


 Et fritt yrke
Som lærer har du høy utdanning og stor selvstendighet i arbeidshverdagen. 

Undersøkelser viser at lærere synes de har stor frihet til selv å bestemme 

hvordan de skal utføre jobben. Myndigheter, rektorer og foreldre har stor 

tillit til lærerens profesjonalitet, og det gir frihet i yrket. Lærerens profes-

jonalitet gjenspeiles i at lærere som yrkesgruppe, i større grad enn mange 

andre arbeidstakere, betrakter kurs og faglig oppdatering som en nødvendig 

og selvfølgelig del av jobben. Lærere opplever i stor grad at de får brukt sin 

utdanning og arbeidserfaring i jobben.

 Et populært yrke
Læreryrket er viktig for samfunnet. I flere undersøkelser ser vi at stadig flere 

mener at læreryrkets status og attraktivitet er på vei opp. Lærerne selv er 

også fornøyd: To av tre lærere er fornøyd med jobben og mener at forhold-

ene ligger godt til rette for å gjøre en god jobb. Siden 2008 har det vært en 

sterk økning i søkningen til lærerutdanningene. Læreryrket er i endring og har 

økende status i samfunnet.

 Et yrke hvor samarbeid er viktig
Tidligere har lærerjobben i hovedsak vært den enkelte lærers ansvar. Model-

len har vært én lærer, én klasse, ett fag.  Dette har endret seg. Skoleledelse, 

samarbeid og teamarbeid er stikkord for dagens skole. Arbeidet er spennende, 

krevende og personlig og faglig utviklende. Selvsagt vil det forekomme at 

lærere opplever å komme til kort eller ikke strekke til i arbeidet. Slik er det i 

de fleste andre yrker også. Da er det godt å ha en god leder, gode kolleger og 

et arbeidsfellesskap der man kan søke råd hos hverandre, og der alle har det 

samme målet; at elevene skal trives og være motiverte for å lære best og mest 

mulig. 

Læreryrket: Et utfordrende yrke som 
krever både styrke og utholdenhet!

Læreryrket er for deg som ønsker å jobbe med både mennesker og fag, og 

som selv ønsker å være i kontinuerlig utvikling. Elevene i skolen er fremtiden, 

og som lærer vil DU kunne være med på å forme fremtiden. Dersom du velger 

å utdanne deg til lærer, går du med andre ord inn i et av samfunnets viktigste 

yrker. Gode lærere er det som betyr mest for elevenes læring. 

DU kan utgjøre forskjellen for elevene, både for de elevene som strever på 

skolen, de som trenger noen ekstra utfordringer og de som trenger å bli sett 

fordi de gjør lite av seg. 

 DU kan få fram det beste i hver elev! 
Dette krever at du er en tydelig leder i klasserommet og en dyktig formidler, 

konfliktløser og motivator. Du skal beherske fag, du skal forstå og ha kunnskap 

om elevene, du skal kunne analysere og vurdere arbeidsprosesser og lærings-

resultater, og du skal gi tilbakemeldinger som fører til videre læring.

Jobben er med andre ord krevende! Høye forventninger fra elever, foreldre, 

medier, utdanningsmyndigheter, næringslivet og politikere vil også gi be-

tydelige utfordringer. Du må ha mot og kraft til å møte dette. 

Arbeidsdagen for en lærer kan aldri bli kjedelig! 



 Et kunnskapskrevende og utviklende yrke!
Som lærer vil du arbeide i en kunnskapsorganisasjon eller det en kan kalle 

”en lærende organisasjon”. I en lærende organisasjon bidrar hver enkelt med-

arbeider aktivt til at egen kompetanse og erfaringer kommer alle til gode. 

Tillit og samarbeid mellom lærerne og felles ansvar for elevenes og kollegenes 

læring er noe DU kan være med på å skape på din arbeidsplass i skolen. 

Dette er viktig, for det har vist seg at skoler som stiller høye krav til sin egen 

virksomhet og utvikling, også har høye ambisjoner på elevenes vegne og oppnår 

gode læringsresultater. Det er også på disse skolene lærere trives best. DU kan 

være med og skape en skole med høye ambisjoner på egne og elevenes vegne!

Liker du utfordringer og synes læreryrket virker spennende? 

Da bør du velge lærerutdanning!

LYKKE TIL!
Se også egen brosjyre om de 
ulike lærerutdanningene, 
og www.hardudetideg.no 
om den store lærersatsingen.
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