Granskning av de båda enheternas policy kring introduktion och personlig 

utveckling var även föremål för analys och en del av studiens resultat. Det framgår i 

studien hur ansvarig administratör menar att de på skolan anpassat de generella 

riktlinjerna gällande introduktion för att bli mer passande för just deras skolenhet. Dock 

avböjde administratören tvärt att ge konkreta svar på eller skildringar kring hur detta 

skulle ha genomförts. Introduktionsansvarig lyfte ändock hur introduktionsprogrammet 

möter de nyutexaminerades behov och att de får stöttning i sitt arbete och i sin yrkesroll, 

det beskrivs dessutom att det nuvarande introduktionsprogrammet har verkat väldigt 

framgångsrikt. Att de berörda lärarna också var väldigt nöjda och glada beskriver 

administratören även som ett faktum. I motsats till den introduktionsansvariga 

administratören så ger de nyexaminerade lärarna på den aktuella skolan en helt annan 

bild av introduktionsprogrammet. De nyblivna lärarna var mycket besvikna över 

introduktionen de fått och beskriver den bland annat som “fruktansvärt dålig”. De 

saknade stöd gällande både administrativa göromål och i det professionella 

yrkesutövandet. Detta skapade mycket frustration hos de nyanställda, och ledde 

dessutom till stort eget initiativtagande för att klara av situationen. Det pratades ofta i 

personalgruppen om vikten av att ta hand om nyutexaminerade men då dessa sökte sig 

till övrig personal för vägledning eller hjälp blev mottagandet bryskt och stöttning 

uteblev. Introduktionsansvarig på andra skolenheten menar att de ökade kraven 

uppifrån, gällande både administrativa göromål och lärares arbete, hindrat 

introduktionsprocessen för nyutexaminerade lärare. Introduktionen bestod till stor del 

av en allmän sådan på två dagar, vilket var något samtliga nyanställda fick ta del av. En 

samling av diverse informationsdokument delades också ut till deltagarna som ett sorts 

introduktions-set, detta utan att det gavs någon vidare genomgång av materialet eller 

uppföljning av densamma. Efter forskarens granskning av detta material visade det sig 

dessutom att inget i det berörde introduktion i verksamheten. Övrig stöttning och 

vägledning fick de nyutexaminerade själva ta initiativ till. Kearney lyfter även hur den 

bristande introduktionen på skolan handlade om meningsskiljaktigheter angående 

introduktionsprogrammets syfte. Det ansågs att ett sådant program stal tid från de 

nyanställda lärarna som de kunde nyttja till vad som menades vara av större vikt; att 

utveckla sitt undervisande i klassrummet. Ingen sammankoppling gjordes gällande att 

introduktionsprogrammet kunde medföra sådan utveckling av de nyexaminerades 

färdigheter. De tre nyutexaminerade lärarna på den aktuella skolenheten var alla 

missnöjda över den bristande introduktionen (ibid.).  

 
 Tiden - en avgörande faktor 

Bristfälligt med både tid med potentiella mentorer samt viljan från densamme att dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper är något som framhävs av nyexaminerade 

lärare i forskning kring informellt mentorskap (Du & Wang 2017). De nyexaminerade 

lärarna beskriver hur långa, intensiva dagar med undervisning gör det svårt att hinna 

med att diskutera och reflektera tillsammans med kollegorna. Det framgår önskemål om 

att det kunde avsättas schemalagd tid för detta. Resultatet i studien visar på att den 

sociala interaktionen begränsas ofta till övriga kollegor inom samma arbetslag, även om 

deras undervisningsstilar skiljer sig åt (ibid.). Det formella mentorskapet har även visat 

sig brista i omfattningen av tid som mentor och adept spenderar tillsammans (Womack-

Wynne m.fl 2011). I studien, vilken omfattade svar från 89 nyexaminerade lärare med 

mentorer, svarade 32% av dessa att en genomsnittlig vecka spenderades ingen tid alls 

med mentorn. 44% av respondenterna hävdade att de på en vecka tillbringade en 

halvtimme eller mindre med sin mentor. 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Womack-Wynne,+Carly/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Womack-Wynne,+Carly/$N?accountid=14827
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 Sammanfattning: Tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att nyexaminerade lärare ofta upplever en 

känsla av ensamhet när de nyanställts och förväntar sig ett större stöd än det knappa 

eller helt uteblivna stöd de får. Att känna sig ensam och utan stöd som de anser sig 

behöva för att utvecklas i sin yrkesroll hindrar lärarna från att vara professionella i 

många avseenden. Deras bristande självförtroende och rädsla över att göra fel tar lätt 

över vilket kan leda till negativa konsekvenser för verksamheten. Till exempel 

missgynnas interaktionen med såväl barn som föräldrar. Läraryrket upplevs av en stor 

andel nyexaminerade vara svårare än väntat och många lärare ser sig om efter ett nytt 

jobb efter en kort tid i yrket. Forskning har även visat på att en god introduktion på sikt 

gynnar såväl den enskilde läraren som eleverna/barnen denne undervisar. Styrks gör 

också det faktum att mentorerna upplever hur mentorsuppdraget varit givande för dem, 

bland annat genom att de blivit säkrare i sin profession. Detta ses som en stor 

kvalitetsvinst för hela verksamheten. I relation till vår studie menar vi att forskningen 

som presenterats ovan visar på vikten av en god introduktion i verksamheten, detta för 

att den nyanställde ska kunna finna en trygghet i sin nya yrkesroll och våga realisera 

alla nyvunna kunskaper som denne fått genom sin förskollärarutbildning. Den goda 

introduktionen kopplar vi samman med en högre kvalitet på undervisningen och 

verksamheten i sig. Således är förskolechefens syn på introduktionsperiodens 

funktionalitet och värde av hög relevans för verksamhetens kvalitet.  
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 Metod 
I följande kapitel kommer tillvägagångssättet i form av: val av metodansats, 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande, bearbetning av data, etiska överväganden 

samt en metoddiskussion att presenteras.  

 

 Val av metodansats 

Vår intention och syftet med studien har varit att skapa en uppfattning gällande hur 

förskolechefer ser på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod i förskolan och 

hur denna beskrivs i de olika verksamheterna. Då det är förskolechefen som är ansvarig 

för anställdas introduktion har chefernas syn på introduktionen varit av stor betydelse 

vad det gäller vilka förutsättningar den anställde ges. Vi har använt oss av kvalitativ 

ansats med intervju som metod. Då vi varit ute efter att få insikt om åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter menar vi att detta var ett lämpligt metodval 

(Denscombe 2016).  

 

 Datainsamling 

Datainsamlingen till studien har bestått av intervjuer med fyra förskolechefer. Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en intervjuguide med 

formulerade frågor var utgångspunkt vid intervjutillfället (bilaga A). Den mest 

förekommande varianten av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer och 

det är även vad vårt val fallit på i denna undersökning. Fördelar med personliga 

intervjuer är att de är okomplicerade att arrangera då det enda som egentligen krävs är 

ett möte mellan två personer. Den intervjuade är också den enda källan, vilket gör att 

trovärdigheten höjs då man med full säkerhet vet varifrån svaren kommer (Denscombe 

2016). Vi önskade att få inblick i vilka fördelar cheferna såg med introduktion och hur 

de tänker den kan gynna olika parter. Eftersom vi genom inläsning av forskning och 

litteratur i ämnet kom till insikt att det inte verkar helt oproblematiskt med 

genomförandet av introduktionsperioden ville vi därför också fånga just chefernas syn 

på detta. Utifrån detta ville vi även skapa oss inblick i eventuella svårigheter med 

implementeringen av introduktionsperioden och vad som kan försvåra eller förhindra en 

god introduktion. Ljudinspelning användes vid samtliga intervjuer i syfte att skapa en så 

korrekt återgivelse som möjligt av respondenternas svar. 

 

 Urval 

I valet av respondenter har vi utgått från våra två egna hemkommuner, detta för att 

bespara resurser då vi hade tämligen knappt om tid för att genomföra vår undersökning. 

Urvalsprocessen startade med att först göra en kartläggning av de båda kommunernas 

förskolor och förskolechefer, vilken visade på att urvalet bestod av 42 förskolechefer. 

Utifrån samtliga kommunala förskolor i de båda kommunerna valde vi att utesluta de 

förskolechefer vi har personlig anknytning till, detta för att möjliggöra uppfyllandet av 

en högre grad objektivitet. Totalt hade vi då 40 potentiella kandidater. Därefter valdes 

slumpmässigt eventuella intervjupersoner ut och kontaktades. Då tidsgränsen för att 

genomföra intervjuerna var tämligen kort valde vi att söka den första kontakten med de 

potentiella respondenterna via telefon för att få omedelbart besked gällande intresse för 

medverkan. Totalt sökte vi telefonkontakt med 14 förskolechefer. Hälften, det vill säga 

sju av dessa, svarade inte, av de resterande sju var det tre som avböjde sitt deltagande i 

studien. Två av de som avböjde deltagande framhävde att de inte anställt förskollärare 

på deras respektive enheter sedan en längre tid tillbaka, således ansåg de inte sig själva 

vara aktuella som kandidater att besvara våra frågor. Den tredje förskolechefen som 
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tackade nej till att delta i studien motiverade beslutet med organisatoriska svårigheter 

och tidsbrist under den aktuella tidsperioden för intervjun. Totalt fann vi, enligt vårt 

mål, fyra deltagare som bokades in för intervju. 

 

 Genomförande 

 Etiska ställningstagande 

I hela processen har vi strävat efter att vara tydliga med att framhäva de 

forskningsetiska principerna som uttrycks av Vetenskapsrådet (2017). Efter den första 

telefonkontakten med de fyra förskolecheferna som tackat ja till att delta i studien, 

mailades missivbrev (bilaga B) till respektive informant. Här redogjorde vi ytterligare 

för studiens syfte och vilken roll informanten har i denna, vilket är en nödvändighet för 

all forskning enligt informationskravet (ibid.). Att intervjuerna skulle spelas in via 

ljudinspelare, i syfte att säkra informantens svar och för att dessa skulle kunna återges 

så exakt som möjligt, var dessutom något vi betonade. Även informantens rättigheter i 

form av att exempelvis avbryta sin medverkan i studien närhelst redogjordes i 

missivbrevet och i bifogad bilaga innehållande information gällande forskningsetiska 

principer (bilaga C). Vi betonade också detta innan intervjun började, vilket är en 

nödvändighet för att uppfylla samtyckeskravet (ibid.). Vi var även tydliga med att deras 

riktiga namn kommer att undanhållas, liksom uppgifter som kan spåra informanterna, 

som exempelvis arbetsort, inte kommer finnas med i materialet som publiceras. Detta 

gjordes för att uppfylla konfidentialitetskravet (ibid.). Vi klargjorde till sist att 

informationen vi samlar in endast är i syfte för just denna studie. Datan har vi för avsikt 

att radera då projektet är avslutat och examinerat. Detta gjordes för att uppfylla 

nyttjandekravet (ibid.). 

 
 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna skedde efter överenskommelse i ett avskilt rum på respektive förskolechefs 

arbetsplats. Innan vi började ställa frågor kring det aktuella ämnet till informanterna 

försäkrade vi oss att de hade tagit del av dokumentet med de forskningsetiska 

principerna, vilket vi sänt via mail. I de fall där informanterna verkade tveksamma gick 

vi igenom samtliga fyra krav som Vetenskapsrådet (2017) sammanställt, vilka ska gälla 

för all forskning. Vi efterfrågade även ett undertecknande på ovannämnda, vilket 

samtliga var villiga att genomföra. Vi som datainsamlare och författare till studien 

undertecknade även dokumentet i syfte att visa att vi står för överenskommelsen. Vid 

intervjutillfället var det en av oss som närvarade och intervjuade respektive informant. 

För att få med oss så korrekt data och information som möjligt valde vi att använda oss 

av inspelningsinstrument i form av mobiltelefon, iPad och mp3-spelare. För att 

säkerställa att intervjuerna verkligen skulle bli inspelade använde vi vid samtliga 

tillfällen två inspelningsinstrument. Intervjuerna varade mellan ca 25 och 40 minuter. 

 

 Bearbetning av data 

Datan, det vill säga ljudinspelningarna, säkerhetskopierades inom det snaraste möjliga 

efter intervjuerna och därefter användes kopiorna i det fortsatta arbetet med analysen, 

detta för att originalen ska kunna skyddas. Den kvalitativa datan är oersättlig och därför 

är det av stor vikt att skydda den (Denscombe 2016). I så nära anslutning som möjligt 

till intervjuerna följde arbetet med att transkribera ljudinspelningarna. Vi valde att 

transkribera allt som sades för att undvika bortfall av exempelvis småord. 

Transkriberingsprocessen kan även medföra att en djupare förståelse för själva 

materialet utvecklas och fler nyanser i samtalet kan urskiljas (ibid.). Då genomförandet 

av intervjuerna delades upp hos oss båda såg vi till att ta del av varandras 
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ljudinspelningar eftersom det kan upplevas problematiskt att urskilja allt genom endast 

text. Samtliga ljudinspelningar lyssnades igenom av oss båda flera gånger, även 

samtliga transkriberingarna lästes noggrant igenom för att komma materialet så nära 

som möjligt och på så sätt kunna skapa oss en större förståelse för det (Patel & 

Davidsson 2011).  

 

Processen fortsatte med att vi skapade ett gemensamt elektroniskt dokument med 

samtliga intervjufrågor. Därefter söktes varje informants svar på respektive fråga upp 

och lades in i dokumentet. Varje informant tilldelades en färg och med hjälp av 

färgkodning blev det överskådligt att se vilket svar som tillhörde vem. Då frågeföljden 

inte hölls strikt under intervjuerna, och informanterna på eget initiativ emellanåt kom in 

på områden vi ännu inte hunnit ställa frågor kring, följdes under arbetets gång en del 

eftersökande för att få in “rätt” information på “rätt” ställe i vårt dokument. När detta 

färdigställts fick vi en god överblick av vad samtliga informanter svarat på respektive 

fråga. Vi upptäckte då att några frågor inte besvarats av alla. Trots en specifikt ställd 

fråga svarar informanten i vissa fall på något annat, som vi vid några tillfällen missat att 

gå tillbaka och följa upp. Det sista steget i bearbetningen av materialet var att göra 

tematiseringar utifrån frågeställningarna och innehållsområdena dessa innefattar. 

 

 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att synliggöra förskolechefers beskrivningar av 

introduktionsperiod för nyexaminerade nyanställda förskollärare. Utefter studiens syfte 

och frågeställningar valdes en kvalitativ metod, vilket har varit resultatgivande då vi 

anser att frågeställningarna har besvarats. En stor hjälp i detta arbete menar vi har varit 

vår intervjuguide, vilken medfört att vi kunnat göra fyra relativt likvärdiga intervjuer. 

Utan ljudinspelning hade en likvärdig studie inte gått att förverkliga, då studien är 

beroende av en hel del korrekta citat. Vi menar att användande av enbart papper och 

penna i syfte att återge materialet hade omöjliggjort insamlande av jämbördigt material. 

 

Då intervjuerna var av formen besöksintervju var vi medvetna om att risken för 

intervjuareffekt existerade. Med intervjuareffekten menas att vi som intervjuare 

omedvetet påverkar respondenten att exempelvis ge oss de svar denne tror att vi vill ha 

(Denscombe 2016). Vår målsättning var givetvis att undvika detta och möjliggöra att 

vår studie upprätthåller en hög grad av reliabilitet (Patel & Davidsson 2011). Vi gick in 

i intervjusituationerna med öppet förhållningssätt och en strävan att inbjuda till ett 

förtroligt samtal utan dömande inslag, vilket vi ansåg att vi lyckades väl med. Det 

faktum att vårt val föll på en kvalitativ undersökning kopplar vi till syftet för studien, 

det vill säga att vi strävar efter att få insyn i hur olika förskoleverksamheter applicerar 

introduktionen för nyexaminerade nyanställda förskollärare. Genom intervjuer med 

förskolechefer menar vi att en djupare förståelse för detta kan skapas. I jämförelse med 

en kvantitativ metod och exempelvis datainsamling genom utskick av enkäter, behöver 

informanten inte välja bland förutbestämda svarsalternativ, den kvalitativa metoden ger 

således i sin tur ökad chans för ett trovärdigt resultat (Denscombe 2016). Den 

semistrukturerade formen av intervjuer, vilket tillämpades av oss, innebär att ordningen 

frågorna ställs i är inte lika sträng som vid strukturerade intervjuer. Informanten 

behöver inte känna sig lika styrd och samtalet har potential att bli mer fritt,  vilket vi såg 

som en fördel. En annan faktor som fördelaktigt möjliggjorde för frihet var att vi 

konsekvent framhävt de forskningsetiska principerna i kontakten med våra informanter. 

Informanterna har således haft möjlighet att sätta sig in i rollen som informant samt 

vilka rättigheter denne har. Tydligheten i vår kommunikation tänker vi också kan ha 

bidragit till förtroliga samtal vid intervjusituationerna. 
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I förstadiet av studien var vi osäkra på vilken yrkeskategori som skulle vara föremål för 

att bli potentiella informanter. Vi hade först tänkt intervjua förskollärare för att få insyn 

i deras upplevelser av introduktionen, då vi ansåg att det bör vara de som har den 

faktiska bilden av hur introduktionen verkligen sett ut. Vi kom sedan till insikten att de 

som bör veta mest om vårt forskningsområde är just de som har ansvaret för 

introduktionen, det vill säga förskolecheferna. En strävan fanns också att intervjua både 

förskolechefer och förskollärare. På grund av resursrelaterade orsaker, såsom 

tidsbegränsning, fick dock tanken på detta släppas. Vi menade att sannolikheten att 

förskolecheferna skulle vara insatta i området och kunna svara på de frågor vi ämnade 

ställa, i relation till studiens syfte, var relativt hög. Faktumet att våra efterforskningar 

pekat på att just detta ämnesområde utifrån de enhetsansvarigas synvinkel är väldigt 

begränsat utforskat sen tidigare, gjorde även att det kändes än mer relevant att utgå från 

valt perspektiv i studien.  

 

När det gäller graden av validitet i studien är det problematisk att hävda att andra 

forskare skulle komma fram till samma resultat, men så är fallet vid alla kvalitativa 

intervjuer på grund av dess möjlighet till öppenhet i svaren (Allwood & Erikson 2017). 

Validitet i sin tur kan liknas vid kvalitet, detta menar Thornberg och Fejes (2015), vilka 

också framhäver att en väl genomförd studie håller god kvalitet. Kvalitet tänker vi dock 

är ett subjektivt begrepp i denna kontext, därför ser vi det som en svårighet att fastställa 

att genomförandet av vår studie är av låg eller hög kvalitet. Dock menar vi att vårt 

genomförande är av den art att det svarar mot studiens syfte samt att undersökningen 

har bringat de fynd vi eftersträvade för att få svar på våra frågeställningar. Samtidigt har 

genomförandet inneburit sina fördelar såsom nackdelar. Exempelvis går 

bekvämlighetsurval emot den vetenskapliga forskningens hårda krav (Denscombe 

2016). I vårt fall menar vi dock att det är svårt att påvisa att detta bekvämlighetsurval, 

vilket landade i informanter som svarade mot våra kriterier valdes i just våra egna 

hemkommuner, påverkat resultatets reliabilitet. Studiens generaliserbarhet är också ett 

föremål för diskussion. Kvalitativ forskning ifrågasätts inte sällan på grund av att 

exempelvis informanterna inte är tillräckligt många i antal för att kunna generalisera 

studiens resultat. Gällande vår studie menar vi att begreppet överförbarhet är mer 

relevant då studien är en mindre, kvalitativ sådan. Att påstå att studiens resultat i hög 

utsträckning skulle vara överförbart till andra personer eller kontexter kan dock 

ifrågasättas. Då studien behandlar individers subjektiva föreställningar och 

uppfattningar finns det en svårighet i att garantera detta (ibid.).  
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 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat, vilket vi valt att dela upp i olika teman 

som berör studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att synliggöra 

förskolechefers beskrivningar av introduktionsperioden för nyexaminerade nyanställda 

förskollärare. 

 

I vår första frågeställning eftersökte vi förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade 

förskollärares introduktion på förskolan. För att kunna få ökad förståelse för detta så 

behövde vi först skapa oss en överblick om hur introduktionsperioden ser ut på de olika 

förskolorna. Vi presenterar detta och behandlar frågan vidare genom att få 

förskolechefernas syn på introduktionen, något som vi också anser vara intressant för en 

fördjupning i deras beskrivning. Vi kommer sedan vidare in på upplägget; om och i 

sådana fall hur introduktionen skiljer sig åt på chefernas förskolor. Upplägget behandlar 

såväl längd på introduktionen och hur de tänker kring att utse lämplig mentor till 

adepten. I vår andra frågeställning låg intresset i att få förskolechefernas syn på 

introduktionens fördelar och på vilka sätt den anses gynna verksamheten. Vi presenterar 

här hur de ser på vinsterna för mentor, adept och för hela verksamheten. I vår tredje och 

sista frågeställning behandlas introduktionens hinder och svårigheter med 

genomförandet. Dessa har kategoriserats utifrån chefernas svar där även nackdelar 

framkommer. Avslutningsvis lyfts potentiella lösningar som också framkommit. 

 

 Presentation av intervjupersonerna 

Vi har intervjuat fyra förskolechefer, vilka är verksamma i två olika kommuner i södra 

Sverige. Nedan följer en kort presentation av cheferna. Namnen är fingerade, således 

heter cheferna egentligen något annat än det som anges i denna studie. 

 

Gunilla har en lång erfarenhet av arbete inom förskolan då hon började som 

förskollärare för 40 år sedan. Hon har tidigare jobbat inom skolan. Sedan två år tillbaka 

är hon förskolechef för tre olika förskolor. Hon anställde två nyexaminerade 

förskollärare senast i slutet av 2017, dock lyfter hon att hon aldrig arbetat med 

introduktionsperiod som innefattar mentorskap. 

 

Malin är förskollärare i botten och har jobbat som tillförordnad rektor och tidigare varit 

förskolechef för flera förskolor. I hennes nuvarande chefstjänst har hon sedan 2,5 år 

tillbaka ansvar för en förskola. Hon har ingen erfarenhet av att anställa en helt 

nyexaminerad förskollärare, men pratar utifrån tydliga visioner om hur hon skulle vilja 

göra. Hon har tidigare arbetat med introduktionsperiod med mentorskap, men då haft 

mentorsrollen och varit mentor till både förskollärare och lärare i grundskolan. 

 

Ursula har arbetat som förskolechef i fem år och tidigare ansvarat för flera mindre 

enheter. Nu är hon sedan ett halvår tillbaka chef på en helt nybyggd förskola som har ca 

120 barn inskrivna. När förskolan öppnade, i januari 2018, anställde hon tre 

nyexaminerade förskollärare, vilka under intervjun hade en pågående 

introduktionsperiod med mentorskap. 

 

Irené är chef för två förskolor, samt för paviljonger som är på gång att öppnas. Hon har 

arbetat som förskolechef i 16 år. Hon anställde två nyexaminerade förskollärare senast 

2015 och de gick då under introduktionsperiod med mentorskap. Hon har visioner om 

att använda en mentor om det blir aktuellt med nyanställningar framöver. 
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 Förskolechefers beskrivningar av introduktionsperioden 

 En överblick över introduktionsperioden på de olika förskolorna 

I resultatet framkommer att det skiljer sig i hur man tar emot nyexaminerade 

förskollärare som nyanställts på förskolorna. Samtliga fyra chefer har en tydlig vision 

om att de vill att den nya ska trivas och har planer för hur den nyanställde ska 

introduceras i arbetet. Detta sker genom någon form av introduktion, där de framhäver 

att lön givetvis utgår, men hur den ser ut skiljer sig åt. Nedan kommer vi gå igenom 

introduktionsperiodernas upplägg i stora drag, för att sedan gå vidare in på detaljerna. 

 

Just under intervjutillfället var det bara en av förskolecheferna som hade en pågående 

introduktionsperiod med mentorskap. Här delade förskolans tre nyanställda 

förskollärare på en mentor och hade fram till då intervjun ägde rum setts cirka en gång i 

månaden under en period om ungefär två-tre månader. De hade kommit igång med 

mentorskapet två-tre månader efter anställningarnas start, detta beskriver förskolechefen 

som “ganska sent”. Skälet till detta ska ha grundat sig i att förskolan stod helt nybyggd i 

januari och att det överlag var mycket nytt och många introduktioner. Förskolechefen på 

denna enhet berättar att mentorsamtalen främst ska bygga på de nyanställdas 

funderingar och frågor och att mötena med mentorn bör ses som ett tillfälle för att 

diskutera olika dilemman: 

 
Sen kan dom liksom diskutera nånting på sin mentorsträff, och sen till nästa 

gång kanske dom ska fundera på nåt annat eller så, och sen bygger det på 

deras, att de måste liksom, de, aaa, det kan ju vara ett dilemma (Ursula). 
 

På Irenés förskolor förekom ingen introduktionsperiod med mentorskap just under 

intervjutillfället, men det hade det tidigare gjort, vilket Irené utgår ifrån när hon berättar. 

Som chef har hon först alltid en egen introduktion med den nyanställde. Då behandlas 

dokument från förvaltningen, därefter ligger det fortsatta fokuset på introduktion hos 

arbetslaget:  

 
Sen kan jag komplettera vissa saker, ehm, jag ser att det är viktigt att man 

först får introduktionen inne på avdelningen… i arbetslaget, och den kan inte 

jag hantera… men vad jag kan hantera det är till exempel har du fått din mail 

ehm, har du skrivit sekretesspapper, det är mer kanske kontrollerande 

uppgifter (Irené). 
 

Irené håller sedan, helst inom en månad, ett introduktionsmöte med den nyanställde där 

det diskuteras hur känslan av mottagandet varit och där känner man ofta av hur det går 

för arbetslaget, menar Irené. Viktigt för henne är också att introduktionen blir en 

självklarhet i verksamhetens vardag:  

 
Introduktionen ska ju inte bara va då en timma på torsdag mellan tre och fyra, 

utan introduktionen den ska ju kännas under hela sin dag, du kom här! Nu ska 

jag visa dig, såhär skriver vi när vi skriver till föräldrarna, alltså den ska ju 

finnas i vardagen, också, men tiden för att kunna gå undan och sätta sig sig, 

det är ju det som du kan prata kanske om... ehh, hur tänker du när jag gjorde 

det här med barnet... hur ser du på det, de, det kändes lite konstigt för mig, 

eller när jag hade samlingen eller när jag pratade med en förälder eller hur 

ska jag bemöta det barnet, det handlar ju om introduktion och det är ju det 

pedagogiska då (Irené). 
 

Irené visar många exempel på viktiga frågor den nyanställde kan behöva ta upp med sin 

mentor, vilken hon menar får en mycket betydelsefull roll i introduktionen. Den 
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betydande rollen ser även Malin, dock har hon i sin nuvarande chefsroll inte hamnat i 

situationen där en introduktionsperiod med mentorskap varit aktuellt. “Introduktionen 

för nyanställd förskollärare har vi ju inte hamnat i, men skulle vi göra det så skulle jag 

ju vilja utse en mentor isåfall” (Malin). En plan för hur den nya ska tas hand om ser hon 

också skulle behöva utformas, vilket hon själv skulle vilja vara delaktig i. Hon har en 

tydlig vision om att en mentor skulle finnas till hands och hjälpa den nyanställde att 

sätta sig in i såväl styrdokument som i förskolans och kommunens rutiner och riktlinjer. 

Malin framhäver hur det vid anställning av övrig personal, vilket hon har erfarenhet av, 

finns rutiner för tillvägagångssättet där ansvaret för introduktionen är uppdelad: “Vissa 

grejer ansvarar ju chef för, vissa grejer ansvarar vaktmästare för å, men annars så är det 

ju avdelningen som går igenom den och det gör vi ju med alla” (Malin). 

 

Liksom på förskolan Malin ansvarar för, står Gunillas förskola också utan introduktion 

med mentorskap. Dock har två nyexaminerade förskollärare nyanställts i en av 

verksamheterna bara några månader innan intervjun ägde rum. Anledningen att 

introduktionsperiod med mentorskap uteblivit menar Gunilla beror på att: “Man har nog 

tänkt arbetslaget, så jag tror att det är. Att man inte pekar ut någon. Sen kanske det blir 

så ändå i ett arbetslag kan jag tänka mig, att, asså att personkemin stämmer mer med 

den personen och så blir det mer att man, men inget uttalat.” Alla nyanställda omfattas 

av en introduktionsperiod, menar Gunilla, men utan att det finns en som är uttalad 

mentor till denne. Hon ser inte att det finns några tydliga ramfaktorer som sätter stopp 

för mentorskapet: “Men visst skulle man kunna ha, det är inget hinder att ha det 

[introduktion med mentor]. Det kanske till och med skulle bli tydligare om man hade 

det” (Gunilla). Hon menar också att introduktionen ligger mest på arbetslaget och att 

hon inte känner till precis hur de gör. Hennes erfarenhet är att man ofta blir väldigt väl 

omhändertagen av kollegorna. Hon sätter även rollen det innefattar att komma som ny 

förskollärare i relation till en nyexaminerad grundskollärares roll: “Det kan ju klart vara 

på annat håll, sätt också men, jag tror det är enklare där än när man kommer själv lärare 

och ska ha en klass” (Gunilla). Gunillas del i introduktionen är att ha ett samtal efter ca 

två månader. Då har den nyanställde hunnit vara på arbetsplatsen ett tag och hunnit 

känna av läget. Det blir ett tillfälle att kunna lyfta saker som kanske dessvärre inte 

fungerat: 

 
Jag har suttit med medarbetare som har sagt: “nej jag trivs inte och jag 

kommer söka mig härifrån”. Det händer ju också. Man har inte kommit på rätt 

plats. Å då gäller det ju att stötta under tiden de har kvar å hur de, så att det 

fungerar så bra som möjligt (Gunilla). 
 

Samtliga förskolechefer beskriver hur de har ett så kallat introduktionsmöte eller 

uppföljningssamtal med den nyanställde omkring två-tre månader efter anställningens 

början. Under samtalet följs praktiska ärenden upp, berörs görs även mottagandet den 

nyanställde erfarit samt mer generella diskussioner kring hur det fungerar för 

arbetslaget. Angående introduktion för nyanställda lyfter dessutom tre av 

förskolecheferna hur kommunen anordnar en sådan. Denna introduktion beskrivs pågå 

under en heldag och sker i de båda kommunerna med jämna mellanrum. Dock 

behandlar denna introduktionsdag snarare allmän information gällande den aktuella 

förvaltningen och motsvarar således inte den typ av introduktion vi åsyftar lyfta i denna 

studie. 

 
 Förskolechefernas syn på introduktionsperioden 

Tre av de fyra förskolecheferna uttrycker tydligt att introduktionsperiod med 

mentorskap är något väldigt bra och viktigt som de antingen arbetar med, eller vill 
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arbeta med. “Jag tycker det är jätteviktigt med introduktionsperiod för all personal i 

förskolan”, säger Malin. Ursulas tankar går i samma linje: “Alltså jag tycker ju det är 

jättebra” (Ursula). Även Irené uttrycker sig som positivt inställd till introduktion med 

mentor: 

 
Det här med mentorer är ju oerhört bra att ha [...] och det, det är ju 

jätteviktigt, för även om du har läst och du har varit ute på dina VFU så har du 

ju många många frågeställningar, inte bara som nyanställd, utan också i 

förskolläraruppdraget. Så det är ju jättebra, och jag måste uttrycka min 

besvikelse att nu är det ju inte längre tvingande att ha det (Irené). 
 

Irené framhäver ovan sin missnöjdhet över att introduktion med mentorskap inte längre 

är något obligatoriskt för nyexaminerade förskollärare. Hon uttrycker även sin 

uppfattning kring att det inte längre är något som en nyanställd har rätt till: “För 

mentorskapet är ju borttaget, det är ingen självklarhet längre, det var det för ett par år 

sedan, då skulle alla ha en mentor, men jag tror inte du kan kräva det nu [...]” (Irené). 

 

Den fjärde förskolläraren ger inte ett lika övertygande svar gällande att 

introduktionsperioden verkligen är något bra. Hon lyfter såväl positiva som negativa 

aspekter med introduktionen men ser det mer som en outtalad självklarhet: “Det 

[introduktionsperiod] har vi ju alltid med alla så jag kan inte se att det är nåt nytt, för 

man säger ju att första två månader är ju introduktionsperiod även om man kanske inte 

uttalar det så tydligt då” (Gunilla). 

 
 Att ha tid för ett välkomnande 

En strävan fanns hos oss att få insyn gällande vad förskolecheferna såg som det allra 

viktigaste för att skapa en god introduktion. Här framkom välkomnandet och tiden som 

de två avgörande komponenterna. Beträffande välkomnandet uttrycker sig två av 

förskolecheferna enligt nedan: 

 
Det sociala engagemanget är det allra, allra viktigaste… Att man känner sig 

välkommen, att man känner att jag är en utav det arbetslaget [...] hej du är 

välkommen, vi behöver dig till vårt arbetslag… Det rent mellanmänskliga, det 

är det absolut viktigaste (Irené). 
 

Att de känner sig välkomna och att man skapar trygghet. Och tillit. [...] Om 

du kommer ny, då vill man känna, att de känner sig “de vill att jag ska va 

här”. Jag får kanske tre kollegor och du kommer som nummer fyra, då är ju 

den känslan att “ah, jag känner att de vill att jag ska va här!” den är ju 

viktigast egentligen (Gunilla). 
 

Ovannämnda ska gälla oavsett vem som kommer, menar Gunilla. Hon lyfter att det är 

svårt att rekrytera folk till förskolan och känslan av att man kanske inte alltid lyckas 

rekrytera den allra bästa finns ibland. Dessa gånger måste dock känslan av att det är det 

bästa ändå förmedlas, eftersom den som anställs är det bästa just då. Ursula pratar också 

i termer om att det krävs ett öppet arbetslag som tar emot den nyanställde med öppna 

armar och låter denne vara ny. Den nyanställde ska omgående få känslan att denne har 

såväl chef som mentor att vända sig till vid funderingar: “Att man har det här tillåtande 

klimatet, att det finns liksom inga dumma frågor utan att man, man får lov att vara ny 

men att man får lov att vara ny en viss liksom tid” (Ursula).  

 

Ursula nämner också strukturen som en viktig punkt, vilket kan kopplas ihop med tiden: 

“Ha en, nedskrivet vad man ska ta upp, för det är så jättelätt att om man bara sitter och 
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pratar att man glömmer. Ehm, gott om tid, alltså att man verkligen har gott om tid” 

(Ursula). Även Malin nämner tiden som det allra viktigaste. Malin ser vikten av att ge 

tid redan vid anställningsintervjun, som beskrivs som den första lära-känna-kontakten. 

Tid behöver avsättas för att ha en bra anställningsintervju där relevanta frågor hinner 

ställas från båda hållen, men det får inte heller avstanna där. När anställningen väl är 

klar behöver man också ta sig tid för att det ska bli bra: “För det är stressigt och jäktigt å 

liksom, jag har inte tid, handledaren har inte tid, å avdelningen har inte tid, det blir inte 

bra, så det är tiden som är allra viktigast tänker jag” (Malin). 

 
 Introduktionsperiodens längd 

Gällande under hur lång tid förskolecheferna menar att introduktionsperioden bör fortgå 

framkommer lämpligt ansedda tidsupplägg från tre månader till två år. Två av cheferna 

tänker sig ett upplägg som pågår under en längre tid: “Nu har jag inte hamnat i läget där 

jag har anställt någon helt nyexad, men skulle jag göra det, så skulle jag verkligen 

försöka å se till att det blir tid för en mentor under första året” (Malin). Malin särskiljer 

på introduktion och introduktionsperiod. Introduktionen räknar hon de två första 

veckorna, och perioden pågår under ett helt år. Ursula är också inne på samma spår, 

men har även tankar om att introduktionsperioden får pågå så länge behovet upplevs 

finnas.“Alltså ett år i alla fall, det är nödvändigt, sen kan vi alltid förlänga det” (Ursula). 

Vidare berättar hon att hon haft anställda som känt behov av att ha introduktionsperiod 

under två år, och att dessa då fick det: De två andra förskolecheferna uttrycker en viss 

osäkerhet kring själva begreppet “introduktionsperiod”. Irené hävdar först att 

introduktionsperioden som längst bör vara under en termin, men uttrycker senare: 

 
När introduktionsperioden är över går inte att svara på för att i yrket är det en 

förutsättning att du utvecklas och att du lär nytt och att du ställer nya 

frågeställningar, så att jag kan inte säga att introduktionsperioden den är slut 

nu… utan introduktion… alltså det beror ju på egentligen vad menar du med 

introduktion, är det bara att du ska komma in och känna dig hemma och veta 

vad skorna ska stå och var jackan ska hänga eller vad är det för något, du ska 

ju va en utvecklande och reflekterande pedagog oavsett om du är i barngrupp 

eller om du pratar med föräldrar. Så… jag tycker det är, introduktionsperiod, 

det är ett svårt begrepp (Irené). 
 

Osäkerheten bekräftas även i följande uttalande: “Mentorskapet är ju borttaget, det är 

ingen självklarhet längre, det var det för ett par år sedan… då skulle alla ha en mentor, 

men jag tror inte du kan kräva det nu, och i så fall om det står i den nya läroplanen” 

(Irené).  

 

Gunilla, som inte har någon erfarenhet av introduktion med mentorskap, tänker sig in i 

rollen. Hennes tanke om varaktighet uttrycker hon är att introduktionsperioden bör 

fortgå som längst under ett halvår: “Max ett halvår tror jag, sen måste vi stoppa. De står 

väl på egna ben innan men. Det kan bli lite mentor för mentorns skull liksom, det blir. 

Eller att man har från upp till tre månader och sen tar man kanske nått avslut efter” 

(Gunilla). 

 
 Introduktion på olika sätt 

Ett intresse fanns från vår sida att få insyn gällande om introduktionen fungerar på 

samma sätt på respektive förskolechefs olika enheter. Detta visade sig dock vara svårt 

att bringa någon vidare klarhet i då två av cheferna ansvarade för enbart en enhet. En av 

de tillfrågade, Malin, hade dock tidigare erfarenhet av att ansvara för flera enheter och 

berättade utifrån hur det var då. Hon menar att det lätt blev att introduktionerna skiljde 

sig åt, en faktor för detta påpekade hon kunde vara förskolornas olika storlek. Det 
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framhävs att dynamiken skiljer sig åt om det exempelvis är en förskola med en 

avdelning där det är fyra anställda, eller om det är en förskola med fyra avdelningar och 

totalt tjugo anställda, detta trots samma rådande styrdokument och riktlinjer på 

nationell- och kommunal nivå. Malin menar att det i dessa fall oftast är en fördel med 

att vara anställd på en större förskola, vilken har fler eventuella mentorer att välja på 

och risken att bli utelämnad är mindre. Antalet förskollärare lyfts här som en potentiell 

faktor för kvaliteten på mottagandet när det kommer en ny förskollärare: 

 
Man blir ganska påverkad av om man kommer till en förskola med en 

avdelning och det finns bara en förskollärare där innan. Då är det ju den man 

är hänvisad till på något sätt. Det är ju där de diskussionerna finns. Det blir ju 

annat om man då kommer till en förskola där det är fyra avdelningar, med 

förskollärare spridda på varje avdelning, man kanske har en mentor på en 

annan avdelning. Jag tror iallafall att diskussionerna, lyfts lite till då (Malin). 
 

Överlag hoppas Malin att introduktionerna hon ansvarat för under sin tid som chef inte 

skiljt sig åt anmärkningsvärt. Hon lyfter att det sannolikt varit mer själva mottagandet 

på förskolorna som varit något olikartade, just eftersom att alla människor är olika. 

Liknande tankar, att introduktionerna skiljer sig åt, visade sig även hos de andra 

cheferna. Irené ser det som naturligt att det skiljer sig i mottagandet av de nyanställda 

och menar att det beror på vem det är som kommer. Hon lyfter att en nyanställd som 

haft sin VFU på förskolan inte behöver samma sorts introduktion som en som kommer 

och är mer obekant med verksamheten. Hon tydliggör sin uppfattning beträffande 

anpassningen av introduktionen: “Så det är ju individbaserat, vill jag nog säga” (Irené). 

Gunilla är inne på samma spår med individanpassningen och hänvisar även till att 

tillfället då den nyanställde kommer in i verksamheten kan vara mer eller mindre väl 

synkroniserat i tid. Hon framhäver att det emellanåt är “lugnare” perioder i 

verksamheten men att det också förekommer perioder då sjukdomar bland personalen 

kan slå hårt och påverka den nyanställdes chans till en god introduktion: “Kommer man 

in i ett krisläge när det liksom fattas folk å det liksom är det här, då blir det ju på ett 

annat sätt, då får den stryka på foten och så får man bara rätt in i verkligheten” 

(Gunilla). 

 
 Hur mentorn bör utses 

Angående uppgiften att utse en mentor till den nyanställde visar empirin att tre av de 

fyra cheferna i stora drag tänker likartat, medan den fjärde är mer otydlig i sitt 

resonemang. Två av cheferna understryker direkt vikten av att mentorn som utses i 

första hand ska arbeta på en annan avdelning än adepten. Som argument för detta lyfts 

att man kommer bort från att hamna i avdelningsspecifika frågor, och att man med 

större sannolikhet vågar prata om känsliga saker. “Det kan ju va nånting som är lite... 

känsligt, som man tycker är lite jobbigt med nån kollega eller så… så att… därför 

försöker jag ta nån mentor som inte är på samma avdelning” (Ursula). Malin framhäver 

detsamma: “Jag tycker det är bra om man har en mentor som jobbar på en annan 

avdelning så man liksom vidgar vyerna lite, att man inte går nära varandra hela tiden. 

Jag tror det blir andra diskussioner då” (Malin). Irené är delvis inne på samma spår och 

ser gärna att man har en del gemensamma utrymmen:  

 
Jag föredrog att ha det inom huset, en handledare, antingen på samma 

avdelning eller på en grannavdelning för här ligger dom två och två 

avdelningar [...] och då kan man ju ha en som som är, som man ändå träffar 

väldigt mycket för man har gemensamma utrymmen, då är det viktigt 

(Irené). 
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Hur cheferna resonerar vidare i valet av en lämplig mentor uttrycks lite olika. Irené 

menar att det är olika fall till fall och att det kan grunda sig i hur det ser ut med andra 

pågående uppdrag. Hon framhäver hur valet exempelvis kan falla på två anställda och 

att dessa två i sin tur själva får bestämma vem som ska ta på sig uppdraget. Detta har 

ibland lett till att två anställda delat på ansvaret då de ansett sig vara bra på olika saker, 

vilket Irené inte sett som något problematiskt: “Det viktigaste är tycker jag att 

arbetslaget är med i diskussionen, hur vill dom lösa det, det är inte jag som ska komma 

med pekpinnar” (Irené).  

 

Ursula uttrycker andra krav för att bli utsedd till mentor, dels lyfter hon att legitimation 

“givetvis” är ett måste, liksom några års erfarenhet, samt att det är någon som vill 

utvecklas och har tankarna framåt: “För man ska möta dom här, alltså er nya som 

kommer med dom här nya idéer och tankar liksom” (Ursula). Samtidigt säger hon 

senare att förutom den som just nu har mentorsuppdraget finns det en barnskötare med 

lång erfarenhet i huset som framöver kommer att sitta med kommande nyanställda: 

 
Så har dom ett ansvar liksom, då kommer vi frilägga ett par timmar, som dom 

kommer sitta med den här nyanställda, och diskutera alltså just det här lite 

inre arbetet om du förstår vad jag menar, hur tänker vi liksom med, med 

barnsynen, hur tänker vi, vi har ju vår verksamhetidé och vår vision liksom 

(Ursula). 
 

Att mentorn har handledarutbildning menar Malin i sin tur är avgörande i valet av 

lämplig kandidat för uppdraget: 

 
Finns det någon som har en handledarutbildning, som är van vid att handleda, 

asså både studenter och den här lite äldre handledarutbildningen som var just 

för mentorer som skulle handleda nyutexade förskollärare och lärare, är ju det 

allra bästa, då har man ju en utbildning i att göra det” (Malin).  
 

Malin menar vidare att om ingen på förskolan innehar handledarutbildning faller valet 

på en erfaren förskollärare. Hon påpekar samtidigt att åldern på mentorn inte är av 

större vikt, utan snarare att denne är erfaren och van att tolka styrdokument samt 

diskutera pedagogiska frågor.  

 
Informationen kan vem som helst lämna egentligen, men det är ju just när 

man går in på de bitarna [tolka styrdokument och diskutera pedagogik] som 

de behöver vara en, en utbildad förskollärare med erfarenhet... tänker jag 

(Malin). 
 

Gunilla uttrycker sig svävande rörande valet av potentiell mentor, om detta i framtiden 

blir aktuellt i hennes verksamheter. I första hand tänker hon att det är ett uppdrag för en 

förskollärare men samtidigt framhålls hur samordnaren, vilken beskrivs som chefens 

närmaste bollplank, skulle kunna ta mentorsrollen. Gunilla framhäver hur hon också är 

öppen för att en barnskötare eventuellt skulle kunna få uppdraget: “Det kan ju också 

vara en barnskötare om det, asså det är ju inga så klara gränser mellan yrkesrollerna, 

utan det kan mycket väl vara på personlig lämplighet också” (Gunilla). Den primära 

tanken är ändå att en förskollärare i arbetslaget skulle utses som mentor. Under 

intervjuns gång ändrar sig dock förskolechefen och betonar istället att hon skulle sträva 

efter att mentorn var placerad på en annan enhet. Detta motiverar hon med att det skulle 

kunna leda till ett utvidgat perspektiv hos adepten, denne skulle möjligtvis då våga mer 

och inte behöva oroa sig för att bli tillsagd att “såhär gör vi här”, som ett fast beslut. 

Gunilla tillägger att den nyanställde ändå skulle kunna ha en “närmaste kollega” på 
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avdelningen denne är verksam på, vilken kan fungera som ett stöd utan att inneha 

mentorsrollen. 

 

 Analys: Förskolechefers beskrivningar av introduktionsperioden 

Utifrån empirin kan vi dra slutledningen att hur introduktionsperioden beskrivs av de 

fyra förskolecheferna skiljer sig åt. Det förefaller inte finnas något vedertaget sätt att 

tillämpa introduktion för nyexaminerade, nyanställda förskollärare. Hur kommer det 

sig? Är det avsaknad av tydlighet i styrdokument och stödmaterial som har betydelse i 

denna fråga? Vilken inverkan kan det medföra på verksamhetens kvalitet? 

 
 Det viktiga stödet som ibland brister 

Erfarenhet av introduktionsperiod för nyanställda förskollärare är hos de fyra 

förskolecheferna varierande och i vissa fall bristfälliga. Två av cheferna har inte anställt 

någon nyexaminerad förskollärare under de senaste åren och menar således att de inte är 

särskilt insatta i ämnet. Detta kan tolkas vara kontroversiellt då det enligt vår 

uppfattning borde finnas rutiner för introduktionsperiod trots avsaknad av tillämpning 

den närmsta tiden. Ytterligare en av förskolecheferna, vilken anställde två 

nyexaminerade förskollärare en kortare tid bakåt, framhäver hur introduktionsperiod 

uteblivit. Hon framhäver hur “man” tänkt att det är arbetslagets uppgift att introducera 

de nyanställda. Vi ställer oss såhär i efterhand frågande till vem “man” är: är det 

möjligtvis förskolechefen själv som gjort detta antagande? Skollagen (2010:800) 

framskriver hur det är huvudmannens ansvar att se till att den nyanställde förskolläraren 

genomför en introduktionsperiod. Samtidigt står det i Skolverkets föreskrifter om 

introduktionsperiod för lärare och förskollärare (2014:44) att det är förskolechefen som 

är ansvarig för att planera introduktionsperioden. Genom detta förstår vi att 

introduktionsperioden lätt kan falla mellan stolarna. Det är ändå inte enligt vår tolkning 

ett val förskolechefen har ifråga om att tillämpa introduktionsperiod eller inte. 

 

Att introduktionen för den nyanställde är något viktigt framhäver dock tre av 

förskolecheferna. Mottagandet och välkomnandet den nyanställde får menar dock 

samtliga fyra chefer är av stor betydelse för dennes fortsatta trivsel i verksamheten. 

Något som tidigare forskning lyfter är hur tiden med mentorskap kan medföra att 

adepten utvecklar en större känsla av gemenskap i det professionella lärandet. Även 

adepternas tro på sig själva i rollen som förskollärare och yrkesidentiteten stärktes 

(Nolan 2017). Detta är något vi tänker huvudmän och övriga som har makt över 

förskoleverksamheters ramar bör bära med sig. Vi tänker att utgången av denna första 

tid i yrkesrollen som förskollärare är av stor betydelse för densammes fortsatta karriär. 

En god trivsel i början bådar gott för den nyexaminerades vilja att stanna kvar inom 

yrket och är således en vinst för yrkesgrenen i sig. 

 

En av de fyra förskolecheferna hade vid intervjutillfället pågående introduktionsperiod 

för tre nyexaminerade förskollärare. Denne beskriver hur de, av organisatoriska skäl, 

kommit igång “sent” med introduktionen i form av mentorssamtal. Enligt Skollagen 

(SFS 2010:800) ska introduktionsperioden startas i anslutning till anställningens början. 

I ovan nämnda fall har vi ingen vidare kännedom kring hur adepterna upplever den 

aktuella introduktionsperioden dock menar vi att det är ett ämne som är av vikt att 

problematisera: vad kan en senarelagd introduktionsperiod ge för effekter hos adepten? 

Känner sig denne lika väl stöttad som om introduktionen med mentorskap och 

mentorsamtal hade påbörjats direkt? Om inte, hur skulle detta faktum då kunna påverka 

verksamhetens kvalitet? I tidigare forskning där lärarens upplevelser av sin första tid i 

yrket framkom att 63% av de tillfrågade inte kunde se sig själva undervisa om tio år, 
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samt ansåg nära hälften av de tillfrågade att de gjort fel karriärval. Ovannämnda var 

känslor som uppmättes efter bara fyra månader i yrket (Womack-Wynne m.fl. 2011). 

Detta anser vi som ett gott belägg för att visa att snabba insättningar av stöttning är av 

stor vikt. Vi kan dock tänka att det skulle kunna bli enklare med tiden, eftersom allt kan 

vara svårt till en början. Hade ovannämnda studie gjorts då lärarna varit 

yrkesverksamma ett år är det inte säkert att resultatet visat på detsamma. En möjlighet 

är att en del av de tillfrågade nyexaminerade lärarna då hade fått en djupare förståelse 

för yrket och hunnit komma in i arbetsrollen och därmed inte haft tankarna på att lämna 

yrket. Vi länkar ändå samman ovanstående med risken att den nyanställde drabbas av 

praxischock, det vill säga att denne, vilken har sina teoretiska kunskaper med sig från 

utbildningen, möts av en annan verklighet ute i verksamheten (Ståhle & Bronäs 2013). 

Ges inte rätt stöd i början menar vi att det föreligger en ökad risk att den nyexaminerade 

faller mellan stolarna, vilket i sin tur verkar negativt för dennes professionella 

utveckling och i ett vidare perspektiv även verksamhetens kvalitet (Haug 2003). 

 
 Att förstå introduktionsperiod 

Resultatet visar på en oklarhet hos förskolecheferna vad introduktionsperiod för 

nyanställda förskollärare egentligen är. Vad som kan tolkas vara ett återkommande tema 

är hur introduktionsperiod associeras med pappersexercis och praktiska förehavanden. 

Bland annat beskrivs det av flera förskolechefer hur de själva, i form av arbetsgivare, 

genomför en typ av introduktion med den nyanställde då just ovannämnda göromål är i 

fokus. Även en introduktionsdag som ges av förvaltningen, lyfts av tre av de fyra 

cheferna. Detta menar vi inte har direkt koppling till introduktionsperiod för nyanställd 

förskollärare, utan är snarare ett rutinuppdrag som sker på löpande basis för varje 

nyanställd oavsett yrkestitel eller anställningsform. Att detta ges uppmärksamhet i ett 

samtal kring introduktionsperiod för nyexaminerade nyanställda förskollärare kan 

tyckas vara anmärkningsvärt. Detta gör att våra tankar leder till just begreppsinnebörden 

av introduktionsperiod, vilken förefaller vara olikvärdig hos förskolecheferna. Bindande 

föreskrifter framhäver dock hur det är just förskolechefen som är ansvarig för 

utformandet av introduktionsperioden och att denna period bland annat innefattar rätten 

till mentor. Framskrivs görs också hur introduktionen ska leda till möjlighet av 

utveckling av kompetenser hos den nyanställde, denne ska även stöttas yrkesmässigt, 

socialt och personligt (SKOLFS 2014:44). Utifrån ovanstående tänker vi att 

förskolechefens medvetenhet om förskollärares introduktionsperiod har en utvidgad 

betydelse ifråga om hur introduktionen tillämpas. Således har detta även inverkan på 

verksamhetens kvalitet, vilken vi länkar samman med strukturkvaliteten som bland 

annat innefattar styrdokument, personalens kompetens, och ekonomiska resurser (Haug 

2003).  

 

Oklarheten kring begreppet introduktionsperiod lyfts särskilt av en av förskolecheferna. 

Hon påpekar hur det inte längre är något som är tvingande eller obligatoriskt och 

därmed inget som en nyanställd kan kräva av arbetsgivaren att få genomföra. Detta är ur 

vår synvinkel extra intressant, då det i nationella bestämmelser i form av Skollag (SFS 

2010:800), förordning (2011:326) och föreskrifter (2014:44) finns framskrivet hur 

introduktionsperiod är något som alla nyanställda förskollärare har rätt till, med vissa 

undantag som vi menar representerar en minoritet av förskollärare (Skolverket u.å.). 

Faktumet att introduktionsperioden för nyanställda verkar vara något som inte 

prioriteras av samtliga förskolechefer kan vi koppla till vad Skolinspektionen (2018) 

framhäver som bristande förutsättningar från huvudmannen, samt otydlighet i 

framskrivningar gällande introduktionsperioden. De bristfälliga förutsättningarna i sin 

tur menar vi är en konsekvens av ramarna som ges av huvudmannen, vilket vi 
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sammankopplar med ramfaktorteorin. De rådande förutsättningarna påverkar själva 

processen, det vill säga förverkligandet eller bristen på förverkligande av 

introduktionsperioden för nyanställda förskollärare. Resultatet i sin tur blir då även 

lidande, det vill säga vilken professionell utveckling introduktionsperioden medför för 

den nyanställde, eller; vilka erfarenheter och kunskaper den nyanställde går miste om 

vid brist på introduktionsperiod eller vid en ofullständigt sådan (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999; Lundgren 1999). Kontentan av ovanstående resonemang menar vi 

således blir; att verksamhetens kvalitet ofrånkomligen påverkas av hur, eller om, 

introduktionsperiod tillämpas för nyexaminerade nyanställda förskollärare. 

 
 Otydligt uppdrag 

Det råder delade meningar hos förskolecheferna gällande längden på introduktionen för 

den nyanställde. De fyra chefernas åsikt i frågan skiljer sig från endast någon månads 

introduktion upp till två år. Två av förskolecheferna förespråkar introduktion på minst 

ett år, vilket överensstämmer med vad som framskrivs i förordningen (2011:326). En av 

förskolecheferna som snarare är för en kortare period av introduktion menar att det inte 

får bli på så sätt att det ska vara en “mentor för mentorns skull”. Detta tolkar vi som om 

hon åsyftar att mentorskapet inte endast utmynnar i något som utåt sett låter bra, utan att 

det även ska ge något för de involverade parterna. Detta menar vi dock att tidigare 

forskning tydligt pekar på då det framgår i studier hur mentorskapet genererar vinster 

för adept såsom för mentor. Bland annat lyfts det hur stöttning, reflektion och 

diskussion mellan parterna leder till utvecklade pedagoger som blir stärkta i sin 

yrkesroll, vidgar sina vyer och tron på den egna förmågan (Nolan 2017). Studier 

bekräftar även hur elever till lärare, vilka ingår i ett mentorskap, i sin tur gynnas. Bland 

annat visar studien på hur lärarnas undervisning förbättras i och med mentorskapet, 

även deras förmåga att skapa utvecklade föräldrakontakter (Davis & Higdon 2008). 

Med utgångspunkt i ovanstående menar vi att det är problematiskt att resonera likt att 

introduktion med mentorskap är något som endast formellt låter bra. Vi menar tvärtom, 

att uppfattningen att introduktionsperioden inte skulle vara en kvalitetshöjande faktor på 

verksamhetsnivå är högst tvivelaktigt. Att man ser på introduktionsperioden som något 

så självklart att det inte ens behöver uttalas, som vi tolkar ett av förskolechefernas svar, 

anser vi kan ge negativa konsekvenser för utformningen av introduktionen. 

Introduktionsperioden behöver, och ska, uttalas och planeras tillsammans med adepten 

(SKOLFS 2014:44). Samma förskolechef ansåg att tre månader kunde vara tillräcklig 

tid för introduktionsperioden, återigen skiljer sig detta från vad föreskriften framhäver. 

En annan chef anser också att en kortare tidsåtgång för introduktionen kan vara 

tillräcklig och hänvisar till en längd på ett halvår. Under intervjuns gång ändrar hon 

dock sin åsikt i frågan. Hon framhäver då svårigheten att tolka vad som egentligen 

åsyftas med introduktion och menar att det är ett problematiskt begrepp. Hon lyfter att 

introduktion snarare kan vara något som kontinuerligt pågår i och med det ständiga 

utvecklandet i yrkesrollen. Även detta, menar vi, visar på oklarheten kring vad 

introduktionsperiod för förskollärare innefattar. Vi sammankopplar det till otydlighet i 

de nationellt styrande bestämmelserna för just introduktion för nyanställda 

förskollärare.  

 

Gällande lämplig distans mellan mentor och adept råder det också en otydlighet. Två av 

de fyra förskolecheferna framhäver hur de gärna ser att mentor och adept arbetar på 

olika avdelningar. Detta för att adepten ska känna sig tryggare i att diskutera olika 

eventuella dilemman rörande exempelvis kollegor. Förskolecheferna menar också att 

diskussionerna då blir på ett annat sätt och att perspektiven lättare kan vidgas. Detta går 

även samman med vad Ståhle och Bronäs (2013) förespråkar gällande att de olika 



  
 

30 

parterna inte bör arbeta på samma avdelning. Den tredje förskolechefen uttrycker sig i 

samma banor, men detta efter att ha ändrat åsikt i frågan från att först förespråkat en 

mentor på samma avdelning adepten arbetar på. Den fjärde förskolechefen menar att det 

är enklare rent praktiskt om mentor och adept är verksamma på samma avdelning. De 

olika åsikterna, och i vissa fall även diffusa ståndpunkterna, förskolecheferna uttrycker, 

gör oss ytterligare konfunderade över tolkningsaspekten gällande introduktionen, vilken 

förefaller i stor grad vara baserad på individuellt tyckande och tänkande. 

 

Arbetet med att utse en mentor till den nyanställde beskrivs av förskolecheferna också 

på skilda sätt. Resultatet visar på att det inte endast är förskollärare som kan bli aktuella 

för mentorsuppdraget. En av förskolecheferna är öppen för att det exempelvis kan vara 

en som arbetar som samordnare eller barnskötare som får rollen som mentor för 

nyexaminerad nyanställd förskollärare. Dock vill vi poängtera att vi uppfattar att strävan 

ändå är att en legitimerad förskollärare får mentorsrollen. Detta är även vad som 

framgår i Skollagen (2010:800) vara strävansvärt. Mentorns kompetens snarare än 

dennes ålder lyfts också av en av cheferna som en bärande faktor i valet av lämplig 

mentor. Vi tolkar det som om tre av de fyra förskolecheferna menar att det är deras 

uppgift att utse mentorn, medan den fjärde chefen snarare kan lägga viss del av beslutet 

på de potentiella kandidaterna, denne lyfter att hon inte bör vara den som bestämmer 

allting. 

 

 Fördelar med introduktionsperioden 

Introduktionsperioden med mentorskap bidrar till en rad vinster, vilka samtliga chefer 

delar med sig av sin syn på. Vi presenterar här deras svar kategoriserat under de olika 

parter som får ta del av vinningen, det vill säga: adepten, mentorn och hela 

verksamheten. 

 
 Fördelar för adepten 

Förskolecheferna lyfter flertalet fördelar som introduktionsperioden resulterar i för 

adepten. Återkommande beskrivningar handlar bland annat om att tid ges till den 

nyanställde samt att denne får ta del av någon annans erfarenhet, dock poängteras även 

att det ska vara ”rätt” saker som förs vidare: “Sen får man ju sålla så att det inte blir nåt 

gammalt som permanentas liksom, som inte hör dit. Men, väljer man ut en god mentor 

så blir det ju en bra erfarenhet som förs vidare” (Gunilla). 

 

Det understryks även hur tiden med mentorn ger adepten möjlighet att diskutera 

begrepp i förskolans läroplan, vilka lyfts kan vara svårtolkade. Att få denna värdefulla 

tiden med mentorn beskrivs vara av stor vikt, då just tid framhävs vara en ständig 

bristvara inom förskolan:  

 
Tiden återigen. Man får tid till att göra det här. Det är ju det eviga i förskolan, 

man har inte tid till allt det här man skulle vilja, här får man tid, under hela 

sitt första år, det är en bra grund och stå på sen. Så det är ju också, nej jag ser 

bara fördelar med det egentligen (Malin). 
 

Det framhålls hur introduktionsperioden ger möjligheter att i praktiken pröva teorierna 

den nyexaminerade bär med sig från högskolan eller universitet. Detta i sin tur beskrivs 

ge en säkerhet i yrkesrollen då klarhet kan bringas i hur olika situationer kan hanteras. 

Ursula menar att introduktionsperioden med mentorskap ger tillfälle att diskutera 

dilemman:  
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Framför allt så är det ju med… kontakten med vårdnadshavare som jag ser 

kan va det här att hur ska jag hantera det, nu kom dom och sa så, hur ska jag 

liksom förmedla det då. Barnen ofta är inga bekymmer [skrattar lite] utan det, 

det är den liksom den biten med vårdnadshavarna (Ursula).  
 

Irené menar också att adepten gynnas över att känna sig behövd: 

 
För alla vill vi känna oss behövda, och att ja, här är det någon som stöttar 

mig för att jag ska trivas och för att jag ska lära för att jag ska växa och 

förstå vad är förskolans arbete. Det måste ju bara va win-win-historia för 

båda, men det måste organiseras så att man inte tycker att det blir ett påhäng 

utan det måste avsättas tid utanför så att man kompenseras (Irené). 
 

 Fördelar för mentorn 

Samtliga förskolechefer beskriver hur introduktionsperioden med mentor kan ge 

mentorn nya synvinklar, även Gunilla som inte arbetar med mentorskap uttrycker 

följande fördel: “Den får ju nya infallsvinklar, å nytt, det är ju som när man har VFU, då 

lär man ju sig mycket“ (Gunilla). Irené beskriver hur mentorn i sitt uppdrag ges 

möjlighet att växa i den egna yrkesrollen genom att presentera sin avdelning för någon 

som kommer som ny: 

 
Plötsligt så får du upp ögonen ja men såhär gör vi på vår avdelning, såhär 

har vi det, då ger det ju också ett reflekterande… Jag kan bara jämföra såhär, 

vi har haft många studiebesök, och så tänker man sig att man går runt och 

pratar om förskolan men varje gång så tänker jag såhär en sån fantastisk 

förskola och detta kan jag presentera...och då växer man i känslan för det man 

gör (Irené). 
 

Även Ursula utvecklar sin syn på vinningen som introduktion med mentorskap 

genererar: “Alltså det gynnar mentorn jättemycket [...] det kan jag ju se att dom får ju 

liksom lite nya tankar och kunna diskutera och se det från andra synvinklar [...] Ehh, så 

att dom får jättemycket med sig faktiskt” (Ursula). Förskolecheferna beskriver 

återkommande att man som yrkesverksam kan bli hemmablind och hur rollen som 

mentor medför att de egna föreställningarna får ställas på sin spets, vilket dels sker 

genom bra diskussioner adept och mentor sinsemellan. Malin, vilken tidigare haft rollen 

som mentor för nyanställda, såg uppdraget som väldigt berikande. Vidare delar hon med 

sig av vad det gav henne:  

 
Jättebra diskussioner och man själv får fundera och reflektera väldigt mycket, 

kring varför man gör såhär, grejer som är självklara. Man får tänka till och 

sätta ord på vad det är man gör egentligen och det är jättenyttigt tänker jag 

(Malin). 

 
 Fördelar för verksamheten 

Det framgår utifrån förskolechefernas beskrivningar hur även verksamheten i sig gynnas 

av en god introduktionsperiod. Gunilla menar att introduktionen kan medföra att den 

nyanställde känner sig tryggare och vågar ta mer plats. Detta i sin tur kan leda till att 

denne också tar en aktiv roll i formandet och utvecklandet av verksamheten. Vad som 

även lyfts är hur mentorns och adeptens diskussioner om styrdokument, handlingsplaner 

och begrepp kan verka spridande och leda till utveckling av verksamheten: “Det blir ju 

verksamhetsutvecklande för det ger ju ringar på vattnet, den nyutexade pratar om det, 

mentorn pratar om det, man diskuterar det i fikarummet, det sprider sig litegranna sådär, 

det diskuteras så där tänker jag att det blir verksamhetsutvecklande” (Malin). Även 

Ursulas tankar går i samma linje:  
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Dom här samtalen kan det ju faktiskt komma fram, ehh, jaha, just det, men 

det har vi inte tänkt på det behöver vi liksom föra vidare och diskutera med, 

med alla. Så att frågor som kommer upp där kan ju även gynna 

verksamheten, eh… dilemmafrågor till exempel (Ursula). 
 

En välfungerande introduktion innebär dessutom en samverkan som gynnar alla led 

uppåt, detta menar Irené, vilken liknar introduktionsperioden med ett träd:  

 
Har du bra rötter så blir det en bra stam så blir det en bra krona, och bra 

rötterna får du ju i en bra introduktion och att du blir väl bemött och 

välkomnad i förskolan, då blir det ju den där blomman som blommar åt alla 

håll (Irené). 
 

 Analys: Fördelar med introduktionsperioden 

 Introduktionsperiodens fördelar i relation till kvalitet 
Att introduktionsperioden för nyanställda förskollärare i verksamheten kan generera 

positiva följder tolkar vi utifrån resultatet att det inte råder någon tvekan över. 

Förskolecheferna framhäver introduktionens vinster såväl vad det gäller på individnivå, 

det vill säga för adepten och mentorn, men också hur den goda introduktionen gynnar 

verksamheten i sig. Detta kopplar vi samman med kvalitet och kvalitetshöjande på 

verksamhetsnivå. Haugs (2013) beskrivning av kvalitet som strukturkvalitet omfattar 

bland annat organisationen och resurser. Introduktionsperioden är, som vi redan nämnt, 

beroende av just dessa ramar, utfallet av introduktionen är således i ett 

beroendeförhållande till förutsättningarna. En av förutsättningarna, eller ramarna, som 

förskolecheferna lyfter har inverkan på utgången av introduktionen är att det ges tid. Tid 

för den nyanställde att komma in i verksamheten, tid för samtal, reflektion och 

problematisering kring styrdokument och begrepp tillsammans med mentorn. Tid för att 

pröva sina teorier. Just denna tid länkar vi samman med ramarna som beskrivs i den 

enkla ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Just tid är något det kan 

problematiseras kring, då det ofta råder brist på det i kontexten av förskolan, vilket även 

förskolechefer lyfter i empirin. Ifråga om introduktion för nyanställda i förskolan kan vi 

förstå hur tidsåtgången till densamma kan bli ett dilemma. Vad vi dock vill framhäva är 

hur vi menar att tiden som investeras i en god introduktion på sikt även ger god 

utdelning för verksamheten och yrkesområdet i stort. Likt vad en av de intervjuade 

förskolecheferna lyfter tänker vi att den goda introduktionen gynnar alla led uppåt. 

Investeringen i tid bringar i sin tur en trygg och förhoppningsvis stimulerad 

yrkesverksam förskollärare vilken kan ge tillbaka till verksamheten genom sin 

kompetens. Detta menar vi är ett led i kvalitetshöjandet av förskolan. 

 

I enlighet med vad tidigare forskning visat angående vinningar med introduktionsperiod 

med mentorskap kunde vi se hur detta i stora drag överensstämmer med resultatet i vår 

studie. Förskolechefer betonar bland annat att kontakten med vårdnadshavarna 

emellanåt kan vara problematisk för en nyanställd och något som det kan avsättas tid för 

i och med mentorskapet. Detta lyfts också i forskning; hur mentorskapet kan medföra 

utvecklandet av en djupare föräldrakontakt (Davis & Higdon 2008; Nolan 2017). 

Förskolecheferna framhäver också hur introduktionen och mentorskapet innebär tid för 

de involverade att ytterligare sätta sig in i, reflektera samt problematisera kring bland 

annat begrepp och styrdokument. Detta kan jämföras med tidigare forskning som pekar 

på hur adepter genom mentorskapet utvecklar en djupare förståelse för praktiken (Nolan 

2017). Hur mentorn lyfts och utvecklas genom uppdraget är också av vikt att betona. 

Förskolecheferna uttrycker hur mentorn utvecklas i sin yrkesroll; reflektioner och 
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diskussioner medför att denne ser saker ur ett annat perspektiv och vidgar sitt synsätt, 

vilket bekräftas ytterligare av Nolan (2017) som betonar professionsutvecklingen även 

hos mentorerna. 

 

 Hinder och svårigheter med introduktionsperioden 

Resultatet visar även på att det finns en mängd faktorer som skulle kunna hindra en god 

introduktionsperiod för den nyanställde. Samtliga chefer ger flera exempel på hinder 

och potentiella nackdelar i arbetet mot den goda introduktionen. Nedan har vi 

kategoriserat dessa hinder under följande sex rubriker: kostnader, 

sjukdomar/vikariebrist, tar tid/ger stress, brister hos mentorn, chefens 

framförhållning/arbetsanhopning samt individuella hinder. Lyfts gör även 

förskolechefernas förslag på eventuella lösningar gällande hindren. 

 
 Kostnader 

Tre av förskolecheferna uttrycker omgående hur det inte finns några nackdelar med 

introduktion. Dock är det bara en av dessa tre som slutligen håller fast vid samma 

uppfattning. De andra två hänvisar till kostnaderna introduktionen kan medföra, särskilt 

om den nyanställde under den första tiden av anställningen ska finnas utöver ordinarie 

personal i verksamheten: “Ska man gå dubbelt så är de ju liksom, då handlar det ju om 

pengar och då kanske man få dra, dra ner i personalstyrka under den tiden” (Gunilla). 

Möjligheten att “gå bredvid” finns dock varken i förskolorna Gunilla ansvarar för eller i 

verksamheterna de övriga förskolecheferna ansvarar över. Även Irené lyfter den 

ekonomiska aspekten i introduktion för nyanställda, men hänvisar också till de 

ytterligare kostnader som blir ett faktum om den nyanställde inte får en god 

introduktion:  

 
Det är klart att det kostar en slant...men det kostar ju också tid att om du får 

en nyanställd förskollärare som inte trivs här...då har du ju som ett bakslag… 

och då tar ju det mer tid…att göra en anställning till, så att jobba 

förebyggande är ju alltid a och o (Irené). 
 

Malin anser att en utökad budget till förskolan hade varit till stor hjälp: 

 
Ekonomin är ju en svår fråga. Det kommer man ju aldrig ifrån, den styr ju 

väldigt mycket. Som förskolechef har man ju ansvar för många olika bitar. 

Ekonomin är ju en sån grej som är svår. Det är stora barngrupper, det är svårt 

att få till men planeringstid å grejer, det är en balansgång hela vägen där, så 

hade man haft större ramar rent ekonomisk, så hade det ju varit lättare att få 

till allt andra som jag pratade om där (Malin).  
 

Här ser Malin att en förändring på samhällsnivå hade behövt ske. 

 
 Sjukdomar/vikariebrist 

Sjukdomar framhävs återkommande som en anledning till att introduktionen inte blir 

lika välfungerande som den hade kunnat bli. Både mentor och adept kan bli sjuka, vilket 

då omöjliggör exempelvis inplanerade mentorssamtal. Det kan också vara övriga 

kollegors sjukdomar som gör att arbetsbelastningen blir högre, vilket i sin tur leder till 

svårigheter för mentor och adept att hitta tiden för samtal och reflektion. Även bristen 

på vikarier lyfts: “Sjukdomar och brist på vikarie. De är ju, de är ju det stora hindren 

kan jag tänka till att det inte blir som man har tänkt sig” (Gunilla). Ursula uttrycker sig 

liknande:  
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Mm. Ehh, alltså det är ju ibland tiden som, att det händer saker, sjukdomar, 

att man kan ju ha bokat in en tid och sen så…blir inte den av olika 

anledningar, antingen kanske den är sjuk själv då [skrattar lite] som man ska 

ha introduktionen med eller att det är mycket sjukt på avdelningen eller så 

(Ursula). 
 

Just sjukdomar i sig är svårt att göra något åt menar förskolecheferna. En förskolechef 

framhäver hur det inom kommunen byggs nya förskolor vilka uttrycks ska ge mindre 

barngrupper, vilket hon lyfter som en potentiell hjälp i strävan att minska 

smittspridning. Resonemanget förs kring att färre antal personer bör leda till färre 

smittor, men det är ingen garanti utan något tiden får utvisa menar hon. Tydliga 

lösningar som kan kopplas till vikariebristen betonas av två förskolechefer. De 

framhäver hur en större vikariepool skulle vara till hjälp i tillsättandet av 

korttidsvikarier. Alternativet att ha en specifik vikarie kopplat till verksamheten lyfts 

också. Dock uttrycks de ekonomiska aspekterna som ett hinder samt hur ovannämnda 

skulle vara på bekostnad av något annat: 

 
Dels är det ju begränsade resurser, och sen är det ju att vikariepoolen inte är 

så stor som den kanske skulle behöva vara, i vissa lägen men samtidigt så ska 

det ju räcka över hela året. Vi har ju inte bara sjukperioder, asså vi, den ska ju 

va lagom sen. Så egentligen så, ah, man skulle kunna ha nån som kanske var 

på stället som var vikarie som kunde hoppa in liksom, men då får man ju dra 

ner på personaltätheten den andra tiden. Så det är ju, vi har ju vår pengapåse 

(Gunilla). 
 

Problemet behöver påtalas uppåt, detta framkommer hos tre av cheferna. Gunilla tänker 

att det rör sig om ett samhällsproblem eftersom det är så svårt att rekrytera nya 

medarbetare. Hon ser till att upplysa detta vidare i den mån hon kan och tror inte att hon 

kan göra mer än vad hon redan gör utan att det snarare handlar om synen på yrket: “Det 

finns ju inga folk att få. Vi måste ju ha utbildad personal så det måste ju bli attraktivt så 

att fler vill bli förskollärare” (Gunilla). Hon ser det inte som en möjlighet att själv gå in 

som vikarie i verksamheten, tiden till det saknas. Hennes del i lösningen är att 

uppmuntra och coacha sina anställda, hon lyfter även hur gott samarbete mellan 

personalen i verksamheten kan ses som en lösning. Angående att det inte alltid finns 

vikarie att tillgå uttrycker Gunilla: “Då slår man sina kloka huvuden ihop och jobbar 

tillsammans. Det tror jag är jätteviktigt, så att man inte spelar ut varandra.” (Gunilla). 

Hennes utsagor går i linje med vad Ursula också lyfter, vilken menar att det kan sättas 

käppar i hjulet för introduktionen av den nyanställde, men att det goda samarbetet i 

verksamheten medför att det blir bra i slutändan ändå: “Sen har vi ju ett ganska väl 

utvecklat samarbete här så att vi brukar liksom lösa det mesta… Ehm, så att, att den 

genomförs men man, den kanske inte genomförs just då, då när man har planerat” 

(Ursula). 

 
 Tar tid/ ger stress 

Tiden som mentor och adept är ifrån ordinarie verksamhet på grund av introduktionen 

lyfts som en nackdel. Malin, som själv har erfarenhet av att vara mentor, menar att 

mentorskapet medför att de involverade missar tid i barngruppen. Detta särskilt om man 

är mentor till en som är nyanställd på annan enhet: 

 
Det var lättare att vara mentor till min kollega som var på förskolan som var 

på grannavdelningen. Vi hade ändå närmare till varandra och träffades i 

fikarummet, än den tjejen som jag var mentor till som jobbade på skolan då. 

Där kunde jag känna att, som mentor kan man nog alltid känna att det tar en 

del tid, som man är ifrån liksom mer sitt eget jobb eller så (Malin). 



  
 

35 

 

Malin beskriver även hur stress är en faktor som kan påverka introduktionen av den 

nyanställde negativt. Hon menar att ett stressat arbetsklimat ökar risken att den 

nyanställde kastas in i arbetet för snabbt. Möjligheten finns då inte för denne att ta till 

sig saker på samma sätt som om mer tid hade givits. Detta menar hon leder till att saker 

tas för givet, vilket kan märkas i efterhand: 

 
Ibland så har det ju blivit att nån bara fått kliva rätt in och bara jobba, men då 

tycker jag man märker luckor senare, om man har medarbetarsamtal o så 

kanske två månader senare kanske saker som, som jag tror: ja men nä men det 

är är väl jättetydligt, det här gick vi igenom i början. Nej oj, det hanns ju inte, 

oj det visste ju inte du, nej men då är det väl klart att det felar och glappar 

nånstans (Malin). 
 

Malin menar vidare att stressen inte får hindra, utan introduktionen måste ändå fungera 

på så sätt att den blir en bra grund för den nyanställde att stå på. Stressen ses som ett 

samhällsproblem och är således något som är svårt att lösa. Det hänger på hela den 

stressade situationen med stora barngrupper och höga krav på all personal i förskolan, 

anser Malin. Hon påtalar vikten av att tillgodose behoven som var och en behöver 

genom introduktionsperioden. Flera av förskolecheferna framhäver hur ett lugn kan 

skapas hos den nyanställde om denne får komma in i verksamheten och känna att den 

inte genast måste ta sitt fulla ansvar i den nya yrkesrollen. Ges detta kan den nyanställde 

få chansen att tydligare känna efter vad denne behöver veta mer av. Det blir således mer 

tid till annat än bara informationsöverlämning vid anställningens början. Malin har 

konkreta förslag på hur hon skulle kunna jobba för att motverka en stressad 

introduktion: 

 
Jag kan ju se till att, att det överlappar i anställningar till exempel, på 

bekostnad av andra saker, ekonomi då givetvis blir det ju. Eh, jag kan ju se till 

att organisera för att det funkar med mentorsträffar och liknande. Eh. Jag kan 

ju, jag kan ju, göra mina egna dokument kring det här, hur jag vill att det här 

ska fungera och vad ska gås igenom under ett år” (Malin). 

 
 Brister hos mentorn 

Två av förskolecheferna hänvisar till att mentorns ledarskap kan brista på olika sätt, 

vilket då riskerar vara ett hinder i strävan mot den goda introduktionsperioden. Detta 

kan dels handla om vad mentorn överför till adepten, samt hur mentorn förhåller sig till 

adepten. Malin menar att alla förskolor har saker de arbetar med för att verksamheten 

hela tiden ska bli bättre:  

 
Om man har negativa föreställningar med sig så kan man ju överföra även 

dem under en introduktionsperiod [...] För jag menar alla ställen har ju sitt å, å 

jobba med och brottas med å sådär, det finns ju, det finns ju jobbiga saker 

överallt å det är ju kanske inte det man vill att den här tiden ska gå till, att 

man ska överföra det (Malin). 
 

Lösningen här är att som chef vara delaktig i introduktionen och att inte lägga allt 

ansvar på mentorn. Lyfts görs även hur hon i chefsrollen behöver vara tydlig gällande 

vad som ska överföras mellan mentor till adept:  

 
Där är ju min roll ganska så viktig, att jag är tydlig med vad det är som ska 

överföras också, tänker jag [...] Det är upp till mig och styra så att det blir bra, 

vad som förväntas av en, av både handledare och nyutexaminderad under 

introduktionstiden, så jag ser inte att det är några jätteproblem egentligen 

(Malin). 
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Gunilla betonar också hur det kan vara en nackdel om mentorn skulle vara “för på”. 

Hon menar att det krävs att den nyanställde ges lite utrymme och även tillåts göra 

misslyckanden som denne kan växa genom: 

 
När du är nyanställd måste du ju ändå lite få lite mandat i barngruppen å du 

måste kunna få in dina fötter där och kunna hålla i aktiviteter, så att du inte 

måste gå och fråga hela tiden, för då ger ju inte barnen dig nån mandat heller, 

du måste ju få stöta och blöta det här, och den här första tiden när de börjar 

testa lite och gå igenom det, och det gör ju alla och då kanske den här som 

ska va mentor eller så måste backa lite för att inte va där och, och... rätta till 

(Gunilla). 
 

Gunilla framhäver vidare en lösning på det hela: 

 
Å så tänker jag att dom [mentorerna] också får inte ta det på för stort allvar, 

för den som kommer har ju faktiskt gått utbildning, det är ju ingen från gatan 

som kommer in som man ska visa hur man ska göra, för det kan den ju 

(Gunilla). 

 

Gunilla belyser det faktum att de nyexaminerade förskollärarna har en vid 

kunskapsbank med sig att luta sig på, och att mentorn i sin tur inte behöver 

vara orolig över att adepten inte kan hantera vardagen i verksamheten. 

 
 Chefens framförhållning/arbetsanhopning 

Brist på framförhållning och misslyckande i att organisera verksamheten på ett 

framgångsrikt sätt är även faktorer som framkommer som potentiella hinder för en god 

introduktion. Ett framåtsyftande tankesätt i organisationen beskrivs som viktigt:  

 
Så är det ju precis med allting annat det gäller att ha en struktur och en 

organisation [...] du måste se, ha ett framåtsyftande i din organisation och 

tanke och inte bara känna hoppsan, nu skulle vi haft det (Irené). 
 

Vidare lösningar på att lyckas med en bra framförhållning framhävs vara ett gediget 

kalendarium och att man tidigt tar tag i att boka in möten. Exempelvis 

uppföljningssamtal med den nyanställde är något som alla chefer beskriver att de har. 

Irené tänker följande gällande planeringen med att boka in dessa samtal: 

 
Jag har till exempel många går ju ut sin utbildning här i [orten] på ordinarie 

utbildning så går dom ju ut i januari… att man redan då bokar in i mitten på 

februari om nyanställningen kommer redan då [...] Ja det handlar om 

organisation, ehh, och att man bokar in helt enkelt här ska jag ha 

introduktionssamtal och här ska jag ha ett uppföljningssamtal, att jag, vi 

bokar in det, och det gäller allt arbete i förskolan (Irené). 
 

Samtidigt framhäver Irené hur en hindrande faktor för en bra introduktion för den 

nyanställde kan vara den egna arbetsanhopningen hon har i chefsrollen. Hon har ca 50 

anställda och menar att det kan vara svårt att hitta tid till uppföljningssamtal mitt i 

perioden av löne- eller medarbetarsamtal: “Det kan beror på i vilken period jag är, eller 

som nu när jag var i nybyggnadsfasen med paviljonger så kan ju, så skulle ju det ha 

förhindrat” (Irené). När det kommer till lösningar för arbetsanhopningen ges inga 

konkreta lösningsförslag. Irené poängterar dock att man helt enkelt får ta sig tid att hålla 

i uppföljningssamtalet även om det är en stressig period. 
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 Individuella hinder 

Andra hinder kategoriseras lämpligen under individuella hinder, här ingår bland annat 

personkemi, andra förväntningar och den egna viljan hos adepten. 

 

Malin lyfter individuella hinder: 

 
Sen finns alltid hinder men det är ofta individuella hinder, i så fall skulle jag 

vilja säga, att det handlar om, personkemi och liknande, och det kan vara nån 

person som kommer in som, som, som förväntar sig nåt som inte är, är 

verkligheten, eller det kan, men då är det ju ofta personliga saker man är inne 

på då... (Malin) 
 

Malin tror också att det skulle kunna finnas nyexaminerade förskollärare vilka redan 

jobbat som barnskötare i många år, som egentligen kan yrket väldigt bra och att detta i 

sin tur kan medföra att viljan att genomföra introduktionsperioden inte riktigt finns där: 

“De kanske känner: ah ska vi tjata om det här nu igen? Men samtidigt hoppas jag väl att 

de ser de som en fördel och tänker att det är något positivt ändå” (Malin). Som lösning 

på detta har Malin tankar om att introduktionen inte får bli för statisk: “Man måste på 

nåt sätt anpassa den efter den nyutexade så att den känner att det ger nånting för det är 

det som är det viktiga. Vi kan inte ha en massa möten där vi bara ska sitta av tiden, 

liksom, det måste ge nånting” (Malin). 

 

Bristande vilja hos den nyanställde lyfts även av Ursula: “Ehh, så att, ah det 

[sjukdomar] är väl det hindret jag kan se, annars är det ju bara viljan liksom som, som 

gör det” (Ursula). Vidare lyfter hon inga lösningar rörande problemet. Gunilla uttrycker 

däremot att den nyanställde ibland har hamnat “på fel ställe” och då vill söka sig någon 

annanstans, vilket kan ses som en lösning. 

 

 Analys: Hinder och svårigheter med introduktionsperioden 

 Hindrande aspekter kopplat till verksamhetens förutsättningar och kvalitet 

I strävan efter att nå möjligheterna och vinsterna introduktionsperioden kan generera, 

förekommer dock faktorer som kan försvåra och verka hindrande gällande 

förverkligandet av den goda introduktionen i verksamheten. Dessa hindrande aspekter 

framkom hos flera av förskolecheferna inte förrän senare under samtalet. Då frågan 

rörande eventuella hindrande faktorer först ställdes kunde förskolecheferna endast se 

möjligheterna. Detta tolkar vi som om förskolecheferna själva kanske inte är riktigt 

medvetna om vilka förutsättningar och ramar som krävs för en välfungerande 

introduktionsperiod. Vi kan också koppla förskolechefernas direkta uppfattning till 

tidigare forskning vilken visat på hur ansvariga för introduktion snarare lyfter än sänker 

introduktionen för nyanställda lärare, trots tydliga brister i utformningen av den 

(Kearney 2016). Förskollärarna vi tillfrågade betonade dock senare under samtalen hur 

framför allt ekonomiska aspekter och organisatoriska hinder, i form av bland annat 

sjukdomar, brist på tid och brist på pedagogisk personal kan försvåra realiseringen av 

introduktion för den nyanställde. Att just tiden är en avgörande faktor för utgången av 

den nyanställdes introduktion lyfts även i tidigare forskning. Det framhävs hur långa 

och intensiva jobbdagar gör det svårt att finna tiden för samtal med kollegor (Du & 

Wang 2017). De tillfrågade förskolecheferna i vår studie menar också att mycket står 

utanför deras makt som förskolechefer gällande ovannämnda hinder. Hindren beskrivs 

snarare som samhällsproblem vilka kräver åtgärder en förskolechef inte kan 

tillrättalägga på egen hand. Det betonas hur förskolläraryrket behöver lyftas och bli mer 
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attraktivt för att lösa en del av dessa svårigheter. Även utvidgad budget för 

verksamheten uttrycks kunna vara en del i att lösa hindren. 

 

Vi menar att utvecklandet av den goda introduktionen kan försvåras och hindras av 

förutsättningarna som ges för den. Förutsättningarna menar vi även i detta fall 

motsvarar vilka ramar som investeras i introduktionen, detta i form av ekonomiska 

resurser och tid. Denna investering i sin tur påverkar processen, det vill säga hur 

förverkligandet av introduktionen ser ut. Således blir produkten av ovannämnda själva 

resultatet, med andra ord vad processen för med sig i form av goda eller mindre goda 

konsekvenser (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Ramfaktorerna kan följaktligen ses 

som grunden och själva nyckeln till om introduktionen blir god eller mindre god, för 

såväl individerna som för verksamheten. Förskolecheferna är inne på hur ramarna är en 

fråga på samhällsnivå och hur exempelvis en större budget skulle kunna underlätta. Med 

detta som grund drar vi, utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande och strukturkvalitet, 

slutsatsen att ramarna verksamheten ges är det som avgör utgången av introduktionen 

för den nyanställde och således är förskolans kvalitet avhängig ramarna (Haug 2013; 

Lindblad, Linde & Naeslund 1999). 

 

 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga förskolechefer menar att det är av hög vikt att nyanställda nyexaminerade 

förskollärare ska trivas när de börjar på sitt nya arbete. Alla använder sig av någon typ 

av introduktion, men hur denna är utformad skiljer sig avsevärt, vilket i sin tur ger 

nyexaminerade förskollärare en ojämlik start in i arbetslivet. Till exempel anser en av 

cheferna att tre månader bör vara tillräcklig tid att avsätta för en introduktionsperiod, 

medan en annan menar att så länge behovet av introduktionsperiod finns bör densamma 

ges, även om det tar två år. Det allra viktigaste för att kunna ge en god introduktion 

framhävs vara att den nyanställde känner sig välkommen och att tid ges. Tiden lyfts i 

sin tur som ett hinder för en god introduktion och det är främst detta tillsammans med 

kostnader som uttrycks som problematiskt i kontexten. Mer konkret handlar hindren 

som pekas ut inom dessa områden om svårigheter i att få vikarie och att inte kunna 

överlappa i anställningar. Detta begränsas av ramfaktorer vilka cheferna framhäver att 

de har svårt påverka. Andra hinder handlar om brister hos mentorn, chefens 

arbetsanhopning/framförhållning och individuella hinder. Inom dessa svårigheter finns 

potentiella lösningar som gör att de kan övervinna hindren på egen hand i 

verksamheten. Lösningarna handlar om ett gott samarbete, att som chef vara delaktig i 

introduktionsperioden, att ha god framförhållning och att individanpassa introduktionen.  
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 Diskussion 

Detta är studiens avslutande kapitel, vilket har delats upp i tre delar. Först följer 

diskussion där resultatet och analysen kopplas till studiens syfte, frågeställningar och 

metodval. Därefter redovisas slutsatser och avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

 

 Resultatdiskussion 

 Urvalets påverkan på studien 

Vi anser att vår studie har bringat ett intressant resultat och den visar utan tvivel på att 

nyexaminerade förskollärare som nyanställs får en ojämlik start i arbetslivet. En god 

introduktion är något alla intervjuade förskolechefer vill ge, men tillvägagångssätten de 

beskriver skiljer sig åt. Två av cheferna berättar utifrån visioner, vilket vi är medvetna 

om inte behöver bli något som fastställs i praktiken. Vi anser ändå att deras tankar är 

mycket givande att ha fått ta del av eftersom det är dessa som ligger till grund för 

introduktionsperioden. Det var för studien inget krav att ha god erfarenhet av att ha 

tillämpat en introduktionsperiod med en eller flera nyexaminerade förskollärare. Hade 

vi tydligt uttalat detta förstår vi att resultatet säkerligen hade sett annorlunda ut. Vi hade 

kunnat välja att söka efter intervjupersoner som har god erfarenhet av att anställa 

nyexaminerade förskollärare och som kontinuerligt arbetat med tillämpning av 

introduktionsperioden. Detta trodde vi oss först vara intresserade av, utifrån 

föreställningen av att dessa informanter hade kunnat ge oss de ”bästa svaren”. Resultatet 

hade dock då sannolikt inte gett oss en lika bred bild och inte heller kunnat uppnå 

samma grad trovärdighet. Vårt urval av intervjupersoner grundades utifrån, förutom ett 

bekvämlighetsurval, också av ett slumpmässigt urval och vi visste således inte i förväg 

hur, eller ens om, de olika cheferna arbetade med introduktionsperiod. Eftersom 

förskolechefen har kravet på sig att se till att nyanställda förskollärare genomför en 

introduktionsperiod så menar vi att samtliga förskolechefer är relevanta för studien, 

även de som saknar erfarenhet. De som inte hade färsk erfarenhet av tillämpning av 

introduktionsperiod för nyexaminerade nyanställda förskollärare kunde ändå sätta sig in 

i och uttrycka sina visioner kring hur de skulle vilja göra om det blev aktuellt för dem 

att arbeta med det i framtiden. Detta bör ändå finnas med som ett beaktande ifråga om 

studiens tillförlitlighet, då en vision om något inte behöver vara densamma som ett 

realiserat verkställande, bilden av något kan snarare riskera att bli förskönad. 

 
 En bred bild över ett svårt begrepp 

När det kommer till frågeställningarna menar vi att vi utifrån studiens resultat har fått 

svar på det vi eftersökte. Vi märkte dock att den första frågeställningen: “Hur beskriver 

förskolechefer introduktionen av nyexaminerade nyanställda förskollärare på 

förskolan?” blev väldigt bred i resultatet då mycket kan anses passa in under en 

beskrivning. Vi strävade efter att ringa in det viktigaste och ansåg att intervjusvaren gav 

oss mycket intressant kring denna fråga. Vi anser också att en djupare beskrivning är av 

stor vikt för att nå en vidare förståelse av övriga frågeställningar. Bland dessa ser vi att 

svårigheterna/hinder tog ett större utrymme än fördelarna. Kan detta bero på den vaga 

bindande beskrivning som finns, gällande upplägget av introduktionsperioden? Vi har 

återkommande hänvisat till vad Skolverkets stödmaterial anger gällande 

introduktionsmaterial, men detta är just bara ett stödmaterial och inget som någon har 

skyldighet att följa. Det har inte varit helt oproblematiskt för oss att förstå vilka 

skyldigheter förskolechefen har och vad som faktiskt gäller, rörande 

introduktionsperioden för förskollärare. Vi förstår mycket väl att detta inte är glasklart 

för förskolecheferna, även om det såklart borde vara det. Vad som dock kan 
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problematiseras är hur vår egna förförståelse för det aktuella området skulle kunna ha en 

potentiell inverkan, då det i genomförandet av intervjuerna blev uppenbart för oss att 

“introduktionsperiod” som begrepp kan ha skilda subjektiva betydelser. Vi förstår att 

uppfattningarna även kan skilja sig åt med tanke på att vi valt att intervjua chefer från 

två olika kommuner. Detta beslut hade inte enbart sin grund i ett bekvämlighet- och 

tillgänglighetsperspektiv, utan var också av intresse för oss för att skapa möjligheter till 

ett bredare och mer representativt material än om vi endast utgått från respondenter i en 

kommun. Såhär i efterhand kan vi dock reflektera gällande att det hade varit intressant 

att få insyn i vad som framkommit om vi riktat in oss på jämförelser av förskolechefers 

beskrivningar av introduktionsperioden i en och samma kommun. 

 

 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av 

nyexaminerade och nyanställda förskollärares introduktionsperiod i relation till 

förskolans kvalitet. Hög kvalitet bygger till stor del på förtrogen personal och för att öka 

chansen att snabbt bli insatt i sitt arbete har vi sett att en god introduktionsperiod är av 

stor vikt. Fynden som har bringats visar på att nyexaminerade förskollärare ges en 

ojämlik start i arbetslivet eftersom möjligheterna till en god introduktion ser olika ut. 

Anledningen till detta har visat sig bero på ramfaktorer och hur väl förskolechefen är 

insatt i rättigheterna kring introduktionsperioden. Vi har sett att det råder en osäkerhet 

kring begreppet introduktionsperiod hos flera av förskolecheferna, vilket också kan vara 

en förklaring till ojämlikheten.  

 

Den ojämlika introduktionen är, som vi ser det, ett problem som här kunnat uppdagas. 

Vi tänker att denna genomförda studie kan komma att gynna andra blivande 

förskollärare. Om man som nyexaminerad nyanställd förskollärare inte erbjuds en 

introduktionsperiod med mentor på den nya arbetsplatsen, menar vi att vår studie 

möjligtvis kan medföra att den nyexaminerade blir mer upplyst gällande sina rättigheter 

och känner sig tryggare i att kämpa för sin rätt.  

 

Avlutningsvis vill vi åter lyfta förskolechefen Irenés ord där hon liknar 

introduktionsperioden med ett träd, vilket vi anser förklarar vikten av en god 

introduktion på ett målande vis, vilket vi menar är ett lyckat sätt att se på den: 

 
Har du bra rötter så blir det en bra stam så blir det en bra krona, och bra 

rötterna får du ju i en bra introduktion och att du blir väl bemött och 

välkomnad i förskolan, då blir det ju den där blomman som blommar åt alla 

håll (Irené). 
 

 Förslag på vidare forskning 

Vi upplever att ämnet är mycket glest när det kommer till svensk forskning och menar 

således att det är ett område med många luckor att fylla. Vi ser att det skulle vara 

intressant med kvantitativ forskning i ämnet, exempelvis att undersöka andelen 

nyexaminerade nyanställda förskollärare som får sin introduktionsperiod. 

Lärarförbundets (2015) undersökning visade på att endast hälften av alla nyexaminerade 

förskollärare gavs en introduktionsperiod med mentorskap, dock har denna studie några 

år på nacken och vi hade gärna sett att likvärdiga studier genomfördes för att tydliggöra 

hur situationen ser ut även i nuläget; har resultatet förbättrats eller försämrats? Det 

skulle också vara intressant att få vidare kännedom kring de nyanställdas syn på sin 

första tid i yrket. Flera internationella studier visar att de upplever större osäkerhet än 
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väntat och känner sig ensamma. Kan detta bekräftas av förskollärare som är nyanställda 

i svensk förskola?
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Uppvärmning/bakgrund 

 

1. Har du tagit del av missivbrev/forskningsetiska principerna? [Om ja - begära 

underskrift. Om nej - Gå igenom muntligt - begära underskrift] 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

 

3. Hur många förskolor har du ansvar för? 

 

4. Har du någon eller några förskollärare som nyanställts direkt från examen? Hur 

många? 

 

Hur beskriver förskolechefer att nyexaminerade förskollärares introduktion på 

förskolan ser ut? 

 

5. Hur ser mottagandet hos er ut av en nyexaminerad förskollärare som nyanställs? 

 

6. Erbjuds nya förskollärare en introduktionsperiod med mentor? 

 

Om ja:  

7. När börjar perioden? 

8. Hur lång är perioden? 

9. Utgår full lön? 

10. Är det särskilda krav på en mentor? 

11. Hur går du tillväga när du utser mentorn? (matching mellan mentor - adept) 

12. Används någon checklista vid introduktionsperioden? 

13. Fungerar introduktionen på samma sätt i samtliga av dina förskoleverksamheter? 

(Om förskolechefen ansvarar för fler än en förskola) 

 

Om nej:  

13. Hur kommer det sig att introduktionsperiod inte erbjuds? 

(Ramfaktorteoriskäl= Inte utrymme/personal/tid/ekonomi osv.) 

 

14. Ges nyanställda/nyexaminerade förskollärare någon annan form av introduktion 

Om ja: 

15. Hur kan den se ut? 

Om nej: 

16. Finns det något som hindrar att det inte erbjuds? 

 

Vilka faktorer beskriver förskolechefer vara hindrande i relation till 

nyexaminerade förskollärares introduktion på förskolan? Vad beskriver 

förskolechefer kan göras för att övervinna hindren? 

 

17. Vad kan hindra att introduktionen för nyanställda nyexaminerade förskollärare blir 

välfungerande? 

 

18. Vad skulle kunna vara lösningar på dessa eventuella hinder? (Vad gör ni för att 

sträva mot det?) 



  
 

II 

 

19. Vad kan du som förskolechef påverka ifråga om detta? 

 

20. Vad ligger utom din makt och kräver förändringar på samhällsnivå? 

 

21. Hur tänker du att dessa förändringar kan komma att ske? 

 

22. Vilka nackdelar menar du att introduktionen kan medföra för mentorn? 

 

23. Vilka nackdelar menar du att introduktionen kan medföra för adepten? 

 

24. Vilka nackdelar menar du att introduktionen kan medföra för verksamheten i sig? 

 

Vilka faktorer beskriver förskolechefer vara fördelar i relation till nyexaminerade 

förskollärares introduktion på förskolan? 

 

25. Vad krävs för att det ska resultera i en god introduktion, för adepten såväl som för 

mentorn? 

 

26. Vad anser du är det allra viktigaste för att kunna ge en god introduktion? 

 

27. Vilka fördelar menar du att introduktionen kan medföra för mentorn? 

 

28. Vilka fördelar menar du att introduktionen kan medföra för adepten? 

 

29. Vilka fördelar menar du att introduktionen kan medföra för verksamheten i sig? 

 

Avslutningsfrågor 

 

30. Om du fritt kunde bestämma hur introduktionsperioden för nyanställda 

nyexaminerade förskollärare skulle se ut i din/dina verksamhet/verksamheter, hur skulle 

den då vara? Berätta! 

 

31. Vad hindrar att introduktionen inte fungerar på så vis i nuläget i din/dina 

verksamhet/verksamheter?  

 

32. Hur tror du nyanställda förskollärare som kommer direkt från sin utbildning 

upplever mottagandet när de börjar arbeta här? 

 

33. Något mer du skulle vilja tillägga angående introduktionen?  



  
 

III 

Bilaga B Missivbrev 

Hej!  

Vad roligt att du visat intresse för att delta i vår studie! Vi tar informationen skriftligt 

från början även om vi hörts på telefon: 

Vi heter Emilia Johansson och Frida Larsson och är två studenter på 

förskollärarprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne på sluttampen i vår 

utbildning och arbetar just nu med vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 

introduktionsperiod för nyexaminerade förskollärare. Vårt syfte med studien är att 

få insyn i hur introduktion fungerar och förverkligas i verksamheten, med utgångspunkt 

i enskilda individers uppfattningar och erfarenheter. Vi tänker att studien kan vara ett 

steg i rätt riktning mot att skapa de bästa förutsättningarna för nyexaminerade 

förskollärare vilken i sin tur gynnar verksamheterna, samt kan det vara av intresse ur ett 

samhällsperspektiv att belysa detta område som i svensk förskola är relativt outforskat. 

 

Vi har tagit kontakt med Dig för att Du skulle kunna vara till stor hjälp för oss. Förutom 

fördjupning i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet har vi tänkt att göra 

intervjuer med förskolechefer i våra två hemkommuner, Ljungby och Växjö. Du som 

förskolechef kan hjälpa oss att synliggöra olika förskolors tillämpning av introduktion 

för nyexaminerade förskollärare som anställs hos Dig, samt eventuella konsekvenser 

detta kan medföra.  

Intervjun behandlar ca 30 frågor frågor och beräknas ta ca en timme. Det kommer vara 

en av oss som besöker Er. Vi valt att använda oss av ljudinspelning under intervjun, 

detta för att vi sedan i arbetet ska kunna återge det som framförts vid intervjutillfället så 

korrekt som möjligt. Ljudinspelningen är med andra ord för Din egen trygghet och vi 

kommer inte använda materialet i något annat syfte. Vid intervjuerna kommer vi ta 

hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer som skyddar Dig som informant. 

Se bifogad fil! 

 

Om Du har några frågor eller funderingar så tveka inte över att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information.  

Tack på förhand! Vi ses! 

Med vänliga hälsningar: 

Emilia Johansson: xxxxxx@student.lnu.se 070xxxxxxx 

Frida Larsson: xxxxxx@student.lnu.se 076xxxxxxx  

 

Handledare: Zara Bersbo xxxxxx@lnu.se  



  
 

IV 

Bilaga C Informationsbrev 

Information gällande forskningsetiska principer 

Vi studenter är innan intervjun påbörjas skyldiga att informera Dig som respondent i vår 

studie om de forskningsetiska krav som skyddar Dig inom forskningen. Därför skickar 

vi redan nu ut denna blankett med information som vi önskar att Du tar del av.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om sitt syfte med forskningen. 

Vårt syfte är att utifrån förskolechefers perspektiv synliggöra och jämföra förskolors 

tillämpning och konsekvenser av introduktionsperioden för nyexaminerade förskollärare 

som anställs.  

Samtyckeskravet innebär att Du som respondent själv bestämmer ifall Du vill 

medverka i forskningen eller ej. Du kan när som helst känna att det är okej om du vill 

välja att avbryta Din medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer skydda Din identitet genom att inte 

delge det insamlade materialet till någon annan. Den insamlade datan kommer att hållas 

skyddad från utomstående. Endast vår examinator kan komma till att begära ut rådatan 

som efter godkänd uppsats tas bort permanent. I studien, som sedan kommer att 

publiceras på DiVA, kommer era riktiga namn ersättas med fingerade namn. 

Nyttjandekravet innebär att vi inte får använda det insamlade materialet till någon 

annan forskning. Det används för denna studie och inget annat.  

  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
      

Vänligen skriv under så vi vet att Du har tagit del av de krav vi är skyldiga att informera 

om. 

Respondent    Student 

 

Datum och ort:   Datum och ort:  

 

________________________  ________________________

      

  

Namnteckning:   Namnteckning: 

 

________________________  ________________________

  

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

________________________  ________________________ 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

