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Vilka utmaningar möter nya lärare? 

Vilka utmaningar och möjligheter finns det i lämplighetsprövningen  
av nya lärare och förskollärare?

Vad betyder lärarlegitimationen för lärares och förskollärarnas  
professionella positioner? 

I denna bok diskuteras och problematiseras reformerna med introduktionsperiod, 
mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation för lärare och förskollärare.  
Reformerna innebär att många möjligheter skapas, men de innebär också en hel del 
nya utmaningar, svårigheter och dilemman. Hur kan reformerna förstås?  
Vilka utmaningar är förknippade med mentorskapet och lämplighetsprövningen?  
Hur kan nya lärare och förskollärare uppleva och reflektera kring sitt arbete?  
Detta är exempel på några teman som problematiseras i denna bok. Till grund  
för problematiseringarna ligger intervjuer med nya lärare, mentorer, rektorer och hög-
skollärare, enkäter till förskolechefer samt forskningsöversikter och teoretiska genom-
gångar. Sammantaget bidrar boken med viktig kunskap om reformernas utmaningar 
och dilemman, om hur nya lärare upplever och försöker hantera den första tiden samt 
om hur mentorskap och lämplighetsprövning kan förstås och genomföras. 
 Boken vänder sig till alla som vill veta mer om komplexiteten i reformerna och som 
söker inspiration till lösningar. Den kan med fördel användas inom mentors utbildningar 
eller utbildningar av rektorer och förskolechefer inför lämplighets prövningen. 
 Antologin utgör en rapport inom ramen för forskningsprojektet Didaktiska  
perspektiv på nya lärares professionella utveckling som finansierats av Vetenskaps-
rådet och av Högskolan i Gävle.
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2  Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning  
 – en översikt och problematisering av reformerna 
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 Förskolechefer om bedömning av förskollärares kompetens 
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