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Sammanfattning
I  Sverige är  skolan en av de största arbetsplatserna där  det  är  av största vikt  att  ta  arbetsmiljön i  
beaktande. Introduktionen faller inom arbetsmiljöramen och det är arbetsgivarens ansvar att jobba med 
densamma.  Mitt  syfte  var  att  utföra  en  kvalitativ  studie  om  vilken  uppfattning  rektorer  har  av 
introduktion till nyutbildade lärare. Jag önskade även undersöka vilken betydelse de såg sig själva ha på 
introduktionen.  Mina  frågeställningar  var  hur  sker  introduktionen av  nyanställda  enligt  rektorerna? 
Vilka är de uppfattningar som rektorerna har om värdet av introduktion? Vilka hinder finns för att kunna 
genomföra en god introduktion enligt rektorerna? Det var sex rektorer som blev intervjuade. Vad gäller 
hur introduktionen av nyanställda sker så visade det sig att det fanns brister i de gamla rutinerna som  
rektorerna  var  medvetna  om.  Därför  såg  man  positivt  på  att  de  nya  föreskrifterna  skulle  ge  en 
förbättring  i  rutinerna  kring  introduktion.  Samtliga  av  de  rektorer  jag  intervjuade  tyckte  att 
introduktionen  var  viktig  men  hade  uppenbarligen  inte  lagt  kraft  på  att  förbättra  sina 
introduktionsrutiner trots att de innehöll brister. Vid ett par av mina intervjuer uppgavs till exempel att 
rutiner  för  introduktion  inte  fanns  nedskrivna.  Hinder  för  att  genomföra  en  god  introduktion  var 
ramfaktorer som tid och ekonomi.  Tid både för den lärare som blir utsedd till  mentor och för den 
nyanställde läraren som får nedsatt tjänst (lektionstid) under sitt introduktionsår. Men även tid för rektor 
som skall ha uppföljningssamtal och ansvara för dokumentation av introduktionsåret. Det visade sig  
också att rektorerna inte var pålästa vad som står i de nya föreskrifterna, och som orsak till detta uppgav  
de tidsbrist. Ekonomi som ramfaktor påverkar i den mening att rektorerna inte visste ännu om de får 
ersättning i budget för den kostnad som kommer av att ha en nyanställd lärare under ett introduktionsår  
och  till  mentor  för  dennes  uppdrag.  Som  redan  antytts  i  texten  ovan  så  använde  jag  mig  av 
ramfaktorteorin som teori och den visade sig passa bra då det handlade mycket om tid och ekonomi. Jag 
såg även tradition som en ramfaktor då det handlade om hur lärare för vidare sin kunskap till nya lärare.

Nyckelord

introduktion/ gymnasielärare/ rektorer/ skollag/ mentorskap

2



Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING........................................................................................................................................ 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING........................................................................................................................... 3

BAKGRUND........................................................................................................................................................ 5
DEFINITIONER...................................................................................................................................................... 5
STYRDOKUMENT................................................................................................................................................... 5
INTRODUKTION PÅ ARBETSPLATS............................................................................................................................. 6
TIDIGARE FORSKNING      ................................................................................................................................... 7

TEORI.................................................................................................................................................................. 8

SYFTE.................................................................................................................................................................. 9
FRÅGESTÄLLNINGAR:............................................................................................................................................ 9

METOD ............................................................................................................................................................... 9
KVALITATIVA INTERVJUER..................................................................................................................................... 9
VALET AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT....................................................................................................................... 10
DATAINSAMLING ............................................................................................................................................... 10
ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE............................................................................................................................... 11
DATABEARBETNING............................................................................................................................................. 12

RESULTAT........................................................................................................................................................ 13
DAGENS INTRODUKTIONSRUTINER.......................................................................................................................... 13
FRAMTIDA MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR.................................................................................................................... 14
ANSVAR FÖR INTRODUKTIONEN      .................................................................................................................... 15
ATT UTSE MENTORER.......................................................................................................................................... 16
UPPFÖLJNING AV INTRODUKTIONSÅR OCH MENTORSKAP........................................................................................... 17
VÄRDET AV INTRODUKTIONEN OCH REKTORERNAS BETYDELSE FÖR DENSAMMA.......................................................... 18

Rektors roll............................................................................................................................................... 18
Inställning till introduktionsår och mentorskap....................................................................................... 19
Ledarskapets betydelse............................................................................................................................. 20

UTMANINGAR FÖR ATT UTFÖRA EN GOD INTRODUKTION.......................................................................................... 21

ANALYS............................................................................................................................................................ 22
TID SOM RAMFAKTOR......................................................................................................................................... 22
EKONOMI SOM RAMFAKTOR..................................................................................................................................22
TRADITION........................................................................................................................................................ 23
LAGENS INVERKAN............................................................................................................................................. 23

DISKUSSION..................................................................................................................................................... 24
METODDISKUSSION............................................................................................................................................. 24
RESULTATDISKUSSION.......................................................................................................................................... 25
SLUTSATSER....................................................................................................................................................... 27
FÖRSLAG TILL FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR......................................................................................................... 27

REFERENSER....................................................................................................................................................28

BILAGOR........................................................................................................................................................... 30
BILAGA 1 - INTERVJUMODELL............................................................................................................................. 30
BILAGA 2 - MISSIVBREV.................................................................................................................................... 31

3



INLEDNING
Eftersom jag i min yrkesroll som sjuksköterska är van vid att man lägger stor vikt på introduktion vid 
nyanställning, så ville jag undersöka om rektorer inom kommunal skola anser att introduktionen är lika 
viktig.  Jag ville också få en förståelse för hur rektorer inom kommunal skola förhåller  sig till  nya  
skollagen när det gäller nya regler kring introduktion vid anställning av nyutbildade lärare. 

För mig innebär introduktion att bli visad av utsedd person var du hittar olika lokaler, personer och 
material. Hur du gör om du behöver vara ledig eller om du blir sjuk m.m. Mina tidigare upplevelser av 
detta ämne är att man har en checklista som man följer under en planerad introduktionstid.

I en bra introduktion anser jag att  man bör bli  presenterad för personer på arbetsplatsen som man  
behöver veta vilka de är. För mig känns det trevligare att bli presenterad än att själv behöva presentera  
sig. Att ha goda introduktionsrutiner gör att man inte missar till exempel att få kunskap om rutiner vid  
brand, som kan vara en sak man annars lätt glömmer att ta reda på. Andra saker som kan ingå i en 
checklista för introduktion är rutiner kring semesterledighet, vid sjukdom och introduktion i aktuella  
datasystem för att ge några exempel.

I nya skollagen skriver man att det första året som nyutbildad lärare är ett introduktionsår. Under den 
tiden skall den nya läraren ha en mentor som utses av rektor. Jag önskar ta reda på hur rektorer funderar 
kring detta. Ger de den som blir utsedd till mentor tid för att utföra detta eller kläms det in bland övriga 
arbetsuppgifter? Är det svårt att få erfarna lärare att ställa upp som mentorer? Eller gör de det gärna  
med inställningen att det är deras framtida kollega som de vill stötta så mycket de kan?

Jag har en egen tro att en god introduktion ger en trygghet. Att en bra introduktion gör att en nyanställd  
lärare lättare kommer in i sin nya yrkesroll och så snart som möjligt kan fokusera på sina elever. Min 
önskan  i  denna  studie  är  att  få  vetskap  om  hur  rektorer  resonerar  kring  bestämmelserna  om 
introduktionsår och mentorskap som finns i nya skollagen. Det är för mig viktigt att få en förståelse av  
rektorers syn om värdet av introduktion, och då gäller det både de allra första veckorna som nyanställd 
men även hela introduktionsåret.
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BAKGRUND

Definitioner

Med introduktion menar jag de handlingar och den process som någon gör för att sätta någon in i ett  
nytt jobb eller annat moment. Innehåll i en introduktion kan vara att bli presenterad för personer. Den  
innehåller också ofta en skriftlig information som är nödvändig för den nya situationen om vad man 
behöver veta. En inledning till det nya jobbet. (http://www.thefreedictionary.com)

Introduktionen ska underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och en ny miljö  
(Granberg, 2003)

Mentorskap innebär att en erfaren, vanligen äldre person (mentor) delar med sig av sina erfarenheter  
och kunskap och på så sätt hjälper en mindre erfaren (adept) att utvecklas i professionellt hänseende.  
(http://www.fsa.akademikerhuset.se)

Styrdokument

I mitt intervjuformulär har jag formulerat frågor relaterade till delar ur skolverkets föreskrifter som kom 
ut i maj 2011 och berör introduktionsperioden för nyutbildade lärare.

I föreskrifterna ser man att det i detta fall är rektor som ska utse mentor till den lärare som går sitt  
introduktionsår (2011: 326, 11§). Där står också klart uttryckt att det är rektors ansvar att dokumentera 
lärarens arbete och resultat under introduktionsperioden tillsammans med utsedd mentor. Vidare så ser 
man att det är rektor som ska se till att mentorn har tillräckligt stöd för att klara av sitt uppdrag (2011:  
326,  7§). Rektor ska även dokumentera sin  uppföljning och bedömning av läraren och mentor ska  
dokumentera sina samtal och observationer av läraren (2011: 326, 12§). Det finns klart uttryckt enligt  
vilka kompetensprofiler läraren ska bedömas och bedömningen ska ske vid minst tre tillfällen. Exempel 
från  kunskapsprofilen  är  samarbete  i  arbetslaget,  mötet  med  eleven och  ledarskap  (i  klassrummet) 
(2011:  326,  13,17-24 eller  25-28§§).  Här  står  också  att  vid sista  bedömningstillfället  så  skall  alla  
punkter i bedömningsprofilen vara avstämda (2011: 326, 14§).

Längden av introduktionen är bestämd till att motsvara heltidsarbete i ett läsår innan den nya  läraren 
kan ansöka om lärarlegitimation (Nya skollagen, 2010: 800, 2 kap.,  16§). Om läraren skulle arbeta 
halvtid så behöver läraren göra två läsår på halvtid innan han eller hon kan ansöka om legitimation.

Yrkeslärare är undantagna kravet på legitimation i enlighet med skollagen (2010: 800, 2 kap., 18§). 
Yrkeslärare  kan  dock  söka  legitimation  trots  att  de  är  undantagna  kravet  på  lärarlegitimation.  
För de som ansöker om lärarlegitimation gäller introduktionsperioden för de lärare och förskollärare 
som har en examen daterad den 1 juli  2011 eller  senare och som inte har arbetat  som lärare eller  
förskollärare sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande före den 31 mars 2012. 

Om vi tittar vidare på de arbetsmiljöföreskrifter vi har så står det att introduktion, instruktioner och  
annan information ska utformas efter den enskilde arbetstagarens förutsättningar (AFS, 2001: 1). Det 
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står också vad gäller introduktionen att den skall anpassas efter arbetstagarens ålder, erfarenhet, vana  
vid arbetsuppgiften och arbetslivet, språkkunskaper och kulturell bakgrund. Här uttrycker man också att  
det är arbetsgivarens ansvar att förvissa sig om att instruktionerna uppfattas på ett korrekt sätt (AFS;  
2003: 4)

Introduktion på arbetsplats

Introduktionen på den nya arbetsplatsen skall tjäna till att den nyanställde känner sig välkommen och  
uppskattad.  Den  nyanställde  behöver  genom  introduktionen  få  kunskap  om  arbetsplatsens 
förväntningar, krav och lära sig arbetsuppgifterna (Mann, 1989: 99). Mann (1989: 99, 120) visar också 
på hur viktigt det första mötet med arbetsplatsen är för hur den nyanställde skall trivas i framtiden. Det  
visar sig också att det kan vara svårt att ta emot många intryck den första dagen på ett nytt jobb då  
intrycken begränsas av nervositet, stress och en känsla av obehag. För den nyanställde är det viktigare 
att  kunna anpassa sig till  gruppen än att  ha kunskap om rutiner  och arbetssätt  då dessa kunskaper  
kommer med tiden (Mann, 1989: 101).

Därav skulle det enligt Armstrong (2006) vara en fördel att i ett introduktionsprogram ha en handbok  
för den nyanställde.  Handboken bör innehålla; kort beskrivning av organisationen, regler kring lön, 
sjukdom och frånvaro. Även regler kring användande av e-post, annan post och telefon. Det bör även  
vara  med  information  om  företagshälsovård  och  utvecklingsmöjligheter  för  att  ge  några  exempel 
(Armstrong, 2006: 474-475). Detta skulle kunna hjälpa den nyanställde att i efterhand kunna kontrollera 
att han fått den information han behöver, men även ett underlag för chefen att kunna följa upp och  
utvärdera introduktionen som bör ske cirka sex månader efter att introduktionen ägt rum. Här bör även 
ges  en  möjlighet  att  följa  upp  om  processen  har  mött  upp  motsvarat  chefens  och  medarbetares 
förväntningar (Lantz och Wedin, 2006).

Mentorer skall guida nya lärare genom de första besvärliga åren (Jonson, 2002). Mentor kan vara en  
kollega med längre erfarenhet som kan dela med sig av sina kunskaper och tankar. Mentorskapet skall  
vara en naturlig del av lärarens socialisationsprocess. En av mentorsystemets fördelar är att det hjälper  
lärare  att  lättare  ta  sig  igenom  introduktionsperioden.  Problem  som  annars  hade  kunnat  uppstå 
elimineras genom systemet med mentorer. Genom att få hjälp med praktiska saker och stöd och hjälp 
med pedagogiska aspekter i  det  nya arbetet så kommer acklimatiseringen till  det  nya yrket  att  ske  
snabbare än vad den skulle gjort utan stöd. De lärare som har erfarenhet av mentorer uppger att många 
av de pedagogiska idéer och tillvägagångssätt de använder sig av i sin egen undervisning har till stor del 
växt fram i samarbete med mentorn. Författaren beskriver också att förhållandet mellan mentor och ny  
lärare behöver bygga på tillit och respekt. Mentorn får ta emot lärarens erfarenheter av både framgångar 
och motgångar, och genom att dela med sig av sin egen erfarenhet så lär. sig den nya läraren att problem 
i läraryrket är normalt och den nya lärarens självförtroende stärks

Tidigare forskning

I en studie av Kinnunen, Mauno, Natti och Happonen (1999: 257) visar man på att osäkerhet på sin  
arbetsplats i förlängningen ger utmattning och ökad sjukfrånvaro. Syftet med undersökningen var att  
undersöka vad som kan orsaka osäkerhet  på en arbetsplats och hur det  påverkar  arbetstagaren.  De 
använde  sig  av  intervjuer  som visade  på  att  förändringar  i  en  arbetsorganisation  ger  osäkerhet  på 
arbetsplatsen och ställer stora krav på arbetsledningen att hålla sina medarbetare trygga. Med förändring 
menar man likaväl neddragning av personal som nyanställningar.
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I en intervjustudie av nyanställda sjuksköterskor visar Tradewell (1996) att man som nyanställd behöver 
få insikt i grupprocessen; vilka roller kollegorna har och vilken roll den nyanställde förväntas anta. I  
studien beskrivs också att den nyanställde går igenom tre faser där det finns en fas av separation från 
föregående roll, en mellanfas av inslussning i den nya gruppen och till sist en tillhörighet i densamma. 
Syftet var att få förståelse för vilken betydelse det har om den nyanställde får insikt i rollerna inom ett 
arbetslag och därigenom snabbare känna sig hemma sig i det nya arbetslaget. Resultatet visade att det 
blev en snabbare acklimatisering om rollfördelningen var tydlig från introduktionen.

När den nyanställde är trygg och känner sig kompetent för sina arbetsuppgifter uppstår en känsla av 
meningsfullhet och stolthet (Hudson, 2002). Hudson beskriver också i sin studie att ökat ansvar inte ses 
som positivt  av  alla  nyanställda  utan  blir  en  börda och därför i  möjligaste  mån bör  undvikas.  Att 
successivt slussas in i jobbet efter att den nyanställde är mogen för nya arbetsuppgifter ger en möjlighet 
att finna tillfredsställelse på den nya arbetsplatsen.

Det finns också forskning som syftar till att visa vikten av att nyanställda behöver bli introducerade  
både  i  kulturen  och  strukturen  på  den  nya  arbetsplatsen.  Med det  menar  man  att  den  nyanställde 
behöver mer än att bara få information om arbetsuppgifter och regler att förhålla sig till. Genom att  
intervjua nyanställda fick man fram att det behövdes även hjälp att skapa relationer inom arbetsplatsen 
(Ragsdale & Mueller, 2005).

Annan forskning visar  att  nykomlingar på en arbetsplats  använder  sig  av kollegor  och ledare  som 
förebilder i sin socialisationsprocess. Genom observation, interaktion och kommunikation samlade de 
på sig kvalifikationer för att skapa sin personliga stil på arbetsplatsen (Filstad, 2004).

Varje arbetsplats påverkas av det ledarskap som styr på den arbetsplatsen. Därför valde jag att titta på en 
studie  som  visar  betydelsen  av  manligt  eller  kvinnligt  ledarskap  (Franzen,  2006).   Den  visar  på 
betydelsen av manligt eller kvinnligt ledarskap och vad det betyder för skolan och skolans diskurser.  
Studien syftar till att undersöka maktrelationer mellan de två könen och kom till utifrån diskussionen 
varför det är så få kvinnliga rektorer, även om de blivit fler de sista åren. Franzen (2006) menar att det  
fanns studier  av skolledarskap,  men i  väldigt  liten omfattning ur genusperspektiv.  Det  visade sig i  
studien efter  slutförda intervjuer, att  när skolledarna och lärarna talar om skolledarskapet växlar  de 
mellan  tre  olika  positioner:  supporter,  chef  och  pedagogisk  ledare.  Ur  ett  könsperspektiv  är  det  
intressant att se hur kvinnor respektive män aktiverar de positionerna, och i det avseendet finns det vissa 
variationer. Männen växlade i studien mer mellan de tre positionerna och framför allt visade de sig ofta 
som supporters (Franzen, 2006: 92). Kvinnorna visade sig oftare välja rollen som pedagogiska ledare.

Det finns en studie där man undersökt lärares uppfattning om vilket stöd de upplevt som nya i läraryrket 
(Andrews & Quinn, 2005) och resultatet visar att det är viktigt med mycket stöd från kollegor. I studien 
menar  man  också  på  att  man  under  introduktionsperioden  borde  använda  sig  av  formella 
mentorprogram.

Aili  et  al.  (2003) gjorde en undersökning om effekter  av att  införa ett  mentorssystem inom skolan  
genom att intervjua lärare med erfarenhet av mentorskap. Med mentorssystem menar Aili et al. (2003)  
ett  sätt  att  ha en organisation för mottagandet  av nyanställda lärare,  och med mentor menar de en  
erfaren lärare som under en tidsbegränsad period regelbundet träffar en nyanställd lärare för att samtala 
om  arbetet.  Samtalen  skall  stimulera  den  nya  läraren  i  dess  professionella  utveckling.  Med 
mentorssystemets införande så bygger man inom skolans organisation in en struktur för socialisering av 
nya lärare. Undersökningen visar att för att introduktionen skall bli en positiv och utvecklande process 
är  det  viktigt  att  skolledare,  arbetslag  och  mentorer  arbetar  tillsammans.  Det  kan  handla  om 
utformningen av tjänst som påverkar lärarens förutsättningar att få en bra introduktion.
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TEORI
Ramfaktorteorin  påvisar  sambandet  mellan  undervisningens  ramar  såsom  tid,  lektionsinnehåll  och 
elevernas  karaktär  och  de  resultat  som visades  upp.  Undersökningar  kunde  till  exempel  påvisa  att  
begränsade förhållanden av tid påverkade genomförandet av undervisning. Ett exempel  på det är om 
lärare inte har tillräckligt med tid för att  förbereda lektioner så har den läraren svårt att  utföra bra 
lektioner. Man kunde också se att vissa resultat skulle vara omöjliga att uppnå inom angivna tidsramar 
(Lindblad, Linde och Naeslund,1999: 93-109). 

Ramfaktorteorin öppnade upp för inflytande från samhällsvetenskaperna på den svenska pedagogiken. 
Den hade sitt  ursprung i  Sverige men slog igenom stort  utomlands också på 70-talet.  Tanken med 
ramfaktorteorin var att den skulle vara ett verktyg ”för att hantera precisa och väl avgränsade problem 
rörande samband mellan vissa av undervisningens betingelser, förlopp och resultat” (Broady, 1999: 111-
121). Efter hand så var det Lundgrens forskning och vidareutveckling av teorin som gjorde att den blev 
ett samhällsvetenskapligt forskningsprogram. Vad Lundgren gjorde var att ställa betydelsen av ordet 
ram mot begrepp som bestämning, grund, struktur och system (Broady, 1999: 111-121). Dessa är ord vi  
väl känner igen i skolan i dag också. Vad Lundgren menade med ramar var inte att de satte helt stopp 
för lärarens handlingsfrihet. Tvärtom var tanken att inom givna ramar så finns en handlingsfrihet för  
den enskilde läraren.

Det som var nytt med ramfaktorteorin var att den belyste att alla pedagogiska situationer påverkas av en 
rad  faktorer.  Exempel  på  omständigheter  som  påverkar  undervisning  är  elevernas  förkunskaper,  
sammansättningen av gruppen och klassrumsmiljön. Men även sådana saker som rutiner och hur man 
av tradition arbetat påverkar undervisningens ramar. Dessa rutiner/arbetssätt förs vidare från generation 
till generation. 

Ramfaktorteorin bygger på en tankegång att ramar ger ett utrymme för en process enligt vad Lundgren 
(1999) skriver i en artikel ”Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering” i Pedagogisk Forskning i  
Sverige (1999). Lundgren menar att ramarna inte är orsaker till en viss verkan, men att de ger eller inte 
ger förutsättningar för olika möjligheter. Då tydliga mål redan är givna för en process så är det ramarna 
som bör anpassas för att göra processen möjlig.

Lundgren (1983) använde sig av Dahllöfs arbeten som utgångspunkt när han kategoriserade ramarna 
enligt nedan:

A) Konstitutionella ramar som inbegriper skollag etc. 

B) Organisatoriska ramar som innefattar organisatoriska åtgärder relaterade till ekonomiska resurser 
som t.ex. fördelning av tid, klasstorlek etc. De här ramarna kan även ha en ideologisk grund som t.ex. 
regler för elevsammansättning i klasser eller skolor. 

C) Fysiska ramar som inbegriper läromedel, laborationer, utrustning, klassrum etc. (efter Lundgren, 
1983: 233-234)

I praktiken innebär det att man har en målstyrd verksamhet och ramar som är klarlagda till skolledning.  
Ramarna ligger fastlagda för till exempel ett budget år och kan inte ändras under till pågående budgetår.  
Däremot kan rektorer bestämma vad som ska prioriteras inom ramarna. Rektorer kan också jobba för att  
med ett bra underlag motivera sin chef och i nästa led politiker till en utökad budget nästkommande år.  
Det  kan  vara  så  att  olika  saker  prioriteras  olika  läsår.  Ett  läsår  prioriteras  kanske att  köpa in  nya 
läroböcker och nästa år prioriteras fortbildning av personal i ett visst ämne.
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SYFTE
Syftet är att undersöka rektorers uppfattningar om introduktion av nyutbildade lärare.

Frågeställningar:
Hur sker introduktionen av nyanställda enligt rektorerna?

Vilka uppfattningar har rektorerna om värdet av introduktion?

Vilka hinder finns för att kunna genomföra en god introduktion enligt rektorerna?

METOD 

Kvalitativa intervjuer

I  den kvalitativa  intervjun som jag valt  så  är  det  ett  mindre strukturerat  tillvägagångssätt  än i  den  
kvantitativa intervjun. Här är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter medan den kvantitativa 
speglar forskarens intressen (Bryman, 2011: 413). I den kvalitativa intervjun så är intervjupersonens 
upplevelser både relevanta och viktiga. Man tillåter den man intervjuar att röra sig i olika riktningar och 
utveckla sina svar.

I en kvalitativ intervju så kan den som intervjuar avvika från uppgjord intervjuguide eller frågeschema 
(Bryman, 2011: 413). Här finns möjlighet att ställa följdfrågor till svar som respondenten ger. Det kan 
också bli en förändring i ordningsföljden av frågorna beroende på i vilken riktning intervjun går.

Man  ser  kvalitativa  intervjuer  som  mer  flexibla  och  följsamma  utifrån  den  riktning  som 
intervjupersonernas svar går i (Bryman, 2011: 413). Det kan också vara så att frågor dyker upp under 
intervjuerna som gör att undersökningen ändrar fokus.

I denna form av intervjuer så vill forskaren ha utförliga och målande svar. Konsten ligger här att fånga  
upp svaren och dess nyanser. Här finns ett klart behov av att spela in intervjun för att kunna lyssna flera  
gånger och kanske finna nya saker i respondentens svar. Detta kan göra att en forskare vill återkomma 
till den intervjuade och ställa ytterligare följdfrågor (Bryman, 2011: 413).
Min  intervjumetod är  en  semistrukturerad  intervju.  Här  utgår  den  som intervjuar  från  en  i  förväg 
iordningställd intervjuguide. Dock har de som blir intervjuade stor frihet att utforma svaren som han 
eller hon önskar. Med andra ord är det en flexibel intervjuprocess.

Kvale (1996) gjorde en lista på tio kriterier hos en intervjuare. Intervjuaren bör vara insatt i det den 
intervjuar om. Vara strukturerad gentemot den som blir intervjuad, det vill säga förklara    
syftet med intervjun, följa upp och lyssna in om den som blir intervjuad har frågor efter intervjun.  

9



Intervjuaren skall vara tydlig och inte använda fackspråk som kan ge en osäkerhet hos den som blir 
intervjuad. Det handlar också om att vara känslig för vad som sägs och ha en empatisk inställning. Att  
vara öppen innebär att den som intervjuar reagerar på vad som är viktigt för den som blir intervjuad och  
är flexibel därefter. Den som intervjuar bör även vara styrande eftersom det är han eller hon som vet vad 
man vill  ha ut  av intervjun.  Som intervjuare bör man också vara  beredd att  ifrågasätta om det  till  
exempel förekommer motsägelser i svaren från den som blir intervjuad. Intervjuaren bör komma i håg 
vad som sagts i intervjun tidigare för att kunna relatera tillbaka senare under intervjun. Till sist så bör 
intervjuaren tolka svaren för att ge den som blivit intervjuad chans att klargöra sina svar (Bryman, 2011: 
420).

Valet av undersökningsobjekt

Min första tanke var att intervjua rektorer som är ansvariga för Omvårdnadsprogrammet eller andra 
yrkesprogram. Dock är det ännu inte sagt att yrkeslärare skall ha legitimation och därför inget krav på 
att de ska gå ett introduktionsår. Nya yrkeslärare kan be att få gå ett introduktionsår för att ha det gjort  
om det i  framtiden bestäms att  även yrkeslärare skall  ansöka om legitimation. Jag valde istället  att  
intervjua rektorer med programansvar för andra teoretiska program på gymnasiet. De kommer att vid 
nyanställningar av nyutbildade lärare behöva ta i beaktande de nya reglerna om introduktionsår och 
mentorskap.

Nu fick jag tag på sex rektorer på gymnasiet som var vänliga att ställa upp på min intervju. Annars hade 
det även varit möjligt att intervjua rektorer på grundskolan som kommer att ha samma föreskrifter om 
introduktionsår och mentorskap att ta ställning till.

Av dessa rektorer så är fyra kvinnor och två män. De har arbetat mellan 4 och 20 år som rektorer. De  är 
alla pedagoger. Två av dem är specialpedagoger, två är samhällskunskapslärare, en är matematiklärare  
och en är engelska/religonkunskapslärare.

Datainsamling 

Inledningsvis så planerade jag min intervjumall. Efter det så kontaktades tre rektorer som jobbar inom 
utbildningsförvaltningen i en mellansvensk stad med förfrågan att delta i min studie. De informerades  
om vad studien skulle handla om och att material skulle hanteras enligt de etiska ställningstaganden 
som följs i studien. Dessa tre rektorer som jag först kontaktade tackade alla ja till att delta och jag kunde 
boka in tider för intervju. 

Innan intervjuerna förberedde jag mig genom att skriva min bakgrund och därigenom öka mina egna 
kunskaper i ämnet.

Intervjuerna skedde på deras respektive arbetsrum. Intervjuerna tog 30-45 minuter och spelades in för  
att  kunna analysera resultatet.  Det  kändes också som att  intervjun blev mer avslappnad av att  inte 
behöva  anteckna  varje  ord  på  plats.  Då  jag  kunde  konstatera  att  min  intervjumall  kändes  bra  i 
förhållande till den information jag önskade få så kontaktade jag ytterligare tre rektorer i samma stad. 

Två tackade ja och den tredje blev precis sjukskriven när jag hade kontaktat henne. Jag kontaktade då  
ytterligare en rektor som var villig att ställa upp.

Enligt Kvale (1997: 91-93) så finns det tre nyckelbegrepp vid planering av en intervju. Dessa är vad,  
varför  och  hur.  ”Vad”  handlar  om att  skaffa  sig  kunskaper  om det  som skall  undersökas  men  att 
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bibehålla nyfikenhet och öppenhet. ”Varför” handlar om att klargöra syftet med studien för både sig 
själv och de som skall intervjuas. ”Hur” handlar om den som skall utföra studien och dennes kunskaper 
om olika intervju- och analystekniker.

Rektorerna fick i samband med förfrågan om att delta i intervjun ett missiv. I missivet fanns information 
om att det var frivilligt att delta i intervjun och att de kunde avbryta intervjun under pågående intervju  
om de så önskade. Det stod också i missivet att jag önskade att spela in intervjun och att materialet 
skulle behandlas konfidentiellt och att de i resultatet inte nämns med namn utan är anonyma.

Vid de tre sista intervjuerna använde jag mig av min intervjumall och intervjuade rektorerna enskilt en  
och en. Innan jag påbörjade intervjuerna så informerades rektorerna igen om att intervjun skulle spelas  
in och att materialet skulle hanteras på ett etiskt sätt. De informerades om att i resultatet så är deras  
medverkan anonym. Samtliga gav sitt medkännande till detta.

Under intervjuerna rådde en lugn och avspänd stämning.

Alla intervjuerna transkriberades fullständigt och ordagrant. Totalt är antalet utskriva sidor 20 stycken 
och utskriftens längd från respektive intervju är tre till fyra sidor. Information som skulle kunna röja 
någon  deltagares  identitet  har  tagits  bort  i  utskrifterna  för  att  uppfylla  den  etiska  principen  om 
anonymitet.

Etiska ställningstagande

Både inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska regler och bestämmelser 
för vad man får göra och inte i vetenskapliga studier. Det finns fyra etiska principer eller krav att ta i  
beaktande  när  det  gäller  forskning  (Vetenskapsrådet,  2002).  Dessa  är  informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Nedan följer en kort beskrivning av dessa 
krav för att tydliggöra vad de innebär.

Informationskravet innebär att deltagarna i en studie måste informeras om deras roll i undersökningen, 
vilka villkor som gäller och att de kan avbryta sitt deltagande närhelst de önskar. Samtyckeskravet visar 
på att deltagare i undersökningar har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. Den som är ansvarig  
för studien måste samla in deltagarnas medgivande.

Nyttjandekravet  innebär  att  det  material  som  samlats  in  endast  får  användas  för  de  syften  som 
deltagarna är informerade om. De uppgifter och material som samlats in får ej användas i kommersiella  
syften  eller  andra  ändamål  som  inte  har  forskningssyfte.  Konfidentialitetskravet  innebär  att  alla 
uppgifter om deltagare i studier måste behandlas konfidentiellt och att personuppgifter och material som 
rör deltagarna presenteras, hanteras och förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan få tillgång 
till materialet. I rapporter och uppsatser skall uppgifter om deltagarna presenteras på ett sådant sätt att  
utomstående inte kan identifiera någon deltagare. (ibid.)

Databearbetning

För  att  kunna  sammanställa  ett  resultat  så  transkriberades  intervjuerna  utifrån  inspelningar  av 
intervjuerna och utskrifter gjordes av detsamma. När intervjuer transkriberas är det viktigt att tänka på 
den etiska principen om anonymitet vilket innebär att i utskriften av intervjun tas information bort som 
kan avslöja någon intervjupersons identitet (Holme & Solvang, 1991). Vid transkribering av intervjun 
bör utskriften spegla vilken stämning som rådde under intervjun och talspråk bör därför inte ändras 
(ibid.). Det finns flera fördelar med att använda sig av bandspelare vid intervjuer enligt Trost (1997).  
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Det ger en möjlighet att lyssna på ordval och tonfall och det går att transkribera materialet för att kunna  
läsa igenom det vid ett flertal tillfällen. Enligt Trost (1997) så gör bandspelaren att den som intervjuar  
kan koncentrera sig på frågor och svar då man inte behöver göra så nogranna anteckningar samtidigt.  
Nackdelen blir att det tar mycket tid att lyssna och skriva ner intervjuerna. Det är alltid frivilligt att bli 
inspelad under en intervju, det var dock ingen av mina informanter som nekade till detta.

När jag skulle arbeta fram presentationen av mitt resultat så ville jag få fram de bitar ur resultatet som  
skulle  ge  svar  på  mina  frågeställningar.  Det  var  en  rolig  del  av  arbetet  i  studien  då  jag  satt  med 
utskrifterna  av  intervjuerna  framför  mig  och  valde  ut  de  kategorier  och  tillhörande  citat  som jag  
redovisar i mitt resultat. Det krävdes att läsa materialet ett flertal gånger och bekanta sig med det innan  
jag kunde gå vidare och kategorisera svaren och samtidigt namnge kategorierna. 

Med hjälp av frågeställningarna identifierades sex kategorier varav en fick två underkategorier. I dessa 
kategorier så letade jag sedan efter vad som kan ses som ramar. Kategorierna var kopplade till hur  
introduktionen såg  ut  i  dag,  möjliga förbättringar  i  framtiden,  ansvarsbiten  för  introduktionen,  hur 
rektorer utser mentorer, värdet av introduktionen och rektorernas betydelse för introduktionen och till  
sist  utmaningar  för  en  god  introduktion  kopplat  till  den  nya  föreskriften  om  introduktionsår  och 
mentorskap. Dessa kategorier kändes som att de skulle få med det som jag hade frågat efter i mina  
frågeställningar.

Jag ville få fram svar som dels visade på bitar där rektorerna hade liknande åsikter men också de bitar  
där de inte var samstämmiga det vill  säga att  de kunde ha olika uppfattningar. När det fanns flera  
liknande svar så valde jag att redovisa något av dem. Det var också en tanke i att återge deras svar utan 
att låta mina egna förväntningar på vad de skulle svara komma fram. Därav så har deras svar återgetts i  
exakta  citat  och  formuleringar  är  direkt  återgivna.  Citaten  i  resultatet  har  vid  behov  ändrats  med 
försiktighet för att det skulle bli en förstålig och läsbar text.
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RESULTAT
Nedan redovisar jag mitt resultat av studien. Resultatet har kommit fram genom analys av de utförda  
transkriberade intervjuerna och redovisas utifrån mina frågeställningar.

Kategorierna  betraktas  som  studiens  huvudsakliga  resultat  och  för  att  ge  ökad  förståelse  för 
kategorierna redovisas även citat från informanterna.

Dagens introduktionsrutiner

Det är tydligt att det finns olika rutiner på olika skolor.  Dels vad man har för rutiner att introducera den 
nyanställda den allra första tiden men även hur man hanterar den nya situationen att nyanställda lärare 
skall  ha  ett  helt  introduktionsår.  Jobbar  den  nya  läraren  halvtid  så  handlar  det  om  två  år  innan 
introduktionen  är  klar.  Flera  av  de  rektorer  jag  intervjuade  visste  att  de  hade  bristfälliga 
introduktionsrutiner och att den nya läraren fick söka mycket information själv. Uppföljningen skedde 
inte löpande utan vid avsedda avstämningsträffar.

Jag brukar träffa den nyanställde ca en gång i veckan under första tiden för att den 
nyanställde skulle kunna ställa frågor och prata om hur det är på arbetsplatsen. I övrigt 
tar arbetslaget hand om introduktionen. (Intervju 3)

Flera av rektorerna hade själva upplevt hur tufft det första året som lärare kan vara. Det finns en viss  
frustration över att man vet att det inte finns riktigt klara introduktionsrutiner och att det behövs en 
förbättring nu i synnerhet inför att nya lärare skall ha ett introduktionsår.

En av rektorerna uppgav speciellt att hon kände sig oförberedd på hur mycket det kommer att kräva av  
henne med de nya föreskrifterna. Det vill säga att hon och de andra rektorerna har vetat om att de nya 
föreskrifterna och nya skollagen skulle träda i kraft men haft svårt att prioritera att sätta sig in i detta  
bland övriga arbetsuppgifter. En av informanterna såg fram emot att det kunde bli en förbättring av  
introduktionsrutiner till följd av de nya föreskrifterna.

Vi har tyvärr inte några klara rutiner i dag. Men jag ser fram emot att det kan bli en  
följd av de nya föreskrifterna. (Intervju 5)

En annan av informanterna beskrev ett delat ansvar där rektor gjorde det som ingen annan kan göra som 
att skriva avtal med den nyanställda. Sen var det administratören som till exempel lämnade ut nycklar  
och gav koder till datasystem och i övrigt låg huvudansvaret hos arbetslaget att introducera den nya  
läraren.

Hos oss ansvarar rektor för att skriva anställningsavtal, information om arbetet och 
uppföljning. Administratör ansvarar för att till  exempel ge nycklar och inloggning i 
dator. Resten får kollegorna i arbetslaget ta hand om för att personen skall finna sig till  
rätta. (Intervju 1)
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Framtida möjliga förbättringar
Utifrån vad rektorerna berättade för mig om vad de hade för rutiner så valde jag att fråga om de själva 
såg några delar i rutinerna som de tyckte skulle behöva förbättras. Någon av rektorerna nämnde vad  
man gör gemensamt i kommunen för alla nyanställda och någon rektor såg mer till sina egna rutiner när 
det gällde vad som skulle kunna förbättras. 

Här i kommunen finns regelbundet en chans att gå på en informationsträff om att jobba 
i kommunen för nyanställda vilket är en förbättring som nyligen skett. Man planerar 
också  utbildning  i  kommunen  för  rektorer  kring  det  nya  med  introduktionsår  och 
mentorskap, vilket har saknats hittills. (Intervju 2)

Flera av rektorerna visste att deras introduktionsrutiner var bristfälliga och att gamla checklistor för 
introduktion hade behov av att uppdateras. De såg tiden som faktor för att de inte hunnit med detta men 
insåg också att när vi satt och pratade om det så skulle de kunnat ha delegerat någon annan på skolan att  
jobba med detta. Alternativt höjt det till förvaltningsnivå så att man hade jobbat med frågan där för att  
få likvärdiga rutiner på kommunens alla skolor.

Det vore önskvärt att vara bättre förberedd när det kommer en ny lärare. Att det ska  
finnas personer i verksamheten som är beredda att bli mentorer till exempel. Att det är 
bättre planerat redan innan det kommer en ny lärare. (Intervju 3)

Det vore en vinst att det fanns gemensamma introduktionsrutiner i kommunen. Inte 
bara den om kommunens organisation med mera som alla nyanställa i kommunen får 
gå på. Utan även rutiner som varje skola ska följa vid nyanställningar. (Intervju 4)

En av informanterna uttryckte att i bland kunde det med bättre planering blivit så att den nya läraren  
kunde ha fått en kort period bredvidgång med den lärare som eventuellt skall sluta. Tyvärr är man sällan  
ute i  god tid,  vilket  resulterar  i  att  den lärare som skall  ersättas har ofta försvunnit  innan den nya 
kommer.

Om man planerade bättre vid nyanställning så skulle det till  exempel kunna ske en 
överlappning med bredvidgång när någon slutar. (Intervju 5)

En annan informant tog upp att i en checklista kanske det borde finnas med att man skall gå igenom 
vilka undervisningsformer man jobbar med på skolan. Det kan vara att man haft utbildning i en speciell  
form som till exempel när det infördes datorer till alla elever. Det kan också handla om hur man jobbat  
på just den skolan med bedömning och betygsättning.

I vår checklista finns egentligen ingenting som berör den pedagogiska biten. Kanske 
skulle det finnas med en punkt om vilka undervisningsmetoder man jobbat med på 
skolan. Även hur man på vår skola jobbat med bedömning och betygsättning. (Intervju 
6)
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Ansvar för introduktionen
Samtliga av de rektorer som jag intervjuade var medvetna om att de var ansvariga för introduktionen 
och hur den följs upp på arbetsplatsen. Vissa bitar fanns utdelegerade på andra funktioner. Till exempel  
att man överlämnat till lönekontoret att informera om löneutbetalningar med mera. 

Det  är  rektor  som ansvarar  för  introduktionen  och  följer  upp.  Vissa  bitar  är  dock 
utlagda på annan person, som till exempel att lönekontoret får informera om hur lön 
utbetalas med mera. (Intervju 1)

Att man låter andra funktioner informera om vissa bitar beror på att även om rektor är ansvarig så är  
denne inte expert på vissa saker, som att visa hur man ansöker om semester och liknande. Det är dock 
löneassistenten. Administratören är den som sköter schemaläggningen och är den som läraren ska vända 
sig till vid frågor om scheman och så vidare. En av informanterna uttryckte att han var medveten om sitt 
ansvar för introduktionen, men att tidsbrist gjorde att i praktiken låg det ute i arbetslaget. 

Jag som rektor har helt klart huvudansvaret för introduktionen. Dock har vi rektorer 
ingen möjlighet att utföra introduktionen själva utan lägger ut en stor del av ansvaret i 
arbetslaget. (Intervju 5)

En annan av informanterna uppgav att han löpande följde upp med arbetslaget hur introduktion gått för  
den nyanställde. Men att han dessutom hade inplanerade avstämningssamtal med den nya läraren.

Rektor  har  huvudansvaret  för  introduktionen  och  att  uppföljning  sker  genom 
avstämningssamtal.  Jag  följer  även  upp  med  arbetslaget  hur  det  går  för  den 
nyanställde. (Intervju 2)

Att utse mentorer
De nya föreskrifterna innebär att man under sitt introduktionsår skall ha en mentor som utses av rektor.  
Möjligheten att ha mentor har även funnits tidigare men inte åberopats av nyutbildade lärare i någon  
högre grad. En av anledningarna till det är att mentorer inte fått någon tid eller nedsatt tjänst för att  
kunna utföra sitt mentorskap. Det gör att den nya läraren inte vill pressa en redan tidspressad kollega 
ytterligare.  Jag  blev  då nyfiken  på  hur  rektorerna  som jag  intervjuade  tänkte  när  de ska utse  sina 
mentorer. Det visade sig att en av informanterna uppgav att hon följde sin magkänsla vad som skulle bli  
bra. 

Jag följer min magkänsla. Och med hjälp av min magkänsla så handplockar jag duktiga 
lärare att bli mentorer. Utifrån när behovet uppstår. (Intervju 1)
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En annan informant  uppgav att  hon gärna  utsåg  erfarna lärare  till  mentorer,  då  de är  trygga i  sin 
yrkesroll och kan ge ett bra stöd till den nya läraren.

I huvudsak så är det erfarna lärare som blir utsedda till mentorer. De är trygga i sin roll  
och har mycket att dela med sig av. (Intervju 5)

En av de intervjuade rektorerna berättade att hon hade en idé om att ett antal av hennes medarbetare  
skulle vara förberedda på att vara mentorer. Det skulle i praktiken innebära att de hade viss procent  
nedsatt tjänst. Hennes tanke var också att den delen av tjänsten som läraren fick nedsatt skulle kunna 
utnyttjas till andra uppdrag om den läraren inte var aktuell att vara mentor ett läsår.

Jag försöker skapa en rutin där jag har ett antal lärare som är beredda att om det blir  
nyanställningar  kunna  ställa  upp  som  mentorer.  Lärare  som  har  nedsatt  tjänst  i 
undervisning för att kunna göra detta. I dag utser jag mentor när situationen uppstår 
och det behövs. (Intervju 2)

Jag upplevde under intervjuerna att flera rektorer lyfte fram att de känner sina medarbetare och vet  
vilken som passar som mentor. De verkar vara väl medvetna om att en bra mentor kan ge den nya  
läraren en bra start i det nya yrkeslivet.

Som rektor så vet man vilka av sina medarbetare som är framåt och kan ge den nya  
läraren en bra start i sin nya arbetsroll. (Intervju 6)

Några av de intervjuade rektorerna nämnde att de tyckte att mentorer skulle få nedsatt tjänst för att 
hinna med sitt mentorskap, men att det inte fanns några klara regler kring hur mycket tid det handlar  
om.  En  rektor  visade  rekommendationer  som kommit  från  Lärarförbundet.  I  dessa  står  det  att  de 
rekommenderar att mentor får 5% nedsättning av tjänst för sitt mentorskap och den nyanställde läraren 
skulle enligt deras rekommendationer ha 10% nedsättning av tjänst under sitt introduktionsår. 

Det  förs  en  diskussion  i  kommunen  om  gemensamma  riktlinjer.  Man  kommer 
antagligen att följa lärarförbundets riktlinjer som säger 5% av arbetstiden skall gå till 
mentorskap för läraren. (Intervju 2)

5% nedsättning av tjänst innebär 5% av de 35 timmar som lärare på heltid har på skolan. Heltid är 45  
timmar i veckan om de har ferietjänst, men 10 timmar är förtroendetid som läraren kan sitta hemma och 
planera lektioner rätta prov etcetera. I mina intervjuer upplevde jag en osäkerhet inför hur mycket tid 
rektorerna skulle ge för mentorskap och att de såg fram emot att man skulle ta fram riktlinjer som skulle  
gälla för alla skolor i kommunen. Det var också en oro och osäkerhet över vilken ersättning man skulle  
få i budget för nedsatt arbetstid för mentor och den nyanställde.

Detta kan ses som en kuggfråga. Alla rektorer är trängda i sin budget och att ge tid för  
mentorskap kostar pengar. Vi väntar på gemensamma riktlinjer för detta i kommunen. 
(Intervju 5)
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Flera av informanterna nämnde att man jobbar för att ta fram en gemensam strategi i kommunen mellan 
barn och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att  det  ska behandlas  lika för alla 
nyanställda  lärare  i  kommunen.  Det  sågs  som  mycket  positivt  att  man  jobbar  för  gemensamma 
riktlinjer.

Man pratar om att mentorerna kommer att få 5% nedsättning av sin tjänst för att vara 
mentor.  Dock har  inte vi  rektorer  fått  veta hur vi  ersätts  för  detta  i  vår  budget.  Det 
positiva med gemensamma riktlinjer är att då blir inte den ena skolan mer populär än den  
andra beroende på hur man hanterar denna fråga. Det skulle lätt kunna bli så annars.  
(Intervju 6)

Uppföljning av introduktionsår och mentorskap

Det  är  inte  bara  mentorerna  som  kommer  att  behöva  avsätta  tid  under  ett  introduktionsår  av  en 
nyutbildad lärare, utan även rektorerna. Rektor är ytterst ansvarig för att följa upp introduktionen och att 
uppföljningen dokumenteras.  I  föreskrifterna om introduktionsåret  från Skolverket  så  är  det  en  väl 
tilltagen  kompetensprofil  som skall  fungera  som underlag  i  bedömningen  av  läraren.  Ingen  av  de 
rektorer jag intervjuade hade kunskap om innehållet  i  den kunskapsprofil  som skall  följas upp och 
dokumenteras. 

Jag har tyvärr inte läst på den nya föreskriften från skolverket angående uppföljning 
under introduktionsåret. Dock är jag medveten om att jag kommer att få ändra mina 
rutiner som finns i dag. De innebär ett utvecklingssamtal per termin. (Intervju 3)

Ingen av rektorerna var medvetna om vilken skillnad uppföljningen kräver utav dem, jämfört med att ha 
ett utvecklingssamtal varje termin med sin medarbetare. 

Uppföljningen kommer att ske en gång per termin vid utvecklingssamtal. Samma rutin 
som för hennes övriga medarbetare. Annars får medarbetaren be om ytterligare samtal. 
Jag har inte hunnit läst på de nya föreskrifterna, väntar på att det ska ske utbildning för 
alla rektorer i kommunen om detta. (Intervju 1)

En av informanterna visste att det fanns skrivet i föreskrifterna hur uppföljningen skall ske och tyckte  
sig minnas att det skulle ske tre gånger per år.

Jag vill minnas att det står att tre gånger under introduktionsåret så skall rektor, mentor  
och den nya läraren ses för att följa upp och dokumentera introduktionen. (Intervju 6)
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Värdet av introduktionen och rektorernas 
betydelse för densamma

Rektors roll

Jag ville gärna få en förståelse för hur rektorerna såg på sin egen roll och betydelse i introduktionen av  
den nyanställde läraren. Såg rektorerna detta som prioriterad arbetsuppgift som var viktig eller var den  
något som hade låg prioritet bland rektors alla övriga funktioner och uppdrag? Jag uppfattade det som 
att samtliga rektorer tyckte att introduktionen är viktig och även att deras betydelse i densamma var stor. 

Min roll är av stor vikt för att den nyanställde ska bli trygg i sin yrkesroll. Jag trycker  
även på att det är viktigt att bli sedd som ny medarbetare, och då kanske speciellt av 
sin chef. (Intervju 1)

Dock har de svårt att finna tiden. De rektorer jag intervjuade ser sin tid till stor del bunden av möten i 
grupper. En av informanterna pratade om att första året som lärare är tufft utifrån egen upplevelse och 
något som man får ta sig igenom. 

Jag tycker att introduktionen är en viktig faktor för att man ska vilja stanna inom 
yrket. Jag har själv tuffa minnen från mitt första år som lärare där jag hade önskat  
bättre stöd från min chef. Jag tror att många upplevt detta och ser det som att första  
året som ny lärare är något man ska ta sig igenom. (Intervju 2)

En annan informant lyfte fram att man bör ha en frekvent kontakt under första året mellan rektor och 
den nyanställde för att undvika att små problem hinner växa och bli till stora problem som tar kraft och  
energi.

Jag tror att en frekvent kontakt via mail, telefon eller personligen under första året 
är viktigt. Då undviker man att små saker blir till stora problem. (Intervju 5)

Jag kunde känna att flera av informanterna gick tillbaka till sig själva och hur de hade själva upplevt sin  
introduktion som nyutbildade lärare. Utifrån sina egna upplevelser så ville man gärna göra bättre eller 
lika bra som den upplevelse man själv haft.

Min egen första rektor var omöjlig på att hela tiden ge dubbla budskap. Det hon sa 
ena dagen gällde inte nästa dag och så vidare.  Det har  jag tagit till  mig och är 
istället nästan övertydlig i mina budskap för att inte skapa oklarheter som i sin tur 
ger en otrygghet. (Intervju 6)
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Inställning till introduktionsår och mentorskap

Oavsett hur rektorerna såg på sin egen betydelse och vilken roll introduktionen har för den nyanställde, 
så står vi inför ett faktum att vi har en ny lag som säger klart hur introduktionsåret ska se ut för den 
nyanställde. Jag var nyfiken på att få veta hur de generellt kände inför just detta med introduktionsår  
och  mentorskap  i  den  nya  lagen.  Även  vilka  effekter  de  tror  att  vi  kan  förvänta  oss  av  de  nya 
föreskrifterna. 

Jag tror att det kommer att ha tveksam effekt vad gäller att få fler att söka till. Dock att 
det eventuellt höjer självkänslan hos lärare att de får en legitimation. (Intervju 1)

Informanterna var i huvudsak positiva till vad de nya föreskrifterna om introduktionsår och mentorskap 
innebär.  En  av  informanterna  trodde  att  det  kan  ge  en  högre  status  åt  läraryrket  i  samband  med 
legitimationen. En informant trodde att det skulle få fler att söka lärarutbildningen, medan en annan inte  
trodde  det.  Ytterligare  en  informant  tyckte  att  det  kommer  att  ge  en  kvalitetssäkring  med 
introduktionsåret.

Det är positivt och kommer att bli en kvalitetssäkring i lärarkåren och förhoppningsvis  
höja statusen. Jag tror att det får fler att söka lärarutbildning. (Intervju 2)

Flera av informanterna lyfte fram att det var bra med en klar struktur och att det sker på 
samma sätt för alla nyutbildade lärare, oavsett vilken skola läraren väljer att börja jobba på. 

Det är positivt  på det sättet att introduktionen blir lika för alla nyanställda.  Har de 
sedan haft sitt introduktionsår så vet man precis vad de gått igenom. (Intervju 6)

Rektorerna  var  överens  om  att  en  klar  struktur  underlättar  arbetet  för  rektorerna  och  den  nya  
medarbetaren vet precis vilken introduktion han eller hon kan förvänta sig, eller i alla fall strukturen av 
den. Det är klart att varje skola behöver fylla strukturen med engagemang och en vilja att göra sitt bästa  
för att medarbetaren snabbt ska bli trygg och kunna göra ett tillfredsställande arbete för sig själv och 
arbetsgivaren.

Det är positivt att det är en klar struktur och kommer säkert att ge den nya läraren en bra start. Det som 
kan vara negativt är att det kommer att ta mycket tid för mentorer och rektorer. (Intervju 4)

Ledarskapets betydelse

Det  har  skrivits  mycket  om  ledarskapets  betydelse  och  även  när  det  gäller  att  vara  delaktig  i  
introduktionen av nyanställda medarbetare. Lärarjobbet är till stor del ett ensamarbete men jag ville veta 
hur rektorerna såg på vikten av sitt eget ledarskap för den nyanställde. 

Det är av stor vikt hur ledarskapet från rektor ser ut. Min egen inställning är att lita på 
mina  medarbetare  och  ha  tilltro.  Jag  anser  inte  att  jag  till  exempel  har  något 
kontrollbehov. De vet var de kan nå mig om de behöver få kontakt. (Intervju 1)
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En annan av informanterna nämnde att det är viktigt att de är tydliga vad gäller ansvarsfördelningen så  
att medarbetaren vet vad som förväntas av arbetsgivaren. 

Ledarskapet har stor betydelse och framför allt att man som ledare är tydlig. Det gäller  
bland  annat  ansvarsfördelningen,  att  jag  som rektor  är  tydlig  med  vilka  bitar  den 
nyanställde har ansvar för så att det inte uppstår fler frågetecken än nödvändigt. Som 
ny lärare är man osäker ändå vad man har ansvar för. Ett exempel på rektors ansvar är 
dokumentationen av introduktionsåret. (Intervju 2)

Att  vara  synlig  som  chef  nämndes  också  som  viktigt  men  att  det  var  svårt  att  få  till  bland  alla 
arbetsuppgifter  och  möten.  Det  är  värt  att  notera  att  samtliga  rektorer  nämnde  vilken  pressad  
arbetssituation de har. 

        
De ser sig själva springa från möte till möte och däremellan hinna allt  annat.  En av informanterna  
betonade sin vilja att bygga upp en god relation till den nya medarbetaren för att denne ska känna sig  
trygg. 

Det är av största vikt att rektor och den nya medarbetaren får en bra relation för att den 
nya läraren skall känna sig trygg. När läraren gör det så kommer den att känna sig 
välkommen till mig som rektor vilket kan göra att man undviker att små problem blir  
till stora problem. (Intervju 3)

Just på grund av sin tidspressade situation så lyfte flera av informanterna fram att det var viktigt att de 
var tydliga i sin kommunikation till medarbetare. Det förebygger en osäkerhet hos medarbetare och de 
vet vad som förväntas av dem.

Om man vet klart vilka normer som gäller blir man tryggare. Alla oklarheter skapar 
osäkra medarbetare. (Intervju 4)

När jag vet vad som förväntas av mig som medarbetare blir jag trygg. Är jag trygg kan 
jag koncentrera mig på att utvecklas till en självständig medarbetare. (Intervju 6)

Utmaningar för att utföra en god introduktion

Det var av intresse att undersöka vad rektorerna såg som hinder för att genomföra en god introduktion. 

Ett hinder är att det finns fortfarande inga klara rutiner men att man hoppas dessa skall 
komma snart.  En annan svårighet är att lösa så att  mentorerna skall  få  tid för sitt  
mentorskap. De är redan tidspressade i sitt arbete. (Intervju 1)

Som påpekat tidigare handlade mycket om resurser och en farhåga för vad det kommer att kosta dem i 
deras budgetar att ha mentorer. Om det skulle innebära att de fick lov att dra ner på övriga lärarresurser  
för att ha råd med att anställa en nyutbildad som skall ha mentor. 
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Ett hinder är att lösa med resurser för de mentorer som får nedsatt tid för undervisning 
i och med uppdraget som mentor. Det behövs en utökad budget, för att till exempel 
kunna utöka annan lärares tjänst med de 5% som man pratar om att tjänsten för mentor  
skall bli nedsatt med. (Intervju 2)

Någon rektor såg det dock inte som ett stort problem, då det kanske inte ens är varje läsår som det 
kommer att bli aktuellt att man anställer en nyutbildad lärare. Någon rektor nämnde också att det kan  
locka vissa lärare att bli mentorer då man får ett lönetillägg för detta. 

Det kan vara ett problem om det finns mentorer som tar uppdraget för att få högre lön 
för detta men inte skulle egentligen vara intresserad av att vara mentor. Detta lägger  
ansvar på rektor att välja sina mentorer. (Intervju 3)

Det kan vara positivt för erfarna lärare som kanske ökar sin självkänsla genom att dela med sig av 
erfarenheter och kunskap till en ny lärare och dessutom kunna få lite högre lön för detta. Positivt är om 
erfarna lärare tar uppdraget för att man gärna vill vara mentor åt en nyutbildad lärare och inte enbart för 
att få en bättre lön. En av informanterna lyfte fram att periodvis är det mycket tidspressat för en lärare  
och att det då kan vara svårt att prioritera sitt mentorskap bland övriga arbetsuppgifter.

Alla lärare har pressat tidsschema i perioder. Under dessa perioder kan det vara svårt 
att  avsätta  tid  för  sitt  mentorskap.  Det  får  stå  tillbaka  för  andra  arbetsuppgifter.  
(Intervju 6)

Tiden ter sig som det största hindret. Att verksamheten kan tillåta mentorn att gå ner cirka 5% i tjänst  
för att vara mentor och att den tiden inte sugs upp av något annat som just i ett speciellt läge är mer  
akut. Jag har tidigare nämnt att rektorerna var oförberedda på att detta kommer att 
ta en del extra tid även av dem, tid som de i dagsläget inte vet var de ska finna. Och även om de förstod 
att det kommer att ta tid så hade de svårt att se var de skulle finna den tiden.

I en redan tidspressad verksamhet så är det helt klart tiden som kommer att bli svår att 
finna både för mentor och rektor att göra det som ska göras under introduktionsåret.  
(Intervju 4)

Flera av rektorerna nämnde att man ser fram emot att det ska komma riktlinjer inom kommunen hur 
man ska hantera dessa nya förutsättningar med introduktionsår och mentorskap. En anledning som en 
rektor lyfte var att då blir det lättare för rektor att visa sin chef på mängden av arbetsuppgifter och  
eventuellt kunna få avlastning av någon annan arbetsuppgift.  
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ANALYS
I analysdelen kommer jag att binda ihop resultatet med teorin. Jag kommer att påvisa de kopplingar jag 
kunnat finna.

Tid som ramfaktor
I resultatet kom det fram flera bitar som var beroende av tid. 

• Rektorerna upplever att de var ständigt tidspressade och sprang från möte till möte. De kunde i 
dagsläget inte säga var de skulle finna tiden för att ha den uppföljning och dokumentation som 
introduktionsåret kräver.

• Lärarna  som  är  i  behov  av  att  få  nedsatt  tjänst.  Det  vill  i  detta  fallet  säga  mindre 
undervisningstid för att hinna med ett uppdrag som mentor till en nyutbildad lärare.

• De nyutbildade lärarna som behöver cirka 10% av sin tjänst under introduktionsåret enbart för 
att  ha kontakt med sin mentor, egen dokumentation och uppföljningsmöten med rektor och 
mentor.

Som Linblad, Linde och Naeslund (1999) skrev, att vissa resultat var omöjliga att uppnå inom angivna 
tidsramar, så var det tydligt att  främst  rektorerna kommer att  ha svårt  att  finna tiden för detta nya 
uppdrag. Mentorn kommer att få tid för sitt uppdrag men svårigheten för mentor blir att inte tillåta sig  
prioritera något annat under den avsatta tiden. Den nya läraren kommer också att få tid för introduktion 
och behöver uttnyttja den väl. 

Vidare så när man gör utvärdering av introduktionen bör man enligt Broady (1999) även granska hur  
förutsättningarna runt omkring introduktionen varit. Man kan till exempel titta på om mentorn har fått 
behövlig tid och även den nyutbildade läraren.

I tidigare kapitel så visar jag den kategorisering som gjordes av Dahllöf. Sett till den kategorisering så 
tillhör tid de organisatoriska ramar som han menar styr inom skolan (Lundgren, 1983: 233-234).

Ekonomi som ramfaktor

Som  Broady  (1999)  skriver  så  påverkas  undervisningssituationen  av  många  faktorer  varav  en  är 
budgeten. Budgeten begränsar rektorns möjlighet att  ersätta den tid som avsätts på mentorskap och 
introduktion av den nyanställde med annan lärartid. Det kan i förlängningen innebära att elever kan få  
mindre  lärarledd  undervisning.  Det  finns  aktuell  forskning  som  visar  att  Sverige  redan  ligger  i 
toppskiktet vad gäller icke lärarledd undervisning på våra skolor (TCO granskar: Ont om lärarledd tid 
för studenter #14/09: 17)

Budgeten begränsar också rektorernas möjlighet att kunna ge ett bra lönepåslag till de lärare som ställer 
upp som mentorer. Det kan vara svårt att få lärare som redan känner sig tidspressade att ta på sig fler  
arbetsuppgifter. Man kan också tänka att det är ett nytt uppdrag och på andra arbetsplatser så är det  
givet  att  ett  nytt  uppdrag  ger  en  löneförhandling.  I  mina  intervjuer  framkom  det  att  rektorerna 
välkomnar gemensamma riktlinjer, för till exempel vad ett mentorskap skall ge för lönepåslag.
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Arbete inom skola är oftast inom den offentliga sektorn. Där har det under de senaste åren dragits ner på 
många tjänster för att spara pengar. Detta gör att det blir en ökad arbetsbelastning på de lärare som  
arbetar kvar. Att då också ta på sig ett mentorskap kan vara tufft för en lärare om man inte klart får veta  
hur man tidsmässigt ska klara av att hantera uppdraget och vilken ersättning man får i pengar.

Ekonomin sköts olika bra i olika kommuner och där med kan ramarna hur man hanterar introduktionsår 
och mentorskap kan se olika ut beroende på i vilken kommun man jobbar. Hur ekonomin ser ut kan vara 
något som både främjar och hämmar verksamheten. Man skulle också kunna kalla det underlätta eller  
försvåra. Klart är att det skulle vara enklare att, i ett bättre ekonomiskt läge än den negativa konjuktur  
som  just  nu  råder,  ge  den  tid  som  behövs  till  lärare  som  åtar  sig  ett  mentorskap.  Enligt  den 
kategorisering som Dahllöf gjorde så tillhör ekonomin de organisatoriska ramar som styr inom skolan 
(Lundgren, 1983: 233-234).

Tradition

Läraryrket  har  gått  igenom  en  förändring  från  att  ha  varit  ett  mer  mansdominerat  till  ett 
kvinnodominerat arbete. Det har skett en feminisering av yrket. Det finns också en tradition att hävda 
att till exempel mängden lärare gör att det är svårt att få upp lönerna. Anledningen är att vi är för många  
för att  det ska finnas utrymme att  höja lönerna för så många. Därför var det positivt att  rektorerna  
välkomnade lärarlegitimationen om den kan hjälpa till att höja statusen för lärare och locka fler att gå  
lärarutbildningen. Om statusen höjs till vad en lärare har för status i till exempel Finland så kommer  
även löneläget att följa med uppåt.

Inom skolvärlden så har lärarens arbete till stor del varit ett ensamarbete fram till den skolreform som 
gjorde att lärare arbetar mer i arbetslag. Att arbeta i arbetslag har gjort att det på ett enklare sätt går att  
ta del av varandras arbetsformer och pedagogiska idéer. Dock framkom det i mina intervjuer att man  
tidigare i en introduktion har saknat just den biten att dela med sig av hur man undervisar till nya lärare,  
vilket kan delvis förklaras med arbetets karaktär av ensamarbete. Tidigare har mer varit så att läraren 
kastas in i sitt nya arbete och famlar sig fram första året tills man hittar sin egen lärarstil.

Lagens inverkan
De nya föreskrifterna om introduktionsår och mentorskap välkomnas som en förbättring för att stötta  
den nya läraren att komma in i sitt arbete på ett kvalitativt sätt. Det framkom i intervjuerna att det har  
saknats en rutin för att föra vidare pedagogiska arbetsformer i tidigare introduktionsrutiner. Här ser man 
vad Dahllöf kallade för de konstitutionella ramarna det vill säga, att den nya skollagen skulle vara en 
drivfaktor för en positiv förändring. Den nya läraren har ju också med sig nya idéer och kunskap som 
tillsammans  med  de  gamla  traditioner  på  en  skola  bildar  nya  traditioner,  som  leder  till  en 
framåtsträvande förändring. 

Den nya skollagen (2010: 800) leder till en situation där skolledning är ”tvingade” att hitta en lösning  
för att hantera de nya föreskrifterna. Man kan också se det som att de får en möjlighet att göra något bra 
av det och få till en bra introduktion av sina nya lärare. Den nya lagen blir en stark ramfaktor i och med 
att den är juridiskt bindande och rektorerna kan inte säga att de inte kan genomföra detta för att det inte  
ryms inom budget. I och med att de är tvungna att följa den nya lagen kan det bli lättare för rektorerna 
att be om ökade anslag i sin budget för detta.

Det är troligt att introduktionen också påverkas av de fysiska ramarna men att det i första hand verkar  
vara de organisatoriska och konstitutionella faktorerna som är betydelsefulla här.
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Diskussion
Nedan kommer jag att föra en diskussion med utgångspunkt från metod och resultat.

Metoddiskussion
Den ansats jag valde var det som passade utifrån det syfte och de frågeställningar jag valde. Jag var  
intresserad av att få veta vilken uppfattning rektorerna hade kring introduktion och även hur de såg på  
deras betydelse vid genomförandet av densamma. 

Det kan tyckas vara knapphändigt att bara haft en teori att luta sig emot i min studie. Jag valde att  
använda mig av ramfaktorteorin och det visade sig att det var en teori som skulle stämma överens med 
mitt resultat. Mycket i resultatet kom att handla om tid och ekonomiska resurser för rektorerna och även  
för lärare.

I denna studie använde jag mig av intervjuer som metod. Denna metod har fungerat bra och jag ser inte  
hur jag hade kunnat komma fram till samma resultat genom att använda någon annan metod. Det var 
två saker som var speciellt viktigt att ta i beaktande vid intervjuer som metod. Det var först de etiska 
principer som innebar att jag i kontakt med mina informanter och vid hantering av insamlad data följde  
Vetenskapsrådets  (2002)  etiska  principer.  Den  andra  punkten  var  de  intervjumetodiska 
problemställningarna.  De innebar att  formulera intervjufrågor på ett  bra sätt  och sammanställa i  en 
intervjumall. Det hör också hit att under intervjuerna agera på ett professionellt sätt och att inte ställa till 
exempel ledande frågor.

Jag var noga med att även muntligen när jag träffade mina informanter informera om att deltagandet var  
frivilligt och att materialet skulle behandlas på ett sätt så att de förblir anonyma i min studie. Detta hade 
jag ju även informerat om i mitt missivbrev. Att agera på ett professionellt sätt innebar för mig att till  
exempel inte visa med mitt  kroppsspråk vad jag tyckte om deras svar. Frågorna i  min intervjumall 
bollades fram och tillbaka ett par vändor med min handledare innan vi var nöjda med deras utformning 
och för att de inte skulle vara ledande. I min urvalsprocess så valde jag att intervjua sex rektorer med 
ansvar för olika program på gymnasienivå.  Det  var  rektorer  med ansvar för program som både är  
yrkesförberedande och högskoleförberedande. Det skulle ha gått bra i min studie att intervjuat rektorer 
på  grundskolenivå  också,  men  då  jag  fick  snabbt  positiva  svar  till  deltagande  av  sex  rektorer  på  
gymnasienivå så begränsade jag mig till dessa.

En risk vid intervjuerna med rektorerna var att de skulle svara enligt vad man kunde förvänta sig av  
dem. Med andra ord de vet vad som förväntas av dem och ger svar därefter. Upplevelsen var dock att  
rektorerna gav ärliga svar och lyfte fram de tankar och problem som de såg kring ämnet introduktionsår  
och mentorskap. Kanske var det till och med så att ett par av rektorerna tyckte att det var skönt att få  
lätta  sitt  hjärta  kring  ett  ämne  som  de  vet  kommer  att  ta  av  deras  tid  och  innebära  ytterligare 
arbetsuppgifter i framtiden.

Att intervjua var en ny erfarenhet för mig och jag har lärt mig mycket av att ha genomfört denna studie.  
Samtalet  är  viktigt  för  att  bli  överens  om att  jag,  som intervjuare,  har  uppfattat  korrekt  vad  den 
intervjuade menade med sitt svar. Att kunna återge delar av samtalet för att  bli  överens om att jag  
uppfattat vad den jag samtalat om verkligen menade med sitt svar. Jag tycker att mina intervjuer gick  
bra, var intressanta och en bra erfarenhet för livet. En bra erfarenhet för livet. Den respons jag fick av  
rektorerna var att de tyckte det väckte mycket tankar hos dem och att det är ett intressant ämne som går  
att utveckla.
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Resultatdiskussion
Nedan  kommer  studiens  resultat  att  diskuteras  och  återkopplas  till  den  tidigare  forskning  som 
presenterades i tidigare kapitel i denna uppsats.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1, 2008-05-16) står det att det är arbetsgivaren ansvar att  
förebygga ohälsa och att skapa en tillfredställande arbetsmiljö. Inom skolan skulle det kunna innebära 
det som visat sig i mitt resultat nämligen att skolledning ser till att nyanställda lärare får stöd och hjälp 
vad de än behöver, både praktiskt men också ur hälsosynpunkt. För att Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
skall uppfyllas av skolledningen så är de ansvariga för att försäkra sig om att inget i arbetsmiljön är 
skadligt eller kan leda till ohälsa för de anställda. Introduktionstiden är en period som är extra viktig att  
satsa extra på för att förebygga ohälsa och skapa en tillfredställlande arbetsmiljö. Introduktionstiden är 
en skrämmande period och den nyanställde är ofta nervös och osäker under denna period. Den nya 
skollagens föreskrifter om introduktionsår och mentorskap (Skollag, 2010: 800) kan förhoppningsvis ge 
nya lärare en bra start i det nya yrket, där de med bra stöd kan hantera sin situation och känna mening  
med sitt arbete. I mitt resultat var det en rektor som pratade om sina egna skräckupplevelser från sitt  
första år och hoppades att de nya föreskrifterna skulle ge ett bättre utgångsläge för nya lärare. Det skulle 
göra att vi kan få behålla nya lärare i yrket och att de kan må bra under introduktionsperioden.

Enligt Armstrong (2006) så är introduktionens mål att få den nyanställde att känna sig välkommen och  
att tillförse denne med den information som han eller hon kan behöva. Samtliga av de rektorer jag  
intervjuade var medvetna om brister i de introduktionsrutiner de haft innan de nya föreskrifterna om 
introduktionsår och mentorskap kom. De såg att de nya föreskrifterna skulle ge en klar förbättring och  
en gemensam struktur för alla skolor att jobba utifrån. Hinder som de i dagsläget upplevde var att det 
ännu inte fanns klara riktlinjer för ekonomisk ersättning till mentorer, ersättning i budget till rektorer  
som får en ny lärare och en mentor med nedsatt tjänstgöringsgrad. Det var heller inte klart hur mycket 
nedsättning  i  tjänstgöringsgrad  de  skulle  bli.  Troligt  var  att  man  i  kommunen  antar  Skolverkets 
rekommendationer. Det vill säga att mentor får 5% nedsättning av tjänst och den nya läraren får 10% 
nedsättning av tjänst under introduktionsåret. Det andra hindret förutom ekonomiska ramar var tiden. 
Rektorerna som upplevde sig redan tidspressade får fler arbetsuppgifter att finna tid för. De var dock  
medvetna om sin egen betydelse och betydelsen av introduktionen i stort. Rektorerna är också medvetna 
om att de och arbetslaget spelar roll för att den nya medarbetaren inte skall känna osäkerhet på sin  
arbetsplats då det kan orsaka utmattning och ökad sjukfrånvaro. Enligt Kinnunen, Mauno, Natti och 
Happonen (1999) så ställer förändringar i en arbetsorganisation stora krav på arbetsledningen att hålla  
sina medarbetare trygga. Att ta in nya medarbetare i arbetslaget kan ses som en förändring. Ledarskapet  
har betydelse för varje arbetsplats och enligt Franzen (2004) finns det skillnad på manligt och kvinnligt  
ledarskap. Han menade att ledarskapet växlar mellan att vara supporter, chef eller pedagogisk ledare. 
Dessutom menade han att män växlade mellan dessa roller och att de oftast var supporters. Kvinnor såg  
sig oftare som pedagogiska ledare. I min studie var det fyra kvinnliga och två manliga rektorer. De två 
männen befäste att de såg sig mer som supporters. De kvinnliga rektorerna var de som uttryckte att de  
eventuellt lämnade ifrån sig för mycket ansvar och att om tid funnits hade de själva gärna velat delta  
mer aktivt i den nyanställde lärarens introduktion. De uttryckte också att de hade velat dela med sig av 
sina egna pedagogiska idéer.

Enligt vad Aili et al. (2003) skriver om introduktionsperioden så är det under denna period viktigt med 
samarbete mellan skolledning, arbetslag, mentor och den nya läraren. Med hjälp av detta samarbete så 
utformas en process som är positiv och utvecklande för den nyanställde. Det visade sig i min studie att  
de rektorer jag intervjuade var medvetna om att det fanns brister i nuvarande rutiner och såg fram emot  
att de nya föreskrifterna kunde ge en förbättring gällande detta.

Enligt Jonson (2002) så skall nya lärare under sin introduktionstid ha tillgång till en mentor. Uppgiften 
för den utsedda mentorn är att guida läraren genom den första tiden. Att ge hjälp och stöd för att hantera  
situationen som ny. I min studie så gjorde rektorerna lite olika när de utsåg mentorer. Någon gick på sin 
magkänsla. En annan rektor som var ny på sin tjänst valde gärna den med mest erfarenhet.  Jonson  
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(2002) ansåg att förhållandet mellan mentor och den nya läraren skall bygga på respekt och tillit. Jag 
tydde  det  som  att  när  ett  par  av  rektorerna  uttryckte  att  de  gärna  väljer  en  mentor  med  mycket 
erfarenhet, så var de ute efter någon som var trygg i sin egen roll och kan hålla en balans mellan att låta 
den nya läraren testa sig fram och att vara kontrollerande.

Enligt  Andrews & Quinns (2005) forskningsresultat  så förespråkar de standardiserade och formella 
introduktionsprogram.  Detta  talar  delvis  emot  Aili  et  al.  (2003)  som menar  att  introduktionen  ska 
utformas så att den blir en positiv och utvecklande process. Det skulle innebära att den behöver vara 
flexibel och individanpassad. Eftersom de nya föreskrifterna om introduktionsår och mentorskap inte 
hunnit användas, i så stor omfattning, ännu så är det svårt att veta hur individuellt det går att anpassa  
introduktionsåret.  Det  känns  ändå  troligt  att  man  med  god  kunskap  om  vad  som  står  i  den 
kunskapsprofil, som skall uppnås under introduktionsåret, skulle vara möjligt att lägga upp det på ett  
individanpassat sätt under ett helt skolår. Min studie visar att det än så länge finns brister i kunskapen 
om vad som står i föreskrifterna hos rektorerna. Troligt är att heller inte många lärare som eventuellt  
blir mentorer har hunnit läsa dem. Här kommer det att ta av rektorers och framtida mentorers tid för att 
lära på om dessa föreskrifter. Det hade eventuellt funnit, en vinst i att jobbat med och lärt känna dessa  
föreskrifter ute i verksamheten, innan de trädde i kraft. 

Andrews & Quinns (2005) studie visade också att stödet från kollegor är en viktig faktor för att lärare  
skall trivas. Jag upplevde under mina intervjuer att rektorerna var medvetna om att en mentor hade en  
stor  betydelse  för  hjälp,  både  med  den sociala  introduktionen i  arbetslaget  och  den  professionella 
utvecklingen.  Detta  överensstämmer  med  vad  Aili  et  al.  (2003)  skriver  att  syftet  med  stöd  och 
mentorskap är att stimulera den professionella utvecklingen. 

Enligt  Jonson  (2002)  så  kommer  lärare  som  får  tillgång  till  mentor  under  introduktionen  att  
acklimatisera sig till det nya yrket snabbare än lärare som inte får tillgång till stöd. Denna lärare som får  
tillgång till stöd kommer dessutom att undgå en del problem som annars hade kunnat uppstå. Jonson 
(2002) beskriver att de lärare som haft mentor under sin första tid i yrket har tillsammans med mentorn 
utvecklat de pedagogiska idéer som de använder sig av i undervisningen. Det visade sig i min studie att  
rektorerna var medvetna om att det var av vikt hur de valde sina mentorer. De var också ivriga att det  
skulle  lösa  sig  med  riktlinjer  inom  kommunen,  hur  det  ska  se  ut  med  ekonomisk  ersättning  för 
mentorskap  och  även  hur  mycket  tid  de  får  ge  till  den  nya  läraren  och  mentor  för  specifikt 
introduktionen. Rektorerna var väl överens med Aili  et al.  (2003) som menade att  mentorssystem i 
skolan främjar lärarens professionella utveckling och att man via mentorssystemet bygger in en struktur 
för socialisering av lärare.

Jag fick i ett par av mina intervjuer en känsla av att rektorerna sa att de på grund av tidsbrist lade vissa  
delar av introduktionen av en ny medarbetare på arbetslaget men inte kände sig riktigt bekväma med 
det. De sa att de var tvungna att ha tilltro till sina medarbetare och det bör de absolut ha. Däremot är det  
inte positivt om de lägger ut arbetsuppgifter i arbetslaget som de egentligen känner att de hade behövt 
sköta själva inom deras uppdrag. Om det är så borde rektorerna i högre utsträckning uttrycka till sina 
chefer att de har för hög arbetsbelastning för att hinna med allt som specifikt åligger dem. 

Enligt Armstrong (2006) så skall introduktionen vara utformad på ett sätt som underlättar processen att  
komma in i ett nytt arbete. Om den genomförs på ett bra sätt så är det tidsbesparande i sig ju snabbare  
den nya läraren kan jobba professionellt och det skulle öka chanserna att den nyanställde läraren stannar 
inom yrket. Min studie visar att rektorerna välkomnar en struktur för detta och att de även välkomnar  
om statusen för läraryrket höjs, i och med de nya föreskrifterna om introduktionsår och mentorskap.  
Deras uppföljningssamtal som kommer att bli en rutin enligt de nya föreskrifterna kommer att ge den 
nya medarbetaren chans att uttrycka åsikter, som kommer både den anställde och organisationen till  
nytta. Man kan då fånga upp saker som kan göras bättre vid nästa tillfälle och misstag kan undvikas att  
göra om igen.
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Slutsatser

1. Rektorerna  var  medvetna om sitt  ansvar  för introduktionen och  de var  även medvetna om 
brister  i  den  introduktion som de haft  fram till  att  de  nya föreskrifterna  började gälla.  De 
välkomnade bättre rutiner för introduktion och framför allt att det skulle bli en liknande rutin  
vilken skola du än kommer till som ny lärare.

2. De största hindren för att ha en bra introduktion av nyanställda lärare är tiden och ekonomi.  
Tiden då det ännu inte är klart hur mycket tid som en lärare kommer att få för sitt uppdrag som 
mentor.  Även  rektorer  kommer  att  få  avsätta  tid  för  uppföljningar  bland  annat  av  den 
nyanställde läraren.  Ekonomi sågs som ett  hinder då rektorerna i  dag inte visste om de får 
ersättning för de 5% av en tjänst som antagligen en mentor får i  nedsatt tjänst för att  vara  
mentor. Det är heller inte klart om man som rektor, kan ge någon ekonomisk ersättning till de  
som ställer upp som mentorer, vilket kan göra det svårt att få mentorer.

3. Om de nya rutinerna ger den genomslagskraft som man kan hoppas, så blir det en form av  
statushöjning för läraren att  få ett  introduktionsår som leder till  en lyckad introduktion.  En 
lyckad introduktion är  tidssparande i  sig då den nya läraren snabbare kommer in i  sitt  nya 
arbete. Chansen är också större att läraren stannar kvar inom skolan, om introduktionen är en 
positiv upplevelse, genom gott stöd från rektor och bra samarbete med arbetslaget.

Förslag till fortsatta undersökningar

En fortsatt undersökning som skulle vara av stort intresse är att se vilka effekter de nya föreskrifterna  
får,  kommer  nyutexaminerade  lärare  snabbare  in  i  sitt  arbete?  Höjs  statusen  på  läraryrket  genom 
introduktionsåret som leder till en legitimation som lärare?

Det skulle vara av intresse att också titta på olika yrkesgrupper med olika utbildning om det spelar roll  
vad gäller introduktion. Finns det utbildningar som inte kräver lika mycket introduktion för att man har 
det redan med sig i sin utbildning?

Att göra djupare undersökningar på skolor över hela landet om just introduktion skulle ge en större 
kunskap om problematiken med lärares välbefinnande och varför många lärare väljer att lämna yrket  
efter en kort tid som yrkesverksam.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjumodell

Frågor vid intervju av rektorer angående introduktionsår och 
mentorskap för nyutexaminerade gymnasielärare men även  
angående befintliga introduktionsrutiner.

1. Vilka introduktionsrutiner finns i dag?

2. Vilka bitar av innehållet i introduktionsrutinerna skulle kunna förbättras?

3 Hur ser du på betydelsen av god introduktion?

4. Vem ansvarar för introduktionen och hur följs den upp? 

5. Tycker du själv att idén med introduktionsår och mentorskap till följd av nya skollagen är 
positivt? Beskriv varför.

6. Hur utser du mentorer till nyutbildade lärare vid anställning?

7. Kommer utsedda mentorer att få tid avsatt för mentorskapet och i så fall hur mycket?

8. Hur kommer uppföljningen att ske under introduktionsåret?

9. Om du fick tänka generellt vad tror du ger trygga och självständiga medarbetare?

10. Vilka hinder finns det som gör att det kan vara svårt att ordna en god introduktion och ett  
bra introduktionsår?

11. Har ledarskapet från dig som rektor betydelse för den nyanställdes introduktion?
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Bilaga 2 - Missivbrev

Hej!

Jag heter Camilla Pettersson och studerar till yrkeslärare på Universitetet i Stockholm.
I min sista kurs ingår ett examensarbete inom pedagogik.

Syftet med min uppsats är att identifiera uppfattningar av arbetsplats- och yrkesintroduktion enligt  
nya skollagen hos rektorer. Med detta syfte hoppas jag kunna ge en ökad förståelse för fenomenet  
yrkesintroduktion i relation till hur man mår. 

Jag kommer att genomföra min undersökning genom att använda mig av intervju som metod. För 
att  jag  ska  kunna  analysera  och  bearbeta  resultaten  av  intervjuerna  kommer  jag  att  använda 
bandspelare under intervjun förutsatt att du som deltagare godkänner detta. Intervjuerna kommer  
att ta mellan ca 30 minuter och en timme och intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 
10 tom v 14.  

Deltagandet  i  studien  är  frivilligt  och  deltagandet  kan  när  som  helst  avbrytas.  Alla  svar  och 
personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Vill du delta i studien eller har frågor, kontakta  
mig; 

Camilla Pettersson;

mobil  XXXXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXX
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