
Som tidigare framförts är Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund mycket positiva till regeringens initiativ till dialog med 
parterna om insatser för att bidra till utveckling av läraryrkets status och attraktivitet. 
Förutsättningarna för läraryrket är en viktig del i ambitionen att förbättra resultaten i 
skolan. Diskussioner med syfte att finna gemensam samsyn och strategi i dessa frågor 
förs löpande mellan parterna i olika sammanhang, bland annat inom ramen för 
överenskomma partsgemensamma arbeten.  

Parterna vill med denna skrivelse delge synpunkter på introduktionsperioden, utöver 
de som lämnats i tidigare skrivelse.  

Angående behovet av mentorsutbildning och 
informationsinsatser om introduktionsperioden  
En partsgrupp mellan Lärarnas Samverkansråd och Sveriges Kommuner och 
Landsting arbetar med att öka tillgången och kvaliteten på nyexaminerade lärares och 
förskollärares introduktionsperiod. Som ett led i det arbetet har vi undersökt vilken 
utbildning som de lärare som är mentorer har. 
 
I en enkät till skolledare har frågan ställts om deras bedömning av hur stor andel av de 
lärare som har mentorsuppdrag som har en specifik utbildning för uppdraget. 44 
procent av förskolecheferna anger att alla lärarna har specifik utbildning och 25 
procent av rektorerna i grund- och gymnasieskolan anger att alla mentorer har särskild 
utbildning för mentorskapet. I en enkät till kommunerna uppger en femtedel att 
merparten av eller alla mentorer har en särskild utbildning för uppdraget.  
 
Kvaliteten på introduktionsperioden är varierande. En viktig kvalitetsindikator är vilka 
förutsättningar som mentorn får för att utföra sitt uppdrag och en av de 
förutsättningarna är utbildning för uppdraget.  
 
När introduktionsperioden var ett krav för legitimation gav flera lärosäten specifika 
mentorsutbildningar, vanligen på 7,5 hp. Sedan kravet på introduktionsperiod för 
lärarlegitimation togs bort erbjuder inte mer än något enstaka lärosäte 
mentorsutbildning.  
 
Introduktionsperioden är ett lagstadgat krav och alla nya lärare ska genomföra en 
introduktion. Regeringen måste därför säkerställa att det finns ett reguljärt utbud av 
mentorsutbildning för nya mentorer i hela landet.  
 
En viktig del för att introduktionen ska bli av är att alla involverade har kunskap om 
det lagstadgade kravet. De nya lärarna bör därför uppmärksammas på att detta ska ske 
i början av deras lärargärning. Det finns idag ingen statlig instans som har 
informationsuppdrag gentemot de nya lärarna i denna fråga. Regeringen bör därför ge 
relevanta myndigheter i uppdrag att informera alla nyexaminerade lärare i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vid frågor eller funderingar går det utmärkt att höra av sig till nedanstående 
organisationer.    
 
Stockholm den 29 augusti 2017 
 

      


