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INTRODUKTIONSÅR OCH MENTORSKAP FÖR
NYUTEXAMINERADE LÄRARE

-FÅR NYA LÄRARE DET STÖD DE HAR RÄTT TILL?
Daniel Björnhage och David Rohman

Sedan 1995 är det i läraravtalet formulerat en rekommendation som säger att
nyutexaminerade lärare i sitt första yrkesverksamma år skall ha möjlighet till
stöd av en mentor. Detta benämns Introduktionsår och mentorskap. Trots
detta har endast ett fåtal nya lärare haft tillgång till en mentor. Vårt syfte
med denna undersökning är att ta reda på orsaker till varför det
genomgående inte har gått att införa Introduktionsår och mentorskap, samt
hur inställningen hos den pedagogiska personalen till behovet av stöd för nya
lärare ser ut. Introduktionsår och mentorskap innebär att nya lärare ges ett
kontinuerligt stöd, under det första året, som skall underlätta den
professionella utvecklingen. Vi har intervjuat rektorer och lärare på skolor i
Göteborg. Genom dessa intervjuer har vi fått ett resultat som visar att
personalens miljö präglas av hög arbetsbelastning, tidsbrist och
förändringsovilja. Skolans olika arbetsmiljöfaktorer genererar tillsammans
ett klimat som inte gynnar en utveckling i skolan.



1

Det kom till vår kännedom att parterna i 1995 års läraravtal (ÖLA 2000, Lag och avtal
för lärarområdet, 1996) beslutade att det skall finnas ett program för Introduktionsår
och mentorskap åt nyutexaminerade lärare. Parterna som utgörs av Kommunförbundet,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vidarutvecklade dessa tankar i avtalet som
utkom 2000 (ÖLA 00). Under perioden fram till idag har det visat sig att detta inte
fungerat eller uppmärksammats i någon högre grad. Trots att det var parternas
skyldighet att utarbeta detaljerade anvisningar för hur introduktionsåret skulle
genomföras, har detta inte gjorts. 

ÖLA (Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor) 2000 tecknades 1996-02-22
med en giltighetstid från 1995-04-01 till 2000-03-31 vilket innebar att det varit giltigt i
tio månader redan när det tecknades. ÖLA 2000 förhandlingsprotokoll hänvisar i § 2
anmärkning 1 till dokumentet ”En satsning till två tusen” där parterna i punkt 25:
introduktionsår, utvecklar tankarna kring introduktionsprogram under medverkan av
handledare/mentor. 

I avtalet ÖLA 2000 (AB §2) skriver man att anställningen skall inledas med
provanställning. I parternas kommentarmaterial utvecklar man tankarna kring syftet
med provanställningsåret. Här framkommer det tydligt att man avser ett introduktionsår
under en erfaren handledares/mentors ledning. I ÖLA 00 (tecknades 2000 12 21) följs
tanken om introduktionsår och mentorskap upp.

Göteborgs kommun startade 1999 ett större projekt, Kompetens 2000-2010, där
Stadskansliet hade det övergripande ansvaret för genomförandet. Ett av delprojekten är
Program för Introduktionsår och mentorskap vilket vänder sig till skola och förskola
(från grundskola upp till Komvux där nyutexaminerade lärare, fritidpedagoger och
förskolelärare berörs). Stadskansliet har kunnat konstatera att under de senaste årens
diskussioner angående skolutveckling så har det inte kommit fram en fungerande
lösning på Introduktionsår och mentorskap. Stadskansliet planerar därför efter samråd
med stadsdelsförvaltningarnas skolchefer ett särskilt projekt för att få fram ett bra
introduktionsprogram och en plattform för utveckling av mentorskap. Ansvariga på
stadskansliet gav i samband med kommunens implementeringsmöten, obligatoriska för
rektorer och skolledare, information om arbetet med Introduktionsår och mentorskap.

I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 1999 ges stadskansliet ”i uppdrag att
bilda en speciell projektorganisation för att arbeta med personalförsörjningen i
Göteborgs stad.” Dessutom anges att personalförsörjningen blir en av de frågor
kommunstyrelsen behöver prioritera i sitt arbete genom att till exempel utse en speciell
styrgrupp för personalförsörjningen. 

Kompetens 2000-2010 - projektets huvuduppgift och inriktning

Projektets huvuduppgift skall vara att stödja kommunens verksamheter i kompetens-
och personalförsörjningsfrågor. Inriktning skall i första hand vara långsiktig såväl vad
beträffar att ta tillvara och utveckla befintlig kompetens som att verka för att det
framtida externa rekryteringsbehovet kan tillgodoses. 
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Introduktion av nyanställda

Anledningen till att ha ett Introduktionsår och mentorskapsprogram för nya lärare är att
då de konfronteras med skolverksamheten utanför utbildningen, skall de ha tillgång till
stöd och hjälp i sin yrkesroll. Många nya lärare säger idag upp sig och avslutar sin
lärartjänst redan inom de första åren vilket resulterar i hög personalomsättning och
kostnader för att återigen nyanställa. Genom ett introduktionsår och tillgång till en
mentor är förhoppningen att nyblivna lärare lättare skall finna sig tillrätta i sin nya roll
och i hög grad besluta sig för att stanna inom yrket.

Introduktion av nyutexaminerad lärare och övriga nyanställda skall ske i enlighet med
av kommunen upprättad anvisning. Då lärare har uppdrag som handledare/mentor skall
uppgiften rymmas inom lärarens reglerade arbetstid (1360 av totalt 1767 timmar) om
inte annat överenskommes. Utdrag ur dessa anvisningar som kommunen hittills
upprättat, med reservation för ändringar, är:

� Introduktionssamtal med rektor/enhetschef. Rundvandring och
presentation på skolan samt genomgång av den lokala arbetsplanen.

� Presentation av arbetslaget och handledare.
� Möte med mentor. Mentorn ska finnas tillgänglig för 2-3 samtal per

kvartal eller efter behov.
� Lokal facklig information.
� Gemensam information på förvaltningen för alla nyanställda om

förvaltningens olika verksamheter. Förvaltningen informerar bland
annat om policydokumentens innehåll, samverkansavtalet samt om
kvalitets- och utvärderingsarbetet.

� Deltagande i ett nätverk av 10 – 12 nyanställda lärare/pedagoger.
Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte och tillfälle till
reflektion över arbetet bland eleverna. Nätverksträffarna skall äga rum
på olika skolor och kombineras med information om aktuella frågor.

� Utvecklingssamtal med rektor/enhetschef efter cirka två månader plus
ytterligare minst ett under året.

� Kommuncentral information sker under två dagar under det andra
halvåret. Dessa innehåller beskrivning av Göteborgs Stads
verksamheter och organisation, politisk styrning, ekonomi och
budgetmodell, skolplan, skolverkets roll, kvalitetsarbetet samt om
Göteborgsregionens kommunsamverkansgrupp.

� Kompetensutveckling under introduktionsåret är t ex: mentorsstöd,
samtalsmetodik, konflikthantering och anti-mobbningsarbete.

� En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas i samråd med
rektor/enhetschef. Introduktionsåret utvärderas.

I en aktuell enkätundersökning från Lärarförbundet (2001-12-13) som omfattar 3200
nyutexaminerade lärare (1700 inkomna svar), redovisas det att endast 36% har fått en
mentor under sin första tid i yrket. Av de som har haft tillgång till en mentor har endast
46% fått träffa denne under arbetstid, samtidigt som nästan varannan av de
nyutexaminerade lärarna anser att de sällan eller aldrig hinner med sina arbetsuppgifter
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inom den totala arbetstiden. Undersökningen visar också att dryga fjärdedelen av de
tillfrågade lärarna inte tror att de kommer vara kvar i yrket om tio år.

Syfte/Frågeställningar

Stadskansliet har uppmärksammat att det inte har funnits en plan för genomförandet av
ett Introduktionsår och mentorskap. Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på
orsaker till varför det genomgående inte har gått att införa, samt hur inställningen hos
den pedagogiska personalen till behovet av stöd för nya lärare ser ut. 

I undersökningen använder vi oss av olika frågeställningar; finns det en
förändringsovilja? Finns det utrymme i den dagliga verksamheten för nya
arbetsuppgifter? Finns det behov av stöd för nya lärare? Dessa frågeställningar lyfter
fram centrala aspekter och begrepp inom skolverksamheten såsom trygghet i arbetet,
arbetsbelastning och tid. 

Våra utgångspunkter

Vår förförståelse inför detta uppsatsämne har inneburit att vi sett Introduktionsår och
mentorskap som något trygghetsgivande och motiverande för nya lärare. Vi trodde även
att det förelåg en brist på uppmärksamhet kring Introduktionsår och mentorskap när det
gäller satsning och arbete för ett sådant program. Vad beträffar vår syn på skolan bestod
den av bilden att skolan var en konservativ, förändringströg och hårt arbetsbelastad
verksamhet med stora klasser och knapp budget.

Vi såg även skolan som en oerhört viktig institution i samhället med ett stort ansvar
över individer, såväl vuxna som barn. En god skolmiljö genererar ett bra arbetsklimat
för lärarna som då ges möjlighet att utöva sin lärarroll och inflytande på barnen på ett så
positivt sätt som möjligt. Vi har betraktat institutionen skolan som en politisk fråga, där
bland annat skolans situation är avhängig politikernas förståelse för verksamheten som
helhet och dess framtid.

Vi har valt aktuell litteratur eftersom vi anser att den tillhandahåller en god
bakgrundsförståelse för vår undersökning. Den ger en övergripande bild av skolan
utifrån ett organisations- och institutionsperspektiv då vi ser att det är viktigt att förstå
skolan som en del i ett föränderligt samhälle. Litteraturen belyser även lärarens
arbetssituation samt den roll och funktion en mentor kan ha för en nyutexaminerad
lärare. 

Teoretisk referensram

Svenska skolan har genomgått flera förändringar från efterkrigstiden fram tills nu. Berg,
Groth, Nytell och Söderberg (1999) beskriver hur skolan har gått från en urvalsskola till
en medborgarskola. Även den förändrade styrningen under de senaste tiotalet åren har
bidragit till den komplicerade skolmiljö med olika uppgifter och krav som finns idag.
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En ökad decentralisering, avreglering och en ökad kommunalisering gör att det som
tidigare var konkreta detaljregler har ersatts av ramriktlinjer. 

Varför har då denna förändring skett? Den mer grundläggande orsaken till detta kan inte
bara sökas i ett snävt skolperspektiv. Berg et al. (1999) menar att det snarare handlar om
en utveckling där olika samhälleliga institutioner vinner terräng på bekostnad av andra,
till staten nära kopplade, institutioner. De senare företräder tidigare etablerade
värdebaser, som kan uttryckas med den till den så kallade svenska modellen kopplade
begrepp som ”folkhem”, ”välfärdsstat” och ”fördelningspolitik”, medan de förra, de
samhälleliga institutionerna, står för värden som av allt att döma har en mer direkt
koppling till marknadstänkande, tillgång/efterfrågan och andra marknadsmässiga
honnörsord. Den ekonomiska och politiska kollapsen i Östeuropa i slutet av åttiotalet,
och den europeiska gemensamma marknadens expansion i riktning mot en monetär
union ger indikationer om vilka värden som kommer att dominera den framtida
utvecklingen av och inom de västerländska samhällena, hävdar Berg et al. (1999). Den
allmänt sett förändrade relationen mellan stat och samhälle har, åtminstone formella,
återverkningar på skolan som institution i former som vissa forskare betecknar som ett
utbildningspolitiskt systemskifte. I klartext skulle detta innebära att medborgarskolan är
på väg att ersättas av en mer marknadsorienterad skola där karriärvägar ges ökad enfas
medan likvärdighet och tankar om en skola för alla (demokratiskt medborgarfostran)
skjuts i bakgrunden. 

Styrning och lokalt ansvar

Under de senaste åren har systemet för skolans styrning förändrats. Framför allt har
ansvar för skolans verksamhet decentraliserats från statlig till kommunal nivå
(Skolverket, 1996). Förändringen av skolans styrsystem kan sägas ingå i en allmän
reformering av den offentliga verksamheten. Under de senaste trettio åren har
decentralisering varit en modell för omfördelning av ansvar. Ofta har decentralisering
setts som en god möjlighet för staten att möta krav på förändring av den offentliga
sektorn. Decentraliseringssträvanden kan också sägas uttrycka en ändrad syn på
centralmakt och centralförvaltning.

Decentralisering innebär inte att staten frånsäger sig all makt och allt ansvar. Styrningen
tar sig i stället andra former, t ex. genom angivande av nationella mål. Det gäller också
skolverksamheten där nya läroplaner syftar till att anpassa skolan till förändringar i
omvärlden och till ett tydligare formulerat ansvar för skolans verksamhet.
Den modell för styrning av skolan som växt fram under 1990-talet avser att renodla
ansvaret för olika parter. Utifrån hur ansvarsfördelningen är tänkt att fungera är det
möjligt att ur olika perspektiv belysa hur skolan styrs idag. 

Det går att se en tendens till klarare uppdelning av styrningen av skolan, mellan å ena
sidan staten och å andra sidan lokala nivåer. Ytterligare en klar tendens är att
skolenheter får ett allt större utrymme för självständighet. Lärarens styrning av och
ansvar för sin yrkesutövning betonas ofta. Samtidigt ställs denna yrkesutövning under
ökat tryck. Regelstyrning minskar, medan målstyrning och olika typer av professionell
eller kunskapsbaserad styrning kommer i stället. 



5

På väg från ett system till ett annat 

Skolans vardag formas av många faktorer. Stat och kommun anger ekonomiska,
juridiska och ideologiska ramar som sätter gränser för skolans verksamhet och
möjligheter att utvecklas. Men skolan påverkas dessutom av sin speciella ”anda”, av
traditioner och kultur, av oskrivna regler och informella ledare. Detta är en anledning
till att en övergång från ett styrsystem till ett annat tar tid. Det räcker inte med att
förändra den formella organisationen. Dessutom måste synsätt, attityder och
förhållningssätt förändras och det på samtliga nivåer som påverkas av förändringarna
(Skolverket, 1996).

En strävan i det förändrade styrsystemet för skolan har varit att tydligt ange
ansvarsförhållanden. Erfarenheter hittills visar att detta inte fullt ut omsatts i
kommunerna. Otydligheten gäller gränsdragningen dels mellan den politiska och den
professionella nivån, dels mellan rektorer och andra kommunala befattningshavare med
någon form av ledningsfunktion. Idag är det mer relevant att tala om att skolan är på väg
från ett styrsystem till ett annat, än att ett skifte faktiskt har ägt rum.  

I skolstyrelsens och skolförvaltningens ställe 

Enbart under det senaste året har närmare 30 procent av kommunerna förändrat sin
nämndorganisation. Det innebär att i 90 procent av kommunerna ingår nu skolan
tillsammans med annan verksamhet i samma nämnd. Det tidigare sättet att organisera,
med skolstyrelse och skolförvaltning, är därmed i princip helt försvunnet. 
Ett mönster är att större kommuner delat upp skolverksamheten på flera nämnder. Dessa
nämnder har i sin tur ansvar även för annan verksamhet än skola. Tillsammans med
skolan organiseras idag främst barnomsorg, men även skolbarnomsorg, kultur och
ungdomars fritidsverksamhet. Ibland delas ansvaret för en verksamhet på flera nämnder.
Till exempel kan ansvaret för särskolan delas av utbildningsnämnd och socialnämnd. 
Kommuner har vidare förändrat organisationen genom att integrera nämnder, genom att
köp/sälj - system har införts, genom att viss privatisering skett eller genom att utveckla
formerna för brukarinflytande (Skolverket, 1996)

Kommunernas förvaltningsstruktur följer i stora drag nämndstrukturen. De kommuner
som har integrerat skola och barnomsorg har också en gemensam förvaltning för dessa
verksamheter. Kommuner med kommundelsnämnder organiserar skolans förvaltning på
skiftande sätt. Ofta sköts förvaltningen av obligatoriska skolformer på kommundelsnivå,
medan frivilliga skolformer sköts centralt. 

Ytterst vilar ansvaret för att genomföra besparingar på rektor. Ofta genomförs
besparingar enligt ett traditionellt mönster. Klasstorlekar ökar och antalet halvklass eller
grupptimmar minskar. Resurser till syoverksamhet och specialundervisning minskar.
Tidigare studier visar att besparingar sällan leder till att nya lösningar prövas och
utvecklas på en skola. Den centrala kommunala nivåns intresse för resultatet av
besparingarna är ofta ringa eller saknas helt. 
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Uppföljning och utvärdering  

Kommunernas egen uppföljning och utvärdering är viktig, dels som förutsättning för att
fullt ut kunna ta lokalt ansvar, dels som led i en pågående förändringsprocess. För
många kommuner är det en ekonomisk uppföljning av skolans verksamhet som anses
mest angelägen. En sådan förefaller också vara mest utvecklad. Andra former av
uppföljning, t.ex. fortlöpande kunskaps- och effektbedömningar är ovanliga. Vidare
saknas en mer systematiserad form av egentillsyn, för att försäkra sig om att
verksamheten håller sig inom av stat och kommun givna bestämmelser. 

Det finns tecken som tyder på att brukarundersökningar håller på att bli ett vanligare
inslag i kommunernas uppföljning och utvärdering. Detta kan vara ett uttryck för ett
ökat intresse för att ge föräldrar och elever inflytande över skolan. En låg andel
kommuner genomför systematiska skriftliga utvärderingar. Utvärdering av rektors
arbete genomförs i tio procent av kommunerna. Förutsättningarna för att genomföra
uppföljning och utvärdering under strukturerade former varierar kommuner emellan.
Många större kommuner har väl utvecklade uppföljnings- och utvärderingsprogram. De
mindre kommunerna har sämre förutsättningar, ibland beroende på brist på kompetens. 

Rektorer i ny roll 

Rektor har enligt de nationella styrdokumenten ansvar för att verksamheten utformas i
enlighet med angivna mål. Dessutom ska skolans verksamhet följas upp och utvärderas i
förhållande till målen. Den tydligare ledarroll som givits rektor innebär ett ökat ansvar
för kvalitetsutvecklingen i skolan. Politiker i kommuner och på riksnivå förväntar sig
idag i större utsträckning än tidigare att rektorerna ska leda ett utvecklingsarbete i
skolorna. Stat och kommun ställer många olika krav på rektorerna. Kraven handlar om
att förbereda och genomföra läroplansreformer med de krav på pedagogisk utveckling
som finns förknippade med dessa. Rektor förväntas också gå i spetsen för en anpassning
av verksamheten till organisatoriska förändringar på kommun- och skolnivå.
Exempelvis handlar det om att förvalta det ekonomiska ansvar som en decentralisering
av resurser kan medföra. I högre grad är idag rektorerna hänvisade till att själva lösa
uppkomna problem i stället för att vända sig till skolförvaltning och myndigheter
(Skolverket, 1996).

De senaste årens organisatoriska förändringar i kommunerna har lett till att det totala
antalet rektorer ökat. Det beror framför allt på att rektorsområdena blivit mindre. Under
1995 har en förändring i attityder skett genom att allt fler kommuner menar att för små
enheter medför administrativa problem. I flera kommuner vidgas rektors
ansvarsområde. Mer än hälften av rektorerna i grundskolan ansvarar även för annan
verksamhet som barnomsorg eller skolbarnomsorg. Det finns också exempel på
kommuner där ansvaret för musikskola, grundläggande vuxenutbildning eller särskola
vilar på rektor.   

Lööv (1998) beskriver i artikeln, ”Vid fyrtio eller fler anställda ökar stressen kraftigt”,
hur arbetssituationen ser ut för ett flertal rektorer i Norrtälje kommun. Hon påvisar att
rektorer som har fler än fyrtio anställda får en arbetssituation med betydligt högre
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arbetsbelastning och därmed en känsla av ökad negativ stress. Rektorer i en sådan
situation upplever sin totala arbetssituation som sämre och känner av typiska
stressymptom, exempelvis trötthet, irritation, nedstämdhet, huvudvärk och motvilja till
sociala aktiviteter. Dessutom är det vanligt att rektorer med fler än fyrtio anställda
arbetar mer än 5,5 timmar i veckan utöver ordinarie arbetstid. Kerstin Lööv menar att
den allmänt höga arbetsbelastning som rektorer kan uppleva bland annat får den
konsekvensen att personalfrågor och det pedagogiska ledarskapet bortprioriteras till
förmån för det administrativa arbetet. Dessa prioriteringar innebär att en del av de
uppgifter som inte hinns med delegeras ut på den övriga personalen, som alltför ofta
redan har en tung arbetsbörda.

Enligt Johannessons artikel ”Ge lärarna en kompetensutveckling värd namnet” (2000)
skall varje kommun med enskilda rektorsområden själv ta ansvar för
kompetensutvecklingen hos skolans anställda. Den traditionella fortbildningens dagar
kanske snart är över för att ersättas med en mer långsiktig och genomtänkt fortbildning.
Artikelförfattaren anser att en samordnad kvalificerad fortbildning tillsammans med ett
gott samarbete med universitetet skulle ge lärarna en välförankrad
kompetensutveckling. 

Skolverket har till uppgift att följa upp och utvärdera verksamheten i landets skolor. En
viktig del i denna uppföljning och utvärdering är relaterad till den kompetensutveckling
som sker. Det finns en tydlig tendens i arbetslivet mot stigande kvalifikationskrav. Detta
gäller naturligtvis också skolan där lärarnas möjligheter till kompetensutveckling hör
samman med skolutvecklingen. Skolverksamheten utvecklas genom att lärarna blir mer
kompetenta i sitt arbete. Det gäller att skapa ett helhetsperspektiv vad beträffar
personalens fortbildning så att den gynnar den utveckling i skolan som är nödvändig för
att möta samhällsförändringarna. Om vi i skolan skall få behålla alla de duktiga lärare
som finns och om avhoppen bland nyutexaminerade lärare inte skall bli för stora, måste
det finnas möjlighet till karriärtjänster inom skolan område och möjlighet till en
långsiktig och kvalificerad kompetensutveckling som ”är värd namnet” (Johannesson,
2000).

Mentorskap 

Varför behövs det mentorskap i skolan? För att förstå detta är det viktigt att först ha en
bild av vad mentorskap innebär, vad en mentor har för roll och hur det praktiskt är tänkt
att fungera. Mentorskap för lärare i organiserad form har sitt ursprung i USA, och kom
att breda ut sig under 1990-talet då tankarna även spred sig till Europa. De nyutbildade
lärarna ansågs behöva kollegialt stöd från erfarna lärare för att klara av den nya
situationen klassrumsverkligheten innebär. En förutsättning för att mentorskapsprogram
skall bli utvecklade är att nybörjarläraren är mottaglig för handledning. 

Syftet med mentorskap kan variera, det kan röra sig om att utveckla bättre ledare, ge
stöd åt yngre medarbetare, bibehålla och föra vidare god företagskultur eller stärka
jämställdhet i en organisation. Listan kan göras lång. Det finns olika typer av
mentorskap, det som uppstår spontant mellan två människor eller ett organiserat
mentorskap. Enkelt uttryckt går det ut på att i en relation mellan två individer (mentor
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och adept) har den ena rollen att stödja och uppmuntra den andre som i sin tur har en
vilja att utvecklas. I ett organiserat mentorskap blir adepterna utvalda av tex. en
projektledning eller arrangör och mentorn blir utvald av antingen adepten eller av
organisatörerna. Mentorn skall fungera som ett bollplank och hjälpa till att vidga vyerna
och fungerar som en rådgivare, förebild och lärare. I detta läget är det viktigt att
klargöra en skillnad mellan en mentor och en handledare.  Mentorn har som uppgift att
hjälpa en annan individ att utvecklas och växa som människa medan en handledare är en
chef eller kollega som ska hjälpa och stödja i de dagliga vardagliga arbetsuppgifterna.
Det är inte lämpligt att ha sin egen chef som mentor eller kanske inte ens någon från
samma arbetsplats.

Mentorn kommer under en begränsad tid att vara förebild, rådgivare och uppmuntrare
där dennes värderingar, erfarenhet och kunskap kommer vara adepten till nytta.
Mentorn skall inte lösa problem åt sin adept utan stödja denne på vägen till en lösning,
vilket innebär att mentorn inte får bli otålig eller vara alltför prestationsorienterad och
driva på adepten för hårt. Det gäller också för mentorn att inse att adepten kanske inte
alltid vet tillräckligt för att komma på lösningar eller ställa frågor, och då kan mentorn
ge information och komma med förslag. Genom att bli ledd i rätt riktning kommer
adepten med egna lösningar och blir kunnigare med ett större självförtroende för sina
arbetsuppgifter.

Den tid som ett mentorskap tar kan upplevas som ett problem. Det krävs åtskilligt
engagemang från både adept och mentor för att relationen skall fungera. Även om det i
längden är en vinst i och med effektivare och mer genomtänkt arbete från nöjda och
trygga anställda så kommer det ta tid att nå den punkten. Enligt definitionen av
mentorskap (Hultman & Sobel, 1994) kan det ta upp till ett år innan en djup och
tillitsfull relation vuxit fram mellan mentor och adept så det är viktigt att en mentor
prioriterar sin uppgift och har tid för adepten. Den satsning man gör i tid är en
investering som i det långa loppet återbetalar sig, till exempel genom ett öppnare och
tryggare klimat. Medarbetare förväntas stanna kvar i organisationen genom de
gemensamma värdena och det engagemang som skapas. Detta innebär också att
mentorns förmedlade kunskap och värderingar lever kvar och sprids. Därmed är det inte
bara mentorn och adepten som vinner något på ett mentorskap, utan det blir en satsning
som förbättrar hela organisationen och dess verksamhet.

Förutom hjälp med disciplin och ledarskap behöver nyutbildade lärare även stöd när det
gäller att lära sig hur de ska undervisa på ett engagerande sätt. Erfarna lärare har då
möjlighet att komplettera direkta ämneskunskaper med kunskap om elever,
sammanhang, läroplan och pedagogik. Att undervisa är en komplex process som det tar
tid att bli skicklig i. Behovet av stöd från erfarna lärare går att dela in i fyra olika
områden. 

� Allmän hjälp som kan innefatta såväl tveksamheter om skolans organisation som
föräldraverksamheten.

� Praktiska råd om både klassrumssituationen och lärarrollen.
� Hjälp vid disciplinproblem och med speciellt krävande elever.
� Stöd när uppgiften känns övermäktig.
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Mentorskap i skolan är som sagt till för att hjälpa nya lärare tillrätta i sin yrkessituation,
samt att ge stöd åt dem som individer. Att komma från lärarutbildningen som
nyutexaminerad och påbörja sin yrkesverksamhet innebär en förändring av hela sin
livsstil. Fransson och Morberg (2001) beskriver detta som en källa till oro för nya
lärare. Från att vara student, fri att planera sin tid och med ansvar för sig själv, till att bli
bunden av arbetstider med ansvar för en klass elever vilket leder till en helt annan press
på individen. Till detta kommer också en situation som i verkligheten kanske inte alls
stämmer överens med de föreställningar man har haft. Fransson och Morberg (2001)
menar att många nya lärare upplever tidsbrist och knappa resurser i början och att den
nya arbetsbördan lämnar lite tid över till annat. Detta väcker också frågor om
möjligheten att realisera de mål läraren föresatt sig eller det som upplevs vara krav på
saker som skall realiseras. Då det kan vara svårt att hinna med många av de dagliga
uppgifterna i skolan blir det också svårt att slappna av. Fransson och Morberg refererar
till en studie gjord av Jönsson och Rubinstein Reich (1995) där det just är arbetsbördan
och de många psykosociala problemen som upplevs som mest betungande för nya
lärare.

Själva undervisandet är inte det största orosmomentet, där har lärarutbildningen gett en
god förberedelse, utan det är den sociala kontakten med omotiverade och stökiga elever
som upplevs som problematisk. Nya lärare har inte riktigt kommit in sin roll som
auktoritet eller ledare och vet inte alltid hur man reder ut situationer där elever busar
eller är stökiga. Fransson och Morberg diskuterar huruvida lärarutbildningen istället för
att visa hur det är i skolan mer visar hur det borde vara. Detta kan leda till frustration i
mötet mellan verkligheten och föreställningarna. Att inte leva upp till sina
föreställningar om hur en lärare skall vara kan ge skuld eller skamkänslor. Det kan
sägas att det finns en social press på hur man skall agera och vara som lärare, vilket kan
resultera i att man förändrar sina ståndpunkter för att de skall passa situationens krav
och förutsättningar. Målet med introduktionsåret och arbetet med de nya lärarna är att
ge det kontinuerliga stöd som kan underlätta den professionella utvecklingen.

Som alltid när det gäller individer är varje situation unik, alla har olika behov och
upplever svårigheter i olika saker. Fransson och Morberg tar upp just detta och lyfter
fram vikten av att introduktionsprogrammet bör vara individ och behovsfokuserat. Det
är viktigt att det finns en flexibilitet i arbetet med att stödja nya lärare. Nya lärare måste
känna att de blir förstådda och att det finns en förståelse för deras situation som oerfarna
i yrket.

I artikeln ”Mentorer stöttar nykomlingar i yrket” av Andersson (2000) beskrivs det hur
två erfarna lärare ser på sin situation som mentorer. De ansvarar båda för en grupp av
nyblivna lärare. Fördelen med att arbeta med en grupp är att det ger lärarna möjligheter
att utbyta erfarenheter. Det poängteras att många nya lärare har det ”jobbigt” i sin
oerfarna situation och visar ett stort intresse för hur de mer erfarna lärarna upplevde sin
lärarsituation när de var nya i yrket. Vad som kan vara viktigt att tänka på som ny lärare
är att man inte skall vara rädd för att be om hjälp av sina mer erfarna arbetskamrater. En
av mentorerna säger att när hon själv var ny i yrket ville man ”vara duktig och klara allt
själv”. ”Det är även viktigt som ny lärare att ta tid för sig själv och att kunna glädjas åt
det man lyckas med i sitt lärarjobb, även om alla lektioner inte blir som man planerat”.
De båda skulle ursprungligen ha handlett varsin grupp men intresset var inte tillräckligt
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stort så istället arbetar de gemensamt med en mindre grupp av nyutexaminerade lärare.
Personerna i artikeln lyfter fram fördelarna med att mentorn och adepten inte befinner
sig på samma arbetsplats. Anledning till detta kan vara att om det skurit sig mellan olika
personer på skolan kan det vara känsligt att ha en mentor där. Samtidigt kan det finnas
fördelar med att befinna sig på samma skola då man kan samköra en del av arbetet med
kort varsel. Exempelvis kan den nya läraren under ett föräldramöte behöva hjälp och då
kan det vara skönt att veta att mentorn i många fall finns till hands.

I samband med artikeln återges hur en ny lärare med tillgång till mentor ser på sin
lärarsituation. Denna lärare berättar att hon är väldigt nöjd med hur hon har blivit
mottagen av kollegor och skolledning. Hon säger att det från skolan ansågs naturligt att
hon skulle ha en mentor, vilket inte är fallet överallt. Hon anser att hon hade tur som
fick en bra mentor, någon som hade tid för henne. Hon ser sin mentor som ett bollblank
med erfarenhet av läraryrket och av arbete med barn. Det är annars mest praktiska
frågor som rör föräldrakontakt, utvecklingssamtal samt konflikthantering med eleverna
som hon behöver ta upp på mentorsträffarna. Hon anser att detta generellt är en brist i
lärarutbildningen. Kontakten med en mentor har även hjälpt henne att bättre planera sitt
arbete. Som ny hade hon inte den rutin i planeringen som var nödvändig och jobbade
därför mycket övertid.

Lärares arbetssituation

Läraren arbetar i en verksamhet fylld av krav och förväntningar från många olika håll.
Styrdokumenten och skolledningens krav som säger vad som skall ingå i undervisnigen,
samhällets krav på en god undervisning, elevers behov av hjälp och stöd, alla
administrativa uppgifter som skall hinnas med. Litteraturen tar upp många olika
aspekter på hur denna situation påverkar lärarna, vilken arbetsmiljö som skapas och hur
den generar rådande arbetssituation. 

Något som litteraturen återkommande lyfter fram för att beskriva lärares arbetssituation
och deras förhållningssätt till sin verksamhet är begreppen trygghet och tid. Berg,
Groth, Nytell och Söderberg (1999) hänvisar till den amerikanske sociologen Dan
Lorties studier kring lärares arbets- och yrkesnormer. I huvudsak finns det tre aspekter
som påverkar lärares arbetssituation och deras inställning till sitt yrke; konservatism,
nuorientering och individualism. Konservatism innebär att lärare allmänt är motvilliga
till förändringsarbete som ligger utanför det traditionella läraryrkets arbetsinriktning.
Nuorientering syftar på planeringsarbete som inom skolan och för lärare oftast är
kortsiktigt, man planerar nästa timme, dag eller vecka men inte en månad eller termin i
förväg. Slutligen är läraryrket traditionellt ett ensamarbete, individuellt, man lägger upp
sin egen undervisning och är ensam i klassrummet.

Motvilja till förändringsarbete beror till stor del på att det rubbar den trygghet en stabil
arbetsmiljö innebär samt att förändringarna har pålagts och initierats från högre ort utan
någon förankring hos lärarna. Omfattande förändringar avlöser varandra och detta
resulterar i vilsenhet och osäkerhet, samtidigt som lärarna åläggs nya arbetsuppgifter de
inte hinner med eller klarar av. Detta med tiden är en brännpunkt i skolverksamheten
och för lärare. Hargreaves (1994) beskriver tiden som frihetens fiende, då den förhindrar
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genomförandet av förändringar och lärarnas möjligheter att förverkliga sina önskemål.
”Har inte tid över för det, behöver mer tid – är de verbala stridshanskar som möter
entusiastiska anhängare av nya idéer” (Hargreaves, 1994). Tid är visserligen mer än
bara en omständighet som sätter stopp för eller tillåter förändringar i skolan, det är tiden
som sätter upp ramarna för allt av lärarnas arbete.

Trots minskade resurser skall ändå höga krav och nya uppgifter hinnas med inom den
tillgängliga tiden vilket innebär prioriteringar och sänkta ambitioner på uppfyllande av
egna önskemål. I en sådan situation finns det inte utrymme över för initiativ till
förändringsarbete eller till ännu fler arbetsuppgifter. Hargreaves beskriver hur tiden
uppfattas olika av skolledning, rektorer och lärare. Beroende på vilken position man har
disponeras tiden olika och ramarna för vad som skall hinnas med skiljer sig. Ur ett rent
teknisk-rationellt perspektiv är tiden en resurs som kan fördelas, styras eller
omorganiseras. Tid är något man planerar efter och gör upp scheman efter för att
effektivt uppnå de mål som skolan har uppställda. För att kunna genomföra förändringar
måste tid avsättas för diskussion, planering och samverkan kring det nya. Begreppet tid
är nu mer komplext än så, det går inte bara att se den som en resurs att fördela, öka eller
minska. Hargreaves menar att det är än viktigare hur tiden uppfattas och hur den
används. Det handlar då om fenomenologisk tid, där alla har sin tidsuppfattning, vilket
inte behöver stämma med det som klockan visar.

Eftersom skolledning har ett administrativt uppdrag där planering, organisering och
strukturering är framträdande ses tiden som en resurs. Fokus ligger på att få uppgifter
genomförda och att detta skall ske i tid. Det är visserligen ett effektivt sätt att arbeta i
stora organisationer där många skilda arbetsuppgifter skall samordnas men risken för en
avhumanisering blir stor. Detta teknisk-rationella sätt att arbeta lägger större vikt vid
hur verksamheten och förändringar framstår, trots att kvaliteten kanske inte håller
tillräcklig standard. Lärare arbetar i en situation där mycket händer samtidigt och där
den konkreta situationen inte kan planeras utefter ett strikt schema eller efter i förväg
uppgjorda ramar. Ledningen och administrationen planerar på ett visst sätt och anger
hur detta skall omsättas i praktiken. I själva verket kan vara så att lärarna arbetar efter
andra förutsättningar.

Därmed kan förändringsarbete, samverkan och andra arbetsformer kännas som
påtvingade och det upplevs som om det inte finns något samförstånd mellan lärare och
deras ledning. Från sin position ser inte skolledarna komplexiteten som lärarnas
arbetssituation består av, och när lärarna får många olika förändringar att hantera räcker
inte deras tid till, och en känsla av att allt gått för fort och att skolledarnas tidsplaner är
allt för ambitiösa infinner sig. Ledarna däremot ser den enskilda förändring de satsar på
och blir otåliga när genomförandet inte håller tidsplanen. Hargreaves kallar detta för en
separation mellan lärarna och deras ledare. Ju mer orealistiska och kortsiktiga
förändringarnas tidsplaner är, desto mer vill lärarna bromsa upp takten vilket leder till
en större otålighet från ledningen och större krav på att det skall gå snabbare. Det blir en
ond cirkel där de två olika tidsperspektiven och uppfattningarna om vardagen i
klassrummet drar de båda parterna längre ifrån varandra.

En annan bidragande faktor till att tid inte finns är det Hargreaves kallar kolonisation av
tid. Det innebär att administrationen lägger beslag på den tid lärarna har utanför
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klassrummet för egna ändamål. Det är tid som lärarna kan disponera efter eget huvud
vad gäller till exempel planering, pappersarbete eller avkoppling. Det som sker är att
den tiden planeras och fylls med uppgifter administrationen ålägger lärarna. Tiden,
precis som att den är viktig för möjligheten till nya uppgifter och förändringar, är en
stor faktor för det generellera arbetsklimatet och huruvida arbetsbördan upplevs som
rimlig.

Metod

Deltagare/Försökspersoner

Totalt har vi varit i kontakt med elva stycken personer för denna uppsats. Dessa elva
personer består av tre rektorer, tre erfarna lärare, två oerfarna lärare, två personer på
Göteborgs Stadskansli där en är chef för det övergripande projektet Kompetens 2000-
2010 och den andra personen är projektledare för den del av projekt Kompetens 2000-
2010 som rör programmet för Introduktionsår och mentorskap, samt en facklig
representant för Lärarförbundet. Vi har genomfört nio stycken djupintervjuer med de
pedagoger som är verksamma i skolan samt chefen för projekt 2000-2010. Med
projektledaren och den facklige representanten har vi haft kontinuerliga samtal, såväl
möten som telefon och e-postkontakt. Vi kommer att benämna våra olika respondenter
med siffror för att lättare kunna hålla isär dem. Exempelvis Rektor 1, Rektor 2, Erfaren
lärare 1 och så vidare.

Alla tre rektorer är kvinnor där Rektor 1 är i 45-årsåldern och har varit verksam i sex
månader, Rektor 2 var också i 45-årsåldern och även hon har varit verksam som rektor i
sex månader och rektor 3 var i 60-årsåldern och har varit rektor i tio år. Erfaren lärare 1
är en kvinna i 55-årsåldern och har arbetat som lärare i trettio år. Erfaren lärare 2 är en
man i 45-årsåldern som arbetat som lärare i femton år och Erfaren lärare 3 är en kvinna i
35-årsåldern som har arbetat i åtta år . Oerfaren lärare 1 är en kvinna i 25-årsåldern och
har arbetat i ett år och Oerfaren lärare 2 är en man i 25-årsåldern som arbetat i 3 ½ år.
Projektchefen på Stadskansliet är en man i 50-årsåldern och den kvinnliga
projektledaren är i 30-årsåldern. Den facklige företrädaren är en man i 50-årsåldern.
Alla deltagare har en lärarutbildning bakom sig. Chefen för projekt 2000-2010´s
utbildning känner vi inte till. 

Undersökningsdesign

Uppsatsen är kvalitativt och empiriskt genomförd där undersökningen bestod av
intervjuer som genomfördes på tre stycken grundskolor i Göteborg. Skolorna och dess
personal blev slumpmässigt utvalda med det kravet från vår sida att de skulle vara
grundskolor och ligga i Göteborg. Vi skapade två stycken olika intervjuer, en för
rektorerna och en för lärarna. Intervjun med projektchefen på Stadskansliet var mer av
en spontan och oförberedd intervju även om mötet var bokat (detta för att mötet
bestämdes med kort varsel).
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Innan intervjuerna genomfördes förklarade vi vårt etiska förhållningssätt. Detta innebar
att vi berättade för våra respondenter att vi varken kommer att nämna deras namn eller
namnet på berörda skolor i uppsatsen.

Instrument

Vi använde oss av två olika intervjuformulär beroende på respondent (se Bilaga 1 och
2). Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare och mikrofon. Exempel på frågor
till lärarna (Bilaga 2) är: Känner du till att det i läraravtalet står att det skall finnas en
mentor tillgänglig under introduktionsåret? och Varför tror du detta finns med i
avtalet? Exempel på frågor till rektorerna (Bilaga 1) är: Känner du till att kommunen
arbetar med ett program för introduktionsår och mentorskap? samt Vad tycker du
personligen om mentorskap och ett introduktionsår?

Procedur

Vårt första steg var att ta kontakt med Stadskansliet i Göteborg. Där fick vi tala med
projektledaren för delprojektet introduktionsår och mentorskap som utgör en del av det
övergripande projektet Kompetens 2000-2010. Efter detta intervjuades chefen för det
övergripande projektet där han gav sin syn på hur kommunens satsning har sett ut
avseende Introduktionsår och mentorskap för nya lärare. Därefter var vi i kontakt med
en facklig representant från Lärarförbundet som vi sedan hade återkommande samtal
med.

Nästa steg var att ta kontakt med rektorer och lärare på olika grundskolor i Göteborg för
intervjuer. Vår önskan var att intervjua en rektor, en erfaren lärare samt en oerfaren
lärare på vardera skola. Vi bokade in nio stycken intervjuer på tre olika skolor och
genomförde dessa under en veckas tid. Det enda bortfallet var inställandet av en intervju
med en oerfaren lärare då denne blev sjuk. Det upptäcktes även att en av
rektorsintervjuerna inte togs upp på band, så resultatet av den bygger på vad vi har
kunnat erinra oss från det tillfället. Ytterligare påverkan på vårt intervjumaterial
och/eller respondentens beteende kan ha berott på den ibland stökiga omgivning som
omgav den sal där intervjuerna ägde rum. Som tidigare nämnts genomfördes även en
oförberedd intervju med en hög chef på Stadskansliet, och då det inte gjordes någon
inspelning av denna intervju har vi fått hålla tillgodo med de anteckningar som togs,
detta kan därför ha påverkat vår resultatåtergivning.



14

Resultat

Som vår metoddel berättar har vi genomfört åtta stycken intervjuer med pedagoger i
olika positioner och med olika bakgrund. Intervjuerna visade sig innehålla mycket
tankar och åsikter som har givit en beskrivning av hur skolverksamheten ser ut och hur
de upplever att den skulle förändras av ett introduktionsår med mentorskap. Vi har fått
svar på vilka faktorer inom verksamheten som av respondenterna har upplevts vara
direkt bidragande till att det inte har införts ett sådant år med handledning och mentorer
för nya lärare.

Följande är en redovisning av intervjuresultaten indelat för rektorer, erfarna lärare,
oerfarna lärare samt projektchefen på Göteborgs Stadskansli. Våra huvudresultat kretsar
kring återkommande begrepp som social trygghet, tid och arbetsbelastning. Detta har
varit återkommande på det viset att alla våra respondenter har givit begreppen en central
betydelse i sina intervjuer med oss.

Det övergripande syftet med introduktionsår och mentorskap är att skapa en trygg
arbetssituation för nya lärare. Alla respondenter har varit tydliga och återkommande i
sina svar vad gäller vikten av trygghet i sin yrkessituation. Därför finner vi det vara
viktigt att inleda de olika intervjuernas återgivande i detta arbete med just
respondenternas resonemang kring begreppet trygghet. 

Rektorn och dennes roll som arbetsledare på skolan erbjuder en mer övergripande bild
av skolans arbete med att lotsa in den nyexaminerade läraren i dennes nya yrkesroll.
Följande är en presentation av rektorernas egna syn på hur den skola de är verksamma
vid arbetar för att ta emot nya lärare och stödja dem under den första tiden. Sedan
redovisar vi både erfarna och oerfarna lärares syn på bland annat mentorskap samt sin
egen arbetssituation vad gäller belastning och tid.

Rektor 1.

Trots att Rektor 1 känner till att det i läraravtalet finns, arbetas det inte aktivt på skolan
med Introduktionsår och mentorskap. Det finns heller inga riktlinjer för hur något
sådant arbete skulle kunna se ut. Rektorn som arbetade på skolan innan hade
introduktionsmöten med nya lärare där allt praktiskt gicks igenom. Till exempel
nummer till sjuktelefon och var alla lokaler finns, hur stadsdelen Centrums organisation
ser ut och så vidare, ”saker som man kan berätta”, menar Rektor 1.

Hon anser att det hade varit bra om det i läraravtalet hade funnits klara riktlinjer för vad
ett mentorskap är och hur det ska omsättas i praktiken även att det skulle vara bra med
ett program, att veta vilken tid de har och vad den skall fyllas med. Hon säger att hon
faktiskt inte riktigt vet vad ett mentorskap ska innebära - vad Göteborgs kommun vill att
det ska innebära. Vidare tror hon att det för den nya lärarens trygghet hade varit bra med
en speciellt utsedd mentor. Att det i sammanhanget kan vara viktigt att se till åldern hos
den utsedda mentorn, då hon resonerar att den yngre läraren förmodligen skulle vilja ha
en mentor i närliggande ålder. ”Sen så bör det ju finnas en mentor på skolan i
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undervisningssituationen som man kan fråga om olika saker”. ”Och detta finns inte på
skolan”.
Vidare anser hon att skolan ändå har ett fungerande klimat för nyutexaminerade lärare
eftersom ”våra nya lärare stannar kvar och verkar trivas, och det är ju ett tecken på att
de får den hjälp de behöver – de känner sig ju inte helt utslängda.” Rektor 1 nämner
också arbetslagen på skolan som ett forum för trygghet och stöd åt de nya lärarna
samtidigt som hon lite senare i intervjun poängterar att arbetslagen inte fungerar
tillfredställande ”arbetslagen funkar inte riktigt i praktiken”. Hon säger att nya lärare
kan fråga vem som helst på skolan, men att de försöker ha det så att en erfaren lärare
hela tiden tar hand om någon ny. Hon säger också att det de gör på skolan inte är så
genomtänkt, att de inte har någon specifik strategi för hur de skall gå tillväga eftersom
de är nöjda med hur situationen ser ut. ”Det varierar från gång till gång.” På skolan har
de visserligen pratat om att det behövs en mentor, men har sagt att någon som är mer
insatt i den nye lärarens klass får agera stöd åt den nya läraren, ”jag tror inte att de
upplever att de känner sig ensamma.” Däremot har de inte alls funderat på hur ett
mentorskap skall gå till utan som hon säger ”de gångerna vi har kallat det för ett
mentorskap, har den erfarne läraren själv fått bestämma hur det skall gå till”.

Orsaker till att de inte har mentorer för sina nya lärare är olika, hon tar upp svårigheter
med att hitta erfarna lärare som är villiga att ta på sig detta som en starkt bidragande
faktor. Den tiden med arbetslaget där det finns utrymme och tillfälle för nya lärare att ta
upp problem och frågor med sina mer erfarna kollegor är schemalagd till två timmar i
veckan. Tillfällen utöver dessa är upp till lärarna att ta sig tid till. Hon säger att man
ändå pratar över en fika, men skulle man avsätta tid till ett specifikt mentorsmöte skulle
det bli en ökad arb.belastning, ”tiden skulle inte räcka till detta”. Allt skall ingå i den
ordinarie arbetsveckan på 35 timmar. Rektorn tar upp många av de praktiska problemen
som ett hinder för mentorskap - arbetslagens olika tider/tim i veckan, personkemi
mellan mentor och adept, generations-/ålders -sammansättning eller arbetsbelastning.

Hon har inte fått någon information om introduktionsår/mentorskap annat än från vad
som står i skolutvecklingsavtalet, där det står att det skall finnas på skolorna. Hon har
inte fått utskick om/eller varit på möten där dessa frågor har behandlats.

Rektor 2.

I motsats till Rektor 1 känner Rektor 2 till att Göteborgs kommun arbetar med att ta
fram ett program för Introduktionsår och mentorskap. Att Göteborgs kommun arbetar
med detta fick hon reda på genom de möten med enhetschefer och rektorer i Centrum
som hålls var tredje vecka. Hennes information kring detta kom från
stadsdelsförvaltningen som hon tror i sin tur kom från Stadskansliet. Hon vet inte att det
står med i läraravtalet att skolor skall arbeta för att kunna erbjuda nyutexaminerade
lärare ett introduktionsår och en mentor. 

Hon berättar att de inte tillämpar mentorskap på skolan, att det inte finns någon
handlingsplan, inga direktiv eller regler för sådant arbete. Hon säger även att hon som
rektor brukar introducera de nya lärarna och visa hur allting fungerar på skolan samt att
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”alla nyanställda i stadsdelen (pedagoger) får en introduktion av
stadsdelsförvaltningen.” 
”Sedan är det upp till arbetslaget att jobba med just den introduktionen, men det är inte
så att det finns en speciell mentor utsedd i arbetslaget, inte formellt så”. Man jobbar på
med den nya läraren tills den nya läraren känner sig bekväm. Hon säger att arbetslagen
träffas varje vecka och den nya läraren då får en god inblick i verksamheten. 

På frågan hur hon anser att en mentor bör vara svarar hon att hon tycker att mentorn
skall finnas som en stöttning på sidan om. Fasta möten med möjlighet för den nya
läraren att fråga lite när som helst. Mentorn kan få befinna sig på samma skola men inte
nödvändigtvis i arbetslaget. På samman skola är bra, säger hon, eftersom denne då har
en bra inblick i den nya lärarens arbetsplats.

På frågan varför hon tror att ett introduktionsår och mentorskap inte har funnits på
hennes arbetsplats svarar hon att det förmodligen beror på bristen på tid och intresse.
”Man har fullt upp med sitt eget, när skall man finna tid till mentorskapet”,
”mentorskapet är förpliktigande, hur skall man hitta tid till att vara en bra mentor” och
menar vidare att lärarna är högt arbetsbelastade. Det finns ett motstånd mot allt som är
nytt eftersom lärarna redan arbetar under tidspress. 

Hon säger att det behövs strängare rekommendationer från högre ort/ledning för att få
igenom introduktionsår och mentorskapsfrågan. Kraven från blockchefer har inte varit
tillräckligt hårda och tydliga, det har inte varit en stor fråga - frågor har handlat om
andra saker. Här säger hon anser att det hade varit skönt att ha det ”mandatet” att kunna
säga till kollegor att vi måste införa detta och göra si eller så. Att det hade hänt mer på
mentorsfronten om det hade varit en striktare attityd i frågan. 

På frågan om hon tror att det finns en brist i förståelse hos högre ledning svarar hon
”nej, det är den höga arbetsbelastningen och tidsbristen som är problemet.” Rektorn
nämner även att hon inte vet varför det inte har prioriterats och säger att de flesta parter
är medvetna om att det finns en tidsbrist och säger att det möjligen är brist på ansvar
från högre ort. 

Hon vet inte vad man i hennes skola kan göra för att komma åt problemet tidsbrist,
möjligtvis att det redan på samhällsnivå behövs en förändring, mer långsiktig, för att det
i slutändan skall påverka skolan. Hon tror att skolan kan vara för trög och traditionell
och därför ha svårt att ta till sig större nya förändringar. Hon antyder att det finns en
viss förändringsrädsla. Hon säger att samarbetet i lärarlagen fungerar bra, så även
generellt på skolan och att hon tror att det är lättare att samarbeta på små skolor.
Generellt anser Rektor 2 att det är bra och viktigt med mentorskap i skolan.



17

Rektor 3.

Rektor 3 känner sedan tidigare till att Introduktionsår och mentorskap står med i
läraravtalet från 1996. Hon kan däremot inte mer specifikt redogöra för vad som står i
denna passage, hänvisar dock till Skolutvecklingsplanen.

Rektor 3 säger också att hon har fått information ifrån Stadskansliet angående  projekt
Introduktionsår och mentorskap via utskick. 

Rektor 3 säger att de på skolan inte arbetar med mentorskap. Som alternativ till detta
nämner hon att arbetslag är ”på gång”. Rektorn påpekar att hon ser den nuvarande
situationen som tillfredsställande vad gäller stöd åt de nya lärarna – ingenting som
brådskar.

På frågan om hennes åsikt angående Introduktionsår och mentorskap förklarar hon att
det positiva med att arbeta på detta sätt framträder, men är dock inte övertygad att det
behövs då nuvarande situation på hennes skola ger ett adekvat stöd åt nytillkomna
lärare. 

Erfaren lärare 1.

Denna lärare säger att hon känner till att introduktionsår och mentorskap står i
läraravtalet. På frågan varför hon tror att det står i läraravtalet svarar hon att
lärarpraktiken har minskat för studenterna och de behöver då mer stöd som
nyexaminerade. 

Hennes mottagande har alltid varit positivt på de olika skolor hon har jobbat på. Man
har alltid kunnat fråga vem som helst om man har undrat över någonting. Hon tror att
det kan finnas skolor som inte har så öppet klimat, där det inte är så lätt att komma in i
gemenskapen och att det därför kan vara bra med mentorskap. 

Hon anser att en mentor skall arbeta på samma skola som den nya läraren.
På frågan om vad en mentor innebär för henne svarar hon att en mentor skall vara någon
man kan gå och prata med när man undrar över någonting, någon som kan visa hur
saker och ting fungerar och var allt finns. Vidare anser hon att det är viktigt med
mentorskap, detta för att nya lärare skall känna sig trygga i yrket och stanna kvar.

Hon ger sin syn på läraryrket när hon först började arbeta. Beskriver att det kändes lite
som ett kall (drar även paralleller till sjuksköterskejobbet som exempel på dåtidens kall)
och att läraryrket förmodligen inte upplevs av dagens nya lärare som lika attraktivt. Hon
tror att den låga lönen och den allt högre arbetsbelastningen förvånar de nya lärarna. Att
det idag finns en annan syn på läraryrket eftersom den allmänna synen på arbete idag är
annorlunda. Hon menar vidare att bilden som lärarstudenten får på lärarhögskolan inte
stämmer överens med verkligheten, och säger att det kanske hänger ihop med dagens
alltför korta praktik. 
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Hennes förklaring till varför mentorskap inte praktiseras på skolor, kan vara att det inte
står i läraravtalet hur det skall fungera i praktiken. Ytterligare förklaring är att det för
läraren skulle innebära ett merarbete att vara mentor. Hon tar upp att en mentors tid som
avsätts till den nya måste kompenseras. För övrigt anser hon att det är svårt att hinna
med sitt eget arbete på en 45 timmars vecka. Det är bra med den reglerade arbetstiden
som finns nu, ”innan kunde en lärare jobba ihjäl sig.” Det övriga arbetet ökar hela tiden
(pappersarbete, konferenser, planeringsarbete etc.) och tar mer tid i anspråk. Sådant som
sköttes av annan personal görs nu av lärarna istället. Det kommer hela tiden nya
arbetsuppgifter uppifrån som gör att man tvingas prioritera bland sina arbetsuppgifter –
”mycket får lida.” Hon säger också att rektorn har mer och mer att göra, och tvingas
prioritera bland arbetsuppgifter där det finns mycket som kan ses som viktigare att satsa
på än mentorskap och introduktionsår. 

Högre instans har för lite förståelse för lärarnas situation. Hon säger också att lärarna är
för flata med att säga till. Hon tror att politikerna ibland tillsätter rektorer som inte gör
så mycket väsen av sig och följer de direktiv som sätts upp av politiker. Rektorer har
fått gå för att de har velat förändra allt för mycket för elevernas bästa. 

Det finns bristande förståelse för hur viktigt det är för nya lärare att få en god start och
mycket stöd. Politikerna säger att det skall finnas i läraravtalet samtidigt som de inte
verkar för att det skall gå att genomföra då de belastar skolpersonal för mycket. Hon
tycker personligen att man borde lägga om arbetsuppgifter så att tid kan avsättas till
mentorskap. Hon skulle själv vilja vara mentor, i alla fall om hon slapp en del av det
ordinarie pappersarbetet.

Erfaren lärare 2.

Erfaren lärare 2 är en person med utländsk bakgrund och pedagogisk erfarenhet från sitt
hemland. På sin nuvarande arbetsplats har han en heltidstjänst som är fördelad på dels
jobbet som lärare och dels som dataansvarig på skolan. Han är även fackligt aktiv sedan
några år tillbaka. 

Han har konstaterat att på flera skolor är arbetsbelastningen för hög och att lärarna inte
hinner med sina arbetsuppgifter. Själv anser han att hans egna arbetssituation och
arbetsbelastning är tillfredsställande eftersom han ställer krav på att hans ”schema skall
fungera.” Han anser att han hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid
och är överlag nöjd med sin arbetssituation.

Han anser att det, både på nuvarande och tidigare skolor, har gått väldigt trögt i
förändringsarbetet även så när det gäller förändringar från skolledningens håll.
Arbetsuppgifter kommer uppifrån och kraven är inte realisiska. Även rektorn är hårt
belastad, politikerna har orealistiska förväntningar på skolpersonalen. Arbetsuppgifterna
och belastningen är inte relaterade till verkligheten, det är ett för stort avstånd mellan de
som bestämmer och ”fotfolket”.

För att förbättra arbetssituationen bör man minska gapet mellan politiker och lärare,
politikerna borde också komma ut till skolorna för att se hur det är och diskutera deras
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åtgärder med personalen och dess rimlighet. Det fackliga förbunden måste också trycka
på hårdare då även de kan vara lite ”tröga”. Han anser att det föreligger en viss
stagnation på olika nivåer inom skolvärlden, mest på arbetsgivaresidan men även hos
facket. Han säger också att unga lärare idag har ett allt sämre förtroende för facket. En
del av de nya/yngre lärarna  hoppar av facket, ibland för att man inte får den reaktion
som man hade förväntat sig. Facket upplevs av lärarna som för långsamt och
byråkratiskt.

Unga lärare förväntar sig att saker skall fungera smidigt, ”kan vara lite naivt” – säger
han, och  menar att de nyare lärarna förväntar sig att det skall vara enklare än vad det är.

Han berättar vidare att en skola skall fungera, det skall finnas resurser för att ta hand om
de som behöver mer hjälp och stöd. Att det tyvärr finns en brist på lärare och stöd för
dessa ändamålen. ”Det psykosociala är en viktig del med elever, att man lägger
tillräckligt med tid på den, men den räcker inte till allt.”

Han tror att det finns en koppling mellan uppsägningar av nya lärare och bristen på
mentorskap. ”Hoppar man in i en klass och upplever en massa problem, man blir
osäker, det finns ingen som håller ihop helheten för nya lärare och rektorn har ingen
möjlighet att göra det. Hade det funnits en mentor hade man fått det stödet.” En mentor
hade kunnat ge det stöd och den trygghet som är så viktig för nya lärare, fortsätter han.

En mentor skall fungera på flera områden, ha dels en pedagogisk roll, ha erfarenhet och
skall kunna dela med sig av hur man hanterar olika situationer, visa hur skolan fungerar
och visa var allt finns, hjälpa till med att lägga upp en studieplan, kunna samarbeta – en
pedagogisk guide i mångt och mycket. Även hjälpa till med arbetet som går bredvid de
ordinarie uppgifterna. Han tycker vidare att mentorn skall vara med i klassrummet, i alla
fall vid några tillfällen och att dessa borde bokas in i förväg.
Själv hade han ingen mentor när han började. När han var ny i yrket i Sverige hade han
dock möjlighet att fråga alla. Han tror dock att han hade mått bättre i sin roll om han
hade haft en mentor. Han tror att det bland annat hade sparat honom mycket tid, att det
hade underlättat kontakten med föräldrar och även arbetet med barn som har
koncentrationssvårigheter.

På frågan om arbetslag säger han att det är på gång på skolan, att det är en ganska ny
företeelse på hans skola. Det finns en konservativ atmosfär på skolan och arbetslagen
går emot det gamla traditionella tänkandet som han menar är det individuella tänkandet.
Rektorn försöker utveckla arbetslag och det sättet att samarbeta på, men det finns en
försiktighet och tröghet på skolan. Han säger att det kan ligga som grund till att det inte
har tillkommit mentorer, ”man måste ta upp det hela tiden, informera om det och
fortsätta ta upp det i olika instanser. Man måste bearbeta frågan. Hela tiden påminna om
det.”
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Erfaren lärare 3.

Erfaren lärare 3 säger att hon visste att introduktionsår och mentorskap fanns med i
avtalet (trodde att det stått med sedan 96) och att det pratades en del om det när hon var
ny som grundskolelärare. Däremot har hon inte stött på att mentorer funnits, eller
upplevt någon planerad introduktion för henne själv. Men det har ändå funnits någon
som tagit hand om en när man kommit ny till skolan, men det har inte varit en mentor.
Hon upplevde istället att hon fick mycket stöd från sitt arbetslag som ny, men hon var
inte främmande för att en mentor skulle varit bra för henne. Ibland kunde hon känna sig
lite ensam men arbetslaget gjorde att hon inte kände sig utelämnad Även om hon anser
att arbetslagen inte alltid fungerar som de skall anser hon själv och tror att många andra
tycker att det är bra. ”Det kan vara viktigt för nya lärare att ingå i ett arbetslag för att få
hjälp och stöd där av sina kollegor.” Nya lärare vill mycket och vill snabbt, det är
viktigt att man jobbar lite långsiktigt säger hon. Hon tror också att det nog även är lätt
att få lite panik när man inte vet hur arbetet ser ut eller hur organisationen fungerar, det
är inte lätt att komma ut i verkligheten där det händer mycket och osäkerheten kan vara
stor, man behöver någon som kan hjälpa en. För att få en trygghet i sin arbetssituation
tror hon att det är viktigt att ha en realistisk bild av arbetet och verksamheten, ”
En mentor hade kunnat stötta, gå in och lugna ner lite och visa hur det fungerar.”
Samtidigt som det måste finnas en balans mellan mentorn och den nye läraren, det
gäller att mentorn inte punkterar den nye lärarens visioner säger hon, ”det handlar om
att stötta” mentorn skall hjälpa den nye läraren att genomföra sina idéer.

På skolan där Erfaren lärare 3 arbetar finns det inget mentorskap men alla försöker
hjälpa till och de nya lärarna delar en tjänst med en mer erfaren lärare så det blir
automatiskt ett visst mentorskap. Fast det inte går under denna benämningen eller
definieras på det sättet. Anledningen till att det inte finns introduktionsarbete med
mentorskap säger hon kan vara attityden hos lärare kan vara att det blir ett merjobb.
Hon visste inte om att stadskansliet arbetar med ett program för introduktionsår och
mentorskap ,men hon tror att det med mer information om vad mentorskap handlar om
skulle det kanske bli lättare att genomföra det. Det handlar inte bara om merjobb utan
också att man kan se ett utbyte i det, det beror kanske på om en mentor ser det viktiga i
det och är villig att prioritera det, resonerar hon. Det finns nog utrymme och tid för
mentorer på hennes arbetsplats säger hon, ”det beror ju också på vad som prioriteras”.
När det gäller kraven på skolpersonalen från högre ort ser hon det som att dessa krav
inte alltid är rimliga. Resurserna är inte tillräckliga för det jobb som skulle utföras. När
det gäller hennes egna arbetsbörda anser att hon inte hinner med allting utan rangordnar
det som är viktigast för att uppnå målen. Visserligen känner hon att arbetsuppgifterna
hinns med men som hon säger - ”jag hinner med men måste hela tiden prioritera, man
blir aldrig färdig”. Trots detta kan hon tänka sig att ta på sig rollen som mentor för att
hjälpa en nya lärare, men resonerar vidare att en mentor kanske skall vara någon
utomstående som har ett annat perspektiv eller se saker lite utifrån.
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Oerfaren lärare 1.

Respondenten har hört talas om mentorskap inom skolan, men visste inte att det stod i
avtalet. Hon ser det som ett bra sätt att ge nya lärare stöd och tror också att det är därför
som det skrevs in i avtalet. Hon säger själv att det hade varit skönt för henne som
oerfarne lärare att ha haft en mentor. Hon säger att någon man kunde bolla idéer, tips
och tankar med och någon att fråga om hur man kan göra i olika situationer hade
underlättat. Vidare tror hon att det varit bra för henne med någon som kunde hjälpa till
med undervisningstips och tips om hur man kan lägga upp lektioner. Hon tycker också
att mentorn även skulle kunna vara med på lektionerna, för att ge feedback. Annars
kanske en timme i veckan vore lagom med tid men ”det bästa vore om man kunde fråga
när som helst.” Hon berättar att rektorn på hennes skola utsåg en mer erfaren lärare som
hon fick mer stöd av och kunde fråga, men det var inte alltid tillräckligt. Hon säger att
hon ”till viss del” fick den hjälp hon behövde. Att inte välja en mentor själv ser hon inte
som ett problem men att det skall gå att byta om problem uppstår. Som oerfaren lärare
tycker hon också att det är upp till en själv att fråga om saker man undrar över och
behöver hjälp med. Hon säger att hon kunde ha frågat mer men samtidigt kan det vara
svårt som ny att veta vad man skall fråga om.

Hon berättar att man på hennes arbetsplats jobbar i arbetslag och det är ”väldigt
positivt”, hon säger att det är väldigt bra att man hjälps åt. Hon tycker att man kan fråga
om allt möjligt i arbetslaget, de ställer upp väldigt mycket, men vidare säger hon att det
ändå är mycket arbete på egen hand, det är inte så mycket samarbete mellan lärarna vad
gäller att planera och lägga upp undervisningen.

Även om Oerfaren lärare 1 arbetat som lärare i ett år ser hon sig själv som ny lärare och
att det säkert tar lång tid innan hon kommer in i yrket. För detta tror hon att en mentor
hade kunnat möjliggöra för henne att komma in i yrkesrollen snabbare. Men hon tycker
att det ännu är för tidigt att säga om hon valde rätt yrke. Det känns fortfarande som en
prövoperiod där hon i alla fall ger det ett halvår till. Hon tror att hjälpen från en mentor
hade underlättat för henne att se om hon har valt rätt yrke. Att hitta mentorer åt nya
lärare tror hon inte är speciellt svårt det mesta hänger på tid och arbetsbelastning. Hon
säger att det är en generellt stor arbetsbelastning för lärare och att det säkerligen är svårt
att få tiden att räcka till för ett mentorskap. Hon säger att det kommer behövas
kompensation för mentorerna, det går inte att få med i den ordinarie arbetstiden. Hon
upplever själv att hon inte hinner med allt i sitt arbete, i hennes fall skulle det vara bättre
om hon inte undervisat så många klasser. Men hon anser att man efter hand lär sig yrket
och att man då lär sig bli mer effektiv.

Oerfaren lärare 2.

Oerfaren lärare 2 blev som ny lärare tilldelad en mentor på sin första arbetsplats vilket
han tyckte var positivt och fungerade bra. Han säger att han inte kände ett jättebehov av
det men att det var bra att få respons på sina sysslor och det var tryggt att veta att det
fanns någon man kunde vända sig till. Han tror att mentorskap skrevs in i läraravtalet
för att kunna erbjuda stöd åt de nya, ”hjälp och råd” och han tycker bara att detta är
vettigt.
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När han började jobba på sin nuvarande arbetsplats fick han stöd genom att kunna prata
med dem han arbetar med, däremot är han inte involverad i arbetslag utan han har en
timme i veckan där han planerar med de andra lärarna veckans upplägg. Men hans
tidigare erfarenheter av arbetslag var positiva. Själv har han varit väldigt lite i kontakt
med läraravtalet och tror att det ofta är så för nya lärare. ”Allt är i stort sett nytt för en
när man kommer ut. Till exempel sådant som rör facket, arbetstider, avtal osv.”. Han
säger även att han förstår om nya lärare inte är intresserade eftersom de inte vill uppleva
att de inte duger och då behöver en ”handledare”, men han tycker att det är viktigt med
mentorskap och stöttning för nya lärare. Men eftersom han själv har haft en mentor var
han tveksam till om det var något som han saknade när han själv började jobba.

Han kände inte till att Stadskansliet jobbar med ett program för introduktionsår och
mentorskap och tror att skälet till att man har börjat nysta i detta nu är att det kanske har
gjorts utvärderingar om hur nya lärare har upplevt sin situation. Han vet inte om nya
lärare generellt får det stöd de behöver idag.

Han hade själv kunnat tänka sig att vara mentor, men inte som läget ser ut nu med tanke
på arbetsbelastningen han har. Han säger att ”det är klart att det finns tid till andra
arbetsåtaganden men då måste han dra ner på något annat, lägga något annat åt sidan”.
”det blir en fråga om prioritering”. Han tror att det är den stora anledningen till att
mentorer inte finns, det kan vara svårt att finna folk som vill ta på sig denna uppgiften
om de känner att det går ut över ens ordinarie arbetsuppgifter. Hans egen arbetssituation
förhindrar också till exempel att han kan engagera sig fackligt då detta skulle krocka
med hans övriga uppgifter. Han anser också att rektorerna har ett stort ansvar när det
gäller hjälp och stöd för nya lärare, att de brister lite i sitt ansvar i och med att det inte
finns introduktionsår och mentorskap.

Chefen för projekt Kompetens 2000-2010

Chefen för projektet säger att det har visat sig vara svårt att få rektorer att anmäla sig till
introduktionsdagarna. Han kan inte svara på varför det varit på det viset, men spekulerar
dock i att det kan bero på en kommunikationsfråga, dålig information, svårt att hitta
vikarier eller att det inte låtit tillräckligt intressant.

Han säger också att rektorernas inställning till Introduktionsår och mentorskap har
överlag varit positiv, dock med en ängslan om pengarna räcker till detta. Han säger
vidare att detta inte bara handlar om en resursfråga – att mer pengar inte löser alla
problem. Men resurserna har dock överlag ökat till Göteborgs 150 skolor och
politikerna är överens om att mer pengar behöver tillföras.

Han menar att det faktum att många lärare slutar inom fem år på grund av dålig
stöttning, dåligt fungerande lärarlag samt dåligt ledarskap inte är rektorns fel då dessa i
allmänhet har en för hög arbetsbelastning för att kunna utföra ett bra jobb.
Han säger även att det kan behövas fler än en rektor på en och samma skola (främst på
större skolor), detta skulle innebära att ledarskapsansvaret fördelades men det är dock
en budgetfråga.
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Han poängterar att rektorn har ett övergripande ansvar för sin skola när det kommer till
en implementering av detta projektprogram (Introduktionsår och mentorskap).
Rektorerna har också ansvar för att de berörda parterna, det vill säga alla 5000 lärarna
informeras om detta program.

Han säger att lärarna vill ha en tidskompensation för att vara mentor då detta innebär en
tidsåtgång i ett redan tidspressat läge och en inverkan på den allmänt höga
arbetsbelastningen.
I detta läge tror han att lärare kan behöva bli mer effektiva för att finna mer tid åt nya
arbetsuppgifter.
Han berättar att han ibland fått intryck av att lärare har svårt att samarbeta i arbetslag
där han tror att traditioner inom skolan kan vara ett hinder för förändringsarbete.
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Diskussion

Som vi nämner i inledningen av denna uppsats så har Stadskansliet i Göteborg ett
pågående projekt med syfte att stötta och behålla nyutexaminerade lärare i yrket.
Behovet av stöd till nya lärare konstaterades i och med utgivningen av läraravtalet 1996.
Först nu det senaste året har detta på allvar uppmärksammats och arbetet med att
uppfylla avtalet påbörjats. Vår tolkning av resultatet kommer huvudsakligen att utgå
ifrån begreppen trygghet i arbetet, arbetsbelastning och tid.  

Vår förförståelse i ämnet var att Introduktionsår och mentorskap är något bra och vi har
också genom vårt arbete kommit fram till att det finns ett stort behov av detta. Vi har
även upplevt att de människor vi har varit i kontakt med har delat denna inställning.
Trots denna allmänt positiva syn har vi kunnat konstatera att arbetet med
Introduktionsår och mentorskap inte fått ett större praktiskt genomslag ute i skolorna.
Anledningen till detta kan inte ses som en isolerad företeelse, som till exempel hög
arbetsbelastning, utan måste ses som en effekt av flera olika samspelande faktorer. Vi
anser att arbetsmiljöfaktorer såsom hög arbetsbelastning, tidsbrist, stram budget,
förändringsmotvilja, oklara direktiv uppifrån och behov av trygghet i arbetssituationen
genererar ett klimat som påverkar förutsättningarna för ett Introduktionsår och
mentorskapsprogram. 

Vi menar att det är viktigt att se till helheten, det vill säga de olika aspekter av
verksamheten som tillsammans påverkar och bidrar till den rådande situationen. Genom
att uppmärksamma de olika arbetsmiljöfaktorerna och förstå deras ömsesidiga påverkan
kan man på så sätt underlätta ett förändringsarbete, hela tiden med helheten i åtanke,
istället för att lägga resurser på punktinsatser. Vår teoretiska bakgrund och förförståelse
tillsammans med resultatet från intervjuerna har bidragit till att vi ser dessa som mest
centrala i det orsakssamband som ligger till grund för avsaknaden i stödet för de nya
lärarna vad gäller Introduktionsår och mentorskap.

När vi har granskat läraravtalet så har vi kunnat konstatera att det inte erbjuder en
handlingsplan för hur man skall gå tillväga vid implementeringen av Introduktionsår
och mentorskap. Denna brist på direktiv kan försvåra arbetet i skolorna då man kan anta
att nödvändig kunskap inte alltid finns hos dem som berörs. En av de intervjuade
rektorerna påpekar att om det fanns klarare riktlinjer i läraravtalet skulle införandet i
skolan av Introduktionsår och mentorskap kunna underlättas. En intressant aspekt är att
ingen av skolorna vi har besökt har ett fungerande program trots att personalen på dessa
skolor förstått att detta är någonting som är aktuellt och viktigt för nyutexaminerade
lärare. Detta ser vi som en naturlig följd av att dessa skolor bland annat präglas av de
ovan nämnda arbetsmiljöfaktorerna.

Samtliga av våra respondenter på skolorna tar upp begreppet tid som en väsentlig orsak
till hur dem upplever sin arbetssituation. Det är framför allt lärarna som upplever att de
har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, vilket ofta leder till ofrivilliga prioriteringar
där det pedagogiska arbetet får stryka på foten för det administrativa arbetet. Denna
tidsbrist kommer av en aldrig sinande belastning i form av större elevgrupper
tillsammans med övriga tidskrävande åtaganden utanför klassrummet. Våra intervjuer
med de olika lärarna parallellt med litteraturen har visat att när en lärares situation
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präglas av en kontinuerlig belastning blir möjligheterna för uppfyllandet av de
personliga målen begränsade. I en arbetssituation där de egna ambitionerna inte ges
utrymme finns det heller inte utrymme för egna initiativ, nya arbetsuppgifter
(exempelvis mentorsroll) eller en positiv syn på förändringar. 

Mentorskap som funktion rymmer, trots den positiva intentionen, aspekter som kan ge
upphov till inte önskvärda konsekvenser om det inte brukas med rätt förståelse. Tanken
är att en mentor, för att vara ett så stort stöd som möjligt, skall inneha en rad personliga
egenskaper. Kritik som har framförts riktar sig just mot detta och menar att en vanlig
syn på mentorskvalifikationerna är att den tilltänkta mentorn bör ha en längre erfarenhet
inom yrket. Detta är visserligen viktigt men behöver kompletteras med egenskaper som
känslomässig stabilitet, personlig mognad, gott omdöme och ledaregenskaper. Vi anser
att dessa egenskaper behövs för att relationen mellan mentorn och adepten skall bli så
fruktsam som möjligt och präglas av ömsesidig tillit och respekt. Om inte, finns risk för
negativa effekter av den beroendesituation adepten befinner sig i.

Vi anser att det är viktigt med en koppling mellan lärarutbildningens teori och yrkets
praktik och att mentorskap hjälper till att skapa en smidig övergång mellan dessa båda
plan. Vår förståelse är att det i dagsläget brister i denna del av den praktiska
tillämpningen och därmed försvåras den nyutexaminerade lärarens möjligheter att
komma in i sin lärarroll.

Liksom några av våra respondenter, säger 1/3 av de nya lärare som svarade i den av
Lärarförbundet utförda undersökningen (Kommunerna sviker nya lärare), att de har/har
haft en mentor. Eftersom läraravtalet inte preciserar närmare hur en mentor bör vara
eller mentorskapets tillvägagångssätt, anser vi det vara troligt att dessa lärare inte har
fått det stöd som de enligt läraravtalet har rätt till. Vad vi menar här är att utan klara
direktiv och definitioner kan man visserligen uppge att ett mentorskap har funnits, men
det säger ingenting om huruvida mentorskapet har gett det stöd som det per definition
innebär.

Skolans anställda har i sin verksamhet naturligtvis olika uppgifter, funktioner och en
varierande syn på sig själv och sin situation. Vi anser att det kan innebära att de
sinsemellan upplever tidsbegreppet och sin reella tid väldigt olika och möjligtvis även
en saknad i förståelse för det ansvar och arbete som ligger i de olika rollerna. 
I teoriavsnittet tas det upp hur ledning och administration jämfört med lärarna planerar
(beroende på åtaganden) på skilda sätt, och vi menar att detta i sig bidrar till att försvåra
förståelsen för den koppling som finns mellan arbete och tidsåtgång mellan parterna.
Denna brist på samförstånd kan leda till ett försvårat förändringsarbete samt att
samverkan och andra arbetsformer upplevs som påtvingade. 

Lärarens arbetssituation är beroende av hur skolans beslutsfattare (rektor såväl som
kommunalpolitiker) uppfattar skolverksamhetens möjligheter. Vi anser att den ofta
pressande situation som läraren befinner sig i skulle kunna undvikas, eller i alla fall
förmildras, om det från högre nivå fanns en större förståelse för hur den faktiska
kopplingen mellan arbetsuppgifter och dess åtgång i tid såg ut för lärarna i skolan.
Bristen på förståelse hos beslutsfattare kan då lätt skapa orealistiska och kortsiktiga
tidsplaner, och i detta läget vill lärarna bromsa upp takten. Detta kan leda till en större
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otålighet från ledningen och större krav på ett snabbare genomförande. Denna onda
cirkel som skapas anser vi generera en allt större klyfta mellan beslutsfattare och lärare
och i förlängningen förstärker den misstro som, enligt oss, finns hos lärarna. Misstron
ser vi som en stark bidragande orsak till att exempelvis Introduktionsår och mentorskap
inte har fått bredare uppmärksamhet i skolorna.

Allt eftersom arbetet med denna uppsats har fortskridit tycker vi oss ha sett en möjlig
brist på kommunikation mellan de olika nivåerna inom skolans verksamhet, främst
mellan kommunal och rektorsnivå. Ett exempel på detta är Göteborgs Stadskanslis
framtagande av programmet för Introduktionsår och mentorskap och då det hölls
informationsmöten för kommunens alla rektorer. Möten som inga av våra intervjuade
rektorer hade närvarit vid. När kommunal information inte når ut till skolorna kan det
naturligtvis inte ses som något positivt i arbetet med att förbättra situationen för
nyutexaminerade lärare.

Vi tycker oss se ett skolväsende i omvandling och detta i ett spänningsfält mellan en
samhällsutveckling där utbildning och kunskaper alltmer betonas, och en skola som
under snävare resursramar tvingas pröva nya metoder för att utveckla sin verksamhet. 
Dagens skola finns i ett samhälle där krav på ökad utbildning hela tiden ställs, där
arbetsmarknaden förändras och där tillgången på information hela tiden ökar. Vi anser
att skolan måste få möjlighet att möta dessa krav och därmed börja ifrågasätta sin
organisation, urval av kunskaper, samarbetsformer och arbetsformer. 

Kommunerna har påbörjat förändringar, men har allmänt sett inte utvecklat en strategi
hur förändringarna skall ledas, följas upp och värderas. Ekonomiska ramar ges utan att
verksamheten får möjlighet att i grunden utvecklas inom dessa ramar. Det blir
detsamma fast i mindre utsträckning, istället för nya former och utveckling av
verksamheten. 

Vi anser att de slutsatser vi har kunnat dra i denna undersökning stämmer väl överens
med det syfte och de frågeställningar vi har formulerat. Vi vill betona att vi ser
problematiken med Introduktionsår och mentorskap som orsak av flera
sammanhängande faktorer.

Så här i uppsatsens slutskede kan vi önska att vi lagt något större betoning på begreppet
kommunikation. Att vid intervjuerna ha ställt mer precisa frågor som belyser hur
kommunikationen ser ut mellan olika rollinnehavare i skolan såväl som på kommunnivå
hade, enligt oss, bättre kunnat lyfta fram de psykosociala aspekter som kännetecknar
skolans verksamhet. För att vidare studera Introduktionsår och mentorskap anser vi det
relevant att i mer detalj arbeta med begreppet kommunikation och information i skolan,
samt hur interaktionen mellan kommun och skola ser ut.
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Bilagor

Intervjufrågor till rektorn

� Vad har du för yrkestitel? 
-Hur länge har du arbetat som/med detta?

� Vad har du för utbildning? 
-Vilka tidigare arbetsuppgifter har du haft?

� Känner du till att kommunen arbetar med ett program för introduktionsår och
mentorskap?

� Vet du vad som står i läraravtalet för introduktionsår och mentorskap?
-Tillämpas detta på din skola?
-Eller finns det ev. andra alternativ till mentorskap.
-Om inte - varför då?

-Om ja - hur länge har det funnits? 
-Hur går det till?
-Om det finns ett alternativ - Varför har ni valt detta och hur
länge har detta förkommit?
-I vilket syfte har ni detta alternativ?
-Kan du beskriva hur det fungerar?
-Tidsåtgång, för/nackdelar, svårigheter, vem blir mentor?

Om skolan inte har mentorskap

� Varför tror du att det inte har gått att införa under de år det funnits med i
läraravtalet?

-Svårigheter
-Budget
-Tid
-Arbetsbelastning (alla har för mycket att göra/vissa har för mycket att göra)
-Svårt att hitta mentorer?
-Informationen (når inte ut, oklar, preciserar inte vad det handlar om)
-Organisatoriska problem?

-Staten/kommunen tar inte sitt ansvar?
-Oklara styrdokument?

� Vad tror du, vad tycker du personligen om mentorskap och ett introduktionsår?
-Bra/dåligt? - varför

� Hur tror du nya lärare känner? 
-Varför?
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Intervjufrågor till läraren

� Vad undervisar du i? 
-Vilka områden är du verksam inom?

� Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare?
� Vad har du för utbildning?

� Känner du till att det i läraravtalet står att det skall finnas en mentor tillgänglig
under introduktionsåret?

-Om ja - Hur har detta kommit till din kännedom?

� Varför tror du detta finns med i avtalet?
-Har du någon uppfattning om när detta skrevs in i avtalet?

� Vad tror du anledningen kan vara till varför inget hänt sedan det skrevs in i
avtalet (1995)?

-Varför? Utveckla?  - kan det ha att göra med organisation, ledning,
arbetsuppgifter mm.

� Vad anser du om din arbetsbelastning?

� Åsikter om arbetsbelastningen och krav för lärare generellt?
-Finns det tidsbrist?
-Är du nöjd med arbetsupplägget?
-Vad kan ändras?

� Vad hade du för förväntningar på ditt yrke när du började som ny lärare?
-Har dessa införlivats? 
-Fanns det något du saknade som ny lärare?

� Fick du någon hjälp och stöd när du började?
-Hade du velat ha detta, haft någon med en mentorsroll?
-Varför? Vilken skillnad hade detta kunnat göra?
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