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In duc tio n-fo rs k ni nge n v id
H ög s ko la n i Gäv l e

–

forskning med fokus på professionell utveckling
under den första tiden i ett yrke,
stöd och mentorskap för
nyblivna lärare samt relationen akademisk
(yrkes)utbildning och yrkespraxis.

Ind uc t io n -fo rs k n i n g en v id Högs kola n i Gäv l e: Forsk ar g r u p p e n i n d u c t i o n

Newly Qu ali fied Teach ers in th e No r th er n Eu ro pe

Vid högskolan i Gävle bedrivs sedan slutet av 1990-talet forskning kring nyblivna lärares första

– Res earch a nd Develo pm en t Netwo rk (NQT NE)

tid i yrket. Internationellt används beteckningen induction för att fokusera lärares första tid i

Forskargruppen induction vid HiG koordinerar detta nordeuropeiska

yrket och frågor kring nyblivna lärares lärande, yrkessocialisation och det stöd de kan behöva

nätverk för forskning kring nyblivna lärare och utveckling av stöd-

för att komma in i yrket på ett bra sätt.

system för nyblivna lärare. Nätverkets övergripande syfte är att stimulera och koordinera inter-

Forskargruppen induction är den forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare,

nationellt samarbete i forskning och utveckling av stödsystem för nyblivna lärare. En central

adjunkter och lärarutbildare som bedriver forskning inom dessa områden. Forskningen foku-

del i nätverket är den kunskapsutveckling som äger rum genom det erfarenhetsutbyte och de

serar på yrkesprofessionalisering, professionella utveckling under den första tiden i yrket, på

jämförelser som görs inom nätverket.

stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och
yrkespraxis.
På senare år har forskningsintresset vidgats från att fokusera på nyblivna lärare till att även
omfatta andra yrkesgrupper, t.ex. ingenjörer, arkitekter, officerare, sjuksköterskor, medarbetare
inom social omsorg och lärare i högre utbildning.
Forskargruppen bedriver forskning inom området och koordinerar tre nätverk för forskning
och utvecklingsarbeten kring nyblivna lärares första tid: ett lokalt, ett nationellt och ett inter-

I nätverket ingår forskare från Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland, t.ex. från
universitetet i Jyväskylä; CVU Storköpenhamn, Högskolan i Telemark, Tallinn University och
University of Tartu.
NQTNE-nätverket initierades av forskare och lärarutbildare från Högskolan i Gävle (Sverige);
Universitetet i Jyväskylä (Finland); CVU Storkøpenhavn (Danmark); Högskolan i Telemark
och Högskolan i Oslo (Norway); Tallinns universitet och Universitetet i Tartu (Estonia).
Under åren 2005-2007 finansieras nätverket av Forskningsrådet för Arbetsliv och Social-

nationellt nätverk.

vetenskap (FAS).

Kom mu n n ä tve rke t in duc t ion

D id a kt is ka pers pek tiv på nya lärares professi on ella ut vec klin g

Kommunnätverket induction är ett nätverkssamarbete mellan Högskolan i Gävle och kommuner

Didaktiska perspektiv på lärares professionella utveckling är beteckningen på det forsknings-

i Gävleborgs län gällande olika forsknings- och utvecklingsinsatser om nyblivna lärares första

program som löper under åren 2006-2008 och som finansieras av Vetenskapsrådet och Lärarut-

tid i yrket.

bildningsnämnden vid HiG.

Medverkar aktivt gör idag Hudiksvalls, Ljusdals, Bollnäs, Ovanåkers, Söderhamns, Gävles,

Programmet har sin hemvist vid Högskolan i Gävle och fem av de sex medverkande ingår i

Sandvikens och Tierps kommuner samt representanter för Lärarnas Riksförbund och Lärar-

forskningsgruppen induction, däribland professor Christina Gustafsson som är forskningspro-

förbundet.

grammets vetenskapliga ledare. Medverkar gör även docent Ulla Lindgren, Umeå universitet.
Forskningsprogrammets sex delprojekt är bl.a. inriktade mot: hur nyblivna gymnasielärare

Arbe te t i n ä tve rket sy f t ar t ill :

erövrar sin auktoritet; hur nyblivna lärare konstrueras utifrån ett genusperspektiv; hur lärare

– att bidra till kunskapsutvecklingen genom olika forsknings- och utvecklingsinsatser om nya

och andra yrkeskategorier, t.ex. militära officerare, skapar mening kring arbete, lärande och

lärares första tid i yrkesverksamhet, om mentorskap och om relation mentor – adept.
– att utveckla, stöd och mentorsprogram för nya lärare som bygger såväl på beprövad erfarenhet som på forskning.
– att utveckla och genomföra mentorsutbildningar som är designade efter de lokala behoven.
– att nyblivna lärare skall få en bättre professionell yrkesutveckling och ett mer medvetet
lärande som leder till en mer professionell yrkesutövning som kommer eleverna till godo.

yrkeskunnande; mentorskapets betydelse för nyblivna lärare; rekrytering av nya lärare i högre
utbildning i relation till yrkeskrav samt nyblivna lärares förståelse av yrkeskunnande.

