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Förord 
 

Lärarutbildningen i Skövde har fattat beslut om att ge ut vissa skrifter i en rapportserie. 
Närmare upplysningar om villkoren för detta finns på Lärarutbildningens hemsida. 
Arbetande redaktionsgrupp har hittills utgjorts av Lars-Erik Berg, dåvarande ordförande i 
Lärarutbildningsnämnden, tillsammans med bl.a. Kennert Orlenius, som spelat en 
initierande roll bakom att Högskolan i Skövde nu har en lärarutbildning. Redaktionsgruppen 
ska svara för att granska inlämnade manuskript och lägga riktlinjer för utgivningen. Orlenius 
skrift (2005) Vision – Förnyelse – Utveckling. Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde, 
som i flera kapitel tar upp historien bakom Lärarutbildningen i Skövde bör ses som den 
första publikationen i serien, även om redaktion och rapportserie ännu inte fanns vid det 
tillfället. 

Det är en glädje för oss att nu kunna presentera fyra olika bidrag inom ramen för ett 
gemsamt tema: mentorskap. Fenomenet mentorskap är något som diskuterats länge och i 
vitt skilda sammanhang. Det belyser en brist som ofta finns inom pedagogiska processer, 
men inte bara inom skola och utbildning i trängre bemärkelse utan även ute på arbetsplatser. 
Mentorn är en gestalt som fyller ett gap. Typexemplet kan i vårt sammanhang gott vara den 
nyutexaminerade läraren som i sitt arbete har behov av någon att dryfta sådana problem 
med, vilka inte kunnat ges plats i utbildningens kursbundna former, därför att de är av den 
naturen att de dyker upp i en konkret arbetssituation. Mentorn ska fylla den funktionen. Den 
kan ses som en viktig verksamhet som länkar utbildningen inför ett yrke till det praktiska 
utövandet av detta yrke. 

En viktig fråga blir genast att ta ställning till vilka kvalifikationer en mentor ska fylla. Måste 
en mentor vara en äldre och erfarnare företrädare för det yrke eller den verksamhet som ”den 
nya” ska ge sig in i? Eller kan mentorn vara en person på samma kunskapsnivå? Kan det vara 
en från ett annat men ändå relevant yrke? Kan kuratorn vara mentor åt den nyblivne läraren? 
Och omvänt? 

Mentorskapet kan i vid mening kanske utövas av olika slags människor med olika 
kompetenser. Vanligen är det en äldre erfaren kollega i yrket som är mentor. Tom Tillers text 
i kapitel 2,  Fra det innerste rommet, rör sig delvis inom detta fält. Den är också en i 
redaktionens ögon inte bara informationsrik och illustrativ skildring, utan har också 
påtagliga estetiska kvaliteter och rymmer en behandling med undersökningsmetoder som 
brukar kallas ”kvalitativa” på ett underhållande sätt. Före Tillers text har vi som kapitel 1 en 
framställning i konkreta termer av hur det projekt som ligger till grund för den här 
skriftsamlingen planlades och verkställdes. Projektledaren Gerd Gustafsson har översiktligt 
beskrivit hur projektet Ny i läraryrket organiserades och utvecklades, ett projekt genomfört i 
samarbete mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde. 

Det är fullt möjligt att andra aktörer också ska kunna spela en liknande roll som mentorn 
har. Susanne Gustavssons text tar upp teoretiska aspekter av mentorskapet och relaterar till 
Tiller. Vi önskar också nämna att Gustavsson i sin avhandling ”Motstånd och mening – 
innebörd i blivande lärares seminariesamtal” tar upp ämnet i en sådan besläktad mening: 
Kan blivande lärare spela en mentorsroll för varandra i formella och informella samtal redan 
inom utbildningen och vid dess slut? Gustavsson diskuterar inte explicit mentorskapet, men 



hennes ämne berör området. Mentorskap är en institutionaliserad form för att dryfta sådana 
problem med kunnig och erfaren ledning, dvs. sådana problem och utmaningar som också 
lärarstuderande möter och som Gustavsson studerat i sitt avhandlingsarbete. Hon ser 
positiva konsekvenser av studenternas diskussioner. I så fall borde någon arbeta för att 
kunna institutionalisera sådan verksamhet som hon har kartlagt, och utsträcka den till de 
nyexaminerade lärarnas inträde som anställda i skolans värld.  

Gerd Gustafsson ger i kapitel fyra konkreta synpunkter, i egenskap av projektledare, på den 
verksamhet som Tom Tiller ingick i och bidrog till att sätta form på under en period av 
lärarutbildningen i Skövde. Gerd Gustafsson kompletterar bilden och fokuserar mentorernas 
roll och erfarenheter i projektet. Det är en berättelse om en laddad period med många 
konkreta frågor, besvarade och obesvarade som väntar på vidare belysning, som vi här får ta 
del av. Den reflekterar tillbaka på den framställning som Tiller inleder med sin berättelse. 
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Kapitel 1 

Bakgrund till projektet Ny i läraryrket 
 

Av Gerd Gustafsson 
 

Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren 
 
I ett samarbetsprojekt mellan Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Skövde 
(HS) och Skövde kommun genomfördes ett mentor/adept-program för nyutbildade 
lärare med start 2005. Idén till utvecklingsinsatsen väcktes inom det nationella projektet 
”Attraktiv skola”, där Skövde kommun och HS medverkade. Projektets benämndes Ny i 
läraryrket – Breddad kompetens för nyexaminerade lärare, mentorer och högskolans 
lärare.  Medel till satsningen utgick från Myndigheten för skolutveckling. Som expert 
medverkade professor Tom Tiller från Tromsö, Norge. Under projektet medverkade 
Tiller som föreläsare, och han beviljades också medel för att analysera och dokumentera 
adepternas beskrivna erfarenheter av deras första år i yrket. Se vidare kapitel 2, Fra det 
innersta rommet – Glimt fra adeptenes og mentorernes dagböcker.  
 
Syftet inför starten av den första omgången var att projektet skulle: 

• bidra till att öka attraktiviteten i läraryrket 
• höja kvaliteten i verksamheten 
• ge de nyutbildade lärarna ett stöd i sin yrkesroll 
• inspirera till utveckling och att fortsätta som lärare 
• väcka intresse för att studera och utveckla sin egen lärarskicklighet  
 

De nyutbildade lärarna skulle erbjudas var sin mentor från kommunens förskolor och 
skolor. HS skulle erbjuda seminarier, samtal och möjlighet till fördjupad reflektion. 
Projektet skulle nå alla nyutexaminerade och nyanställda lärare inom förskola och 
grundskola i Skövde kommun, oavsett vid vilken högskola de genomfört sin 
lärarutbildning. 
 
Projektets grundidé var baserad på idén om aktionsforskning och aktionslärande. 
Aktionsforskningens signum är att utveckla ett samarbete mellan akademi och praktik 
och att det arbetet startar i praktiken. Praktikernas erfarenheter blir en central källa då 
frågorna formuleras. Tanken med projektet var att kopplingen till aktionsforskning 
skulle leda till såväl personlig som professionell utveckling inom läraryrket. 
 

Organisation och villkor 
Projektet kom att genomföras i två omgångar, den första under läsåret 2005/2006 och 
den andra under läsåret 2006/2007. Totalt deltog 11 mentorer och 39 adepter anställda 
inom förskola eller grundskola i Skövde kommun. Flertalet av dem deltog i den andra 
omgången av projektet. Det fanns en projektledning med representanter från 
skolförvaltningen i Skövde kommun och från Regionalt utvecklingscentrum vid HS. 
Kommunen avsatte tid i tjänsten för såväl adepter som mentorer. Adepterna fick 10 
procent och mentorerna 5 procent för en adept och 10 procent för tre adepter, vilket 
också var maximalt antal för varje mentor. För att vara berättigad till att få en mentor 



skulle man ha en tillsvidareanställning eller ett vikariat på ett år. Mentorerna 
rekryterades genom intresseförfrågan och tillsattes med utgångspunkt från erfarenhet, 
utbildning, lämplighet och engagemang i sitt yrke samt ett intresse för att driva 
skolutvecklingsfrågor. En målsättning från kommunens sida var att adepter och 
mentorer skulle ha skilda arbetsplatser. De flesta mentorerna arbetade inte på samma 
arbetsplats som adepterna.  
 

Olika roller 
Före det första mötet på högskolan hade adepter och mentorer lärt känna varandra. 
Avtal och premisser för själva satsningen var klargjorda av kommunens representanter 
och adepterna deltog i projektet av egen vilja. Centralt inför fortsättningen var att 
klargöra aktörernas roller och ansvarsfrågor.  
 
Förutom krav på allmänt aktivt deltagande var adepternas ansvar att skriva loggbok 
under projekttiden. Det innebar att de till exempel skulle göra noteringar före mötet med 
mentorsgruppen men också därefter. Loggboken var privat, men den skulle utgöra 
underlag för samtal. Den skulle också avslutningsvis skickas till Tom Tiller i reducerad 
form för analys och som underlag för projektrapportering, dvs. adepten kunde ta bort 
delar som vederbörande ansåg alltför privat.  
 
I mentorernas roll ingick förutom deltagande i projektets gemensamma samlingar också 
handledande funktioner. För att synliggöra olika handledarroller ägnades tid till att 
bland annat särskilja tre typer av handledarskap; handledaren som medtänkare, som 
modell och som trygghetsskapande hjälplärare. Vilken innebörd såg de deltagande i 
handledarskapet? Avsikten var att bredda handledningsfunktionens möjligheter i 
praktiken både för mentorer och adepter. 
 
I den första omgången var HS roll mer passiv och mindre styrande än i den andra 
omgången. I projektet visade det sig efterhand behov av att styra upp både organisation, 
innehåll och form. Här aktualiserades också HS roll i sammanhanget. Vilken roll kan 
högskolan ha i en utvecklingsinsats av detta slag? Inför den andra omgången tillsattes en 
projektledare från HS. Utgångsläget var att se de tre aktörerna adepter, mentorer och 
högskolans projektledare som jämbördiga parter med olika erfarenhetskapital som 
skulle främja kvalitet och utveckling. 
 

Erfarenheter och utveckling av projektet 
Erfarenheterna från första omgången pekade på behov av flera förändringar i projektets 
innehåll och form. Deltagarna hade till exempel deltagit vid vissa kursmoment 
tillsammans med lärarstudenter, där innehållet inte alltid upplevdes som relevant för en 
utbildad lärare. Kraven på delaktighet var inte tillräckligt tydliga etc.  En projektledare, 
tillika lärarutbildare i pedagogik vid HS, rekryterades till projektet. Dennes roll blev att 
hålla samman gruppen, initiera och leda samtal kring valda teman, vara förbindelselänk 
mellan ”fältet” och den genomgångna utbildningen samt att strukturera 
dokumentationen, dvs. loggboksskrivandet.  
 
Projektet var till sin karaktär processinriktat. Erfarenheter i projektet togs som 
utgångspunkt för vidare utveckling och förändring. Då del ett genomfördes gjordes 
erfarenheter som blev användbara utgångspunkter för genomförandet av del två. 



Konsekvenserna innehöll dels organisatoriska och dels innehållsliga fördjupningar. 
Översiktligt kan förändringar beskriva på följande sätt: 
 
Erfarenheter från första omgången   Förändringar 
Behov av tydligare fokusering på och 
styrning av de nya lärarnas arbete med 
dokumentationen. 

Strukturen för projektet synliggjordes och 
skrivprocessens verktyg presenterades och 
analyserades. Begreppen reflektion och 
respons beskrevs och förankrades. 
 

Att integrera de nyutbildade lärarna i 
lärarutbildningens kurser gav inte önskad 
effekt av fördjupning 

En av lärarutbildarna tillsattes som 
projektledare. Högskolans skulle vara 
samtalspartner och bjuda en samtalsarena 
där fortsatt lärande och tankeutbyte skulle 
ske på jämbördiga villkor. Träffarna skulle 
ha olika teman, vilka formades i sam-
förstånd, och de skulle genomföras med 
ledning. 

Det fanns en otydlighet i vad 
nedsättningen i tjänsten med 10% skulle 
innefatta. Rektorerna hade ibland 
svårigheter att tillgodose nedsättningen. 
Därmed blev det också svårt att avsätta tid 
för att nå projektets mål. 

Genom att tydligheten och 
konkretiseringen av projektets mål ökade 
var tanken att också motivationen och 
möjligheterna till att ”skapa tid” skulle öka. 
Att dokumentera och reflektera sitt lärande 
är ett arbete som kräver tid och ett lärande 
om hur man går tillväga. Möten skulle ske 
både i verksamheten i mentorsgrupper och 
på högskolan. Dessutom skulle besök hos 
varandra genomföras inom mentors-
gruppen. Därför planerades organisationen 
av projektet noga och ett schema 
upprättades.  
 
 

Projektets förankring i lärarutbildningen 
behövde stärkas. 
 

Hur de nya lärarna kan vara en resurs 
exemplifierades på olika sätt. 
Projektledaren kunde göra återkopplingar 
och bygga vidare på vad de före detta 
studenterna hade haft möjligheter att 
skapa sig ett lärande om. Här kunde både 
mentorer, som också är VFU-lärare, och 
adepter bidra till skilda perspektiv. 

 

Innehåll 
För att konkretisera nämnda mål formade projektledare ett innehåll för träffarna. 
Kommunens skolstrateg, som var delansvarig för projektet, deltog vid de flesta träffarna 
och tillförde övergripande information från verksamhetsfältet. I samråd beslöts att sex 
träffar kunde vara ett lämpligt omfång. Två mentorsträffar genomfördes också 
tillsammans med projektansvarig, en planeringsträff samt en träff efter projektets slut. 
Syftet med den senare var att göra en uppsummering och uppföljning samt en diskussion 
om hur vi går vidare. För fler detaljer om teman för träffarna se bilaga 1. 
 



1. Ny i läraryrket – mål och arbetsmodell 
2. Skrivprocess samt respons och reflektion 
3. Ny lärare – distansföreläsning med Tom Tiller 
4. Den gode läraren, vad kan, vet och gör en sådan? 
5. Den andra dagen – teori och praktik i samverkan, aktionsforskning 
6. Erfarenhetsutbyte, reflektioner och utvärdering 

 

Dokumentation 
För att synliggöra sin lärandeprocess mot måluppfyllelse både för sig själv och för andra 
användes loggboksskrivande som ett verktyg. Uppgiften att kontinuerligt göra noteringar 
i loggboken utgjorde en central i del projektet. Det bör påpekas att i detta projekt kallar 
några av deltagarna dokumentationen för dagbok och andra benämner den loggbok.  
 
Mentorerna och adepterna kommenterade insatsen i en avslutande enkät. En av 
deltagarna hävdar att: 
 

Loggboken har bidragit till att knyta samman teorin med den praktiska 
verksamheten. Genom loggboken har man återigen kunnat synliggöra 
reflektionen och dess betydelse. Vi har reflekterat både över vår yrkesroll och 
också över innehållet i verksamheten. Diskussionen kring loggboken har stärkt 
vår tillhörighet och yrkesidentitet.   
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Kapitel 2 
 

Fra det innerste rommet 
Ny som lærer i Skövde - glimt fra adeptenes og  

mentorenes dagbøker 
 

Av Tom Tiller 
 

Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren 
 

Læringsbilder fra ”the secret gardens” 
Læring trives best der man er to eller flere. Det blir derfor et problem hvis de nye lærerne ikke 
har noen å spille ballen med, ikke har noen som utfordrer, som stiller spørsmål, som setter i 
perspektiv, som oppmuntrer og anerkjenner. Kort sagt, den nye læreren i barnehage og skole har 
behov for kritiske yrkesvenner. Idealet må også være at minst en av disse profesjonsvennene er 
en erfaren, kompetent og reflektert pedagog med et særlig tilrettelagt ansvar for å følge adeptene 
i starten på deres yrkesvei. Gjennom etablering av mentorordningen har Skövde handlet i tråd 
med dette idealet. Rapporten har som siktemål å lete fram noen gode bilder fra de innerste 
erfaringsrommene som vi kan sette inn i den store kunnskapens album om nylærernes møte 
med virkeligheten i skole og barnehage. 
 
Forskning rundt nyutdannede læreres møte med barnehage og skole konkluderer med behovet 
for en veilederordning. Det er både et individuelt problem og et institusjonsproblem hvis nye 
lærere ikke har noen som kan fungere som ”veileter”, dvs. den som søker etter den beste 
læringsveien sammen med sin nye kollega. Mange kommuner og høgskoler har identifisert dette 
problemet. Men bare ytterst få har forsøkt å gjøre noe med det. Det er forholdsvis få prosjekter 
som preges av handling der myndigheter, forskere og skole/barnehage aktivt samhandler i søken 
etter stadig bedre alternativer. Skövde kommune, i samarbeid med Høgskolen i Skövde, har 
gjennom sitt nylærerprosjekt etablert seg som et av de gode unntakene til den allmenne 
unnlatelsessynd på feltet.  
 
Denne rapporten fokuserer på hva som skjer i de innerste tanke- og emosjonsrommene når 
adepter i Skövde kommune får denne nye læringsmuligheten i møte med sine mentorer. 
Problemstillingene er flere: Hva sier adeptene om denne ordningen for sin egen læring i sine 
prosesslogger? Gir den det man hadde håpet på? Stimulerer den læringen? Oppmuntrer den til 
stadig å lære mer? Gir den kraft til å prøve nye veier, eller å utprøve ideer man fikk i 
lærerutdanningen? Eller kan ordningen virke plagsom ved at andre ”ser deg i kortene” i denne 
første, sårbare sosialiseringsperioden? Hvordan opplever mentorene denne nye rollen? Gir 
møtet med de nye lærerne også ny kraft og læringslyst til veileterne? Eller suger den ut energi og 
vilje slik at man nødig vil ta på seg denne oppgaven en gang til? Er dette en ordning som bør 
følges opp og evt. institusjonaliseres?  
 
Videre forfølges spørsmål av typen: Hvilken evt. ny og forbedret læring er det mentorene kan 
bidra med? Betyr nylærernes institusjonaliserte samtalepartner en viktig læringsforskjell den 
første tida i yrket? Hva består denne forskjellen i? Man vet forholdsvis lite om nye læreres 
emosjonelle reaksjoner på yrkesstarten. I dette prosjektet, der de nye lærerne regelmessig har 
skrevet dagbøker av personlig karakter, har vi fått nye og viktige kunnskaper. Et aspekt som 
spesielt berøres omhandler det emosjonelle problemet med nye læreres ensomhet. 
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I rapporten vises glimt fra nylærernes hemmelige hager, dvs de tanker og funderinger de gjør seg 
i sine egne, private tenkerom. I dette innerste rommet er dagboka, eller prosessloggen, det 
viktigste arbeidsredskapet. Jeg har fått tilgang til et unikt materiale. Det er grunn til å berømme 
adepter, mentorer og ledere av prosjektet for i samarbeidet underveis ha lykkes i å skape tilliten 
og tryggheten som er en forutsetning for at mennesker leverer fra seg notater med sine tanker og 
drømmer rundt yrkespraksisen. Min oppgave blir å forvalte denne tilliten på beste måte. Det 
betyr blant annet at jeg har gjort noen enkelte små endringer i sitatene for å sikre anonymitet og 
slik hindre at det som sies kan bli et problem for den som har skrevet, så vel som for de andre 
personene som tekstene berører. 
 

Å bringe nye erfaringer til torgs  
Læringstorget har både en symbolsk og en konkret side. Symbolikken ligger i det gamle 
møtestedet, agora, der mennesker møtes og bytter varer og tjenester. Man skal ta godt vare på 
det som folk bringer med seg til læringstorget. Erfaringer av alle slag; synspunkter, kritikk, ros, 
anerkjennelse etc. skal ordnes, kobles og knyttes til begreper, modeller og teorier. Man skal ta 
vare på suksesser så vel som de feil man gjør når man viser vågemot ved å balansere mellom 
tradisjon og innovasjon. Det betyr at man skal lagre erfaringene, og fra tid til annen åpne dette 
lageret for å reflektere over hva som "egentlig" ble sagt eller gjort som gjorde at vi reagerte slik 
eller slik. Å bringe til torgs handler om at profesjonsutøverne stiller seg selv tre 
sammenhengende spørsmål: Hva har vi gjort? Hva har vi lært av det vi har gjort? Hva er klokt å 
gjøre videre? (Tiller 2005 og 2006)  
 
Skövde har lagt til rette for å kunne bringe de viktige dagligerfaringene til torgs gjennom 
mentorordningen og prosessloggskrivning. Loggen, eller dagboka, som jeg velger å kalle den i 
denne rapporten, er den viktige minneslappen som sikrer at de viktige tankene og ideene ikke 
forsvinner i sluket av hverdagens krav og jag. 
 
”Jeg har sagt at jeg kjenner meg tryggere nå enn da jeg begynte å jobbe, men når jeg begynte å 
skrive, kom jeg på saker jeg ikke enda var riktig komfortabel med...” 
 
”Har skrevet hjemme på kveldene. Loggboka synliggjør for det meste min egen 
sosialiseringsprosess i mitt nyvalgte yrke.” 
 
”Å skrive har vært til glede mange ganger, men det har også blitt et dilemma for meg når jeg har 
kjent at det tar mer tid enn det jeg hadde tenkt...” 
 
Lærende barnehager/skoler og lærende kulturer står sterkt i visjoner og programmer, og 
omfavnes av mange. Men det er alltid et stykke vei å gå fra de vakre intensjonene til de 
problematiske realitetene. Læringens utfordring er krevende. Mange har forsøkt og er godt i 
gang med nye prosjekter som bygger på ideene om refleksjon, erfaringslæring og aksjonslæring. 
Men motstanden er betydelig. Rammeverket motsier denne tenkning og handlingstype. 
Kontekstene er ikke gunstige for de nye intenderte læringskulturene. Visjonene og 
verdikonseptene gir legitimitet for en mer ekspansiv læring, men virkeligheten produserer ulike 
praktiske, verdimessige og maktrelaterte barrierer. Det blir derfor tungt, selv for ildsjelene, å 
bygge en ny læringsvei. Ildsjeler brenner for sine medmennesker. Men de kan fort brenne opp 
når kontekstene slamrer døra igjen foran ansvarsrasjonalitetens læringsideer. I slike 
konfrontasjonstider skal man helst ikke gå alene til læringens verk. Man bør spille sammen. Og 
man må sitte i orkesteret med ”rak lærerrygg”. (Furu 2007) 
 

En dobbel utfordring 
Internasjonal forskning, så vel som erfaring, har gjennom flere tiår vist at passasjen utdanning-
yrke kan være et problem for nylærerne. Utviklingen i skole og barnehage går så fort, med stadig 
skiftende læreplaner og nye krav fra myndighetene, at lærerutdanningen har problemer med å 
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justere og kvalifisere kandidatene for det nye. Slik sett kan nylæreren i barnehage eller skole 
møte en dobbel utfordring: På den ene siden møter de nytt og ukjent innhold, f.eks. de 
individuelle utviklingsplanene (iup). På den andre siden møter de ”virkeligheten” for første 
gang, f. eks. innskolingen, konflikthandtering, foreldrekontakt. De møter realitetene her og nå, 
noe som krever rask og umiddelbar respons.  
 
Men nylærere er, som ordet indikerer, nybegynnere. Eller kanskje har de så mye yrkeserfaring 
med seg fra tida før utdanningsforløpet at de kan kalles avanserte nybegynnere, for å bruke 
begreper fra Dreyfus og Dreyfus. (1986) I møte med en virkelighet som krever treffsikre, raske 
og umiddelbare beslutninger og handlinger, kreves det at læreren har klatret noen trinn videre i 
den kjente Dreyfustrappa. Det fordres intuitiv kompetanse eller ekspertkompetanse. Når de nye 
lærerne ikke besitter denne kompetansen, blir mentorenes rolle svært viktig.  
 
En av adeptene uttaler dette:  
 
”I mentorskapet finnes et behov ”her og når” som ikke fantes på samme måte når jeg var midt i 
min utdanning. Nå når jeg står midt i det virkelige livet ser jeg hvilke biter jeg behøver mer 
kunnskap om. Dette kan jeg formidle til min mentor og diskutere og reflektere over. ... Mentors 
egenerfaring er veldig bra når vi reflekterer sammen. Det kjennes som om jeg får ord og 
bekreftelse på hva jeg faktisk gjør og at jeg har en pedagogisk tanke bakom det...” 
 
Den første utfordringen kan synes å være den største, hvis nylæreren møter den alene. Da er 
både oppgaven og de praktiske grepene for å løse oppgavene ukjente. I det andre tilfellet er 
oppgavene kjent fra praksis i løpet av utdanningen, men her står man plutselig, ofte alene, ansikt 
til ansikt med realitetene; f.eks. forventningsfulle barn med sine foresatte. Kombinasjonen av å 
måtte takle ukjente oppgaver, samt oppgaver man har et perifert utøvelsesforhold til, adderer til 
det generelle trykket det er å gå fra veiledet utdanning til å stå alene på yrkets startstrek.  
 
Sett i dette perspektivet er det neppe en overraskelse at starten i læreryrket kan være vanskelig. 
Det er derimot en langt større overraskelse at myndighetene ennå ikke har lagt bedre til rette for 
at nylærerne skal få en tryggere og mer læringsrik overgang til et av verdens aller viktigste yrker. 
De nye lærerne er i utgangspunktet en ressurs med stor betydning for hvordan en skole eller 
barnehage kan øke sitt læringspotensiale og bygge en lærende kultur. De representerer et nytt og 
friskt organisasjonspust som kan utfordre det etablerte gjennom spørsmål, ideer og nytenkning.  
 
Det disse lærerne bringer med seg til torget skal barnehagene og skolen ta godt vare på. De fleste 
av de nye lærerne er unge av alder. De litt eldre bringer likevel med seg ung kunnskap og unge 
ideer fra lærerutdanningen.  De har med seg det aller nyeste av didaktikk og praktisk pedagogikk 
og bør slik sett være attraktiv for organisasjoner som tar sitt læringsoppdrag på alvor. Dessuten 
har de nye lærerne alle de friske spørsmålene med seg inn i feltet, og det er nettopp spørsmålene 
som er de primære driverne for læring og utvikling. Nye spørsmål drar også med seg nye krav til 
omgivelsene.  
 
Samtidig er de nye lærerne særlig sårbare i dette viktige samspillet. Hvis de ikke møtes med 
positive forventninger, og som ressurspersoner, men betraktes som et av mange ”problemer” i 
en organisasjon, kan det første året som lærer stoppe læringslysten og slokke læringens lys for 
lang tid framover. Dette er et kritisk år for de nye lærernes framtidige læringssituasjon. 
Impregneres de mot læring allerede i startfasen, blir fortsettelsen vanskelig. Vi ser av dagbøkene 
at flere virkelig kjemper for å få startet gode læringsprosesser. De ønsker å bidra aktivt i å skape 
en lærende barnehage og skole. 
 
”Nå når jeg har arbeidet en stund og kan rutiner, papirarbeid og kommet til ro i min yrkesrolle 
begynner jeg å kreve mer av mine kollegaer enn bare praktisk erfaring og diskusjoner om at 
virksomheten skal ”flyte”. Nå vil jeg at vi skal ha pedagogiske diskusjoner som gir meg noenting 
og som i tillegg gjør at virksomheten kan videreutvikles. Men jeg føler ikke at dette skjer. Nå er 
det et nytt arbeidslag igjen og nye barn, og det føles som om jeg er tilbake på rute 1 igjen, der jeg 
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var for et år siden. Ikke tilbake i min usikkerhet i yrkesrollen, men jeg kjenner ikke at jeg utvikler 
meg framover og får arbeide profesjonelt...”  
 
Denne læreren reflekterer videre over hva som må gjøres i denne situasjonen, og identifiserer sin 
egen utvikling gjennom å studere dagboksnotatene: 
 
...”Jeg funderer mye på det nå, og det gjorde jeg ikke tidligere. Det var så mye annet å tenke på 
og reflektere omkring. Da tenkte jeg mye på barna, kollegaene og foreldrekontakten. Men nå har 
jeg begynt å gå i meg selv og undret på hvordan jeg er som pedagog og hvordan jeg selv tenker 
om barns læring. Dette er en viktig bit i mine refleksjoner, mener jeg. Jeg kjenner at det er godt 
at jeg har sett dette gjennom å lese gjennom mine gamle refleksjoner og at jeg har ”et annat 
tenk” nå enn tidligere...” 
 

Yrkessjokk – eller læringskick? 
”Helt ny og grønn på egne ben...” Slik starter en av de nye lærerne sin dagbokskrivning. Videre 
forteller hun: 
 
”Bare en uke etter eksamen sto jeg der på den nye arbeidsplassen og lette etter rektors rom. Vi 
pratet og det kjentes helt ok. Visst ville jeg ha dette vikariatet selv om det bare var på tre 
måneder. Bedre enn ingenting. Første dagen jeg skulle inn til klassen kjentes det ut som om 
beina var av gele og hele magen var full av sommerfugler. Hvordan skulle dette gå? En 
førsteklasse! Nå skulle jeg som helt ny stå på egne ben og det fantes ingen veileder å reflektere 
sammen med etterpå! Men det gikk bedre enn ventet. Når jeg først sto der så slapp all nervøsitet 
og det var bare så flott. Dette hadde jeg gjort mange ganger i praksis som lærerstudent og nå 
kjente jeg at jeg behersket situasjonen og kunne puste rolig igjen...” 
 
Begrepet praksissjokk er ett eksempel på forskningsmessige konklusjoner om møtet med yrket. 
Nye læreres kunnskapskraft, vilje, entusiasme og tiltro til starten i yrket får ikke de forventede 
tilsvar, og negative vibrasjoner forplanter seg tidlig i yrkessosialiseringen. En negativ start i 
yrket kan dermed rive ned mye av det positive som er bygd opp gjennom lærerutdanningen, og 
startproblemene kan farge den senere identitetsutvikling. I en studie av Fransson (2006) ble 
skole og militæret sammenlignet når det gjaldt kultur for å ta imot nye medarbeidere. Det viste 
seg at fenriker, som her ble studert, i betydelig større grad enn lærerne, ble veiledet progressivt 
inn i yrket. De nye fenrikene fikk langt større muligheter for å lære av andre i virksomheten enn 
det som skolen ga sine nye lærere.  
 
Mye kan tyde på at skolen og barnehagen ikke har klart å legge like godt til rette for systematisk 
læring for de nye som kommer inn i yrket som en del andre organisasjoner. Man kunne kanskje 
forvente at en organisasjon der hovedaktørene bærer ordet læring i sin yrkestittel også skulle 
være i læringens front. Hvis dette ikke er tilfelle, er det i alle fall god grunn til ”å rette opp feilene 
fra i går og finne fram noen nye ark med fargestifter til”, for å sitere den norske visekunstneren 
Alf Prøyssen.  
 
Praksissjokk gir negative utviklingsassosiasjoner. Sjokkerte nylærere har dårlige læringsvilkår. 
Deres læring avspores og villedes. Når man sjokkeres i møte med sitt nye yrke, søker man aktivt 
etter trygghet og stabilitet. Omdanning og overskridelse må vike for gjendanning og 
vedlikeholdskreftene. Hvis skolen eller barnehagen ser på de nye lærerne som ”ferdige”, settes 
de til arbeid på lik linje med mer erfarne pedagoger. I noen tilfeller får nylærerne også oppgaver 
som andre lærerne har erfart er vanskelige og krevende og som de helst vil slippe. Hvis 
forventningene til utført arbeid er tilnærmet de samme for nye som for lærere med bred 
erfaring, settes de nye lærerne under sterkt press. Savnet etter en veileder, en mentor, kan bli 
ekstra stort da.  
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Ett kritisk spørsmål blir hva som kan gjøres for å unngå slike sjokk og dempe sjokkbegrepets 
dominans i diskusjonen om nye læreres læring. Kan mentorordningen, som Skövde har satt i 
verk, snu sjokk til kick? Kan møtet mellom nye lærere og sine mentorer forandre yrkesstarten fra 
en problemperiode til en positiv ansats for et langt og godt læringsliv? 
 

”Ensomheten og de negative emosjonene” 
”Liker ikke alle disse sene møtene. Jobbet fra 7-19 i dag og begynner 7 i morgen. Det er for mye. 
Det kjennes som jeg ikke får være hjemme. Hele arbeidssituasjonen er så ny. ..Vi pratet om 
utviklingsplaner på planleggingsmøtet. Vet ikke hva det er. Jeg mangler noe av det som gjelder 
”papirbiten”. ..Har kjent meg overkjørt i dag. Deltar i diskusjoner, men føler at kollegaene i 
stedet for å svare meg bare glor... En vanlig dag på jobben. Merkelig yrke man har valgt. Man tar 
ofte med seg jobben hjem, både papirarbeid og i tankene. I dag fikk jeg det for meg, når jeg kom 
hjem, at jeg hadde glømt et barn som nå var ute alene – fryktelig!  
 
... Av og til holder jeg saker og ting for meg selv. Føler at jeg ikke riktig våger å kritisere de 
andres tanker, ideer og meninger.. Hadde tenkt ut en veldig bra arbeidsgang (syntes jeg selv) og 
et miljøskifte. Jeg fortalte om forslaget, men fikk ikke respons i det hele tatt, verken positiv eller 
negativ. Det leder til at jeg oftere velger å holde inne med tanker og forslag... Og så er jeg 
misunnelig på alle andres energi, hvordan orker de? Jeg kan virkelig, i stedet for å rope jippie til 
en ide, tenke: Å, så slitsomt!” 
 
Når utdanning og yrket møtes på en negativ måte allerede i startblokkene, kan også de negative 
erfaringene vedvare, og i noen tilfeller forsterkes. Forskere (Hargreaves 2000) har blant annet 
identifisert utstrakt ensomhet hos de unge lærerne som et særlig problem. Vi ser det samme 
ensomhetsproblemet i adeptenes dagbøker. Mange føler at de står alene, at de ikke våger å 
spørre om ting de tror de andre i organisasjonen tar som selvsagt, og derfor må finne ut av det 
selv gjennom stillferdig observasjon og analyse.  
 
” Mine første uker var en tid jeg fikk lære meg å spørre om ulike saker. Jeg fikk aldri noen 
introduksjon den første tida og noen rundtur på skolen eller i barnehagen. Jeg ble slengt inn i en 
virksomhet med nye kollegaer, barn og foreldre. Derfor fikk jeg også ta rede på det meste selv og 
forsøke se ”de tause reglene” og den kultur som fantes på skolen. Dette er noe som ikke er 
nedskrevet, men som man får finne ut av selv. Jeg iakttok mine kollegaer i møte med foreldrene i 
hallen, hvordan klimaet var i foreldrekontakten. Etter hvert fikk jeg min egen oppfatning 
hvordan jeg vil være og hva jeg synes er viktig i møtet med foreldrene. Slik ble det også i møtet 
med barna...” 
 
I noen tilfeller ser vi dramatikken utspille seg. En av nylærerne følte seg klemt opp i sitt 
ensomme hjørne. Hun skrev dette i sin dagbok: 
 
”...Jeg får nesten en følelse av at de ikke vil ha meg på denne skolen. Jeg spurte faktisk en av 
lederne om det forholdt seg slik, men det nektet han for og sa at han tvert imot var meget 
fornøyd med meg. Men følelsen er der likevel. Kanskje er det mine nærmeste arbeidskamerater 
som vil ha meg bort. Jeg hadde vanskelig for å få sove denne kvelden og sov bare fire timer den 
natta...” 
 
Andre adepter møter den postmoderne produksjonskulturen som en direkte hindring for læring 
i yrkets hverdag.  
 
”... Jeg synes ikke man skal ha det så travelt i en barnehage, men heller være en motpol til den 
hektiske aktiviteten i samfunnet utenfor. Det er min overbevisning at barns læring fremmes 
gjennom fred og ro og tid for ettertanke. Jeg vil stoppe opp og gjøre en ting ad gangen. Det er 
ikke antallet aktiviteter som betyr noe, men hva vi gjør med det vi holder på med. Stopp opp og 
tenk etter! Det er slik jeg vil jobbe, men mine nærmeste arbeidskamerater synes å tenke på å 



 6 

produsere så mye som mulig. Jeg kan ikke tenke klart når de holder på som de gjør og jeg føler 
meg veldig stresset. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få dem på andre tanker, ettersom de tar det ille 
opp når jeg vil forandre på noe...” 
 
Manglende feedback fra kollegaer på tanker, observasjoner og aktiviteter omtales ofte som et 
problem: 
 
”...Det som har gitt meg mest er nok min mentorgruppe, for de er selv nye og har lignende 
funderinger og tanker og det kjennes fint å erfare at man ikke er alene om disse tankene...” 
 
”Jeg har opplevd at jeg er veldig ensom. Jeg er ensom lærer i min klasse... Jeg har savnet noen 
form for feedback der jeg kunne prøve min ideer opp mot arbeidslaget eller med noen som 
virkelig har tid å sette seg ned sammen med meg noen ganger i uka....I stedet har usikkerheten 
tatt makta over meg og gjort at jeg har valgt den trygge veien og fornemmet hva jeg tror at man 
alltid har gjort på denne skolen. Jeg savner et arbeidslag eller en person på min arbeidsplass 
som får meg til å kjenne meg trygg og sikker i min yrkesrolle; å våge tro på meg selv og selv 
kjenne lyst og motivasjon i det jeg gjør.” 
 
Også noen av mentorene har registrert ensomhet som et problem. Men det synes ikke alltid å 
være så lett å bringe dette temaet på banen i møte med andre. I en av dagbøkene finner vi dette: 
 
”Mine to adepter har mange ganger fortalt om hvor ensomme de kjenner seg i sitt arbeid. Men 
for mange av de andre er det ikke slik og derfor skal man tydelig ikke prate om dette som et 
problem. Hvordan skal man kunne delta i et prosjekt om sin egen læring i klasserommet når 
man ikke kan ta utgangspunkt i sin egen virkelighet” 
 
De nye lærernes emosjoner er et særdeles interessant, men sterkt forsømt forskningsfelt. 
(Starrin 2002. Jakhelln 2008) Emosjonene påvirkes av arbeidsplassens relasjonelle forhold i 
tillegg til forhold i privatsfæren. Arbeidsplass og privatliv vil også gjensidig påvirke hverandre, 
så negative emosjonelle erfaringer i yrkesstarten vil slik kunne påvirke privatsfæren negativt.  
 
Ensomhet og taushet henger sammen. Den ensomme læringsprosess har også en stillferdig og 
taus karakter. Har man ingen kollegaer å prate med, må man føre en taus dialog med seg selv. Å 
bruke seg selv som bollplank er i slike tilfeller nødvendig. Den behøver ikke være negativ, og kan 
skape ekte og varig læring. Men slik ensom læring kan likevel ha en negativ bakside i form 
utvikling av taushet som relasjonsstrategi. Man blir medlem av den tause majoritet og lar 
tausheten tale sin sak eller bruker taushet som makt eller motmakt i det offentlige rommet. På 
spørsmål fra f. eks rektor om hva kollegiet synes om et nytt forslag, synes man ikke, i dobbelt 
forstand. Man blir borte i diskusjonen og blant kollegaer, og etter hvert blir man borte fra seg 
selv i den forstand at man ikke tror man kan eller duger. Man lærer seg på en skjult måte at ens 
egen stemme ikke er verdt å lytte til.  
 
I lys av slike erfaringer og perspektiver kan man forvente at kontakten med egne mentorer blir 
verdsatt og kommentert i dagbøkene.  
 

Som en klippe – mentor sett med nylæreres øyne 
Koblingen mellom nye lærere og mentorer samt mentorgruppa, slik det er foretatt i dette 
prosjektet, må ut fra adeptenes dagbøker karakteriseres som en stor suksess! De aller fleste har 
omtalt forholdet til sine mentorer og betydningen av å ha en mentor og/eller mentorgruppe som 
dialogpartner. Det var kanskje ikke helt uventet at denne relasjonen skulle bli omtalt positivt, 
sett i lys av det som er sagt så langt. Det som imidlertid overrasket, var entydigheten, styrken og 
de emosjonelle positive understrekningene. Vi tar med noen empiriske glimt.  
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Det første bildet handler om mentors betydning som tilrettelegger og inspirator for læring i 
hverdagen: 
 
” Til vårt første møte, som ble svært vellykket, fikk vi hver vår rosa loggbok av vår mentor. Hun 
forklarte at i denne boka skulle vi skrive ned tanker og funderinger så ofte som vi orket. Hver 
gang vi treftes skulle vi diskutere saker som vi hadde skrevet i loggen. Det kjentes i starten 
ganske tungt å få en oppgave ved siden av et allerede krevende yrke. Likevel forsøkte vi å skrive 
noen rader av og til...Jeg skrev mye om problematiske hendelser samtidig som jeg skrev ned det 
som var positivt...Vår mentor har vært med hele tida og støttet oss i både ord og skrift.” 
 
De neste utklippene henspiller på betydningen av empati, oppmuntring, anerkjennelse og 
verdsetting. 
 
”.. Mitt første år har vært meget lærerikt. Det har vært svært verdifullt med en mentor. Vi har 
hatt god kontakt og dialog. Hun har lyttet og reflektert på hva jeg har sagt og skrevet. Hun har 
flere ganger fått meg til å bytte perspektiv og forstå på en annen måte. Når jeg har kjent meg 
utilstrekkelig, har hun trøstet meg med at hun også, med sin erfaring, kjenner seg utilstrekkelig, 
og at det hører til, det også. Min mentor har flere ganger oppmuntret meg og vist på at jeg er på 
rett vei...”. 
 
”I dag kom min mentor og hilste på meg på jobben. Jeg fortalte om de vanskeligheter som jeg 
har i arbeidslaget og det kjentes fint å få diskutere med en utenforstående. Det kjennes verdifullt 
å ha fått en mentor...” 
 
”Jeg har og tror jeg vil komme til å ha stor glede av min mentorgruppe. Det har vært og er fint å 
ha et forum der man kan sitte i fred og ro og diskutere tanker, funderinger og problem uten å bli 
avbrutt og framfor alt; uten å behøve kjenne seg dum. For i alle fall i vår gruppe er ingen 
spørsmål for lite eller dumt for å bli tatt opp. Jeg synes at takket være min mentorsgruppe og 
mine kollegaer så har jeg oppnådd målene. Vi har til sammen gitt hverandre et godt grunnlag å 
stå på og tro på at vi er dyktige på det vi gjør..” 
 
”Her befinner jeg meg nå. På en ny arbeidsplass der jeg hittil ikke trives så godt, men med en 
mentor som er som en klippe.” 
 
Vi tar videre med noen dagbokutklipp som understreker læringsverdien av mentorordningen: 
 
”.. Jeg anser at mentorprosjektet ”ny i læreryrket” er et meget positivt tiltak som har bidratt til 
stor læring for meg. Det største utbyttet har vært samtalene og studiebesøkene som har blitt 
gjort sammen med mentor og adeptene i min ”lille” mentorgruppe...” 
 
”Min mentor er god. Jeg er glad for denne muligheten jeg har fått å få egen mentor dette første 
året. Denne tida er for meg givende og verdifull. Jeg opplever meg som prioritert. Min mentor er 
forstående, kunnskapsrik, erfaren og utrolig dyktig i å lytte og forstå samt at hun kommer med 
verdifulle tips..” 
 
”I møtet med mentor finnes det et ”her-og-nå-behehov” som ikke fantes i utdanningen. Nå når 
jeg er midt oppe i praksis ser jeg hvilke forhold jeg behøver mer kunnskap om. Dette kan jeg 
formidle til min mentor og diskutere og reflektere over... Det kjennes som om jeg får ord og 
bekreftelse på hva jeg faktisk gjør og at jeg har en pedagogisk tanke bakom det jeg gjør. Det er 
også en fordel at mentor ikke arbeider på samme skole som jeg. Det gjør at jeg kjenner at hun 
har tid å sitte ned og lytte på meg og mine tanker..” 
 
Inspirasjon og refleksjon er viktige omdreiningspunkt i vurderingen av mentorenes betydning: 
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”Etter å ha hatt to dagers mentorstid ble jeg på nytt fødd. Veldig inspirert av nye arbeidsmetoder 
og framgangsmåter der man utgår fra barnets tanker og ideer. Å treffe henne kjennes som en tid 
for meg til å få puste og reflektere over saker som har skjedd på jobben...” 
 
Kort sagt: 
 
”Mentorskapet i sin helhet har vært veldig givende. Man har fått mange tanker og ideer 
underveis. Man har kunnet spørre sin mentor samt de som er med i gruppa, ventilere spørsmål 
og annet som man har kjent på og undret seg over. Mentorskapet har gjort at man er kommet i 
gang med tankeprosessen, men man er på langt nær ferdig for det, tankene finnes der og det 
gjelder bare å sette ord på det, noe som bidrar til min utvikling i min yrkesrolle og av min 
tenkemåte.” 

Å finne den åpne døra – organisasjonskulturens betydning 
”For meg personlig tror jeg at jeg om ikke altfor lenge kommer til å slutte på denne 
arbeidsplassen. Jeg har allerede søkt meg bort. Det kan jo kjennes litt som at dette prosjektet har 
vært mislykket, men jeg føler at de forandringer jeg vil skal skje her på skolen ligger for langt 
unna. Det er ikke det at jeg tror gresset er grønnere noe annet sted, men jeg vil arbeide nærmere 
min egen visjon over hvordan arbeidet skal bedrives på min arbeidsplass. ... Det kan finnes 
fordeler i at vi har ulike erfaringer og meninger på en arbeidsplass. Men om jeg vil diskutere 
kunnskapssyn og hvordan vi skal dokumentere og arbeide etter læreplanen, så slås det bort med 
diskusjoner om farge på gardiner..” 
 
Kulturen på arbeidsplassen har meget stor betydning for opplevelser, utvikling og læring hos 
nylæreren. Det etablerte sosiale samspillet kan inkludere den nye på en god måte, men det kan 
også virke ekskluderende. Ledelsens betydning for den nye lærerens læring er også en viktig 
faktor for hvordan starten blir. Der vi finner en åpen kultur gis det også åpninger for den nye 
lærerens ideer, forslag og tanker, dette i motsetning til en lukket skole- og barnehagekultur. 
(Andersson 2005) Vi skal i det følgende ta med et lite utsnitt fra dagbøkene der 
kulturperspektivets betydning berøres: 
 
”Man er i mindretall til de som allerede har arbeidet seg sammen. De har allerede en 
underforstått kommunikasjon som det tar en tid før man får lært seg. Jeg synes av og til at 
høgskolen sender ut sine elever med et litt utopisk syn der man som nyutekaminert skal komme 
ut og forandre arbeidslaget.. til det bedre. Jeg selv har havnet i et fantastisk arbeidslag der alle 
får ordet og blir hørt.”  
 
”Kjenner meg litt som en vikar. Savner ansvar.  Til og med foreldrekontaktene glir forbi meg. Det 
er lett å bli lat og bekvem. Når jeg kommer hjem behøver jeg ikke å tenke på jobben. Samtidig 
kjennes det som det er vanskelig å utvikle meg videre – den livslange læringen? Jobben blir ikke 
så inspirerende når jeg mest flyter omkring og gjør det som behøves i øyeblikket.” 
 
”De jobber så mye på rutinen og synes at det meste er selvsagt, men det som er klart for dem er 
ikke selvsagt for meg. De gjør en del bra saker, men de reflekterer ikke over sine handlinger og 
har vanskelig for å se at andre kan tenke annerledes. I deres nærvær kjenner jeg meg usikker i 
min rolle som pegagog og er redd for å gjøre feil. Jeg vil jobbe med mennesker som lytter, tenker 
og reflekterer. Det er et lykketreff at jeg har en kollega som jeg kan ha givende samtaler med i 
friminuttene. Og så er det flott at vi har slike herlige barn. I dag kom jeg inn på vaskerommet 
akkurat da en liten gutt hadde tisset på potta. ”Jeg har tisset,” sa han. ”Så fint”! ”Da må du vaske 
hendene også,” sa jeg. ”Men jeg har ikke tisset på hendene, forsikret han og så på meg med store, 
ærlige blå øyne”.  
 
En av adeptene byttet arbeidsplass underveis. Hun var meget fornøyd med den første og hadde 
fått til et godt samarbeid med sine kollegaer der. Tidlig på høsten ble hun ringt opp fra en annen 
skole og tilbudt et vikariat.  
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”De ville ha meg uten å vite noe om meg egentlig? Jeg kastet meg i bilen og kjørte til skolen. Jeg 
fikk ikke så mye informasjon og jeg skulle begynne omgående. Jeg ble altså kastet ut i et arbeid 
som jeg ikke visste noe om. Min magefølelse sa meg at dette skulle bli på en helt annen måte enn 
tidligere, og derfor tok jeg kontakt med min mentor samt lette fram den rosa loggboka igjen. 
Allerede etter min første arbeidsdag innså jeg at den nye jobben skulle bli tøff. Klimaet blant 
mine kollegaer var helt annerledes enn på min gamle arbeidsplass, og jeg fikk virkelig kjempe for 
å få rede få vesentlige saker. Ingen ga meg informasjon”  
 
De nye lærerne refererer hyppig til arbeidslaget. Laget er den organisatoriske grunnvollen og 
betyr svært mye for hvordan man opplever sin første tid i yrket. 
 
”Undrer meg på hvordan mine kollegaer i arbeidslaget ser på meg? Jeg tror at de har 
forventninger om at jeg skal sprudle av masse nye ideer og prosjekter. Men som sagt: Vi er et 
arbeidslag som skal arbeide sammen. Det er jo ikke bare jeg som skal gjøre ”alt” på vår avdeling. 
Når jeg tenker disse tankene blir min egen prestasjon på meg selv mindre, og jeg ser fordelen av 
å arbeide i arbeidslag. Likevel er det ”et måste” at man arbeider med samme syn på barn og 
hvordan de lærer.” 
 
Konstituering i arbeidslag er ikke er garanti i seg selv for pedagogisk velfungerende og 
reflekterende team. Det må være til stede en ekte og sterk demokratimoral og en lyst til å være 
og å lære sammen. Om man dessuten er engstelig for at en personlig erfaring eller mening i det 
offentlige rommet risikerer å diskvalifisere på en eller annen måte, skjermer man sin sårbarhet 
ved ”å lukke dørene” etter seg. Dermed lukker man både for sine egne ord på det man erfarer og 
andres spørsmål og kommentarer, som idealt kunne ført læringen videre.  
 
” ...I dag opplevde jeg et møte der jeg kjenner at visse tanker og ideers viktighet beror på hvem 
som sier dem eller hvem de kommer fra. Er det for at jeg er ny at jeg føler slik...? 
 
I verste fall kan arbeidslaget oppleves som en trussel mot enkeltlæreren fordi de andre kommer 
så tett innpå og dermed har utkikkspost både til de sterke og de svake sidene. I et 
konkurransepreget arbeidsmiljø, som man har fått gjennom det individuelle lønnssystemet, 
viser man nødig sin sårbarhet. Det er derfor lett å forstå at det skjer en lukking av 
erfaringsutvekslinger, eller at bare sterke og positive erfaringer luftes offentlig. (Tilander mfl 
2005) Men dermed hindres personlig læring og utvikling. Når barnehagene og skolene preges av 
at man lukker inne egne tanker, meninger og erfaringer av frykt for ukjente konsekvenser, har 
organisasjonen kjørt seg fast i et vanskelig læringsterreng. Nylærere som kommer opp i slike 
situasjoner, får en tøff start i yrket. I slike tilfeller bli mentorene ekstra viktige. 
 

Ledelsens betydning for den gode yrkesstarten 
”Man blir bare litt redd når man får høre at ”hadde jeg ikke hatt en mentor det første året, så 
hadde jeg sluttet. Hvordan ser arbeidsmiljøet ut? Hvordan oppfører kollegaer seg mot 
hverandre? Hvor er ledelsen?” 
 
Dette skriver en av mentorene. Det står en del i nylærernes og mentorenes dagbøker om 
skoleledelsens betydning for yrkesstarten. Det som framkommer, bekrefter erfaringer og teori 
om rektors betydning for kulturen, arbeidsgleden, utviklingsdriv og innovasjon. Rektor er selve 
navet i skolens hjul. Blir dette navet for svakt, bryter hjulet sammen i betydning frustrasjon, 
framvekst av uformelle maktbaser, liten vekt på innovasjon og svake føringer for 
organisasjonsutvikling etc. I noen tilfeller blir rektors rolle framhevet positivt, men i mange av 
dagbøkene oppleves rektor som litt ”fraværende” og ikke merkbart interessert i nylærerens 
situasjon. Noen forstår dette som resultat av tradisjonen og ikke som at rektor har et negativt 
syn på nylærere. Andre peker direkte på svikt i skolens pedagogiske ledelse når det gjelder 
målrettet og verdibasert utviklingsarbeid. 
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”Jeg opplever ikke at det er noe i prosjektet selv som har hindret meg i å oppnå 
dets mål. Det er mer min arbeidsplass og situasjon der i form av mangler i det 
pedagogiske lederskapet og mangel på pedagogiske visjoner som hindrer meg i å utvikle meg og 
arbeide fullt ut som jeg vil.” 
 
Særlig hos mentorene finner vi tanker om forankringens betydning når man går inn i et nytt 
prosjekt. Det er tegn som tyder på at ledelsen noen steder ikke har lykkes i å skape forståelse og 
aksept i sitt kollegium for mentorordningen: 
 
”Det har blant annet vært en del av mine kollegaer som har stønnet over at jeg er borte mine 10 
prosent fra arbeidsplassen, fordi mentorskapet ikke har vært helt forankret blant mine kollegaer. 
Dette er problem som jeg i min mentorgruppe har opplevd at andre også har hatt problemer 
med.” 
 
”Vi ble nødt til å ha møtene på kveldstid. Rektor har fremdeles ikke lykkes i å løse problemet.” 
 
Noen av adeptene gir uttrykk for usikkerhet overfor sin rektor:  
 
”...Vet ikke riktig hvordan jeg skal forholde meg til rektor. Opplever rektor som litt uprofesjonell 
da han påpeker hvor stressfullt der er og ikke riktig klarer å forstå de regler og rutiner som 
finnes...Det kjennes ikke som at vi får den støtte fra rektor som vi behøver. Jeg har tenkt å ta opp 
dette på neste samrådingsmøte...” 
 
I en av dagbøkene finnes en interessant komparasjon mellom to skoler der rektors betydning 
belyses. En av adeptene var tilsatt på to skoler. Hun kaller disse for x- skolen og q- skolen i sin 
logg.  
 
”På tross av at jeg opplevde skolene noenlunde like fra starten av, så kunne jeg snart se en stor 
forskjell. På q-skolen følte jeg det var en god struktur, en nærværende skoleleder som ga 
inntrykk av en skole med balanse og trygghet. Det sosiale miljøet kjentes trivelig ut, på tross av 
at det virket litt konservativt innimellom. På x- skolen kjente jeg avgjort ikke samme balanse. 
Der ble jeg også vitne til et komplisert eksempel på et personaldilemma allerede første dagen. 
..Der var skolelederen ofte fraværende og det fantes underliggende grupperinger som gjorde meg 
svært usikker. Det positive var likevel at det fantes spontanitet og kreativitet, på tross av at jeg 
opplevde at mye kjentes diffust. Et sterkt minne var når jeg spurte om en disiplinsak og fikk 
svaret: ”Prøv deg fram”. Dette på tross av at vedkommende hadde jobbet i mange år og dessuten 
var klasseforstander for disse elevene. Det hadde kjentes bedre om jeg hadde fått et konkret 
svar.” 

 

Når kollegaer gjør de nye lærerne gode 
I flere av dagbøkene kan vi lese om den glede, trygghet og varme som skapes hos nylæreren når 
de får ros og oppmuntring, eller blir anerkjent som dyktige og kompetente. 
 
”I dag har vi hatt planlegging på formiddagen. Jeg fikk da økt selvtillit når mine kollegaer sa at 
jeg hadde gode tanker og ideer om hva vi kunne gjøre med barna. Jeg synes at det er viktig at vi 
med jevne mellomrom forteller for hverandre at det de tenker og gjør er bra: Det er også viktig å 
kunne gi og ta imot kritikk.”  
 
”Jeg skrev mye om problemer samtidig som jeg var nøye med å skrive ned så fort jeg fikk en 
komplement av en elev eller en forelder.” 
 
Denne nylæreren forteller videre om en episode som betydde svært mye for henne etterpå og 
som handlet om å bli gjort god av andre: 
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”I dag har det vært skøytedag. Jeg hadde en hel gruppe med fedre som hjalp til og det var fint! 
En av fedrene spurte meg om jeg skulle være her også til høsten. Jeg sa som det var: jeg vet ikke. 
Da fortalte denne pappaen hvor høgt foreldrene verdsatte meg fordi jeg hadde fått orden på 
klassen og at jeg var så dyktig. Jeg vokste flere centimeter ettersom det var uvanlig å få skryt fra 
fedrene. Jeg vil virkelig være på denne skolen også til høsten! Dessverre er flere overtallige 
lærere interessert i min stilling”  
 
Og hun fortsetter i sin dagbok med følgende: 
 
”Denne samtalen fikk meg til å kjenne at jeg faktisk var profesjonell i mitt yrke. Jeg passet som 
lærer og fikk respons på at det faktisk var slik. Foreldrene til mine elever var veldig dyktige på å 
gi meg ros og oppmuntring som gjorde meg stolt og glad. Dessuten visste jeg at de gode ordene 
ikke var tatt ut av luften. Jeg fikk ros fordi jeg hadde kjempet og lyktes med noe bra... Det styrket 
meg i vanskelige periodene.” 
 
Å gjøre andre god innebærer at kollegaer tar hverandre i hendene og slår en anerkjennende ring 
rundt hver enkelt. Anerkjennelse og verdsetting handler om å gi sine kollegaer et varmt blikk 
eller et oppmuntrende skulderklapp fra tid til annen. En raus kultur preges av at man viser 
respekt for sine kollegaer og alltid passer på at man ikke tråkker på andres verdighet som 
personer. Den gode barnehage og skole har det verdsettende perspektivet høgt på sin dagsorden. 
Den arbeidsplass som er robust av raushet, får fram det beste i sine medarbeidere. Å gjøre andre 
god er også et grunnleggende vilkår for å bygge og vedlikeholde lærende kulturer.  
 
Spørsmålene gir retning for læringen. Stiller vi primært spørsmål som fanger det defensive og 
det fortrykte i oss, har verdsetting overfor andre begrensede utviklingsvilkår. Det finnes liten 
overskuddskraft igjen til å bistå andre på en anerkjennende måte. (Tiller 2008) Når 
arbeidsplassens mørke senker seg over folk, skal vi heller ikke undre oss over at det er så 
vanskelig å se raushetens betydning. Så snart vi har løst det ene problemet, dukker gjerne et 
annet opp som krever full konsentrasjon. Serier med problemspørsmål som må finne sin løsning 
hurtigst mulig undergraver gofotens handlinger og presser mennesker opp mot håpløshetens 
vegger. Hvis vi derimot styrer mot mulighetene er verdsettingens vilkår mye bedre. (Tiller 2007)  
 
Hvordan skal vi så få styrket den gjensidige anerkjennelsen? Her kan den rosa dagboka som 
adeptene fikk utdelt av sine mentorer, og som mange referer positivt til, være til god hjelp. Ett 
generelt råd for å styrke denne viktige dimensjonen på arbeidsplassen er å lete aktivt etter de 
gode argumenter og begrunnelser for å se andre gjennom verdighetslinsene. Få fram 
argumentene for å gi kollegaer en varm og støttende hand der det behøves. 
 
”I dag har innskolingen tatt hele min tankevirksomhet igjen. Antakelig fordi jeg er ny i yrket og 
ikke har noen god rutine ennå. Dette vet jeg kommer til å bli bedre etter noen år i bransjen og 
derfor føler jeg ingen uro, men ser innskolingen som et ypperlig tilfelle der jeg som pedagog 
utvikles. Mine kollegaer er til stor hjelp når jeg kommer med allehånde spørsmål om hvordan jeg 
skal gjøre det i ulike situasjoner. Jenta som jeg skoler inn har begynt å lite mer og mer på meg nå 
og det kjennes bedre og bedre.”  
 
Erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeider viser at disse små, gode tingene vi gjør mot 
hverandre i det daglige også er bærevegger for den gode organisasjon. Men de gode handlingene 
må ikke stoppe i loggbøkene. Etter at vi har tenkt og skrevet, må vi våge det store spranget over 
kløfta til den narrative siden, der vi prater og forteller til kollegaer om det vi har tenkt og skrevet. 
Det skal mot til for å skrive sensitive saker bare for seg selv. Det skal enda mer mot til for å 
fortelle om sine refleksjoner der andre er til stede. (Tiller 2006 og 2008. Tilander, Fackel og 
Tiller 2004) 
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Er begeistringen gjensidig – hva sier mentorene? 
”It takes two to tango”, heter det visstnok. Vi har hørt fra den ene parten, adeptene. Og de er 
stålende fornøyd med sin dansepartner, mentorene. Hvordan ser situasjonen ut fra mentorenes 
ståsted? Kan begeistringen over dette samarbeidet også spores her? Svaret er like klart som fra 
de nye lærerne, men nyansene og argumentene varierer noe. Mentorene kommer i noe større 
grad inn på organisatoriske forhold enn det adeptene gjør. Rektors rolle berøres også mer i disse 
dagbøkene. Vi har primært valgt noen tekstbilder som går på læringsrelasjonen mentor-adept. 
Vi møter først en mentor som har tre adepter og som diskuterer klimaet i denne gruppa. 
 
”I flere timer har vi reflektert, pratet, ledd og noen ganger vært forarget over saker og ting. De 
nye lærerne har gitt hverandre mye støtte, veiledning m.m.. Iblant har jeg bare sittet der stille og 
lyttet til de tre jentenes resonnementer.”  
 
En annen mentor berører magien i kollegaers møte der man søker konstruktivt etter den stadig 
beste løsningen: 
 
”Å bytte tanker og ideer i møte med et annet menneske er fantastisk og å få andre menneskers 
tanker nedskrevne er utrolig berikende. Det er når man skriver at man vet hva man tenker 
faktisk.” 
 
En tredje mentor forteller om hva som kreves for å være en god læringspartner: 
 
”Som mentor har jeg lyttet. Da mener jeg lyttet med stor L. Jeg har ført prosesslogg og gitt 
respons via mail samt i personlige samtaler, ut fra det som nylæreren har ønsket. Jeg er 
overbevist om at man ikke skal gi råd uten å være forespurt.”  
 
Mentorene gjør mer enn å lytte. De ser. Og de gjør. Dagbøkene er fulle av små fortellinger om å 
se den andre, om å bry seg, om å bli berørt, om å markere og understreke til rett tid så ikke 
verdiene blir borte i hverdagsstøyen. Materialet forteller om mentorer som er årvåkne overfor 
hendelser som kan øke de nye lærernes profesjonskraft og utvikling. 
 
”Min adept er opptatt av hvordan mennesker har det og er mot hverandre. Hun er alltid positiv 
og glad og det smitter av på meg også. Etter møtet med henne reiser jeg tilbake til min egen 
skole og setter meg på lærerrommet...Mitt gode humør holder seg...” 
 
”Hun har truffet sin rektor og fikk tilbud om å fortsette. Hun har virkelig fått tøffe seg til dette 
året og hennes selvfølelse har vokst. Barna lytter på henne og respekterer henne på en helt 
annen måte enn da hun begynte.” 
 
En av mentorene forteller at hun selv var usikker på om hun kunne ta på seg dette oppdraget, 
men ble overtalt av kommunens ledelse. Usikkerheten var dels forbundet med dramatiske 
hendelser på hennes arbeidsplass like før hun fikk henvendelsen, og dels med en jobb som var 
veldig krevende og tok det meste av tida.  
 
”Her ser man enda en gang hvor viktig gleden er. Det var jo vanskelig å finne den i all 
bedrøvelsen. Jeg har aldri vært usikker når det gjelder min måte å arbeide på, men har alltid 
vært ydmyk og åpen for nye ideer. Har jo vært veileder for lærerstudenter flere ganger og dette 
kjentes stort først. Så tror eller vet jeg at det å være mentor gjorde at man fikk selvtilliten tilbake. 
Det styrket meg og gleden kom tilbake...Man både gir og tar i gruppa. Jentene i gruppa har vært 
så herlige og det har vært så mange fine diskusjoner.” 
 
”Det som er viktigst i arbeidet vi har som mentor er å grunnlegge en god start i yrkeslivet og å 
styrke lærernes tilhørighet og yrkesidentitet. Å få være bollplank og inspirator har vært og er like 
spennende hver gang man bytter adepter.” 
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Denne mentoren reflekterer videre om nylæreren som ressurs på arbeidsplassen, og bekrefter 
det flere av adeptene har gitt uttrykk for i sine dagbøker: 
 
”Det jeg kan se generelt er at man mange ganger ikke tar vare på og verdsetter den nye læreren 
som kommer ut. Det synes jeg kan være både skremmende og beklemmende..Å våge å gjøre sin 
røst/kunnskap hørt som ny lærer er ikke alltid så enkelt, og der ser jeg min mentorrolle som 
svært viktig som en som kan gå inn å støtte og forsterke...Å holde i foreldresamtaler, lage 
utviklingsplaner er vanskelig og litt skremmende når man kommer ut i yrkeslivet, og der er det 
også veldig viktig at man får støtte i arbeidslaget....Atter igjen har jeg som mentor en viktig rolle, 
men for dem som ikke har slik mentorordning kan det være katastrofalt. Forhåpentligvis har 
man en rektor som støtter, men det ser jo veldig ulikt ut.” 
 
En annen mentor reflekterer over hva de nye lærerne betyr for hennes egen læring som mentor. 
 
”Jeg tvinges hele tida å se på meg selv og min virksomhet utenfra. Adeptenes spørsmål om hva 
jeg gjør og hvordan vi bygger vår virksomhet har gjort at jeg har måttet stille spørsmålene til 
meg selv: Hvordan gjør jeg det? Hvorfor gjør jeg slik?  I gruppa har vi også kunnet jevnføre 
hvordan man gjør i andre barnehager. Det har vært utrolig lærerikt. Jeg utvikler meg hver dag i 
møte med de nye lærerne!” 
 
 
En sak er å reflektere over det som har skjedd fram til der du står. En annen sak er det å ha 
kursen videre framover. For nye lærere er dette kanskje det aller vanskeligste? En av mentorene 
diskuterer i sin dagbok den type refleksjon som griper tak i organisasjonens framoverrettede 
arbeid: 
 
 
”Refleksjon er nøkkelen til læring hos alle, er min oppfatning, og bør definitivt finnes i et 
arbeidslag. Min oppfatning og erfaring er at refleksjon gis lite tid og rom og vurderes ikke 
særskilt høgt. Dermed legger den ofte lokk på den tause kunnskapen som vi pedagoger besitter.. 
...Jeg vet ikke om det er jeg som er litt rar og unødig dyptgående i mine tanker, og litt for 
filosofisk, men noenting mangler her, mener jeg ... Når går diskusjon over til å bli refleksjon? 
Hva innebærer en refleksjon og å reflektere? Er refleksjon å være mer kritisk til noe enn når man 
diskuterer? Vi prater om at refleksjon er å se tilbake på hva vi har gjort og hva våre valg får for 
konsekvenser. Jeg kjøper dette, men ut fra min egen refleksjon blir jeg skeptisk. Det kan dels 
være på denne måten, men jeg reflekterer (tenker) ofte framover mot valg jeg står overfor og hva 
jeg må gjøre for å se hva disse i sin tur kan få for konsekvenser. Er det ikke da refleksjonen får og 
gir størst påvirkning? Eller er det kanskje slik at den påvirker mest før jeg gjør mine valg og 
agerer?  
 
Her-og-nå-oppgavene viser seg å skygge for det mer langsiktige og det prinsipielle. En av 
mentorene forteller at hun hadde forberedt seg grundig til møtene med adeptene, blant annet 
funnet fram egnet litteratur i form av artikler og bøker, men at det nære i arbeidet fort presset 
seg fram: 
 
”Det har vist seg at de nyeksaminerte lærerne har et så stort behov for å diskutere virksomheten 
og hverdagen på sin arbeidsplass at vi sjelden får tid til andre diskusjoner. Vi får derfor innrette 
oss på nåsituasjonen og det aktuelle. ... De føler at de må være mer forberedt og ha lagt noen 
planer, for de har ikke så stor ryggsekk på enda…Mange av de nye er trøtte og forstår ikke riktig 
hvordan ”de gamle” kan være så entusiastiske og ha så mye energi. Behovet for en mentor er 
stort og jeg håper jeg kan fortsette da jeg føler at jeg har en funksjon å fylle.”  
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”Den femte provinsen”  
Dagbøkene til de nye lærerne gir uttrykk for glede og takknemlighet over å ha fått denne unike 
sjansen til å få en best mulig start i læreryrket. I materialet fra mentorene ser vi også klart 
sporene av entusiasme, glede og læringslyst i møtet med adeptene. I rapporten har vi har hatt 
primærfokus på betydningen av organisering av læringsmøter mellom adepter og mentorer i 
Skövde. Men det framkommer også andre aspekter i dagbokmaterialet, dels på linjene, og dels 
mellom dem. Ett aspekt framtrer med forholdsvis stor tydelighet: Organisasjons- og 
ledelsesaspektet. Å ha en ordning med møter mellom adepter og mentor i arbeidstida fordrer tid 
og rom, men også aksept i både formell og uformell betydning.  
 
Disse møtene må ha legitimitet i skolene og barnehagene som er med i prosjektet. Fra 
dagbøkene framtrer et delt bilde, der ledelsen ved enkelte av de organisasjoner som er med, har 
forankret prosjektet solid og dessuten har store forventninger til resultatene. I andre tilfeller har 
både mentorer og adepter problemer med å se at prosjektet har blitt godt forberedt og at 
forventningene finnes.  
 
På tross av problemer med kontekster og rammer enkelte steder har utbyttet av prosjektet blitt 
godt. Det kan synes som om læringsmøtene mellom adepter og mentorer har en kraft som 
sprenger seg igjennom både praktiske barrierer, synspunkthindringer og maktstengsler.  
 
En av mentorene benytter seg av et gammelt sagn fra Irland om ”Den femte provinsen” som 
utgangspunkt for noen av sine refleksjoner fra ”glasstaket”. Jeg har valgt å ta med dette sagnet 
slik det er gjengitt, dels for å vise et eksempel hvor grundig mentorene har reflektert, og dels 
fordi sagnet er egnet som metafor til å få fram noen sluttpoenger fra analysen av 
dagbokmaterialet i dette prosjektet: 
 
På Irland var det mange stridigheter mellom høvdingene i gammel dager. Men hvert fjerde år 
dro alle høvdingene til Den femte provinsen. Den femte provinsen var ikke et geografisk sted, 
men et slags ingenmannsland, en nøytral grunn, der oppfatninger og meninger ble løsgjort fra 
sine normale fordomsfulle sammenhenger og der hver høvding kunne se den nakne sannheten. 
Problemstillingene ble sett ut fra nye og annerledes synsvinkler. I Den femte provinsen møttes 
man for å være sammen under andre forhold enn de man vanligvis møttes under. Der gjaldt 
helt andre regler for samværet. Hver eneste høvding måtte legge igjen våpnene sine utenfor og 
ta av seg klanens kjennemerker. I Den femte provinsen var høvdingen frigjort fra de 
lojalitetsband som normalt bandt han sammen med klanen. I Den femte provinsen var man 
sammen for å se på verden ut fra andre perspektiv, utfordre og utforske de vurderinger og 
normer som var framherskende i hverdagen. Man skulle se på hvilke forandringsbehov som 
fantes gjennom å lytte til hverandre, uten å la seg påvirke av forutinntatte holdninger. Når 
besøket i Den femte provinsen var slutt, gikk man ut, tok opp sine våpen og vandret videre. 
Men alle hadde blitt litt klokere og man ble aldri den helt samme etter et slikt møte. 
 
Denne mentoren mener at barnehagen og skolen trenger et lignende frirom for refleksjon. Det 
behøves klart en femte provins der man kan møtes i trygghet, åpenhet og ærlighet.  
 
”Ved hjelp av et frirom kan vi møtes og får hjelp til å se omverdenen fra en positiv synsvinkel. 
Dette betyr ikke at man neglisjerer de problemer som finnes, men at man ser problemene som 
positive utfordringer. Hvis man gjør dette, påvirkes hele arbeidsplassen. Dette er min visjon... 
Hva vil skje hvis vi ikke får tid til refleksjon? Ny kunnskap kommer bare til å flyge forbi hvis vi 
ikke setter ord på den. På samme måte som at vi ikke kan se oss selv uten i et speil, kan vi heller 
ikke se ”vårt indre menneske” uten at andre mennesker relaterer til oss. Vi speiler oss i andre.” 
 
Og videre får vi disse visdomsordene fra samme mentor: 
 
”Samtalen, respekten og lyttingen til hverandre er viktige for de nye lærerne, viktig for alle 
lærere, viktig for elevene, viktig for skolens framtid. Dette er noe som er blitt ytterligere befestet 
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hos meg gjennom dette prosjektet. Det er også dette som mine adepter har understreket som det 
mest vesentlige som nye i læreryrket og som nye lærere på en ny arbeidsplass.” 
 
Både adepter og mentorer understreker verdien av å få en samtalepartner som er på søk etter 
den til en hver tid beste løsning på de utfordringer som dukker opp i hverdagen. Det er tydelig at 
barnehagene og skolene ikke har lykkes godt nok i å etablere slike pedagogiske femteprovinser, 
der man møtes som jevnbyrdige, selv om man har ulik erfaring og forskjellige synspunkter, der 
man gjør hverandre gode og der det felles poenget vil være at alle skal forlate møtet litt klokere 
enn da man kom.  
 
Felles for de nye og ”de litt eldre” lærerne er at de savner dialogiske fora konstruert med sikte på 
utvikling og kontinuerlig læring. Dette møtet mellom adepter og mentorer blir derfor 
kjærkomment, men hverdagstrykket for de nye er så stort at det blir dårlig med plass for mer 
generelle problemstillinger. Møtene preges av det som har nylig hendt, det som hender nå, eller 
det som mest sannsynlig vil skje i nær framtid og som man må være forberedt på. Denne 
”presentismen” kveler det mer langsiktige, det prinsipielle, og de teoretisk mer dyptgående 
analysene.  
 
Hvis barnehagene og skolene hadde hatt tradisjon for å møtes i Den femte provinsen, ville trolig 
det meste av det umiddelbare hverdagstrykket ikke ha vært så stort, slik at mentorene også 
kunne ha gjennomført sine planlagte teoribaserte diskusjoner. Slik det er nå, går mye av tida 
med til å lufte problemstillingene, men strekker ikke til for å løfte de aktuelle temaer opp på 
høyere teoretisk nivå. Dermed reduseres læringsverdien. Man har problemer med å spinne 
videre på erfaringene slik at de konverteres til varige, anvendbare kunnskaper. Selv om 
kommunen skulle opprette mentorordninger, noe som ut fra erfaringene i dette prosjektet vil 
være en meget god ide, så bør man overveie å supplere med pedagogiske fora med karakter av 
femteprovinser. 
 
Den kraftfulle femteprovins vil stimulere refleksjonen både bakover og forover i tid. Når man 
styrer det refleksive bakover, fanger man opp erfaringene som er gjort og man spør seg hva man 
har lært av det man har gjort? Når refleksjonen vendes forover spør man hva som er klokt å 
gjøre i tida som kommer. Det refleksive tilbakeblikk har som mål å få tak i egen erfaringslæring. 
Når blikket og analysene vendes framover, går vi inn på aksjonslæringens mark. Mens 
erfaringslæring kan karakteriseres av feed-back orientering (Tiller 2006), er aksjonslæring mer 
framoverlent i en ”feed-forward-posisjon.” Når krafthendelen står på feed-forward, kreves mer 
enn å følge i kjente spor og bruke innøvde rutiner.  
 
Det er i denne posisjonen at kreativiteten må mobiliseres og den pedagogiske improvisasjonen 
tas i bruk. (Tiller 2009. Barret 1998) For at det skal kunne skje, må de nye lærerne ha gode 
hjelpere. Læring generelt, og aksjonslæring spesielt, trives særlig dårlig i ensomhet og i 
monologenes rom. Den krever samarbeid, samspill og dialog. Den krever at de nye lærerne har 
motiverte og kvalifiserte mentorer i tillegg til et støttende kollegium og en drivende rektor som 
oppmuntrer og selv er aktivt med på utviklingsreisen. Og den krever at partene henger av seg 
klanmerker og våpen før de møtes. Disse øker sårbarheten og usikkerheten, og det er ”de yngste” 
som rammes hardest.  
 
Dette er spesielt viktig i omstillingstider. Vår tid i dag preges av omstilling, svært rask omstilling, 
der ekspressekspertene etablerer sine innsatsstyrker. Dess raskere omstillingene går, dess mer 
energi bør vi legge i å bygge Den femte provinsen. Hvis konklusjonen er at man ikke har tid til 
refleksjon og læring i hverdagen, vil dette ikke bare være en tankemessig kortslutning, men den 
vil også ganske fort kortslutte de gode utviklingsprosessene i organisasjonen. Og da har alle 
kommet til kort. Sett i lys av dette, er etablering av mentorordninger i dag viktigere enn noen 
gang tidligere.  
 
Omstillingstid er "de nye oppskrifters tid". Det er stadig flere som tilbyr nye modeller og 
metoder. Utviklingen gripes an på nye måter, og nye begreper ser dagens lys. Det usikre har 
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skjøvet oss ut av den lune komkortsonen og krever at vi kan tenke nytt, annerledes og kreativt. 
Slik er det i samfunnet generelt. Hva med lærerutdanningen og overgangen fra utdanning til 
yrke? Tenkes det her annerledes, nytt og kreativt?  
 
Konsulenter og rådgivere har gode vilkår i omstillingstid. Når man er utrygg, er man glad for alle 
som kan vise vei og retning og som kan holde deg i handa på de ukjente stiene i det nye 
landskapet. Med konsulentene følger gjerne de ferdige løsningene. Det ligger store penger i å 
overbevise om at nettopp ”denne løsningen” er den aller beste og må foretrekkes. Skole og 
barnehage slipper heller ikke unna nåtidens varehustenkning, der det legges opp til at man 
”shopper” fra varehyller av ulikt slag.  
 
Men den moderne rasjonaliteten med sin vare-leveranse-terminologi blir et problem i et 
yrkesfelt der verdier som ansvar og innflytelse over egen læring dominerer, og der møter mellom 
mennesker blir det vesentlige. De ferdige reseptene får her begrenset betydning. I skole og 
barnehage må lærerne orientere seg etter ”lære-seg-å-tenke-selv”. Men man lærer seg best å 
tenke selv sammen med andre. Vi er alle høvdinger av læring, men vi er forskjellige og har mye å 
tilby hverandre for å spore den videre læring. Som i det irske sagnet må de ulike 
læringshøvdingene møtes før at dialogens magi (Ekman Philips og Huzzard 2004. Wenger 2004) 
brer seg i rommet.   
 
Vi mangler et ord på norsk og svensk: Samstendighet. Vi sier ”selvstendig” og har plassert dette 
begrepet høgt på verdistigen. Men vi vet at vi best blir ”stendig” sammen med andre. Altså blir 
det nye ordet ”samstendig” viktig for god læring. Vi har lært fra annen forskning om nye lærere, og vi 
har fått det bekreftet i dette prosjektet, at læringen hindres ved at adeptene ikke får noen å dele tankene og 
erfaringene med de første årene i yrket. Ved å stå alene, å være ”selv-stendig” i ordets snevre forstand, 
skyves man bort fra dialogens skimrende muligheter og inn mot monologens innsnevrede læringsrom alt 
fra starten av. Man vikles inn i tradisjonstenkning og tradisjonshandling. For å få til utvikling igjen må 
man først avmontere det man har viklet seg inn i. Mange klarer det, mens andre aldri kommer ut av eget 
spinnvev. Er starten i læreryrket preget at man skyr innovasjonen for å makte tradisjonens krav, er 
sjansene i framtida for å bli aktivt søkende etter de beste pedagogiske løsningene redusert.  
 
I organisasjoner som legger vekt på å styrke den daglige læringen, og som har læringsbegrepene 
øverst oppe i sine største faner, er det et problem at de nye rekruttene til yrket ribbes for den 
kanskje aller viktigste læringsdimensjonen: Den energigivende samtalen med en person som 
bryr seg, som lytter, med stor L, som ser deg og som kan gi råd når du spør. Når man leser 
dagbøkene fra de nye lærerne samt fra mentorene, er konklusjonen krystallklar: Bygg Den femte 
provinsen! Bygg det nye læringshuset for de nye lærerne. La mentorene få en sentral plass i å 
sette opp de viktige stillasene for læringen. Mentorordningen har vist seg å være gull verdt for de 
nye lærerne.  
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Kapitel 3 

Forskningsperspektiv på yrkesintroduktion  

och mentorskap 

 

Av Susanne Gustavsson 

Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren 

I projektet Ny i läraryrket prövas en modell där den nyutbildade och nyanställde 

läraren introduceras i sitt yrke med hjälp av en mentor, en delaktig skolledare 

samt en högskolas lärarutbildning. Målet var att underlätta steget mellan 

yrkesutbildning och yrkesutövande. Ett steg som i hög grad kan upplevas som 

krävande och osäkert.  

Den nye lärarens examensbevis utgör ett formellt tecken på grundläggande 

kompetens. Från att ha varit student i en delvis beskyddande utbildningstillvaro 

ska läraren nu använda sin reella kompetens i samarbete med kollegor, barn eller 

elever och föräldrar. Här skiljer sig läraryrket troligen inte från andra yrken 

avseende skillnaden mellan att utbildas och att utöva ett yrke. Behovet av 

yrkesintroduktion är heller ingen ny fråga inom läraryrket. Ett exempel är 

Skolutvecklingsavtal 2000 som innehöll krav på mentorsprogram och stöd för 
den nyutbildade läraren (Lindgren, 2006). Inom projektet Attraktiv Skola 20011

Lärarutbildningen ska betraktas som en grundutbildning, det vill säga den ska 

lägga grunden till en yrkeskompetens som efterhand kan fördjupas och vidgas. 

Utbildningens villkor inbegriper därmed också en utvecklingsaspekt knuten till 

yrkets uppdrag. Denna aspekt är synlig i generella och specifika utbildningsmål 

(SFS 1992:1434; SFS 1993:100). Tidpunkten för en lärarexamen är ett första 

formellt steg i ett yrkeskunnande som därmed inte kan betraktas som statiskt. 

 

initierades modeller för lärares yrkesintroduktion. Nu låg initiativet mer hos 

enskilda kommuner att i samarbete med fackliga organisationer och högskolor 

eller universitet stödja nyutbildade lärare, vilket inspirerade till det lokala 

projektet Ny i läraryrket.  

                                                        

1 Attraktiv skola 2001-2006  http://www.skola.se/    

http://www.skola.se/�
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Hur sedan detta kunnande utvecklas avgörs av den enskilde lärarens 

förutsättningar, intresse och behov, men även den praktik som den nyutbildade 

läraren blir en del av. Utredningen om legitimation och kvalifikation inom 

läraryrket (SOU 2008:52) har som mål att förbättra förutsättningarna för elevers 

måluppfyllelse genom att bland annat införa ett provår och en legitimation för att 

bli behörig lärare. Det positiva med denna utredning är att den riktar ljuset mot 

nyutbildade lärares yrkesintroduktion. Den kritiska aspekten är att den i högre 

grad verkar tala om att pröva om den nye läraren duger, till skillnad mot att se 

introduktionen i yrket som en övergång mellan utbildning och professionell 

verksamhet. Den bortser också från de möjligheter som den nye läraren tillför 

förskolans eller skolans praktik.     

Enligt utredningen om legitimation och kvalifikation ska introduktionen i 

läraryrket alltså utgöras av ett provår (SOU 2008:52). En paradox i förslaget är 

dock provårets kombination av kontroll- och stödfunktion; den nye läraren ska 

samtidigt både prövas och stödjas (Morberg, 2008). Om utredningen kommer att 

leda fram till ett förslag och en lagändring är i dagsläget oklart. Oavsett vilken 

förändring vi står inför avseende provår och legitimation är den mest 

betydelsefulla aspekten den innebörd vi ger åt yrkesintroduktion och åt 

mentorskap, och den betydelse dessa insatser får för såväl nya som erfarna lärare, 

förskolans och skolans praktik samt lärarutbildning. I denna text avser jag att 

med utgångspunkt i de erfarenheter om yrkesintroduktion och mentorskap som 

dokumenteras i projektet Ny i läraryrket vidga, fördjupa och diskutera genom att 

ta hjälp av tidigare studier och projekt.  

Yrkesintroduktion och mentorskap är internationellt sett en vanlig företeelse 

inom ett flertal yrken (ex Norman & Feiman-Nemser, 2005; Strong & Baron, 

2004), Likaså är standards för legitimation och kvalifikation vanligt, inte minst 

inom läraryrket (ex Ekholm, 2005; Forde, 2007). Forskning som belyser området 

visar också att intresset är stort. En omfattande mängd studier och projekt söker 

efter fördjupad kunskap om mentorskap och yrkesintroduktion. Det finns dock 

skillnader mellan studier om läraryrket och andra yrkesområden, vilket visar att 

varje yrke har sin specifika karaktär. Exempelvis, inom näringslivet och offentlig 

verksamhet är mentorskap ofta förknippat med ledningsfunktioner (Andersson, 

2000). Ett annat exempel är de studier från näringslivet som fokuserar 

skillnaden mellan män och kvinnor i mentors- och adeptrelationen, samt vilken 

betydelse yrkesintroduktionen har för män respektive kvinnor (ex Allen & Eby, 

2008). Med tanke på läraryrkets kvinnliga dominans kan det här finnas en viss 

erfarenhet att hämta. Det finns såväl professionellt som politiskt ett intresse att 

både rekrytera och behålla manliga lärare. De studier från läraryrket som jag har 

funnit belyser dock inte frågan om män i lärarutbildning och i läraryrket, troligen 
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ett viktigt område att studera.  

De studier som presenteras här är främst internationella. De är oftast hämtade 

från läraryrket, men jag har funnit det relevant att även beakta erfarenhet och 

kunskap från andra områden. Valet av de studier som presenteras har skett 

genom en tämligen ostrukturerad procedur. Sökorden har varit ”mentoring”, 

”induction”, eller på svenska ”mentorskap”, ”yrkesintroduktion” i kombination 

med orden ”lärarutbildning”, ”lärare” eller dess engelska översättning. Jag har 

valt aktuella studier, därutöver finns ingen ambition att täcka ett 

forskningsområde som förefaller vara gigantiskt. Jag kan därmed ha missat en 

hel del intressant forskning. Syftet har dock varit att kunna föra en diskussion 

med sin grund i en lokal erfarenhet, en diskussion som förhoppningsvis kan bidra 

till en nyanserad och fördjupad utveckling.     

De frågeställningar som berörs här tar sin utgångspunkt i min läsning av Tom 

Tillers analys av adepternas loggböcker, och Gerd Gustafssons dokumentation av 

de erfarenheter som mentorerna uttrycker i samband med värdering under 

projektets genomförande. Först förs ett resonemang om den nye lärarens villkor 

och därefter om mentorskapet roll och funktion. Vidare belyser jag synen på den 

nyutbildade lärarens roll i förskolans och skolans praktik. Dessa områden kan 

inte helt och hållet särskiljas, snarare kan de ses som utgångspunkter i 

diskussionen om yrkesintroduktion. 
 

Från formell utbildning till informellt lärande   
Steget från att vara i utbildning till att agera som lärare i en egen yrkespraktik 

kan uppfattas som stort. Från en till synes skyddad tillvaro skall den nye läraren 

fungera i ”skarpt läge”. Läraren ska kunna hantera faktiska situationer mer eller 

mindre självständigt. Ett exempel på områden där nya lärare känner sig osäkra är 

relationen med elever och föräldrar (Fransson, 2006; Lindgren, 2006; Paulin, 

2006; Stålsett, 2003), vilket inbegriper allt ifrån information och samarbete till 

att hantera konflikter. Utmaningen i att vara ny lärare är synlig i adepternas 

loggböcker (kap. 2). Den nye läraren uttrycker osäkerhet, men också känslan av 

ensamhet i yrket. Läraren kan både känna ensamhet i det konkreta, vardagliga 

arbetet, men också rörande mer principiella och generella frågor. Här framställs 

en erfarenhet av att befinna sig i periferin utan möjlighet att varken ta del av, 

eller bidra till det kollektiva samtalet. 

Läraren introduceras och involveras i en specifik förskolas eller skolas praktik, 

innefattande allt ifrån rutiner till värderingar och normer. De förutsättningar och 

villkor som finns på arbetsplatsen formar vardagen (ex Achinstein & Athanases, 
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2005; Cochran-Smith, 2001; Parker-Katz & Bay, 2008; Willimans & Prestage, 

2002). Inom en social praktik kan det finnas olika förhållningssätt till 

egenreflektion, kritisk betraktelse och förändring, vilket därmed påverkar villkor 

och förutsättningar för den nye läraren. I yrkets praktik uttrycks också olika syn 

på hur man uppnår kompetens. Ett synsätt kan vara att kompetens avgörs av 

kvantitet såsom erfarenhetens längd och omfattning, vilket innebär att den nye 

läraren har en lägre kompetens än läraren med längre erfarenhet. Ett annat 

synsätt är att lägga vikt vid erfarenhetens karaktär och betydelse, det vill säga hur 

erfarenheten används. I det fallet har erfarenhetens kvantitet mindre betydelse. 

En annan aspekt på förhållningssätt handlar om vilken roll den nye läraren kan få 

i skolans praktik. Läraren kan ses som en resurs som bidrar till den specifika 

praktikens kollektiva kunskap och utveckling, ett synsätt som innebär att något 

tillförs en praktik. Den nye läraren kan också ges rollen som en novis som ska 

lära sig att fungera väl i yrket, således en socialisationsprocess som bygger mer på 

anpassning än förändring. 

En förskolas eller skolas kultur skapar alltså villkor för nyutbildade lärarens 

introduktion, vilket kan betecknas som ett informellt lärande eller lärande i 

praktiken. Eraut (2004) diskuterar praktiker för informellt lärande och 

kategoriserar dem som implicita, reaktiva eller deliberativa. En implicit praktik 

innebär en slags underförstådd, outtalad överenskommelse mellan kollegor, och 

därmed troligen frånvaro av kommunikation om praktiken. Den reaktiva 

praktiken förmedlar omedelbara, spontana handlingar grundade i tidigare 

erfarenhet. Både den implicita och reaktiva praktiken förutsätter troligen en 

enkelriktad socialisation, ”att ta seden dit man kommer”. Den deliberativa 

praktiken är beredd att kommuniceras, kritiskt granskas och utmanas. Här finns 

troligen en större öppenhet för förändring, men också motstånd och krav på 

argumentation. Ur den nyutbildade lärarens perspektiv kan det möjligen vara 

naturligt att föredra en deliberativ och mer öppen praktik, samtidigt som ett 

sådant förhållningssätt innebär högre förväntningar på den enskilde än övriga 

praktiker.        

En annan teori, grundad i studier av engelsk introduktionspraktik, beskrivs av 

Williams och Prestage (2002). Utgångspunkten i yrkesintroduktionen är här att 

den nye läraren är i behov av kvalificerat stöd och handledning. De tre kulturer 

som identifieras är: en individualistisk, en strukturerad kollektiv (eng. structural 

collaboration), och en spontan kollektiv kultur (eng. spontaneous collaboration) 

(s 42-43). Williams och Prestage menar att en spontan kollektiv kultur är den 

mest stödjande och framgångsrika för den nye läraren. Den inbjuder till att 

hantera de vardagliga frågorna när de uppstår, att kommunicera dem kritiskt och 

flexibelt. Den är mer tillåtande och behovsstödjande är den strukturerade 
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kollektiva kulturen, som beskrivs som styrande genom yttre implikationer för att 

uppnå specifika mål. Detta kan med andra ord ses som skillnaden och 

konsekvensen mellan inifrån- och utifrånstyrning inom en praktik. Författarna 

diskuterar här också skillnaden att se yrkesintroduktion som en fråga för 

mentorn och dennes adept, eller för kollektivet i den aktuella praktiken.  

Tiller (kap 2) beskriver hur den nye läraren kan uppleva en frustration när det på 

arbetsplatsen saknas både det som kan tolkas som en spontan kollektiv, 

respektive en strukturerad kollektiv kultur. Det finns alltså en skillnad mellan att 

känna sig socialt välkommen till en ny arbetsplats, och att känna sig delaktig i en 

kollektiv praktik. Den nye läraren förefaller alltså utanför kontakten med sin 

mentor, uppleva sig som isolerad från kollektivet. En förklaring till denna 

upplevelse kan vara lärares ovana att tillsammans resonera om sitt arbete utöver 

konkreta beslut och praktiska frågor. Lärares arbete kan utöver det ses som en 

enskild angelägenhet, vilket kan relateras till en individualistisk kultur (Williams 

& Prestage, 2002). En annan aspekt är de teorier som beskriver den tysta 

kunskap som inte uttrycks verbalt eller som inte kan kommuniceras (ex 

Johannessen, 1989; Rolf, 1989). Med den förklaringen finns det hinder som 

grundas i kunskapens natur och möjlighet att förmedlas. Att inte tala om 

situationer i arbetet kan också förklaras med att det saknas ett kollektivt 

yrkesspråk (ex Colnerud & Granström, 2004). Aili, Persson och Persson (2003) 

menar kritiskt att lärarutbildningen inte tillräckligt fokuserar studentens 

utveckling av ett eget fungerande yrkesspråk. Därmed skulle den nye lärarens 

upplevelse bero på otillräcklig kompetens att kunna medverka i professionella 

samtal. Ytterligare en förklaring kan vara en kollektiv uppfattning om att en 

mentor tillgodoser behovet av information och handledning, vilket då skulle leda 

till att ett system med mentorskap kan hämma den nye lärarens introduktion i 

yrket när det kollektiva ansvaret blir underordnat mentorns individuella 

uppdrag. Det mest troliga är dock att det som den nye läraren upplever är ett 

uttryck för mer än vad som sker i samband med yrkesintroduktion, det säger 

något om en förskolas eller skolas allmänna kultur.   

      
En förskolas eller skolas kultur formas i hög grad genom dess ledning (Cochran-

Smith, 2001). Stålsett (2003) menar att organisationen kring yrkesintroduktion 

grundas i skolledningens syn på det egna uppdraget och på verksamhetens 

uppdrag. Förskolans eller skolans ledning har den formella makten att ge 

betydelse både åt hur den nye läraren tas emot, och vilka villkor som formas 

under yrkesintroduktionen. I en studie som belyser skolledningen roll under den 

nye lärarens första år i yrket beskrivs betydelsen av ledningens explicita 

kommunikation om utmaningar, möjligheter och förväntningar (Brock & Grady, 
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1998). Mentorerna i projektet Ny i läraryrket resonerar om betydelsen av tid för 

samtal och dokumentation under mentorsuppdraget (kap 1). Även om det 

formellt finns tid avsatt, är attityden till när mentorer och adepter markerar att 

de behöver använda tiden för detta specifika ändamål väsentlig. I det nätverk av 

relationer och samarbete som en förskola eller skola normalt utgör, är val och 

prioritering av arbetsuppgifter och organisation av tid i hög grad en gemensam 

fråga. Om ledningen är väl insatt i behov och effekter på kort och på lång sikt, 

men också stimulerar en kommunikativ kultur underlättas troligen 

introduktionen för den nye läraren, och samtidigt också villkoren för 

mentorsuppdraget. En spontan kollektiv kultur kan därmed också kräva viss 

struktur och en engagerad, medveten ledning för att skapa såväl tidsmässigt som 

legitimt utrymme för mentorer och adepter.  

 

Den nye läraren och yrkesintroduktionen      
Situationen för den nyutbildade läraren kan alltså präglas av osäkerhet. 

Osäkerheten kan dels upplevas i jämförelsen med andra mer erfarna lärare, men 

också genom iakttagelsen av egna kunskaper, ställningstagande och värderingar i 

relation till yrkespraktikens krav (Nevins Stanulis, Fallona, & Pearson, 2002). En 

källa till denna osäkerhet är de konkreta beslut och handlingar som krävs för att 

hantera yrkets vardag. En annan aspekt är den nye lärarens upplevelse, det vill 

säga att kunna förstå och förhålla sig till det som sker. Dessa båda aspekter är 

sammanvävda och kan betraktas som en cirkulär process där händelser griper in 

varandra, och där konkreta situationer följs av såväl enskild som kollektiv 

bearbetning. En fråga är då hur yrkesintroduktionen kan stödja den nyutbildade 

lärarens professionella utveckling.  

Studier visar behovet av kontinuitet och vardaglig närhet i relationen mellan 

mentor och adept (McArthur-Rouse, 2008; Nevins Stanulis m.fl., 2002; Williams & 

Prestage, 2002). Den vardagliga kontakten kan ses som en förutsättning för att 

kontinuerligt kunna identifiera och bearbeta den nye lärarens behov. Däremot 

skiljer sig mentors roll och handledningens karaktär beroende på den konkreta 

närheten mellan mentor och adept. Den mentor som finns i samma arbetslag är 

samtidigt en del av den praktik som den nye läraren ska fungera i, och kan 

därmed stödja en socialisering. Den mer perifere mentorn, det vill säga den 

mentor som till vardags finns i ett annat arbetslag eller vid en annan enhet, kan 

istället bidra till en distans där adepten måste uttrycka sin erfarenhet, och där 

bearbetningen kan tillföra andra perspektiv än de vardagliga och kanske redan 

givna.  

Harrison, Lawson och Wortley (2005) visar att den nye läraren behöver stöd och 
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utmaning; att både få känna tillfredställelse i att lyckas, och att ställas inför nya 

mer komplexa situationer. Det är även en utmaning att delta i en kritisk 

granskning av egen och andras verksamhet. I projektet Ny i läraryrket hade 

adepterna antingen sin mentor i det egna arbetslaget, eller mer perifert placerad i 

ett annat arbetslag, i vissa fall vid en annan skolenhet. Mentorerna fick därmed 

troligen olika roller beroende på närheten till adeptens praktik och vardag. De 

grupper av mentorer och adepter som bildades under ledning av högskolans 

projektledare, gavs tillfälle att både beskriva erfarenheter och att bearbeta dessa 

med distans från den egna praktiken. Här fanns också initiativ till en handledd 

fördjupad diskussion, vilket upplevdes som positivt. Denna reaktion kan ses som 

ett skäl att utveckla en typ av kollektiva stöd- och bearbetningsfunktioner under 

yrkesintroduktionen. Ganser (2002) föreslår att högskolor och universitet ska ges 

större ansvar för att därigenom kunna skapa en jämn och likvärdig kvalitet, där 

kunskapen om mentorskap och handledning också kan knytas till forskning.     

En yrkesintroduktion kan genomföras som en socialisationsprocess där praktiken 

sätter mål och utvärderar. Ett annat förhållningssätt är att ge introduktionen en 

struktur med mål och kontinuerlig återkoppling. Mentors uppdrag skiljer sig 

beroende på introduktionens karaktär. Vid en mer strukturerad introduktion är 

det mentors uppdrag att tillsammans med sin adept formulera mål och att 

utvärdera. Det finns därmed en idé om i vad, och på vilket sätt den nya läraren 

ska introduceras. I projektet Ny i läraryrket initierades och användes relationen 

mål och utvärdering som en aspekt på lärares professionella utveckling och 

egenreflektion. Med den utgångspunkten är det en kompetens i sig att på detta 

sätt följa, men även styra sin kunskapsutveckling. De mål som bestäms avgörs av 

den nye lärarens behov och förutsättningar samt de villkor som praktiken ställer. 

Utvärderingen innebär att formativt bedöma uppfyllande av mål och att 

formulera nya. En formativ utvärdering är beroende av en trygg relation mellan 

mentor och adept (Goldstein, 2005; Milanowski, 2005). Tillit till en mentor 

bidrar till att den nye läraren både kan våga se och hantera sin egen utveckling. 

Det formativa bidrar också till att stödja en process. Genom att få beskriva 

erfarenheter, kanske i form av tvivel eller osäkerhet, men också visa öppen 

tillfredsställelse över det framgångsrika, så skapas en vana att gemensamt både 

bearbeta och utvärdera egen och andras erfarenhet.      

I spåren av en strukturerad målinriktad process följer behovet av dokumentation 

i form av exempelvis portfolio eller loggbok. Dokumentationen kan både 

synliggöra erfarenhet och kunskap, samt behov av ny kunskap. I projektet Ny i 

läraryrket var loggbokens syfte att dokumentera och reflektera över dagens 

upplevelser. Loggboken var den enskilde lärarens dokument och därmed inte 

utgångspunkt vid planering eller utvärdering. Betydelsen av dokumentation är 
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inte framträdande i de studier som jag har funnit, men det finns undantag där 

dokumentation är ett krav. Exempelvis Skottland introducerade 2002 Teacher 

Induction Scheme; TIS (Rippon & Martin, 2006). Enligt denna modell utses en 

”induction supporter” som planerar ett introduktionsprogram för den nye 

läraren. Den nye läraren dokumenterar sin egen utveckling i en portfolio. 

Mentorn dokumenterar tillsammans med skolans rektor den nye lärarens process 

utifrån sitt perspektiv, samt skriver en avslutande rapport som tar sin 

utgångspunkt i både process och resultat. Detta system kan beroende på hur det 

används bidra till intressanta iakttagelser och diskussioner.   

Tiller (kap 2) diskuterar hur den nye lärarens dokumentation i form av loggbok 

kan utgöra ett verktyg i en kollektiv kommunikation. Dock är tolkningen av 

uppdraget och av varandras roller betydelsefullt, likaså tydligheten i syftet och 

användningen av en loggbok. Framför allt blir skillnaden mellan prövning och 

stöd för utveckling en väsentlig aspekt i samband med en dokumentation oavsett 

om den benämns som loggbok eller portfolio. Vilket syfte har dokumentationen 

och hur ska den användas? Ska den vara privat eller öppen? Efterfrågas en viss 

struktur? Finns det en värderingsaspekt eller ska dokumentationen ses som en 

möjlighet att ”skriva av sig” för att kunna bearbeta, eller helt enkelt komma ihåg 

inför handledningssamtal? Dessa frågor behöver klargöras för att 

dokumentationen ska upplevas som trygg och meningsfull.    

Det finns en rådande uppfattning om att den första tiden i yrket i själva verket är 

den egentliga utbildningen, det är först då som den nye läraren utvecklar sin 

faktiska kompetens. Denna kritik mot den formella lärarutbildningens innehåll 

grundas till viss del i en uppfattning om innebörden av teori och praktik; talet om 

hur det ”bör vara” och erfarenheten av ”hur det är”. Om lärarutbildningen 

förmedlar ett verklighetsfrämmande ideal så blir glappet mellan utbildning och 

yrkespraktik stort och kanske chockartat. Dilemmat med relationen mellan teori 

och praktik överbryggas på olika sätt i lärarutbildningen. Ett sätt är att placera 

den verksamhetsförlagda utbildningen tidigt och parallellt med teoretiska 

studier. Det finns dock alltid skäl att fundera över hur utbildningen ska stödja en 

framgångsrik kompetens.   

I ett försök att identifiera nyutbildade lärares behov formulerar Morberg (2005) 

områden som dels fokuserar utbildningens innehåll, dels dess praktik som 

utbildningsmiljö och som förberedelse för yrket. En väsentlig faktor är enligt 

Morberg studentens möjlighet att äga sin egen utbildning, det vill säga att kunna 

leda sitt eget lärande genom den formella utbildningen. Att äga sin utbildning 

kan ge en känsla av att också kunna äga och därmed ha makt över sin egen 

kompetens. Detta kan ställas mot det danska projekt som studerar lärares två 

första år i yrket genom en surveystudie med efterföljande djupstudie av fyra 
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lärare (Bayer & Brinkkjær, 2003). I studien påvisas hur den nye lärarens 

utbildning och kompetens ställs inför nya villkor på arbetsplatsen; arbetsplatsens 

läroplan. Den innebär i denna studie att den nyutbildades intresse förskjuts från 

en elevcentrerad till en ämnescentrerad position, från fokus på elever till fokus på 

kollegor. Den nye läraren utsätts för något som benämns som segmenterad 

pedagogik där händelser som behöver hanteras läggs till varandra. Detta kan 

självklart ses som ett närmande till en förskolas eller skolas kultur, men också 

som ett möte mellan ideal och verklighet. Det kan därmed göra Morbergs (2005) 

resonemang om den nye lärarens kunskap och känsla för egen kompetens och 

utveckling av kompetens mer aktuellt.   
 

Mentorskap som stöd, som utmaning eller för kontroll? 
Företeelserna och begreppen mentorskap och mentor är inte något nytt, men 

däremot vanligare i näringslivet och då avseende chefsuppdrag eller andra 

arbetsledande funktioner. Mentorskap kan användas i syfte att stimulera karriär, 

stödja den enskildes utveckling, stödja ledningsfunktioner och 

utvecklingsinsatser. Denna flora av tillämpningar motiverar att identifiera det 

specifika syftet och dess innebörd (Onchwari & Keengwe, 2008). Ursprunget till 

begreppet mentor finns i Odysséen där Odysses son Telemachus, får stöd och råd 
av Mentor, en vän till familjen, när fadern är Odysses själv är borta.2

De mentorer som deltog i projektet Ny i läraryrket var bekanta med begreppet 

handledare genom att de medverkat i utbildningen av lärare, och diskuterade hur 

 Mentor 

bidrar med fostran, utbildning, råd och skydd. Mentorskap har därmed fått 

karaktären av att en erfaren kunnig person instruerar och stödjer en mindre 

erfaren. En mentor har en egen kunskap inom ett område, kombinerat med en 

förmåga att handleda och utvärdera adeptens kunskapsutveckling (Andersson, 

2000). Under senare år har relationen mellan mentor och adept förskjutits mot 

att vara mer ömsesidig. Vidare har anknytningen till verksamhetsutveckling 

inneburit en viss förskjutning från den enskilde nye lärarens introduktion i ett 

yrke till betydelsen för den praktik som denne lärare är en del av (Onchwari & 

Keengwe, 2008; Parker-Katz & Bay, 2008), således har ett individperspektiv 

riktats mot ett mer kontextuellt perspektiv (Strong & Baron, 2004). Detta 

förändrar också mentorskapets syfte och uppdrag. 

                                                        

2 Den genusaspekt som synliggörs här lämnas därhän då den inte tillhör textens centrala 

innehåll  
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det skiljer sig eller närmar sig mentorsuppdraget. Det fanns en känsla för att 

mentorsuppdraget var något annat än att vara handledare. Skillnaden var dock 

inte tydlig vilket stöds av den flora av benämningar och betydelser som finns. Det 

visar sig också att begreppet mentor ges olika innebörd beroende på 

sammanhang. Willimans och Prestage (2002) menar att uttryck som mentor och 

andra närliggande begrepp som tutor, supervisor (ex på svenska benämningar är 

handledare, coach, mentor), inte kan ges en generell innebörd utan behöver 

definieras kontextuellt. Sundli (2007) menar att mentorskap i samband med 

utbildning numer kan uppfattas som ett ”mantra”, en trend i tiden som med 

automatik leder till framgång. En väsentlighet både för mentorer, adepter och 

övriga kollegor är att klart definiera vad i uppdraget består, dels för att kunna 

skapa relevanta förväntningar, men också för att kunna utvärdera och utveckla.   

Utöver mentorsrollen så är själva introduktionsprogrammets innehåll och form 

en betydelsefull aspekt. Hur ska programmet genomföras; genom en fastlagd 

progressiv struktur eller genom en mer öppen och flexibel process? Inom 

amerikansk utbildning där traditionen med mentorer är tidsmässigt längre än i 

Sverige finns flera lösningar på mentorsprogram både i samband med 

introduktion och specifika skolutvecklingsprojekt (ex Onchwari & Keengwe, 

2008). Rippon och Martin (2006) beskriver hur programmet för lärares 

yrkesintroduktion har utvecklats för att nå sitt syfte. I en jämförande studie av 

strukturerade respektive mindre strukturerade mentorsprogram framhålls hur en 

tydlig och välbearbetad struktur leder till större framgång (Marshall Egan & 

Song, 2008). Clutterbuck (2008) diskuterar betydelsen av mål, roll och process i 

samband med yrkesintroduktion. Å andra sidan påpekar Harrison, Dymoke och 

Pell (2006) att det saknas kunskap om vilka effekter yrkesintroduktion och 

mentorskap egentligen ger. Det finns alltid en risk att projekt startas, genomförs 

och lämnas utan att själva projektet utvärderas och ger ett bidrag till fortsatt 

arbete. I samband med projektet Ny i läraryrket samlades dokumentation av 

planerade insatser, seminarieanteckningar och utvärderande samtal. Denna 

modell kan vara ett sätt att både under processen och efteråt få syn på 

upplevelser och effekter.   

Vilket förhållningssätt kan då en mentor ha? Här väljer jag två studier; en som 

hämtas från det skotska introduktionsprogrammet (Rippon & Martin, 2006) och 

en som ägnas åt lärarstudenters uppfattning (Rush, Blair, Chapman, Codner & 

Pearce, 2008). Den sistnämnda studien visar att en mentor under 

verksamhetsförlagd utbildning för det första ska skapa en ärlig och ömsesidig 

kommunikation där båda parter får komma till tals utifrån egen erfarenhet och 

iakttagelse. För det andra ska det ges förtroende och utrymme för den blivande 

läraren. För det tredje behövs en klargjord rutin för mål och utvärdering och 
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slutligen öppenhet inför ömsesidig utmaning. I den skotska studien utgör 

undersökningsgruppen studenter som just ska påbörja sitt introduktionsår. 

Denna studie presenterar fem områden. För det första ska mentor vara motiverad 

för sitt uppdrag, ha tid och visa förståelse för den nye lärarens situation. För det 

andra ska mentor vara en skicklig lärare med respekt för sin kompetens hos 

kollegor. Den tredje aspekten är mentorns kunskaper både om förskolans eller 

skolan som helhet och i pedagogiska och yrkesinriktade frågor. Det fjärde 

området handlar om kompetens att kunna studera och analysera och utvärdera 

exempelvis klassrumssituationer, och för det femte uttrycks en kompetens i form 

av humor, ärlighet, rättvisa och respekt samt förmåga att skilja på personlig och 

professionell identitet. Den förstnämnda studien behandlar mentorns relation 

med sin adept, medan den sista i högre grad uttrycker krav på den enskild 

mentor. Sammantaget kan man här hävda att kraven är höga och de kan 

sammanfattas som att både handla om specifik yrkeskompetens och 

allmänmänsklig kompetens.   

De mentorer som deltagit i projektet Ny i läraryrket beskriver hur uppdraget 

både har karaktären av förmedling av yrkeskompetens och att skapa möjlighet för 

den nye läraren att växa i sin egen lärarstil. Vidare uttrycket mentorerna att de 

har utvecklat sin egen yrkeskompetens genom att vara mentorer (kap 1). Denna 

erfarenhet visar att mentorskapet inte enbart är en enkelriktad process. En 

generell hållning kan vara att skapa en dialogisk relation grundad i att synliggöra 

och utvärdera varandras erfarenheter. En mentor har ett ansvar för adeptens 

introduktion, men introduktionens process kan handla om ett ömsesidigt lärande 

i arbetet. Liknade resultat avseende balansen mellan att introduceras i en praktik 

och att tillföra något till en praktik finns även i andra studier (Harrison, m. fl., 

2006). 

Uppfattningen om det egna mentorsuppdraget studeras av Parker-Katz och Bay 

(2008). Mentorer redovisar hur yrkesintroduktionen kan behandla 

yrkesidentitet, elevers lärande och lärares kollektiva lärande. Yrkesidentitet 

fokuserar vem läraren är, till skillnad mot vad läraren förväntas göra. 

Perspektivet elevers lärande innebär utvärdering av undervisningens 

måluppfyllelse framför avsikten med ett undervisningsmoment. Slutligen, det 

kollektiva lärandet innebär att lyfta fram arbetslaget och skolan som en praktik 

där läraren bidrar till en kollektiv utveckling. Studien synliggör således 

mentorskapets utvidgade karaktär och förskjutningen av perspektiv från enbart 

introduktion av den nye läraren, till att också betrakta yrkespraktiken som en 

kollektiv angelägenhet där den nye läraren tillför kompetens. I de exempel och 

erfarenheter som Tiller och Gustafsson (kap 2 respektive kap 1) uttrycker finns en 

anda av ödmjukhet och ansvar i mentorers upplevelse av sitt uppdrag. Att vara 
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mentor och ges möjlighet till stödjande och utvecklande handledning i sitt 

uppdrag öppnar både för att få syn på sin egen yrkespraktik, och att kunna 

utvecklas i sin roll som lärande lärare. Mentorskapet bidrar till nya dimensioner i 

läraryrket. I detta resonemang kan man också plocka in det fenomen som Tiller 

benämner som ”den femte provinsen”, det vill säga ett kollektivt forum för 

erfarenhetsutbyte, distanstagande och djupare reflektion där såväl kreativa som 

kritiska tankegångar kan ges utrymme.     

En mentor har således ett uppdrag som innebär mer än att vara ett socialt och 

praktiskt ”bollplank”. Mentorn har ett utökat ansvar framför övriga lärare och 

övrig personal i just denna praktik. Under senare år har även mentorskapet 

utvidgats till att omfatta ett mer övergripande uppdrag avseende handledning 

och verksamhetsutveckling (Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 

2008). I engelska studier konstateras också att en mentor behöver lika mycket 

uppmärksamhet och stöd som en nyutbildad lärare (Williams & Prestage, 2002). 

Sammantaget kan man hävda att uppdraget som mentor skiljer sig från lärarens 

uppdrag. Den skickligaste läraren är därför inte nödvändigtvis likvärdigt med den 

som är mest kompetent som mentor (Cochran-Smith, 2001; Kajs, 2002; Odina, 

2004; Zeichner, 2005). Denna erfarenhet kan skönjas hos de mentorer som 

deltar i projektet Ny i läraryrket och deras funderingar kring innebörden av 

uppdraget i jämförelse lärares vardagliga kompetensområde (kap 1). En annan 

aspekt på val av mentor är betydelsen av likhet mellan mentor och adept 

avseende lärarstil, attityd till yrkesuppdraget och personlighet (Owen & Zener 

Solomon, 2006). Detta är en intressant fråga som kan belysas i en diskussion om 

samstämmighet eller olikhet i relationen mentor och adept. Denna aspekt var inte 

aktuell i projektet, men kan vara värdefull att beakta oavsett hur valet av mentor 

sker.  
 

Mentorskapets praktik   
Både Tiller och Gustafsson (kap 2 respektive 1) belyser den kraftfulla process som 

utvecklas i relationen mellan mentor och adept. Texterna visar på det ömsesidiga 

lärandet. För mentorernas del förefaller möjligenheten att diskutera 

professionella frågor tillföra något nytt i deras yrkespraktik. Det finns en mängd 

studier som på olika sätt och från olika frågeställningar belyser mentorskapets 

handledande uppdrag, det vill säga det som skiljer yrkesintroduktion från 

arbetsplatsintroduktionen för en erfaren lärare. Man kan ställa frågan om vad 

som kan känneteckna handledande samtal mellan mentor och adept.   

Ett område rör samtalets innehåll där en aspekt som bland annat belyses i en 

norsk studie är att det sällan handlar om undervisningens innehåll, utan i högre 
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grad om undervisningsmetoder, således mer om ”hur” än om ”vad” (Løkensgard 

Hoel, 2007; Strong & Baron, 2004). Om denna slutsats kan generaliseras så 

betyder det att undervisningens innehåll är givet, vilket kan ses som en kritisk 

faktor i samtal lärare emellan. Det kan dock ha sin förklaring i att de svårigheter 

som nya lärare uppfattar i högre grad handlar om ”här och nu-situationer” i 

samband med undervisning eller annan pedagogisk verksamhet, och inte minst 

då relationer med barn eller elever. Detta försvarar ändå inte att innehållet tycks 

bli underordnat.       

En annan linje som kan följas är mentorns förhållningssätt. Här finns studier 

som visar på mentorers bekräftande respektive styrande sätt att handleda. Strong 

och Baron (2004) menar exempelvis att mentorer kan ge sig själva en 

tillbakadragen roll. De är försiktiga med att uttrycka eget ställningstagande eller 

att ge konkreta råd. Motsatta slutsatser uttrycks i en studie som jämför mentorers 

visualisering av mentorssamtal och deras faktiska samtal (Orland-Barak & Klein, 

2005). Den visuella idén visar på dialog, medan praktiken i högre grad har en 

föreskrivande och kontrollerande karaktär. En förklaring som redovisas är att det 

finns en motsättning mellan ett normativt och ett utvecklande synsätt, där det 

normativa tar överhand i praktiken. Ytterligare en dimension av mentors 

förhållningssätt behandlas i en studie som använder begreppet kognitiv 
komplexitet3

                                                        

3 Cognitive complexity  

 (Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008). Kognitiv 

komplexitet handlar om förmåga att analysera, reflektera och hantera situationer 

eller problem. I studien identifieras nyutbildade lärare som visar motsatta 

resultat i ett test där den reflektiva förmågan prövas i resonemang om situationer 

i yrket. Målgruppen är lärare med höga poäng (reflekterande resonemang) 

respektive lärare med låga poäng (prereflekterande resonemang). Genom 

fördjupade studier visar dessa två grupper av lärare på olika förhållningssätt i 

yrket. Den reflekterande läraren upplever inre trygghet, och har en 

problemhanterande hållning. Denne lärare är beredd att möta det oförutsedda 

och att resonera med andra lärare. Den prereflekterande läraren visar osäkerhet, 

och söker lösningar och svar hos andra. Denne lärare saknar egen strategi för 

problemhantering, och lägger i hög grad både orsak och lösningar utanför egen 

handlingsförmåga. Bullough m.fl. (2008) diskuterar hur en mentor behöver 

använda sig av strategier som möter den nye lärarens reflekterande förmåga 

(eller grad av kognitiv komplexitet). Där av följer att en mentor behöver kunna 

identifiera de behov den nye läraren har för att ges förutsättningar att utveckla 

sin kompetens.  
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Snow-Gerono (2008) menar att en mentor behöver känna till och kunna använda 

sig av olika förhållningssätt och variationer för att kunna möta krav och villkor 

inom en specifik kontext. En engelsk modell för lärares yrkesintroduktion 

använder aktionsforskning för att stödja förståelse och utveckling i 

mentorsuppdraget (Harrison m.fl., 2005). Modellen fokuserar utveckling av 

kritisk reflektion genom mentorskap och den process som ska grundlägga den 

nye lärarens enskilda utvecklingsprofil och fortsatta mål. Studiens aktion är att 

mentorer introduceras i olika reflektionsstrategier som de sedan prövar och 

utvärderar. Dessa reflektionsstrategier benämns som kritiskt tänkande, 

aktionsforskning, narrativ strategi, erfarenhetsstrategi och critical incident (s 

272). Mentorsstrategier och analysverktyg uttrycks som förmedlande, coachande, 

guidande, forskande och reflekterande (s 273). Mentorn ges därmed en rad 

verktyg för sin handledning. Studien visar att kunskap om och användning av 

strategier kan leda till ett mer reflekterande än tekniskt mentorskap.   

Sammanfattningsvis ger ovan redovisade studier inga konkreta råd om 

handledning i samband med yrkesintroduktion. De ger ändå en viss insikt i 

betydelsen av medvetenhet om strategier, och att pröva och utvärdera både vilka 

möjligheter och hinder de skapar, samt vilka effekter de kan ge. I en reflekterande 

praktik kan en mentor pröva sig fram för att forma och utveckla sin egen strategi.  
 

Socialisation för den nye läraren eller gemensam utmaning och 
inspiration?  
Yrkesintroduktionen kan ses på två sätt. Den kan ses som ett stöd där relationen 

till en mentor har karaktär av dialog med den nye lärarens behov i fokus. 

Introduktionen kan också ses som ett möte mellan en nyutbildad lärare och en 

praktik. Den nye läraren tillför därmed något genom sin lärarutbildning. I 

genomgången av studier kring introduktion och mentorskap är den förstnämnda 

traditionen mest central (ex Norman & Feiman-Nemser, 2005; Rosaen & 

Schram, 1998). Men det finns andra exempel. Inom norsk lärarutbildning och 

kompetensutveckling har handledning av nya lärare utvecklats till ett nationellt 

program som inbegriper både yrkesverksamhet och högskolor med 

lärarutbildning (Utdanningsdirektoratet, 2007). I en rapport som belyser 

erfarenheter från detta projekt uttrycks hur den nye läraren inte kan betraktas 

som i behov av hjälp. Istället är denne lärare en kraft i vidareutveckling av 

förskolor och skolor under förutsättning att denna potential synliggörs och 

används. Den nye läraren kan bidra med ett kritiskt utifrånperspektiv, och med 

den kunskap som en aktuell lärarutbildning kan förmedla.  

Erfarenheten från det norska projektet visar på en god intention, men också på 
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kritiska aspekter. Mathiesen (2007) redogör för en studie där nya lärare i vissa 

fall upplever delaktighet och inflytande, men också enkelriktad socialisation. 

Mathiesens studie understryker hur skolans kultur i hög grad formar situationen 

för den nye läraren. Løkensgard Hoel (2007) diskuterar utifrån samma norska 

rapport hur den diskurs som utvecklas om den osäkre nye läraren kan 

undergräva den kompetens som dessa lärare faktiskt kan bidra med. Sundli 

(2007) diskuterar hur en anpassningsdiskurs inte bara kan vara rådande inom 

yrket, utan också i en utbildningskontext. Den mest närliggande tanken om att 

den nye läraren saknar erfarenhet kan givetvis utvecklas till en sanning. Likaså 

kan osäkerheten när vanor rubbas genom att till exempel den nye läraren ställer 

frågor leda till att vilja anpassa till rådande ordning.   

Det finns anledning att uppmärksamma hur den nye läraren kan ses som en 

angelägenhet och möjlighet i förskolans och skolans praktik. Mentors uppdrag är 

därmed inte enbart en fråga för den nye läraren, utan också för mentors egen 

utveckling som lärare och för skolan som helhet. Utgångspunkten i en 

amerikansk studie (Carroll, 2005) är kompetensen att kritiskt granska och 

analysera en egen praktik. Studien genomförs som aktionsforskning i samarbete 

mellan skola och universitet och med en strategisk modell som riktas mot 

undervisningspraktiken. Liknande program presenteras i en studie från Pakistan 

(Halai, 2006), där universitetets mastersstudenter involveras i processen. I 

ytterligare en studie redovisas ett projekt som möjliggör lärares deltagande i 

forskande grupper där undervisningsnära frågor studeras och diskuteras (Curry, 

Jaxon, Russell, Callahan & Bicais, 2008). Dessa exempel visar hur de skolor som 

deltar antar det som Aili m fl. (2003) kallar utvecklingslogik till skillnad mot en 

produktionslogik.  

Det finns en uttalad intention att på olika sätt förbättra utbildande praktiker 

genom handledning, forskning och utvecklingsarbete. Den fråga som kan ställas 

är vilka medel som finns och hur resurser kan användas. Exemplet från Norge är 

ett lovvärt försök som också visar att det kan krävas både attitydförändring och 

tålamod för att hitta fungerande modeller. Troligen kan det också vara så att det 

krävs ett ”praktikerinitiativ”, det vill säga att utvecklingen inte styrs av de som 

inte själva deltar i processen.   
 

Vad är problemet och vilka möjligheter finns? 
Vad kan då ett projekt som Ny i läraryrket bidra med i lärarutbildningen och i 

yrkesverksamheten? I ljuset av den nationella ambitionen att höja elevers 

måluppfyllelse genom att införa ett obligatoriskt provår, legitimation och 

möjlighet till kvalificering inom yrket, så kan man se projektet som ett exempel 
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på erfarenhet av yrkesintroduktion och mentorskap i nära samverkan med en 

lärarutbildning. Det unika med projektet var att det startade och utvecklades ur 

en gemensam idé hos företrädare från en högskola och ledningen i en kommun. 

Det innebar att det inte fanns ett färdigt koncept, utan snarare en rad tänkta 

möjligheter som kunde prövas. Genom kontinuerlig utvärdering förfinades 

projektmodellen, strukturen blev tydligare, delmålen konkretare. Två kritiska 

synpunkter så här i efterhand som dock inte är unika är dels att projektet inte 

blev tillräckligt förankrat och känt utöver de lärare, rektorer och företrädare från 

högskolan respektive kommun som deltog aktivt, dels att projektet avslutades 

utan en plan för hur den kompetens som utvecklades skulle kunna tas till vara 

och användas i nya sammanhang. Jag tänker då på både mentorer, adepter, 

skolledare och företrädare från högskolan.  

Hur ska vi förstå lärarutbildningens roll och uppdrag i relation till den nye 

lärarens introduktion i yrket? Kritiskt kan man se det som att en grundutbildning 

ska förbereda så väl så att det inte behövs ett särskilt mentorsprogram. Det skulle 

också kunna vara så att organisationen med arbetslag hanterar nya lärares 

introduktion i yrket. Detta förutsätter dock att arbetslagets praktik präglas av ett 

kritiskt och kommunikativt förhållningssätt, samt att det skapas ändamålsenliga 

resurser. Ytterligare ett synsätt är att utnyttja den möjlighet som kan ges att 

genom den nye läraren knyta yrkespraktik och utbildning närmare till varandra. 

Här finns exempelvis frågor om lärarutbildningens innehåll i relation till yrkets 

krav, om handledningens karaktär och effekt såväl i som efter utbildningen. Här 

finns också möjligheten till samverkan kring yrkesrelaterade frågeställningar, i 

form av forskning eller genom verksamhetsöverskridande seminarier där både 

lärare och blivande lärare kan delta. Projektet Ny i läraryrket utvecklade ett 

närmande mellan lärarutbildning och yrkesverksamhet, som skulle kunna 

fördjupas med olika syfte och mål.   

En utbildning är en start på en professionell utveckling. Makten över lärares 

yrkeskompetens delas mellan lärarna själva och flera andra aktörer; den politiska 

agendan, forskningen och i viss mån media. Carlgren (1999) hör till dem som 

belyser den period av avprofessionalisering där lärare utsågs som tillämpare av 

politiska beslut och forskningsrön. Denna syn på yrkeskompetens kan ställas mot 

en reflekterande praktik som kännetecknas av lärares förmåga att iaktta, 

analysera, dra slutsatser och handla. Det innebär också att reflektion sker både 

direkt i den konkreta situationen, och systematiskt i form av utvärdering och i 

samband med planering. Det är tämligen självklart att en utbildning ska bidra till 

att den blivande läraren utvecklar kommunikativa verktyg; yrkesspråk, och att 

introduktionen i yrket ska kunna stödja ett professionellt sätt att tala om och i 

yrket.  
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Reflektion är numer inom läraryrket ett vardagligt begrepp för det som sker eller 

förväntas ske (Alexandersson, 1994). Ursprunget kan hämtas från exempelvis 

Schöns teori om reflection-in-action och reflection-on-action (Schön, 1991). 

Denna i hög grad vardagliga och praktikgrundade reflektion har delvis sin 

motsats i en mer systematisk och teorigrundad reflektion (Dewey, 1999). En 

konsekvens av det sistnämnda är det som Ekholm benämner som systematiskt 

utbildningsvetande (2005, s 105), det vill säga mer formell, generell och 

kommunicerad kunskapsutveckling inom ramen för en profession och dess 

praktik. Det som kan anses väsentligt är dock att både den vardagliga och den 

systematiska reflektionen är en naturlig del i lärares praktik. Det är också, om 

man tror på en utvecklande yrkespraktik, lärarna själva och skolan som ska 

kunna utveckla kunskap om och i yrket (Carlgren, 1999). Josefson hör till dem 

som prövar att förena vardaglig erfarenhet och systematisk teoretisk reflektion 

inom akademisk yrkesbildning (1991). Utbildningen behöver lägga grunden till, 

och introduktionen i yrket behöver rimligen stimulera denna kompetens.  

Den akademiska yrkesutbildningens krav på vetenskaplig grund kan ses som 

verktyg för den reflekterande praktikern. Detta under förutsättning av forskning 

och vetenskapligt förhållningssätt ges ett yrkesförankrat perspektiv i 

utbildningen. Den mest intressanta frågan för den blivande läraren kanske är den 

fråga som uppstår i yrkespraktiken (Gustavsson, 2008; Rosenquist, 2004). 

Reflektion kan då innebära en kompetens att i tanke, handling och ord, med hjälp 

av andras och egen erfarenhet driva en process. Om lärarutbildningen ska lägga 

en grund för fortsatt kompetens behöver vi diskutera vad den grunden ska bestå 

i. Morberg (2005) menar att det kan krävas en attitydförändring i utbildningen, 

vilket jag tolkar som att professionsperspektivet behöver stärkas. Den 

förstärkningen kan då inte ske i ljuset av lärarutbildningen historik utan måste ha 

ett framtidsperspektiv. Den måste reellt förbereda blivande lärare för det 

framtida yrket vilket inte minst handlar om att ge möjlighet att få egen makt över 

sin utbildning (Morberg, 2005). 

En annan fråga man kan ställa sig är hur mentorskap skiljer sig från 

handledarskap inom ramen för lärarutbildningen. Hur kan den yrkeskompetens 

som inte kan kommuniceras eller utvecklas inom utbildningen få en mer 

framskjuten och synlig plats när en utbildning följs av introduktion, men också 

vad behöver utbildningen på ett mer medvetet, strategiskt sätt då förbereda för? I 

de studier som jag har tagit del av finns ett stöd för formaliserad 

yrkesintroduktion och mentorskap. Det faktum att uppmärksamhet ägnas åt 

steget mellan utbildning och profession är enbart positivt för den nye läraren. Det 

som skiljer studierna är hur introduktion kan ses som en isolerad företeelse för 

den nye läraren, eller som en aspekt på utveckling av en praktik genom den 



  
18 

dynamik som kan uppstår i mötet mellan utbildning och yrkespraktik, förmedlad 

av den nye läraren. Det vill säga, frågan om eller hur den nye läraren kan tillföra 

något till skolans praktik.  

Man kan se en paradox i läraryrkets bristande legitimitet, det vill säga att den 

undervisning som i praktiken kan fungera med icke behöriga lärare, ska säkras 

genom ett provår och krav på legitimation. Den behörige läraren är alltså trots 

allt inte legitim förrän han eller hon har prövats. Provåret ska också ses som ett 

stöd för den nye läraren. Den utsedde mentorn ska ge detta stöd, och samtidigt 

vara delaktig i samband med prövning. Den icke behörige läraren kan om det 

saknas behöriga lärare alltjämt arbeta som lärare utan vare sig stöd eller prov. 

Frågan är om det i praktiken blir någon skillnad utöver en tungrodd organisation 

som kan försvåra introduktionen i yrket. Det som dock är förvånande är 

utredningens syn på lärarutbildningens roll och effekt i skolans praktik. Det 

professionella med läraryrket utöver allas vår minnesbild från delar av egen 

skoltid är att kunna kritiskt förhålla sig till, förstå och agera i relation till såväl 

vardagliga frågeställningar som politiska beslut. En slutsats efter bekantgörande 

av ett urval av studier är att det krävs en mer omfattande förståelse för 

yrkesintroduktionen och en större medvetenhet om hur den kan förberedas och 

genomföras. Kanske är yttre välstrukturerade och tvingande reformer inte alltid 

tillräckliga för att på ett trovärdigt sätt stödja en strävan efter professionalism, 

och i spåren av det utveckling av den bästa skolan.  
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Kapitel 4 
 

Mentorers erfarenheter i projektet Ny i läraryrket –  
projektledarens reflektioner 

 
Av Gerd Gustafsson 

 
Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren 

 
Adepternas tankar upptar huvuddelen av Tillers presentation och har ett stort värde, men 
utgångspunkten för bidraget i detta kapitel är en fokusering på mentorernas beskrivna 
erfarenheter. Vad dokumenterade de enskilt under projektets gång och vad lyfte de fram som 
väsentligt till diskussion när de träffade andra mentorsgrupper? Vid träffarna på högskolan 
skrevs minnesanteckningar och gjordes skriftliga utvärderingar. Vad av dessa reflektioner 
och kommentarer kan bekräfta och problematisera olika samtalsobjekt ytterligare? Tanken är 
att tillföra ett urval av dessa reflektioner och kommentarer för att synliggöra perspektiv, som 
kan inspirera till en fortsättning av ett mentorskap för nya lärare där högskolan har en aktiv 
roll. Eftersom jag som projektledare inte haft tillgång till dagböckerna (eftersom en av 
förutsättningarna var att adepternas och mentorernas texter enbart skulle läsas av Tom 
Tiller) kan det finnas en poäng att också i efterhand titta närmare på ett urval av citat från 
texten Fra det innerste rommet (i kap 2) samt knyta an till mentorernas övriga beskrivna 
erfarenheter. 
 

Mentorers perspektiv på ett nytt läraruppdrag 
För att fånga tankeprocesser från två håll presenteras mentorernas perspektiv genom att 
lägga det mentorerna skrev i sina dagböcker intill vad som sades och diskuterades vid 
träffarna på högskolan. Datamaterialet är i huvudsak hämtat från projektets del två. 
Organisationen av den delen var fördjupad utifrån erfarenheterna från del ett och 
mentorerna redovisade mer dokumentation i del två. Strukturen i kapitel fyra innebär att 
mentorernas lärande och deras uppfattningar om sina kvalifikationer kommer först. Därefter 
presenteras arbetslagens påverkan och skolledningens betydelse. Avslutningsvis 
exemplifieras och diskuteras idéer om skolutveckling och högskolans roll i projektet.  
Utgångspunkt till de valda delarna är dagbokscitat från Tom Tiller text Fra det innerste 
rommet. Kommentarerna är sammanfattade och tagna ur minnesanteckningar och en 
utvärderande enkät. 
 

Mentorernas lärande 
” I flere timer har vi reflektert, pratet, ledd og noen ganger värt forarget over saker og ting. De 
nye lärerne har gitt hverandre mye stötte, veiledning m.m.. Iblant har jeg bare sittet och lyttet 
till de tre jentenes resonnementer.” (s 22) 
 
Mentorerna gör mer än bara lyssnar. De ser adepterna och bryr sig, markerar och 
understryker. De känner att de berör och de känner sig betydelsefulla. 
 
” Å bytte tanker og idéer i möte med ett annet menneske er fantastisk og å få andre 
menniskers tanker nedskrevne er otrolig berikende. Det er når man skriver at man vet vad 
man tenker faktisk. (s 22) 
 
De planerade och förberedda träffarna ute i verksamheten ansågs av både mentorer och 
adepter som en stor förmån. Då adepternas tankar mötte en erfarenhetsbas utvecklades flera 



möjligheter till fortsatt reflektion för båda parter. Mentorernas stimulans och lärande 
innehöll flera delar. Att i sitt yrke ge tid till att formulera sitt uppdrag, tolka styrdokument 
och diskutera sitt handlingsutrymme var några övergripande och utvecklande delar som togs 
upp av mentorerna. För att vara ett stöd för adepten krävdes lyhördhet, vilja och en 
”mångsidighet i tanken”. Genom igenkännandet ”hur det var en gång som ny” stimulerades 
lyssnandet och förmågan att ställa utvecklande frågor. Ju längre tiden gick desto större 
utmaningar upplevde mentorerna att de kunde ge sina adepter. Som en konsekvens av de 
artikulerade utmaningarna utvecklades också en insikt hos mentorerna om den egna 
kunskapen, vilken de blev tvungna att uttrycka. Kommentaren ”Reflektionen måste bli en 
vana” ger signaler om att det egna lärandet kan ha sin utgångspunkt där.  
 
”Jeg tvinges hele tiden å se på meg sjelv og min virksomhet utenfra. Adeptenes spörsmål om 
hva jeg gör og hvordan vi bygger vår virksomhet har gjort at jeg har måttet stille spörsmålene 
till meg selv: hvordan gjör jeg det? Hvorfor gjör jeg slik? I gruppa har vi også kunnet jevnföre 
hvordan man gjör i andre barnehager. Det har värt otrolig lärerikt. Jeg utveckler meg hver 
dag i möte med de nye lärerne.” (s 24) 
 
Att som adept under en mentors ledning också få träffa andra nyanställda i mentorns grupp 
vid flera tillfällen gav nya perspektiv.” Ingen fråga har känts för dum” och vidare ”man blir 
stärkt av att träffa andra i samma situation som en själv, därför har besöken på andra 
förskolor varit värdefulla.” Mentorerna har angett i utvärderingar att de både fått stimulans 
och källor till diskussionspunkter om variationen med besöken som utgångspunkt. 
Härigenom har både praktiska problem lyfts upp men även mer subtila som t.ex. den dolda 
läroplanen, tyst kunskap, invanda mönster, rutiner och roller.  
 

Kvalifikationer som mentor 
”Som mentor har jeg lyttet. Da mener jeg lyttet med stor L. Jeg har fört prosesslogg og gitt 
respons via mail samt i personlige samtaler, ut fra det som nyläraren har önsket. Jeg är 
overbevist om att man ikke skal gi råd uten å väre forespurt.”(s 22) 
 
Det är sparsamt i kommentarerna om vad man kan behöva kunna för att vara mentor. ”Att 
vara mentor är inte att vara handledare” vittnar om att mentorerna gör en skillnad mellan 
dessa uppdrag. I Tillers sammanställning syns spår av vad mentorerna gör och hur de 
uppfattar sitt uppdrag. Vid en av sammankomsterna gör man jämförelser mellan att vara 
mentor och att handleda lärarstudenter och ser att man i båda rollerna gärna tilltillför 
exempel från sin vardag. Mentorerna känner en tilltro till sitt kunnande och tycker att det är 
positivt att få prata om det de kan och tänker. 
 
Uppmaningen, vid en av träffarna på högskolan, var att ge förslag till kommande mentorer 
hur de skulle kunna tänka och vara, kan man se vad mentorerna själva prioriterat som 
väsentligt. I redovisningen framkommer sammanfattningsvis sådant som:  
 

• Hitta din stil som mentor  
• Bygg upp självkänslan  
• Skapa bra relationer 
• Var en inspiratör  
• Ge stöd och uppmuntran  
• Var generös med din kunskap och erfarenhet.  

 
De uppfattningar mentorerna framför när det gäller att fortsätta som mentor är 
sammanfattningsvis att de tycker att de har något att förmedla och ge. De tycker också att de 
på ett positivt sätt kan hjälpa adepten att se sin egen utveckling genom att tillsammans i 
samtal upptäcka starka och svaga sidor. Att det dessutom är givande för både mentor och 



adept att få reflektera över pedagogiska frågor tillsammans i parallella processer ”försämrar 
inte saken”. 
 

Arbetslagen och den nye läraren – med mentorns ögon 
”… det har vist seg at nyeksaminerte lärerne har ett så stort behov for å diskutere 
virksomheten og hverdagen på sin arbetsplass at vi sjelden får tid til andre diskusjoner... 
Mange av de nye er trötte og forstår ikke riktig hvordan ´de gamle´ kan väre så entusiastiske 
og ha så mye energi. Behovet for en mentor er stort og jeg håper jeg kan fortsette da jeg föler 
at jeg har en funksjon å fylle.” (s 25) 
 
I materialet från utvärderingarna finns endast spår av vad dessa diskussioner egentligen 
innehåller. Sammanfattningsvis nämns att i arbetslaget har värdet av kollegialitet och den 
enskilde lärarens autonomi diskuterats. Utgångspunkter har varit flera konkreta exempel. 
Det visas inte heller explicit hur mentorn leder eller på annat sätt utvecklar adpternas tankar 
genom dessa diskussioner. En nyfikenhet på mentorsuppdraget och på den nye läraren 
uppstod bland kollegor till mentorerna och den poängteras. Genom att mentorsträffar och 
besök genomfördes på flera förskolor och skolor synliggjordes vilka frågor som diskuteras i 
arbetslag vid planering. Stor del av tiden togs frågor om organisation av verksamheten och 
planering upp och problematiserades. Man upptäckte också att utrymmet för planering mer 
kom att handla om organisation av verksamheten i stället för innehållet och lärandet för barn 
och elever. 
 
En adept ser fördelar i att man på en arbetsplats har olika erfarenheter och åsikter, men 
känner sig beklämd när hon vill diskutera kunskapssyn och dokumentation i arbetet efter 
läroplanen så slås det bort i diskussioner om färger på gardiner. 
 
” Det jeg kan se generelt at man mange ganger ikke tar vare på og verdsetter den nye läreren 
som kommer ut. Det synes jeg kan väre både skremmende og beklemmende... og der ser jeg 
min mentorrolle som svärt viktig som en som kan gå inn å stötte og forsterke... og der er det 
også veldig viktig at man får stötte i arbeidslaget...(s 24) 
 
Under en av sammankomsterna på högskolan uttryckte mentorerna att det var tungt att 
skriva i sina dagböcker. De flesta av de nya lärarna hade mindre bekymmer med skrivandet i 
sig. De hade en vana sedan sin utbildning att i skrift uttrycka sina reflektioner kring ett valt 
område. Viss samverkan i skrivprocessen förekom mellan mentorer och adepter. Att 
strukturera, analysera och förhålla sig kritiskt till det man dokumenterar är centrala delar i 
de nyutexaminerade lärarnas utbildning, eftersom den vilar på vetenskaplig grund. Här 
upptäckte mentorerna ett område där adepterna kunde bidra. 
 
 

Betydelsen av intresserad skolledning 
” Man blir bare lite redd når man får höre at ’hadde jeg ikke hatt en mentor det förste året, så 
hade jeg sluttet.´ Hvordan ser arbeitsmiljöet ut? Hvordan oppförer kollegaer seg mot 
hverandre? Hvor er ledelsen?” (s 18) 
 
Ledningens intresse och engagemang är av största betydelse för verksamheten och de som 
deltar där. Vid en av sammankomsterna diskuterades skolledningens delaktighet i projektet. 
Det framkom tankar om att utvecklingsarbete som varar och känns angeläget är det som 
aktiverar som berörs. Då Tom Tillers bok, Den andra dagen, diskuterades vid en 
sammankomst fick begreppet aktionslärande ett innehåll. Denna diskussion kopplades starkt 
till tidsdisposition. 
 



” Det har blant annaet värt en del av mine kollegaer som har stönnet over at jeg er borte mine 
10 prosent fra arbeidsplassen, fordi metorsskapet ikke värt helt forankret blant mine 
kollegaer. Dette er ett problem som jeg i min mentorgruppe har opplevd at andre også har 
hatt problemer med.” (s 18) 
 
Det hade för samtliga, både adepter och mentorer, varit stora svårigheter att få 
överenskomna villkor för genomförandet uppfyllda. Utrymmet för att träffas och för att 
dokumentera upplevdes inte ha fått prioritet utan redan arbetsbelastade kollegor fick ta ännu 
mera ansvar när träffarna i verksamheten skulle genomföras. I diskussionen och 
utvärderingen framkom nödvändigheten av en tydligare förankring genom skolledningen ut i 
verksamheten och tid för implementering av projektet. Då hade förmodligen inte problemet 
uppstått i så hög grad. Man förstod också att vissa praktiska omständigheter hade orsakat att 
det blev som det blev. Frågan ansågs mycket viktig att ta upp till ventilering. Tiller beskriver 
rektor som ”selve navet i skolens hjul”(s18) och då får prioriteringen en avgörande betydelse. 
Adepterna berättade vid flera tillfällen om hur deras upplevelse av rektors bemötande varit. 
Det fanns en variation och mentorerna upplevde svårigheter att diskutera enskilda frågor och 
diskuterade hellre i generella ordalag hur skolledningsfunktionen kunde se ut. Man skissade 
på visioner om hur det skulle kunna vara när det var som bäst. Alla var överens om att en 
synlig skolledare som dessutom ”var seende” var betydelsefullt. 
 

Att handleda lärande kollegor  
I perspektivet ”det livslånga lärandet” finns i det flera positiva erfarenheter från projektet Ny 
i läraryrket. 
 
Det var angeläget att vara extra vaksam på att de nya lärarna inte kände att deras utbildning 
inte dög eller inte var färdig, då de återvände till högskolan. Högskolans roll var nu en annan 
och ambitionen var i stället att tydliggöra projektet som ett stöd och ett komplement där vars 
och ens erfarenheter var värdefulla. Idén att komma tillbaka till ett lärosäte, samlas i grupper 
och där ha möjlighet att vidga vyerna genom samtal och erfarenhetsutbyte uttrycktes efter ett 
par träffar som lärorik. Man såg fram emot nästa träff. Trots att de nyanställda lärarna och 
deras mentorer hade olika typer av tjänst skedde ett utbyte både på ett generellt plan och på 
ett specifikt. Genom att projektledare också är lärarutbildare i pedagogik gavs möjlighet till 
att olika perspektiv kunde leva i symbios med varandra. Flera av de nyanställda lärarna var 
”gamla” studenter från lärarutbildningen i Skövde och det var lätt att göra kopplingar mellan 
det nya upplevda och den tidigare utbildningens mål. De som nyanställts och kommit från 
andra lärosäten tillförde både likheter och skillnader i sättet att se på situationer och hur 
utbildningen rustat dem till yrket lärare. Intrycket var att den triangel mentorerna, de nya 
lärarna och högskolan bildade visade på ett vinna-vinna-koncept för samtliga aktörer. 
Högskolan fick en återkoppling till hur utbildningen upplevdes i ”skarpt läge” och de nya 
lärarna förstod på ett annat sätt vad som var tänkt med delar av utbildningen genom de nya 
erfarenheterna. Mentorerna kände tillfredsställelse då de genom samtal i grupperna kunde 
stärka varandra och återuppliva ett vokabulär som inte användes dagligen.  
 
”Samtalen, respekten og lyttingen til hverandre er viktige for de nye lärerne, viktig for alle 
lärere, viktig for elevene, viktig for skolens framtid. Dette er noe som blitt ytterligere befestet 
hos meg gjennom dette prospektet. Det er også dette som mine adepter har understreket som 
det mest vesentlige som nye i läraryrket og som nye lärere på en arbeidsplass.” (s 26) 
 
Tiller använder metaforen ”Den femte provinsen” för att synliggöra behovet av ett 
pedagogiskt forum där vardagsproblem kan lyftas till en diskussion på högre teoretisk nivå. 
Mentorerna ansåg att samtal i arbetslag var viktiga men att de måste fokuseras på ett 
specifikt innehåll och ha en tydlig struktur för att vara givande. ”Genom högskolans 
medverkan har andra frågor och perspektiv kunnat lyftas, fler fördjupningar kunnat göras 



och övergripande ideologiska diskussioner kunnat föras. Vi har lärt oss och vi har blivit 
stärkta i vår profession.” är kommentarer som finns i utvärderingen. 
 
Reflektionen har fått ett särskilt utrymme både i skrivandet och i samtalen. Tiller påpekar att 
”... det refleksive tilbakeblikk har som mål å få tak i egen erfaringsläring. Når blikket og 
analysene vendes framover, går vi inn på aksjonsläringens mark.” 
 
Högskolan är samarbetspartner till Skövde kommun genom ett avtal angående 
lärarstudenternas verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). När lärarstudenter 
kommer ut i arbetslag, där också nyutbildade lärare kan finnas, uppstår ett spännande 
verksamhetsfält där flera perspektiv kan bytas och brytas. Det finns också en uttalad 
ambition att när lärarutbildaren från högskolan besöker lärarstudenter på förskolor och 
skolor ska arbetslaget vara part i diskussionerna som uppstår kring lärarstudentens aktivitet. 
Här finns ytterligare en bas till skolutveckling. Dessutom genomförs allt fler examensarbeten 
i form av aktionsforskning. Den ligger nära till hands eftersom den är praxisnära till sin 
karaktär och vanliga verksamma lärare kan medverka aktivt i forskningsarbetet, inte ”bara bli 
intervjuade”. 
 

Samla dokumentera och sprida 
Hur kan erfarenheter komma flera till nytta?  
Den samlade dokumentationen kan spridas i flera sammanhang för att fortsätta utvecklingen 
av det betydelsefulla i att nyutbildade lärare får en god start i sitt yrke. De nyutbildade 
lärarna har tillsammans med sina arbetslag, där mentorer kan ingå, stora möjligheter att 
fortsätta att utveckla både sig själva och verksamheten genom att i ett nytt sammanhang 
fördjupa de verktyg som lärarutbildningen givit. Lärosätets roll blir att stimulera till fortsatt 
lärande och att bland annat finnas med i aktionsforskningsinsatser som passar väl in i 
skolans värld. Det finns också exempel på att nyutbildade lärare ganska snabbt återkommer 
till såväl enskilda kurser som magisterprogram.   
 
Nätverksmodeller är ett sätt att sprida erfarenheter. De kan se olika ut, vara lokala på en 
skolenhet eller spridda över ett större fält, vara sammansatta av deltagare med olika eller 
liknande erfarenheter Gemensamt för nätverk är att de består så länge som de ger deltagarna 
något. För att nätverksarbetet ska fungera krävs någon form av ledning så att valda frågor 
fokuseras.  
 
Under en av träffarna ägnade vi tid till att adepterna fick ge råd till andra nyanställda lärare. 
Råden var konkreta och handlade mycket om hur tiden skulle disponeras och hur lektioner 
skulle läggas upp. Vid samma tillfälle samlade vi också tankar om mentorernas råd till nya 
lärare. Här är några som exempel i punktform vilka sedan problematiserades. Vad är viktigt 
att tänka på och varför. 
 
Råd från en mentor till en ny lärare: 
Försök inte förändra världen första året 
Avgränsa dig, bestäm hur mycket du ska jobba 
Använd de läromedel som finns, byt ut valda delar 
Var medveten om att det är mycket jobb första året 
Ta noga reda på vad du ska göra 
Sök samarbetspartner 
Tänk på att du är där för barnen / eleverna 
 
Genom reflektion tillsammans fanns också möjligheten till att ett kollektivt professionellt 
lärande för alla deltagande skulle uppstå och i förlängningen en skolutveckling. Då mindre 
delar fokuseras ökade medvetenheten och det verkade som en viss ”spinoff-effekt” till andra 



delar uppstod. De nya lärarna kan till sina arbetslag tillföra sina nyförvärvade kunskaper och 
dessa blir integrerade i arbetslagens erfarenhetsbas. 
 
Det utvecklande samarbetet mellan Högskolan Skövde och VFU-arbetslagen har successivt 
byggts upp under ett antal år och mentorssatsningar av detta slag kan nu ge ännu en 
kontaktyta.  Det visade sig vara lyckosamt att använda Högskolan som samtalsarena och 
diskussionspartner med ett övergripande ansvar för struktur och innehåll. De nyanställda 
lärarna upplevde lärosätet som ”neutral mark”, där de kunde diskutera frågor från sin 
vardag, vilka var känsliga att ta upp på arbetsplatsen. Eftersom de flesta mentorerna inte 
arbetade på adeptens arbetsplats gav de frågorna en annan infallsvinkel. Adepterna hade 
också olika erfarenheter och förde, utifrån dessa, resonemang i gruppen. Lärarutbildarens 
fördjupande frågeställningar ställdes från ytterligare ett perspektiv. Vid de utvärderande 
samtalen framkom det att de tre aktörernas olika diskussionsinlägg bidrog till att vidga 
vyerna mot större vidsynthet.  
 
I utvärderingsmaterialet finns tecken på att projektledarens ambitioner i samband med 
dagboksskrivandet kom en bit på väg, men att flera adepter trots extra fördjupning kring 
analys och reflektion ändå mest hamnade på en beskrivande nivå och lämnade de 
problematiserande delarna därhän. Att de ”gamla Skövde-studenterna” i något högre 
utsträckning fördjupade sina reflektioner kan bero på kopplingen till projektledarens roll i 
deras utbildning. Dessa erfarenheter har också sitt värde. 
 
Projekttiden var mindre än ett år i de båda delprojekten. Det får anses som en kort tid för en 
process av detta slag, Ny i läraryrket. Styrkan i det som utförts och dokumenterats är att en 
så kraftfull satsning ger mersmak och ett konkret verktyg för adepterna, mentorerna och 
deras arbetslag att fortsätta använda, kanske även i framtida aktionsforskningssammanhang. 
 
 
 

Önskningar och behov för framtida uppdrag 
”Är detta en ordning som bör följas upp och institutionaliseras?” Tom Tiller ställer den 
frågan i kapitel 2. Utifrån kommentarer och dokumenterade tankar från mentorernas 
dagböcker är svaret ja ur flera synpunkter.  
 
Hur kan en framtid för mentorskapet av nyutbildade lärare då te sig? 
Utgångspunkt är de styrkor mentorerna upplever att de att har idag. Som rekryteringsbas 
angavs ”erfarenhet, utbildning, samt intresse för att driva skolutveckling och ha ett djupt 
engagemang i sitt yrke”.  Hur kan då mentorerna ytterligare rustas? Vad är egenskaper och 
vad är utbildningsbara förmågor? 
 
En uppgift för högskolan är att i samverkan med kommunrepresentanter skapa 
kompetensutvecklingsdagar där handledarkompetens och lärarkompetens i samverkan 
fokuseras, gärna under tiden mentorskapet pågår. Handledning av och med verksamma 
lärare är att se som en del av mentorskapet. Högskolan kan också vara ”metahandledare” till 
mentorsgrupper. Stora möjligheter finns att skolutvecklingsinsatser kan synkroniseras till 
detta arbete. Det ”är i tiden” att arbeta under handledning och se detta i ett livslångt-lärande-
perspektiv. I möten mellan verksamhetsfältet och högskolan kan båda fortsätta sin utveckling 
i av att vara analytisk, kritisk och konstruktiv i sin profession. Genom att själv handleda 
parallellt med att man fördjupar och problematiserar sina kunskaper i handledning kan 
mentorskapet bli ännu innehållsrikare. Högskolan och kommunen behöver tänka över hur 
bidraget till utvecklat mentorskap kan se ut.   
 
 
 



 



Bilaga 1 
 
De sammankomster som de nya lärarna och mentorerna deltog i hade olika rubriker med 
underliggande innehåll. 
 
Mentorsträff 

• Riktlinjer och förutsättningar 
 

Sammankomst 1. Ny i läraryrket – en kvalitetssatsning 
• Introduktion och målbeskrivning av projektet 
• Handledarroller och mentorsskap, likheter och skillnader 
• Reflektionen och dess betydelse 
• Processloggen och dess betydelse för egenutveckling 

 
Sammankomst 2. Skrivprocess och respons 

• Skrivprocessen – vad, hur och varför 
• Praktiska råd och konkreta modeller att börja med 
• Kamratresponsens betydelse och utformning 
• Självvärdering 

 
Sammankomst 3. Om lärande 

• Distansföreläsning av Tom Tiller 
 
Sammankomst 4. Den gode läraren 

• Tom Tillers föreläsning, effekter och tankar 
• Var står vi nu? Loggboken 
• Vad är en god lärare? Vad gör en god lärare? 
• Vilka frågor ställer sig den goda förskolan? 
• Entreprenöriellt tänkande och Lpfö:98 

 
Sammankomst 5. Den andra dagen – teori och praktik i samverkan 

• Kunskapsbildning och organisation av goda lärmiljöer 
• Av alla goda erfarenheter – vilken är den viktigaste erfarenheten? Motivera. 
• Vilka råd vill ni ge till nya lärare? 
• Vilka råd vill mentorerna ge nya lärare? 
• Hur sprider vi goda erfarenheter? 

 
Sammankomst 6. Erfarenhetsutbyte och utvärdering 

• Gruppdiskussion med processloggen som utgångspunkt 
• Vari består ditt lärande och hur ser nästa steg ut? 
• Utvärderingsdiskussion utifrån projektets måluppfyllelse 

 
Mentorsträff 

• Erfarenhetsutbyte 
• Utvecklingsmöjligheter och spridningseffekter. 
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	Förord
	Lärarutbildningen i Skövde har fattat beslut om att ge ut vissa skrifter i en rapportserie. Närmare upplysningar om villkoren för detta finns på Lärarutbildningens hemsida. Arbetande redaktionsgrupp har hittills utgjorts av Lars-Erik Berg, dåvarande ordförande i Lärarutbildningsnämnden, tillsammans med bl.a. Kennert Orlenius, som spelat en initierande roll bakom att Högskolan i Skövde nu har en lärarutbildning. Redaktionsgruppen ska svara för att granska inlämnade manuskript och lägga riktlinjer för utgivningen. Orlenius skrift (2005) Vision – Förnyelse – Utveckling. Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde, som i flera kapitel tar upp historien bakom Lärarutbildningen i Skövde bör ses som den första publikationen i serien, även om redaktion och rapportserie ännu inte fanns vid det tillfället.
	Det är en glädje för oss att nu kunna presentera fyra olika bidrag inom ramen för ett gemsamt tema: mentorskap. Fenomenet mentorskap är något som diskuterats länge och i vitt skilda sammanhang. Det belyser en brist som ofta finns inom pedagogiska processer, men inte bara inom skola och utbildning i trängre bemärkelse utan även ute på arbetsplatser. Mentorn är en gestalt som fyller ett gap. Typexemplet kan i vårt sammanhang gott vara den nyutexaminerade läraren som i sitt arbete har behov av någon att dryfta sådana problem med, vilka inte kunnat ges plats i utbildningens kursbundna former, därför att de är av den naturen att de dyker upp i en konkret arbetssituation. Mentorn ska fylla den funktionen. Den kan ses som en viktig verksamhet som länkar utbildningen inför ett yrke till det praktiska utövandet av detta yrke.
	En viktig fråga blir genast att ta ställning till vilka kvalifikationer en mentor ska fylla. Måste en mentor vara en äldre och erfarnare företrädare för det yrke eller den verksamhet som ”den nya” ska ge sig in i? Eller kan mentorn vara en person på samma kunskapsnivå? Kan det vara en från ett annat men ändå relevant yrke? Kan kuratorn vara mentor åt den nyblivne läraren? Och omvänt?
	Mentorskapet kan i vid mening kanske utövas av olika slags människor med olika kompetenser. Vanligen är det en äldre erfaren kollega i yrket som är mentor. Tom Tillers text i kapitel 2,  Fra det innerste rommet, rör sig delvis inom detta fält. Den är också en i redaktionens ögon inte bara informationsrik och illustrativ skildring, utan har också påtagliga estetiska kvaliteter och rymmer en behandling med undersökningsmetoder som brukar kallas ”kvalitativa” på ett underhållande sätt. Före Tillers text har vi som kapitel 1 en framställning i konkreta termer av hur det projekt som ligger till grund för den här skriftsamlingen planlades och verkställdes. Projektledaren Gerd Gustafsson har översiktligt beskrivit hur projektet Ny i läraryrket organiserades och utvecklades, ett projekt genomfört i samarbete mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde.
	Det är fullt möjligt att andra aktörer också ska kunna spela en liknande roll som mentorn har. Susanne Gustavssons text tar upp teoretiska aspekter av mentorskapet och relaterar till Tiller. Vi önskar också nämna att Gustavsson i sin avhandling ”Motstånd och mening – innebörd i blivande lärares seminariesamtal” tar upp ämnet i en sådan besläktad mening: Kan blivande lärare spela en mentorsroll för varandra i formella och informella samtal redan inom utbildningen och vid dess slut? Gustavsson diskuterar inte explicit mentorskapet, men hennes ämne berör området. Mentorskap är en institutionaliserad form för att dryfta sådana problem med kunnig och erfaren ledning, dvs. sådana problem och utmaningar som också lärarstuderande möter och som Gustavsson studerat i sitt avhandlingsarbete. Hon ser positiva konsekvenser av studenternas diskussioner. I så fall borde någon arbeta för att kunna institutionalisera sådan verksamhet som hon har kartlagt, och utsträcka den till de nyexaminerade lärarnas inträde som anställda i skolans värld. 
	Gerd Gustafsson ger i kapitel fyra konkreta synpunkter, i egenskap av projektledare, på den verksamhet som Tom Tiller ingick i och bidrog till att sätta form på under en period av lärarutbildningen i Skövde. Gerd Gustafsson kompletterar bilden och fokuserar mentorernas roll och erfarenheter i projektet. Det är en berättelse om en laddad period med många konkreta frågor, besvarade och obesvarade som väntar på vidare belysning, som vi här får ta del av. Den reflekterar tillbaka på den framställning som Tiller inleder med sin berättelse.
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	Kapitel 1
	Bakgrund till projektet Ny i läraryrket
	Organisation och villkor
	Olika roller
	Erfarenheter och utveckling av projektet
	Innehåll
	Dokumentation

	Av Gerd Gustafsson
	Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren
	I ett samarbetsprojekt mellan Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Skövde (HS) och Skövde kommun genomfördes ett mentor/adept-program för nyutbildade lärare med start 2005. Idén till utvecklingsinsatsen väcktes inom det nationella projektet ”Attraktiv skola”, där Skövde kommun och HS medverkade. Projektets benämndes Ny i läraryrket – Breddad kompetens för nyexaminerade lärare, mentorer och högskolans lärare.  Medel till satsningen utgick från Myndigheten för skolutveckling. Som expert medverkade professor Tom Tiller från Tromsö, Norge. Under projektet medverkade Tiller som föreläsare, och han beviljades också medel för att analysera och dokumentera adepternas beskrivna erfarenheter av deras första år i yrket. Se vidare kapitel 2, Fra det innersta rommet – Glimt fra adeptenes og mentorernes dagböcker. 
	Syftet inför starten av den första omgången var att projektet skulle:
	 bidra till att öka attraktiviteten i läraryrket
	 höja kvaliteten i verksamheten
	 ge de nyutbildade lärarna ett stöd i sin yrkesroll
	 inspirera till utveckling och att fortsätta som lärare
	 väcka intresse för att studera och utveckla sin egen lärarskicklighet 
	De nyutbildade lärarna skulle erbjudas var sin mentor från kommunens förskolor och skolor. HS skulle erbjuda seminarier, samtal och möjlighet till fördjupad reflektion. Projektet skulle nå alla nyutexaminerade och nyanställda lärare inom förskola och grundskola i Skövde kommun, oavsett vid vilken högskola de genomfört sin lärarutbildning.
	Projektets grundidé var baserad på idén om aktionsforskning och aktionslärande. Aktionsforskningens signum är att utveckla ett samarbete mellan akademi och praktik och att det arbetet startar i praktiken. Praktikernas erfarenheter blir en central källa då frågorna formuleras. Tanken med projektet var att kopplingen till aktionsforskning skulle leda till såväl personlig som professionell utveckling inom läraryrket.
	Projektet kom att genomföras i två omgångar, den första under läsåret 2005/2006 och den andra under läsåret 2006/2007. Totalt deltog 11 mentorer och 39 adepter anställda inom förskola eller grundskola i Skövde kommun. Flertalet av dem deltog i den andra omgången av projektet. Det fanns en projektledning med representanter från skolförvaltningen i Skövde kommun och från Regionalt utvecklingscentrum vid HS. Kommunen avsatte tid i tjänsten för såväl adepter som mentorer. Adepterna fick 10 procent och mentorerna 5 procent för en adept och 10 procent för tre adepter, vilket också var maximalt antal för varje mentor. För att vara berättigad till att få en mentor skulle man ha en tillsvidareanställning eller ett vikariat på ett år. Mentorerna rekryterades genom intresseförfrågan och tillsattes med utgångspunkt från erfarenhet, utbildning, lämplighet och engagemang i sitt yrke samt ett intresse för att driva skolutvecklingsfrågor. En målsättning från kommunens sida var att adepter och mentorer skulle ha skilda arbetsplatser. De flesta mentorerna arbetade inte på samma arbetsplats som adepterna. 
	Före det första mötet på högskolan hade adepter och mentorer lärt känna varandra. Avtal och premisser för själva satsningen var klargjorda av kommunens representanter och adepterna deltog i projektet av egen vilja. Centralt inför fortsättningen var att klargöra aktörernas roller och ansvarsfrågor. 
	Förutom krav på allmänt aktivt deltagande var adepternas ansvar att skriva loggbok under projekttiden. Det innebar att de till exempel skulle göra noteringar före mötet med mentorsgruppen men också därefter. Loggboken var privat, men den skulle utgöra underlag för samtal. Den skulle också avslutningsvis skickas till Tom Tiller i reducerad form för analys och som underlag för projektrapportering, dvs. adepten kunde ta bort delar som vederbörande ansåg alltför privat. 
	I mentorernas roll ingick förutom deltagande i projektets gemensamma samlingar också handledande funktioner. För att synliggöra olika handledarroller ägnades tid till att bland annat särskilja tre typer av handledarskap; handledaren som medtänkare, som modell och som trygghetsskapande hjälplärare. Vilken innebörd såg de deltagande i handledarskapet? Avsikten var att bredda handledningsfunktionens möjligheter i praktiken både för mentorer och adepter.
	I den första omgången var HS roll mer passiv och mindre styrande än i den andra omgången. I projektet visade det sig efterhand behov av att styra upp både organisation, innehåll och form. Här aktualiserades också HS roll i sammanhanget. Vilken roll kan högskolan ha i en utvecklingsinsats av detta slag? Inför den andra omgången tillsattes en projektledare från HS. Utgångsläget var att se de tre aktörerna adepter, mentorer och högskolans projektledare som jämbördiga parter med olika erfarenhetskapital som skulle främja kvalitet och utveckling.
	Erfarenheterna från första omgången pekade på behov av flera förändringar i projektets innehåll och form. Deltagarna hade till exempel deltagit vid vissa kursmoment tillsammans med lärarstudenter, där innehållet inte alltid upplevdes som relevant för en utbildad lärare. Kraven på delaktighet var inte tillräckligt tydliga etc.  En projektledare, tillika lärarutbildare i pedagogik vid HS, rekryterades till projektet. Dennes roll blev att hålla samman gruppen, initiera och leda samtal kring valda teman, vara förbindelselänk mellan ”fältet” och den genomgångna utbildningen samt att strukturera dokumentationen, dvs. loggboksskrivandet. 
	Projektet var till sin karaktär processinriktat. Erfarenheter i projektet togs som utgångspunkt för vidare utveckling och förändring. Då del ett genomfördes gjordes erfarenheter som blev användbara utgångspunkter för genomförandet av del två. Konsekvenserna innehöll dels organisatoriska och dels innehållsliga fördjupningar. Översiktligt kan förändringar beskriva på följande sätt:
	Erfarenheter från första omgången   Förändringar
	Strukturen för projektet synliggjordes och skrivprocessens verktyg presenterades och analyserades. Begreppen reflektion och respons beskrevs och förankrades.
	Behov av tydligare fokusering på och styrning av de nya lärarnas arbete med dokumentationen.
	En av lärarutbildarna tillsattes som projektledare. Högskolans skulle vara samtalspartner och bjuda en samtalsarena där fortsatt lärande och tankeutbyte skulle ske på jämbördiga villkor. Träffarna skulle ha olika teman, vilka formades i sam-förstånd, och de skulle genomföras med ledning.
	Att integrera de nyutbildade lärarna i lärarutbildningens kurser gav inte önskad effekt av fördjupning
	Genom att tydligheten och konkretiseringen av projektets mål ökade var tanken att också motivationen och möjligheterna till att ”skapa tid” skulle öka. Att dokumentera och reflektera sitt lärande är ett arbete som kräver tid och ett lärande om hur man går tillväga. Möten skulle ske både i verksamheten i mentorsgrupper och på högskolan. Dessutom skulle besök hos varandra genomföras inom mentors-gruppen. Därför planerades organisationen av projektet noga och ett schema upprättades. 
	Det fanns en otydlighet i vad nedsättningen i tjänsten med 10% skulle innefatta. Rektorerna hade ibland svårigheter att tillgodose nedsättningen. Därmed blev det också svårt att avsätta tid för att nå projektets mål.
	Hur de nya lärarna kan vara en resurs exemplifierades på olika sätt. Projektledaren kunde göra återkopplingar och bygga vidare på vad de före detta studenterna hade haft möjligheter att skapa sig ett lärande om. Här kunde både mentorer, som också är VFU-lärare, och adepter bidra till skilda perspektiv.
	Projektets förankring i lärarutbildningen behövde stärkas.
	För att konkretisera nämnda mål formade projektledare ett innehåll för träffarna. Kommunens skolstrateg, som var delansvarig för projektet, deltog vid de flesta träffarna och tillförde övergripande information från verksamhetsfältet. I samråd beslöts att sex träffar kunde vara ett lämpligt omfång. Två mentorsträffar genomfördes också tillsammans med projektansvarig, en planeringsträff samt en träff efter projektets slut. Syftet med den senare var att göra en uppsummering och uppföljning samt en diskussion om hur vi går vidare. För fler detaljer om teman för träffarna se bilaga 1.
	1. Ny i läraryrket – mål och arbetsmodell
	2. Skrivprocess samt respons och reflektion
	3. Ny lärare – distansföreläsning med Tom Tiller
	4. Den gode läraren, vad kan, vet och gör en sådan?
	5. Den andra dagen – teori och praktik i samverkan, aktionsforskning
	6. Erfarenhetsutbyte, reflektioner och utvärdering
	För att synliggöra sin lärandeprocess mot måluppfyllelse både för sig själv och för andra användes loggboksskrivande som ett verktyg. Uppgiften att kontinuerligt göra noteringar i loggboken utgjorde en central i del projektet. Det bör påpekas att i detta projekt kallar några av deltagarna dokumentationen för dagbok och andra benämner den loggbok. 
	Mentorerna och adepterna kommenterade insatsen i en avslutande enkät. En av deltagarna hävdar att:
	Loggboken har bidragit till att knyta samman teorin med den praktiska verksamheten. Genom loggboken har man återigen kunnat synliggöra reflektionen och dess betydelse. Vi har reflekterat både över vår yrkesroll och också över innehållet i verksamheten. Diskussionen kring loggboken har stärkt vår tillhörighet och yrkesidentitet.  
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	mentorenes dagbøker
	Av Tom Tiller
	0BAv Tom Tiller
	Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren
	Læringsbilder fra ”the secret gardens”
	Læring trives best der man er to eller flere. Det blir derfor et problem hvis de nye lærerne ikke har noen å spille ballen med, ikke har noen som utfordrer, som stiller spørsmål, som setter i perspektiv, som oppmuntrer og anerkjenner. Kort sagt, den nye læreren i barnehage og skole har behov for kritiske yrkesvenner. Idealet må også være at minst en av disse profesjonsvennene er en erfaren, kompetent og reflektert pedagog med et særlig tilrettelagt ansvar for å følge adeptene i starten på deres yrkesvei. Gjennom etablering av mentorordningen har Skövde handlet i tråd med dette idealet. Rapporten har som siktemål å lete fram noen gode bilder fra de innerste erfaringsrommene som vi kan sette inn i den store kunnskapens album om nylærernes møte med virkeligheten i skole og barnehage.
	Forskning rundt nyutdannede læreres møte med barnehage og skole konkluderer med behovet for en veilederordning. Det er både et individuelt problem og et institusjonsproblem hvis nye lærere ikke har noen som kan fungere som ”veileter”, dvs. den som søker etter den beste læringsveien sammen med sin nye kollega. Mange kommuner og høgskoler har identifisert dette problemet. Men bare ytterst få har forsøkt å gjøre noe med det. Det er forholdsvis få prosjekter som preges av handling der myndigheter, forskere og skole/barnehage aktivt samhandler i søken etter stadig bedre alternativer. Skövde kommune, i samarbeid med Høgskolen i Skövde, har gjennom sitt nylærerprosjekt etablert seg som et av de gode unntakene til den allmenne unnlatelsessynd på feltet. 
	Denne rapporten fokuserer på hva som skjer i de innerste tanke- og emosjonsrommene når adepter i Skövde kommune får denne nye læringsmuligheten i møte med sine mentorer. Problemstillingene er flere: Hva sier adeptene om denne ordningen for sin egen læring i sine prosesslogger? Gir den det man hadde håpet på? Stimulerer den læringen? Oppmuntrer den til stadig å lære mer? Gir den kraft til å prøve nye veier, eller å utprøve ideer man fikk i lærerutdanningen? Eller kan ordningen virke plagsom ved at andre ”ser deg i kortene” i denne første, sårbare sosialiseringsperioden? Hvordan opplever mentorene denne nye rollen? Gir møtet med de nye lærerne også ny kraft og læringslyst til veileterne? Eller suger den ut energi og vilje slik at man nødig vil ta på seg denne oppgaven en gang til? Er dette en ordning som bør følges opp og evt. institusjonaliseres? 
	Videre forfølges spørsmål av typen: Hvilken evt. ny og forbedret læring er det mentorene kan bidra med? Betyr nylærernes institusjonaliserte samtalepartner en viktig læringsforskjell den første tida i yrket? Hva består denne forskjellen i? Man vet forholdsvis lite om nye læreres emosjonelle reaksjoner på yrkesstarten. I dette prosjektet, der de nye lærerne regelmessig har skrevet dagbøker av personlig karakter, har vi fått nye og viktige kunnskaper. Et aspekt som spesielt berøres omhandler det emosjonelle problemet med nye læreres ensomhet.
	I rapporten vises glimt fra nylærernes hemmelige hager, dvs de tanker og funderinger de gjør seg i sine egne, private tenkerom. I dette innerste rommet er dagboka, eller prosessloggen, det viktigste arbeidsredskapet. Jeg har fått tilgang til et unikt materiale. Det er grunn til å berømme adepter, mentorer og ledere av prosjektet for i samarbeidet underveis ha lykkes i å skape tilliten og tryggheten som er en forutsetning for at mennesker leverer fra seg notater med sine tanker og drømmer rundt yrkespraksisen. Min oppgave blir å forvalte denne tilliten på beste måte. Det betyr blant annet at jeg har gjort noen enkelte små endringer i sitatene for å sikre anonymitet og slik hindre at det som sies kan bli et problem for den som har skrevet, så vel som for de andre personene som tekstene berører.
	Å bringe nye erfaringer til torgs
	Læringstorget har både en symbolsk og en konkret side. Symbolikken ligger i det gamle møtestedet, agora, der mennesker møtes og bytter varer og tjenester. Man skal ta godt vare på det som folk bringer med seg til læringstorget. Erfaringer av alle slag; synspunkter, kritikk, ros, anerkjennelse etc. skal ordnes, kobles og knyttes til begreper, modeller og teorier. Man skal ta vare på suksesser så vel som de feil man gjør når man viser vågemot ved å balansere mellom tradisjon og innovasjon. Det betyr at man skal lagre erfaringene, og fra tid til annen åpne dette lageret for å reflektere over hva som "egentlig" ble sagt eller gjort som gjorde at vi reagerte slik eller slik. Å bringe til torgs handler om at profesjonsutøverne stiller seg selv tre sammenhengende spørsmål: Hva har vi gjort? Hva har vi lært av det vi har gjort? Hva er klokt å gjøre videre? (Tiller 2005 og 2006) 
	Skövde har lagt til rette for å kunne bringe de viktige dagligerfaringene til torgs gjennom mentorordningen og prosessloggskrivning. Loggen, eller dagboka, som jeg velger å kalle den i denne rapporten, er den viktige minneslappen som sikrer at de viktige tankene og ideene ikke forsvinner i sluket av hverdagens krav og jag.
	”Jeg har sagt at jeg kjenner meg tryggere nå enn da jeg begynte å jobbe, men når jeg begynte å skrive, kom jeg på saker jeg ikke enda var riktig komfortabel med...”
	”Har skrevet hjemme på kveldene. Loggboka synliggjør for det meste min egen sosialiseringsprosess i mitt nyvalgte yrke.”
	”Å skrive har vært til glede mange ganger, men det har også blitt et dilemma for meg når jeg har kjent at det tar mer tid enn det jeg hadde tenkt...”
	Lærende barnehager/skoler og lærende kulturer står sterkt i visjoner og programmer, og omfavnes av mange. Men det er alltid et stykke vei å gå fra de vakre intensjonene til de problematiske realitetene. Læringens utfordring er krevende. Mange har forsøkt og er godt i gang med nye prosjekter som bygger på ideene om refleksjon, erfaringslæring og aksjonslæring. Men motstanden er betydelig. Rammeverket motsier denne tenkning og handlingstype. Kontekstene er ikke gunstige for de nye intenderte læringskulturene. Visjonene og verdikonseptene gir legitimitet for en mer ekspansiv læring, men virkeligheten produserer ulike praktiske, verdimessige og maktrelaterte barrierer. Det blir derfor tungt, selv for ildsjelene, å bygge en ny læringsvei. Ildsjeler brenner for sine medmennesker. Men de kan fort brenne opp når kontekstene slamrer døra igjen foran ansvarsrasjonalitetens læringsideer. I slike konfrontasjonstider skal man helst ikke gå alene til læringens verk. Man bør spille sammen. Og man må sitte i orkesteret med ”rak lærerrygg”. (Furu 2007)
	En dobbel utfordring
	Internasjonal forskning, så vel som erfaring, har gjennom flere tiår vist at passasjen utdanning-yrke kan være et problem for nylærerne. Utviklingen i skole og barnehage går så fort, med stadig skiftende læreplaner og nye krav fra myndighetene, at lærerutdanningen har problemer med å justere og kvalifisere kandidatene for det nye. Slik sett kan nylæreren i barnehage eller skole møte en dobbel utfordring: På den ene siden møter de nytt og ukjent innhold, f.eks. de individuelle utviklingsplanene (iup). På den andre siden møter de ”virkeligheten” for første gang, f. eks. innskolingen, konflikthandtering, foreldrekontakt. De møter realitetene her og nå, noe som krever rask og umiddelbar respons. 
	Men nylærere er, som ordet indikerer, nybegynnere. Eller kanskje har de så mye yrkeserfaring med seg fra tida før utdanningsforløpet at de kan kalles avanserte nybegynnere, for å bruke begreper fra Dreyfus og Dreyfus. (1986) I møte med en virkelighet som krever treffsikre, raske og umiddelbare beslutninger og handlinger, kreves det at læreren har klatret noen trinn videre i den kjente Dreyfustrappa. Det fordres intuitiv kompetanse eller ekspertkompetanse. Når de nye lærerne ikke besitter denne kompetansen, blir mentorenes rolle svært viktig. 
	En av adeptene uttaler dette: 
	”I mentorskapet finnes et behov ”her og når” som ikke fantes på samme måte når jeg var midt i min utdanning. Nå når jeg står midt i det virkelige livet ser jeg hvilke biter jeg behøver mer kunnskap om. Dette kan jeg formidle til min mentor og diskutere og reflektere over. ... Mentors egenerfaring er veldig bra når vi reflekterer sammen. Det kjennes som om jeg får ord og bekreftelse på hva jeg faktisk gjør og at jeg har en pedagogisk tanke bakom det...”
	Den første utfordringen kan synes å være den største, hvis nylæreren møter den alene. Da er både oppgaven og de praktiske grepene for å løse oppgavene ukjente. I det andre tilfellet er oppgavene kjent fra praksis i løpet av utdanningen, men her står man plutselig, ofte alene, ansikt til ansikt med realitetene; f.eks. forventningsfulle barn med sine foresatte. Kombinasjonen av å måtte takle ukjente oppgaver, samt oppgaver man har et perifert utøvelsesforhold til, adderer til det generelle trykket det er å gå fra veiledet utdanning til å stå alene på yrkets startstrek. 
	Sett i dette perspektivet er det neppe en overraskelse at starten i læreryrket kan være vanskelig. Det er derimot en langt større overraskelse at myndighetene ennå ikke har lagt bedre til rette for at nylærerne skal få en tryggere og mer læringsrik overgang til et av verdens aller viktigste yrker. De nye lærerne er i utgangspunktet en ressurs med stor betydning for hvordan en skole eller barnehage kan øke sitt læringspotensiale og bygge en lærende kultur. De representerer et nytt og friskt organisasjonspust som kan utfordre det etablerte gjennom spørsmål, ideer og nytenkning. 
	Det disse lærerne bringer med seg til torget skal barnehagene og skolen ta godt vare på. De fleste av de nye lærerne er unge av alder. De litt eldre bringer likevel med seg ung kunnskap og unge ideer fra lærerutdanningen.  De har med seg det aller nyeste av didaktikk og praktisk pedagogikk og bør slik sett være attraktiv for organisasjoner som tar sitt læringsoppdrag på alvor. Dessuten har de nye lærerne alle de friske spørsmålene med seg inn i feltet, og det er nettopp spørsmålene som er de primære driverne for læring og utvikling. Nye spørsmål drar også med seg nye krav til omgivelsene. 
	Samtidig er de nye lærerne særlig sårbare i dette viktige samspillet. Hvis de ikke møtes med positive forventninger, og som ressurspersoner, men betraktes som et av mange ”problemer” i en organisasjon, kan det første året som lærer stoppe læringslysten og slokke læringens lys for lang tid framover. Dette er et kritisk år for de nye lærernes framtidige læringssituasjon. Impregneres de mot læring allerede i startfasen, blir fortsettelsen vanskelig. Vi ser av dagbøkene at flere virkelig kjemper for å få startet gode læringsprosesser. De ønsker å bidra aktivt i å skape en lærende barnehage og skole.
	”Nå når jeg har arbeidet en stund og kan rutiner, papirarbeid og kommet til ro i min yrkesrolle begynner jeg å kreve mer av mine kollegaer enn bare praktisk erfaring og diskusjoner om at virksomheten skal ”flyte”. Nå vil jeg at vi skal ha pedagogiske diskusjoner som gir meg noenting og som i tillegg gjør at virksomheten kan videreutvikles. Men jeg føler ikke at dette skjer. Nå er det et nytt arbeidslag igjen og nye barn, og det føles som om jeg er tilbake på rute 1 igjen, der jeg var for et år siden. Ikke tilbake i min usikkerhet i yrkesrollen, men jeg kjenner ikke at jeg utvikler meg framover og får arbeide profesjonelt...” 
	Denne læreren reflekterer videre over hva som må gjøres i denne situasjonen, og identifiserer sin egen utvikling gjennom å studere dagboksnotatene:
	...”Jeg funderer mye på det nå, og det gjorde jeg ikke tidligere. Det var så mye annet å tenke på og reflektere omkring. Da tenkte jeg mye på barna, kollegaene og foreldrekontakten. Men nå har jeg begynt å gå i meg selv og undret på hvordan jeg er som pedagog og hvordan jeg selv tenker om barns læring. Dette er en viktig bit i mine refleksjoner, mener jeg. Jeg kjenner at det er godt at jeg har sett dette gjennom å lese gjennom mine gamle refleksjoner og at jeg har ”et annat tenk” nå enn tidligere...”
	Yrkessjokk – eller læringskick?
	”Helt ny og grønn på egne ben...” Slik starter en av de nye lærerne sin dagbokskrivning. Videre forteller hun:
	”Bare en uke etter eksamen sto jeg der på den nye arbeidsplassen og lette etter rektors rom. Vi pratet og det kjentes helt ok. Visst ville jeg ha dette vikariatet selv om det bare var på tre måneder. Bedre enn ingenting. Første dagen jeg skulle inn til klassen kjentes det ut som om beina var av gele og hele magen var full av sommerfugler. Hvordan skulle dette gå? En førsteklasse! Nå skulle jeg som helt ny stå på egne ben og det fantes ingen veileder å reflektere sammen med etterpå! Men det gikk bedre enn ventet. Når jeg først sto der så slapp all nervøsitet og det var bare så flott. Dette hadde jeg gjort mange ganger i praksis som lærerstudent og nå kjente jeg at jeg behersket situasjonen og kunne puste rolig igjen...”
	Begrepet praksissjokk er ett eksempel på forskningsmessige konklusjoner om møtet med yrket. Nye læreres kunnskapskraft, vilje, entusiasme og tiltro til starten i yrket får ikke de forventede tilsvar, og negative vibrasjoner forplanter seg tidlig i yrkessosialiseringen. En negativ start i yrket kan dermed rive ned mye av det positive som er bygd opp gjennom lærerutdanningen, og startproblemene kan farge den senere identitetsutvikling. I en studie av Fransson (2006) ble skole og militæret sammenlignet når det gjaldt kultur for å ta imot nye medarbeidere. Det viste seg at fenriker, som her ble studert, i betydelig større grad enn lærerne, ble veiledet progressivt inn i yrket. De nye fenrikene fikk langt større muligheter for å lære av andre i virksomheten enn det som skolen ga sine nye lærere. 
	Mye kan tyde på at skolen og barnehagen ikke har klart å legge like godt til rette for systematisk læring for de nye som kommer inn i yrket som en del andre organisasjoner. Man kunne kanskje forvente at en organisasjon der hovedaktørene bærer ordet læring i sin yrkestittel også skulle være i læringens front. Hvis dette ikke er tilfelle, er det i alle fall god grunn til ”å rette opp feilene fra i går og finne fram noen nye ark med fargestifter til”, for å sitere den norske visekunstneren Alf Prøyssen. 
	Praksissjokk gir negative utviklingsassosiasjoner. Sjokkerte nylærere har dårlige læringsvilkår. Deres læring avspores og villedes. Når man sjokkeres i møte med sitt nye yrke, søker man aktivt etter trygghet og stabilitet. Omdanning og overskridelse må vike for gjendanning og vedlikeholdskreftene. Hvis skolen eller barnehagen ser på de nye lærerne som ”ferdige”, settes de til arbeid på lik linje med mer erfarne pedagoger. I noen tilfeller får nylærerne også oppgaver som andre lærerne har erfart er vanskelige og krevende og som de helst vil slippe. Hvis forventningene til utført arbeid er tilnærmet de samme for nye som for lærere med bred erfaring, settes de nye lærerne under sterkt press. Savnet etter en veileder, en mentor, kan bli ekstra stort da. 
	Ett kritisk spørsmål blir hva som kan gjøres for å unngå slike sjokk og dempe sjokkbegrepets dominans i diskusjonen om nye læreres læring. Kan mentorordningen, som Skövde har satt i verk, snu sjokk til kick? Kan møtet mellom nye lærere og sine mentorer forandre yrkesstarten fra en problemperiode til en positiv ansats for et langt og godt læringsliv?
	”Ensomheten og de negative emosjonene”
	”Liker ikke alle disse sene møtene. Jobbet fra 7-19 i dag og begynner 7 i morgen. Det er for mye. Det kjennes som jeg ikke får være hjemme. Hele arbeidssituasjonen er så ny. ..Vi pratet om utviklingsplaner på planleggingsmøtet. Vet ikke hva det er. Jeg mangler noe av det som gjelder ”papirbiten”. ..Har kjent meg overkjørt i dag. Deltar i diskusjoner, men føler at kollegaene i stedet for å svare meg bare glor... En vanlig dag på jobben. Merkelig yrke man har valgt. Man tar ofte med seg jobben hjem, både papirarbeid og i tankene. I dag fikk jeg det for meg, når jeg kom hjem, at jeg hadde glømt et barn som nå var ute alene – fryktelig! 
	... Av og til holder jeg saker og ting for meg selv. Føler at jeg ikke riktig våger å kritisere de andres tanker, ideer og meninger.. Hadde tenkt ut en veldig bra arbeidsgang (syntes jeg selv) og et miljøskifte. Jeg fortalte om forslaget, men fikk ikke respons i det hele tatt, verken positiv eller negativ. Det leder til at jeg oftere velger å holde inne med tanker og forslag... Og så er jeg misunnelig på alle andres energi, hvordan orker de? Jeg kan virkelig, i stedet for å rope jippie til en ide, tenke: Å, så slitsomt!”
	Når utdanning og yrket møtes på en negativ måte allerede i startblokkene, kan også de negative erfaringene vedvare, og i noen tilfeller forsterkes. Forskere (Hargreaves 2000) har blant annet identifisert utstrakt ensomhet hos de unge lærerne som et særlig problem. Vi ser det samme ensomhetsproblemet i adeptenes dagbøker. Mange føler at de står alene, at de ikke våger å spørre om ting de tror de andre i organisasjonen tar som selvsagt, og derfor må finne ut av det selv gjennom stillferdig observasjon og analyse. 
	” Mine første uker var en tid jeg fikk lære meg å spørre om ulike saker. Jeg fikk aldri noen introduksjon den første tida og noen rundtur på skolen eller i barnehagen. Jeg ble slengt inn i en virksomhet med nye kollegaer, barn og foreldre. Derfor fikk jeg også ta rede på det meste selv og forsøke se ”de tause reglene” og den kultur som fantes på skolen. Dette er noe som ikke er nedskrevet, men som man får finne ut av selv. Jeg iakttok mine kollegaer i møte med foreldrene i hallen, hvordan klimaet var i foreldrekontakten. Etter hvert fikk jeg min egen oppfatning hvordan jeg vil være og hva jeg synes er viktig i møtet med foreldrene. Slik ble det også i møtet med barna...”
	I noen tilfeller ser vi dramatikken utspille seg. En av nylærerne følte seg klemt opp i sitt ensomme hjørne. Hun skrev dette i sin dagbok:
	”...Jeg får nesten en følelse av at de ikke vil ha meg på denne skolen. Jeg spurte faktisk en av lederne om det forholdt seg slik, men det nektet han for og sa at han tvert imot var meget fornøyd med meg. Men følelsen er der likevel. Kanskje er det mine nærmeste arbeidskamerater som vil ha meg bort. Jeg hadde vanskelig for å få sove denne kvelden og sov bare fire timer den natta...”
	Andre adepter møter den postmoderne produksjonskulturen som en direkte hindring for læring i yrkets hverdag. 
	”... Jeg synes ikke man skal ha det så travelt i en barnehage, men heller være en motpol til den hektiske aktiviteten i samfunnet utenfor. Det er min overbevisning at barns læring fremmes gjennom fred og ro og tid for ettertanke. Jeg vil stoppe opp og gjøre en ting ad gangen. Det er ikke antallet aktiviteter som betyr noe, men hva vi gjør med det vi holder på med. Stopp opp og tenk etter! Det er slik jeg vil jobbe, men mine nærmeste arbeidskamerater synes å tenke på å produsere så mye som mulig. Jeg kan ikke tenke klart når de holder på som de gjør og jeg føler meg veldig stresset. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få dem på andre tanker, ettersom de tar det ille opp når jeg vil forandre på noe...”
	Manglende feedback fra kollegaer på tanker, observasjoner og aktiviteter omtales ofte som et problem:
	”...Det som har gitt meg mest er nok min mentorgruppe, for de er selv nye og har lignende funderinger og tanker og det kjennes fint å erfare at man ikke er alene om disse tankene...”
	”Jeg har opplevd at jeg er veldig ensom. Jeg er ensom lærer i min klasse... Jeg har savnet noen form for feedback der jeg kunne prøve min ideer opp mot arbeidslaget eller med noen som virkelig har tid å sette seg ned sammen med meg noen ganger i uka....I stedet har usikkerheten tatt makta over meg og gjort at jeg har valgt den trygge veien og fornemmet hva jeg tror at man alltid har gjort på denne skolen. Jeg savner et arbeidslag eller en person på min arbeidsplass som får meg til å kjenne meg trygg og sikker i min yrkesrolle; å våge tro på meg selv og selv kjenne lyst og motivasjon i det jeg gjør.”
	Også noen av mentorene har registrert ensomhet som et problem. Men det synes ikke alltid å være så lett å bringe dette temaet på banen i møte med andre. I en av dagbøkene finner vi dette:
	”Mine to adepter har mange ganger fortalt om hvor ensomme de kjenner seg i sitt arbeid. Men for mange av de andre er det ikke slik og derfor skal man tydelig ikke prate om dette som et problem. Hvordan skal man kunne delta i et prosjekt om sin egen læring i klasserommet når man ikke kan ta utgangspunkt i sin egen virkelighet”
	De nye lærernes emosjoner er et særdeles interessant, men sterkt forsømt forskningsfelt. (Starrin 2002. Jakhelln 2008) Emosjonene påvirkes av arbeidsplassens relasjonelle forhold i tillegg til forhold i privatsfæren. Arbeidsplass og privatliv vil også gjensidig påvirke hverandre, så negative emosjonelle erfaringer i yrkesstarten vil slik kunne påvirke privatsfæren negativt. 
	Ensomhet og taushet henger sammen. Den ensomme læringsprosess har også en stillferdig og taus karakter. Har man ingen kollegaer å prate med, må man føre en taus dialog med seg selv. Å bruke seg selv som bollplank er i slike tilfeller nødvendig. Den behøver ikke være negativ, og kan skape ekte og varig læring. Men slik ensom læring kan likevel ha en negativ bakside i form utvikling av taushet som relasjonsstrategi. Man blir medlem av den tause majoritet og lar tausheten tale sin sak eller bruker taushet som makt eller motmakt i det offentlige rommet. På spørsmål fra f. eks rektor om hva kollegiet synes om et nytt forslag, synes man ikke, i dobbelt forstand. Man blir borte i diskusjonen og blant kollegaer, og etter hvert blir man borte fra seg selv i den forstand at man ikke tror man kan eller duger. Man lærer seg på en skjult måte at ens egen stemme ikke er verdt å lytte til. 
	I lys av slike erfaringer og perspektiver kan man forvente at kontakten med egne mentorer blir verdsatt og kommentert i dagbøkene. 
	Som en klippe – mentor sett med nylæreres øyne
	Koblingen mellom nye lærere og mentorer samt mentorgruppa, slik det er foretatt i dette prosjektet, må ut fra adeptenes dagbøker karakteriseres som en stor suksess! De aller fleste har omtalt forholdet til sine mentorer og betydningen av å ha en mentor og/eller mentorgruppe som dialogpartner. Det var kanskje ikke helt uventet at denne relasjonen skulle bli omtalt positivt, sett i lys av det som er sagt så langt. Det som imidlertid overrasket, var entydigheten, styrken og de emosjonelle positive understrekningene. Vi tar med noen empiriske glimt. 
	Det første bildet handler om mentors betydning som tilrettelegger og inspirator for læring i hverdagen:
	” Til vårt første møte, som ble svært vellykket, fikk vi hver vår rosa loggbok av vår mentor. Hun forklarte at i denne boka skulle vi skrive ned tanker og funderinger så ofte som vi orket. Hver gang vi treftes skulle vi diskutere saker som vi hadde skrevet i loggen. Det kjentes i starten ganske tungt å få en oppgave ved siden av et allerede krevende yrke. Likevel forsøkte vi å skrive noen rader av og til...Jeg skrev mye om problematiske hendelser samtidig som jeg skrev ned det som var positivt...Vår mentor har vært med hele tida og støttet oss i både ord og skrift.”
	De neste utklippene henspiller på betydningen av empati, oppmuntring, anerkjennelse og verdsetting.
	”.. Mitt første år har vært meget lærerikt. Det har vært svært verdifullt med en mentor. Vi har hatt god kontakt og dialog. Hun har lyttet og reflektert på hva jeg har sagt og skrevet. Hun har flere ganger fått meg til å bytte perspektiv og forstå på en annen måte. Når jeg har kjent meg utilstrekkelig, har hun trøstet meg med at hun også, med sin erfaring, kjenner seg utilstrekkelig, og at det hører til, det også. Min mentor har flere ganger oppmuntret meg og vist på at jeg er på rett vei...”.
	”I dag kom min mentor og hilste på meg på jobben. Jeg fortalte om de vanskeligheter som jeg har i arbeidslaget og det kjentes fint å få diskutere med en utenforstående. Det kjennes verdifullt å ha fått en mentor...”
	”Jeg har og tror jeg vil komme til å ha stor glede av min mentorgruppe. Det har vært og er fint å ha et forum der man kan sitte i fred og ro og diskutere tanker, funderinger og problem uten å bli avbrutt og framfor alt; uten å behøve kjenne seg dum. For i alle fall i vår gruppe er ingen spørsmål for lite eller dumt for å bli tatt opp. Jeg synes at takket være min mentorsgruppe og mine kollegaer så har jeg oppnådd målene. Vi har til sammen gitt hverandre et godt grunnlag å stå på og tro på at vi er dyktige på det vi gjør..”
	”Her befinner jeg meg nå. På en ny arbeidsplass der jeg hittil ikke trives så godt, men med en mentor som er som en klippe.”
	Vi tar videre med noen dagbokutklipp som understreker læringsverdien av mentorordningen:
	”.. Jeg anser at mentorprosjektet ”ny i læreryrket” er et meget positivt tiltak som har bidratt til stor læring for meg. Det største utbyttet har vært samtalene og studiebesøkene som har blitt gjort sammen med mentor og adeptene i min ”lille” mentorgruppe...”
	”Min mentor er god. Jeg er glad for denne muligheten jeg har fått å få egen mentor dette første året. Denne tida er for meg givende og verdifull. Jeg opplever meg som prioritert. Min mentor er forstående, kunnskapsrik, erfaren og utrolig dyktig i å lytte og forstå samt at hun kommer med verdifulle tips..”
	”I møtet med mentor finnes det et ”her-og-nå-behehov” som ikke fantes i utdanningen. Nå når jeg er midt oppe i praksis ser jeg hvilke forhold jeg behøver mer kunnskap om. Dette kan jeg formidle til min mentor og diskutere og reflektere over... Det kjennes som om jeg får ord og bekreftelse på hva jeg faktisk gjør og at jeg har en pedagogisk tanke bakom det jeg gjør. Det er også en fordel at mentor ikke arbeider på samme skole som jeg. Det gjør at jeg kjenner at hun har tid å sitte ned og lytte på meg og mine tanker..”
	Inspirasjon og refleksjon er viktige omdreiningspunkt i vurderingen av mentorenes betydning:
	”Etter å ha hatt to dagers mentorstid ble jeg på nytt fødd. Veldig inspirert av nye arbeidsmetoder og framgangsmåter der man utgår fra barnets tanker og ideer. Å treffe henne kjennes som en tid for meg til å få puste og reflektere over saker som har skjedd på jobben...”
	Kort sagt:
	”Mentorskapet i sin helhet har vært veldig givende. Man har fått mange tanker og ideer underveis. Man har kunnet spørre sin mentor samt de som er med i gruppa, ventilere spørsmål og annet som man har kjent på og undret seg over. Mentorskapet har gjort at man er kommet i gang med tankeprosessen, men man er på langt nær ferdig for det, tankene finnes der og det gjelder bare å sette ord på det, noe som bidrar til min utvikling i min yrkesrolle og av min tenkemåte.”
	Å finne den åpne døra – organisasjonskulturens betydning
	”For meg personlig tror jeg at jeg om ikke altfor lenge kommer til å slutte på denne arbeidsplassen. Jeg har allerede søkt meg bort. Det kan jo kjennes litt som at dette prosjektet har vært mislykket, men jeg føler at de forandringer jeg vil skal skje her på skolen ligger for langt unna. Det er ikke det at jeg tror gresset er grønnere noe annet sted, men jeg vil arbeide nærmere min egen visjon over hvordan arbeidet skal bedrives på min arbeidsplass. ... Det kan finnes fordeler i at vi har ulike erfaringer og meninger på en arbeidsplass. Men om jeg vil diskutere kunnskapssyn og hvordan vi skal dokumentere og arbeide etter læreplanen, så slås det bort med diskusjoner om farge på gardiner..”
	Kulturen på arbeidsplassen har meget stor betydning for opplevelser, utvikling og læring hos nylæreren. Det etablerte sosiale samspillet kan inkludere den nye på en god måte, men det kan også virke ekskluderende. Ledelsens betydning for den nye lærerens læring er også en viktig faktor for hvordan starten blir. Der vi finner en åpen kultur gis det også åpninger for den nye lærerens ideer, forslag og tanker, dette i motsetning til en lukket skole- og barnehagekultur. (Andersson 2005) Vi skal i det følgende ta med et lite utsnitt fra dagbøkene der kulturperspektivets betydning berøres:
	”Man er i mindretall til de som allerede har arbeidet seg sammen. De har allerede en underforstått kommunikasjon som det tar en tid før man får lært seg. Jeg synes av og til at høgskolen sender ut sine elever med et litt utopisk syn der man som nyutekaminert skal komme ut og forandre arbeidslaget.. til det bedre. Jeg selv har havnet i et fantastisk arbeidslag der alle får ordet og blir hørt.” 
	”Kjenner meg litt som en vikar. Savner ansvar.  Til og med foreldrekontaktene glir forbi meg. Det er lett å bli lat og bekvem. Når jeg kommer hjem behøver jeg ikke å tenke på jobben. Samtidig kjennes det som det er vanskelig å utvikle meg videre – den livslange læringen? Jobben blir ikke så inspirerende når jeg mest flyter omkring og gjør det som behøves i øyeblikket.”
	”De jobber så mye på rutinen og synes at det meste er selvsagt, men det som er klart for dem er ikke selvsagt for meg. De gjør en del bra saker, men de reflekterer ikke over sine handlinger og har vanskelig for å se at andre kan tenke annerledes. I deres nærvær kjenner jeg meg usikker i min rolle som pegagog og er redd for å gjøre feil. Jeg vil jobbe med mennesker som lytter, tenker og reflekterer. Det er et lykketreff at jeg har en kollega som jeg kan ha givende samtaler med i friminuttene. Og så er det flott at vi har slike herlige barn. I dag kom jeg inn på vaskerommet akkurat da en liten gutt hadde tisset på potta. ”Jeg har tisset,” sa han. ”Så fint”! ”Da må du vaske hendene også,” sa jeg. ”Men jeg har ikke tisset på hendene, forsikret han og så på meg med store, ærlige blå øyne”. 
	En av adeptene byttet arbeidsplass underveis. Hun var meget fornøyd med den første og hadde fått til et godt samarbeid med sine kollegaer der. Tidlig på høsten ble hun ringt opp fra en annen skole og tilbudt et vikariat. 
	”De ville ha meg uten å vite noe om meg egentlig? Jeg kastet meg i bilen og kjørte til skolen. Jeg fikk ikke så mye informasjon og jeg skulle begynne omgående. Jeg ble altså kastet ut i et arbeid som jeg ikke visste noe om. Min magefølelse sa meg at dette skulle bli på en helt annen måte enn tidligere, og derfor tok jeg kontakt med min mentor samt lette fram den rosa loggboka igjen. Allerede etter min første arbeidsdag innså jeg at den nye jobben skulle bli tøff. Klimaet blant mine kollegaer var helt annerledes enn på min gamle arbeidsplass, og jeg fikk virkelig kjempe for å få rede få vesentlige saker. Ingen ga meg informasjon” 
	De nye lærerne refererer hyppig til arbeidslaget. Laget er den organisatoriske grunnvollen og betyr svært mye for hvordan man opplever sin første tid i yrket.
	”Undrer meg på hvordan mine kollegaer i arbeidslaget ser på meg? Jeg tror at de har forventninger om at jeg skal sprudle av masse nye ideer og prosjekter. Men som sagt: Vi er et arbeidslag som skal arbeide sammen. Det er jo ikke bare jeg som skal gjøre ”alt” på vår avdeling. Når jeg tenker disse tankene blir min egen prestasjon på meg selv mindre, og jeg ser fordelen av å arbeide i arbeidslag. Likevel er det ”et måste” at man arbeider med samme syn på barn og hvordan de lærer.”
	Konstituering i arbeidslag er ikke er garanti i seg selv for pedagogisk velfungerende og reflekterende team. Det må være til stede en ekte og sterk demokratimoral og en lyst til å være og å lære sammen. Om man dessuten er engstelig for at en personlig erfaring eller mening i det offentlige rommet risikerer å diskvalifisere på en eller annen måte, skjermer man sin sårbarhet ved ”å lukke dørene” etter seg. Dermed lukker man både for sine egne ord på det man erfarer og andres spørsmål og kommentarer, som idealt kunne ført læringen videre. 
	” ...I dag opplevde jeg et møte der jeg kjenner at visse tanker og ideers viktighet beror på hvem som sier dem eller hvem de kommer fra. Er det for at jeg er ny at jeg føler slik...?
	I verste fall kan arbeidslaget oppleves som en trussel mot enkeltlæreren fordi de andre kommer så tett innpå og dermed har utkikkspost både til de sterke og de svake sidene. I et konkurransepreget arbeidsmiljø, som man har fått gjennom det individuelle lønnssystemet, viser man nødig sin sårbarhet. Det er derfor lett å forstå at det skjer en lukking av erfaringsutvekslinger, eller at bare sterke og positive erfaringer luftes offentlig. (Tilander mfl 2005) Men dermed hindres personlig læring og utvikling. Når barnehagene og skolene preges av at man lukker inne egne tanker, meninger og erfaringer av frykt for ukjente konsekvenser, har organisasjonen kjørt seg fast i et vanskelig læringsterreng. Nylærere som kommer opp i slike situasjoner, får en tøff start i yrket. I slike tilfeller bli mentorene ekstra viktige.
	Ledelsens betydning for den gode yrkesstarten
	”Man blir bare litt redd når man får høre at ”hadde jeg ikke hatt en mentor det første året, så hadde jeg sluttet. Hvordan ser arbeidsmiljøet ut? Hvordan oppfører kollegaer seg mot hverandre? Hvor er ledelsen?”
	Dette skriver en av mentorene. Det står en del i nylærernes og mentorenes dagbøker om skoleledelsens betydning for yrkesstarten. Det som framkommer, bekrefter erfaringer og teori om rektors betydning for kulturen, arbeidsgleden, utviklingsdriv og innovasjon. Rektor er selve navet i skolens hjul. Blir dette navet for svakt, bryter hjulet sammen i betydning frustrasjon, framvekst av uformelle maktbaser, liten vekt på innovasjon og svake føringer for organisasjonsutvikling etc. I noen tilfeller blir rektors rolle framhevet positivt, men i mange av dagbøkene oppleves rektor som litt ”fraværende” og ikke merkbart interessert i nylærerens situasjon. Noen forstår dette som resultat av tradisjonen og ikke som at rektor har et negativt syn på nylærere. Andre peker direkte på svikt i skolens pedagogiske ledelse når det gjelder målrettet og verdibasert utviklingsarbeid.
	”Jeg opplever ikke at det er noe i prosjektet selv som har hindret meg i å oppnå
	dets mål. Det er mer min arbeidsplass og situasjon der i form av mangler i det
	pedagogiske lederskapet og mangel på pedagogiske visjoner som hindrer meg i å utvikle meg og arbeide fullt ut som jeg vil.”
	Særlig hos mentorene finner vi tanker om forankringens betydning når man går inn i et nytt prosjekt. Det er tegn som tyder på at ledelsen noen steder ikke har lykkes i å skape forståelse og aksept i sitt kollegium for mentorordningen:
	”Det har blant annet vært en del av mine kollegaer som har stønnet over at jeg er borte mine 10 prosent fra arbeidsplassen, fordi mentorskapet ikke har vært helt forankret blant mine kollegaer. Dette er problem som jeg i min mentorgruppe har opplevd at andre også har hatt problemer med.”
	”Vi ble nødt til å ha møtene på kveldstid. Rektor har fremdeles ikke lykkes i å løse problemet.”
	Noen av adeptene gir uttrykk for usikkerhet overfor sin rektor: 
	”...Vet ikke riktig hvordan jeg skal forholde meg til rektor. Opplever rektor som litt uprofesjonell da han påpeker hvor stressfullt der er og ikke riktig klarer å forstå de regler og rutiner som finnes...Det kjennes ikke som at vi får den støtte fra rektor som vi behøver. Jeg har tenkt å ta opp dette på neste samrådingsmøte...”
	I en av dagbøkene finnes en interessant komparasjon mellom to skoler der rektors betydning belyses. En av adeptene var tilsatt på to skoler. Hun kaller disse for x- skolen og q- skolen i sin logg. 
	”På tross av at jeg opplevde skolene noenlunde like fra starten av, så kunne jeg snart se en stor forskjell. På q-skolen følte jeg det var en god struktur, en nærværende skoleleder som ga inntrykk av en skole med balanse og trygghet. Det sosiale miljøet kjentes trivelig ut, på tross av at det virket litt konservativt innimellom. På x- skolen kjente jeg avgjort ikke samme balanse. Der ble jeg også vitne til et komplisert eksempel på et personaldilemma allerede første dagen. ..Der var skolelederen ofte fraværende og det fantes underliggende grupperinger som gjorde meg svært usikker. Det positive var likevel at det fantes spontanitet og kreativitet, på tross av at jeg opplevde at mye kjentes diffust. Et sterkt minne var når jeg spurte om en disiplinsak og fikk svaret: ”Prøv deg fram”. Dette på tross av at vedkommende hadde jobbet i mange år og dessuten var klasseforstander for disse elevene. Det hadde kjentes bedre om jeg hadde fått et konkret svar.”
	Når kollegaer gjør de nye lærerne gode
	I flere av dagbøkene kan vi lese om den glede, trygghet og varme som skapes hos nylæreren når de får ros og oppmuntring, eller blir anerkjent som dyktige og kompetente.
	”I dag har vi hatt planlegging på formiddagen. Jeg fikk da økt selvtillit når mine kollegaer sa at jeg hadde gode tanker og ideer om hva vi kunne gjøre med barna. Jeg synes at det er viktig at vi med jevne mellomrom forteller for hverandre at det de tenker og gjør er bra: Det er også viktig å kunne gi og ta imot kritikk.” 
	”Jeg skrev mye om problemer samtidig som jeg var nøye med å skrive ned så fort jeg fikk en komplement av en elev eller en forelder.”
	Denne nylæreren forteller videre om en episode som betydde svært mye for henne etterpå og som handlet om å bli gjort god av andre:
	”I dag har det vært skøytedag. Jeg hadde en hel gruppe med fedre som hjalp til og det var fint! En av fedrene spurte meg om jeg skulle være her også til høsten. Jeg sa som det var: jeg vet ikke. Da fortalte denne pappaen hvor høgt foreldrene verdsatte meg fordi jeg hadde fått orden på klassen og at jeg var så dyktig. Jeg vokste flere centimeter ettersom det var uvanlig å få skryt fra fedrene. Jeg vil virkelig være på denne skolen også til høsten! Dessverre er flere overtallige lærere interessert i min stilling” 
	Og hun fortsetter i sin dagbok med følgende:
	”Denne samtalen fikk meg til å kjenne at jeg faktisk var profesjonell i mitt yrke. Jeg passet som lærer og fikk respons på at det faktisk var slik. Foreldrene til mine elever var veldig dyktige på å gi meg ros og oppmuntring som gjorde meg stolt og glad. Dessuten visste jeg at de gode ordene ikke var tatt ut av luften. Jeg fikk ros fordi jeg hadde kjempet og lyktes med noe bra... Det styrket meg i vanskelige periodene.”
	Å gjøre andre god innebærer at kollegaer tar hverandre i hendene og slår en anerkjennende ring rundt hver enkelt. Anerkjennelse og verdsetting handler om å gi sine kollegaer et varmt blikk eller et oppmuntrende skulderklapp fra tid til annen. En raus kultur preges av at man viser respekt for sine kollegaer og alltid passer på at man ikke tråkker på andres verdighet som personer. Den gode barnehage og skole har det verdsettende perspektivet høgt på sin dagsorden. Den arbeidsplass som er robust av raushet, får fram det beste i sine medarbeidere. Å gjøre andre god er også et grunnleggende vilkår for å bygge og vedlikeholde lærende kulturer. 
	Spørsmålene gir retning for læringen. Stiller vi primært spørsmål som fanger det defensive og det fortrykte i oss, har verdsetting overfor andre begrensede utviklingsvilkår. Det finnes liten overskuddskraft igjen til å bistå andre på en anerkjennende måte. (Tiller 2008) Når arbeidsplassens mørke senker seg over folk, skal vi heller ikke undre oss over at det er så vanskelig å se raushetens betydning. Så snart vi har løst det ene problemet, dukker gjerne et annet opp som krever full konsentrasjon. Serier med problemspørsmål som må finne sin løsning hurtigst mulig undergraver gofotens handlinger og presser mennesker opp mot håpløshetens vegger. Hvis vi derimot styrer mot mulighetene er verdsettingens vilkår mye bedre. (Tiller 2007) 
	Hvordan skal vi så få styrket den gjensidige anerkjennelsen? Her kan den rosa dagboka som adeptene fikk utdelt av sine mentorer, og som mange referer positivt til, være til god hjelp. Ett generelt råd for å styrke denne viktige dimensjonen på arbeidsplassen er å lete aktivt etter de gode argumenter og begrunnelser for å se andre gjennom verdighetslinsene. Få fram argumentene for å gi kollegaer en varm og støttende hand der det behøves.
	”I dag har innskolingen tatt hele min tankevirksomhet igjen. Antakelig fordi jeg er ny i yrket og ikke har noen god rutine ennå. Dette vet jeg kommer til å bli bedre etter noen år i bransjen og derfor føler jeg ingen uro, men ser innskolingen som et ypperlig tilfelle der jeg som pedagog utvikles. Mine kollegaer er til stor hjelp når jeg kommer med allehånde spørsmål om hvordan jeg skal gjøre det i ulike situasjoner. Jenta som jeg skoler inn har begynt å lite mer og mer på meg nå og det kjennes bedre og bedre.” 
	Erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeider viser at disse små, gode tingene vi gjør mot hverandre i det daglige også er bærevegger for den gode organisasjon. Men de gode handlingene må ikke stoppe i loggbøkene. Etter at vi har tenkt og skrevet, må vi våge det store spranget over kløfta til den narrative siden, der vi prater og forteller til kollegaer om det vi har tenkt og skrevet. Det skal mot til for å skrive sensitive saker bare for seg selv. Det skal enda mer mot til for å fortelle om sine refleksjoner der andre er til stede. (Tiller 2006 og 2008. Tilander, Fackel og Tiller 2004)
	Er begeistringen gjensidig – hva sier mentorene?
	”It takes two to tango”, heter det visstnok. Vi har hørt fra den ene parten, adeptene. Og de er stålende fornøyd med sin dansepartner, mentorene. Hvordan ser situasjonen ut fra mentorenes ståsted? Kan begeistringen over dette samarbeidet også spores her? Svaret er like klart som fra de nye lærerne, men nyansene og argumentene varierer noe. Mentorene kommer i noe større grad inn på organisatoriske forhold enn det adeptene gjør. Rektors rolle berøres også mer i disse dagbøkene. Vi har primært valgt noen tekstbilder som går på læringsrelasjonen mentor-adept. Vi møter først en mentor som har tre adepter og som diskuterer klimaet i denne gruppa.
	”I flere timer har vi reflektert, pratet, ledd og noen ganger vært forarget over saker og ting. De nye lærerne har gitt hverandre mye støtte, veiledning m.m.. Iblant har jeg bare sittet der stille og lyttet til de tre jentenes resonnementer.” 
	En annen mentor berører magien i kollegaers møte der man søker konstruktivt etter den stadig beste løsningen:
	”Å bytte tanker og ideer i møte med et annet menneske er fantastisk og å få andre menneskers tanker nedskrevne er utrolig berikende. Det er når man skriver at man vet hva man tenker faktisk.”
	En tredje mentor forteller om hva som kreves for å være en god læringspartner:
	”Som mentor har jeg lyttet. Da mener jeg lyttet med stor L. Jeg har ført prosesslogg og gitt respons via mail samt i personlige samtaler, ut fra det som nylæreren har ønsket. Jeg er overbevist om at man ikke skal gi råd uten å være forespurt.” 
	Mentorene gjør mer enn å lytte. De ser. Og de gjør. Dagbøkene er fulle av små fortellinger om å se den andre, om å bry seg, om å bli berørt, om å markere og understreke til rett tid så ikke verdiene blir borte i hverdagsstøyen. Materialet forteller om mentorer som er årvåkne overfor hendelser som kan øke de nye lærernes profesjonskraft og utvikling.
	”Min adept er opptatt av hvordan mennesker har det og er mot hverandre. Hun er alltid positiv og glad og det smitter av på meg også. Etter møtet med henne reiser jeg tilbake til min egen skole og setter meg på lærerrommet...Mitt gode humør holder seg...”
	”Hun har truffet sin rektor og fikk tilbud om å fortsette. Hun har virkelig fått tøffe seg til dette året og hennes selvfølelse har vokst. Barna lytter på henne og respekterer henne på en helt annen måte enn da hun begynte.”
	En av mentorene forteller at hun selv var usikker på om hun kunne ta på seg dette oppdraget, men ble overtalt av kommunens ledelse. Usikkerheten var dels forbundet med dramatiske hendelser på hennes arbeidsplass like før hun fikk henvendelsen, og dels med en jobb som var veldig krevende og tok det meste av tida. 
	”Her ser man enda en gang hvor viktig gleden er. Det var jo vanskelig å finne den i all bedrøvelsen. Jeg har aldri vært usikker når det gjelder min måte å arbeide på, men har alltid vært ydmyk og åpen for nye ideer. Har jo vært veileder for lærerstudenter flere ganger og dette kjentes stort først. Så tror eller vet jeg at det å være mentor gjorde at man fikk selvtilliten tilbake. Det styrket meg og gleden kom tilbake...Man både gir og tar i gruppa. Jentene i gruppa har vært så herlige og det har vært så mange fine diskusjoner.”
	”Det som er viktigst i arbeidet vi har som mentor er å grunnlegge en god start i yrkeslivet og å styrke lærernes tilhørighet og yrkesidentitet. Å få være bollplank og inspirator har vært og er like spennende hver gang man bytter adepter.”
	Denne mentoren reflekterer videre om nylæreren som ressurs på arbeidsplassen, og bekrefter det flere av adeptene har gitt uttrykk for i sine dagbøker:
	”Det jeg kan se generelt er at man mange ganger ikke tar vare på og verdsetter den nye læreren som kommer ut. Det synes jeg kan være både skremmende og beklemmende..Å våge å gjøre sin røst/kunnskap hørt som ny lærer er ikke alltid så enkelt, og der ser jeg min mentorrolle som svært viktig som en som kan gå inn å støtte og forsterke...Å holde i foreldresamtaler, lage utviklingsplaner er vanskelig og litt skremmende når man kommer ut i yrkeslivet, og der er det også veldig viktig at man får støtte i arbeidslaget....Atter igjen har jeg som mentor en viktig rolle, men for dem som ikke har slik mentorordning kan det være katastrofalt. Forhåpentligvis har man en rektor som støtter, men det ser jo veldig ulikt ut.”
	En annen mentor reflekterer over hva de nye lærerne betyr for hennes egen læring som mentor.
	”Jeg tvinges hele tida å se på meg selv og min virksomhet utenfra. Adeptenes spørsmål om hva jeg gjør og hvordan vi bygger vår virksomhet har gjort at jeg har måttet stille spørsmålene til meg selv: Hvordan gjør jeg det? Hvorfor gjør jeg slik?  I gruppa har vi også kunnet jevnføre hvordan man gjør i andre barnehager. Det har vært utrolig lærerikt. Jeg utvikler meg hver dag i møte med de nye lærerne!”
	En sak er å reflektere over det som har skjedd fram til der du står. En annen sak er det å ha kursen videre framover. For nye lærere er dette kanskje det aller vanskeligste? En av mentorene diskuterer i sin dagbok den type refleksjon som griper tak i organisasjonens framoverrettede arbeid:
	”Refleksjon er nøkkelen til læring hos alle, er min oppfatning, og bør definitivt finnes i et arbeidslag. Min oppfatning og erfaring er at refleksjon gis lite tid og rom og vurderes ikke særskilt høgt. Dermed legger den ofte lokk på den tause kunnskapen som vi pedagoger besitter.. ...Jeg vet ikke om det er jeg som er litt rar og unødig dyptgående i mine tanker, og litt for filosofisk, men noenting mangler her, mener jeg ... Når går diskusjon over til å bli refleksjon? Hva innebærer en refleksjon og å reflektere? Er refleksjon å være mer kritisk til noe enn når man diskuterer? Vi prater om at refleksjon er å se tilbake på hva vi har gjort og hva våre valg får for konsekvenser. Jeg kjøper dette, men ut fra min egen refleksjon blir jeg skeptisk. Det kan dels være på denne måten, men jeg reflekterer (tenker) ofte framover mot valg jeg står overfor og hva jeg må gjøre for å se hva disse i sin tur kan få for konsekvenser. Er det ikke da refleksjonen får og gir størst påvirkning? Eller er det kanskje slik at den påvirker mest før jeg gjør mine valg og agerer? 
	Her-og-nå-oppgavene viser seg å skygge for det mer langsiktige og det prinsipielle. En av mentorene forteller at hun hadde forberedt seg grundig til møtene med adeptene, blant annet funnet fram egnet litteratur i form av artikler og bøker, men at det nære i arbeidet fort presset seg fram:
	”Det har vist seg at de nyeksaminerte lærerne har et så stort behov for å diskutere virksomheten og hverdagen på sin arbeidsplass at vi sjelden får tid til andre diskusjoner. Vi får derfor innrette oss på nåsituasjonen og det aktuelle. ... De føler at de må være mer forberedt og ha lagt noen planer, for de har ikke så stor ryggsekk på enda…Mange av de nye er trøtte og forstår ikke riktig hvordan ”de gamle” kan være så entusiastiske og ha så mye energi. Behovet for en mentor er stort og jeg håper jeg kan fortsette da jeg føler at jeg har en funksjon å fylle.” 
	”Den femte provinsen”
	Dagbøkene til de nye lærerne gir uttrykk for glede og takknemlighet over å ha fått denne unike sjansen til å få en best mulig start i læreryrket. I materialet fra mentorene ser vi også klart sporene av entusiasme, glede og læringslyst i møtet med adeptene. I rapporten har vi har hatt primærfokus på betydningen av organisering av læringsmøter mellom adepter og mentorer i Skövde. Men det framkommer også andre aspekter i dagbokmaterialet, dels på linjene, og dels mellom dem. Ett aspekt framtrer med forholdsvis stor tydelighet: Organisasjons- og ledelsesaspektet. Å ha en ordning med møter mellom adepter og mentor i arbeidstida fordrer tid og rom, men også aksept i både formell og uformell betydning. 
	Disse møtene må ha legitimitet i skolene og barnehagene som er med i prosjektet. Fra dagbøkene framtrer et delt bilde, der ledelsen ved enkelte av de organisasjoner som er med, har forankret prosjektet solid og dessuten har store forventninger til resultatene. I andre tilfeller har både mentorer og adepter problemer med å se at prosjektet har blitt godt forberedt og at forventningene finnes. 
	På tross av problemer med kontekster og rammer enkelte steder har utbyttet av prosjektet blitt godt. Det kan synes som om læringsmøtene mellom adepter og mentorer har en kraft som sprenger seg igjennom både praktiske barrierer, synspunkthindringer og maktstengsler. 
	En av mentorene benytter seg av et gammelt sagn fra Irland om ”Den femte provinsen” som utgangspunkt for noen av sine refleksjoner fra ”glasstaket”. Jeg har valgt å ta med dette sagnet slik det er gjengitt, dels for å vise et eksempel hvor grundig mentorene har reflektert, og dels fordi sagnet er egnet som metafor til å få fram noen sluttpoenger fra analysen av dagbokmaterialet i dette prosjektet:
	På Irland var det mange stridigheter mellom høvdingene i gammel dager. Men hvert fjerde år dro alle høvdingene til Den femte provinsen. Den femte provinsen var ikke et geografisk sted, men et slags ingenmannsland, en nøytral grunn, der oppfatninger og meninger ble løsgjort fra sine normale fordomsfulle sammenhenger og der hver høvding kunne se den nakne sannheten. Problemstillingene ble sett ut fra nye og annerledes synsvinkler. I Den femte provinsen møttes man for å være sammen under andre forhold enn de man vanligvis møttes under. Der gjaldt helt andre regler for samværet. Hver eneste høvding måtte legge igjen våpnene sine utenfor og ta av seg klanens kjennemerker. I Den femte provinsen var høvdingen frigjort fra de lojalitetsband som normalt bandt han sammen med klanen. I Den femte provinsen var man sammen for å se på verden ut fra andre perspektiv, utfordre og utforske de vurderinger og normer som var framherskende i hverdagen. Man skulle se på hvilke forandringsbehov som fantes gjennom å lytte til hverandre, uten å la seg påvirke av forutinntatte holdninger. Når besøket i Den femte provinsen var slutt, gikk man ut, tok opp sine våpen og vandret videre. Men alle hadde blitt litt klokere og man ble aldri den helt samme etter et slikt møte.
	Denne mentoren mener at barnehagen og skolen trenger et lignende frirom for refleksjon. Det behøves klart en femte provins der man kan møtes i trygghet, åpenhet og ærlighet. 
	”Ved hjelp av et frirom kan vi møtes og får hjelp til å se omverdenen fra en positiv synsvinkel. Dette betyr ikke at man neglisjerer de problemer som finnes, men at man ser problemene som positive utfordringer. Hvis man gjør dette, påvirkes hele arbeidsplassen. Dette er min visjon... Hva vil skje hvis vi ikke får tid til refleksjon? Ny kunnskap kommer bare til å flyge forbi hvis vi ikke setter ord på den. På samme måte som at vi ikke kan se oss selv uten i et speil, kan vi heller ikke se ”vårt indre menneske” uten at andre mennesker relaterer til oss. Vi speiler oss i andre.”
	Og videre får vi disse visdomsordene fra samme mentor:
	”Samtalen, respekten og lyttingen til hverandre er viktige for de nye lærerne, viktig for alle lærere, viktig for elevene, viktig for skolens framtid. Dette er noe som er blitt ytterligere befestet hos meg gjennom dette prosjektet. Det er også dette som mine adepter har understreket som det mest vesentlige som nye i læreryrket og som nye lærere på en ny arbeidsplass.”
	Både adepter og mentorer understreker verdien av å få en samtalepartner som er på søk etter den til en hver tid beste løsning på de utfordringer som dukker opp i hverdagen. Det er tydelig at barnehagene og skolene ikke har lykkes godt nok i å etablere slike pedagogiske femteprovinser, der man møtes som jevnbyrdige, selv om man har ulik erfaring og forskjellige synspunkter, der man gjør hverandre gode og der det felles poenget vil være at alle skal forlate møtet litt klokere enn da man kom. 
	Felles for de nye og ”de litt eldre” lærerne er at de savner dialogiske fora konstruert med sikte på utvikling og kontinuerlig læring. Dette møtet mellom adepter og mentorer blir derfor kjærkomment, men hverdagstrykket for de nye er så stort at det blir dårlig med plass for mer generelle problemstillinger. Møtene preges av det som har nylig hendt, det som hender nå, eller det som mest sannsynlig vil skje i nær framtid og som man må være forberedt på. Denne ”presentismen” kveler det mer langsiktige, det prinsipielle, og de teoretisk mer dyptgående analysene. 
	Hvis barnehagene og skolene hadde hatt tradisjon for å møtes i Den femte provinsen, ville trolig det meste av det umiddelbare hverdagstrykket ikke ha vært så stort, slik at mentorene også kunne ha gjennomført sine planlagte teoribaserte diskusjoner. Slik det er nå, går mye av tida med til å lufte problemstillingene, men strekker ikke til for å løfte de aktuelle temaer opp på høyere teoretisk nivå. Dermed reduseres læringsverdien. Man har problemer med å spinne videre på erfaringene slik at de konverteres til varige, anvendbare kunnskaper. Selv om kommunen skulle opprette mentorordninger, noe som ut fra erfaringene i dette prosjektet vil være en meget god ide, så bør man overveie å supplere med pedagogiske fora med karakter av femteprovinser.
	Den kraftfulle femteprovins vil stimulere refleksjonen både bakover og forover i tid. Når man styrer det refleksive bakover, fanger man opp erfaringene som er gjort og man spør seg hva man har lært av det man har gjort? Når refleksjonen vendes forover spør man hva som er klokt å gjøre i tida som kommer. Det refleksive tilbakeblikk har som mål å få tak i egen erfaringslæring. Når blikket og analysene vendes framover, går vi inn på aksjonslæringens mark. Mens erfaringslæring kan karakteriseres av feed-back orientering (Tiller 2006), er aksjonslæring mer framoverlent i en ”feed-forward-posisjon.” Når krafthendelen står på feed-forward, kreves mer enn å følge i kjente spor og bruke innøvde rutiner. 
	Det er i denne posisjonen at kreativiteten må mobiliseres og den pedagogiske improvisasjonen tas i bruk. (Tiller 2009. Barret 1998) For at det skal kunne skje, må de nye lærerne ha gode hjelpere. Læring generelt, og aksjonslæring spesielt, trives særlig dårlig i ensomhet og i monologenes rom. Den krever samarbeid, samspill og dialog. Den krever at de nye lærerne har motiverte og kvalifiserte mentorer i tillegg til et støttende kollegium og en drivende rektor som oppmuntrer og selv er aktivt med på utviklingsreisen. Og den krever at partene henger av seg klanmerker og våpen før de møtes. Disse øker sårbarheten og usikkerheten, og det er ”de yngste” som rammes hardest. 
	Dette er spesielt viktig i omstillingstider. Vår tid i dag preges av omstilling, svært rask omstilling, der ekspressekspertene etablerer sine innsatsstyrker. Dess raskere omstillingene går, dess mer energi bør vi legge i å bygge Den femte provinsen. Hvis konklusjonen er at man ikke har tid til refleksjon og læring i hverdagen, vil dette ikke bare være en tankemessig kortslutning, men den vil også ganske fort kortslutte de gode utviklingsprosessene i organisasjonen. Og da har alle kommet til kort. Sett i lys av dette, er etablering av mentorordninger i dag viktigere enn noen gang tidligere. 
	Omstillingstid er "de nye oppskrifters tid". Det er stadig flere som tilbyr nye modeller og metoder. Utviklingen gripes an på nye måter, og nye begreper ser dagens lys. Det usikre har skjøvet oss ut av den lune komkortsonen og krever at vi kan tenke nytt, annerledes og kreativt. Slik er det i samfunnet generelt. Hva med lærerutdanningen og overgangen fra utdanning til yrke? Tenkes det her annerledes, nytt og kreativt? 
	Konsulenter og rådgivere har gode vilkår i omstillingstid. Når man er utrygg, er man glad for alle som kan vise vei og retning og som kan holde deg i handa på de ukjente stiene i det nye landskapet. Med konsulentene følger gjerne de ferdige løsningene. Det ligger store penger i å overbevise om at nettopp ”denne løsningen” er den aller beste og må foretrekkes. Skole og barnehage slipper heller ikke unna nåtidens varehustenkning, der det legges opp til at man ”shopper” fra varehyller av ulikt slag. 
	Men den moderne rasjonaliteten med sin vare-leveranse-terminologi blir et problem i et yrkesfelt der verdier som ansvar og innflytelse over egen læring dominerer, og der møter mellom mennesker blir det vesentlige. De ferdige reseptene får her begrenset betydning. I skole og barnehage må lærerne orientere seg etter ”lære-seg-å-tenke-selv”. Men man lærer seg best å tenke selv sammen med andre. Vi er alle høvdinger av læring, men vi er forskjellige og har mye å tilby hverandre for å spore den videre læring. Som i det irske sagnet må de ulike læringshøvdingene møtes før at dialogens magi (Ekman Philips og Huzzard 2004. Wenger 2004) brer seg i rommet.  
	Vi mangler et ord på norsk og svensk: Samstendighet. Vi sier ”selvstendig” og har plassert dette begrepet høgt på verdistigen. Men vi vet at vi best blir ”stendig” sammen med andre. Altså blir det nye ordet ”samstendig” viktig for god læring. Vi har lært fra annen forskning om nye lærere, og vi har fått det bekreftet i dette prosjektet, at læringen hindres ved at adeptene ikke får noen å dele tankene og erfaringene med de første årene i yrket. Ved å stå alene, å være ”selv-stendig” i ordets snevre forstand, skyves man bort fra dialogens skimrende muligheter og inn mot monologens innsnevrede læringsrom alt fra starten av. Man vikles inn i tradisjonstenkning og tradisjonshandling. For å få til utvikling igjen må man først avmontere det man har viklet seg inn i. Mange klarer det, mens andre aldri kommer ut av eget spinnvev. Er starten i læreryrket preget at man skyr innovasjonen for å makte tradisjonens krav, er sjansene i framtida for å bli aktivt søkende etter de beste pedagogiske løsningene redusert. 
	I organisasjoner som legger vekt på å styrke den daglige læringen, og som har læringsbegrepene øverst oppe i sine største faner, er det et problem at de nye rekruttene til yrket ribbes for den kanskje aller viktigste læringsdimensjonen: Den energigivende samtalen med en person som bryr seg, som lytter, med stor L, som ser deg og som kan gi råd når du spør. Når man leser dagbøkene fra de nye lærerne samt fra mentorene, er konklusjonen krystallklar: Bygg Den femte provinsen! Bygg det nye læringshuset for de nye lærerne. La mentorene få en sentral plass i å sette opp de viktige stillasene for læringen. Mentorordningen har vist seg å være gull verdt for de nye lærerne. 
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	I projektet Ny i läraryrket prövas en modell där den nyutbildade och nyanställde läraren introduceras i sitt yrke med hjälp av en mentor, en delaktig skolledare samt en högskolas lärarutbildning. Målet var att underlätta steget mellan yrkesutbildning och yrkesutövande. Ett steg som i hög grad kan upplevas som krävande och osäkert. 
	Den nye lärarens examensbevis utgör ett formellt tecken på grundläggande kompetens. Från att ha varit student i en delvis beskyddande utbildningstillvaro ska läraren nu använda sin reella kompetens i samarbete med kollegor, barn eller elever och föräldrar. Här skiljer sig läraryrket troligen inte från andra yrken avseende skillnaden mellan att utbildas och att utöva ett yrke. Behovet av yrkesintroduktion är heller ingen ny fråga inom läraryrket. Ett exempel är Skolutvecklingsavtal 2000 som innehöll krav på mentorsprogram och stöd för den nyutbildade läraren (Lindgren, 2006). Inom projektet Attraktiv Skola 2001 initierades modeller för lärares yrkesintroduktion. Nu låg initiativet mer hos enskilda kommuner att i samarbete med fackliga organisationer och högskolor eller universitet stödja nyutbildade lärare, vilket inspirerade till det lokala projektet Ny i läraryrket. 
	Lärarutbildningen ska betraktas som en grundutbildning, det vill säga den ska lägga grunden till en yrkeskompetens som efterhand kan fördjupas och vidgas. Utbildningens villkor inbegriper därmed också en utvecklingsaspekt knuten till yrkets uppdrag. Denna aspekt är synlig i generella och specifika utbildningsmål (SFS 1992:1434; SFS 1993:100). Tidpunkten för en lärarexamen är ett första formellt steg i ett yrkeskunnande som därmed inte kan betraktas som statiskt. Hur sedan detta kunnande utvecklas avgörs av den enskilde lärarens förutsättningar, intresse och behov, men även den praktik som den nyutbildade läraren blir en del av. Utredningen om legitimation och kvalifikation inom läraryrket (SOU 2008:52) har som mål att förbättra förutsättningarna för elevers måluppfyllelse genom att bland annat införa ett provår och en legitimation för att bli behörig lärare. Det positiva med denna utredning är att den riktar ljuset mot nyutbildade lärares yrkesintroduktion. Den kritiska aspekten är att den i högre grad verkar tala om att pröva om den nye läraren duger, till skillnad mot att se introduktionen i yrket som en övergång mellan utbildning och professionell verksamhet. Den bortser också från de möjligheter som den nye läraren tillför förskolans eller skolans praktik.    
	Enligt utredningen om legitimation och kvalifikation ska introduktionen i läraryrket alltså utgöras av ett provår (SOU 2008:52). En paradox i förslaget är dock provårets kombination av kontroll- och stödfunktion; den nye läraren ska samtidigt både prövas och stödjas (Morberg, 2008). Om utredningen kommer att leda fram till ett förslag och en lagändring är i dagsläget oklart. Oavsett vilken förändring vi står inför avseende provår och legitimation är den mest betydelsefulla aspekten den innebörd vi ger åt yrkesintroduktion och åt mentorskap, och den betydelse dessa insatser får för såväl nya som erfarna lärare, förskolans och skolans praktik samt lärarutbildning. I denna text avser jag att med utgångspunkt i de erfarenheter om yrkesintroduktion och mentorskap som dokumenteras i projektet Ny i läraryrket vidga, fördjupa och diskutera genom att ta hjälp av tidigare studier och projekt. 
	Yrkesintroduktion och mentorskap är internationellt sett en vanlig företeelse inom ett flertal yrken (ex Norman & Feiman-Nemser, 2005; Strong & Baron, 2004), Likaså är standards för legitimation och kvalifikation vanligt, inte minst inom läraryrket (ex Ekholm, 2005; Forde, 2007). Forskning som belyser området visar också att intresset är stort. En omfattande mängd studier och projekt söker efter fördjupad kunskap om mentorskap och yrkesintroduktion. Det finns dock skillnader mellan studier om läraryrket och andra yrkesområden, vilket visar att varje yrke har sin specifika karaktär. Exempelvis, inom näringslivet och offentlig verksamhet är mentorskap ofta förknippat med ledningsfunktioner (Andersson, 2000). Ett annat exempel är de studier från näringslivet som fokuserar skillnaden mellan män och kvinnor i mentors- och adeptrelationen, samt vilken betydelse yrkesintroduktionen har för män respektive kvinnor (ex Allen & Eby, 2008). Med tanke på läraryrkets kvinnliga dominans kan det här finnas en viss erfarenhet att hämta. Det finns såväl professionellt som politiskt ett intresse att både rekrytera och behålla manliga lärare. De studier från läraryrket som jag har funnit belyser dock inte frågan om män i lärarutbildning och i läraryrket, troligen ett viktigt område att studera. 
	De studier som presenteras här är främst internationella. De är oftast hämtade från läraryrket, men jag har funnit det relevant att även beakta erfarenhet och kunskap från andra områden. Valet av de studier som presenteras har skett genom en tämligen ostrukturerad procedur. Sökorden har varit ”mentoring”, ”induction”, eller på svenska ”mentorskap”, ”yrkesintroduktion” i kombination med orden ”lärarutbildning”, ”lärare” eller dess engelska översättning. Jag har valt aktuella studier, därutöver finns ingen ambition att täcka ett forskningsområde som förefaller vara gigantiskt. Jag kan därmed ha missat en hel del intressant forskning. Syftet har dock varit att kunna föra en diskussion med sin grund i en lokal erfarenhet, en diskussion som förhoppningsvis kan bidra till en nyanserad och fördjupad utveckling.    
	De frågeställningar som berörs här tar sin utgångspunkt i min läsning av Tom Tillers analys av adepternas loggböcker, och Gerd Gustafssons dokumentation av de erfarenheter som mentorerna uttrycker i samband med värdering under projektets genomförande. Först förs ett resonemang om den nye lärarens villkor och därefter om mentorskapet roll och funktion. Vidare belyser jag synen på den nyutbildade lärarens roll i förskolans och skolans praktik. Dessa områden kan inte helt och hållet särskiljas, snarare kan de ses som utgångspunkter i diskussionen om yrkesintroduktion.
	Steget från att vara i utbildning till att agera som lärare i en egen yrkespraktik kan uppfattas som stort. Från en till synes skyddad tillvaro skall den nye läraren fungera i ”skarpt läge”. Läraren ska kunna hantera faktiska situationer mer eller mindre självständigt. Ett exempel på områden där nya lärare känner sig osäkra är relationen med elever och föräldrar (Fransson, 2006; Lindgren, 2006; Paulin, 2006; Stålsett, 2003), vilket inbegriper allt ifrån information och samarbete till att hantera konflikter. Utmaningen i att vara ny lärare är synlig i adepternas loggböcker (kap. 2). Den nye läraren uttrycker osäkerhet, men också känslan av ensamhet i yrket. Läraren kan både känna ensamhet i det konkreta, vardagliga arbetet, men också rörande mer principiella och generella frågor. Här framställs en erfarenhet av att befinna sig i periferin utan möjlighet att varken ta del av, eller bidra till det kollektiva samtalet.
	Läraren introduceras och involveras i en specifik förskolas eller skolas praktik, innefattande allt ifrån rutiner till värderingar och normer. De förutsättningar och villkor som finns på arbetsplatsen formar vardagen (ex Achinstein & Athanases, 2005; Cochran-Smith, 2001; Parker-Katz & Bay, 2008; Willimans & Prestage, 2002). Inom en social praktik kan det finnas olika förhållningssätt till egenreflektion, kritisk betraktelse och förändring, vilket därmed påverkar villkor och förutsättningar för den nye läraren. I yrkets praktik uttrycks också olika syn på hur man uppnår kompetens. Ett synsätt kan vara att kompetens avgörs av kvantitet såsom erfarenhetens längd och omfattning, vilket innebär att den nye läraren har en lägre kompetens än läraren med längre erfarenhet. Ett annat synsätt är att lägga vikt vid erfarenhetens karaktär och betydelse, det vill säga hur erfarenheten används. I det fallet har erfarenhetens kvantitet mindre betydelse. En annan aspekt på förhållningssätt handlar om vilken roll den nye läraren kan få i skolans praktik. Läraren kan ses som en resurs som bidrar till den specifika praktikens kollektiva kunskap och utveckling, ett synsätt som innebär att något tillförs en praktik. Den nye läraren kan också ges rollen som en novis som ska lära sig att fungera väl i yrket, således en socialisationsprocess som bygger mer på anpassning än förändring.
	En förskolas eller skolas kultur skapar alltså villkor för nyutbildade lärarens introduktion, vilket kan betecknas som ett informellt lärande eller lärande i praktiken. Eraut (2004) diskuterar praktiker för informellt lärande och kategoriserar dem som implicita, reaktiva eller deliberativa. En implicit praktik innebär en slags underförstådd, outtalad överenskommelse mellan kollegor, och därmed troligen frånvaro av kommunikation om praktiken. Den reaktiva praktiken förmedlar omedelbara, spontana handlingar grundade i tidigare erfarenhet. Både den implicita och reaktiva praktiken förutsätter troligen en enkelriktad socialisation, ”att ta seden dit man kommer”. Den deliberativa praktiken är beredd att kommuniceras, kritiskt granskas och utmanas. Här finns troligen en större öppenhet för förändring, men också motstånd och krav på argumentation. Ur den nyutbildade lärarens perspektiv kan det möjligen vara naturligt att föredra en deliberativ och mer öppen praktik, samtidigt som ett sådant förhållningssätt innebär högre förväntningar på den enskilde än övriga praktiker.       
	En annan teori, grundad i studier av engelsk introduktionspraktik, beskrivs av Williams och Prestage (2002). Utgångspunkten i yrkesintroduktionen är här att den nye läraren är i behov av kvalificerat stöd och handledning. De tre kulturer som identifieras är: en individualistisk, en strukturerad kollektiv (eng. structural collaboration), och en spontan kollektiv kultur (eng. spontaneous collaboration) (s 42-43). Williams och Prestage menar att en spontan kollektiv kultur är den mest stödjande och framgångsrika för den nye läraren. Den inbjuder till att hantera de vardagliga frågorna när de uppstår, att kommunicera dem kritiskt och flexibelt. Den är mer tillåtande och behovsstödjande är den strukturerade kollektiva kulturen, som beskrivs som styrande genom yttre implikationer för att uppnå specifika mål. Detta kan med andra ord ses som skillnaden och konsekvensen mellan inifrån- och utifrånstyrning inom en praktik. Författarna diskuterar här också skillnaden att se yrkesintroduktion som en fråga för mentorn och dennes adept, eller för kollektivet i den aktuella praktiken. 
	Tiller (kap 2) beskriver hur den nye läraren kan uppleva en frustration när det på arbetsplatsen saknas både det som kan tolkas som en spontan kollektiv, respektive en strukturerad kollektiv kultur. Det finns alltså en skillnad mellan att känna sig socialt välkommen till en ny arbetsplats, och att känna sig delaktig i en kollektiv praktik. Den nye läraren förefaller alltså utanför kontakten med sin mentor, uppleva sig som isolerad från kollektivet. En förklaring till denna upplevelse kan vara lärares ovana att tillsammans resonera om sitt arbete utöver konkreta beslut och praktiska frågor. Lärares arbete kan utöver det ses som en enskild angelägenhet, vilket kan relateras till en individualistisk kultur (Williams & Prestage, 2002). En annan aspekt är de teorier som beskriver den tysta kunskap som inte uttrycks verbalt eller som inte kan kommuniceras (ex Johannessen, 1989; Rolf, 1989). Med den förklaringen finns det hinder som grundas i kunskapens natur och möjlighet att förmedlas. Att inte tala om situationer i arbetet kan också förklaras med att det saknas ett kollektivt yrkesspråk (ex Colnerud & Granström, 2004). Aili, Persson och Persson (2003) menar kritiskt att lärarutbildningen inte tillräckligt fokuserar studentens utveckling av ett eget fungerande yrkesspråk. Därmed skulle den nye lärarens upplevelse bero på otillräcklig kompetens att kunna medverka i professionella samtal. Ytterligare en förklaring kan vara en kollektiv uppfattning om att en mentor tillgodoser behovet av information och handledning, vilket då skulle leda till att ett system med mentorskap kan hämma den nye lärarens introduktion i yrket när det kollektiva ansvaret blir underordnat mentorns individuella uppdrag. Det mest troliga är dock att det som den nye läraren upplever är ett uttryck för mer än vad som sker i samband med yrkesintroduktion, det säger något om en förskolas eller skolas allmänna kultur.  
	En förskolas eller skolas kultur formas i hög grad genom dess ledning (Cochran-Smith, 2001). Stålsett (2003) menar att organisationen kring yrkesintroduktion grundas i skolledningens syn på det egna uppdraget och på verksamhetens uppdrag. Förskolans eller skolans ledning har den formella makten att ge betydelse både åt hur den nye läraren tas emot, och vilka villkor som formas under yrkesintroduktionen. I en studie som belyser skolledningen roll under den nye lärarens första år i yrket beskrivs betydelsen av ledningens explicita kommunikation om utmaningar, möjligheter och förväntningar (Brock & Grady, 1998). Mentorerna i projektet Ny i läraryrket resonerar om betydelsen av tid för samtal och dokumentation under mentorsuppdraget (kap 1). Även om det formellt finns tid avsatt, är attityden till när mentorer och adepter markerar att de behöver använda tiden för detta specifika ändamål väsentlig. I det nätverk av relationer och samarbete som en förskola eller skola normalt utgör, är val och prioritering av arbetsuppgifter och organisation av tid i hög grad en gemensam fråga. Om ledningen är väl insatt i behov och effekter på kort och på lång sikt, men också stimulerar en kommunikativ kultur underlättas troligen introduktionen för den nye läraren, och samtidigt också villkoren för mentorsuppdraget. En spontan kollektiv kultur kan därmed också kräva viss struktur och en engagerad, medveten ledning för att skapa såväl tidsmässigt som legitimt utrymme för mentorer och adepter. 
	Situationen för den nyutbildade läraren kan alltså präglas av osäkerhet. Osäkerheten kan dels upplevas i jämförelsen med andra mer erfarna lärare, men också genom iakttagelsen av egna kunskaper, ställningstagande och värderingar i relation till yrkespraktikens krav (Nevins Stanulis, Fallona, & Pearson, 2002). En källa till denna osäkerhet är de konkreta beslut och handlingar som krävs för att hantera yrkets vardag. En annan aspekt är den nye lärarens upplevelse, det vill säga att kunna förstå och förhålla sig till det som sker. Dessa båda aspekter är sammanvävda och kan betraktas som en cirkulär process där händelser griper in varandra, och där konkreta situationer följs av såväl enskild som kollektiv bearbetning. En fråga är då hur yrkesintroduktionen kan stödja den nyutbildade lärarens professionella utveckling. 
	Studier visar behovet av kontinuitet och vardaglig närhet i relationen mellan mentor och adept (McArthur-Rouse, 2008; Nevins Stanulis m.fl., 2002; Williams & Prestage, 2002). Den vardagliga kontakten kan ses som en förutsättning för att kontinuerligt kunna identifiera och bearbeta den nye lärarens behov. Däremot skiljer sig mentors roll och handledningens karaktär beroende på den konkreta närheten mellan mentor och adept. Den mentor som finns i samma arbetslag är samtidigt en del av den praktik som den nye läraren ska fungera i, och kan därmed stödja en socialisering. Den mer perifere mentorn, det vill säga den mentor som till vardags finns i ett annat arbetslag eller vid en annan enhet, kan istället bidra till en distans där adepten måste uttrycka sin erfarenhet, och där bearbetningen kan tillföra andra perspektiv än de vardagliga och kanske redan givna. 
	Harrison, Lawson och Wortley (2005) visar att den nye läraren behöver stöd och utmaning; att både få känna tillfredställelse i att lyckas, och att ställas inför nya mer komplexa situationer. Det är även en utmaning att delta i en kritisk granskning av egen och andras verksamhet. I projektet Ny i läraryrket hade adepterna antingen sin mentor i det egna arbetslaget, eller mer perifert placerad i ett annat arbetslag, i vissa fall vid en annan skolenhet. Mentorerna fick därmed troligen olika roller beroende på närheten till adeptens praktik och vardag. De grupper av mentorer och adepter som bildades under ledning av högskolans projektledare, gavs tillfälle att både beskriva erfarenheter och att bearbeta dessa med distans från den egna praktiken. Här fanns också initiativ till en handledd fördjupad diskussion, vilket upplevdes som positivt. Denna reaktion kan ses som ett skäl att utveckla en typ av kollektiva stöd- och bearbetningsfunktioner under yrkesintroduktionen. Ganser (2002) föreslår att högskolor och universitet ska ges större ansvar för att därigenom kunna skapa en jämn och likvärdig kvalitet, där kunskapen om mentorskap och handledning också kan knytas till forskning.    
	En yrkesintroduktion kan genomföras som en socialisationsprocess där praktiken sätter mål och utvärderar. Ett annat förhållningssätt är att ge introduktionen en struktur med mål och kontinuerlig återkoppling. Mentors uppdrag skiljer sig beroende på introduktionens karaktär. Vid en mer strukturerad introduktion är det mentors uppdrag att tillsammans med sin adept formulera mål och att utvärdera. Det finns därmed en idé om i vad, och på vilket sätt den nya läraren ska introduceras. I projektet Ny i läraryrket initierades och användes relationen mål och utvärdering som en aspekt på lärares professionella utveckling och egenreflektion. Med den utgångspunkten är det en kompetens i sig att på detta sätt följa, men även styra sin kunskapsutveckling. De mål som bestäms avgörs av den nye lärarens behov och förutsättningar samt de villkor som praktiken ställer. Utvärderingen innebär att formativt bedöma uppfyllande av mål och att formulera nya. En formativ utvärdering är beroende av en trygg relation mellan mentor och adept (Goldstein, 2005; Milanowski, 2005). Tillit till en mentor bidrar till att den nye läraren både kan våga se och hantera sin egen utveckling. Det formativa bidrar också till att stödja en process. Genom att få beskriva erfarenheter, kanske i form av tvivel eller osäkerhet, men också visa öppen tillfredsställelse över det framgångsrika, så skapas en vana att gemensamt både bearbeta och utvärdera egen och andras erfarenhet.     
	I spåren av en strukturerad målinriktad process följer behovet av dokumentation i form av exempelvis portfolio eller loggbok. Dokumentationen kan både synliggöra erfarenhet och kunskap, samt behov av ny kunskap. I projektet Ny i läraryrket var loggbokens syfte att dokumentera och reflektera över dagens upplevelser. Loggboken var den enskilde lärarens dokument och därmed inte utgångspunkt vid planering eller utvärdering. Betydelsen av dokumentation är inte framträdande i de studier som jag har funnit, men det finns undantag där dokumentation är ett krav. Exempelvis Skottland introducerade 2002 Teacher Induction Scheme; TIS (Rippon & Martin, 2006). Enligt denna modell utses en ”induction supporter” som planerar ett introduktionsprogram för den nye läraren. Den nye läraren dokumenterar sin egen utveckling i en portfolio. Mentorn dokumenterar tillsammans med skolans rektor den nye lärarens process utifrån sitt perspektiv, samt skriver en avslutande rapport som tar sin utgångspunkt i både process och resultat. Detta system kan beroende på hur det används bidra till intressanta iakttagelser och diskussioner.  
	Tiller (kap 2) diskuterar hur den nye lärarens dokumentation i form av loggbok kan utgöra ett verktyg i en kollektiv kommunikation. Dock är tolkningen av uppdraget och av varandras roller betydelsefullt, likaså tydligheten i syftet och användningen av en loggbok. Framför allt blir skillnaden mellan prövning och stöd för utveckling en väsentlig aspekt i samband med en dokumentation oavsett om den benämns som loggbok eller portfolio. Vilket syfte har dokumentationen och hur ska den användas? Ska den vara privat eller öppen? Efterfrågas en viss struktur? Finns det en värderingsaspekt eller ska dokumentationen ses som en möjlighet att ”skriva av sig” för att kunna bearbeta, eller helt enkelt komma ihåg inför handledningssamtal? Dessa frågor behöver klargöras för att dokumentationen ska upplevas som trygg och meningsfull.   
	Det finns en rådande uppfattning om att den första tiden i yrket i själva verket är den egentliga utbildningen, det är först då som den nye läraren utvecklar sin faktiska kompetens. Denna kritik mot den formella lärarutbildningens innehåll grundas till viss del i en uppfattning om innebörden av teori och praktik; talet om hur det ”bör vara” och erfarenheten av ”hur det är”. Om lärarutbildningen förmedlar ett verklighetsfrämmande ideal så blir glappet mellan utbildning och yrkespraktik stort och kanske chockartat. Dilemmat med relationen mellan teori och praktik överbryggas på olika sätt i lärarutbildningen. Ett sätt är att placera den verksamhetsförlagda utbildningen tidigt och parallellt med teoretiska studier. Det finns dock alltid skäl att fundera över hur utbildningen ska stödja en framgångsrik kompetens.  
	I ett försök att identifiera nyutbildade lärares behov formulerar Morberg (2005) områden som dels fokuserar utbildningens innehåll, dels dess praktik som utbildningsmiljö och som förberedelse för yrket. En väsentlig faktor är enligt Morberg studentens möjlighet att äga sin egen utbildning, det vill säga att kunna leda sitt eget lärande genom den formella utbildningen. Att äga sin utbildning kan ge en känsla av att också kunna äga och därmed ha makt över sin egen kompetens. Detta kan ställas mot det danska projekt som studerar lärares två första år i yrket genom en surveystudie med efterföljande djupstudie av fyra lärare (Bayer & Brinkkjær, 2003). I studien påvisas hur den nye lärarens utbildning och kompetens ställs inför nya villkor på arbetsplatsen; arbetsplatsens läroplan. Den innebär i denna studie att den nyutbildades intresse förskjuts från en elevcentrerad till en ämnescentrerad position, från fokus på elever till fokus på kollegor. Den nye läraren utsätts för något som benämns som segmenterad pedagogik där händelser som behöver hanteras läggs till varandra. Detta kan självklart ses som ett närmande till en förskolas eller skolas kultur, men också som ett möte mellan ideal och verklighet. Det kan därmed göra Morbergs (2005) resonemang om den nye lärarens kunskap och känsla för egen kompetens och utveckling av kompetens mer aktuellt.  
	Företeelserna och begreppen mentorskap och mentor är inte något nytt, men däremot vanligare i näringslivet och då avseende chefsuppdrag eller andra arbetsledande funktioner. Mentorskap kan användas i syfte att stimulera karriär, stödja den enskildes utveckling, stödja ledningsfunktioner och utvecklingsinsatser. Denna flora av tillämpningar motiverar att identifiera det specifika syftet och dess innebörd (Onchwari & Keengwe, 2008). Ursprunget till begreppet mentor finns i Odysséen där Odysses son Telemachus, får stöd och råd av Mentor, en vän till familjen, när fadern är Odysses själv är borta. Mentor bidrar med fostran, utbildning, råd och skydd. Mentorskap har därmed fått karaktären av att en erfaren kunnig person instruerar och stödjer en mindre erfaren. En mentor har en egen kunskap inom ett område, kombinerat med en förmåga att handleda och utvärdera adeptens kunskapsutveckling (Andersson, 2000). Under senare år har relationen mellan mentor och adept förskjutits mot att vara mer ömsesidig. Vidare har anknytningen till verksamhetsutveckling inneburit en viss förskjutning från den enskilde nye lärarens introduktion i ett yrke till betydelsen för den praktik som denne lärare är en del av (Onchwari & Keengwe, 2008; Parker-Katz & Bay, 2008), således har ett individperspektiv riktats mot ett mer kontextuellt perspektiv (Strong & Baron, 2004). Detta förändrar också mentorskapets syfte och uppdrag.
	De mentorer som deltog i projektet Ny i läraryrket var bekanta med begreppet handledare genom att de medverkat i utbildningen av lärare, och diskuterade hur det skiljer sig eller närmar sig mentorsuppdraget. Det fanns en känsla för att mentorsuppdraget var något annat än att vara handledare. Skillnaden var dock inte tydlig vilket stöds av den flora av benämningar och betydelser som finns. Det visar sig också att begreppet mentor ges olika innebörd beroende på sammanhang. Willimans och Prestage (2002) menar att uttryck som mentor och andra närliggande begrepp som tutor, supervisor (ex på svenska benämningar är handledare, coach, mentor), inte kan ges en generell innebörd utan behöver definieras kontextuellt. Sundli (2007) menar att mentorskap i samband med utbildning numer kan uppfattas som ett ”mantra”, en trend i tiden som med automatik leder till framgång. En väsentlighet både för mentorer, adepter och övriga kollegor är att klart definiera vad i uppdraget består, dels för att kunna skapa relevanta förväntningar, men också för att kunna utvärdera och utveckla.  
	Utöver mentorsrollen så är själva introduktionsprogrammets innehåll och form en betydelsefull aspekt. Hur ska programmet genomföras; genom en fastlagd progressiv struktur eller genom en mer öppen och flexibel process? Inom amerikansk utbildning där traditionen med mentorer är tidsmässigt längre än i Sverige finns flera lösningar på mentorsprogram både i samband med introduktion och specifika skolutvecklingsprojekt (ex Onchwari & Keengwe, 2008). Rippon och Martin (2006) beskriver hur programmet för lärares yrkesintroduktion har utvecklats för att nå sitt syfte. I en jämförande studie av strukturerade respektive mindre strukturerade mentorsprogram framhålls hur en tydlig och välbearbetad struktur leder till större framgång (Marshall Egan & Song, 2008). Clutterbuck (2008) diskuterar betydelsen av mål, roll och process i samband med yrkesintroduktion. Å andra sidan påpekar Harrison, Dymoke och Pell (2006) att det saknas kunskap om vilka effekter yrkesintroduktion och mentorskap egentligen ger. Det finns alltid en risk att projekt startas, genomförs och lämnas utan att själva projektet utvärderas och ger ett bidrag till fortsatt arbete. I samband med projektet Ny i läraryrket samlades dokumentation av planerade insatser, seminarieanteckningar och utvärderande samtal. Denna modell kan vara ett sätt att både under processen och efteråt få syn på upplevelser och effekter.  
	Vilket förhållningssätt kan då en mentor ha? Här väljer jag två studier; en som hämtas från det skotska introduktionsprogrammet (Rippon & Martin, 2006) och en som ägnas åt lärarstudenters uppfattning (Rush, Blair, Chapman, Codner & Pearce, 2008). Den sistnämnda studien visar att en mentor under verksamhetsförlagd utbildning för det första ska skapa en ärlig och ömsesidig kommunikation där båda parter får komma till tals utifrån egen erfarenhet och iakttagelse. För det andra ska det ges förtroende och utrymme för den blivande läraren. För det tredje behövs en klargjord rutin för mål och utvärdering och slutligen öppenhet inför ömsesidig utmaning. I den skotska studien utgör undersökningsgruppen studenter som just ska påbörja sitt introduktionsår. Denna studie presenterar fem områden. För det första ska mentor vara motiverad för sitt uppdrag, ha tid och visa förståelse för den nye lärarens situation. För det andra ska mentor vara en skicklig lärare med respekt för sin kompetens hos kollegor. Den tredje aspekten är mentorns kunskaper både om förskolans eller skolan som helhet och i pedagogiska och yrkesinriktade frågor. Det fjärde området handlar om kompetens att kunna studera och analysera och utvärdera exempelvis klassrumssituationer, och för det femte uttrycks en kompetens i form av humor, ärlighet, rättvisa och respekt samt förmåga att skilja på personlig och professionell identitet. Den förstnämnda studien behandlar mentorns relation med sin adept, medan den sista i högre grad uttrycker krav på den enskild mentor. Sammantaget kan man här hävda att kraven är höga och de kan sammanfattas som att både handla om specifik yrkeskompetens och allmänmänsklig kompetens.  
	De mentorer som deltagit i projektet Ny i läraryrket beskriver hur uppdraget både har karaktären av förmedling av yrkeskompetens och att skapa möjlighet för den nye läraren att växa i sin egen lärarstil. Vidare uttrycket mentorerna att de har utvecklat sin egen yrkeskompetens genom att vara mentorer (kap 1). Denna erfarenhet visar att mentorskapet inte enbart är en enkelriktad process. En generell hållning kan vara att skapa en dialogisk relation grundad i att synliggöra och utvärdera varandras erfarenheter. En mentor har ett ansvar för adeptens introduktion, men introduktionens process kan handla om ett ömsesidigt lärande i arbetet. Liknade resultat avseende balansen mellan att introduceras i en praktik och att tillföra något till en praktik finns även i andra studier (Harrison, m. fl., 2006).
	Uppfattningen om det egna mentorsuppdraget studeras av Parker-Katz och Bay (2008). Mentorer redovisar hur yrkesintroduktionen kan behandla yrkesidentitet, elevers lärande och lärares kollektiva lärande. Yrkesidentitet fokuserar vem läraren är, till skillnad mot vad läraren förväntas göra. Perspektivet elevers lärande innebär utvärdering av undervisningens måluppfyllelse framför avsikten med ett undervisningsmoment. Slutligen, det kollektiva lärandet innebär att lyfta fram arbetslaget och skolan som en praktik där läraren bidrar till en kollektiv utveckling. Studien synliggör således mentorskapets utvidgade karaktär och förskjutningen av perspektiv från enbart introduktion av den nye läraren, till att också betrakta yrkespraktiken som en kollektiv angelägenhet där den nye läraren tillför kompetens. I de exempel och erfarenheter som Tiller och Gustafsson (kap 2 respektive kap 1) uttrycker finns en anda av ödmjukhet och ansvar i mentorers upplevelse av sitt uppdrag. Att vara mentor och ges möjlighet till stödjande och utvecklande handledning i sitt uppdrag öppnar både för att få syn på sin egen yrkespraktik, och att kunna utvecklas i sin roll som lärande lärare. Mentorskapet bidrar till nya dimensioner i läraryrket. I detta resonemang kan man också plocka in det fenomen som Tiller benämner som ”den femte provinsen”, det vill säga ett kollektivt forum för erfarenhetsutbyte, distanstagande och djupare reflektion där såväl kreativa som kritiska tankegångar kan ges utrymme.    
	En mentor har således ett uppdrag som innebär mer än att vara ett socialt och praktiskt ”bollplank”. Mentorn har ett utökat ansvar framför övriga lärare och övrig personal i just denna praktik. Under senare år har även mentorskapet utvidgats till att omfatta ett mer övergripande uppdrag avseende handledning och verksamhetsutveckling (Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2008). I engelska studier konstateras också att en mentor behöver lika mycket uppmärksamhet och stöd som en nyutbildad lärare (Williams & Prestage, 2002). Sammantaget kan man hävda att uppdraget som mentor skiljer sig från lärarens uppdrag. Den skickligaste läraren är därför inte nödvändigtvis likvärdigt med den som är mest kompetent som mentor (Cochran-Smith, 2001; Kajs, 2002; Odina, 2004; Zeichner, 2005). Denna erfarenhet kan skönjas hos de mentorer som deltar i projektet Ny i läraryrket och deras funderingar kring innebörden av uppdraget i jämförelse lärares vardagliga kompetensområde (kap 1). En annan aspekt på val av mentor är betydelsen av likhet mellan mentor och adept avseende lärarstil, attityd till yrkesuppdraget och personlighet (Owen & Zener Solomon, 2006). Detta är en intressant fråga som kan belysas i en diskussion om samstämmighet eller olikhet i relationen mentor och adept. Denna aspekt var inte aktuell i projektet, men kan vara värdefull att beakta oavsett hur valet av mentor sker. 
	Både Tiller och Gustafsson (kap 2 respektive 1) belyser den kraftfulla process som utvecklas i relationen mellan mentor och adept. Texterna visar på det ömsesidiga lärandet. För mentorernas del förefaller möjligenheten att diskutera professionella frågor tillföra något nytt i deras yrkespraktik. Det finns en mängd studier som på olika sätt och från olika frågeställningar belyser mentorskapets handledande uppdrag, det vill säga det som skiljer yrkesintroduktion från arbetsplatsintroduktionen för en erfaren lärare. Man kan ställa frågan om vad som kan känneteckna handledande samtal mellan mentor och adept.  
	Ett område rör samtalets innehåll där en aspekt som bland annat belyses i en norsk studie är att det sällan handlar om undervisningens innehåll, utan i högre grad om undervisningsmetoder, således mer om ”hur” än om ”vad” (Løkensgard Hoel, 2007; Strong & Baron, 2004). Om denna slutsats kan generaliseras så betyder det att undervisningens innehåll är givet, vilket kan ses som en kritisk faktor i samtal lärare emellan. Det kan dock ha sin förklaring i att de svårigheter som nya lärare uppfattar i högre grad handlar om ”här och nu-situationer” i samband med undervisning eller annan pedagogisk verksamhet, och inte minst då relationer med barn eller elever. Detta försvarar ändå inte att innehållet tycks bli underordnat.      
	En annan linje som kan följas är mentorns förhållningssätt. Här finns studier som visar på mentorers bekräftande respektive styrande sätt att handleda. Strong och Baron (2004) menar exempelvis att mentorer kan ge sig själva en tillbakadragen roll. De är försiktiga med att uttrycka eget ställningstagande eller att ge konkreta råd. Motsatta slutsatser uttrycks i en studie som jämför mentorers visualisering av mentorssamtal och deras faktiska samtal (Orland-Barak & Klein, 2005). Den visuella idén visar på dialog, medan praktiken i högre grad har en föreskrivande och kontrollerande karaktär. En förklaring som redovisas är att det finns en motsättning mellan ett normativt och ett utvecklande synsätt, där det normativa tar överhand i praktiken. Ytterligare en dimension av mentors förhållningssätt behandlas i en studie som använder begreppet kognitiv komplexitet (Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008). Kognitiv komplexitet handlar om förmåga att analysera, reflektera och hantera situationer eller problem. I studien identifieras nyutbildade lärare som visar motsatta resultat i ett test där den reflektiva förmågan prövas i resonemang om situationer i yrket. Målgruppen är lärare med höga poäng (reflekterande resonemang) respektive lärare med låga poäng (prereflekterande resonemang). Genom fördjupade studier visar dessa två grupper av lärare på olika förhållningssätt i yrket. Den reflekterande läraren upplever inre trygghet, och har en problemhanterande hållning. Denne lärare är beredd att möta det oförutsedda och att resonera med andra lärare. Den prereflekterande läraren visar osäkerhet, och söker lösningar och svar hos andra. Denne lärare saknar egen strategi för problemhantering, och lägger i hög grad både orsak och lösningar utanför egen handlingsförmåga. Bullough m.fl. (2008) diskuterar hur en mentor behöver använda sig av strategier som möter den nye lärarens reflekterande förmåga (eller grad av kognitiv komplexitet). Där av följer att en mentor behöver kunna identifiera de behov den nye läraren har för att ges förutsättningar att utveckla sin kompetens. 
	Snow-Gerono (2008) menar att en mentor behöver känna till och kunna använda sig av olika förhållningssätt och variationer för att kunna möta krav och villkor inom en specifik kontext. En engelsk modell för lärares yrkesintroduktion använder aktionsforskning för att stödja förståelse och utveckling i mentorsuppdraget (Harrison m.fl., 2005). Modellen fokuserar utveckling av kritisk reflektion genom mentorskap och den process som ska grundlägga den nye lärarens enskilda utvecklingsprofil och fortsatta mål. Studiens aktion är att mentorer introduceras i olika reflektionsstrategier som de sedan prövar och utvärderar. Dessa reflektionsstrategier benämns som kritiskt tänkande, aktionsforskning, narrativ strategi, erfarenhetsstrategi och critical incident (s 272). Mentorsstrategier och analysverktyg uttrycks som förmedlande, coachande, guidande, forskande och reflekterande (s 273). Mentorn ges därmed en rad verktyg för sin handledning. Studien visar att kunskap om och användning av strategier kan leda till ett mer reflekterande än tekniskt mentorskap.  
	Sammanfattningsvis ger ovan redovisade studier inga konkreta råd om handledning i samband med yrkesintroduktion. De ger ändå en viss insikt i betydelsen av medvetenhet om strategier, och att pröva och utvärdera både vilka möjligheter och hinder de skapar, samt vilka effekter de kan ge. I en reflekterande praktik kan en mentor pröva sig fram för att forma och utveckla sin egen strategi. 
	Yrkesintroduktionen kan ses på två sätt. Den kan ses som ett stöd där relationen till en mentor har karaktär av dialog med den nye lärarens behov i fokus. Introduktionen kan också ses som ett möte mellan en nyutbildad lärare och en praktik. Den nye läraren tillför därmed något genom sin lärarutbildning. I genomgången av studier kring introduktion och mentorskap är den förstnämnda traditionen mest central (ex Norman & Feiman-Nemser, 2005; Rosaen & Schram, 1998). Men det finns andra exempel. Inom norsk lärarutbildning och kompetensutveckling har handledning av nya lärare utvecklats till ett nationellt program som inbegriper både yrkesverksamhet och högskolor med lärarutbildning (Utdanningsdirektoratet, 2007). I en rapport som belyser erfarenheter från detta projekt uttrycks hur den nye läraren inte kan betraktas som i behov av hjälp. Istället är denne lärare en kraft i vidareutveckling av förskolor och skolor under förutsättning att denna potential synliggörs och används. Den nye läraren kan bidra med ett kritiskt utifrånperspektiv, och med den kunskap som en aktuell lärarutbildning kan förmedla. 
	Erfarenheten från det norska projektet visar på en god intention, men också på kritiska aspekter. Mathiesen (2007) redogör för en studie där nya lärare i vissa fall upplever delaktighet och inflytande, men också enkelriktad socialisation. Mathiesens studie understryker hur skolans kultur i hög grad formar situationen för den nye läraren. Løkensgard Hoel (2007) diskuterar utifrån samma norska rapport hur den diskurs som utvecklas om den osäkre nye läraren kan undergräva den kompetens som dessa lärare faktiskt kan bidra med. Sundli (2007) diskuterar hur en anpassningsdiskurs inte bara kan vara rådande inom yrket, utan också i en utbildningskontext. Den mest närliggande tanken om att den nye läraren saknar erfarenhet kan givetvis utvecklas till en sanning. Likaså kan osäkerheten när vanor rubbas genom att till exempel den nye läraren ställer frågor leda till att vilja anpassa till rådande ordning.  
	Det finns anledning att uppmärksamma hur den nye läraren kan ses som en angelägenhet och möjlighet i förskolans och skolans praktik. Mentors uppdrag är därmed inte enbart en fråga för den nye läraren, utan också för mentors egen utveckling som lärare och för skolan som helhet. Utgångspunkten i en amerikansk studie (Carroll, 2005) är kompetensen att kritiskt granska och analysera en egen praktik. Studien genomförs som aktionsforskning i samarbete mellan skola och universitet och med en strategisk modell som riktas mot undervisningspraktiken. Liknande program presenteras i en studie från Pakistan (Halai, 2006), där universitetets mastersstudenter involveras i processen. I ytterligare en studie redovisas ett projekt som möjliggör lärares deltagande i forskande grupper där undervisningsnära frågor studeras och diskuteras (Curry, Jaxon, Russell, Callahan & Bicais, 2008). Dessa exempel visar hur de skolor som deltar antar det som Aili m fl. (2003) kallar utvecklingslogik till skillnad mot en produktionslogik. 
	Det finns en uttalad intention att på olika sätt förbättra utbildande praktiker genom handledning, forskning och utvecklingsarbete. Den fråga som kan ställas är vilka medel som finns och hur resurser kan användas. Exemplet från Norge är ett lovvärt försök som också visar att det kan krävas både attitydförändring och tålamod för att hitta fungerande modeller. Troligen kan det också vara så att det krävs ett ”praktikerinitiativ”, det vill säga att utvecklingen inte styrs av de som inte själva deltar i processen.  
	Vad kan då ett projekt som Ny i läraryrket bidra med i lärarutbildningen och i yrkesverksamheten? I ljuset av den nationella ambitionen att höja elevers måluppfyllelse genom att införa ett obligatoriskt provår, legitimation och möjlighet till kvalificering inom yrket, så kan man se projektet som ett exempel på erfarenhet av yrkesintroduktion och mentorskap i nära samverkan med en lärarutbildning. Det unika med projektet var att det startade och utvecklades ur en gemensam idé hos företrädare från en högskola och ledningen i en kommun. Det innebar att det inte fanns ett färdigt koncept, utan snarare en rad tänkta möjligheter som kunde prövas. Genom kontinuerlig utvärdering förfinades projektmodellen, strukturen blev tydligare, delmålen konkretare. Två kritiska synpunkter så här i efterhand som dock inte är unika är dels att projektet inte blev tillräckligt förankrat och känt utöver de lärare, rektorer och företrädare från högskolan respektive kommun som deltog aktivt, dels att projektet avslutades utan en plan för hur den kompetens som utvecklades skulle kunna tas till vara och användas i nya sammanhang. Jag tänker då på både mentorer, adepter, skolledare och företrädare från högskolan. 
	Hur ska vi förstå lärarutbildningens roll och uppdrag i relation till den nye lärarens introduktion i yrket? Kritiskt kan man se det som att en grundutbildning ska förbereda så väl så att det inte behövs ett särskilt mentorsprogram. Det skulle också kunna vara så att organisationen med arbetslag hanterar nya lärares introduktion i yrket. Detta förutsätter dock att arbetslagets praktik präglas av ett kritiskt och kommunikativt förhållningssätt, samt att det skapas ändamålsenliga resurser. Ytterligare ett synsätt är att utnyttja den möjlighet som kan ges att genom den nye läraren knyta yrkespraktik och utbildning närmare till varandra. Här finns exempelvis frågor om lärarutbildningens innehåll i relation till yrkets krav, om handledningens karaktär och effekt såväl i som efter utbildningen. Här finns också möjligheten till samverkan kring yrkesrelaterade frågeställningar, i form av forskning eller genom verksamhetsöverskridande seminarier där både lärare och blivande lärare kan delta. Projektet Ny i läraryrket utvecklade ett närmande mellan lärarutbildning och yrkesverksamhet, som skulle kunna fördjupas med olika syfte och mål.  
	En utbildning är en start på en professionell utveckling. Makten över lärares yrkeskompetens delas mellan lärarna själva och flera andra aktörer; den politiska agendan, forskningen och i viss mån media. Carlgren (1999) hör till dem som belyser den period av avprofessionalisering där lärare utsågs som tillämpare av politiska beslut och forskningsrön. Denna syn på yrkeskompetens kan ställas mot en reflekterande praktik som kännetecknas av lärares förmåga att iaktta, analysera, dra slutsatser och handla. Det innebär också att reflektion sker både direkt i den konkreta situationen, och systematiskt i form av utvärdering och i samband med planering. Det är tämligen självklart att en utbildning ska bidra till att den blivande läraren utvecklar kommunikativa verktyg; yrkesspråk, och att introduktionen i yrket ska kunna stödja ett professionellt sätt att tala om och i yrket. 
	Reflektion är numer inom läraryrket ett vardagligt begrepp för det som sker eller förväntas ske (Alexandersson, 1994). Ursprunget kan hämtas från exempelvis Schöns teori om reflection-in-action och reflection-on-action (Schön, 1991). Denna i hög grad vardagliga och praktikgrundade reflektion har delvis sin motsats i en mer systematisk och teorigrundad reflektion (Dewey, 1999). En konsekvens av det sistnämnda är det som Ekholm benämner som systematiskt utbildningsvetande (2005, s 105), det vill säga mer formell, generell och kommunicerad kunskapsutveckling inom ramen för en profession och dess praktik. Det som kan anses väsentligt är dock att både den vardagliga och den systematiska reflektionen är en naturlig del i lärares praktik. Det är också, om man tror på en utvecklande yrkespraktik, lärarna själva och skolan som ska kunna utveckla kunskap om och i yrket (Carlgren, 1999). Josefson hör till dem som prövar att förena vardaglig erfarenhet och systematisk teoretisk reflektion inom akademisk yrkesbildning (1991). Utbildningen behöver lägga grunden till, och introduktionen i yrket behöver rimligen stimulera denna kompetens. 
	Den akademiska yrkesutbildningens krav på vetenskaplig grund kan ses som verktyg för den reflekterande praktikern. Detta under förutsättning av forskning och vetenskapligt förhållningssätt ges ett yrkesförankrat perspektiv i utbildningen. Den mest intressanta frågan för den blivande läraren kanske är den fråga som uppstår i yrkespraktiken (Gustavsson, 2008; Rosenquist, 2004). Reflektion kan då innebära en kompetens att i tanke, handling och ord, med hjälp av andras och egen erfarenhet driva en process. Om lärarutbildningen ska lägga en grund för fortsatt kompetens behöver vi diskutera vad den grunden ska bestå i. Morberg (2005) menar att det kan krävas en attitydförändring i utbildningen, vilket jag tolkar som att professionsperspektivet behöver stärkas. Den förstärkningen kan då inte ske i ljuset av lärarutbildningen historik utan måste ha ett framtidsperspektiv. Den måste reellt förbereda blivande lärare för det framtida yrket vilket inte minst handlar om att ge möjlighet att få egen makt över sin utbildning (Morberg, 2005).
	En annan fråga man kan ställa sig är hur mentorskap skiljer sig från handledarskap inom ramen för lärarutbildningen. Hur kan den yrkeskompetens som inte kan kommuniceras eller utvecklas inom utbildningen få en mer framskjuten och synlig plats när en utbildning följs av introduktion, men också vad behöver utbildningen på ett mer medvetet, strategiskt sätt då förbereda för? I de studier som jag har tagit del av finns ett stöd för formaliserad yrkesintroduktion och mentorskap. Det faktum att uppmärksamhet ägnas åt steget mellan utbildning och profession är enbart positivt för den nye läraren. Det som skiljer studierna är hur introduktion kan ses som en isolerad företeelse för den nye läraren, eller som en aspekt på utveckling av en praktik genom den dynamik som kan uppstår i mötet mellan utbildning och yrkespraktik, förmedlad av den nye läraren. Det vill säga, frågan om eller hur den nye läraren kan tillföra något till skolans praktik. 
	Man kan se en paradox i läraryrkets bristande legitimitet, det vill säga att den undervisning som i praktiken kan fungera med icke behöriga lärare, ska säkras genom ett provår och krav på legitimation. Den behörige läraren är alltså trots allt inte legitim förrän han eller hon har prövats. Provåret ska också ses som ett stöd för den nye läraren. Den utsedde mentorn ska ge detta stöd, och samtidigt vara delaktig i samband med prövning. Den icke behörige läraren kan om det saknas behöriga lärare alltjämt arbeta som lärare utan vare sig stöd eller prov. Frågan är om det i praktiken blir någon skillnad utöver en tungrodd organisation som kan försvåra introduktionen i yrket. Det som dock är förvånande är utredningens syn på lärarutbildningens roll och effekt i skolans praktik. Det professionella med läraryrket utöver allas vår minnesbild från delar av egen skoltid är att kunna kritiskt förhålla sig till, förstå och agera i relation till såväl vardagliga frågeställningar som politiska beslut. En slutsats efter bekantgörande av ett urval av studier är att det krävs en mer omfattande förståelse för yrkesintroduktionen och en större medvetenhet om hur den kan förberedas och genomföras. Kanske är yttre välstrukturerade och tvingande reformer inte alltid tillräckliga för att på ett trovärdigt sätt stödja en strävan efter professionalism, och i spåren av det utveckling av den bästa skolan. 
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	Bilaga 1

	projektledarens reflektioner
	Av Gerd Gustafsson
	Upphovsrätten till detta kapitel innehas av författaren
	Adepternas tankar upptar huvuddelen av Tillers presentation och har ett stort värde, men utgångspunkten för bidraget i detta kapitel är en fokusering på mentorernas beskrivna erfarenheter. Vad dokumenterade de enskilt under projektets gång och vad lyfte de fram som väsentligt till diskussion när de träffade andra mentorsgrupper? Vid träffarna på högskolan skrevs minnesanteckningar och gjordes skriftliga utvärderingar. Vad av dessa reflektioner och kommentarer kan bekräfta och problematisera olika samtalsobjekt ytterligare? Tanken är att tillföra ett urval av dessa reflektioner och kommentarer för att synliggöra perspektiv, som kan inspirera till en fortsättning av ett mentorskap för nya lärare där högskolan har en aktiv roll. Eftersom jag som projektledare inte haft tillgång till dagböckerna (eftersom en av förutsättningarna var att adepternas och mentorernas texter enbart skulle läsas av Tom Tiller) kan det finnas en poäng att också i efterhand titta närmare på ett urval av citat från texten Fra det innerste rommet (i kap 2) samt knyta an till mentorernas övriga beskrivna erfarenheter.
	För att fånga tankeprocesser från två håll presenteras mentorernas perspektiv genom att lägga det mentorerna skrev i sina dagböcker intill vad som sades och diskuterades vid träffarna på högskolan. Datamaterialet är i huvudsak hämtat från projektets del två. Organisationen av den delen var fördjupad utifrån erfarenheterna från del ett och mentorerna redovisade mer dokumentation i del två. Strukturen i kapitel fyra innebär att mentorernas lärande och deras uppfattningar om sina kvalifikationer kommer först. Därefter presenteras arbetslagens påverkan och skolledningens betydelse. Avslutningsvis exemplifieras och diskuteras idéer om skolutveckling och högskolans roll i projektet.  Utgångspunkt till de valda delarna är dagbokscitat från Tom Tiller text Fra det innerste rommet. Kommentarerna är sammanfattade och tagna ur minnesanteckningar och en utvärderande enkät.
	” I flere timer har vi reflektert, pratet, ledd og noen ganger värt forarget over saker og ting. De nye lärerne har gitt hverandre mye stötte, veiledning m.m.. Iblant har jeg bare sittet och lyttet till de tre jentenes resonnementer.” (s 22)
	Mentorerna gör mer än bara lyssnar. De ser adepterna och bryr sig, markerar och understryker. De känner att de berör och de känner sig betydelsefulla.
	” Å bytte tanker og idéer i möte med ett annet menneske er fantastisk og å få andre menniskers tanker nedskrevne er otrolig berikende. Det er når man skriver at man vet vad man tenker faktisk. (s 22)
	De planerade och förberedda träffarna ute i verksamheten ansågs av både mentorer och adepter som en stor förmån. Då adepternas tankar mötte en erfarenhetsbas utvecklades flera möjligheter till fortsatt reflektion för båda parter. Mentorernas stimulans och lärande innehöll flera delar. Att i sitt yrke ge tid till att formulera sitt uppdrag, tolka styrdokument och diskutera sitt handlingsutrymme var några övergripande och utvecklande delar som togs upp av mentorerna. För att vara ett stöd för adepten krävdes lyhördhet, vilja och en ”mångsidighet i tanken”. Genom igenkännandet ”hur det var en gång som ny” stimulerades lyssnandet och förmågan att ställa utvecklande frågor. Ju längre tiden gick desto större utmaningar upplevde mentorerna att de kunde ge sina adepter. Som en konsekvens av de artikulerade utmaningarna utvecklades också en insikt hos mentorerna om den egna kunskapen, vilken de blev tvungna att uttrycka. Kommentaren ”Reflektionen måste bli en vana” ger signaler om att det egna lärandet kan ha sin utgångspunkt där. 
	”Jeg tvinges hele tiden å se på meg sjelv og min virksomhet utenfra. Adeptenes spörsmål om hva jeg gör og hvordan vi bygger vår virksomhet har gjort at jeg har måttet stille spörsmålene till meg selv: hvordan gjör jeg det? Hvorfor gjör jeg slik? I gruppa har vi også kunnet jevnföre hvordan man gjör i andre barnehager. Det har värt otrolig lärerikt. Jeg utveckler meg hver dag i möte med de nye lärerne.” (s 24)
	Att som adept under en mentors ledning också få träffa andra nyanställda i mentorns grupp vid flera tillfällen gav nya perspektiv.” Ingen fråga har känts för dum” och vidare ”man blir stärkt av att träffa andra i samma situation som en själv, därför har besöken på andra förskolor varit värdefulla.” Mentorerna har angett i utvärderingar att de både fått stimulans och källor till diskussionspunkter om variationen med besöken som utgångspunkt. Härigenom har både praktiska problem lyfts upp men även mer subtila som t.ex. den dolda läroplanen, tyst kunskap, invanda mönster, rutiner och roller. 
	”Som mentor har jeg lyttet. Da mener jeg lyttet med stor L. Jeg har fört prosesslogg og gitt respons via mail samt i personlige samtaler, ut fra det som nyläraren har önsket. Jeg är overbevist om att man ikke skal gi råd uten å väre forespurt.”(s 22)
	Det är sparsamt i kommentarerna om vad man kan behöva kunna för att vara mentor. ”Att vara mentor är inte att vara handledare” vittnar om att mentorerna gör en skillnad mellan dessa uppdrag. I Tillers sammanställning syns spår av vad mentorerna gör och hur de uppfattar sitt uppdrag. Vid en av sammankomsterna gör man jämförelser mellan att vara mentor och att handleda lärarstudenter och ser att man i båda rollerna gärna tilltillför exempel från sin vardag. Mentorerna känner en tilltro till sitt kunnande och tycker att det är positivt att få prata om det de kan och tänker.
	Uppmaningen, vid en av träffarna på högskolan, var att ge förslag till kommande mentorer hur de skulle kunna tänka och vara, kan man se vad mentorerna själva prioriterat som väsentligt. I redovisningen framkommer sammanfattningsvis sådant som: 
	 Hitta din stil som mentor 
	 Bygg upp självkänslan 
	 Skapa bra relationer
	 Var en inspiratör 
	 Ge stöd och uppmuntran 
	 Var generös med din kunskap och erfarenhet. 
	De uppfattningar mentorerna framför när det gäller att fortsätta som mentor är sammanfattningsvis att de tycker att de har något att förmedla och ge. De tycker också att de på ett positivt sätt kan hjälpa adepten att se sin egen utveckling genom att tillsammans i samtal upptäcka starka och svaga sidor. Att det dessutom är givande för både mentor och adept att få reflektera över pedagogiska frågor tillsammans i parallella processer ”försämrar inte saken”.
	”… det har vist seg at nyeksaminerte lärerne har ett så stort behov for å diskutere virksomheten og hverdagen på sin arbetsplass at vi sjelden får tid til andre diskusjoner... Mange av de nye er trötte og forstår ikke riktig hvordan ´de gamle´ kan väre så entusiastiske og ha så mye energi. Behovet for en mentor er stort og jeg håper jeg kan fortsette da jeg föler at jeg har en funksjon å fylle.” (s 25)
	I materialet från utvärderingarna finns endast spår av vad dessa diskussioner egentligen innehåller. Sammanfattningsvis nämns att i arbetslaget har värdet av kollegialitet och den enskilde lärarens autonomi diskuterats. Utgångspunkter har varit flera konkreta exempel. Det visas inte heller explicit hur mentorn leder eller på annat sätt utvecklar adpternas tankar genom dessa diskussioner. En nyfikenhet på mentorsuppdraget och på den nye läraren uppstod bland kollegor till mentorerna och den poängteras. Genom att mentorsträffar och besök genomfördes på flera förskolor och skolor synliggjordes vilka frågor som diskuteras i arbetslag vid planering. Stor del av tiden togs frågor om organisation av verksamheten och planering upp och problematiserades. Man upptäckte också att utrymmet för planering mer kom att handla om organisation av verksamheten i stället för innehållet och lärandet för barn och elever.
	En adept ser fördelar i att man på en arbetsplats har olika erfarenheter och åsikter, men känner sig beklämd när hon vill diskutera kunskapssyn och dokumentation i arbetet efter läroplanen så slås det bort i diskussioner om färger på gardiner.
	” Det jeg kan se generelt at man mange ganger ikke tar vare på og verdsetter den nye läreren som kommer ut. Det synes jeg kan väre både skremmende og beklemmende... og der ser jeg min mentorrolle som svärt viktig som en som kan gå inn å stötte og forsterke... og der er det også veldig viktig at man får stötte i arbeidslaget...(s 24)
	Under en av sammankomsterna på högskolan uttryckte mentorerna att det var tungt att skriva i sina dagböcker. De flesta av de nya lärarna hade mindre bekymmer med skrivandet i sig. De hade en vana sedan sin utbildning att i skrift uttrycka sina reflektioner kring ett valt område. Viss samverkan i skrivprocessen förekom mellan mentorer och adepter. Att strukturera, analysera och förhålla sig kritiskt till det man dokumenterar är centrala delar i de nyutexaminerade lärarnas utbildning, eftersom den vilar på vetenskaplig grund. Här upptäckte mentorerna ett område där adepterna kunde bidra.
	” Man blir bare lite redd når man får höre at ’hadde jeg ikke hatt en mentor det förste året, så hade jeg sluttet.´ Hvordan ser arbeitsmiljöet ut? Hvordan oppförer kollegaer seg mot hverandre? Hvor er ledelsen?” (s 18)
	Ledningens intresse och engagemang är av största betydelse för verksamheten och de som deltar där. Vid en av sammankomsterna diskuterades skolledningens delaktighet i projektet. Det framkom tankar om att utvecklingsarbete som varar och känns angeläget är det som aktiverar som berörs. Då Tom Tillers bok, Den andra dagen, diskuterades vid en sammankomst fick begreppet aktionslärande ett innehåll. Denna diskussion kopplades starkt till tidsdisposition.
	” Det har blant annaet värt en del av mine kollegaer som har stönnet over at jeg er borte mine 10 prosent fra arbeidsplassen, fordi metorsskapet ikke värt helt forankret blant mine kollegaer. Dette er ett problem som jeg i min mentorgruppe har opplevd at andre også har hatt problemer med.” (s 18)
	Det hade för samtliga, både adepter och mentorer, varit stora svårigheter att få överenskomna villkor för genomförandet uppfyllda. Utrymmet för att träffas och för att dokumentera upplevdes inte ha fått prioritet utan redan arbetsbelastade kollegor fick ta ännu mera ansvar när träffarna i verksamheten skulle genomföras. I diskussionen och utvärderingen framkom nödvändigheten av en tydligare förankring genom skolledningen ut i verksamheten och tid för implementering av projektet. Då hade förmodligen inte problemet uppstått i så hög grad. Man förstod också att vissa praktiska omständigheter hade orsakat att det blev som det blev. Frågan ansågs mycket viktig att ta upp till ventilering. Tiller beskriver rektor som ”selve navet i skolens hjul”(s18) och då får prioriteringen en avgörande betydelse. Adepterna berättade vid flera tillfällen om hur deras upplevelse av rektors bemötande varit. Det fanns en variation och mentorerna upplevde svårigheter att diskutera enskilda frågor och diskuterade hellre i generella ordalag hur skolledningsfunktionen kunde se ut. Man skissade på visioner om hur det skulle kunna vara när det var som bäst. Alla var överens om att en synlig skolledare som dessutom ”var seende” var betydelsefullt.
	I perspektivet ”det livslånga lärandet” finns i det flera positiva erfarenheter från projektet Ny i läraryrket.
	Det var angeläget att vara extra vaksam på att de nya lärarna inte kände att deras utbildning inte dög eller inte var färdig, då de återvände till högskolan. Högskolans roll var nu en annan och ambitionen var i stället att tydliggöra projektet som ett stöd och ett komplement där vars och ens erfarenheter var värdefulla. Idén att komma tillbaka till ett lärosäte, samlas i grupper och där ha möjlighet att vidga vyerna genom samtal och erfarenhetsutbyte uttrycktes efter ett par träffar som lärorik. Man såg fram emot nästa träff. Trots att de nyanställda lärarna och deras mentorer hade olika typer av tjänst skedde ett utbyte både på ett generellt plan och på ett specifikt. Genom att projektledare också är lärarutbildare i pedagogik gavs möjlighet till att olika perspektiv kunde leva i symbios med varandra. Flera av de nyanställda lärarna var ”gamla” studenter från lärarutbildningen i Skövde och det var lätt att göra kopplingar mellan det nya upplevda och den tidigare utbildningens mål. De som nyanställts och kommit från andra lärosäten tillförde både likheter och skillnader i sättet att se på situationer och hur utbildningen rustat dem till yrket lärare. Intrycket var att den triangel mentorerna, de nya lärarna och högskolan bildade visade på ett vinna-vinna-koncept för samtliga aktörer. Högskolan fick en återkoppling till hur utbildningen upplevdes i ”skarpt läge” och de nya lärarna förstod på ett annat sätt vad som var tänkt med delar av utbildningen genom de nya erfarenheterna. Mentorerna kände tillfredsställelse då de genom samtal i grupperna kunde stärka varandra och återuppliva ett vokabulär som inte användes dagligen. 
	”Samtalen, respekten og lyttingen til hverandre er viktige for de nye lärerne, viktig for alle lärere, viktig for elevene, viktig for skolens framtid. Dette er noe som blitt ytterligere befestet hos meg gjennom dette prospektet. Det er også dette som mine adepter har understreket som det mest vesentlige som nye i läraryrket og som nye lärere på en arbeidsplass.” (s 26)
	Tiller använder metaforen ”Den femte provinsen” för att synliggöra behovet av ett pedagogiskt forum där vardagsproblem kan lyftas till en diskussion på högre teoretisk nivå. Mentorerna ansåg att samtal i arbetslag var viktiga men att de måste fokuseras på ett specifikt innehåll och ha en tydlig struktur för att vara givande. ”Genom högskolans medverkan har andra frågor och perspektiv kunnat lyftas, fler fördjupningar kunnat göras och övergripande ideologiska diskussioner kunnat föras. Vi har lärt oss och vi har blivit stärkta i vår profession.” är kommentarer som finns i utvärderingen.
	Reflektionen har fått ett särskilt utrymme både i skrivandet och i samtalen. Tiller påpekar att ”... det refleksive tilbakeblikk har som mål å få tak i egen erfaringsläring. Når blikket og analysene vendes framover, går vi inn på aksjonsläringens mark.”
	Högskolan är samarbetspartner till Skövde kommun genom ett avtal angående lärarstudenternas verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). När lärarstudenter kommer ut i arbetslag, där också nyutbildade lärare kan finnas, uppstår ett spännande verksamhetsfält där flera perspektiv kan bytas och brytas. Det finns också en uttalad ambition att när lärarutbildaren från högskolan besöker lärarstudenter på förskolor och skolor ska arbetslaget vara part i diskussionerna som uppstår kring lärarstudentens aktivitet. Här finns ytterligare en bas till skolutveckling. Dessutom genomförs allt fler examensarbeten i form av aktionsforskning. Den ligger nära till hands eftersom den är praxisnära till sin karaktär och vanliga verksamma lärare kan medverka aktivt i forskningsarbetet, inte ”bara bli intervjuade”.
	Hur kan erfarenheter komma flera till nytta? 
	Den samlade dokumentationen kan spridas i flera sammanhang för att fortsätta utvecklingen av det betydelsefulla i att nyutbildade lärare får en god start i sitt yrke. De nyutbildade lärarna har tillsammans med sina arbetslag, där mentorer kan ingå, stora möjligheter att fortsätta att utveckla både sig själva och verksamheten genom att i ett nytt sammanhang fördjupa de verktyg som lärarutbildningen givit. Lärosätets roll blir att stimulera till fortsatt lärande och att bland annat finnas med i aktionsforskningsinsatser som passar väl in i skolans värld. Det finns också exempel på att nyutbildade lärare ganska snabbt återkommer till såväl enskilda kurser som magisterprogram.  
	Nätverksmodeller är ett sätt att sprida erfarenheter. De kan se olika ut, vara lokala på en skolenhet eller spridda över ett större fält, vara sammansatta av deltagare med olika eller liknande erfarenheter Gemensamt för nätverk är att de består så länge som de ger deltagarna något. För att nätverksarbetet ska fungera krävs någon form av ledning så att valda frågor fokuseras. 
	Under en av träffarna ägnade vi tid till att adepterna fick ge råd till andra nyanställda lärare. Råden var konkreta och handlade mycket om hur tiden skulle disponeras och hur lektioner skulle läggas upp. Vid samma tillfälle samlade vi också tankar om mentorernas råd till nya lärare. Här är några som exempel i punktform vilka sedan problematiserades. Vad är viktigt att tänka på och varför.
	Råd från en mentor till en ny lärare:
	Försök inte förändra världen första året
	Avgränsa dig, bestäm hur mycket du ska jobba
	Använd de läromedel som finns, byt ut valda delar
	Var medveten om att det är mycket jobb första året
	Ta noga reda på vad du ska göra
	Sök samarbetspartner
	Tänk på att du är där för barnen / eleverna
	Genom reflektion tillsammans fanns också möjligheten till att ett kollektivt professionellt lärande för alla deltagande skulle uppstå och i förlängningen en skolutveckling. Då mindre delar fokuseras ökade medvetenheten och det verkade som en viss ”spinoff-effekt” till andra delar uppstod. De nya lärarna kan till sina arbetslag tillföra sina nyförvärvade kunskaper och dessa blir integrerade i arbetslagens erfarenhetsbas.
	Det utvecklande samarbetet mellan Högskolan Skövde och VFU-arbetslagen har successivt byggts upp under ett antal år och mentorssatsningar av detta slag kan nu ge ännu en kontaktyta.  Det visade sig vara lyckosamt att använda Högskolan som samtalsarena och diskussionspartner med ett övergripande ansvar för struktur och innehåll. De nyanställda lärarna upplevde lärosätet som ”neutral mark”, där de kunde diskutera frågor från sin vardag, vilka var känsliga att ta upp på arbetsplatsen. Eftersom de flesta mentorerna inte arbetade på adeptens arbetsplats gav de frågorna en annan infallsvinkel. Adepterna hade också olika erfarenheter och förde, utifrån dessa, resonemang i gruppen. Lärarutbildarens fördjupande frågeställningar ställdes från ytterligare ett perspektiv. Vid de utvärderande samtalen framkom det att de tre aktörernas olika diskussionsinlägg bidrog till att vidga vyerna mot större vidsynthet. 
	I utvärderingsmaterialet finns tecken på att projektledarens ambitioner i samband med dagboksskrivandet kom en bit på väg, men att flera adepter trots extra fördjupning kring analys och reflektion ändå mest hamnade på en beskrivande nivå och lämnade de problematiserande delarna därhän. Att de ”gamla Skövde-studenterna” i något högre utsträckning fördjupade sina reflektioner kan bero på kopplingen till projektledarens roll i deras utbildning. Dessa erfarenheter har också sitt värde.
	Projekttiden var mindre än ett år i de båda delprojekten. Det får anses som en kort tid för en process av detta slag, Ny i läraryrket. Styrkan i det som utförts och dokumenterats är att en så kraftfull satsning ger mersmak och ett konkret verktyg för adepterna, mentorerna och deras arbetslag att fortsätta använda, kanske även i framtida aktionsforskningssammanhang.
	”Är detta en ordning som bör följas upp och institutionaliseras?” Tom Tiller ställer den frågan i kapitel 2. Utifrån kommentarer och dokumenterade tankar från mentorernas dagböcker är svaret ja ur flera synpunkter. 
	Hur kan en framtid för mentorskapet av nyutbildade lärare då te sig?
	Utgångspunkt är de styrkor mentorerna upplever att de att har idag. Som rekryteringsbas angavs ”erfarenhet, utbildning, samt intresse för att driva skolutveckling och ha ett djupt engagemang i sitt yrke”.  Hur kan då mentorerna ytterligare rustas? Vad är egenskaper och vad är utbildningsbara förmågor?
	En uppgift för högskolan är att i samverkan med kommunrepresentanter skapa kompetensutvecklingsdagar där handledarkompetens och lärarkompetens i samverkan fokuseras, gärna under tiden mentorskapet pågår. Handledning av och med verksamma lärare är att se som en del av mentorskapet. Högskolan kan också vara ”metahandledare” till mentorsgrupper. Stora möjligheter finns att skolutvecklingsinsatser kan synkroniseras till detta arbete. Det ”är i tiden” att arbeta under handledning och se detta i ett livslångt-lärande-perspektiv. I möten mellan verksamhetsfältet och högskolan kan båda fortsätta sin utveckling i av att vara analytisk, kritisk och konstruktiv i sin profession. Genom att själv handleda parallellt med att man fördjupar och problematiserar sina kunskaper i handledning kan mentorskapet bli ännu innehållsrikare. Högskolan och kommunen behöver tänka över hur bidraget till utvecklat mentorskap kan se ut.  
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