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PROJEKT: LÆRERSTART OG FODFÆSTE

 Pilot interviews

 ”Review” af reviews

 Kvantitativ survey udsendt til alle nye lærere ansat de seneste 4 år

 Kvantitativ survey udsendt til alle skoleledere

 Fokusgruppe interviews af lærere fra Herning kommune – 2 grupper nye lærere (i 
alt 11 lærere) og 1 gruppe erfarne lærere (4)

 Samarbejde med Herning kommune om udvikling af modeller for lærerstart

 Temaartikler/reviews baseret på nyeste forskning og vores resultater
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SURVEY
Lærersurvey

Vi har modtaget 1142 besvarelser, heraf 995 
fra ansatte i Folkeskolen og 147 ansat i Frie 
Skoler, repræsenterende alle skolestørrelser 
og geografiske områder.

Ledersurvey

Vi har modtaget 253 besvarelser,  heraf 164 
fra ledere i Folkeskolen og 91 fra ledere i de 
frie skoler, repræsenterende alle 
skolestørrelser og geografiske områder.
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LÆRERSURVEY
- KAPITLER

1. Uddannelsesbaggrund       

2. Din første ansættelse      

3. Din første ansættelse og udfordringer det første år     

4. Initiativer for nye lærere på skolen    

5. Mentorordning     

6. Eksterne tiltag - fx foretaget af 
kommune/fagforening/skoleforening    

7. Hjælp og støtte til nye lærere    

8. Den nyuddannede lærer som ressource på skolen     

9. Din fremtid som lærer

1: Kun 8 % angiver ingen form for erfaring 
(erhvervserfaring, anden uddannelse, lærervikar)

08-11-2017 VIA Profession & Uddannelse: 
Vejledning og mentoring

4

2: 40 % starter første ansættelse på 
deltid eller løsere ansat

6: Kun få tværgående 
kommunale tiltag.
Læreruddannelsen medvirker 
ikke, men det ønskes af 70%

8-9: De nye lærere oplever 
sig set som ressource og 
over halvdelen ser sig på 
samme arbejdsplads  3 år 
frem

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



Temaer fra interview

Efteruddannelse

Skemahensyn

Team

Observation

Netværk med NYL

Mentor

Fastansættelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet
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DIMENSIONER AF DEN NYE LÆRERS 
UDVIKLING
1. Professionelle - eksecutivt: 

”gaining more confidence in the use of essential teacher competences, including pedagogical 
knowledge and skills”
observere egen og andres UV, mentorskab, individuel, netværk, færdighed og viden, 
videreudvikle teori-praksis viden, koble faglig og didaktisk viden fra læreruddannelsen til det 
professionelle.

2. Sociale:
”to become a member of the (learning) community of the school, understanding and accepting 
the qualities, norms, manners and organisational structure that exist within the given school”
indføring i kultur og praktiske forhold

3. Personlige – værdi- og holdningsmæssigt:
”professional identity as a teacher….development and elaboration of personal norms towards 
pupils and colleagues…teacher’s view on teaching and learning….emotions and perceptions of 
teachers’ self-efficacy and self-esteem
personlig identitet, lærings- og undervisningssyn, selvværd,

Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers:
a handbook for policymakers

(European Commission Staff Working Document SEC (2010) 538 final)
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SAMMENLIGNINGER

 MENTOR: Jeg deltager/deltog i en ordning, hvor en erfaren 
lærer har/havde til opgave at hjælpe og støtte mig, fx mentor-
eller tutor ordning.

 UDDANNET MENTOR: Mentoren har/havde en uddannelse 
som fx mentor, coach, vejleder, praktikvejleder…
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Nye lærere med mentor (NLM)
versus
nye lærere uden mentor (NLU)

Nye lærere med uddannet 
mentor (NLM-Udd)
versus
nye lærere med ikke uddannet 
mentor (NLM-ejUdd)

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard

MENTOR –
Forskellen der gør en 
forskel?



HVEM TILBYDES MENTORORDNING
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Fastansættelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet

‘Det første år, når man ikke er 
fastansat… der er ikke mange 

ting man siger nej til… nu 
sidder jeg med fag x og det 

siger man ikke nej til’

‘…ikke fastansat – så 
er der ikke meget man 

siger nej til. Jeg er 
færdselslærer. Man 

bliver bare prakket et 
skema på. Jeg har sagt 

ja til alt muligt…’

• Sikkerhed
• Tør ikke 

stille krav
• Kan ikke 

sige fra
• Siger JA til 

alt

Pres fra ledelsen
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HVOR LET/SVÆRT OPLEVEDE DU ARBEJDET MED
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PLANLÆGNING

GENNEMFØRSEL

EVALUERING

IMPLEMENTERE IT

KLASSELEDELSE

VANSKELIGE RELATIONER

INKLUSION

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

TEAM SAMARBEJDE

Ingen systematisk forskel på 
NLM og NLU 
– på ingen enkelt parameter 
er der signifikant forskel

Sammenligning af NLM-
Udd og NLM-ejUdd ikke 
foretaget

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



I HVILKEN GRAD FIK DU DEN VEJLEDNING OG 
SPARRING DU HAVDE BEHOV FOR TIL…..
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PLANLÆGNING

GENNEMFØRSEL

EVALUERING

IMPLEMENTERE IT

KLASSELEDELSE

VANSKELIGE RELATIONER

INKLUSION

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

TEAM SAMARBEJDE

På alle parametre føler NLM 
sig gennemsnitligt bedre 
støttet end NLU. Forskellen 
er signifikant på alle 9 
parametre

På alle 9 parametre svarer NLM-
Udd gennemsnitligt at de i højere 
grad får den nødvendige sparring.

Denne forskel er kun signifikant på 
4 parametre, Evaluering, 
Klasseledelse, Vanskelige 
relationer, Inklusion.

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



NLU 
- oplever i højere grad mangel på årsplan, 

dagsordener og struktur
- tilbydes/deltager i mindre grad i forskellige 

info-arrangementer
- føler sig mindre tilgodeset ved tildeling af 

arbejdsopgaver
- fra alle sider (ledelse, teams, kolleger..) oplever 

NLU signifikant mindre initiativ til 
sparring/vejledning

FORMALISERING OG INITIATIVER
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OPLEVEDE DU GENEREL MANGEL 
PÅ STRUKTUR PÅ DIN START

NLM

NLU

TOTAL

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard

Tendens til at NLM-Udd oplever mere overordnet 
struktur på deres start –
NLM-Udd oplever signifikant mere initiativ til vejledning 
og sparring fra mentor, årgangsteam og ledelse 



TILBUD TIL NL – OG VURDERING AF DISSE
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NETVÆRK

MØDER MED LEDELSEN

LEDELSEN OBSERVERER

KOLLEGA OBSERVERER

JEG OBSERVERER KOLLEGA

MØDER/KURSER (FX KONFLIKTHÅNDTERING)

FÆLLES PLANLÆGNING AF UV

KOLLEGIAL SUPERVISION

TUS SAMTALER                                                      

ALLE aktiviteter tilbydes signifikant oftere til NLM
NLM vurderer værdien af deltagelse højere end 
NLU – forskellen kun signifikant for LEDELSE, 
KOLLEGIAL SUPERVISION OG TUS

4 initiativer tilbydes signifikant 
hyppigere til NLM-Udd uddannede 
mentorer 
- KOLLEGA OBSERVERER, 
- JEG OBSERVERER KOLLEGA
- MØDER/KURSER
- KOLLEGIAL SUPERVISION

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



Observation

Ledelsesopbaknings
-perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet

‘Hvor godt er det jeg laver?
Gør jeg det godt nok?
Svært at give slip for den der 
bedømmelse, man er vant til at 
få’

‘To lærer observerer hinanden, det kunne være 
fedt. Med en kollega, ikke en leder… kollega der 
underviser i samme fag. Min leder siger det er en 
god ide, men man har ikke tid. Det skal 
systematiseres.’

‘Jeg har en elev der udfordrer, 
jeg er i tvivl om han lærer 
noget. Men det er jo sådan 
noget praktiklærer-noget...’

• Ledere observerer 
NYL – men hvorfor?

• Stort behov for 
respons på egen 
undervisning

• Teamkollega/makker
/fagkollega

• Rammesætning 
ønskes – hvem, 
hvad, hvornår, 
hvordan, hvor ofte…

• Professionalisering
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Netværk med NYL

Ledelsesopbaknings
-perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet

‘Vi er to nye der 
startede sammen, vi 

går igennem de 
samme ting. Det 

giver et eller at andet 
at der er flere nye 
samme sted. Man 
oplever de samme 
frustrationer. Man 
kan lettere stille de 

dumme spørgsmål til 
ham eller hende

‘Jeg tror man skal mødes 
face-to-face… sådan noget 
mødepligtagtigt, hvor det 

bliver prioriteret og vi får at 
vide, at det er virkelig, 

virkelig, virkelig en god ide, 
at I kommer’

• Oplever/gennem
går de samme 
faser

• Opløftede efter 
møde med andre 
NYL

• 3 samme sted –
søger hinanden

• Ønskes på tværs i 
kommunen

• Formaliseres
08-11-2017 VIA Profession & Uddannelse: 
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OPLEVEDE ELEMENTER I MENTORORDNING
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MENTOR SAMME FAG

MENTOR SAMME TEAM

MENTOR UDDANNET

EN MENTOR FOR ALLE

GOD RELATION TIL MENTOR

MENTOR OPSØGENDE

MENTOR SOM ET TILBUD

KLARE RAMMER FOR MENTORORDNING

FAGLIGE DRØFTELSER

PÆDAGOGISKE DRØFTELSER

OBSERVERE MENTOR

MENTOR OBSERVERER

DRØFTELSE AF FREMTID

ORDNINGEN STARTER STRAKS

Systematisk forskel: Alle elementer -
bortset fra fag- eller teamfællesskab 
tilbydes oftere til NLm-Udd. 
- Fag/team fællesskab med mentor 

naturligt valg, når mentoren ikke er 
uddannet. 

- Man har ikke uddannede mentorer på 
skolerne der kan sikre fag- eller 
teamfællesskab med den nye lærer.

NLM-Udd: Opsøgende, Faglige 
drøftelser, Pædagogiske drøftelser 
indgår signifikant hyppigere.

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



VURDERING AF ELEMENTER I MENTORORDNING
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MENTOR SAMME FAG

MENTOR SAMME TEAM

MENTOR UDDANNET

EN MENTOR FOR ALLE
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OBSERVERE MENTOR

MENTOR OBSERVERER

DRØFTELSE AF FREMTID

ORDNINGEN STARTER STRAKS

ANDET

Her er vist vurdering 
foretaget af alle NLM 
uanset om de har 
oplevet initiativet eller 
ej.

Helt generelt vurderes 
værdien af de enkelte 
initiativer højere af de 
NL der har oplevet 
initiativet/elementet.

Kirsten Rosholm &Frede Krøjgaard



Mentor

Ledelsesopbaknings
-perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet

‘Har virkelig spurgt om 
mange ting, som man aldrig 
selv vil ..altså selv kunne 
reflektere over’

‘…Der er altid fokuspunkter 
hver gang’

‘I siger I har sådan en åben-dør-
agtig..altså I er nok nødt til at 

have det skemalagt…så ved I jo 
heller ikke at I havde brug for 

det… der har været nogen gange 
at jeg ikke vidste at jeg havde 

brug for at tale med min mentor’

‘Virkelig åbnet op for sådan 
nogle gode konstruktive 
samtaler ikke bare en 
sludder for en sladder, men 
virkelig gået ud derfra :  Åh 
hold da op…’

Alle har en mentor…
• Faglig/klasse/årgang
• Formaliseret/ ikke 

formaliseret
• Åben dør/skemalagt
• Kemi
• Fælles tid i skemaet
• Dialogisk/skaber 

refleksion
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Team

Ledelsesopbakning
sperspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionalisering
sperspektivet

Tidsperspektivet

‘Det er en lille ting, at de 
sætter pris på det du 
gør….’

‘Et sikkerhedsnet…
Hvis nogen er ved at falde, 
står der tre klar til at gribe 
en med det samme. Det er 
bare helt vild fedt.’

‘Vi sidder vores 
team for sig selv, vi 
får vendt alt med 
hinanden’

• Spørgekultur
• MOR-tendens
• Fælles forberedelse
• Læsse af
• Sparring/vanskelige elever
• Sikkerhedsnet/omsorg
• Deling af 

Undervisningsmaterialer
• Praktiske ting og 

brandslukning
• Anerkendelse af 

kompetencer/”Vi plejer”
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MENTOR ELLER….

Min skole vægter samarbejde 
højt
Min skole vægter 
erfaringsudveksling højt
Min ledelse tog særligt hånd om 
mig som ny lærer

Min ledelse tog særligt 
hånd om mig som ny 
lærer

NYL med mentor
NYL uden mentor
NYL total

NLM og NLU får samme faglige støtte og sparring hos kolleger, men
NLM signifikant mere fra årgangsteam, ledelse og 
ressourcepersoner på skolen (7.1) og hjælp til det mere praktiske 
(regler, kopiering, intra mv) 
NLM vurderer endvidere i signifikant højere grad at deres skole 
vægter samarbejde, at den vægter erfaringsudveksling og at 
ledelsen tager hånd om de nye lærere (7.3). 
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MENTOR ELLER…….

Hvilken betydning vurderer du i dag……

at TEAMET samlet set 
har/havde for dit møde med 
praksis i dit første år som 
nyuddannet lærer? 

at SKOLENS LEDELSE samlet set 
har/havde for dit møde med 
praksis i dit første år som 
nyuddannet lærer?

NYL med mentor
NYL uden mentor
NYL total

NYL med mentor
NYL uden mentor
NYL total

Signifikant forskel for begge påstande
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NYL SOM RESSOURCE OG FREMTIDEN

 Lærere med mentor og lærere uden mentor føler sig i samme grad anerkendt som 
ressource af kolleger og ledelse.

 Lille tendens til at lærere med mentor i højere grad tænker på at forblive i 
lærerjobbet end lærere uden mentor - usikkert
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MENTOR –
FORSKELLEN DER GØR EN FORSKEL?
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Nye læreres oplevelse 
af ledelsesstøtte

Nye læreres oplevelse 
af skolekultur

Mentorordning for 
nye lærere

HØNEN ELLER ÆGGET ?


