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Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under 
Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av 
norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere 
 
Sammendrag 
Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden 
årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning 
på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi beskriver 
tematiske, metodiske og analytiske egenskaper ved forskningsfeltet, basert på en 
systematisk forskningskartlegging av tidsskriftsartikler publisert mellom 2007 
og 2016 med norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere som informanter. 
Et hovedfunn er at forskningen i stor grad er orientert mot læreres praksis, mens 
andre aspekter av lærerrollen er mindre belyst. Avslutningsvis diskuterer vi 
implikasjoner for forholdet mellom forsknings- og praksisfeltet. 
 
Nøkkelord: forskningskartlegging, kunnskapsoppsummering, lærerrollen, lærer-
profesjonalitet 
 
 
What characterises research on teacher roles during the 
Knowledge Promotion? A systematic review of studies of 
Norwegian teachers, student teachers and teacher educators 
 
Abstract 
Norwegian teacher roles have been affected by a range of developments since 
the turn of the century. In this article, we examine the characteristics of 
research on teacher roles, published since the introduction of the Knowledge 
Promotion curriculum. We describe thematic, methodological and analytical 
characteristics of the research field, based on a systematic, configurative 
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literature review of journal articles published between 2007 and 2016 that 
include Norwegian teachers, student teachers, and teacher educators as 
informants. A main finding is that the research literature is primarily oriented 
towards teachers' professional practice, whereas other aspects of teacher roles 
have received less attention. In conclusion, we discuss implications for the 
relationship between the field of research and the field of practice. 
 
Keywords: systematic review, literature review, teacher roles, teacher profes-
sionalism 
 
 
Innledning 
 
De siste tiårene har den norske lærerrollen blitt påvirket av en rekke politiske og 
samfunnsmessige utviklingstrekk. Innføringen av Kunnskapsløftet medførte be-
tydelige endringer for lærerrollen ved at lærernes arbeid ble rettet mot definerte 
kompetansemål for hva elevene skulle lære, kombinert med frihet til å bestemme 
hvordan disse målene skulle nås (Karseth, Møller & Aasen, 2013; Aasen, Prøitz 
& Rye, 2015). Samtidig ble lærerne i økende grad ansvarliggjort for arbeidet sitt 
gjennom nye styringssystemer og vurderingsverktøy (Elstad, 2009; Mauset-
hagen, 2013). Kunnskapsløftet ble etterfulgt av en rekke nasjonale satsinger 
rettet mot læreres arbeid og deres kunnskapsbase, eksempelvis Vurdering for 
Læring (Utdanningsdirektoratet, 2017a) og Ungdomstrinn i utvikling (Utdan-
ningsdirektoratet, 2017b), samt reformer i lærerutdanningen. Politiske initiativer 
rettet mot å styrke kunnskapsbasen til lærerne kan beskrives som delvis kom-
pensatoriske (Caspersen, Smeby & Havnes, 2017), en utvikling som kan spores 
tilbake til gjennomsnittlige resultater på internasjonale undersøkelser og en 
bredere diskurs om at norske elever «ikke lærer nok». Den mer generelle sam-
funnsutviklingen mot «kunnskapssamfunnet» har også påvirket skolens rolle, 
der ungdomstiden i dag oppfattes som en kvalifiseringsperiode med betydelige 
konsekvenser for senere livsmuligheter (Frønes, 2013). Til sist har det kulturelle 
og språklige mangfoldet i norsk skole økt. Oppsummert peker disse utvik-
lingstrekkene mot at forventningene knyttet til lærerrollen har blitt flere, mer 
mangfoldige og komplekse de siste tiårene, og at grunnlaget for læreres tillit og 
status i samfunnet også har vært i endring (Ekspertgruppa om lærerrollen, 2016). 

Med dette som et kontekstuelt bakteppe undersøker vi hvordan ulike aspekter 
av lærerrollen i Norge reflekteres i forskning publisert etter at Kunnskapsløftet 
ble innført. Gitt den sterke politiske tematiseringen av lærerrollen både i Norge 
og internasjonalt de siste årene (Ekspertgruppa for lærerrollen, 2016; OECD, 
2005; Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, 2008; Hattie, 
2008) blir det analytisk interessant å undersøke hvordan lærerrollen behandles 
innenfor nyere utdanningsforskning. En grunnleggende antakelse for artikkelen 
er at samfunnsvitenskapelig forskning står i et gjensidig konstituerende forhold 
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til fenomenet det forskes på. Gjennom måten et fenomen tilnærmes og temati-
seres på, vil forskere dermed bidra til å forme dets forståelsesrammer. Hvordan 
lærerrollen behandles i forskningslitteraturen er derfor et spørsmål av relevans 
ikke bare for forskere, men også for lærerutdanningen, praksisfeltet og 
politikere. 

Ifølge en tidligere evaluering har norsk utdanningsforskning i relativt stor 
grad vært formet av politisk styrte programmer, og har derfor til dels vært av en 
«reformoppfølgende og evaluerende karakter» (Norges Forskningsråd, 2004, s. 
114). Et drøyt tiår senere er det interessant å undersøke om vi fremdeles finner 
slike kjennetegn ved forskningslitteraturen, og hvordan forskningsfeltet rammer 
inn ulike aspekter av lærerarbeidet. Den samme evalueringen viste også at 
studier spesifikt rettet mot lærerrollen ikke har vært spesielt framtredende 
(Norges Forskningsråd, 2004). Mer generelt kan det være krevende å identifisere 
forskning på lærerrollen, i den forstand at mye av forskningen som omhandler 
lærere og lærerarbeidet implisitt undersøker ulike aspekter knyttet til lærerrollen, 
uten at dette nødvendigvis er studiens uttrykte hovedfokus. 

En av de få internasjonale, teoretiske artiklene som eksplisitt diskuterer 
lærerrollebegrepet er Biddle (1997). Han hevder at noe av paradokset ved 
lærerrollebegrepet at det er svært mye brukt samtidig som det i liten grad blir 
definert og operasjonalisert i forskningslitteraturen. Et formål med denne artik-
kelen er derfor å undersøke hvordan ulike aspekter av lærerrollen kommer til 
uttrykk i nyere norsk utdanningsforskning. Samtidig bidrar vi til en videreut-
vikling av den teoretiske forståelsen av lærerrollen. For dette formålet bruker vi 
begreper fra profesjonslitteraturen (Molander & Terum, 2008) som en analytisk 
innfallsvinkel til å belyse hvordan lærere og lærerarbeidet tematiseres i forsk-
ningslitteraturen. 

Forskningskartleggingen er gjennomført som en systematisk kartlegging av 
til sammen 163 tidsskriftsartikler publisert mellom 2007 og 2016. Slike forsk-
ningskartlegginger kan gi innsikt i eksisterende kunnskap om et forsknings-
spørsmål, et begrep eller en bredere tematikk (Gough, Oliver & Thomas, 2012). 
Det kan gi oss et metablikk på hvordan dagens lærerrolle er konstituert i 
forskningsfeltet og hvordan forskere som et kollektiv bidrar til å forme hvordan 
et fenomen forstås og begrepsfestes. Vi stiller følgende overordnede forsknings-
spørsmål: 

Hva kjennetegner forskningen på lærerrollen i Norge under 
Kunnskapsløftet? 

Underproblemstillingene er: 
Hvilke dimensjoner av lærerrollen er framtredende i forskningslitteraturen, 
og hva kjennetegner de metodiske tilnærmingene? 
Hvilke forventninger om lærerrollens performative aspekt er synlige i 
forskningslitteraturen, og hvordan aktualiseres disse forventningene? 

Nedenfor beskriver vi analytiske perspektiver på lærerrollen og vår metodiske 
tilnærming. Vi presenterer deretter resultatene basert på de to underproblem-
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stillingene. Til sist diskuterer vi hvilke implikasjoner funnene kan ha for oppfat-
ninger av lærerrollen, hvordan kunnskap om lærerrollen utvikles gjennom forsk-
ning, og hva slags representasjoner av lærere som møter framtidige profesjons-
utøvere i lærerutdanningen. 
 
 
Lærerrollen 
 
En klassisk sosiologisk forståelse av rollebegrepet omfatter summen av forvent-
ninger og krav rettet mot personer innenfor en bestemt kategori. Samtidig blir 
rollebegrepet ofte kritisert for å være for statisk, formelt og «rituelt» til å fange 
inn kompleksitet, endring og ulike posisjoner som individer inntar (Davies & 
Harré, 1990). Et aktuelt spørsmål blir dermed i hvilken grad forsknings-
litteraturen får fram ulike aspekter ved og oppfatninger om lærerrollen, inkludert 
blant lærerne selv. Dette krever en operasjonalisering av begrepet som kan fange 
lærerrollens ulike dimensjoner. I en gjennomgang av litteratur der rollebegrepet 
eksplisitt blir tatt i bruk, skiller Biddle (1997) mellom tre kategorier som brukes 
til å operasjonalisere lærerrollen: (1) som sosial posisjon, (2) som karakteristisk 
atferd i utøvelsen av yrket, og (3) som forventninger til arbeidet. Mens den 
første kategorien handler om strukturelle kjennetegn ved læreren eller lærere 
(inkludert rekruttering til utdanning og yrke, samt spørsmål om jurisdiksjon), 
henviser den andre til læreres praksis i klasserommet. Den siste kategorien 
handler om krav og forventninger som blir stilt til lærere og deres arbeid, både 
fra lærerne selv og fra andre. Disse tre kategoriene representerer ulike dimen-
sjoner av lærerrollen, og til en viss grad også ulike forskningsfelt. For eksempel 
kan rekrutteringsstudier knyttes til arbeidslivsforskning mer generelt, mens 
studier av læreres undervisningspraksis typisk relateres til felt som fagdidaktikk 
eller klasseromsforskning. Samtidig vil en bred forståelse av lærerrollen om-
handle alle dimensjonene Biddle peker på. 

I kontrast til Biddles tilnærming inkluderer vi i denne kartleggingen også 
litteratur som ikke eksplisitt tar i bruk rollebegrepet, men som likevel kan sies å 
omhandle ulike aspekter av lærerrollen. For å operasjonalisere begrepet tar vi 
derfor utgangpunkt i nyere teoretiske perspektiver som beskriver hvordan profe-
sjoner kan defineres og operasjonaliseres ut fra en performativ og en organisa-
torisk dimensjon (Molander & Terum, 2008). Mens den performative dimen-
sjonen henviser til profesjonsutøvernes praksis, viser den organisatoriske dimen-
sjonen til mer kollektive spørsmål som autonomi, status og sosial posisjon, og 
former for intern og ekstern kontroll over yrkesutøvelsen. Når forskere er opptatt 
av hvordan lærerarbeidet utføres i klasserommet, rettes oppmerksomheten først 
og fremst mot lærerrollens performative aspekt, og forskningen kan blant annet 
si noe om karakteristikker og egenskaper ved arbeidet som gjøres. Når forskerne 
er opptatt av kontroll over arbeidsoppgaver eller hvordan styringsformer innvir-
ker på lærernes arbeid, handler dette primært om det organisatoriske aspektet av 
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lærerrollen. Det samme gjelder spørsmål om sosial posisjon og rekruttering til 
lærerutdanning og læreryrket. Samtidig vil mange temaer kunne studeres ut fra 
både en performativ og en organisatorisk dimensjon. Et eksempel er kunnskaps-
utvikling. Fra et performativt perspektiv kan dette handle om hvordan et utvalg 
lærere tar i bruk og videreutvikler kunnskapsbasen sin, mens kunnskapsutvikling 
fra et organisatorisk perspektiv kan handle om hvilke grep profesjonen som 
kollektiv tar for å utvikle profesjonens kunnskapsbase (Elstad, Helstad & 
Mausethagen, 2014). De to dimensjonene kan også forstås i et gjensidig konsti-
tuerende forhold. Kunnskap om lærernes praksis kan føre til at den kollektive 
kunnskapsbasen til profesjonen trekkes i tvil (organisatorisk dimensjon). Der-
med rettes mer oppmerksomhet mot utvikling av lærernes praksis på skoler og i 
klasserom (performativ dimensjon). Siden de to dimensjonene i mange sammen-
henger vil påvirke hverandre, er det gode grunner for å se disse i sammenheng. 
Å undersøke forskningslitteraturen med hensyn til hvilken dimensjon av lærer-
rollen som er framtredende, samt i hvilken grad de to dimensjonene blir behand-
let i sammenheng med hverandre, vil dermed kunne generere innsikt i hva som 
kjennetegner forskningen på lærerrollen. Denne typen kunnskap er særlig viktig 
fordi forskningsfeltet bidrar til å påvirke oppfatninger om lærerrollen og lærer-
arbeidet både i og utenfor utdanningsfeltet. 

Videre behandler vi spørsmålet om hva forskningen på lærerrollen kan for-
telle oss om forventningene til lærerrollen i dag. I dag er forventningene som 
stilles til lærere mer omfattende enn tidligere (Ekspertgruppa om lærerrollen, 
2016), de kommuniseres av en rekke ulike aktører og er rettet mot ulike aspekter 
av lærerarbeidet. Forskningslitteraturen spiller i den sammenheng en viktig rolle 
i å formidle disse forventningene til lærerutdannere, lærerstudenter og lærere, og 
er slik sett med på å definere hva lærerrollen er og skal være. Det er derfor 
interessant å se nærmere på hvilke forventninger til lærere som kommer til 
uttrykk i forskningslitteraturen, og hvordan de aktualiseres. 
 
 
Metode og datagrunnlag 
 
Denne forskningskartleggingen deler kjennetegn med systematiske kartlegginger 
som har som hovedformål å beskrive et forskningsfelt og utvikle ny forståelse 
om et gitt tema (Gough et al., 2012). Innen utdanningsforskning har «tradi-
sjonelle» litteraturgjennomganger ofte vært forankret i den enkelte forskers 
tematiske interesser og kunnskap. En systematisk tilnærming muliggjør et bred-
ere og mer fullstendig bilde av forskningsfeltet, ved at man identifiserer studier 
som ikke ville blitt fanget opp uten systematiske søk. 

Analysene inkluderer både summative og konfigurative tilnærminger (Gough 
et al., 2012, s. 51). En summativ tilnærming kan bidra til å kartlegge utvalgte 
aspekter av forskningsfeltet. I vårt tilfelle har dette blant annet vært brukt for å 
identifisere utbredelsen av tematiske fokusområder og metodiske tilnærminger. 
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Konfigurative tilnærminger blir sett på som hensiktsmessige når et komplekst 
felt studeres, og når summen av de ulike måtene et fenomen har blitt studert på, 
kan gi nye forståelser av fenomenet (Gough et al., 2012; Levinsson & Prøitz, 
2017). I denne kartleggingen er vi spesielt interesserte i å forstå hvordan ulike 
kjennetegn ved forskningsfeltet til sammen bidrar til å begrepssette lærerrollen 
og forventninger knyttet til læreres arbeid. Her har vi vært opptatt av å under-
søke sammenhenger mellom i) hvilke dimensjoner av lærerrollen som framhe-
ves i litteraturen, ii) hvilke metodiske tilnærminger som benyttes, og iii) hvilke 
forventninger som rettes mot lærerrollen, og hvordan disse forventningene 
aktualiseres. 
 
Søke- og utvalgsprosessen 
Tre inklusjonskriterier ble definert for de systematiske søkene: 
 

• Tidsperioden ble avgrenset til 2007–2016, da Kunnskapsløftet represen-
terer innføringen av en læreplan og en styringsreform som stilte nye krav 
til lærerprofesjonen. En implikasjon av dette er at artikler med empiri fra 
før høsten 2006 (innføringen av Kunnskapsløftet) ble ekskludert. 

• Utvalget ble avgrenset til empiriske studier som hadde lærere, lærerstu-
denter eller lærerutdannere som hovedinformanter. Hensikten med dette 
var å nærme oss lærerrollen gjennom læreres egne handlinger og/eller 
synspunkter1. Vi ekskluderte teoretiske artikler, og har heller ikke inklu-
dert barnehagesektoren. 

• Studiene skulle være gjennomført i Norge. Komparative studier med 
andre profesjoner og andre land ble inkludert. 

 
I starten av søkeprosessen forsøkte vi å også anvende et fjerde kriterium, som 
spesifiserte at inkluderte artikler skulle ha et eksplisitt fokus på lærerrollen. Vi 
forkastet imidlertid dette kriteriet tidlig i prosessen, av to grunner. For det første 
ble det utfordrende å operasjonalisere kriteriet på en presis måte. For det andre 
ville kriteriet ha ekskludert mye litteratur som i stor grad kommuniserer forvent-
ninger til læreres arbeid, men som ikke nødvendigvis bruker rollebegrepet (eller 
beslektede begreper) som analytisk innramming. 

Vi gjennomførte systematiske søk med utgangspunkt i fem selvstendige 
søkeord, basert på vårt analytiske fokus: lærerrollen, lærerarbeid, lærerprofe-
sjonalitet, lærerutdanning og lærersamarbeid. Hvert av disse søkeordene ble 
kombinert med andre søketermer i tre ulike sett. Det første settet inneholdt søke-
termer knyttet til styring av sektoren (autonomi, ansvar, styring, utdannings-
reformer). Det andre settet inneholdt søketermer knyttet til læreres profesjons-
kunnskap (kunnskap, etter- og videreutdanning, kunnskapsbase). Det tredje 
settet inneholdt søketermer knyttet til det daglige lærerarbeidet (læring, under-
visning, skoleutvikling). En full oversikt over kombinasjonene av søkeord finnes 

1 I diskusjonsdelen diskuterer vi mulige implikasjoner av dette kriteriet for artikkelens funn. 
                                                 

Acta Didactica Norge Vol. 12, Nr. 1, Art. 8

Hege Hermansen et al. 6/36 2018©adno.no



i vedlegg 1. Søkene ble gjennomført i databasene ERIC, SCOPUS, Academic 
Search Premier, Cristin, Oria og Idunn mellom september 2015 og februar 2016, 
med ytterligere søk for 2016 foretatt i mai 2017. I tillegg foretok vi håndsøk i 
tidsskriftene Acta Didactica og FoU i praksis. De var på daværende tidspunkt 
ikke indekserte i noen av søkebasene hvor søk ble foretatt, men har publika-
sjonsprofiler som gjør det sannsynlig at de har artikler som møter inklusjons-
kriteriene. 

Utvalgsprosessen resulterte i 163 tidsskriftsartikler. 103 studier er publisert 
på norsk og 60 på engelsk. Syv studier sammenlikner den norske konteksten 
med andre land (Sverige, Tyskland, Finland, Storbritannia, Italia og Østerrike). 

Vi valgte å ikke bruke andre kvalitetskriterier enn tidsskriftsartiklenes fag-
fellevurderingsprosesser, fordi vi har vært opptatt av å undersøke forsknings-
feltet slik det representeres gjennom eksisterende, publiserte forskningsartikler. 
 
Analyseprosessen 
Analysene ble foretatt i tre steg. Først klassifiserte og oppsummerte vi artiklene 
etter følgende kategorier: kilde, tittel, år, forfatter(e), forskningsmiljø/institusjon, 
språk, skolenivå, aktørfokus, forskningsspørsmål/mål, tematisk fokus, teoretisk 
perspektiv, forståelse av lærerrollen, type studie, metode, data og utvalg, resul-
tater og implikasjoner. Den tematiske kategoriseringen var induktiv, basert på 
forskningsspørsmål, temaer og nøkkelord framhevet i artiklene. Dette resulterte i 
en kartlegging av artiklenes tematiske, metodiske og teoretiske innretning, og ga 
et grunnlag for videre analyser av hvordan lærerrollen forstås og opera-
sjonaliseres. 

I det andre steget fokuserte vi på å tydeliggjøre hvordan lærerrollen kommer 
til syne i de inkluderte studiene. Artiklene ble kategorisert basert på begreps-
paret performative og organisatoriske dimensjoner av lærerrollen. Denne til-
nærmingen avviker fra et rent konfigurativt metodisk design, i den forstand at vi 
benytter teoretiske begreper som ikke er induktivt utledet fra de inkluderte 
artiklene. Tilnærmingen er forankret i et analytisk behov for å operasjonalisere 
lærerrollebegrepet på en måte som kan inkludere ulike metodiske og teoretiske 
tilnærminger til studier av lærere og læreres arbeid, når artiklene vi undersøker, 
ikke spesifikt bruker lærerrollebegrepet. 

For å identifisere hvilke dimensjoner av lærerrollen som primært ble vekt-
lagt, ble forskningsspørsmålet i artiklene, setninger som belyste artiklenes ho-
vedformål samt informasjon om metodisk tilnærming undersøkt. Flere artikler 
hadde tydelige innslag av begge dimensjoner, og noen kunne ikke enkelt plas-
seres i noen av kategoriene. Resultatene er oppsummert nedenfor i Figur 1. I 
dette analysesteget startet vi også arbeidet med en konfigurativ syntese, ved å 
kombinere analyser av i) operasjonalisering av lærerrollen, ii) tematisk innhold, 
og iii) metodiske tilnærminger. 

Hovedvekten av artiklene ble altså klassifisert som performative, og de ble 
dermed grunnlag for det tredje steget i analysen. I dette steget jobbet vi induktivt 
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for å identifisere hvilke forventninger som legges på lærerne og hvordan disse 
forventningene innrammes og legitimeres, med fokus på artiklenes sammendrag 
og innledninger. Resultatene kom til uttrykk i korte, skriftlige oppsummeringer, 
som deretter ble syntetisert for å identifisere hovedtendenser på tvers av materi-
alet. I funndelen presenterer vi disse tendensene gjennom fem typer innram-
minger som brukes for å posisjonere læreres rolle og lærerarbeidet. I diskusjons-
delen setter vi disse funnene i sammenheng med resultatene fra analysepro-
sessen i steg to. 
 
Begrensninger 
En systematisk forskningskartlegging kan være hensiktsmessig for å danne et 
overordnet bilde av et forskningsfelt, da tilnærmingen tilbyr et transparent verk-
tøy for å identifisere og analysere relevant litteratur (Gough et al., 2012). Imid-
lertid har en slik kartlegging også begrensninger. Vi ønsket i utgangspunktet å 
utføre et uttømmende (exhaustive) søk etter fagfellevurderte tidsskriftsartikler. 
Imidlertid er indekseringer forskjellige i ulike databaser, og søkeord og søke-
strenger vil ikke alltid treffe relevant litteratur. I vårt tilfelle forsterkes denne 
utfordringen av at utdanningsforskning i liten grad har felles standarder for bruk 
av nøkkelord, og at artikler med nært relatert tematisk innhold kan benytte ulike 
nøkkelord. Vi har forsøkt å møte denne utfordringen ved å foreta søk med ulike 
kombinasjoner av en rekke forskjellige søkeord. Likevel er det ikke sannsynlig 
at analysene våre dekker alle publiserte artikler som møter inkluderings-
kriteriene. For eksempel kan artikler med et eksplisitt fagdidaktisk fokus ha 
større sannsynlighet for å falle utenfor, da vi ikke har brukt søkeord som refe-
rerer til bestemte skolefag. Gitt at vi totalt har gått gjennom mer enn 2000 
artikler i løpet av søkeprosessen med et endelig utvalg på 163, legger vi til grunn 
at vi har tilstrekkelig materiale til å analysere noen overordnede tendenser og 
mønstre innenfor forskningsfeltet. En slik type metning anses som et viktig 
kriterium innenfor konfigurative tilnærminger (Gough et al., 2012; Levinsson & 
Prøitz, 2017). Likevel presenteres funnene med forbehold om de begrensninger 
som systematiske søk i utdanningsrelatert forskning innebærer. 

Videre er det en glidende overgang mellom litteratur som eksplisitt under-
søker lærerrollen, og litteratur som undersøker lærerarbeidet mer generelt. Som 
nevnt tidligere, har vi derfor ikke spesifisert et fokus på lærerrollen i inklu-
deringskriteriene, og vi har brukt en rekke søkeordkombinasjoner som ikke 
nevner dette begrepet. Kritikere kan hevde at vi derfor har inkludert litteratur 
som ikke omhandler lærerrollen som sådan. Imidlertid mener vi at analysene 
illustrerer hvordan studier som ikke eksplisitt bruker lærerrollebegrepet, bidrar 
med empirisk kunnskap om forventninger til lærerrollen og til å posisjonere 
lærere som profesjonsutøvere. Disse artiklene belyser også hvordan forskjellige 
forskningsdesign i studier av lærerarbeidet kan vektlegge ulike dimensjoner av 
lærerrollen. 
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Til sist har vi utdefinert forskningslitteratur hvor kun elever eller skoleledere 
er informanter, samt artikler som utelukkende er basert på dokumentanalyser av 
for eksempel læreplaner, policydokumenter eller lærebøker. Analyser av eksem-
pelvis elevers opplevelse av skolen eller offentlige policydokumenter vil selv-
sagt kunne si noe om forventninger som legges på lærere. Imidlertid vil slike 
studier ikke belyse disse forventningene med direkte referanse til læreres syns-
punkter eller handlinger. Å undersøke ulike aspekter av lærerrollen slik den 
kommer til uttrykk i empiriske studier der lærere (eventuelt lærerutdannere eller 
lærerstudenter) er hovedinformanter, gir anledning til å si noe om hvordan 
forskningsfeltet posisjonerer læreres faktiske handlinger og synspunkter. Ut-
valgskriteriet om empiriske artikler har også konsekvenser for resultatene av den 
tematiske analysen. Et eksempel er lærerutdanningen, hvor vi finner få artikler 
som behandler lærerutdanningen på programnivå (i motsetning til emnenivå 
eller praksisperioden). Imidlertid finnes det publiserte artikler på dette temaet 
som er av en teoretisk, i motsetning til empirisk, karakter. 
 
 
Analyse og resultater 
 
Presentasjonen av analysene er todelt, basert på de to underspørsmålene til 
artikkelens problemstilling. Først undersøker vi hvilke dimensjoner av lærer-
rollen som er framtredende i forskningslitteraturen, og hva som kjennetegner de 
metodiske tilnærmingene. Deretter analyserer vi hvilke forventninger knyttet til 
lærerrollens performative aspekt som er spesielt framtredende, og hvordan disse 
forventningene aktualiseres. 
 
Del 1: Dimensjoner av lærerrollen og kjennetegn ved forskningslitteraturen 
I denne delen presenterer vi først et kort oversiktsbilde over artiklene, før vi går 
nærmere inn i de to kategoriene av studier som vi kaller henholdsvis performa-
tive og organisatoriske. 

Oppsummert ble 117 artikler kategorisert som performative, 25 som orga-
nisatoriske, 15 som både performative og organisatoriske, og 6 som «annet». 
Resultatene er illustrert i Figur 1. Flertallet av artiklene (72 %) handlet altså om 
performative aspekter av lærerrollen, mens en mindre andel omhandlet organisa-
toriske aspekter (15 %). En liten del av studiene (9 %) kombinerte de to 
aspektene. De engelskspråklige og norskspråklige studiene viser samme tydelige 
tendens til at det er kjennetegn ved lærernes arbeid med elever og andre lærere 
som først og fremst blir studert. Når vi undersøker publikasjonstrendene fra 
2007 til 2016 ser vi også at denne tendensen er stabil over tid. 
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Figur 1. Kvantitativ fordeling av artikler som undersøker ulike dimensjoner av lærerrollen. 
 
Artiklene dekker et bredt spekter av teoretiske og analytiske tilnærminger, og 
inkluderer blant annet studier som beskrives som eksplorerende, beskrivende, 
observasjonsstudier, aksjonsforskningsstudier, intervensjonsstudier, etnografiske 
feltarbeider og casestudier. I alt 120 artikler brukte kvalitative metoder, 26 
artikler var basert på kvantitative metoder, og 17 artikler kombinerte kvantita-
tive og kvalitative metoder. Analysene viser dermed en klar overvekt av kvali-
tative forskningsdesign, og det er særlig semistrukturerte intervjuer som er brukt 
som datainnsamlingsmetode. 
 

 
 
Figur 2. Kvantitativ fordeling av artikler basert på forskningsmetode 
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Lærerrollens performative dimensjon 
Vi finner altså en klar hovedvekt av studier som undersøker performative aspek-
ter av lærerrollen. Denne typen studier tar ofte empirisk utgangspunkt i under-
visningspraksis i skolen eller lærerutdanningen, og undersøker hvordan lærere 
tilnærmer seg et bestemt pedagogisk eller fagdidaktisk tema. I tabellen nedenfor 
følger en kort beskrivelse av de ulike tematiske områdene. De tematiske beteg-
nelsene er til dels overlappende og flere enn ett tema er synlige i flere artikler. 
For eksempel kan en artikkel utforske fagdidaktiske spørsmål gjennom et fokus 
på lærersamarbeid og bruk av IKT. Kategoriene er dermed ikke gjensidig 
utelukkende, men representerer hovedtendenser i datamaterialet basert på de 
tematiske analysene. 
 
Tabell 1. Performative aspekter av lærerrollen 
Performative aspekter av lærerrollen 
Profesjonsfellesskap 
/lærersamarbeid 
/teamarbeid 
(20) 

Her finner vi studier som undersøker hvordan lærere samarbeider for å utvik-
le egen kompetanse, elevers læringsutbytte eller skolens læringsmiljø. Noen 
studier vektlegger det tematiske innholdet i samarbeidet, for eksempel utvik-
ling av elevers skriftlige ferdigheter eller formative vurderingspraksiser, 
mens andre studier har analytisk hovedfokus på samhandlingsmønstre mel-
lom lærerne og hvordan lærersamarbeid kan tilrettelegge for personlig eller 
skolebasert utvikling. Til sist finner vi studier som undersøker samarbeid 
mellom høyere utdanningsinstitusjoner og skoler, og en studie som under-
søker Den kulturelle skolesekken. 

Fagdidaktikk 
/grunnleggende 
ferdigheter 
(38) 

En rekke studier har fagdidaktiske orienteringer. Mens noen har en tematisk 
innfallsvinkel (for eksempel bærekraftig undervisning i naturfag eller yrkes-
retting innenfor yrkesfagene), ligger det mest framtredende fokuset på under-
visningsmetoder (for eksempel bruk av film i engelsk eller språklærings-
strategier i fremmedspråk). Noen studier ser på sammenhengen mellom 
lærerholdninger og undervisningsmetoder i fag. Videre undersøker noen 
studier hvordan samarbeid mellom forskere og lærere kan bidra til å utvikle 
fagdidaktiske undervisningsmetoder. 
I studier av grunnleggende ferdigheter ser vi en todeling der noen artikler har 
fokus på grunnleggende ferdigheter generelt, mens andre undersøker en 
bestemt ferdighet (eksempelvis leseopplæring eller bruk av teknologi). 
I studier av lærerutdanningen finner vi undersøkelser av fagspesifikke under-
visningsmetoder, bruk av IKT, og hvilke fagdidaktiske kunnskaper og ferdig-
heter lærerstudenter utvikler gjennom studieløpet. Disse spørsmålene belyses 
ofte med empirisk fokus på praksisperioden. Videre finner vi et fokus på 
lærerutdanneres forståelser av grunnleggende ferdigheter. 
I både skole og lærerutdanning finner vi studier der undersøkelser av fag-
didaktiske praksiser kombineres med et fokus på utvikling av fagspesifikke 
læreridentiteter. 

Vurdering 
/vurdering for læring 
/feedback 
(10) 

Her finner vi studier av læreres oppfatninger og bruk av ulike vurderings-
praksiser (inkludert formative tilbakemeldinger), læreres erfaringer med 
nasjonale og lokale satsinger på formativ vurdering, utvikling av nye vur-
deringsformer som en form for kunnskapsarbeid, bruk av IKT for å fremme 
formativ vurdering og bruk av formativ vurdering for å fremme begreps-
forståelse. 
I studier av lærerutdanningen finner vi bruk av egen- og medstudentvurdering 
og bruk av IKT for å fremme formativ vurdering. 
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Nyutdannede lærere 
(10) 

Disse studiene kan deles inn i to grupper: studier som undersøker nyutdan-
nedes oppfatninger av lærerutdanningen og dens relevans for informantenes 
yrkespraksis, og studier som undersøker nyutdannedes erfaringer med under-
visningsarbeidet og/eller faglig utvikling etter å ha gått ut i yrket. Noen 
undersøker disse spørsmålene på et mer overordnet nivå, mens andre foku-
serer på bestemte temaer (for eksempel leseopplæring, bærekraftig utvikling 
eller klasseledelse). Gruppe nummer to inkluderer studier av nyutdannedes 
evne til å takle utfordringer knyttet til profesjonsutøvelsen, de følelsesmes-
sige aspektene av å være ny i yrket, og erfaringer med veiledningstiltak. En 
studie undersøker nyutdannedes særegne styrker og hvordan de best kan ut-
nyttes innenfor rammene av et bredere lærerkollegium. En artikkel under-
søker nyutdannedes opplevelser av å undervise i skolefag de ikke har formell 
kompetanse i. 

Flerkulturelle 
klasserom 
/mangfold 
/tospråklige lærere 
(8) 

Mangfoldsbegrepet i disse studiene operasjonaliseres på tre måter: kulturelt 
og religiøst mangfold og flerspråklighet. Et analytisk fokus i disse studiene 
sentrerer seg rundt lærere eller lærerutdanneres oppfatninger av mangfold og 
hvordan de vurderer sin egen kunnskap om flerkulturalitet og flerspråklighet. 
Et annet analytisk fokus er på praktiske implikasjoner for lærere eller lærer-
utdanneres arbeid. I flere studier settes informantenes begrepsforståelser og 
praksiser i sammenheng. Mens noen studier tilnærmer seg disse spørsmålene 
på et generelt nivå, går andre inn på spesifikke temaer, som hvordan lærere 
håndterer dødsfall i elevgrupper med ulike religiøse tilknytninger eller 
vilkårene for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere. I lærer-
utdanningen ser vi et fokus på hvordan lærerstudenter forberedes til flerkul-
turelle klasserom. 

IKT 
(13) 

Her finner vi studier som undersøker læreres bruk av IKT i klasserommet, 
hvordan bruk av IKT støtter opp om elevers læring, utfordringer knyttet til 
barns bruk av IKT og kompetanseutvikling for lærere knyttet til bruk av IKT. 
I lærerutdanningsstudier finner vi litteratur som undersøker bruk av teknologi 
for å støtte studenters praksisveiledning, tilnærminger til å styrke lærerstu-
denters digitale kompetanse (inkludert fagspesifikke studier), bruk av IKT i 
vurdering av lærerstudenter, digitale ferdigheter i lærerutdanningens pro-
gramplaner, og hva lærerstudenter og lærerutdannere opplever som viktig når 
det gjelder IKT i lærerutdanningen. 

Klasseledelse 
/læringsmiljø 
/lærer-elevrelasjoner 
(18) 

En gruppe studier er rettet mot elevers psykososiale læringsmiljø, som styr-
king av elevers psykiske helse og bruk av bestemte modeller for å forbedre 
skolens læringsmiljø. Et annet tematisk fokus er klasseledelse. Noen av disse 
studiene har et overordnet fokus, hvor man undersøker læreres forståelser av 
klasseledelse og utvikling av «god» klasseledelse. Andre studier belyser mer 
spesifikke aspekter av klasseledelse, som samtalemønstre i undervisningen, 
balansering av kontroll og elevers autonomi, aldersblanding som et lærings-
system, og begrunnelser for kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget. Videre finner 
vi en studie av læreres erfaringer med en transparent skolearkitektur og en 
undersøkelse av hvordan lærere beskriver relasjonen til elevene i lys av egen 
forståelse av lærerrollen. 

Tilpasset opplæring 
(6) 

Hovedfokuset innenfor disse studiene er rettet mot hvordan lærere jobber 
med tilpasset opplæring, og i hvilken grad lærere opplever at de klarer å 
realisere tilpasset opplæring i tråd med lovverkets intensjoner. En artikkel 
undersøker lærerstudenters opplevelse av høyt presterende elever med stort 
læringspotensial, og en artikkel undersøker norsklæreres identitetsutvikling i 
lys av deres arbeid med tilpasset opplæring. 

Profesjonsidentitet 
(7) 

I denne kategorien finner vi studier som behandler identitetsutvikling blant 
lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og praksislærere. Dette behandles 
delvis på generelt nivå, og delvis gjennom bestemte praksiser (for eksempel 
norsklæreres tilnærminger til tilpasset opplæring eller lærerstudenters 
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erfaringer i praksisperiodene). Noen studier har et fagspesifikt fokus mens 
andre undersøker lærer(utdanner)identiteter mer generelt. Felles for studiene 
kategorisert her er at de undersøker identitet gjennom et empirisk fokus på 
læreres praksis. 

Organisering av 
lærerutdanningen 
(17) 

Her finner vi studier som undersøker lærerutdanneres eller lærerstudenters 
praksis i lys av nye måter å organisere undervisningen på. Dette inkluderer 
nye modeller for praksisveiledning, seminar som undervisningsform på 
campus og internasjonal utveksling i lærerutdanningen. Noen artikler under-
søker hvordan bestemte temaer (som IKT eller mangfold) kommer til uttrykk 
i utdanningens læreplaner. En siste underkategori er studier av hvordan 
praksislærere er posisjonert i relasjon til lærerutdanningen på campus. 

Profesjonskunnskap 
/skolebaserte 
utviklingsprosjekter 
(33) 

Læreres profesjonskunnskap undersøkes gjennom ulike tilnærminger. En 
underkategori handler om læreres beskrivelser av egen kunnskap i lys av 
deres klasseromspraksis. En annen underkategori handler om hva lærere får 
ut av å delta i videreutdanningskurs eller forsknings- og utviklingsprosjekter 
(noen tilfeller i samarbeid med forskere). En tredje underkategori undersøker 
hvilke kunnskapskilder og tilnærminger til egenutvikling lærere trekker på i 
det daglige arbeidet. Mange av disse studiene tilnærmer seg lærere på indi-
vidnivå, mens andre tar utgangspunkt i skoleutviklingsprosjekter. 
I lærerutdanningsstudiene finner vi et tydelig fokus på integrasjon av ulike 
kunnskapsformer og økt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og 
praksisfeltet. Som eksempler finner vi ulike tilnærminger til å integrere 
«teori» og «praksis», undersøkelser av lærerstudenters tilnærminger til ulike 
kunnskapsformer, økt vektlegging av forskningsbasering og praksisrelevans, 
og utvikling av en kritisk refleksivitet blant lærerstudenter. Vi finner også en 
artikkel som undersøker lærerutdanneres opplevelse av FoU-arbeid gjennom-
ført i skolen, og lærerstudenters opplevelser av yrkesetiske utfordringer i 
praksis. 

 
De tematiske fokusområdene gjenspeiler til dels politiske satsningsområder, som 
vurdering for læring, digitalisering, nyutdannede lærere og klasseledelse. Mange 
av temaene kombineres med et fokus på fagdidaktiske spørsmål. Vi ser også at 
mange studier berører tematikk knyttet til skoleutvikling og utvikling av læreres 
profesjonsfellesskap, noe som kan reflektere både internasjonale forsknings-
trender og politiske forventninger om økt samarbeid i skolen. Videre er tematikk 
knyttet til utvikling av profesjonskunnskap framtredende. Når det gjelder lærer-
utdanningen, er flertallet av studiene rettet mot bestemte emner innenfor 
utdanningsløpet og studentenes praksisperioder, mens det er betydelig mindre 
oppmerksomhet rettet mot programnivå, det vil si lærerstudiet som helhet. Vi 
finner i relativt liten grad forskning på samarbeid mellom praksisfeltet og forsk-
ningsmiljøer. Et kjennetegn på tvers av disse kategoriene er at flere studier 
undersøker iverksetting av utdanningsreformer, nasjonale føringer og/eller ulike 
nasjonale eller lokale utviklingsprosjekter. 

Blant studiene med performativ vektlegging er det 33 artikler basert på 
intervjudata, 13 studier basert på observasjonsdata, 18 studier som kombinerer 
intervju og observasjoner, 11 studier basert på kvantitative spørreundersøkelser, 
og 7 studier er basert på forskjellige typer deltakerlogger. De resterende 35 
artiklene kombinerer ulike typer data, hvorav 15 kombinerer tre eller flere 
datakilder. Observasjoner brukes primært for å dokumentere samspillet mellom 
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elever, lærere og faglig innhold i undervisningssituasjoner, for å undersøke 
hvordan lærersamarbeid utspiller seg, og for å analysere samtaler mellom lærer-
studenter og veiledere. Intervjuer og til dels logger og refleksjonsnotater brukes 
for å analysere læreres uttalte erfaringer og synspunkter. Studiene kjennetegnes 
av et mangfold av analytiske tilnærminger, inkludert induktive og teoretiske inn-
holdsanalyser, tematiske analyser, diskursanalyser og interaksjonsanalyser. Et 
kjennetegn ved noen av de kvalitative studiene er at det gis relativt lite plass til 
presentasjon av design og analyseprosess, og at det teoretiske ståstedet kan være 
svakt definert. Dette handlet blant annet om at det ikke var mulig å identifisere 
det teoretiske grunnlaget for en gitt studie basert på lesing av fulltekst, at for-
holdet mellom teoretiske begreper og policytermer kunne være utydelig, eller at 
det ikke framgikk hvordan empiriske kategorier var blitt utledet av innholds-
analyser. 
 
Lærerrollens organisatoriske dimensjon 
De organisatoriske artiklene er klassifisert i tre kategorier i tabellen nedenfor. I 
den første gruppen er spørsmål om nye styringsformer framtredende, hvor 
implikasjoner av nye mekanismer for ansvarliggjøring av læreres arbeid står 
sentralt. Vi finner også en del studier av læreres profesjonskunnskap. Til sist 
finner vi studier som undersøker ulike aspekter av rekruttering til og frafall fra 
læreryrket. Det er interessant at vi finner relativt få studier med tematikk knyttet 
til rekruttering, gitt at dette er en sentral utfordring for profesjonen både 
nasjonalt og globalt. I lys av den betydelige oppmerksomheten rettet mot mangel 
på integrasjon i lærerutdanningen de siste årene, er det også interessant at vi 
finner relativt få studier som undersøker dette på programnivå og fra et organisa-
torisk perspektiv. 
 
Tabell 2. Organisatoriske aspekter av lærerrollen 
Organisatoriske aspekter av lærerrollen 
Nye styringsformer, 
ansvarliggjøring 
(accountability), 
institusjonelle rammer 
for organisering av 
lærerarbeidet  
(12) 

En gruppe studier undersøker hvordan lærerprofesjonalitet og 
læreres identitet blir konstruert i lys av nye styringsregimer, og 
hvordan utdanningsreformer og nye former for ansvarliggjøring og 
ekstern kontroll blir møtt av profesjonsutøvere. Mens noen studier 
er rettet mot profesjonen generelt, fokuserer andre på skolenivå, 
hvor man blant annet sammenlikner læreres deltakelse på arbeids-
plassen (organisational citizenship behaviour) under ulike organisa-
sjonsformer. 
I studier av lærerutdanningen er man i stor grad opptatt av struktu-
relle vilkår for å styrke utdanningens forskningsbasering, integra-
sjon og praksisrelevans. Et annet framtredende tema her er utvikling 
av partnerskapsmodeller mellom høyere utdanningsinstitusjoner og 
praksisfeltet. 
En artikkel undersøker vilkår for tverrprofesjonelt samarbeid mel-
lom lærere og barnevernet, og en artikkel undersøker utbredelsen av 
problematferd i norske klasserom over tid. 
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Lærerprofesjonens 
kunnskapsbase  
(10) 

I denne kategorien finner vi studier som undersøker læreres (oppfat-
ning av egen) kunnskap og kompetanse og deres forhold til ulike 
kunnskapskilder. Noen av disse artiklene har en tematisk orientering 
(for eksempel matematikk, mangfold eller spesialpedagogikk), mens 
andre undersøker læreres formelle utdanning. I tillegg kommer 
studier av profesjonens kunnskapsbase slik den kommer til uttrykk 
gjennom policydokumenter. 
I lærerutdanningen finner vi artikler som undersøker nyutdannedes 
oppfatninger av kunnskapsgrunnlaget de har opparbeidet seg i løpet 
av studieløpet, inkludert danningsperspektiver og verdier, og av 
sammenhenger mellom utdanning og yrke. 

Rekruttering til og fra 
læreryrket  
(5) 

Denne kategorien inkluderer studier som undersøker rekrutterings-
utfordringer til lærerprofesjonen, hva slags arbeid uteksaminerte 
kandidater går til og rekruttering til og fra lærerutdanninger ved 
regionale høgskoler. En tverrprofesjonell studie undersøker utfor-
dringer knyttet til rekruttering og frafall fra velferdsprofesjonene. 

Profesjonsidentitet og 
rolleforståelse  
(2) 

Denne kategorien inkluderer studier som undersøker profesjons-
identitet og rolleforståelse fra et mer strukturelt perspektiv, for 
eksempel i lys av ulike styringssystemer. 

 
Blant de organisatoriske artiklene ser vi et større innslag av kvantitative meto-
der. Flere studier av profesjonskunnskap bruker spørreundersøkelser hvor lærere 
blir bedt om å vurdere eget kunnskapsnivå og behov for kompetanseutvikling. 
Totalt 10 studier er basert på kvantitative data, 8 er basert på intervjudata, en av 
artiklene om rekruttering er basert på registerdata, og de resterende 6 studiene 
kombinerer ulike metoder. 
 
Studier som kombinerer lærerrollens performative og organisatoriske 
dimensjoner 
Relativt få artikler setter performative og organisatoriske dimensjoner av lærer-
rollen i sammenheng. Dette er noe overraskende, gitt at lærerarbeidet utøves 
innenfor rammene av komplekse organisatoriske og politiske systemer, som har 
vært i betydelig utvikling siden innføringen av Kunnskapsløftet. Dermed ser det 
ut til at det performative aspektet av lærerarbeidet i mindre grad analyseres i lys 
av bredere vilkår og betingelser for lærerarbeidet. Vi finner heller ingen studier 
som undersøker profesjonsorganisasjonenes betydning for lærerrollen. I denne 
kategorien finner vi 5 studier basert på intervjudata, 6 basert på kvantitative 
data, og 4 studier som kombinerer ulike datakilder. 
 
Tabell 3. Organisatoriske og performative aspekter av lærerrollen 
Organisatoriske og performative aspekter av lærerrollen 
Innføring av reformer og 
andre politiske satsinger  
(3) 

I denne kategorien finner vi evalueringer av henholdsvis Kunn-
skapsløftet, den nasjonale satsingen på Vurdering for Læring 
og en reform som medførte endringer i klassestørrelse, hvor 
analyser av policy og styringsdimensjoner kombineres med 
undersøkelser av læreres praksis. 

Skolebasert utvikling 
/utvikling av lærer-
utdanningen  

I denne kategorien finner vi studier som kombinerer et fokus på 
skolen som organisasjon med analyser av lærere og skole-
lederes praksis. Til forskjell fra de mer performative studiene 
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(8) av skolebasert utvikling har disse artiklene i større grad et ana-
lytisk fokus på skolen som et institusjonelt, politisk og sosialt 
system. 
I studier av lærerutdanningen finner vi satsinger som kombi-
nerer strukturelle reformer med utvikling av lærerutdanneres 
undervisning og det praktiske samarbeidet mellom campus og 
skole. Vi finner også en studie som ser på sammenhengen 
mellom lærerutdanningen og yrket. 

Artikler som kombinerer 
profesjonskunnskap, iden-
titet eller rekruttering med 
performative aspekter av 
lærerarbeidet (4) 

I denne kategorien finner vi studier som kombinerer analyser 
av læreres praksis eller holdninger med temaer som profesjons-
kunnskap, rekruttering eller identitet. 

 
Seks artikler var utfordrende å plassere i kategoriene ovenfor. Disse artiklene 
kan plasseres i to hovedgrupper. En gruppe inkluderer studier med hovedformål 
å utvikle instrumenter for å måle kjennetegn ved lærere (eksempelvis profe-
sjonskunnskap og mestringsfølelse). Disse artiklene handler dermed først og 
fremst om videreutvikling av forskningsmetoder. Den andre gruppen tar ut-
gangspunkt i læreres oppfatninger av psykologiske konstrukter, som mestrings-
følelse, utbrenthet, motivasjon, og tillit. I noen tilfeller knyttes disse konstruk-
tene mer eller mindre eksplisitt opp mot tematikk av mer tydelig organisatorisk 
karakter, som rekruttering, profesjonskunnskap eller organisasjonskultur på 
skolenivå. Dette funnet peker mot noen begrensninger ved begrepsparet 
performativ/organisatorisk, som vi tar opp i diskusjonsdelen. 
 
Del 2: Forventninger knyttet til lærerrollens performative aspekt 
Gitt den betydelige overvekten av studier orientert mot performative aspekter av 
lærerrollen, har vi analysert disse videre med et analytisk fokus på hvilke 
forventinger som kommuniseres til lærerrollen og hvordan disse forventningene 
aktualiseres. 
 
Hvilke forventninger kommuniseres? 
Forventningene som kommuniseres til lærere i forskningslitteraturen, er varierte 
og reflekterer til dels de tematiske orienteringene skissert ovenfor. Når det 
gjelder læreres undervisningspraksis, finner vi blant annet forventninger om 
differensiering og tilpasset opplæring, bruk av IKT i undervisningen, fokus på 
formative vurderingspraksiser og selvregulerende læring, bruk av ulike fag-
didaktiske tilnærminger til undervisningen, evne til å håndtere flerkulturelle 
klasserom og utvikling av elevers grunnleggende ferdigheter. I tillegg til 
forventningene som er eksplisitt relatert til elevers faglige resultater, kommer 
forventninger om at lærere skal styrke ulike aspekter ved elevenes psykososiale 
læringsmiljø, for eksempel gjennom klasseledelse, utvikling av gode relasjoner 
med elever, forebygging av problematferd eller et fokus på elevers psykiske 
helse. Felles for disse studiene er at læringsarbeidet med elevene er sentrerings-
punktet for de uttrykte forventningene. 
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I en annen gruppe forventninger er det lærernes, i motsetning til elevenes, 
faglige utvikling som står i sentrum. Her vektlegges læreres evne til å videre-
utvikle seg og kritisk reflektere over egen praksis. Denne gruppen studier doku-
menterer blant annet lærersamarbeid og profesjonelle læringsfellesskap, syste-
matisk bruk av kvalitetsvurderingssystemer, læreres videreutvikling av fagspesi-
fikk kompetanse og metodisk repertoar, og læreres forskning på egen praksis. 
Aksjonsforskningsprosjekter er en tydelig underkategori i denne gruppen. Denne 
type forventninger kommer også til syne i studier av lærerutdanningen, hvor det 
legges til grunn at lærerstudenter skal utvikle kompetanse og ferdigheter som 
gjør dem i stand til å videreutvikle seg etter endt utdanning. 

I forskning som omhandler lærerutdanningen, er økt sammenheng i studie-
programmet en tydelig forventning, tett etterfulgt av forventningen om en forsk-
ningsbasert og praksisnær profesjonsutdanning. Ulike tilnærminger til å styrke 
lærerstudenters praksisperioder og en forventning om et tettere samarbeid 
mellom lærerutdanningen og praksisfeltet står også sentralt i flere av disse 
studiene. En nært relatert tematikk er forventningen om økt støtte til nyut-
dannede lærere, for eksempel gjennom veiledning det første året i yrket. Flere 
lærerutdanningsstudier fokuserer videre på ulike faglige kunnskapsområder eller 
pedagogiske tilnærminger som lærerstudentene forventes å beherske, og på 
utvikling av lærerstudenters profesjonsidentitet. 
 
Hvordan aktualiseres forventningene? 
I artiklene er det særlig fem innramminger som bidrar til å aktualisere og 
legitimere forventninger som legges på lærere. Vi oppsummerer dem her som 
normative dokumenter, internasjonale undersøkelser, «teachers matter», sam-
funnsendringer og læringssyn. Disse tilnærmingene er delvis overlappende, det 
vil si at flere innramminger kan komme til syne i samme artikkel. 

Normative dokumenter: Et framtredende trekk i litteraturen er at forvent-
ningene som stilles til lærerrollen ofte aktualiseres gjennom ulike typer offent-
lige styringsdokumenter. Eksempler på slike dokumenter inkluderer stortings-
meldinger, offentlige utredninger, Kunnskapsløftet og Opplæringslova. Noen 
konkrete eksempler inkluderer elevers rett til underveisvurdering og prinsippet 
om tilpasset opplæring (Opplæringslova), utvikling av elevers evne til kritisk 
tenkning (Kunnskapsløftet og ulike stortingsmeldinger), forskningsbasering av 
lærerutdanningen (rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen), referanser til 
Elevundersøkelsen (Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem) og evalueringer som 
påpeker mangel på sammenheng i lærerutdanningen (NOKUT). 

Internasjonale undersøkelser: En annen måte som forventninger til lærer-
rollen aktualiseres på, er gjennom behovet for å styrke elevers læringsutbytte, 
noe som ofte gjøres med henvisning til norske resultater i internasjonale under-
søkelser som PISA og TIMMS. Vi finner også eksempler på kombinasjonen av 
bruken av normative dokumenter og henvisninger til resultater på internasjonale 
undersøkelser. I mange artikler danner disse to innrammingene et bakteppe for 
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studier av et bestemt tiltak som er utviklet for å forbedre elevers resultater 
og/eller møte en forventning fastsatt i et styringsdokument. Denne innram-
mingen bidrar til en forsterkning av policykontekstens betydning for studien, 
som tidvis blir mer framtredende enn artikkelens forankring i forskningsfeltet. 
Et mønster vi kan identifisere i litteraturen er dermed at en del studier tar for seg 
en eller annen form for intervensjon (reform, utviklingsprosjekt e.l.) som er 
forankret i overordnede politiske føringer. En måte å tolke dette på er at det 
sentrale utgangspunktet for disse studiene er forventninger og tiltak generert 
utenfor profesjonen, i motsetning til forventninger som er artikulert fra lærerne 
eller skolen selv, eller i forskningsfeltet. Dette betyr ikke nødvendigvis at det 
eksisterer noe motsetningsforhold mellom de omtalte styringssignalene og 
lærernes egne prioriteringer. Innrammingene styrker imidlertid et eksternt og 
evaluerende perspektiv i forskningen, noe som også bidrar til å posisjonere 
lærerne som iverksettere av politikk mer enn aktive fortolkere og kunnskaps-
produsenter. Slike innramminger kan bidra til å legge mye ansvar på enkelt-
lærere eller grupper av lærere lokalt dersom performative og organisatoriske 
aspekter ikke ses i sammenheng. 

«Teachers matter»: En tredje type innramming handler om lærerens rolle 
som den viktigste enkeltfaktor for elevers læring. Denne innrammingen kan sees 
i lys av en internasjonal diskurs om at «teachers matter» (OECD, 2005; 
Nordenbo et al., 2008; Hattie, 2008) og legitimeres ved referanse både til 
internasjonale og nasjonale policydokumenter og til forskningslitteratur. Denne 
typen innramming framtrer for eksempel i studier som vektlegger kontinuerlig 
videreutvikling av læreres kunnskap og kompetanse, eller i studier av lærer-
utdanningen. 

Samfunnsendringer: En fjerde type innramming handler om samfunns-
utviklingen mer generelt. Et eksempel her er utviklingen mot et mer mangfoldig 
samfunn, som gjør at stadig flere lærere underviser flerkulturelle og flerspråk-
lige elevgrupper. Et annet eksempel er den teknologiske utviklingen. Denne 
typen innramming er noe mindre framtredende i vårt utvalg. 

Læringssyn: En femte type innramming handler om endringer i læringssyn 
over tid, og da spesielt overgangen fra behaviouristiske til mer sosiokognitive og 
sosiokulturelle perspektiver på læring. Denne overgangen brukes for eksempel 
for å framheve betydningen av elevers aktive deltakelse i læringsprosesser eller 
betydningen av formativ vurdering og selvregulering. 

Ikke uventet er et fellestrekk på tvers av de fem innrammingene at mange av 
forventningene aktualiseres med referanse til annen forskning. Dette inkluderer 
både empiriske funn (for eksempel at forskning viser at mange nyutdannede 
lærere opplever høy grad av usikkerhet det første året i yrket) og referanser med 
en teoretisk orientering (for eksempel diskusjoner av begreper eller lærings-
teorier). Imidlertid varierer det hva slags analytisk status eksisterende forskning 
gis i det overordnede argumentet som føres. Mens noen artikler framstår som 
om de primært er skrevet i respons til «kunnskapshull» i det aktuelle 
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forskningsfeltet, er relativt mange artikler mer preget av å være formulert som 
en respons til politiske eller praksisforankrede utfordringer. Det er ikke noe 
motsetningsforhold mellom disse to orienteringene, og i utdanningsforskning vil 
det være naturlig å finne både forsknings- og praksisorienterte legitimeringer av 
en studie. Vi finner imidlertid at noe av litteraturen ser ut til å gi styringsdoku-
menter og generelle diskurser om elevers læringsutbytte en mer framtredende 
plass i aktualiseringen av forskningsspørsmålet enn kunnskapsstatus på rele-
vante forskningsfelt. 
 
 
Diskusjon 
 
I den siste delen av artikkelen diskuterer vi funnene opp mot representasjoner og 
forståelser av lærerrollen, gjør noen metodologiske betraktninger, og diskuterer 
implikasjoner for lærerutdanningen. 

I denne artikkelen har vi stilt forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner 
forskning på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet? Resultatene indikerer 
at lærerrollen i relativt stort omfang operasjonaliseres gjennom rollens perfor-
mative dimensjoner, og at den ofte defineres ut fra politiske føringer innenfor 
rammene av et bredere narrativ om å forbedre elevers resultater. Det er ikke 
overraskende at mange studier er orientert mot utdanningssystemets politiske 
målsetninger, gitt at offentlig utdanning henter sin legitimitet i samfunnets 
behov. Det er også sannsynlig at andelen slike studier er blitt forsterket av de 
mange reformene i både grunnopplæring og lærerutdanning de siste tiårene. 
Denne type studier kan dermed bidra med viktig innsikt i områder der det kan 
antas at reformer og utviklingsprosjekter har ført til endring i lærerarbeidet og 
måten lærerrollen forstås på. 

Imidlertid kan den høye andelen performative studier som rammes inn 
gjennom politiske føringer, tyde på at lærere i større grad blir posisjonert 
gjennom andres krav og forventninger til lærerrollen i forskningslitteraturen, enn 
som aktører som selv er aktivt deltakende i å forme hvordan lærerrollen skal 
forstås. Utvalgskriteriene kan ha bidratt til dette funnet, siden vi har fokusert på 
empiriske studier med lærere som informanter. Dette forklarer imidlertid ikke 
hvorfor lærere i såpass liten grad posisjoneres som politiske aktører. Gitt at 
innslaget av politiske føringer i mange studier står relativt sterkt, kombinert med 
det store antallet utdanningsreformer og andre offentlige utviklingstiltak i Norge 
det siste tiåret, kunne det vært naturlig at læreres tilnærminger til politiske 
utviklingstrekk og strukturelle betingelser for lærerarbeidet ville fått større 
empirisk oppmerksomhet. 

Videre finner vi at den organisatoriske dimensjonen av lærerrollen, der rollen 
forstås ut fra lærernes kollektive ståsted og rundt spørsmål om kontroll over 
arbeidet, i mindre grad er belyst. Dette inkluderer spørsmål knyttet til profe-
sjonen som politisk aktør, profesjonens kunnskapsbase og spenningsfeltet 
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mellom styring og autonomi. Slike fenomener vil kunne inneha både et 
performativt og et organisatorisk aspekt. Studiene vi har gjennomgått behandler 
i relativt liten grad disse to dimensjonene i sammenheng. Analytisk tyder dette 
på at individuelle lærere, i motsetning til lærere som et samlet profesjons-
fellesskap, er den dominerende analyseenheten i forskningslitteraturen. Når dette 
kombineres med en innramming der politisk satte forventninger skal innfris, kan 
mye ansvar bli lagt på enkeltlærere uten at strukturelle betingelser for arbeidet 
blir innlemmet i analysen. 

Fokuset på læreres praksis er samtidig et positivt funn, i den forstand at 
forskningen kan forstås som praksisnær og knyttet til problemstillinger av høy 
relevans for det daglige lærerarbeidet. Imidlertid er det vanskelig å relatere noen 
av studiene til disiplinen pedagogikk og teoretiske forskningstradisjoner, fordi 
styringsdokumenter og praktiske utfordringer er førende i prosjektenes innram-
minger. En tydeligere avgrensning mellom forskningsfeltet og politiske føringer 
kan være hensiktsmessig her. I utvalget vårt ser vi at politiske styrings-
dokumenter kan få ulik analytisk status innenfor et forskningsprosjekt. I en 
studie av tilpasset opplæring vil det for eksempel være forskjell på å referere til 
forskriften som et dokument som regulerer læreres praksis, og å bruke for-
skriften aktivt i en teoretisering av differensieringsbegrepet. I det første tilfellet 
fungerer forskriften som et empirisk eksempel på juridiske forpliktelser for 
profesjonen, mens den i det andre tilfellet får status som premissleverandør for 
et teoretisk begrep. Slike nyanser kan få betydelige konsekvenser for rollen 
offentlige styringsdokumenter tillegges i studier av lærerarbeidet, og for hvordan 
forskningsfeltet konstitueres i relasjon til politiske myndigheter. Mer generelt 
kan en skarpere tydeliggjøring av hvordan et forskningsprosjekt situeres i rela-
sjon til henholdsvis forskningsfeltet og den politiske konteksten for fenomenet 
som studeres, bidra til et mer refleksivt forhold til politiske føringer. En tydelig 
innramming av studien innenfor tidligere forskning og et definert «kunnskaps-
hull» kan være én av flere måter å markere skillet mellom politiske føringer og 
den aktuelle tematikken i en studie. En annen tilnærming kan være å tydelig-
gjøre kontrastene mellom politisk genererte og vitenskapelige begreper. 

Et mer overordnet spørsmål er hva det høye antallet praksisorienterte studier 
sier om forskeres interesseområder. Er overvekten av studier om læreres praksis 
et uttrykk for hvilke typer prosjekter det primært gis forskningsmidler til? Eller 
dreier det seg om en lavere interesse blant forskere for temaer knyttet til det 
organisatoriske aspektet av lærerrollen? Videre kan det stilles spørsmål om i 
hvilken grad forskningsfeltet fanger opp lærernes meninger og synspunkter om-
kring egen rolle og ansvarsområder mer uavhengig av politiske føringer. Tidlig-
ere forskning har for eksempel synliggjort flere forskjeller i myndighetenes og 
lærerorganisasjonenes oppfatninger omkring hvordan en profesjonalisering av 
læreryrket bør foregå (Mausethagen & Granlund, 2012). Dette taler for at forsk-
ningsfeltet også bør orientere seg mot hva profesjonen selv anser som sentrale 
forhold ved lærerrollen, da det kan antas at læreres perspektiver i varierende 
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grad samsvarer med politiske satsingsområder. Et sterkere «nedenfra-perspek-
tiv» kan også bidra til at lærerrollen posisjoneres på mer varierte måter i 
forskningslitteraturen. For eksempel kan studier av læreres kunnskapsutvikling 
«innenfra» bidra til også å posisjonere lærere som aktive kunnskapsprodusenter 
og ikke bare som mottakere og brukere av eksternt definert kunnskap (Cochran-
Smith, 2005). 

Et formål med artikkelen har vært å bidra til å utvikle vår begrepsforståelse 
av fenomenet lærerrollen. I analysen har begrepsparet performativ/organisa-
torisk, kombinert med en analyse av forventninger, bidratt til å synliggjøre 
forskningsfeltets tydelige orientering mot læreres praksis, og måten lærerrollens 
performative aspekter i stor grad aktualiseres gjennom politiske føringer og et 
uttalt behov for økt læringsutbytte. Begrepene har også bidratt til å undersøke i 
hvilken grad læreres praksis settes i sammenheng med strukturelle og kontekstu-
elle faktorer som påvirker vilkårene for lærerarbeidet. Imidlertid ser vi at en 
ytterligere nyansering av kategoriene er hensiktsmessig for å operasjonalisere 
lærerrollebegrepet. Studier av læreres holdninger og oppfatninger er til tider 
vanskelig å plassere innenfor et performativt/organisatorisk kontinuum. For 
eksempel kan studier av motivasjon, tillit og mestringsfølelse bidra til å belyse 
profesjonens kollektive identitet, som kan forstås som et organisatorisk aspekt 
av lærerrollen. Samtidig settes ikke nødvendigvis slike studier eksplisitt i sam-
menheng med profesjonens kollektive selvforståelse, slik Molander og Terum 
(2008) vektlegger i sin definisjon av organisatoriske aspekter av lærerrollen. 
Begrepsparet performativ/organisatorisk har dermed vært analytisk fruktbart, 
samtidig som det i begrenset grad fanger opp psykologiske konstrukter som kan 
ha betydning for hvordan lærerrollen forstås og begrepsfestes. 

Fra et metodologisk perspektiv gjør den store overvekten av kvalitative 
forskningsdesign at det er vanskelig å generalisere resultatene fra disse studiene 
til lærerprofesjonen som helhet. Mangel på generaliserbarhet forsterkes av at en 
del kvalitative studier heller ikke legger sterk vekt på teoretisk forankring og 
analytisk generalisering. Dette gjør kumulativ utvikling av kunnskap om lærer-
rollen og lærerprofesjonen utfordrende, og gjør det også krevende å oppsum-
mere hva vi vet – og ikke vet – om lærerrollen i dag. En relatert utfordring er 
mangelen på en mer omforent bruk av nøkkelord (keywords). Et mer overordnet 
spørsmål her er hvilke tradisjoner og strukturer vi som forskere har tilgjengelig 
for å generere mer kumulativ kunnskap om lærerprofesjonen. 

Videre viser funnene at forskningsdesignet blir viktig for hvilke aspekter av 
lærerrollen en studie belyser. I vår inndeling er for eksempel skolebaserte utvik-
lingsprosjekter og integrasjon i lærerutdanningen temaer som går på tvers av de 
to hovedkategoriene performativ og organisatorisk. Artikler som er klassifisert 
som performative har primært undersøkt disse temaene gjennom et analytisk 
fokus på læreres (eventuelt lærerstudenter eller lærerutdanneres) praksis, hvor 
disse handlingene ikke i særlig grad blir relatert til mer organisatoriske eller 
strukturelle faktorer. Artikler klassifisert som helt eller delvis organisatoriske gir 
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i større grad strukturelle faktorer en sentral plass i analysen. I noen studier vil 
utvalgsstørrelsen være av betydning. For eksempel vil det i noen tilfeller være 
enklere å si noe om organisatoriske aspekter ved lærerarbeidet i en kvantitativ 
studie med et høyt antall respondenter, enn i en mindre intervjuundersøkelse av 
fire til seks informanter. Samtidig handler ikke dette primært om et skille 
mellom kvantitative og kvalitative metoder, men i hvilken grad undersøkelser av 
lærerrollens performative dimensjoner settes i analytisk sammenheng med orga-
nisatoriske og strukturelle betingelser for lærerarbeidet. I kvalitative studier vil 
dette blant annet ha sammenheng med studienes disiplinære forankring og hvor-
dan de posisjoneres teoretisk. 

Et siste punkt er hvilke implikasjoner funnene har for lærerutdanningen. En 
stadig sterkere vektlegging av forskningsbasering i profesjonsutdanningene gjør 
dette spørsmålet spesielt relevant. Et viktig aspekt her er at profesjonskunnskap, 
i tillegg til å støtte opp om utvikling av faglig kompetanse og praktiske ferdig-
heter, også bidrar til utviklingen av en profesjonsidentitet (Beijaard, Verloop & 
Vermunt, 2000). To viktige spørsmål blir da hvilket bilde av lærerrollen som 
presenteres for lærerstudenter gjennom forskningslitteraturen, og hva slags 
forskning som er viktig for å støtte lærerstudenter i deres profesjonelle identi-
tetsutvikling (Volkmann & Anderson, 1998). At lærere i relativt stor grad 
posisjoneres som iverksettere av eksterne initiativ, kan være problematisk med 
tanke på hvilke profesjonsidentiteter studentene møter gjennom studieløpet. Her 
er det også viktig at lærerstudenter møter litteratur der lærere posisjoneres som 
subjektive aktører, og ikke bare som «iverksettere» av ulike styringsformål og 
utviklingstiltak. Det vil derfor være viktig at lærerrollen, i tillegg til å knyttes 
opp mot det primære arbeidet i klasserommet, settes inn i en bredere sam-
funnskontekst. På den måten kan lærerstudenter på et tidlig stadium få en 
forståelse for hvordan de kan forholde seg til ulike dimensjoner av lærerrollen – 
inkludert strukturelle forhold som påvirker det daglige lærerarbeidet. 
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Vedlegg 1: Søkeord og søkebaser 
 
Søkeord: 
Individuelle søk 
Følgende fem termer ble brukt som utgangspunkt for å foreta kombinerte søk: 

Lærerrollen (teacher role) 
Lærerarbeid (teacher work) 
Lærerprofesjonalitet (teacher professionalism) 
Lærerutdanning (teacher education) 
Lærersamarbeid (teacher collaboration) 

Disse søkeordene ble kombinert med andre søketermer i tre ulike sett. Det første settet inne-
holdt søketermer knyttet til styring av sektoren. Det andre settet inneholdt søketermer knyttet 
til læreres profesjonskunnskap. Det tredje settet inneholdt søketermer knyttet til det daglige 
lærerarbeidet. 
 
1. kombinasjonssett 
Lærere (teachers) + autonomi (autonomy) / ansvar (responsibility, accountability) / styring 

(governance) / utdanningsreformer (educational reform) 
Lærerarbeid + autonomi (autonomy) / ansvar (responsibility, accountability) / styring 

(governance) / utdanningsreformer (educational reform) 
Lærerrollen + autonomi (autonomy) / ansvar (responsibility, accountability) / styring 

(governance) / utdanningsreformer (educational reform) 
Lærerprofesjonalitet + autonomi (autonomy) / ansvar (responsibility, accountability) / styring 

(governance) / utdanningsreformer (educational reform) 
 
2. kombinasjonssett 
Lærere (teachers) + kunnskap (knowledge) / etter- og videreutdanning (continuing education, 

further education) / kunnskapsbase (teachers’ knowledge base) 
Lærerarbeid + kunnskap (knowledge) / etter- og videreutdanning (continuing education, 

further education) / kunnskapsbase (teachers’ knowledge base) 
Lærerrollen + kunnskap (knowledge) / etter- og videreutdanning (continuing education, 

further education) / kunnskapsbase (teachers’ knowledge base) 
Lærerutdanning + kunnskap (knowledge) / etter- og videreutdanning (continuing education, 

further education) / kunnskapsbase (teachers’ knowledge base) 
 
3. kombinasjonssett 
Lærerrollen + læring (learning) / undervisning (teaching) / skoleutvikling (school 

development) 
Lærerarbeid + læring (learning) / undervisning (teaching) / skoleutvikling (school 

development) 
Lærerprofesjonalitet + læring (learning) / undervisning (teaching) / skoleutvikling (school 

development) 
Lærerutdanning + læring (learning) / undervisning (teaching) / skoleutvikling (school 

development) 
Lærersamarbeid + læring (learning) / undervisning (teaching) / skoleutvikling (school 

development) 
 
 
Søkebaser 
ERIC, SCOPUS, Academic Search Premier, Oria, Idunn og Cristin. 

Acta Didactica Norge Vol. 12, Nr. 1, Art. 8

Hege Hermansen et al. 25/36 2018©adno.no



Håndsøk foretatt i tidsskriftene Acta Didactica og FoU i praksis. 
I søkene i engelskspråklige søkebaser ble søkeordet ‘Norway’ lagt til søkestrengene spesifi-
sert ovenfor. 
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