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Sammendrag 

Denne masteroppgaven i religion- og etikkdidaktikk tar utgangspunkt i problemstillingen: 

«Hvordan vurderer nyutdannede religionslærere den første tiden som lærer innenfor 

skolefagene KRLE og religion og etikk?». Studien har som mål å få frem de nyutdannede 

lærernes stemmer med fokus på hva de forteller om sin rolle som religionslærer, sentrale 

utfordringer de møter som fersk lærer, og sammenhenger de ser mellom utdanningen og 

profesjonsutøvelsen de nå står i.  

Gjennom en kvalitativ intervjustudie har jeg avdekket interessante synspunkter på hvordan 

den første tiden som lærer kan være for en religionslærer. I drøftingen belyses materialet med 

sentrale religionsdidaktiske perspektiver fra Judith Everington (2016) på religionslæreren, 

som jeg også drøfter opp mot allmenndidaktiske perspektiver fra Astrid Tolo (2017) og Ida 

Hatlevik (2014) på kompetanse og lærerprofesjonalitet. 

Funnene fra studien peker først og fremst på at den første tiden som religionslærer kan være 

krevende på flere måter. Det kommer tydelig frem at de nyutdannede religionslærerne har 

stått overfor en kompleks lærerhverdag som har krevd handling i møte med uforutsette 

hendelser. Religionsfaget og religionslærerrollen fremstår som sentrale forutsetninger for 

profesjonsutøvelsen. Grunnlaget for profesjonsutøvelsen, avhenger av det teoretiske 

fundamentet fra lærerutdanningen, mengden av lærererfaring og profesjonsfellesskapet man 

trer inn i som religionslærer.  

Når religionslærerne fra denne studien da fremhever at de har sett liten sammenheng mellom 

lærerutdanning og profesjonsutøvelsen, sammen med at de som nyutdannet naturlig nok har 

lite lærererfaring, er det ikke rart å forstå at den første tiden som religionslærer kan være 

vanskelig. Samtidig har alle de nyutdannede religionslærerne i denne studien vært i stand til å 

håndtere den første tiden i læreryrket. 
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Forord 

Denne masteroppgaven markerer slutten på min lektorutdanning. Det har vært fem år med 

mye forskjellig innhold, der jeg har hatt flere spennende fag, møtt hyggelige medstudenter og 

lærere, sittet mange timer på lesesalen, drukket en hel haug med iskaffe, knaska på en del 

sjokolade fra Bunnpris, og spist utallige middager på Frederikke. 

Årene har rast av gårde, og plutselig ble jeg tildelt veileder og ble kastet ut i forskningsarbeid 

og masterskriving. Det siste året har vært preget av mange nye prosesser, og jeg føler jeg har 

fått et godt innblikk i forskningens – og vitenskapens verden. Det har virkelig gått opp for 

meg hvor mange timer som ligger bak enhver hypotese og teori. 

Jeg vil rette en takk til alle som har bidratt til å gjøre denne masteroppgaven mulig. Først av 

alt vil jeg takke informantene som har kommet med sine synspunkter og refleksjoner i denne 

studien. Uten dere hadde ikke denne forskningen vært mulig, og jeg har lært utrolig mye av 

deres beskrivelser av den første tiden som lærer. 

Den neste jeg vil rette min takknemlighet til er veilederen min, Ole Andreas Kvamme. Din 

veiledning, konstruktive tilbakemelding, engasjement og ikke minst din tilgjengelighet 

gjennom denne prosessen, har vært uvurderlig for meg. Takk for all god hjelp og all den tid 

og krefter du har lagt ned i denne studien. Jeg hadde ikke klart dette uten deg. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til min nærmeste familie, som har vært der hele veien for 

meg, med støttende ord og handlinger, middager på Blindern, og gjennomlesing av store deler 

av denne studien. Mest av alt vil jeg takke kona mi, som har vært en god støtte gjennom hele 

prosessen, som har lagt til rette for at jeg kunne jobbe med masteroppgaven, som har lest med 

meg på Blindern til langt ut på kvelden, og som har vært delaktig i å få oppgaven på plass. Jeg 

føler meg utrolig heldig som har så mange gode mennesker rundt meg. 

Nå som denne masteroppgaven markerer slutten på lektorutdanningen min, ser jeg frem til 

hva læreryrket har å by på. Jeg har allerede, gjennom denne studien, fått god kjennskap til 

hvordan den første tiden kan se ut for en religionslærer. Jeg er spent på det som venter! 
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1 Innledning 

Denne masteroppgaven har som fokus å se på nyutdannede religionslærere og deres vurdering 

av den første tiden som lærer innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk. Enhver 

religionsstudent kan antageligvis kjenne seg igjen i spørsmålet om man som ferdigutdannet 

religionslærer har tilstrekkelig kompetanse til å kunne undervise i religion på ungdomsskole 

eller videregående skole. Dette var i hvert fall den umiddelbare bekymringen, men også 

nysgjerrigheten som førte meg inn i forskningen på overgangen fra lærerutdanning til 

profesjonsutøvelse. Etter å ha sett nærmere på dette, ble det tydelig for meg at overgangen for 

mange oppleves som svært krevende (Miles & Knipe, 2018; Imsen, 2016; Caspersen & 

Raaen, 2014; Engvik, 2013; Helleve, 2010). Jeg fikk allikevel ikke svar på hvordan den første 

tiden som lærer så ut for nyutdannede religionslærere, da det ikke var noe forskning på dette 

fra en norsk kontekst. I teorikapitlet gjør jeg grundigere rede for den forskningen som allerede 

finnes på overgangen fra lærerutdanning til profesjonsutøvelse på generell basis, samt de 

studiene som peker på dette innen det religionsdidaktiske forskningsfeltet, som er relevant til 

min problemstilling. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor. 

Judith Everington står i spissen for dette religionsdidaktiske forskningsfeltet, da hun både 

fremstår med god oversikt over forskningsbidragene, og selv har bidratt med en betydelig 

andel av den forskningen som finnes på nyutdannede religionslærere og 

religionslærerstudenter. I denne studien blir Everingtons (2016) oversiktsartikkel på 

nyutdannede religionslærere/religionslærerstudenter og deres profesjonsforståelse, 

utgangspunktet for min egen forskning. De perspektivene som der gjør seg gjeldende er fra en 

europeisk kontekst, med hovedvekt på England. Disse perspektivene gjør jeg grundigere rede 

for i kapittel 2.  

I denne religionsdidaktiske masteroppgaven er jeg ute etter å utvide forskningsfeltet ved å se 

nærmere på hvordan nyutdannede religionslærere vurderer den første tiden som lærer, 

gjennom en kvalitativ intervjustudie. Studien handler om å få frem de nyutdannede lærernes 

stemmer med fokus på hva de forteller om sin rolle som religionslærer, sentrale utfordringer 

de møter som fersk lærer, og sammenhenger de ser mellom utdanningen og 

profesjonsutøvelsen de nå står i.  
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1.1 Problemstilling og forskerspørsmål 

Ifølge Larsen (2017) bør en god problemstilling formuleres med den hensikt å være 

interessant for en selv som forsker og andre, den bør bygge på tidligere forskning, bør være 

tydelig og mulig å finne svar på og ha en tydelig avgrensning (s.21). Valg av 

problemstillingen i denne oppgaven har vært knyttet til den interessen for det forskningsfeltet 

jeg viste til ovenfor. Samtidig var det viktig å formulere en problemstilling som kunne få frem 

stemmene til nyutdannede religionslærere knyttet til den første tiden som lærer. Jeg ønsket å 

høre hvordan de vurderte sin egen lærerpraksis. Problemstillingen for denne studien er da: 

«Hvordan vurderer nyutdannede religionslærere den første tiden som lærer innenfor 

skolefagene KRLE og religion og etikk?» 

Denne formuleringen kan utforskes på flere måter, og jeg måtte avgrense problemstillingen, 

til det jeg primært ønsket å få svar på om den første tiden som lærer. Her ønsket jeg å legge 

fokus på de nyutdannede religionslærernes vurdering av sin rolle som religionslærer. Samtidig 

hadde jeg en forskningsforventning til at den første tiden var krevende, på bakgrunn av det 

foreliggende allmenndidaktiske forskningsfeltet. Jeg var også ute etter å utforske hvilken 

betydning lærerutdanningen hadde hatt for vurderingen av den første tiden som religionslærer, 

med henblikk på religionslærerrollen og utfordringer jeg forventet skulle komme. 

Problemstillingen har derfor blitt avgrenset med følgende forskerspørsmål: 

1: Hvordan beskriver de nyutdannede seg selv i rollen som fersk religionslærer? 

2: Hvilke utfordringer framhever de nyutdannede religionslærerne fra den første tiden, og hva 

legger de vekt på i håndteringen av utfordringene? 

3: Hvilke sammenhenger og mangel på sammenhenger ser de nyutdannede religionslærerne 

mellom lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen i forhold til utfordringene de har møtt, og ut 

fra rollen som fersk religionslærer? 

Forskningsspørsmålene står i klar sammenheng med problemstillingen, og har vært mulig å 

utforske innenfor rammene av en 30 poengs masteroppgave. 

1.2 Religionsfaget 
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Sentralt i denne studien står religionsfaget, nærmere bestemt KRLE og religion og etikk. 

KRLE – Kristendom, religion, livssyn og etikk (Utdanningsdirektoratet, 2006a), er et 

fellesfag som undervises gjennom hele grunnskolen. I denne studien er det KRLE på 

ungdomstrinnet som er aktuelt. Fra 8. -10. trinn skal det gis 153 timer undervisning i dette 

faget. Fordelingen av timer over disse årene kan variere noe, men timetallet gir omtrent én 

time undervisning i uken. Kompetansemålene etter 10. trinn på læreplanen skal også fordeles 

ut over de tre årene på ungdomsskolen. Dette gjør at det kan være lokale variasjoner knyttet 

til hvilke kompetansemål som ligger til grunn for undervisningen på hvert trinn. Samtidig kan 

lærebøkene være førende for hvordan undervisningen er lagt opp. Ut fra kompetansemålene 

etter 10. årstrinn skal undervisningen dekke feltene som inngår i en tredeling: (1) kristendom, 

(2) jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn, (3) filosofi 

og etikk. 

Religion og etikk er religionsfaget som undervises siste året i den videregående skolen, på 

studieforberedende program (Utdanningsdirektoratet, 2006b). Det er også et obligatorisk 

fellesfag med 84 undervisningstimer i løpet av året. Dette gjør at faget har omtrent tre timer 

undervisning i uken. Ut fra kompetansemålene skal undervisningen dekke feltene 

religionskunnskap og religionskritikk, etikk, filosofi og humanisme, kristendommen og islam, 

i tillegg til en valgfri religion. Dette kan føre til lokale variasjoner i forhold til innholdet i 

faget.  

Selv om jeg i denne studien i flere tilfeller omtaler KRLE og religion og etikk som 

religionsfaget, er det altså viktig å påpeke at religionsfaget ikke bare inneholder 

religionkunnskap, men også livssyn, etikk og filosofi. I tillegg vil religionsfaget være 

annerledes i KRLE, enn i religion og etikk, da det undervises på ulike nivåer, har ulike 

læreplaner, og ulike krav til kompetanse. I metodekapitlet, under Hvem er de nyutdannede 

religionslærerne? gis det en oversikt over om informantene underviser i KRLE eller i religion 

og etikk, da dette kan ha innvirkning på deres opplevelse av å være religionslærer den første 

tiden.  

Ettersom denne studien fokuserer på religionslærerens rolle i religionsfaget, vil jeg i korte 

trekk se nærmere på hvordan religionslæreren har endret seg frem til i dag. Religionsfaget har 

en lang tradisjon med hovedvekt på kristendommen. Frem til 1969 var religionsfaget, eller 

kristendomskunnskap som faget het da, en del av kirkens dåpsundervisning, og lærerne måtte 

være medlem av statskirken for å kunne undervise i faget (Andreassen, 2012, s.62). Siden den 
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tid har religionsfaget vært gjennom flere endringer og tilpasninger, som har vært preget av et 

økende livssynsmangfold og sekularisering i Norge (s.62-65). Dette har også preget 

religionslærerrollen. I dag stilles det ingen særegne krav til religionslæreren bortsett fra at hen 

skal ha en relevant profesjonsutdannelse med den nødvendige disiplinfaglige bakgrunnen.  

Etter flere debatter om religionsfaget i grunnskolen, som har omhandlet vektlegging av 

kristendommen i undervisningen, flere navneendringer, og et par runder i rettssalen, skal 

religionslæreren i KRLE i dag etterstrebe en nøytral og objektiv fremstilling av religioner og 

livssyn i religionsundervisningen (s.65). Samtidig skal om lag halvparten av 

undervisningstiden i faget brukes på kristendomskunnskap. Selv om religion og etikk i 

videregående skole har fått svært liten oppmerksomhet i offentlig debatt og i fagdidaktikken, 

har også dette religionsfaget blitt preget av samfunnets endringer og skal etterstrebe en 

allmennfaglig fellesstandard (Andreassen, 2012, s. 69, 74).  

Religionslærerrollen er i dagens religionsfag, sentralt for konteksten i denne studien, preget av 

at kunnskap om religioner og livssyn skal fremmes for å skape respekt og toleranse.  

1.3 Struktur 

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for tidligere forskning som er relevant for problemstillingen i 

denne studien. Her bringer jeg inn både allmenndidaktiske og religiondidaktiske studier, samt 

teoretiske perspektiver som jeg vil benytte meg av i analysen (kapittel 4) og i drøftingen 

(kapittel 5). I kapittel 3 redegjør jeg for rekken av metodiske valg som har vært bestemmende 

for å besvare problemstillingen. Kapittel 4 tar for seg analysen av materialet, og er delt inn i 

tre delkapitler som tar utgangspunkt i hvert av de forskningsspørsmålene som er formulert 

over. I kapittel 5 ser jeg i analysen i sammenheng med tidligere forskning som ble redegjort i 

kapittel 2, før jeg drøfter hovedfunnene, og belyser dem med teoretiske perspektiver fra 

kapittel 2. Til slutt i kapittel 5 konkluderer jeg og presenterer forslag til videre forskning. 
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2 Teori 

Det har allerede blitt gjort betydelig forskning på overgangen fra lærerutdanning til læreryrket 

(Cejda, 1997; Sikes & Everington, 2001; Hoy & Spero, 2005; Baumfield, 2007; Fantili & 

McDougall, 2009; Ulvik, Smith & Helleve, 2009; Haug, 2010; Hoel, T., Engvik, G., & 

Hanssen, B., 2010; Maistre & Paire, 2010; Hong, 2012; Ulvik & Langøren, 2012; Engvik, 

2013; Poom-Valickis, 2013; Watz, 2013; Caspersen & Raaen, 2014; Everington, 2016; Imsen, 

2016; Sydnor, 2017; Miles, R., & Knipe, S., 2018), med ulike fokusområder. 

I min religionsdidaktiske masteroppgave er jeg ute etter å utvide feltet ved å se nærmere på 

hvordan nyutdannede religionslærere vurderer den første tiden som lærer, gjennom en 

kvalitativ intervjustudie. Studien handler om å få frem de nyutdannede lærernes stemmer med 

fokus på hva de forteller om sin rolle som religionslærer, sentrale utfordringer de møter som 

fersk lærer, og sammenhenger de ser mellom utdanningen og profesjonsutøvelsen de nå står i.  

Det er ingen tvil om at overgangen fra lærerutdanning til læreryrket for mange kan oppleves 

som svært krevende. Flere forskere fremhever at perioden som nyutdannet lærer er en sårbar 

tid, og at raten av utbrenthet blant ferske lærere er et globalt problem (Caspersen & Raaen, 

2014, s.189; Fantili & McDougall, 2009). For å beskrive hvor krevende overgangen oppleves, 

benyttes ulike betegnelser på denne overgangen: praksissjokk (Imsen, 2016; Caspersen & 

Raaen, 2014; Engvik, 2013; Helleve, 2010), overgangssjokk (Caspersen & Raaen, 2014; 

Miles & Knipe, 2018), realitetssjokk (Caspersen & Raaen, 2014; Engvik, 2013) og 

kultursjokk (Caspersen & Raaen, 2014). Alle peker på det faktum at overgangen kan for 

mange være en overveldende og rystende opplevelse.  

Overgangen fra utdanning til profesjonsutøvelse kan, slik jeg ser det, studeres fra to ulike 

utgangspunkt. Det første utgangspunktet er posisjonert i utdanningen, og handler i hovedsak 

om hvordan lærerstudenter forberedes på lærerprofesjonen. Det andre utgangspunktet har sitt 

ståsted i profesjonsutøvelsen og handler om hvordan nyutdannede lærere opplever 

overgangen med utgangspunkt i den første tiden som lærer. Det er her denne studien er 

plassert, og jeg vil derfor utdype den delen av dette forskningsfeltet. 

Først vil jeg gi en oversikt over det forskningsfeltet som foreligger på den første tiden som 

lærer. Dette fungerer først og fremst som en bakgrunn for det som utgjør det 

religionsdidaktiske hovedfokuset i denne oppgaven. Deretter vil jeg gjøre rede for relevant 
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forskning på religionslæreren, og teoretiske perspektiver som jeg vil benytte i analyse- og 

drøftingskapitlet. Til slutt gir jeg en kort oppsummering av dette kapitlet.  

2.1 Tidligere forskning 

Fra et ståsted i profesjonsutøvelsen er ulike sider ved den første tiden som lærer blitt studert. I 

det følgende trekker jeg først inn forskning som sier noe om den nyutdannede læreren, før jeg 

legger frem studier som forteller om kompleksiteten i læreryrket. Deretter legger jeg frem 

forskning på forholdet mellom lærerutdanning og profesjonsutøvelse, og til slutt studier om 

støtte og veiledning den første tiden som lærer. Jeg har valgt å prioritere forskning fra en 

nordisk kontekst, ettersom det er mest relevant i forhold til min studie. 

2.1.1 Den nyutdannede læreren 

Ulvik, Smith & Helleve (2009) har gjennom en kvalitativ studie på ni nyutdannede lærere på 

videregående skole i Norge, ønsket å vise til et nyansert bilde på den første tiden som lærer 

(s.835). De konkluderer med at tidspress er den største utfordringen, og hovedfunn fra studien 

viser at nyutdannede lærere opplever det første året som både ålreit, meningsfullt, og 

utmattende, og fremhever at de nyutdannede trenger å lære hvordan man håndterer denne 

komplekse profesjonen (s. 841-842). De nyutdannede ytrer også et behov for å både bli 

anerkjent som fullverdige kvalifiserte lærere med ansvarlighet og selvstendighet, og som nye 

lærere med spørsmål og usikkerhet (s. 842). Ulvik & Langøren (2012) fant også i sin 

kvalitative studie på nyutdannede lærere og deres mentorer i norsk videregående skole, at de 

er opptatt av anerkjennelse og støtte, men påpeker og at en god start for nyutdannede 

innebærer at de blir anerkjent som viktige ressurser på arbeidsplassen (s.43-45, s.54) 

Hovedfunn fra Engviks (2013) studie på nyutdannede lærere har en paradoksal karakter, da 

funnene fremhever at de nyutdannede trenger erfaring og tid for å utvikle god klasseledelse, 

samtidig som læreryrket er et «høyplatå-yrket» hvor forventningene til den nyutdannede er på 

lik linje med erfarne lærere (s.261, 273-274). Flere studier bekrefter det faktum at 

nyutdannede lærere har blitt møtt med de samme forventninger og blitt gitt det samme 

ansvaret som lærere med flere års erfaring (Fantili & McDougall, 2009; Maistre & Paire, 

2010). Forventningene til nyutdannede står ikke i stil med de to fasene Caspersen & Raaen 

(2014) identifiserte hos nyutdannede lærere, hvor det første året innebærer den umiddelbare 
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reaksjonen lærere har når de møter yrket for første gang hvor alt kan oppfattes som ukjent 

(s.191), og de neste to årene, der oppmerksomheten er mer rettet mot å håndtere og påvirke 

lærerrollen (s.191). Man skulle da tro at de samme forventningene til nyutdannede først var 

gjeldende i den andre fasen. 

2.1.2 Kompleksiteten 

Kompleksiteten i læreryrket er et vilkår som er bestemmende for flere av utfordringene 

nyutdannede lærere møter den første tiden. Hanssen, Raaen & Østrem (2010) har undersøkt 

hvordan lærerarbeidet ser ut slik det trer frem etter at de fotfulgte nyutdannede lærere 

gjennom arbeidsdagene i en uke (s.295). De kom frem til at lærerarbeidet for en nyutdannet er 

«heseblesende», og peker på ulike elementer i en kompleks lærerhverdag som de nyutdannede 

må mestre i yrket (s.311). Dette innebærer å håndtere flere dimensjoner samtidig: det 

administrative og det pedagogiske, i tillegg å mestre øyeblikkets tilstedeværelse, og håndtere 

en hverdag som er preget av konstante avbrudd, ulike former for tidspress, og spenninger 

mellom det pliktfulle og det kreative arbeidet (s. 311-313). De ulike spenningene og 

utfordringene som reflekterer læreryrkets kompleksitet kan ofte ha en dilemmafylt karakter 

som ikke nødvendigvis har en åpenbar løsning, men som man må lære seg å mestre (s.313). 

Gjennom kvalitative og kvantitative studier fra norske skoler, ser Caspersen & Raaen (2014) 

på hvordan nyutdannede håndterer denne første fasen i læreryrket (s.190). Ett av de mest 

utfordrende aspektene ved overgangen, handlet om at treningen fra lærerutdanningen så 

annerledes ut enn de komplekse kravene i læreryrket, noe som førte til at overgangen best ble 

beskrevet som et «overgangssjokk», ettersom man gikk fra trygge omgivelser i utdanningen 

hvor man bare hadde ansvar for seg selv, til en skolesetting hvor man i tillegg fikk ansvar for 

andre (s.205). Ut fra denne beskrivelsen virker det som kompleksiteten blant annet er et 

spørsmål om ansvar, og at overgangen handler om endring i ansvaret og utfordringer knyttet 

til dette. 

2.1.3 Forholdet mellom lærerutdanning og profesjonsutøvelsen 

Flere studier påpeker en diskrepans mellom lærerutdanningen og den faktiske utøvelsen av 

lærerprofesjonen (Hoy & Spero, 2005; Miles & Knipe, 2018). Dette er knyttet til at 

nyutdannede lærere opplever liten sammenheng mellom lærerutdanning og lærerprofesjonen, 



8 

 

at lærerprofesjonen er mye mer kompleks enn det utdanningen gir uttrykk for, og at 

lærerutdanningen har vært mer opptatt av det ideelle enn det reelle.   

Maistre & Paire (2010) fant i sin kvalitative studie at det er et gap mellom utdanning og 

profesjonsutøvelse, og at problemet er at man ikke lærer håndtering av komplekse situasjoner 

før man er i en presset lærerhverdag. For å dekke over gapet mellom idealistisk utdanning og 

realistisk yrke, foreslås å innføre problembasert læring, hvor studentene tidlig må lære at 

evnen til å akseptere «godt nok» er mer til hjelp enn en samling av idiotsikre oppskrifter på 

hvordan utøve læreryrket (s.564). 

2.1.4 Veiledning og støtte 

En rekke studier ser på veiledning og støtte for nyutdannede lærere, og påpeker at det er 

viktig for lærerens identitet (Helleve, 2010; Fenwick, 2011), men at det kan være vanskelig å 

legge til rette for i praksis (Fenwick, 2011). Flere studier peker på gevinstene støtte og 

veiledning kan ha for den nyutdannede læreren (McCormack & Thomas, 2003; Hoy & Spero, 

2005; Tschannen-Moran & Hoy, 2007; Fantili & McDougall, 2009; Sharplin, O’Neill & 

Chapman, 2011; Clarck, 2012). Caspersen & Raaen (2014) fant i sin studie at det ikke var 

betydelig forskjell på behov for støtte mellom nyutdannede og erfarne lærer (s.205), noe som 

peker på viktigheten av støtte uavhengig av erfaring. 

Sydnor (2017) har sett på hvordan det var for nyutdannede lærere å ta steget inn i læreryrket 

ved å undersøke hva slags utfordringer man møter som lærer, og hvordan de nyutdannede 

lærerne navigerte gjennom disse utfordringene i prosessen fram mot å bestemme seg for hva 

slags type lærer de ville bli (s.219). Dette er en kvalitativ studie som følger to lærere over en 

lengre periode, og hovedfunnet peker på at det er støtten de har rundt seg – primært fra 

kolleger – som er den avgjørende faktoren i forhold til om de klarer å manøvrere seg gjennom 

utfordringene det første året som lærer (s.233).  

Forskningen på den nyutdannede læreren skissert over viser at man som fersk lærer er opptatt 

av å bli anerkjent på linje med andre kolleger, samtidig som man trenger ekstra støtte rundt 

seg for å håndtere den første tiden som lærer, fordi den nyutdannede får samme ansvar og har 

i prinsippet lik forventning som andre lærere med mer erfaring. Når det kommer til selve 

overgangen, har vi sett at læreryrket har en kompleks karakter som ikke gjenspeiler seg like 

tydelig i lærerutdanningen. Her peker altså flere på en diskrepans mellom utdanning og 
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profesjon. I tillegg fremheves viktigheten av støtte for den nyutdannede læreren. 

Forskningsfeltet over er av en mer allmenn didaktisk og pedagogisk karakter. Nå vil jeg se 

nærmere på religionsdidaktisk forskning, med fokus på nyutdannede religionslærere og 

religionsfaget. 

2.1.5 Religionslærere 

Sikes & Everington (2001) påpeker at man vet lite om hvordan det er å være religionslærer, 

og at dette feltet ofte blir neglisjert i forskningen (s.15). Selv om det har skjedd mye på 15 år, 

fremhever Everington (2016) fortsatt at det trengs mer forskning på nyutdannede 

religionslærere for å bringe inn mer kvalitativ data som kan brukes i lærerutdanningen 

(s.186). Basert på en samling av studier i perioden 1997-2014, henviser Everington til 

forskning på nyutdannede religionslærere og religionslærerstudenter, og forsøker å peke på 

hva profesjonalitet innebærer for en religionslærer. Her er det spesielt fire perspektiver som er 

fremtredende, nemlig betydningen av anerkjennelse, personlig formål (engelsk: personal 

vision), lærerautonomi, og åpenhet om egen tro og erfaring. Som vi ser, er spørsmålet om 

anerkjennelse og støtte viktig både i den allmenne og religionsdidaktiske forskningen. Jeg vil 

utdype Everingtons perspektiver ytterligere i delkapitlet om teoretiske perspektiver, da de 

utgjør grunnlaget for analyse- og drøftingskapitlet. Men først vil jeg legge frem andre viktige 

bidrag til det religionsdidaktiske forskningsfeltet, som er relevant til min studie. Flere av disse 

utdyper perspektivene fra Everington (2016).  

Hva gjelder lærerautonomi, kan Strand (2007) bringe inn berikende perspektiver. Hun har i 

sin kvalitative masteroppgave sett på hvordan ulike religionslærere tolket og iverksatte 

læreplanen i religionsundervisningen, og konkluderer med at det var en relativt enhetlig 

tolkning av læreplanen, men at den praktiske iverksettelsen av læreplanen var mangfoldig 

fordi de her fulgte sine egne preferanser (s.57). Strand fremhever at det å ha profesjonell frihet 

i sin undervisningsvirksomhet er viktig for å kunne realisere sitt fulle potensial som lærer, 

men at ved å gjøre dette på tvers av læreplanens retningslinjer mister læreplanene sin styrende 

og samlende funksjon, som igjen betyr at undervisningens fokus og kvalitet blir avhengig av 

den enkelte lærers personlige og pedagogiske ressurser (s.58). I denne sammenheng 

fremhever hun at et sentralt funn i studien indikerer en religionslærerrolle som er preget av 

individualitet, autonomi, og mangfold (s.58).  
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I forbindelsen med åpenheten i religionsfaget fremhever Fancourt (2007) at religionslæreren 

trenger både å ta del i dialogen innenfra, men også være den som styrer dialogen utenfra, og 

at læreren godt kan vise sin tro i undervisningen, men at det ikke må gå på bekostning av 

andre ståsted i klasserommet (s.65).  

Det religionsdidaktiske forskningsfeltet er dominert av et individuelt syn på profesjonell 

kompetanse. Freathy et. al (2016) er et bidrag som viser til at den individuelle prosessen av å 

tilegne seg profesjonell kompetanse er forankret i en bredere prosess av profesjonalisering på 

et kollektivt nivå (s.117). De fremhever også at profesjonalitet for en religionslærer handler 

om å håndtere fagspesifikke motsigelser og rollekonflikter, som kommer fra religionsfagets 

innhold og formål (s.118). 

2.2 Teoretiske perspektiver 

Denne studien handler om å få frem de nyutdannede læreres stemmer i en undersøkelse av 

den første tiden som lærer. Jeg er opptatt av hva de forteller om sin rolle som religionslærer, 

utfordringer de møter som fersk lærer, og sammenhengen de ser mellom utdanningen og 

profesjonsutøvelsen de nå står i. For å kunne sette dette empiriske materialet inn i en større 

forståelsesramme, vil jeg trekke inn teoretiske perspektiver på lærerrollen, 

lærerprofesjonalitet og kompetanseutvikling, som jeg vil drøfte empirien opp mot. 

Til slutt vil jeg gjøre rede for sentrale begreper i oppgaven som står i sammenheng med de 

teoretiske perspektivene som jeg vil benytte meg av i drøftingen. 

2.2.1 Religionslærerprofesjonalitet 

Med bakgrunn i en kritikk av forskningsfeltet på lærerprofesjonalitet, som hun hevdet ikke 

inkluderte religionslæreren, har Everington (2016) som nevnt gått gjennom hva studier i 

perioden 1997-2014 forteller om hvordan nyutdannede religionslærere og lærerutdannere har 

trukket inn profesjonalitet i forbindelse med religionslærerrollen (s.178). Everington peker på 

at interessen primært har vært rettet mot bestemte profesjonelle utfordringer uttrykt av 

religionslærere med personlige erfaringer og tro, om hvordan de, på en mest mulig empatisk 

og upartisk måte, kan presentere religionsfaget til elever som også har egne erfaringer og tro 

(s.178). I denne oversiktsartikkelen trekker hun frem gjennomgående temaer i analysen av 
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profesjonalitet, hvor følgende perspektiver på hva det innebærer å være profesjonell, kom 

fram: Å være profesjonell betyr å bli sett på som en profesjonell person, å ha et formål og et 

oppdrag, å ha friheten til å tolke mål og strategier i religionsundervisningen, og å være åpen 

om en selv i religionsundervisningen (s.180). Dette er perspektiver som er basert på en bred 

gjennomgang av forskningslitteraturen, og som vil utgjøre et viktig grunnlag for 

struktureringen av analysen og drøftingen av sentrale funn i min egen studie. Jeg benytter 

meg av Everingtons perspektiver på religionslæreren fordi hun er en sentral aktør med god 

oversikt over det religionsdidaktiske forskningsfeltet, og jeg ønsker å plassere mitt arbeide 

innenfor dette feltet. 

Å bli anerkjent som profesjonell 

Et ønske om å bli anerkjent som en profesjonell person var altså et gjennomgående tema i 

studiene. Det var spesielt to sider ved dette som var fremtredende: hvordan religionslærere ble 

fremstilt og religionsfagets status (Everington, 2016, s.180). Status handlet for mange av 

religionslærerne/religionslærerstudentene om at de var redde for ikke å bli anerkjent som 

profesjonelle, fordi offentligheten eller lærere i andre fag ikke anerkjente religion som et fag 

på samme nivå som andre fag (s.180). I mange videregående skoler ble religionsfaget ansett 

for å ha lavere status, hvor de slet med å få nok elever, tid, ressurser og lærere med 

kompetanse til å ta faget (s.181). I tillegg ble det påpekt at religionsfaget mangler den 

offentlige anerkjennelsen som andre fag har, på grunn av at religion har en tvetydig stilling i 

samfunnet noe som har skapt et klima av mistenksomhet (s.181).  

Flere av religionslærerne var altså bekymret for at folk mente de var gammeldagse og hadde 

lavere status enn andre lærere, at de automatisk var religiøse eller ville forkynne sin egen 

religion, og var en type lærer elever ikke ville åpne seg opp for (Everington, 2016, s.180). For 

å kompensere for dette inntrykket ble det tatt i bruk ulike strategier, som blant annet å kle seg 

moteriktig eller ytre en tydelig avstand til religion, for å forsøke å motvirke de negative 

stereotypene (s.180).  

Lærerutdanninger har på sin side arbeidet med å gjøre religionslærere mer bevisst på 

forholdet mellom sitt personlige og profesjonelle liv, og gjort det til en generell føring i 

utdanningen (Everington, 2016, s.181). På denne måten kan religionsfagets status øke og bli 

anerkjent på lik linje som andre fag, uten at religionslærere må ty til personlige strategier, 
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med varierende resultat, for å rette opp inntrykket andre har av religionsfaget og 

religionslærere. 

Personlig forståelse for formålet med faget 

Et viktig fellestrekk i studiene er betydningen mange religionslærerstudenter og nyutdannede 

religionslærere legger på å ha en personlig forståelse for formålet med faget (engelsk: 

personal vision) eller et oppdrag for undervisningen. For mange handler dette om å bekjempe 

fordommer og fremme et harmonisk multikulturelt samfunn (Everington, 2016, s.181). Dette 

formålet har lenge blitt sett på som en forutsetning for praktiseringen av 

religionsundervisningen, og forskning viser til at dette for mange var noe av det viktigste i 

deres undervisning (s. 182). Allikevel kommer det fram i flere studier at noen religionslærere 

knytter formålet sterkere til egne personlige mål enn til formuleringene i læreplanen. Dette 

understreker betydningen av at nyutdannede religionslærere får støtte og mulighet til å 

reflektere over forholdet mellom deres personlige formål og deres profesjonelle ansvar 

(s.182). 

Lærerautonomi 

Religionsundervisningen har gått fra tanken om at man skal lære av religionene, til at man i 

større grad skal skape sammenhenger mellom religionene og menneskelig erfaring for å 

gjenspeile mangfoldet av elevenes livsverdener og tro i klasserommet (Everington, 2016, 

s.183). Religionslæreren har et ansvar for at denne undervisningen skal være relevant og 

forståelig for elevene. Studier viser at det å ha retten og friheten til å tolke mål og strategier i 

religionsundervisningen fremtrer som viktig for religionslærere. Det gir muligheten til å følge 

sine egne tolkninger av mål og trekke på egen personlig livskunnskap, noe som gir 

motivasjon og energi inn i jobben, og gjør det mulig for de fleste å skape kreative broer 

mellom elevenes verden og de religiøse tradisjonene (s.183). Å bli fratatt denne friheten 

oppleves det som å bli degradert fra å være profesjonelle lærere til å bli upersonlige roboter 

(s.183). 

Åpenhet i undervisningen 
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Slik jeg var inne på tidligere har åpenhet om egen tro og erfaringer i undervisningen i noen 

tilfeller blitt brukt i negativ forstand, for eksempel i forbindelse med lærere som følte behov 

for å ta avstand fra religiøse standpunkt som en forsvarsmekanisme knyttet til mangel på 

anerkjennelse av religionslærerens status. Men åpenheten kan også være konstruktiv i 

undervisningen, og flere studier viser at mange mener at man bør være åpen om en selv i 

undervisningen (Everington, 2016, s.184).  

Å gi rom for erfaringer i religionsundervisningen begrunnes på ulike måter. Det kan gjøre 

kunnskap om religioner ekte, relevant og interessant; adressere misforståelser ved å gi reelle 

eksempler; og forklare vanskelige religiøse/spirituelle begreper eller trosforhold, ved bruk av 

personlige eksempler som illustrerer dette (Everington, 2016, s.184). Intensjonen er å skape 

en atmosfære av tillit og åpenhet og å bryte ned barrierer mellom elever og mellom lærer og 

elev, slik at personlige syn, tro og erfaring kan uttrykkes fritt (s.184). Allikevel finnes det 

flere fallgruver og farer ved en slik åpenhet, og elever kan bli fratatt muligheten til privatliv 

og følelse av trygghet som man kan oppnå gjennom en mer distansert og objektiv tilnærming 

til religionsundervisningen (s.184-185). 

I lys av et forskningsprosjekt på religionslærere fra videregående skoler i seks ulike 

europeiske land, var alle tydelige på at det var viktig å gi elevene mulighet til å uttrykke egen 

tro og erfaringer i klasserommet, men de skilte lag i synet på hvorvidt læreren skulle dele av 

sin tro og erfaringer (Everington, 2016, s.185). Det råder derfor uenighet om åpenhet fra 

lærerens side, men bred enighet om at man skal legge til rette for åpenhet blant elevene.  

Everington legger vekt på at religionslærere trenger veiledning og tid til å reflektere over 

forholdet mellom sitt personlige og profesjonelle liv, blant annet for å klare å se hvordan man 

på best mulig måte kan knytte personlig erfaring inn i planlegging, og utøve profesjonelt 

skjønn hva gjelder å balansere mellom det å gjøre undervisningen relevant for elevenes liv og 

sørge for å utvide elevenes livsverden gjennom å gjøre andre virkelighetsoppfatninger kjent 

for dem (Everington, 2016, s. 183-185). 

2.2.2 Kompetanseutvikling, lærerprofesjonalitet og meningsfulle 

sammenhenger 

Religionslæreres profesjonsutøvelse aktualiserer mer generelle problemstillinger om 

kompetanseutvikling, lærerprofesjonalitet og koherens, utforsket innenfor pedagogikk og 
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profesjonskunnskap. Jeg vil her i hovedsak se på perspektiver fra Astrid Tolo (2017) og Ida 

Hatlevik (2014), fordi de ser på kompetansebegrepet i sammenheng med lærerprofesjonalitet 

og i overgangen fra utdanning til profesjonsutøvelse. I tillegg skriver de om kompetanse 

innenfor en nordisk kontekst, og innenfor de siste fem årene, noe som gjør deres teoretiske 

perspektiver spesielt relevant for min studie. Disse perspektivene mener jeg kan styrke 

studien av de ferske religionslærerne, og vil altså ikke dra oppmerksomheten vekk fra 

oppgavens religionsdidaktiske hovedfokus. 

Tolo (2017) ser på kompetanse og lærerprofesjonalitet og påpeker at begrepet kompetanse er 

et komplekst begrep som har vært og stadig er i endring, og viser til at forskjellige 

oppfatninger av begrepet kan føre til at man snakker forbi hverandre når man diskuterer og 

anvender dette begrepet (s.9-10). Dette gjør at begrepet bør defineres før det anvendes. Tolos 

anvendelse av kompetansebegrepet handler om å passe inn, møte krav til arbeidsutførelse, om 

dyktighet til å løse en oppgave, være i stand til å løse komplekse arbeidsoppgaver man står 

overfor, og å være god nok til å kunne gjennomføre de oppgavene som forventes av en (s.8, 

56-57, 60). Hun påpeker i denne sammenheng at man kan være kompetent på ulike nivåer, og 

skiller mellom novise og ekspert, hvor novisen kan være like kompetent som eksperten, men 

på et annet nivå (s.60). En novise kan i sammenheng med konteksten av min studie tilsvare de 

nyutdannede lærerne, mens eksperten kan være erfarne kolleger eller skoleledelsen. Samtidig 

viser Tolo til at tendensen innenfor læreryrket har vært at man fra det øyeblikket man får den 

formelle kompetansen fra utdanningen, umiddelbart forventes å befinne seg på samme 

kompetansenivå som andre lærere med mer erfaring, da de samme arbeidsoppgavene og det 

samme ansvaret forventes av en nyutdannet som av en lærer med lang erfaring (s.61-62). 

Dette var grunnen til at Engvik (2013) kalte læreryrket for et «høyplatåyrket». I denne 

forstand kan kompetansebegrepet forstås som noe man har tilegnet seg i utdanningen, fremfor 

noe man utvikler i profesjonsutøvelsen. Allikevel ser Tolo (2017) en dreining mot tanken om 

at kompetanse er noe man fortsetter å utvikle, ettersom det nå finnes bedre veiledningsrutiner 

og bedre oppfølging av nyutdannede i tråd med St.meld nr. 11 Læreren – rollen og 

utdanningen (2008-2009), som skal gi rom for nedsatt lesetid og veiledning fra erfarne lærere 

(s.62).  

Tolo trekker frem flere perspektiver på henholdsvis kompetanse og kompetanseutvikling. På 

bakgrunn av hennes empiriske studie av tre lærerstudenter, og deres kompetanseutvikling, ser 

det ut til at studentene anser fagkunnskap som en sterk drivkraft i denne utviklingen, og det 
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viktigste for studentene var å finne ut hvordan de kunne undervise eller bruke sine fag i 

læreryrket (s.99). En annen sak er at lærerstudenter på generell basis verdsetter praksis høyt, 

fordi det er en arena hvor den omfattende kompetansekonstruksjonen som foregår i studiet, 

kobler sammen kunnskap og erfaring (s.117,121). Dette peker på at faglig kunnskap og en 

profesjonsrettet arena til å prøve ut kunnskapen, fremgår som viktige elementer i 

kompetanseutviklingen.  

Tolo fremhever at dersom man skal kunne kalles kompetent, må erfaringene og kunnskapene 

sees i sammenheng med teoretiske perspektiver, som kan fungere som støtte for det konkrete 

undervisningsarbeidet i skolen (s.121). Undervisningssituasjonen vil alltid være for kompleks 

til at teori direkte kan overføres til handling, men teori bør foreligge som et grunnlag for 

handling, eller som grunnlag for refleksjon over handlingen (s.121). Tolo fremhever at egne 

erfaringer er viktig når man prøver å forstå noe, men presiserer at en fallgruve kan være at 

man tror mer på egne erfaringer enn vitenskapelig empirisk kunnskap. Dette kan være 

problematisk fordi erfaring handler om opplevelsen og begripelsen av en situasjon, som 

naturligvis vil variere fra person til person. Situasjonen kan begripes på ulike måter (s.148). 

Selv om egne erfaringer og teorier fremstår som pålitelige, har de ikke en slik kvalitet at de 

kan utgjøre kunnskapsgrunnlaget til en profesjon eller profesjonsutøveren alene, slik som 

empirisk vitenskap kan ha grunnlag for (s.150. Se også Kvernbekk (2001)). En lærer må være 

i stand til å skille mellom kunnskap av ulik kvalitet, og vite når en handler ut fra egen 

erfaring, gammel vane, eller tips fra andre lærere om hva som fungerer, og vitenskapelig 

forankret kunnskap (s.153).  

Når Tolo (2017) setter kompetansebegrepet i sammenheng med lærerprofesjonen, altså 

lærerkompetanse, blir det som anses som viktig, til i relasjon mellom profesjonen på den ene 

siden, og samfunnets føringer på den andre siden, fordi lærerkompetanse ikke bare handler 

om å gjøre nytte i et klasserom, men også brukes til å påvirke utviklingen av skoler og 

utdanningssystemer (s.136). I tillegg fremhever hun at det å bli en kompetent lærer involverer 

tre forhold som er gjensidig avhengig av hverandre: (1) som nyutdannet trer man inn i en 

eksisterende praksis hvor man lærer hvordan man skal gjøre ting gjennom å tilegne seg 

kunnskap om hvordan andre gjør det, og stoler på at det er riktig, (2) man må kunne reflektere 

over det en selv og andre gjør, og (3) kunne endre praksis når det trengs (s.136). I tillegg 

legger hun vekt på at en kompetent yrkesutøver også vil være i stand til å sette egne mål og 

vurdere sin egen utvikling, men at dette antagelig fordrer at man er på en arbeidsplass som 
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tillater, ønsker, støtter opp om, og legger til rette for denne typen kompetanseutvikling (s.136-

137). Kompetansebegrepet blir ofte knyttet til individet fremfor fellesskapet, men Tolo peker 

på at det kan være gode grunner til ikke bare å knytte lærerkompetanse til forholdet til eget 

fag, egne elever og eget klasserom. Lærerprofesjonen handler også om å tre inn i et etablert 

kollegium, og der finne sin rolle som profesjonell lærer (s.139-140). Lærerprofesjonen består 

av et kollegialt, til dels egalitært, fellesskap, og som en profesjon forvalter læreren 

vitenskapelig kunnskap, hvor summen av alle de former for kunnskap læreren forvalter, er 

siktet mot å tjene elever og foreldre (s.141-142). Dermed står den enkelte læreren ansvarlig 

både overfor det profesjonelle fellesskapet og elever med foreldre, som gjør at 

lærerprofesjonalitet handler mer om bare å utøve god undervisningspraksis. 

Når det er sagt, handler det å være profesjonell lærer, og det å ha lærerkompetanse, mer 

spesifikt om å kunne handle som lærer, og møte kompleksiteten det innebærer. Læreren må 

være i stand til å tolke planer og omsette dem i praktisk undervisning, handle i møte med 

ulike type motstand fra elever og foreldre, tilegne seg ny fag- og pedagogisk kunnskap, og 

generelt drive utvikling av sin egen kompetanse, sitt arbeid, og skolens arbeid (s.122). Det er 

her didaktisk og pedagogisk teori kommer inn, men også her studentene i Tolos empiriske 

studier har fortalt at det ikke alltid er samsvar mellom kartet og terrenget i lærerutdanningen, 

og at utdanningen oppleves som for idealistisk (s.128).  

Hatlevik (2014) ser på meningsfulle sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og 

utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i lærerutdanningen. 

Hun viser til at kompetanseutvikling innebærer at den lærende aktivt søker forståelse og 

konstruerer mening mellom det nye en lærer og det en allerede har kjent og erfart – derfor vil 

tilrettelegging for utvikling av profesjonell kompetanse innebære at man tilbyr opplæring som 

er åpenbart relevant og overførbar, og opplæring som har en mer indirekte form for relevans, 

som skal bidra til å belyse ulike handlingsvalg (s.9). Hatlevik viser til at studentenes 

opplevelse av meningsfulle sammenhenger er en sentral dimensjon i kompetanseutviklingen, 

noe som gjør relevansen i utdanningen svært viktig (s.10).  

Når Hatlevik (2014) ser på forholdet mellom teori og praksis, fremhever hun at 

læreprofesjonen bygger på et teoretisk fundament, og at teoretisk kunnskap er essensielt for å 

kunne reflektere over praksiserfaringer og dermed videreutvikle kompetansen (s.10). Slik 

både Tolo og Kvernbekk viste til over, handler dette om at teoretisk kunnskap har en mulighet 

til å gå utover det partikulære, som erfaringsbasert kunnskap ikke gjør på samme måte, og gi 
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generell kunnskap som læreren kan tilpasse og anvende i ulike situasjoner. Når Hatlevik 

(2014) ser på teori praksis-forholdet, trekker hun frem tre ulike dimensjoner: 

kompetansedimensjonen, læringsarenadimensjonen, og overføringsdimensjonen (s.11). I 

denne sammenheng vil jeg primært fokusere på kompetansedimensjonen og 

overføringsdimensjonen, da jeg anser de som mest relevant for problemstillingen i min studie.  

Hatlevik (2014) fremhever at kompetansebegrepet innebærer mer enn summen av 

enkeltferdigheter og ulike former for relevant kunnskap. Det inkluderer også personens 

vurderinger og holdninger, evne til å anvende kunnskap og ferdigheter i tråd med de krav som 

stilles og evne til å umiddelbart foreta passende vurderinger og ta avgjørelser i nye situasjoner 

som oppstår. Kompetanse innebærer evnen til å håndtere fremtidige og uforutsigbare 

situasjoner på en adekvat måte (s.29).  

Hatlevik (2014) anser refleksjoner som et viktig bindeledd mellom teoretisk og praktisk 

kunnskap, hvor da refleksjonsferdigheter forstås som evnen til å reflektere over praktiske 

erfaringer og mulige handlingsalternativer i lys av ulike teoretiske perspektiver (s.35). 

Dersom sammenhenger mellom teoretisk og praktisk kunnskap forblir uartikulert, kan det føre 

til at man som nyutdannet lærer anser mangel på forbindelse mellom teori og praksis som 

tegn på sin egen utilstrekkelighet, eller at man avviser teoretisk kunnskap som irrelevant 

(s.39). Derfor er det viktig å forstå at relevansen mellom teori og praksis ikke er noe som er 

iboende i teorien, men noe man skaper selv (s.36). Dermed kan man si at 

kompetanseutvikling innebærer å skape forbindelsen mellom teori og praksis og dermed også 

gi denne forbindelsen mening og betydning. Hatlevik forteller at en tydelig relasjon mellom 

innholdet i den teoretiske undervisningen og praksisperiodene har en større betydning enn 

mengden praksis i studiet (s.23). Dette er interessant ettersom Tolo som vi har sett, indikerte 

at lærerstudentene i hennes studie fremhevet praksis som det viktigste, og det Hatlevik viste, 

er at studenter kan føle seg utilstrekkelige dersom de ikke evner å se sammenhengen mellom 

teori og praksis. Dette er en viktig grunn Hatlevik trekker frem for hvorfor det er viktig at 

lærerstudenter opplever meningsfulle sammenhenger mellom det de tilegner seg i studiet og 

det de skal utøve i praksis. Studenters opplevelse av sammenheng i utdanningen innebærer at 

de oppfatter innholdet i utdanning som forståelig, at de har tro på at de mestrer kravene som 

stilles, og at innholdet oppleves som relevant og nyttig for den kommende yrkesutøvelsen 

(s.43).  
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I lys av Hatleviks (2014) studie av kompetansedimensjonen, er det mye som tyder på at det er 

sammenheng mellom lærerstudenters trygghet i rollen som lærer og det å oppleve at de har en 

god teoretisk forståelse, og motsatt, mangel på trygghet ved utilstrekkelig teoretisk forståelse 

(s.76). Teoretisk kunnskap kan bidra til å forbedre profesjonsutøvelsen, og praktisk kunnskap 

og erfaring kan bidra til at man forstår teoretisk kunnskap bedre (s.77). Ifølge Hatlevik ser 

imidlertid lærerutdanningen ut til å ha problemer med å få til gode koblinger mellom teoretisk 

kunnskap og studentenes praksiserfaringer, og resultatet er ofte at lærerstudenter vurderer 

teoretisk kunnskap som mindre viktig (s.77). Dette er paradoksalt når man da ser hvor viktig 

den teoretiske kunnskapen er for kompetanseutviklingen.  

Når Hatlevik (2014) skriver om overføringsdimensjonen, forteller hun at tidligere forskning 

peker på et gap mellom den kompetansen nyutdannede lærere oppgir at de har tilegnet seg i 

utdanningen, og de kompetansekravene de møter i arbeidslivet, noe som kan indikere at 

utdanningen ikke er tilstrekkelig, eller at de ikke får tilstrekkelig oppfølging på arbeidsplassen 

(s.79-80). Resultatene forteller at det studentene lærer i utdanningen – selv om det ikke er 

tilstrekkelig – gir et verdifullt grunnlag for videre kompetanseutvikling i arbeidslivet, og mye 

tyder på at kompetanseutviklingen innebærer at individet konstruerer meningsfulle 

sammenhenger mellom det en allerede har lært og det en lærer i nye situasjoner ved at ny 

informasjon tolkes i lys av tidligere erfaringer og allerede tilegnet kunnskap. I den grad 

faglærere og praksisveiledere knytter teoretisk kunnskap til studentenes praksiserfaringer, har 

innvirkning på hvor viktig teoretisk kunnskap blir for studentenes senere profesjonsutøvelse 

(s.81) 

Hatlevik (2014) fremhever at opplevelse av sammenheng i utdanningen vil ha betydning for 

studenters kompetanseutvikling, både fordi det virker motiverende og fordi en får tiltro til at 

en vil mestre de oppgavene det innebærer (s.84). Å legge til rette for dette innebærer å gi 

studentene et godt teoretisk grunnlag, mestringsopplevelser og trygghet knyttet til praktisk 

profesjonsutøvelse, få tydelig frem relevansen av de ulike innholdskomponentene i 

utdanningen og gi hjelp til å forstå hva som kreves for å bli i stand til å oppleve sammenheng 

i utdanningen av egen studieinnsats og tilegning av kunnskap, praksiserfaringer og 

refleksjonsferdigheter (s.84-85). 

2.2.3 Begrepsavklaringer 
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I denne oppgaven benytter jeg meg av noen sentrale begreper som trenger ytterligere 

avklaring. Disse vil jeg gjøre rede for her. 

Lærerrollen 

Lærerrollen står sentralt i denne masteroppgaven, spesielt i tilknytning til religionsfaget. 

Perspektiver på religionslæreren har jeg vært inne på tidligere med Everington (2016). Her vil 

jeg klargjøre lærerrollen som begrep. «En klassisk definisjon av rolle omfatter summen av 

forventninger og krav» (Mausethagen et.al, 2016, s.29). Denne definisjonen finner vi igjen i 

St.meld. nr. 11 (Kunnskapsdepartementet, 2009, s.12): «Lærerrollen kan defineres som 

summen av de forventninger og krav som stilles til utøvelsen av yrket. Den konkretiseres 

gjennom den enkelte yrkesutøvers daglige arbeid.» Mausethagen et.al (2016) viser til ulike 

måter begrepet lærerrollen har blitt brukt i litteraturen, og knytter det til: (1) sosial posisjon, 

som handler om strukturelle kjennetegn ved læreren, inkludert rekruttering og status; (2) 

karakteristisk adferd i utøvelsen av yrket, som henviser til hvordan lærerens praksis blir 

identifisert innenfor skolen og i klasserommet; (3) og forventninger til arbeidet, som handler 

om krav og forventninger som blir stilt til lærere og lærerarbeidet både fra lærerne selv og fra 

andre: elever, foreldre, rektor, politikere og samfunnet for øvrig (s.30). I tillegg påpeker de at 

lærerrollen står i et komplementært forhold til elevrollen, som betyr at utøvelsen av 

lærerrollen påvirkes av elevrollen, og motsatt. Læreren kan derfor være nøkkelen til elevenes 

læring, samtidig som utformingen og praktiseringen av elevrollen er viktig for virkningen av 

god undervisning. Lærrollen kan derfor også stå i konflikt til andre roller, som for eksempel 

elevrollen (s.30). 

Lærerprofesjonen 

Jeg har trukket inn perspektiver fra Everington, Tolo og Hatlevik alle referer til 

lærerprofesjonen. Jeg vil tydeliggjøre begrepet her. Profesjon og profesjonelt arbeid har 

særlig tre kjennetegn som er relevante i lærersammenheng (Mausethagen et.al, 2016, s.31): 

Det første er at lærerprofesjonen bygger på et bestemt teoretisk og metodisk 

kunnskapsgrunnlag som er tilegnet gjennom lærerutdanningen. Det andre kjennetegnet er at 

den profesjonelle læreren har et handlingsrom for profesjonell skjønnsutøvelse. Det tredje 

kjennetegnet at læreren, i kraft av sin profesjonalitet, har et spesielt ansvar for barn og unges 

oppdragelse og læring (s.31). Hva gjelder profesjonelt skjønn for en lærer, sier Molander & 



20 

 

Grimen (2008): «Skjønn ses som en uomgjengelig side ved en type praksis som anvender 

generell kunnskap, nedfelt i handlingsregler, på enkelttilfeller.» (s. 179). Som lærer vil man 

stå overfor situasjoner og enkelttilfeller som krever handling fra lærerens side. Men allmenne 

handlingsregler gir sjelden entydige konklusjoner om hva som bør gjøres i konkrete tilfeller, 

noe som gjør at man her må utøve egen dømmekraft (s.179). Samtidig krever dette at man 

som lærer må ha tilstrekkelig teoretisk kunnskapsgrunnlag for å kunne utøve profesjonelt 

skjønn. Dette kan sees i sammenheng med det første kjennetegnet på lærerprofesjonen. 

Skjønn innebærer resonnering under betingelser hvor det ikke er klare regler eller kriterier. 

Dette gjør at man er avhengig av et kollegium på den ene siden og førstehåndserfaringer på 

den andre siden, for å nå frem til godt begrunnede konklusjoner (s.193). Noen ganger vil disse 

sidene gå hånd i hånd, og andre ganger ikke. I tillegg er det variasjoner i 

førstepersonserfaringen som er preget av hvor mye erfaring man har, og hvordan man er som 

person (s.193). En lærers profesjonelle skjønnsutøvelse vil derfor alltid være unik og 

kontekstuell. 

Kompleksitet 

I forbindelse med de teoretiske perspektivene til Tolo og Hatlevik som jeg har vært inne på, er 

det fremtredende at det å ha lærerkompetanse innebærer å håndtere kompleksiteten i 

læreryrket. En generell definisjon trekker frem at kompleksitet innebærer noe som er 

sammensatt og mangesidig (Eilertsen, 2018). Bakker & Montesorri (2016) diskuterer 

kompleksitet i forbindelse med skolevirksomhet, og sammenligner det med hvordan livet er 

fullt av uforutsigbare hendelser og interaksjoner av ulike slag (s.4). I skolesammenheng 

handler uforutsigbarheten om at uforutsette hendelser dukker opp som følge av interaksjoner 

mellom mennesker som har frihet til å uttrykke seg (s.5). Klasserommet er derfor en arena 

hvor det kan dukke opp situasjoner læreren ikke kan forberede seg på. Uforutsigbarheten er 

uunngåelig. Bakker & Montesorri fremhever at det interessante er hvordan lærere handler og 

reflekterer over slike kompliserte situasjoner, og hva de har som ankerpunkt når de føler de 

bør handle på en bestemt måte som kan være i konflikt med personlige preferanser (s.4). Ofte 

kan det handle om en vilje til å omfavne eller involvere seg i kompleksiteten som foreligger, 

fremfor å ha en løsning (s.5). Fordi man ikke kan forberede seg på utforutsette hendelser, er 

det viktigere at man i lærerutdanningen forbereder seg på, og utvikler evnen til å håndtere og 

reflektere over de uforutsigbare komplekse situasjonene man kommer til å møte, samt evnen 

til å diskutere situasjonene med kolleger og elever (s. 5-6). Det som kan være avgjørende i 
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møte med kompleksiteten, er å skaffe seg et bredt repertoar av handlinger og refleksjoner som 

kan ligge til grunn for beslutninger man må ta i uforutsette hendelser (s.7). Dette gjør at 

erfaring er essensielt for håndtering av kompleksiteten i læreryrket. 

2.3 Oppsummering 

I lys av det forskningsfeltet som foreligger, er det fremtredende at overgangen fra 

lærerutdanning til profesjonsutøvelsen er krevende, og det av flere grunner. For det første er 

det et naturlig gap mellom det å tilegne seg kunnskap i utdanningen, og det å utøve 

kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Med et naturlig gap mener jeg at det vil være en 

uunngåelig overgang som følge av at det stilles andre krav til rollen som student enn rollen 

som lærer. Her fremtrer profesjonsutøvelsen som kompleks, og lærerutdanninger har 

vanskeligheter med å rette utdanningen mot de komplekse situasjonene i læreryrket, og 

oppleves for mange som for idealistisk. Nyutdannede lærere forteller om en hektisk 

lærerhverdag, hvor det forventes like mye av dem som av andre lærere med flere års erfaring. 

Det fremgår som viktig at ferske lærere både får tilstrekkelig støtte, men også blir anerkjent 

som fullverdige, ressurssterke kolleger. Uansett, så tyder mye på at støtte og veiledning den 

første tiden som lærer, er viktig for egenmestring, effektivitet, identitet og utvikling. 

Mer spesifikt om religionslæreren handler mye av forskningen om hva det innebærer å bli en 

profesjonell religionslærer, som en individuell og/eller en kollektiv prosess. I forskningsfeltet 

har det vært fokus på lærerens åpenhet om eget ståsted, religionsfagets og religionslærerens 

status i offentligheten og i skolen, personlig involvering i faget, og lærerautonomi for en 

religionslærer.  

I de teoretiske perspektivene har jeg sett ytterligere på Everingtons (2016) fire overordnede 

perspektiver på hva det vil si å være en profesjonell religionslærer, som handlet om (1) å bli 

anerkjent som profesjonell, (2) personlig formål for faget, (3) lærerautonomi, og (4) åpenhet i 

undervisning om eget ståsted. I denne oppgaven ligger disse perspektivene til grunn for 

analysen av religionslærerrollen og for drøftingen av funnene fra analysen. 

I et pedagogisk og profesjonsfaglig perspektiv har jeg sett nærmere på kompetansebegrepet i 

forhold til lærerprofesjonalitet hos Tolo (2017) og sammenhenger mellom utdanning og 

profesjonsutøvelse hos Hatlevik (2014. Tolo viser til ulike tilnærminger og anvendelser av 
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kompetansebegrepet og kompetanseutvikling, og får frem at det å være profesjonell lærer, og 

det å ha lærerkompetanse, betyr å kunne handle som lærer, og møte kompleksiteten det 

innebærer. Hatlevik viser til at studentenes opplevelse av meningsfulle sammenhenger er en 

sentral dimensjon i kompetanseutviklingen, og peker på relevansen til utdanningen som 

betydningsfull.  

Den tidligere forskningen som er presentert legger føringer for hvilken sammenheng 

kunnskapen i denne masteroppgaven tilhører. Dette gjør seg gjeldende for de metodiske 

valgene jeg har benyttet for å få tak i denne kunnskapen, nærmere beskrevet i metodekapitlet. 

De teoretiske perspektivene til Everington (2016) er særlig viktig for den analytiske 

tilnærmingen, da de har vært grunnlag for kategoriseringen i deler av analysen. Både 

forskningsfeltet, de teoretiske perspektivene og de sentrale begrepene som har blitt gjort rede 

for her, er essensielle for å gi kunnskapen en teoretisk forståelsesramme. Dette gjør jeg i 

tolkningene og drøftingene i drøftingskapitlet.   
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3 Metode 

Dette kapittelet vil ta for seg rekken av metodiske valg som har vært bestemmende for denne 

oppgaven, for å besvare hovedproblemstillingen: «Hvordan vurderer nyutdannede 

religionslærere den første tiden som lærer innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk?» 

3.1 Kvalitativt intervju 

Ifølge Silverman (2011) skal valg av forskningsdesign bestemmes etter hva man ønsker svar 

på, og innenfor rammen av en 30 poengs masteroppgave er det anbefalt at man velger enten 

kvalitativt eller kvantitativt forskningsdesign. Mitt ønske med studien har vært å finne ut mer 

om den første tiden som lærer, ut fra perspektivene til et utvalg nyutdannede religionslærere. 

Dette danner grunnlaget for mitt valg av kvalitativt intervju som metode for 

datainnsamlingen, jf. Kvale & Brinkmann (2017) som fremhever at formålet med kvalitative 

forskningsintervjuer er å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv fra hans eller hennes 

eget perspektiv (s.42). Jeg har valgt semistrukturerte intervju (Dalen, 2011, s.26). Dette gir 

muligheter for å velge ut temaer og forslag til spørsmål i forkant, men samtidig gi rom for at 

informanten kan sette sitt personlige preg på intervjusituasjonen. 

3.1.1 Epistemologisk grunnlag for forskningen 

Kvalitativt intervju er en kunnskapsproduserende virksomhet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 

69), men spørsmålet er hvordan denne formen for kunnskap skal karakteriseres. Jeg vil derfor 

i dette avsnittet reflektere over hva kunnskap er, hvordan jeg tenker at denne kunnskapen kan 

oppnås, og hvordan kunnskapen blir tilgjengelig. Denne studien kan plasseres innenfor en 

postmoderne kunnskapsforståelse (Kvale & Brinkmann, 2017, s.77), og innenfor et 

sosiokulturelt læringssyn (Säljö, R., 2016).  Ut fra en slik forståelse er kunnskap relasjonell, 

samtalebasert, kontekstuell, språklig, narrativ og pragmatisk. (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 

76-78) Samlet sett handler dette om at kunnskap produseres i samhandling, noe som ligger til 

grunn for denne studien.  

Det empiriske materialet er noe som først og fremst har blitt produsert i fellesskap mellom 

meg som intervjuer og intervjupersonen. Denne produksjonsprosessen har fortsatt gjennom 
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transkripsjonen, analysen og til slutt i fremstillingen av dette materialet i lys av utvalgte 

teoretiske perspektiver. Dette betyr at den opprinnelige kunnskapen som ble produsert i 

intervjuet, bare eksisterer videre gjennom min bearbeiding av kunnskapen, og har derfor blitt 

farget av mine tolkninger og metoder. Samtidig er jeg som forsker en forutsetning for at 

denne kunnskapen kan bli tilgjengelig for andre. Kunnskapen som har blitt produsert er unik, 

ettersom den har blitt til i en relasjon mellom meg og intervjupersonen, noe som betyr at 

kunnskapen er intersubjektiv, og derfor ikke kan reproduseres. De opplevelsene som 

intervjupersonen har formidlet, har blitt til gjennom en semistrukturert samtale, der det har 

skjedd en form for meningsforhandling. Kunnskapen har også blitt til i en gitt kontekst, som 

betyr at den ikke automatisk kan overføres til kunnskap i andre situasjoner med sine 

kontekster. Kunnskapen har også vært gjennom en omgjøring fra talespråk til skriftspråk i 

transkripsjonen.  

Kunnskapen fra intervjuene kan omtales som en narrativ hvor intervjupersonen forteller 

historier som gir mening fra deres liv. I analysen blir narrativene fra intervjuene brutt opp, og 

satt i sammenheng med andre narrativer og drøftingen utgjør til slutt en sammenhengende 

fortelling sentrert rundt problemstillingen for denne oppgaven. Dette narrativet har til hensikt 

å bli en del av en større fortelling: det religionsdidaktiske forskningsfeltet. Kunnskap er også 

pragmatisk, som betyr at kunnskapen som kommer frem på ulike måter skal fremstå som 

nyttig. Hva som er nyttig er en ladet verdi, men det som er nyttig i denne studien er det som 

belyser problemstillingen, og som kan bringe inn nye perspektiver i forskningsfeltet.   

3.1.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se vedlegg 1) ble utformet med problemstillingen som et premiss for de 

overordnede kategoriene jeg ønsket mer informasjon om. Jeg tok utgangspunkt i det Dalen 

(2011) fremhever som en god strategi i utformingen av intervjuguiden: Å omforme 

problemstillingen til sentrale temaer, med underliggende spørsmål (s.26). De overordnede 

temaene var religionslærerrollen, syn på egen kompetanse og opplevde utfordringer, 

oppfølging på arbeidsplassen, og vurderinger av lærerutdanningen informantene hadde 

gjennomført. Hvert av disse temaene hadde underliggende spørsmål knyttet til seg, som jeg 

mer eller mindre kom inn på i møtene med alle informantene, avhengig av hva de selv la vekt 

på i intervjusituasjonen. Denne tilnærmingen åpnet også opp for at jeg kunne stille 

uforberedte oppfølgingsspørsmål som følge av det informanten fortalte.  
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I tillegg til de overordnede temaene valgte jeg å stille spørsmål om bakgrunnsinformasjon, og 

dette av to grunner. Den ene grunnen er knyttet til det Dalen (2011) omtaler som 

traktprinsippet, som handler om å begynne med spørsmålet i randsonen for å få informantene 

til å slappe av i intervjusituasjonen, før man beveger seg inn på mer sentrale spørsmål etter 

hvert (s.26). Den andre grunnen handlet om at jeg tenkte at informantenes bakgrunn kunne ha 

sammenheng med det som kom frem i intervjuene, og kunne være interessant å ta med i 

analysen, eller som et perspektiv i drøftingskapitlet. Denne fremstillingen er nærmere 

beskrevet nedenfor. 

Rekkefølgen på de overordnede temaene med underliggende spørsmål var fastlagt i 

intervjuguiden, for å forsøke å ha så lik tilnærming til de ulike informantene som mulig. Jeg 

avvek likevel noen ganger fra denne rekkefølgen av hensyn til åpenhet for det som kommer 

opp i intervjusituasjonen, noe som kan ha fått implikasjoner for informantenes svar. 

Jeg foretok pilot på intervjuguiden, da det er anbefalt å teste den ut, teste seg selv som 

intervjuer, og teste teknisk utstyr til datainnsamlingen, før selve intervjuene finner sted 

(Dalen, 2011, s.30). I piloten intervjuet jeg tre kolleger på min arbeidsplass, som alle er 

religionslærere med ulik erfaring. Dette hjalp til med å identifisere svakheter ved 

intervjuguiden og min egen fremtoning som intervjuer. Svakhetene handlet om uklarheter i 

spørsmålene jeg stilte, i tillegg til at jeg oppdaget at jeg manglet et konkret spørsmål knyttet 

til religionslærerrollen. Jeg foretok nødvendige endringer på intervjuguiden, før den ble tatt i 

bruk overfor informantene i denne studien. 

3.1.3 Utvalg 

I denne masteroppgaven har jeg ønsket å se på den første tiden som religionslærer innenfor 

skolefagene KRLE på ungdomsskolen og/eller religion og etikk på videregående skole. 

Everett & Furuseth (2012) fremhever at det er viktig å tenke gjennom hvor stort utvalg man 

ønsker å operere med, hva som gir den mest relevante informasjonen, og hvilke kriterier som 

skal benyttes for å velge hva som skal med og hva som skal utelates (s.133). 

Problemstillingen har vært førende for utvalg av informanter til min studie. For å få tak i de 

informantene jeg tenkte kunne bidra med relevante perspektiver, satte jeg opp noen krav til 

deltakelse: Informantene måtte ha minimum 60 studiepoeng fra høyere utdanning innenfor 

faget religion og etikk, og være lærer innenfor enten KRLE (8. -10. trinn) eller religion og 
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etikk (VG3). I tillegg måtte det foreligge en viss erfaring, samtidig som den enkelte 

informanten fortsatt falt under kategorien «nyutdannet». Jeg satte derfor krav om at 

informanten måtte ha minimum seks måneder, og maksimum tre års erfaring fra læreryrket, 

og måtte ha jobbet som religionslærer i minimum seks av de månedene. Innenfor dette 

tidsspennet sikret jeg at informantene hadde noe erfaring som religionslærer, og var såpass 

fersk at erfaringen fortsatt til dels satt friskt i minne. Jeg vurderte det sånn at et omfang på 6-8 

religionslærere ville gi et tilstrekkelig rikt materiale, gjerne jevnt fordelt mellom både kjønn 

og erfaring fra ungdomsskole og videregående.  

Dette var utgangspunktet for det jeg ønsket av utvalg, men man må også forholde seg til hva 

som er tilgjengelig av kandidater, og man er jo ikke garantert å få med seg de informantene 

man ønsker. Ettersom prosjektet mitt omfattet en overgang fra lærerutdanning til 

profesjonsutøvelse for lærere, og prosjektet har en potensiell nytteverdi for lærerutdanningen, 

med tanke på utdanning av fremtidige religionslærere, fikk jeg, gjennom den aktuelle 

utdanningsinstitusjonen distribuert en forespørsel til tidligere lektorstudenter, som 

tilfredsstilte kravene til utvalget, om å bli med på studien. Forespørslene inneholdt kort 

informasjon om studien, og hva deltakelse i studiet ville innebære, samt min 

kontaktinformasjon. Initiativet til å delta lå derfor på informantene, ettersom jeg ikke satt på 

deres kontaktinformasjon, mens de hadde min. Mailen ble sendt ut til 68 tidligere 

lektorstudenter som tilfredsstilte kravet til deltakelse, utdannet ved ett av landets universiteter.   

Av disse 68 fikk jeg svar fra åtte personer som uttrykte interesse for å bli med på min studie. 

Av disse åtte var det syv jeg fikk kontakt med senere, og som endte opp med å bli 

informantene i studien. Av disse syv var det seks kvinner og en mann, hvor to av disse jobbet 

på videregående skole og fem jobbet på ungdomsskole. To av de som jobbet på 

ungdomsskole hadde også erfaring fra videregående skole. Alle informantene som har deltatt i 

studien, tilfredsstilte de kravene jeg hadde satt, i tillegg fikk jeg det omfanget jeg ønsket meg 

til studien. Kjønnsfordelingen og fordelingen mellom ungdomsskole og videregående ble ikke 

like jevnt fordelt som jeg ønsket. Allikevel anså jeg utvalget som tilfredsstillende i forhold til 

forskningsspørsmålet i denne masteroppgaven. 

3.1.4 Gjennomføring av intervjuene 
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Etter at prosjektet ble godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata (se vedlegg 2), 

sendte jeg ut informasjonsskriv og samtykkeerklæring (se vedlegg 2) til alle informantene, for 

å sikre at de fikk tilstrekkelig informasjon om prosjektet, innsikt i de etiske retningslinjene, 

informasjon om hvilke rettigheter de har som informanter, og hvilket ansvar jeg hadde i 

forhold til å beskytte deres identitet gjennom anonymisering og oppbevaring av materialet. De 

fikk anledning til å lese gjennom dette, før de signerte samtykkeerklæringen. Dette ble gjort i 

forkant av intervjuene. Jeg hadde inntrykk av at informantene følte seg trygge og godt 

ivaretatt i denne prosessen.  

Samtlige av intervjuene ble gjennomført enkeltvis i november 2018 på informantenes 

arbeidsplass. Begrunnelsen for valg av sted var at det skulle være enklest mulig for 

informantene å delta i studien, selv i en hektisk lærerhverdag. Ingen av informantene uttrykte 

at lokasjonen var en utfordring for dem, men det kan tenkes at det kan ha påvirket situasjonen 

i forhold til for eksempel måten de fortalte om arbeidsforholdene på skolen de var tilsatt ved. 

Det kan også tenkes at lokasjonen ga informanten en trygghet i intervjusituasjonen, ettersom 

de var på en plass de kjente godt til. Seks av syv intervjuer ble utført på enerom, som gjorde 

at de uansett var noe skjermet fra omgivelsene på arbeidsplassen. En informant hadde ikke 

tilgang på enerom, derfor ble intervjuet utført på personalrommet på informantens 

arbeidsplass. Selv om det var relativt liten gjennomstrømning av andre lærere under 

intervjuet, kan stedsvalget ha preget svarene. For eksempel kunne informanten ha vært redd 

for å si noe som ville sette vedkommende i et dårlig lys på arbeidsplassen. Allikevel antyder 

ikke datamaterialet at informanten har holdt tilbake informasjon, sammenlignet med 

datamaterialet fra de andre som ble utført på enerom. Omfanget på intervjuene varierte etter 

hvor utfyllende informantene svarte, og hvor mye de hadde å si på de ulike spørsmålene. Det 

korteste intervjuet var på 26 minutter, og det lengste var på rundt én time, og de resterende 

fordelte seg jevnt mellom 30 min og én time.  

Alle intervjuene ble etter informantenes samtykke tatt opp ved bruk av diktafon, slik at jeg i 

etterkant kunne få muligheten til å lytte til opptakene og transkribere intervjuene, for å sikre 

så pålitelig informasjon som mulig som grunnlag for videre analyse. Etter min oppfatning 

virket ikke opptakeren å være et forstyrrende element for intervjusituasjonen. Jeg kan 

allikevel ikke utelukke at den kan ha hatt innvirkning på intervjusituasjonen. I etterkant av 

intervjuene skrev jeg en logg om intervjuet, og noterte eventuelle rammefaktorer, eller 

hendelser før, underveis eller etter, som kunne påvirket intervjuet. Jeg valgte å ikke notere noe 
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underveis i intervjuet, da jeg ønsket full tilstedeværelse, slik at jeg kunne konsentrere meg om 

det informanten sa, og føre samtalen videre der det var nødvendig. 

3.1.5 Hvem er de nyutdannede religionslærerne? 

Jeg vil i denne seksjonen gi en kort beskrivelse av de ulike informantene. Beskrivelsene 

baserer seg på intervjuet, og personopplysninger er anonymisert. Dette inkluderer blant annet 

navn og arbeidsplass. Alle informantene har bakgrunn fra et lektorprogram for 8.-13. trinn 

ved ett av landets universiteter, hvor man henholdsvis har to fag i utdanningen – ett fag med 

60 studiepoeng, og ett fag med 80 studiepoeng, referert til som 60-gruppe og 80-gruppe – i 

tillegg til PPU som inneholder spesifikk fagdidaktikk innenfor begge fagene, og 

masteroppgave innenfor 80-gruppen. Alle de nyutdannede er tilsatt ved skoler i 

Østlandsområdet. 

Andrea tok 60-gruppe religion og etikk, og 80-gruppe i norsk. I tillegg har hun tatt 10 poeng 

ekstra i religionsfaget og en bachelor i pedagogikk. Hun er 31 år og begynte å jobbe som 

lærer høsten 2017. Utenom dette har hun tatt noen vikartimer ved siden av studiet, men ellers 

ingen ekstra erfaring utover studiets praksisperiode. Hun jobber på en ungdomsskole, og har 

primært erfaring som religionslærer i KRLE-faget på ungdomstrinnet. 

Erik er 29 år gammel, har 80-gruppe religion og 60-gruppe norsk, og har i tillegg et årstudium 

i historie tilsvarende 60 studiepoeng. Erik har ingen jobberfaring før endt studie, har jobbet 

som lærer siden 2016 og er inne i sitt andre år som religionslærer i religion og etikk på 

videregående skole. 

Grete er 29 år gammel og har 80-gruppe religion og 60-gruppe norsk. Hun er inne i sitt andre 

år som lærer etter fullført utdanning, men jobbet også som religionslærer i en 20 prosent-

stilling under det siste året av studiet. Hun har all erfaring fra videregående skole. 

Helene er 25 år gammel og har 80-gruppe religion og 60-gruppe norsk. Hun er inne i sitt 

andre år som lærer etter endt utdanning, men jobbet 100 % ved siden av studiet det siste året, i 

tillegg til noen vikartimer i løpet av studie. Helene jobbet først på videregående skole ved 

siden av studiet, men er nå tilsatt ved en ungdomsskole, noe som gjør at hun har erfaring både 

i skolefagene religion og etikk og KRLE.  
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Lena er 31 år gammel og har 80-gruppe religion og 60-gruppe engelsk og er inne i sitt andre 

år som lærer på ungdomsskole etter endt utdanning, og har hatt KRLE hele veien.  

Tina er 25 år gammel og har 80-gruppe religion og 60-gruppe engelsk. Hun er inne i sitt andre 

år som lærer på ungdomsskole etter endt utdanning, men jobbet 20 % i tillegg til vikartimer i 

religion og etikk på en videregående skole, de siste 8 månedene av studiet. 

Zara er 27 år gammel og har 80-gruppe religion og 60-gruppe engelsk. I tillegg har hun 20 

poeng ekstra innenfor religionsfaget, og 60 studiepoeng innenfor samfunnsfag. Hun er inne i 

sitt andre år som lærer på ungdomsskolen, men jobbet også 60% som lærer i religion og etikk 

på en videregående skole mens hun skrev masteroppgave, det vil si det siste halvåret av 

studiet. 

3.2 Tidligere forskning 

3.2.1 Søk etter tidligere forskning 

Jeg har utført systematiske søk i nasjonale og internasjonale databaser, for å få en oversikt 

over aktuell forskning knyttet til min problemstilling, slik at jeg ikke vil gjenta tidligere 

forskning, men at masteroppgaven blir et nytt bidrag inn i forskningsfeltet, og samtidig finne 

relevant forskning å trekke inn i min studie.  

Jeg kontaktet bibliotekar ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo som har 

spesialisert seg på pedagogisk forskning, for å få hjelp til hvordan jeg systematisk kunne få 

oversikt over forskningsfeltet jeg skulle forholde meg til. Jeg fikk tips til søkeord og 

søkestrenger som jeg benyttet i de største internasjonale databasene, som ERIC, OVID, 

Campbell, Web of Science, o.l. Eksempelvis benyttet jeg meg av søkeord som: «reality 

shock», «practice shock», «novice teacher», «coping», eller søkestrenger som: «((«reality 

shock» and «cultural shock» and «practice shock» and «transfer shock») or («religious 

education» and education and teacher)).ab. [ab. betyr at søkene vært rettet mot treff i 

abstraktet til artiklene]». Jeg gjennomførte flere søk, og avgrenset og endret søkeordene og 

søkestrengene, for å få flest mulig relevant treff i forhold til problemstillingen min.  
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I tillegg gikk jeg systematisk gjennom databasene til Universitetet i Oslo, MF vitenskapelige 

høyskole, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, og Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet-NTNU, og skaffet meg oversikt over masteroppgaver og 

doktoravhandlinger som kunne ha relevans til min studie. 

En annen metode jeg benyttet meg av, var å sjekke referanselistene til relevante 

forskningsartikler, masteroppgaver, doktoravhandlinger og annen litteratur, for å identifisere 

om jeg fant relevante kilder som jeg ikke hadde fått tak på gjennom de systematiske søkene. 

I den forskningen jeg fant knyttet til problemstillingen i min studie, har jeg i teoridelen gjort 

rede for bidragene som er mest relevant i forhold til min egen forskning, og den litteraturen 

jeg ønsket å benytte meg av som teoretiske perspektiver i denne studien. 

3.3 Transkribering og analyse 

3.3.1 Transkribering 

Transkriberingen av intervjuene gjorde jeg manuelt ved hjelp av programmet InqScribe, fordi 

den har mulighet til å koble til en pedal, som gjør at man kan lytte til intervjuene, spole 

tilbake og høre intervjuene i redusert hastighet, uten å forlate vinduet man transkriberer i. I 

tillegg registrerte programmet tidspunktet i intervjuet for når de ulike spørsmålene og svarene 

ble gitt, som gjorde at jeg kunne finne tilbake i opptaket, dersom det var noe uklart i 

transkripsjonen. Dette gjorde at jeg på en effektiv og grundig måte fikk transkribert selve 

intervjuet med stor grad av nøyaktighet. I transkripsjonene har jeg også unngått bekreftelser 

av typen «ja» eller «mhm» og andre tilsvarende lyder for å gjøre transkripsjonene mindre 

oppstykket. Det er også et uttrykk for at jeg i analyse og tolkning ikke primært er ute etter 

denne typen interaksjon mellom meg og intervjuobjektet, selv om dette er med på å 

konstituere intervjusituasjonen og påvirker det som blir sagt. Utenom dette har jeg etterstrebet 

å transkribere intervjuene så autentisk og nøyaktig som mulig, men naturligvis vil intervjuet 

oppleves annerledes som tekst enn som lydfil. 

Når intervjuene transkriberes fra muntlig til skriftlig form, blir intervjusamtalen strukturert 

slik at det er bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann, 2017, s.206). Derfor er det viktig å 

anerkjenne at man ikke får full tilgang på den autentiske intervjusituasjonen, fordi det vil 
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være deler av situasjonen som ikke er tilgjengelig gjennom lydopptak, og transkripsjonen 

innebærer å ta valg overfor en rekke tekniske og fortolkningsmessige problemstillinger man 

møter underveis (s. 207). Et opptak vil alltid framstå som en ufullstendig rekonstruksjon av 

den konkrete situasjonen, og en transkripsjon er alltid en ufullstendig rekonstruksjon av 

lydopptaket. Gjennom skriveprosessen har jeg hatt tilgang på lydfilene fra intervjuene som et 

supplement til de transkriberte intervjuene, ved eventuelle behov for å klargjøre noen 

bestemte situasjoner i intervjuene. Transkripsjonene blir en del av den innledende fasen av 

analysearbeidet, ettersom jeg allerede i den prosessen foretok en del tolkninger av 

intervjudataen, og valg basert på tolkningene (s.206). 

3.3.2 Analyse 

Analysearbeidet er noe som foregår kontinuerlig gjennom hele forskningsprosessen (Larsen, 

2017, s. 113), fra man utformer problemstillingen og forskningsdesignet, velger ut 

informanter, utarbeider intervjuguide, gjennomfører intervjuene, og til man omformer de 

muntlige intervjuene til skriftlige transkripsjoner og foretar systematiske analyser av den 

foreliggende teksten. Jeg vil her legge frem den systematiske analysen jeg utførte på det 

transkriberte datamaterialet.  

Kvale & Brinkmann (2017) viser til at man først må bestemme hva som skal analyseres, og 

hvorfor – altså formål og innhold – før man begir seg ut på hvordan analysen skal foregå 

(s.217). Jeg har latt problemstillingen være utgangspunkt for hva i materialet som skulle 

analyseres, og hvilket formål analysen skulle ha, slik at jeg kunne få frem det datamaterialet 

som var relevant for min studie. 

Jeg har gjennomført en innholdsanalyse av de transkriberte intervjuene (Larsen, 2017), og har 

hatt som mål å forsøke å få fram stemmene til de nyutdannede religionslærerne. Allikevel 

innebærer en analyse å komprimere, systematisere og ordne datamaterialet slik at det blir 

mulig å tolke (s.113). Dette innebærer at stemmene fra de nyutdannede religionslærerne vil 

være preget av min oppfattelse, tolkning og fremstilling. Jeg har forsøkt å være bevisst på min 

egen påvirkning på materialet ved å stille meg kritisk til mine egne tolkninger av materialet, 

og spørre: «Er dette virkelig det informanten mener?». Samtidig tror jeg informantene i stor 

grad også har påvirket meg gjennom denne prosessen med intervjuene, transkriberingen og 

flere gjennomlesninger av det transkriberte intervjuet. Datamaterialet, og analysene av det, 
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kan derfor sies å være kunnskap og meningsdannelse som blir konstruert mellom meg 

informantene og meg som forsker.  

Ut fra problemstillingen: «Hvordan vurderer nyutdannede religionslærere den første tiden 

som lærer innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk?», utformet jeg tre 

forskningsspørsmål som representerer det jeg har ønsket å finne og få svar på i det 

foreliggende transkriberte datamaterialet.  

1: Hvordan beskriver de nyutdannede seg selv i rollen som fersk religionslærer? 

2: Hvilke utfordringer framhever de nyutdannede religionslærerne fra den første tiden, og 

hva legger de vekt på i håndteringen av utfordringene? 

3: Hvilke sammenhenger og mangel på sammenhenger ser de nyutdannede religionslærerne 

mellom lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen i forhold til utfordringene de har møtt, og ut 

fra rollen som fersk religionslærer? 

Disse forskningsspørsmålene har vært grunnlag for tre overordnede analytiske kategorier for 

videre systematisering av datamaterialet. Innenfor hver av disse har jeg kodet og kategorisert 

uttalelser fra intervjuene, for så å foreta en ny granskning, omkoding og kombinering av 

koder. Jeg vil legge frem hvordan jeg har systematisert datamaterialet innenfor de ulike 

overordnede kategoriene. 

Det første forskningsspørsmålet handler om hvordan de nyutdannede religionslærerne 

beskriver seg selv i rollen som fersk religionslærer. Til grunn for kodingen i denne analysen 

benyttet jeg Judith Everingtons (2016) fire teoretiske perspektiver på hva som angår 

profesjonalitet for en religionslærer, beskrevet nærmere i kapittel 2 om teori og teoretiske 

perspektiver. Dermed gjennomførte jeg en teoristyrt analyse av datamaterialet knyttet til 

religionslærerrollen, da jeg ønsket å se datamaterialet i sammenheng med eksisterende 

begreper om religionslæreren. Jeg grupperte uttalelser fra informantene innenfor hver av disse 

fire perspektivene. Jeg foretok i tillegg en gjennomlesing av datamaterialet som falt utenom 

disse fire perspektivene, for å sjekke om jeg hadde utelatt viktig uttalelser om 

religionslærerrollen. Jeg fant ikke noe av betydning. 

Det andre forskningsspørsmålet handler om hvilke utfordringer de nyutdannede 

religionslærerne beskriver at de har møtt den første tiden, og hvordan de håndterer disse. Her 
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blir informantene bedt om å gjenkalle situasjoner som de ikke nødvendigvis står i på 

tidspunktet av intervjuet. Nåtidssituasjonen kan derfor hatt innvirkning på svarene. Samtidig 

blir de bedt om å både vurdere den første tiden, og vurdere nåtidssituasjonen, som kan ha 

bidratt til at informantene har klart å skille mellom de ulike erfaringene. Når det er sagt, 

benyttet jeg meg av intervjuguiden som utgangspunkt for kodingen og kategoriseringen av 

analysen. Jeg grupperte uttalelser fra informantene om utfordringer de hadde opplevd og 

hvordan de håndterte disse innenfor de disiplinfaglige-, religionsdidaktiske- og pedagogiske 

aspektene ved lærerprofesjonen. Jeg så også på om dette var utfordringer de hadde møtt det 

første året, om utfordringene eller håndteringen av utfordringene hadde endret seg etter det 

første året, og hva de uttrykte i forhold til støtte på arbeidsplassen til å håndtere disse 

utfordringene. Datamaterialet organiserte jeg i en matrise knyttet til hver informant, under 

kodene: disiplinfaglig utfordring, håndtering av disiplinfaglig utfordring, religionsdidaktisk 

utfordring, håndtering av religionsdidaktisk utfordring, pedagogisk utfordring, håndtering av 

pedagogisk utfordring, andre utfordringer, håndtering av andre utfordringer, støtte til 

håndtering, og ønsket støtte til håndtering. I andre runde av analysen tok jeg bare med det 

materialet som beskrev utfordringer knyttet spesifikt til religionsfaget. Deretter reorganiserte 

jeg utfordringer og håndtering av utfordringer ved å vektlegge sammenhenger mellom dem, 

før jeg så etter mønster og tendenser på tvers av informantene, og grupperte dem etter 

overordnede kategorier innenfor det disiplinfaglige, religionsdidaktiske og pedagogiske 

aspektet. Disse kategoriene er: kunnskapsutfordring, disiplinfaglig kunnskap fra studiene 

utfordret av levd praksis, å få til diskusjon, elevenes personlige involvering, læreplan og 

tidsrammer, å håndtere utfordringene, og vektlegging av profesjonserfaring. 

Det tredje forskningsspørsmålet handler om hvilke sammenhenger og mangel på 

sammenhenger de nyutdannede religionslærerne ser mellom lærerutdanningen og 

profesjonsutøvelsen i forhold til utfordringene de har møtt, og ut fra rollen som fersk 

religionslærer. I første kodingsrunde samlet jeg uttalelser hver informant hadde om 

sammenhenger mellom lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen. Deretter identifiserte jeg 

overordnede kategorier som jeg grupperte uttalelsene inn i. Disse kategoriene var: fragmentert 

utdanning, idealistisk utdanning, teoristerk uten profesjonsretning, og viktigheten av praksis i 

utdanningen. For å sikre at dette utvalget av datamaterialet fikk samme retning som resten av 

datamaterialet fra de foregående analysene, ble de førende for siste runde av denne analysen. 

Det materialet som belyser problemstillingen ble prioritert, og jeg sto igjen med tre 
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kategorier: fragmentert utdanning, idealistisk utdanning, og teoristerk uten profesjonsretning. 

Uttalelsene om viktigheten av praksis ble reorganisert inne i de andre kategoriene. 

I fremstillingen av funnene fra analysen i kapittel 4, har uttalelsene fra analysen blitt 

ytterligere tolket og satt i sammenheng. Jeg har forsøkt å la materialet komme frem, men har 

ved flere tilfeller måttet gjengi materialet i korte trekk. Ikke minst er mitt eget tolkningsbidrag 

synlig når jeg har satt ulike deler av materialet i sammenheng og sett materialet i forhold til 

problemstillingen. Jeg har i noen tilfeller bearbeidet sitatene noe med den hensikt å gjøre 

meningsinnholdet tydelig. Dette innebærer naturligvis at sitatene er preget av min tolkning av 

meningsinnholdet. 

3.4 Validitet og reliabilitet 

Målet med dette delkapitlet er å diskutere om forskningen som er utgangspunktet for denne 

masteroppgaven er pålitelig og gyldig. 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s.276), og handler om hvorvidt resultatene i denne forskningen kan 

reproduseres på andre tidspunkter av andre forskere. Dette spørsmålet angår både intervjuet, 

transkriberingen og analysen. 

Kvale & Brinkmann (2017) viser som nevnt til at i et intervju skjer det en forhandling av 

mening mellom forskeren og informanten (s.274). Det blir derfor viktig å fremheve at når jeg 

i fremstillingen av funnene fra analysen skriver at en informant «forteller», «påpeker», 

«uttrykker», o.l., så er det noe som har blitt til i samspill mellom meg som forsker og 

informanten, i tillegg til min tolkning av denne informasjonen som har blitt fremstilt i 

analysen. Et semistrukturert intervju gir rom for å la intervjusituasjonen styre deler av 

samtalen, noe som kan gå på bekostning av reliabiliteten, ettersom andre forskere kan oppleve 

at intervjusituasjonen hadde tatt en annen vending enn det gjorde i mine intervjuer. Den faste 

strukturen gir likevel et noenlunde likt utgangspunkt for de ulike intervjuene, men jeg vil 

fremheve at enhver intervjusituasjon er unik, fordi mening skapes mellom forsker og 

informant. Derfor henger også informasjonen som ble produsert i intervjuene sammen med 
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mine ferdigheter som intervjuer. Selv om jeg gjennomførte en pilot på intervjuguiden og jeg 

fikk øvd meg som intervjuer, kan min begrensede erfaring som intervjuer hatt innvirkning på 

kvaliteten av intervjuet, det vil si i hvilken grad jeg evnet å åpne opp for at informantene fikk 

rom til å styre intervjusituasjonen. Intervjusituasjonen inneholder altså både elementer som 

drar mot noe unikt og enestående som ikke lar seg reprodusere, samtidig som det 

semistrukturerte intervjuet også representerer en struktur som etableres i ulike situasjoner. I 

selve transkripsjonen og analysen er reliabilitet knyttet til beskrivelsene av metoden slik jeg 

har gjort tidligere, på måter som gjør det mulig å vurdere om tilsvarende resultater 

fremkommer i andre forskningsbidrag. 

3.4.2 Validitet 

Validitet er knyttet til spørsmål om forskningens sannhet, riktighet og styrke, og vil i 

kvalitativ forskning handle om i hvilken grad en metode undersøker det den er ment å 

undersøke (Kvale & Brinkmann, 2017, s.276). En måte å sikre validitet i denne studien er 

gjennom refleksivitet (Johnson, 2013, s.299), hvor jeg har forsøkt å hele tiden være klar over 

min egen påvirkningskraft på elementer ved denne studien. Jeg vil trekke frem mulige punkter 

hvor dette kan ha hatt betydning. Problemstillingen og studieobjektet reflekterer i stor grad 

min egen situasjon: Jeg er selv lektorprogramstudent som nå jobber som religionslærer ved 

siden av studiet og erfarer utfordringer ved overgangen fra studier til profesjonsutøvelsen som 

lærer. Derfor har jeg i forkant, underveis og i etterkant av intervjuene vært bevisst på at min 

egen erfaring potensielt kunne påvirke intervjusituasjonen, transkripsjonen og analysen. I 

intervjusituasjonen kunne jeg påvirket gjennom for eksempel å stille ledende spørsmål basert 

på bevisste eller ubevisste forutinntatte tanker om det jeg ønsket å få vite mer om. Samtidig 

tror jeg også at denne bevisstheten og det kritiske blikket på meg selv, har gjort meg ekstra 

bevisst på å ivareta en avstand til materialet, og jeg har forsøkt å la samtalen med 

informantene strømme fritt ut fra de forhåndsbestemte spørsmålene i intervjuguiden. I et 

tilbakeblikk ser jeg at intervjuguiden er førende for intervjuene, men at informantene også 

har, slik jeg ser det, fått rom til å prege intervjusituasjonen.  

I transkripsjonen var jeg opptatt av å ordrett skrive ned det informantene sa, men som jeg var 

inne på tidligere, innebærer transkripsjonen en tolkning, som kan være preget av mine 

forutbestemte oppfatninger og ønske for studien. I analysen har jeg også vært bevisst på min 
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egen rolle og stemme, og forsøkt å la informantenes stemmer tre tydelig fram i mine 

fremstillinger av funnene og tolkningene.  

Jeg tenker også det er viktig å framheve at min nærliggende tilknytning til forskningsfeltet er 

en positiv forutsetning for etableringen av datamaterialet, analysen og drøftinger. Slik jeg 

opplevde det i intervjusituasjonene, gjorde min interesse for feltet og for de nyutdannede 

religionslærernes erfaring, at informantene fikk et trygt rom til å dele sin empiriske kunnskap. 

En ytterligere avstand til feltet kunne kanskje ha gått utover informantenes interesse til å dele 

av sine erfaringer. Et forskningsprosjekt vil naturligvis bli ledet av en forsker som har 

interesse og nærhet til feltet, noe som gjør denne potensielle påvirkningen uunngåelig. I 

tillegg vil jeg også få frem, slik jeg også var inne på i forbindelse med analysen, at 

informantene kan ha preget meg gjennom denne forskningsprosessen. Igjennom denne 

studien har jeg selv blitt mer bevisst på min egen overgang fra studier til profesjonsutøvelse. 

Jeg befinner meg i et mellomstadium mellom overgangen fra lærerutdanningen til 

profesjonsutøvelsen, da jeg fortsatt er i utdanningen, samtidig som jeg jobber som 

religionslærer på en videregående skole. Dette gjør at jeg er mottagelig for den erfaringen de 

nyutdannede religionslærerne har fra den første tiden som lærer på heltid, fordi jeg selv 

ønsker å lære av den, og dermed også ønsker å formidle den videre så presist som mulig.  

Målet for denne studien har ikke vært å produsere generaliserbare resultater, men har hatt 

fokus på å belyse problemstillingen med erfaringer fra noen nyutdannede religionslærere. 

Resultatene i denne studien kan dermed ikke uten videre overføres til andre situasjoner enn 

det de nyutdannede religionslærerne forteller om. Men studien synliggjør likevel viktige 

erfaringer og vurderinger og bidrar dermed med eksempler og konkretiseringer på hvordan 

den første tiden som religionslærer kan se ut. Dette er forhåpentligvis et fruktbart bidrag til 

alle som er opptatt av utdanningen og profesjonsutøvelsen til religionslærere spesielt og 

lærere mer generelt. 

3.5 Forskningsetiske betraktninger 

Denne studien er forankret i sentrale forskningsetiske retningslinjer. Før jeg gikk i gang med 

innsamling av data, fikk jeg prosjektet godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata. 

Informanten har rett til å vite formålet med forskningen, hva som forventes av dem, og 

mulighet til å trekke seg når som helst (Ryen, 2016, s.32). Jeg sendte ut et informasjonsskriv 
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med samtykkeerklæring (se vedlegg 2) til informantene, som de fikk lese igjennom i forkant 

av intervjuene. Skrivet inneholdt informasjon om formålet med prosjektet, hvem som står 

ansvarlig, hvorfor de ble spurt om å være med, hva det ville innebære for de å delta, 

informasjon om at det er frivillig å delta og at de har rett til å trekke seg fra prosjektet til 

enhver tid, hvordan deres personvern ville bli ivaretatt og anonymisert, hva som skjer med 

opplysningene etter endt prosjekt, hvilke rettigheter informanten har, og kontaktinformasjon 

dersom vedkommende ønsket å vite mer om prosjektet (se vedlegg 2). Befring (2015) påpeker 

at prinsippet om informert og frivillig samtykke betyr å forsikre seg om at informantene helt 

sikkert vet hva deltakelse i prosjektet innebærer (s.31). Derfor forsikret jeg meg og om at 

informantene hadde forstått innholdet i skrivet, før de signerte samtykkeerklæringen, og før 

jeg iverksatte intervjuet. Jeg opplevde tillit fra informantene i forhold til ivaretagelsen av 

deres personvern i dette forskningsprosjektet.  

En del av premisset for å bli med på forskningen var at jeg sikret konfidensialitet (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s.106), derfor gjorde jeg det tydelig for informanten hvordan jeg skulle 

behandle dataene, og hva som skulle anonymiseres i transkripsjonen av intervjuene, som ble 

datamaterialet i denne studien. Rent konkret ble opptakene fra intervjuene lagret på en 

kryptert ekstern harddisk beskyttet av et personlig passord. I transkripsjonene ble all 

konfidensiell informasjon om informantene anonymisert, hvor hver informant, og annen 

gjenkjennbar informasjon, ble tildelt fiktive navn, som for eksempel skoler de jobber på, 

steder de kommer fra, eller personer de nevner ved navn i intervjuene. Informasjon om de 

fiktive navnene ble lagret på en annen lokasjon enn de transkriberte intervjuene.  

Kvale & Brinkmann (2017) fremhever forskerens rolle hva gjelder forskningsetiske 

betraktninger (s.108). Jeg som forsker har hatt et bevisst etisk ansvar gjennom hele 

masterprosjektet, og har hele veien vurdert om valgene jeg tar er i tråd med sentrale 

forskningsetiske retningslinjer. Dette innebærer først og fremst å ivareta og beskytte 

informantens personvern til enhver tid. Men det handler også om at fremstillingen av det 

informantene forteller i intervjuene er så nøyaktig som mulig, slik at jeg slik at jeg 

forhåpentligvis har evnet å frem de nyutdannede religionslærernes stemmer, og ikke kun min 

egen stemme. 
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4 Analyse av materialet 

Dette kapitlet er delt inn i tre delkapitler, med underliggende seksjoner knyttet til delkapitlet. 

Tredelingen tar utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene som avgrenser 

problemstillingen. I første delkapittel vil jeg ta for meg analysen av informantenes 

refleksjoner over religionslærerrollen, i andre delkapittel presenterer jeg analysen av det 

informantene forteller om utfordringer de har møtt som fersk religionslærer, før jeg til slutt vil 

legge frem analysen av sammenhenger informantene trekker mellom lærerutdanningen og den 

profesjonsutøvelsen de nå står i. 

4.1 Religionslærerrollen 

Hvordan beskriver de nyutdannede seg selv i rollen som fersk religionslærer? 

Med utgangspunkt i Everingtons (2016) fire overordnede perspektiver på hva det vil si å være 

en profesjonell religionslærer, som handlet om (1) å bli anerkjent som profesjonell, (2) 

personlig formål for faget, (3) lærerautonomi, og (4) åpenhet i undervisning om eget ståsted 

(se kapittel 2), vil jeg legge frem det informantene forteller om sin rolle som fersk 

religionslærer. 

4.1.1 Å bli anerkjent som profesjonell 

Det første perspektivet Everington trekker frem i forbindelse med å være profesjonell 

religionslærer handler om anerkjennelse. Hvordan opplever de nyutdannede religionslærerne 

at deres rolle som religionslærer blir anerkjent? Her vil jeg både se på anerkjennelse av 

religionsfagets status i skolen, anerkjennelse av deres posisjon som ferske religionslærere, og 

hvem de opplever anerkjennelsen eller mangel på anerkjennelse fra. 

Andrea skulle gjerne sett at hennes nye og oppdaterte kompetanse som nyutdannet rett fra 

universitetet var noe andre lærere på skolen anerkjente i form av å vise interesse for hennes 

bidrag inn i kollegiet. Hun mener hun hadde mye å bidra med ettersom hennes arbeid har blitt 

anerkjent av elevene hennes: «Jeg har jo fått mye gode tilbakemeldinger fra elevene, som 

synes at det var morsommere å ha meg som lærer. Så det er mulig at noen av de eldre kunne 

hatt litt glede av det også.»  



39 

 

Erik, Lena, Grete og Tina beskrev en usikkerhet i posisjonen som nyutdannete 

religionslærere, knyttet til at man er redd for ikke å fremstå og bli anerkjent som profesjonell, 

av henholdsvis kolleger eller skoleledelsen, fordi man har spørsmål om ting, eller føler man 

ikke mestrer profesjonen fullt ut. Når Erik ser tilbake på den første tiden, skulle han ønske han 

turte å spørre mer som fersk lærer: 

[…] ikke være redd for å fremstå som dumme og inkompetente hvis du spør om hjelp. 

Det er bare å fyre løs. Når jeg har spurt om hjelp og bedt om hjelp, så har folk vært 

veldig positive og gjerne villet bidra, så det er helt klart lurt å gjøre det. Så er det litt 

sånn at man vegrer seg for å gjøre det, man føler at dette skulle jeg kanskje kunne, 

også tør man ikke å spørre noen om hjelp til det. Men må ikke tenke sånn når man er 

fersk lærer. 

Erik uttrykker her at man også selv må anerkjenne at man trenger ekstra hjelp når man er 

fersk lærer, og at det å spørre om hjelp ikke trenger å gå på bekostning av det å bli anerkjent 

som kompetent lærer.  

Grete fortalte at hun hadde bygget seg opp et ideal fra utdanningen om hvordan man skulle 

være som lærer, noe hun opplevde som vanskelig å realisere. I forbindelse med dette forteller 

hun at det var essensielt for henne å høre at andre lærere også opplevde og anerkjente 

vanskeligheter som hun selv opplevde som fersk lærer: 

Jeg tror det er fordi, veldig ofte, føler jeg at det hjelper meg å bare høre at noen andre 

har opplevd det samme, at man ikke er alene med de utfordringene og de 

opplevelsene. Det har vært kjempeviktig, fordi det gir liksom et driv til å fortsette da. 

Jeg tror med en gang man føler at det er bare i mine timer at de oppfører seg sånn, så 

er det lett å bli veldig motløs.  

Tina fremhever i samme stil som Grete en slags tendens til å være veldig streng og negativ til 

seg selv og sin egen profesjonalitet:  

I det første året, i hvert fall, var jeg så innmari sånn der, hvis du får en negativ 

tilbakemelding på ting, du kan få ti positive og en negativ, og det eneste du går og 

tenker på er den ene negative. 

Tina forteller at hun har blitt mer positiv til egen lærerpraksis, noe som kan tyde på at hun 

også trengte å anerkjenne seg selv som profesjonell lærer. Det kommer nemlig frem i 



40 

 

intervjuet at hun har opplevd at hennes profesjonsutøvelse har blitt anerkjent og støttet av 

kollegiet hun er en del av, for eksempel måten hun håndterte en vanskelig elevytring, en 

situasjon nærmere beskrevet i delkapitlet om utfordringer i læreryrket nedenfor. Helene 

forteller også at hun har opplevd god støtte i sin lærerpraksis fra både kolleger og 

skoleledelse, og har sjeldent følt seg alene som religionslærer. 

Zara uttrykker også at hun opplevde å bli anerkjent av både skoleledelsen og kolleger, selv 

om hun var fersk lærer, og forteller om en tillit og interesse for hennes profesjonsutøvelse: 

Du vet, for eksempel ledelsen og andre lærere har tillit til at du vet hva du gjør da. De 

kan jo stille spørsmål som "hvorfor gjorde du det", men de gjør det fordi de på en 

måte viser at de er nysgjerrig på hvorfor du har tatt disse pedagogiske valgene, og 

sånne ting som det da, enn å være kritisk til dem. 

Så langt har ingen av momentene handlet om problemstillinger knyttet til KRLE eller religion 

og etikk. De blir synlige når perspektivet vendes mot anerkjennelsen av skolefaget. Tina 

mener faget i skolen svekkes av at det er så mange ufaglærte som kan og som får undervise i 

faget, noe som går på bekostning av de religionslærerne som har kompetanse og engasjement 

for faget. Hun forteller:  

Jeg skulle ønske at det var større krav på at man må ha en viss kompetanse i faget, for 

det er da jeg tror at faget kan bli så bra som det kan være. […] Det er et fag som blir 

veldig nedprioritert, føler jeg. Og det er jo en stor overgang fra at du kommer fra 

studiet, og alt de siste fem årene har handlet om er det faget, også er det bare et lite 

fag i skolen, det faget som har minst timer, og det faget som flest ufaglærte får.  

Ut fra det Tina uttrykker, blir ikke religionsfaget på et utdanningspolitisk nivå anerkjent som 

et like viktig fag som andre fellesfag i skolen. Anerkjennelse handler her om rammetimetall 

og krav om kompetanse. 

Zara opplever heller ikke at religionsfaget blir anerkjent som et likeverdig fag: 

Jeg vet ikke om du vet det, men det blir ofte et "fyllfag" på ungdomsskolen. [..] At 

lærere som ikke har fått stillingen sin 100 % fylt opp, får som oftest kasta religion 

etter seg, selv om de ikke har kompetanse. […] Jeg tror ikke hvem som helst kan 

undervise i religion. 
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I tillegg til dette påpeker hun at ved to ulike skoler har hun opplevd at det brukes gamle og 

utdaterte lærebøker i undervisningen, noe som går på bekostning av kvaliteten i faget, og i 

eksamenssituasjoner har hun møtt på sensorer uten faglig kompetanse, noe som gikk utover 

en rettferdig vurdering av elevene. Zara har heller ikke opplevd at religionsfaget har blitt 

anerkjent på lik linje med andre fag i lektorprogrammet, fordi undervisningen i de 

pedagogiske fagene og praksisperiodene har prioritert andre fag.  

Tina trekker og frem at hun ikke har opplevd at faget blir anerkjent av elevene som et viktig 

fag i skolen. Dette er noe hun jobber aktivt med å skape hos elevene:  

[V]eldig mange er kritiske til faget, "hvorfor skal vi ha det faget her, hvorfor?", så det 

begynte jeg med både i fjor og enda mer med i år, at når jeg begynner med nytt fag på 

8. trinn at jeg føler at jeg må rettferdiggjøre faget da, forsvare hvorfor vi skal ha dette 

her. 

4.1.2 Personlig forståelse for formålet med faget 

Det andre perspektivet Everington trekker frem i forbindelse med å være profesjonell 

religionslærer handler om at man som religionslærer bør ha et ønske eller en personlig 

forståelse av formålet med faget. Dette kan man se i sammenheng med det overordnede 

formålet for faget i skolen, som også begrunner fagets plass i skolen. Tendensen blant de 

profesjonelle lærerne fra Everingtons studier, som også er forenlig med formålet med 

religionsfaget i den norske skolen formulert i læreplanene i KRLE og religion og etikk 

(Utdanningsdirektoratet, 2006a; Utdanningsdirektoratet, 2006b), er å vektlegge et mål om å 

bekjempe fordommer eller fremme et mer harmonisk multikulturelt samfunn, som i flere 

tilfeller kan vise seg å være vanskelig å gjennomføre i praksis. 

Sett i forhold til Everingtons arbeider, framstår informantene i denne studien som mindre 

tydelige i formuleringen av en personlig forståelse av formålet med faget, men i intervjuene 

har det kommet frem en del tanker om hensikten med faget, og hvilken rolle religionslæreren 

har i klasserommet.  

Alle informantene forteller på ulike måter at de tenker religionsfaget har et ekstra 

holdningsdannende ansvar, hvor åpenhet, forståelse og respekt er gjennomgående verdier i 

ulike beskrivelser av faget, og/eller gjør seg gjeldende i forbindelse med ulike utfordrende 
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situasjoner i klasserommet (se delkapittel om utfordringer i religionsfaget). Grete uttrykker 

hva hun mener er hennes ansvar som religionslærer:  

Jeg skal jo få disse elevene, tenker jeg selv i hvert fall, til å klare å snakke med 

hverandre på tvers av kulturer og ulike religioner, eller ulike religions- eller 

livssynsståsted egentlig. 

Andre snakker tydeligere om å bekjempe fordommer og stereotyper, og det er flere av lærerne 

som uttrykker et sterkt engasjement for faget. Helene forteller om det på denne måten: «Det er 

viktig at man lærer om ulike religioner, og om respekt for ulike religioner.» Zara fremhever 

toleranse som noe hun ønsker å fremme i undervisningen sin, gjennom å sammenligne 

religionene. Tina håper hennes engasjement og visjon skal smitte over på elevene:  

Ja, og for å kunne overbevise, for det er veldig mye som jeg brenner så veldig for, jeg 

ser så mye potensialet i det faget her, og jeg ønsker liksom at elevene skal få den 

samme følelsen da, at det vi lærer i det faget her er faktisk viktig, og det kan jeg bruke, 

det er noe jeg har bruk for i livet mitt. 

4.1.3 Lærerautonomi 

Det tredje perspektivet Everington trekker frem i forbindelse med å være profesjonell 

religionslærer handler om lærerautonomi: Har man frihet til å tolke mål og strategier i 

undervisningen? Det å få muligheten til å følge sine egne tolkninger av mål i 

undervisningspraksisen og dra veksel på egen personlig kunnskap, har i Everingtons studier 

vist seg å være en viktig motivasjonsfaktor for religionslærere, og har gjort det mulig for de 

fleste å skape kreative broer mellom elevenes verden og de religiøse tradisjonene. Her vil jeg 

legge frem det de nyutdannede religionslærerne forteller om hvordan de opplever frihet til 

selvbestemmelse i sin lærerhverdag. 

Erik synes kompetansemålene i læreplanen er for generelle, og skulle ønske at det forelå mer 

spesifikke mål han kunne forholde seg til. Han uttrykker dermed et mindre behov for åpne 

læreplanmål som gir større handlingsfrihet og autonomi i religionsundervisningen. 

Grete uttrykker at man burde fått bedre veiledning på hvordan man kan tilnærme seg 

kompetansemålene i læreplanen under utdanningen. Samtidig påpeker hun viktigheten av 

autonomi i forhold til det faglige innholdet i undervisningen, og uttrykker at hun ikke er 
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interessert i at det skal styres ovenfra. Hun forteller i denne forbindelse at hun ønsker å kunne 

tilpasse undervisningen i forhold til hva hun synes er spennende og viktig å ta opp i 

religionsfaget:  

Nei, det er jo, for eksempel når vi snakker om homofili da, det er jo litt sånn tema som 

er veldig viktig for meg da, eller jeg synes det er innmari spennende, så jeg bruker 

veldig mye tid på det når jeg snakker om egentlig alle religionene da. 

Helene uttrykker i likhet med Grete at hun følte utdanningen ikke fokuserte nok på hvilke 

kompetansemål elevene skulle arbeide med på fremtidig arbeidsplass, noe som skapte 

usikkerhet når hun selvstendig måtte tolke kompetansemålene og legge opp undervisning 

alene. Hun fortalte dermed at for henne har det vært godt å jobbe i team med mer erfarne 

lærere, slik at man kan ha en god dialog i forhold til hvordan man skal forholde seg til 

kompetansemålene, og hva man bør fokusere på i undervisningen.  

Tina har en helt annerledes opplevelse av det å jobbe i faglig team i religionsfaget. På hennes 

arbeidsplass utarbeider religionslærerne i fellesskap plan for undervisningen hver uke. Tina 

forteller at hun opplever dette som begrensende for hennes frihet til å selvstendig legge opp 

undervisning i forhold til læreplanen:  

[…] [D]u må jo gå på kompromiss med enkelte ting da, som du tenker, det kan være 

bare opplegget i timene, «dette hadde ikke jeg valgt hvis jeg hadde gjort det sjøl», ikke 

fordi det er dårligere, men bare fordi du ikke liker sånn type undervisning, eller synes 

det er kjedelig. 

Hun savner et større rom til egen læreplantolkning og egen undervisningspraksis i 

religionsfaget, og lever i håpet om at ny læreplan vil gi henne større frihet til dette. Lena 

snakker også noe om det samme, men vinkler det i retning av at det har vært utfordrende å 

samarbeide med andre lærere i forbindelse med religionsundervisning, fordi de har en del 

ulike meninger om hva som bør vektlegges. Kompromisset kan i dette tilfellet synes å gå på 

bekostning av egen utfoldelse i religionsfaget.  

De fleste informantene uttrykte en frustrasjon overfor læreplanen og alle kompetansemålene 

man måtte gjennom i forhold til rammetimetallet. Ettersom man er bundet av både tid og en 

fullpakket liste med kompetansemål, kan spillerommet føles svekket, selv om man i 

prinsippet har metodefrihet. Tina uttrykker frustrasjonen på denne måten:  
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[…] [M]ine ambisjoner og tanker for dette faget her da, og sånn som vi har snakket 

om det når du har religionsdidaktikk, så blir du jo på en måte, du tror så på faget ditt 

da, også møter du en læreplan som egentlig begrenser deg veldig. […] [D]u må innom 

så innmari mye forskjellig, slik som læreplanen er i dag. Vi har så lite timer også har 

vi en hel haug av kompetansemål.  

Zara uttrykker også at omfanget av kompetansemål svekker metodefriheten, fordi det i praksis 

ikke er tid til å utføre visse metoder, og det letteste da, for å sikre at elevene kommer seg 

gjennom kompetansemålene, er de metodene som sikrer dette på raskest mulig måte, men 

som ikke nødvendigvis er den beste måten å lære på:  

Også det der å ha en dialog med elevene, og ha samtaler, litt oftere. Jeg vet at det blir 

vanskelig igjen på grunn av kompetansemålene, og det er jo kjappere også bare gå 

igjennom et foredrag, eller en power point, og bare krysse av hvert kompetansemål. 

4.1.4 Åpenhet i undervisningen 

Det fjerde perspektivet Everington trekker frem i forbindelse med å være profesjonell 

religionslærer handler om åpenhet i undervisningen. Hvor åpen skal man være om egen tro og 

erfaring i undervisningen? Hvor mye skal man forvente av elevene i forhold til dette? Er det 

nødvendig med åpenhet? Fra Everingtons studier handlet det å være åpen om egen tro og 

erfaring i undervisningen om å skape tillit og åpenhet i klasserommet, slik at personlige syn 

kan uttrykkes. Med åpenhet kommer også utfordringer fordi det kan gå på bekostning av 

elevenes privatliv, derfor finnes det også gode argumenter for å opprettholde en grad av 

distanse og objektivet i religionsundervisningen. Her vil jeg trekke frem hvordan de 

nyutdannede religionslærerne forteller om åpenhet i sin religionsundervisning.  

Erik legger frem at han tenker det kan være både vanskelig og ikke alltid nødvendig å få 

elevene til å dele personlige ting, men fremhever samtidig at etikkdelen av faget kan 

frembringe egne personlige meninger hos elevene. I tillegg anerkjenner han at en del av 

religionsfaget handler om å legge til rette for at eleven skal bli kjent med seg selv gjennom å 

tenke og reflektere over egne valg. Lena legger vekt på hvor viktig det er med objektivitet i 

religionsundervisningen, at du snakker om alle religionene med likt engasjement, og uttrykker 

i denne sammenheng at man som lærer bør være mindre personlig i religionsfaget:  
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For du må på en måte ikke la deg og dine meninger som mennesket bli synlig, da, og 

du må være mye tydeligere som lærer, og mye mindre personlig i KRLE enn for 

eksempel i engelsk, slik jeg opplever, da. 

For Grete er det viktig at elevene opparbeider seg et visst kunnskapsgrunnlag i faget før de 

begynner å reflektere, diskutere og etter hvert formidle sine egne meninger. Dette er både for 

at diskusjonen skal ha en faglig tyngde, men også for at elevene skal opparbeide en trygghet i 

seg selv og på de andre elevene i klassen, før diskusjonene og åpenheten kommer. Allikevel 

gir Grete mulighet til åpenhet i klassene sine, og selv om hun ikke uttrykker at hun deler mye 

av sin tro, forteller hun om en forståelse for andres tro og behov for å uttrykke sin mening i 

religionstimene. I tillegg forteller hun at hun setter pris på denne siden ved faget: 

Nei, jeg, åh, jeg elsker det jo, og jeg elsker de diskusjonene som oppstår. Og bare sånn 

for å ha sagt det så er jo det også en av de fordelene kanskje ved å jobbe på en sånn 

skole som det her, at elevene er veldig spontane og sier ofte det de tenker, da. Det er 

ikke så gjennomtenkt og det er ikke alltid så politisk korrekt, det er ikke alltid så 

nøytralt, og det er veldig forfriskende da å være i et sånt klasserom hvor folk bare spyr 

ut det de tenker på.  

Samtidig viser hun til en tendens hvor elever gjerne uttrykker sine meninger i forhold til andre 

religioner, eller kan godta prinsipper de selv er imot, så lenge det er i andre religioner enn sin 

egen, «men med en gang det liksom kommer for nært, eller har noe som helst med dem å 

gjøre, så er det et problem. Og det er jo sånn typisk sånn utfordring du møter i religionsfaget 

da.» Grete legger vekt på at hun gjerne deler av egne erfaringer i møte med forskjellige 

religioner, og at dette bidrar til åpenhet, men at det samtidig er viktig at hun kan distansere 

seg litt fra sensitive temaer, og heller vise til hvordan ulike religioner og livssyn forholder seg 

til disse, fremfor å legge ut sine egne meninger. Man kan gjenkjenne både viktigheten av 

åpenhet og viktigheten av distanse i intervjuet med Grete. 

Helene uttrykker at hun var usikker da hun begynte som lærer på hvor mye hun skulle dele av 

personlige anliggender i religionsfaget. Samtidig trekker hun frem at religionsfaget involverer 

identitet for mange elever, noe som gjør åpenheten vanskelig å unngå: «For veldig mange 

elever og på så ulike måter, og uansett hva du diskuterer vil det på en eller annen måte ha noe 

med deres identitet å gjøre da.» Av den grunn legger hun vekt på åpenhet i hennes 

religionsundervisning, og bruker gjerne erfaringer fra religiøse elever i sin undervisning, så 
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lenge de tillater det, og opplever at det skaper forståelse for faget og gjør det mer relevant. 

Samtidig uttrykker hun at det må balanseres, slik at elevene ikke står ansvarlig overfor den 

religionen som formidles, og at det blir viktig å skille mellom den subjektive og personlige 

erfaringen av religion, og den mer generelle forståelsen. Hun reflekterer over hva som 

kjennetegner religionslærerrollen: 

Jeg tenker jo evnen til å være åpen og objektiv samtidig som du kan ta elevenes tro på 

alvor. Også er det jo veldig forskjellig. På skolen jeg jobber på nå er det jo veldig 

mange med åpenhet rundt sin egen tro. Det er viktig å kunne snakke om elevenes tro 

samtidig som du respekterer dem som ikke ønsker å gå så dypt inn i sin personlige tro. 

Så det å være religionslærer innebærer å kunne snakke på det generelle og det 

personlige nivået. Og det er jo mange nyanser der og det er vanskelig også det å ikke 

la det farge så mye av sin egen overbevisning. […] [D]u må jo ha en genuin interesse, 

mener jeg personlig da, for andre menneskers virkelighetsoppfatning, og respekt, ikke 

minst, evnen å vise respekt. 

Tina forteller om en slags naturlig åpenhet i religionsfaget, fordi det tar opp temaer mange har 

sterke meninger om: 

Jeg tror det handler om at i det faget her så er det veldig naturlig at man tar opp ting 

som mange har veldig mange meninger om, og sterke meninger om. Vi har jo diskutert 

abort og aktiv dødshjelp, og de mener jo veldig masse om de tingene. Og det kan også 

være ting som folk liksom har så sterke meninger om at det kan bli ganske heftige 

diskusjoner da. KRLE er et fag som berører sensitive temaer. 

Tina er opptatt av at man innenfor denne åpenheten snakker om sensitive temaer og religioner 

på en tolerant og respektfull måte. Hun trekker frem at denne sensitive delen av religionsfaget 

kan by på utfordringer i forhold til elevytringer som er på kanten, og at det kan være 

vanskelig å vite hvordan du skal håndtere slike situasjoner på best mulig måte. Dette punktet 

vil bli utdypet i delkapitlet nedenfor om utfordringer i læreryrket. 

Zara legger vekt på at man som religionslærer skal være et forbilde i det å vise respekt og 

toleranse overfor andre elever og andre synspunkter i religionsfaget. Ettersom faget har en 

åpen karakter, kan det være utfordrende i undervisningen at de religiøse i klassen som følger 

en religion, får litt definisjonsmakten av hva som er «riktig» i den religionen, mens hun som 
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lærer prøver å formidle at det ikke handler om hva som er riktig, men å vise til ulike former 

for religiøs praksis. 

4.2 Utfordringer som fersk religionslærer 

Hvilke utfordringer framhever de nyutdannede religionslærerne fra den første tiden, og hva 

legger de vekt på i håndteringen av utfordringene? 

I intervjuene med de nyutdannede religionslærerne forteller de om ulike utfordringer de har 

møtt den første tiden som lærer og hvordan de har håndtert disse. I denne delen av analysen 

vil jeg trekke frem hva slags utfordringer informantene snakker om, og hvilke 

håndteringsstrategier de velger i møte de ulike utfordringene. I forbindelse med håndteringen, 

trekker de også inn hvordan dette endret seg for dem etter at de tilegnet seg mer erfaring som 

lærer, og hva slags støtte de opplevde fra ledelsen og kolleger på arbeidsplassen. Dette vil jeg 

også inkludere. 

4.2.1 Kunnskapsutfordring 

Det første som utmerker seg som en utfordring for noen av informantene, er knyttet til den 

disiplinfaglige kunnskapen i religionsfaget. Erik og Lene forteller om kompetansemål i 

læreplanen de selv opplevde å ikke ha tilstrekkelig kunnskap til å undervise i. Dette henger 

sammen med det de har tilegnet seg av disiplinfaglig kompetanse fra utdanningen. Erik 

reflekterer over hva han følte i forhold til det faglige innholdet han skulle undervise elevene i: 

[…] [J]eg hadde veldig mye kristendom og følte meg liksom veldig trygg på det meste 

av det som hadde med kristendom å gjøre. Også skulle jeg jo undervise i både 

hinduisme og vi hadde islam, selvfølgelig. Der hadde jeg ikke et eneste fag fra 

universitetet. 

Måten Erik håndterte den disiplinfaglige utfordringen på, handlet i stor grad om å lese seg opp 

og forholde seg til læreboken som mal. Konsekvensen av den håndteringsstrategien Erik 

valgte for å takle denne utfordringen, var at tiden han brukte på å lese seg opp gikk utover tid 

han skulle bruke på andre aspekter ved læreryrket: 
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Når du bruker så mye tid på forberedelse, så blir det jo på en måte mindre tid til 

etterarbeid for eksempel, som vurderinger, og det kunne ta veldig lang tid før jeg fikk 

gitt tilbake vurderinger og sånn, noe jeg synes var litt sånn uheldig. Elevene husket 

ikke hvilken vurdering vi hadde hatt en gang når de skulle få den tilbake. 

Dette er et tydelig eksempel på hvordan utfordringer ved en side av læreryrket kan gå utover 

andre deler, på grunn av at tiden er felles og begrenset.  

Lena synes den største faglige utfordringen ved mangel på disiplinfaglig kunnskap var det at 

hun ikke alltid kunne være den kilden til kunnskap som elevene kunne være trygg på. Hun 

brukte ulike midler for å kompensere for dette, ved å for eksempel få elevene til å jobbe med 

gruppearbeid på deler av pensum hun var litt usikker på. Hun hadde en nyttig refleksjon i 

forbindelse med denne måten å håndtere det på: 

Og det fungerte ganske bra da for meg, det er jo fint å kunne være den gode læreren 

som kan sitte å være en god kilde som kan bekrefte og avkrefte faglig kunnskap, men 

allikevel følte jeg jo også at jeg lærte elevene hvordan man kan, hvis man er usikker, 

hvordan man finner svarene, hvor man kan finne kildene, og sånn sett så løste det seg 

bra, de lærte jo. 

Her iverksatte Lena en didaktisk metode som kompenserte for manglende disiplinfaglig 

kunnskap, men samtidig sørget for at elevene fikk mulighet til å lære.  

4.2.2 Disiplinfaglig kunnskap fra studiene utfordret av levd praksis 

Flere av de nyutdannede religionslærerne meldte også at de hadde tilegnet seg god 

disiplinfaglig kompetanse i studiene for å møte de innholdsmessige kravene til 

undervisningen. For dem er det andre disiplinfaglige utfordringer som peker seg ut, hvor de 

forteller om tilfeller der den disiplinfaglige kunnskapen fra universitetet ble utfordret av levd 

praksis innenfor de ulike religionene. Andrea uttrykker det på denne måten: 

Så det å oppleve at noen mener noe annet, og gjør det litt annerledes hjemme enn det 

som står i boka mi, det var kanskje litt nytt, og noe jeg da må ta høyde for, også prøve 

å kanskje undersøke litt mer, hva er det som egentlig stemmer, ifølge Koranen, også er 

det ulike hadither, så akkurat det er litt vanskelig. 
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For å håndtere denne typen utfordring, er hun inne på at hun måtte gå i dybden i det faglige 

stoffet, for å kunne møte elevenes religiøse praksis. Grete forteller om en lignende situasjon 

som Andrea, men har i tillegg og vært opptatt av at hun skal håndtere slike faglige 

utfordringer uten at eleven skal få inntrykk av hen sa noe dumt. «At det er veldig viktig at jeg 

på en måte respekterer den virkelighetsoppfatningen, da.»  

Helene forteller at de religiøse elevene ikke nødvendigvis sitter med den samme kunnskapen 

som blir fremstilt i undervisningen om den religionen de tilhører: «[…] [V]eldig mange som 

ser på seg selv som muslimer, de vet jo ikke hva de fem søylene er, ikke sant, fordi de lærer 

om islam på en helt annen måte, enn det vi gjør da». I stedet for å avvise denne kunnskapen 

ønsker Helene å berike den faglige kunnskapen med erfaringer fra elevene: «[…] [A]lt 

handler om å kjenne elevene sine, og vite hva de føler seg komfortable med, og hvem som er 

komfortable med å kunne dele. Da synes jeg det var kjempefint å kunne bruke den ressursen 

de faktisk er […]» Det som i utgangspunktet var en utfordring, ble snudd til å bli en ressurs i 

religionsundervisningen.  

4.2.3 Å få til diskusjon 

De ferske religionslærerne trekker også frem metodiske utfordringer de har møtt den første 

tiden som lærer. I intervjuene med Erik, Tina og Zara kom det frem utfordringer knyttet til det 

å få til diskusjon, dialog og refleksjon i religionstimene. Erik forteller om det på denne måten: 

Sånn rent didaktisk å få elevene til å på en måte snakke saklig og reflektert over etiske 

dilemmaer og sånt synes jeg har vært litt vanskelig og krevende. Det blir fort at det 

sklir litt ut, også prater de om andre ting og de ikke klarer å liksom egentlig begrunne 

hvorfor de skulle mene det de mener og litt sånn argumentasjon som går i sirkler og 

ikke kommer noen vei og sånt. 

Dette kan settes i sammenheng med det Erik forteller han fikk av undervisning om 

religionsdidaktikk i utdanningen: 

Jeg synes mye av didaktikken vi hadde, handlet om at du må ikke gjøre sånn og du må 

være forsiktig med å gjøre det og må ikke støte noen og sånt. Også ikke så mye om 

rent sånn praktiske metoder for å få elevene til å tenke og reflektere. 
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Det kan derfor virke som Erik er usikker på hvordan han praktisk sett kan hjelpe elevene i 

gang med diskusjoner og refleksjoner i undervisningssammenheng. Måten Erik navigerte seg 

gjennom denne utfordringen var ved å prøve seg litt frem, og han har gjennom erfaring funnet 

metoder hvor han selv opplever å bli flinkere til å forberede elevene på 

diskusjonssituasjonene og stille bedre oppfølgingsspørsmål som kan holde diskusjonen 

gående. 

4.2.4 Elevenes personlige involvering 

Alle de nyutdannede religionslærerne er inne på at religionsfaget innebærer en personlig 

involvering hos elevgruppen som preger de elevrelaterte utfordringene som her melder seg. 

Dette baserer seg i stor grad på den åpenheten som finnes i faget, og den åpenheten lærere 

legger til rette for i religionsundervisningen sin.  

Grete trekker frem at denne særegenheten ved faget kan være vanskelig for elever å håndtere, 

og elever kan kjenne på et behov for å forsvare den religionen hen tilhører: 

Så er det også veldig mange som har et forhold til religion. Ikke kanskje sånn 

personlig, men som har vokst opp med religion da, og hvor man merker spesielt når 

det kommer til islam at det er et litt sånn sårt tema, at de går veldig lett i sånn 

forsvarsposisjon, og liksom skal forsvare masse. 

Grete har opplevd at elevenes personlige ytringer kan være utfordrende i 

undervisningssammenheng, og forteller at hun forsøker å håndtere dette ved å utfordre 

elevenes påstander, i tillegg til å forsøke å få de til å se at man kan forstå ting fra ulike 

perspektiv: «Også prøver jeg å få de til å forstå at man kan snakke helt saklig om religion, og 

det ikke er et personangrep, eller at det ikke gjelder alle muslimer det man snakker om for 

eksempel.» Denne håndteringsstrategien fordrer at man som lærer har den faglige kunnskapen 

som trengs for å kunne utfordre og nyansere elevenes personlige tilnærming.  

Den personlige tilknytningen i religionsfaget har bydd på andre utfordringer i Helene sine 

religionsklasser: 

Ja, jeg synes kanskje en av de største utfordringene kan være nettopp det at elevene 

føler at de blir representant for noe så veldig mye større. En muslim i klassen kan ikke 

representere en milliard muslimer på verdensbasis. Jeg prøver å forklare at "det er 
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ikke sikkert eleven tror på akkurat det her", for de skal ikke måtte svare for religionen 

sin. 

Helene har tatt i bruk ulike strategier for å håndtere slike utfordringer. For det første forteller 

hun: «Jeg brukte veldig mye tid på å bli kjent med elevene, først og fremst å høre hva de var 

komfortable med.» Hun valgte derfor å legge opp skoleåret slik at de startet med etikk og 

filosofi, før de begynte med religionene, slik at elevene kunne bli litt varmere i trøya, og 

Helene kunne finne ut hvem som var komfortable med å dele av sin erfaring. I tillegg benyttet 

hun en metodisk strategi hvor elevene fikk reflektere på egenhånd, før de eventuelt valgte å 

dele det høyt: «[A]t de skriver mye også kan vi snakke litt etterpå, men at de alltid skal få 

muligheten til å skrive for seg selv, men at det ikke trenger å være noe de deler». Hun benyttet 

også lignende strategi som Grete, hvor hun fikk frem mangfoldet i religionene, slik at de 

skulle slippe å forsvare sin egen tro, og for at elevene skulle skjønne at det finnes ulike måter 

å praktisere religionen på.  

Zara forteller at elevenes sterke stemme kan være en utfordring i religionsundervisningen: 

Det er vanskelig å formidle religionen på den måten en religionslærer bør formidle 

det på når du har elever i klassen som får litt den definisjonsmakten på hva som er 

riktig i islam. Så det synes jeg har vært litt utfordrende, for vi skal jo ikke snakke om 

hva som er riktig i islam, men vi skal snakke litt om ulike former for islam. Og da blir 

det litt sånn "nei, men det er ikke det som stemmer", også prøver du å forklare det 

også, men de forstår ikke helt den da. 

Hun legger frem en lignende håndteringsstrategi som Grete og Helene: 

Jeg har jo prøvd å eksponere dem for mange former for islam for eksempel. […] Så 

jeg har prøvd å forklare dem at liksom, det er ikke noe fasit, alle definerer det på sin 

måte, så selv om du er muslim og jeg er muslim, så er det fortsatt ikke den samme 

definisjonen på hva en muslim er.  

Selv om Andrea legger vekt på at hun synes hun var godt forberedt på 

undervisningssituasjoner fra utdanningen, kan hun også fortelle om elevbaserte utfordringer i 

hennes KRLE-timer: 

Det som kanskje har vært en utfordring, det er jo dette med noen elever er litt 

konservative og bastante og at det har vært vanskelig i noen tilfeller å lære dem 
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respekt og forståelse. […] Det har jeg jo merka her at det kan være noen som har litt 

sterke meninger fra sin religion, og ikke er så åpne for andres. Det er sjelden, men det 

finnes. Ja, litt diskriminering og faktisk, særlig da på de lavere trinnene, hvor man 

ikke har lært så mye om respekt enda. 

Andrea forteller at det til tider har vært så vanskelig at hun har måttet fremheve 

holdningskompetansen i religionsfaget som et virkemiddel for å håndtere denne typen 

utfordring: 

Og det har vært så vanskelig at jeg i ett tilfelle har rett og slett måtte si at du får ikke 

toppkarakter hvis du ikke viser respekt for andre, for det står det faktisk i læreplanen 

at dere skal. Det er litt sånn ekkelt å måtte ty til det. 

Dette fungerte godt med den eleven, fordi det var «en veldig pliktoppfyllende elev, som 

ønsker god karakter […]».  

Tina er også inne på å bruke holdningskompetansen for å håndtere ekstreme elevutsagn. Tina 

viser til at en sentral del av læreryrket handler om å takle uforutsette hendelser på stedet, som 

man aldri helt vet hva kan være, noe Tina setter ord på i forbindelse med en spesiell 

elevytring: 

En elev som kom med ganske sånne ekstreme høyre, konservative meninger om, det 

var da innvandrere, men det var jo fordi vi snakket om mangfold og ulike kulturer og 

sånne ting. Og da satt vi jo i et klasserom hvor det var absolutt et stort mangfold, også 

kommer en elev og sier ganske sånne ekstreme ting om, ja at, andre med andre 

bakgrunner "parrer" seg med etniske norske […] 

Tina setter ord på en krevende situasjon, og forteller at hun var usikker på hvordan hun best 

mulig skulle håndtere en slik situasjon: 

Men da tok jeg jo denne eleven til sides etterpå […] jeg blei ganske sånn krass mot 

den eleven etterhvert, og hun reagerte også med å si sånn "men du kan ikke bestemme 

hva jeg skal mene". Også sa jeg liksom "jeg kan ikke bestemme hva du skal mene, men 

jeg kan kontrollere hva du skal si høyt i det klasserommet her". Også var jeg så 

innmari sånn stressa, og lurte på om jeg gikk over streken, fordi jeg kan jo påvirke de 

litt til å utvikle de verdiene som skolen skal, men jeg kan ikke si at de må mene sånn. 
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Og da var jeg litt sånn stressa for at det på en måte var inntrykket hun fikk da, og jeg 

så for meg klager hjemmefra.  

Hun forteller at hun fikk god støtte til å håndtere denne og lignende utfordringer på skolen 

hun jobbet på. Hun lurte også på om hun kunne håndtert denne situasjonen på en måte som 

ligner mer på det Andrea gjorde, nemlig å trekke inn holdningskompetanse som en viktig del 

av religionsfaget når det kom til vurdering: «[…] jeg synes det her med vurdering i faget kan 

være litt vanskelig. Og sånn som med det her eksemplet som jeg kom med nå da, skal det på 

noen helst måtte telle inn på vurderingen? Holdningskompetanse er jo en del av faget 

egentlig.» I tillegg var hun redd denne utfordringen skulle få konsekvenser utover 

klasserommet, og påvirke skole-hjem-forholdet.  

Lena forteller at en fremtredende utfordring for henne handlet om hvordan media påvirker 

elevenes oppfatning av ulike religioner i faget.  

De er veldig sånn kritisk mot for eksempel islam da, som er veldig tydelig for elevene 

at "det er kvinneundertrykkende fordi" ikke sant fordi man hører masse om det i media 

eller man hører masse om det andre steder. Samtidig sitter de igjen med det høye bilde 

av kristendommen, ikke sant, når det allikevel ikke er så stor forskjell mellom dem, 

nødvendigvis. Så der har jeg vel kanskje møtt på noen utfordringer i forhold til å på en 

måte balansere det litt da. 

Dette fremhever media som enda en side læreren aktivt må forholde seg til i læreryrket, som 

kan skape utfordringer. 

4.2.5 Læreplan og tidsrammer 

Pedagogiske utfordringer knyttet spesifikt til religionsfaget handlet i stor grad om tid, 

læreplan og fagets status. Informantenes vurderinger av fagets status er allerede bredt omtalt i 

forbindelse med anerkjennelsen av religionsfaget i skolen, derfor vil jeg her fokusere på det 

de nyutdannede lærerne omtalte om tid og læreplan i forbindelse med utfordringer i faget.  

Lena er kort og konsis i sin vurdering av tiden som en utfordring: «Vi har ikke nok tid til å gå 

gjennom alt vi skal gå gjennom rett og slett.» Erik har allerede vært inne på hvordan tiden 

ikke strakk til da håndteringen av den disiplinfaglige utfordringen gikk utover 
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vurderingspraksisen hans. Her utvider han tidsutfordringen til det han skal rekke av 

undervisning innenfor rammetimetallet:  

Ja, altså, det er tre timer i uka for elevene, og det også kan kanskje være litt lite noen 

ganger, at du ikke får møtt elevene så mye i dette faget, og det er litt mindre tid til å 

gjøre sånne store ting.  

Helene forteller om hvordan tidsaspektet kan være utfordrende i forhold til det KRLE-faget 

har å by på:  

En time i uka, 29 elever i klassen, 7 stykker med IOP, det sier jo sitt. Også går 10 

minutter bort til å hente bøker og finne plassen sin, så da er det 50 minutter igjen, og 

det er svært lite. Også er det tentamener, også er det turer, som gjør at vi mister 

mange timer. 

Hun viser til måter hun har håndtert denne utfordringen på. Hun forteller at bruk av PC har 

løst en del problemer, spesielt med tanke på vurdering, fordi i stedet for å bruke mange timer 

på at elevene skal ha muntlig vurdering, kan alle elevene spille inn muntlige vurderinger på 

PC, og sende det inn til Helene. På spørsmål om det blir en del etterarbeid, forteller hun: 

Ja, men jeg vurderer jo ikke alltid, vet du, men jeg er streng på at de skal levere det 

inn, også sier jeg at det kan bli brukt til å vippe, da. Men det er jo også noe jeg lærte 

tidlig, at man noen ganger må ta en del enkle utveier, man kan ikke gjøre alt like 

grundig som man skulle ønske, for da jobber du deg i hjel, og det er ikke godt for 

noen. Så de må alltid levere ting de gjør, men det er ikke alltid jeg vurderer det. 

På bakgrunn av dette kan det virke som profesjonsutøvelsen oppleves så sammensatt og 

tidkrevende for en fersk lærer, at det kan gå utover hvor grundig man utfører 

arbeidsoppgavene sine.  

Fremfor alt er Tina opptatt av at tid og læreplan er det mest utfordrende i religionsfaget: 

For det første så må du innom så innmari mye forskjellig, slik som læreplanen er i 

dag. Vi har så lite timer også har vi en hel haug av kompetansemål. Og så få av de 

kompetansemålene skal vi bruke 50 % av tiden, så jeg synes liksom læreplanen har 

kanskje vært det vanskeligste å forholde seg til, og vært begrensende. Jeg har så 
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mange tanker om hvordan jeg vil at dette faget skal være også klarer man ikke helt 

det, fordi at man må forholde seg til læreplanen. 

I intervjuene kommer hun stadig tilbake til hvordan den nåværende læreplanen begrenser 

henne faglig, didaktisk og pedagogisk. 

4.2.6 Støtte til å håndtere utfordringene 

De nyutdannede lærerne forteller om ulik grad av støtte til å håndtere de ulike utfordringene 

de møtte den første tiden som lærer. Helene og Tina forteller at de fikk god støtte på skolen til 

å takle de ulike utfordringene, slik vi blant annet så med eksempelet Tina fortalte om i forhold 

til den utfordrende elevytringen.  

Andrea, Grete, Lena og Zara forteller at de fikk delvis støtte på arbeidsplassen til å håndtere 

utfordringene. Dette innebar blant annet at de ikke hadde opplevd støtte fra ledelsen, men har 

hatt god støtte fra kolleger, eller motsatt. Andrea forteller om en form for ensomhet som 

nyutdannet lærer, selv om det var et støttende miljø rundt henne: 

Her var det ingen som sa at det var en god time, eller det motsatte. Jeg tror nok det er 

vanlig å føle seg litt alene, men det er klart at hvis det var konkrete problemer eller 

tilfeller, så kunne jeg jo alltids snakke om det med noen. 

Grete opplevde lite formell støtte, men hadde gode kolleger som støttet henne i utfordringene 

hun møtte: 

Ja, de kunne jo hjulpet meg annerledes ved å gi meg en veileder, og det har jeg sagt 

ifra om, så de som begynte nå har fått veileder. Men så har jeg vært så heldig at det er 

veldig mange gode kollegaer her. […] Og fordi terskelen er såpass lav for å snakke 

om utfordringer, og også undervisningsopplegg som ikke gikk så bra som man hadde 

sett for seg og sånn, så har jeg liksom fått masse hjelp og støtte, da. 

Lena forteller at hun fikk lite støtte den første tiden som lærer, men at hun etter hvert som hun 

ble tryggere, skjønte hva hun hadde krav på som lærer, som gjorde at hun etter hvert fikk god 

støtte til å håndtere utfordringene hun møtte. 

Zara forteller at hun ikke fikk støtte på den første skolen hun jobbet på, men at dette har 

bedret seg på skolen hun jobber nå. Samtidig savner hun flere med religionskompetanse i 
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forbindelse med samarbeid og støtte til å møte utfordringer i faget på skolen hun nå er tilsatt 

ved: 

For det er ikke så mange som har religion, eller master i religionsdidaktikk, da. Alle 

jeg jobber med her, for eksempel, har jo ikke det. Noen har 30 poeng i religion, og jeg 

skulle ønske jeg fikk snakket med flere som har religion som hovedfag, eller til og med 

som tilleggsfag. 

Erik forteller at han har følt seg alene som religionslærer, og at det har vært lite støtte å få til å 

håndtere de ulike utfordringene han har møtt. Dette har for han handlet om at religionsfaget 

har blitt nedprioritert, eller har vært så lite at bare han har vært religionslærer ved skolen: 

Jeg synes en av ulempene med religionsfaget er at det er så lite fag, og det blir så få å 

samarbeide med, så selv på Risbakken som er en kjempestor skole, så var det liksom 

ikke så mange religionslærere, og de var liksom ikke så ivrige på å samarbeide. Her 

på Bjellandåsen er jeg den eneste religionslæreren, så det er ikke noen å samarbeide 

med i det hele tatt. 

4.2.7 Vektlegging av profesjonserfaring 

De nyutdannede religionslærerne legger frem at de følte seg sikrere i sin lærerpraksis etter det 

første året med erfaring som lærer. Da hadde de vært gjennom faget en gang, lest seg opp og 

lagd undervisningsopplegg, sett hva som fungerte og ikke fungerte. Erik uttrykker det slik: 

«Ja, man blir jo tryggere når man har vært igjennom det en gang. Så jeg føler det er bedre i år, 

jeg vet på en måte litt mer hva man skal gjennom.» Helene bekrefter at det ene året gjør en 

betydelig forskjell: «Ja, jeg brukte jo utrolig mye tid på å lese hjemme. Og det er jo det alle 

sier, og som jeg er helt enig og, at det ene året hjelper deg så utrolig mye». Grete påpeker 

også at når man har vært gjennom læreplanen en gang, sitter den faglige kunnskapen mye 

bedre hos en selv som lærer, og derfor hjelper det med et års erfaring.  

Tina forteller at hun opplevde det annerledes da hun begynte andre året som lærer, og knytter 

det nærmere opp mot en tydeligere identitet som lærer: 

Jeg synes kanskje den største forskjellen var da jeg gikk inn skolen her første dagen i 

planleggingsuka dette året her, så var jeg mye tryggere, for du hadde vært igjennom et 

år, ikke alt, det er fortsatt mye som har skjedd dette året her også, så langt, som jeg 
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ikke har opplevd tidligere, men du har på en måte vært igjennom alle de formelle 

tingene, og du vet litt hvem du er som lærer. 

Et annet aspekt de nyutdannede trekker inn, som også bygger på erfaring, handler om at man 

blir sikrere i sin praksis etter hvert som man lærer å kjenne elevene sine. Dette handler om at 

man får innsikt i hvordan elevene lærer best, og hvordan de responderer på undervisningen, 

slik at man andre året kunne jobbe mer strategisk med utgangspunkt i erfaringene fra første 

året. Allikevel påpeker Erik at han fortsatt er i den utprøvende fasen, og at sikkerheten i 

profesjonsutøvelsen varierer fra klasse til klasse. 

4.3 Sammenhenger mellom utdanning og 

profesjonsutøvelsen 

Hvilke sammenhenger og mangel på sammenhenger ser de nyutdannede religionslærerne 

mellom utdanningen og profesjonsutøvelsen i forhold til utfordringene de har møtt, og ut fra 

rollen som fersk religionslærer? 

Lektorprogrammet informantene har fulgt består av et disiplinfaglig, fagdidaktisk og 

pedagogisk aspekt. I tillegg har studentene ulike praksisperioder hvor denne kunnskapen skal 

settes ut i live, og som skal gi studenten erfaringer med hvordan det er å være lærer. 

Praksisperiodene er den delen av utdanningen hvor de tre aspektene integreres, noe som gjør 

praksisen til den mest profesjonsrettede delen av utdanningen. I de semistrukturerte 

intervjuene har de nyutdannede religionslærerne snakket om hvordan utdanningen har 

forberedt dem til å bli lærere, hvilke sammenhenger de har sett mellom de ulike aspektene av 

lærerprofesjonen, og hva de, i et tilbakeblikk, tror vil kunne forberedt dem bedre dersom de 

skulle tatt utdanningen på nytt. I dette materialet har jeg identifisert momenter de 

nyutdannede religionslærerne trekker fram, som kan knyttes opp mot utfordringene de har 

møtt i rollen som fersk religionslærer. 

4.3.1 Fragmentert utdanning 

Flere av de nyutdannede lærerne forteller at de har opplevd utdanningen som fragmentert, og 

mener de ulike aspektene disiplinfaglig, fagdidaktisk og pedagogisk i stor grad har vært 

adskilte deler, og har foregått på ulike tidspunkt i utdanningen. Derfor har flere merket seg at 
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det har vært lite sammenheng mellom de ulike aspektene gjennom utdanningen, og man har 

ikke fått følelsen av at man skal bli lærer før man før man går ut i praksisperiodene. 

Grete uttrykker opplevelsen av studieløpet på denne måten: 

[…] [F]ørst var det masse teori, også hadde vi noen sånne observasjonspraksiser som 

var helt meningsløse. Også på et eller annet tidspunkt så kom PPU'n, ja. Og da 

kommer jo all pedagogikk og didaktikk og praksis, også har du master hvor du 

egentlig igjen fjerner deg litt fra det, da.  

Tina påpeker at hun synes lærerperspektivet har vært for lite gjennomgående i utdanningen:  

[N]år du har studert, så er det veldig mye av det du har hatt som har hatt ingenting 

med det å være lærer å gjøre. […] Du følte veldig når du tok PPU, så følte du 

plutselig at du var en lektorstudent, men resten av tiden så følte jeg egentlig at jeg var 

religionsstudent […] Du har jo studert sammen med teologer, med språkvitere, altså 

det har på en måte vært veldig langt unna det å være lærer, da. Selv om det er jo faget 

ditt, har jeg liksom ikke følt at, eller man har på en måte ikke fått nærhet til det man 

egentlig driver og utdanner seg til, da. 

Helene snakker også om dette, og viser til at det er en typisk universitetsstruktur: «[…] men 

det er jo problemet på universitetet da, eller vi tok jo emner med folk som skal bli teologer, 

ikke sant.» At de faglige temaene tas opp på tvers av studieløp, gjør at utdanningen oppleves 

som mindre profesjonsrettet. 

Flere av de ferske religionslærerne trekker frem et ønske om mer praksis i utdanningen. Det 

kan tenkes å ha noe å gjøre med at praksis er profesjonsrettet, og en naturlig del av en 

utdanning hvor de ulike aspektene knyttes sammen. Zara og Helene er spesifikt inne på at 

teorien integreres i praksisen. Helene uttrykker det slik: «Det å være ute i praksis er jo det jeg 

har lært absolutt mest av. Og det er jo der du får testa ut den fagdidaktikken du faktisk lærer 

da.»  

4.3.2 Idealistisk utdanning 

De fleste av de nyutdannede lærerne forteller at de synes utdanningen har vært for idealistisk 

orientert i forhold til det de møter ute i profesjonen. På grunn av dette, opplever flere at det de 

har lært både av teori og praksis har gitt et feilaktig bilde av hva det innebærer å være lærer. 
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Flere skulle ønske de hadde fått virkelighetsnære caser, fremfor undervisning om hvordan 

man skal være en perfekt lærer i en utopisk verden. Utfordringene de nyutdannede lærerne 

fortalte om i forrige delkapittel vitner om hvordan en mer virkelighetsnær profesjonsutøvelse 

kan se ut. 

Grete uttrykker at utdanningen skaper et forventningspress på hva man skal utrette som lærer, 

fremfor at utdanningen viser til hvordan det faktisk kan være i skolen, og hvordan man skal 

forholde seg til det: 

Og for meg så var det veldig stor belastning, jeg ble kjempestressa av det allerede i 

praksis, fordi du får så inntrykk av at du skal være en sånn messias som skal stå der, 

og alt skal være helt perfekt, og du skal ha kunnskap om alt, og du skal klare å svare 

på alle spørsmål, og du skal treffe hver enkelt elev som sitter der, og det skal ikke være 

noe lyd i klasserommet, og ingen skal sitte med mobil eller være på nettet. Og sånn er 

ikke virkeligheten. Eller hvert fall ikke min virkelighet. […] Så jeg er ikke noe 

interessert i at på universitetet at man da skal liksom få en mal for hvordan man skal 

være den perfekte læreren. 

Helene er inne på noe av det samme som Grete når hun peker på at forberedelsene i 

utdanningen virker utopiske i et tilbakeblikk. 

Ja, da virker det litt utopisk, de oppleggende vi satt og lagde i PPU'n da. […] Kanskje 

vi heller kunne lagd noen caser fra undervisningen, det synes jeg alltid var spennende. 

Vi hadde caser fra undervisningen som faktisk virket litt troverdige, da. Det var mer 

nyttig […]. 

Betydningen av å få troverdige caser fra skolen i utdanningen, er noe Tina også forteller om:  

For det er jo veldig mye av det jeg har studert som liksom ikke handler helt om det jeg 

driver med i dag. Eller hvert fall ikke nok. I hvert fall om man kunne hatt, ja, mer sånn 

skolerelaterte caser, eller litt sånn opp gjennom hele. 

Praksis trekkes frem som noe flere av de ferske lærerne skulle ønsket seg mer av i 

utdanningen, for å knytte utdanningen nærmere den faktiske profesjonsutøvelsen studiet retter 

seg mot. Lena forteller at hun skulle ønske hun fikk mer ansvar i praksisperiodene: 
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Jeg skulle ønske vi hadde mer praksis og hatt ansvar i en større periode med 

oppfølging, for det får man jo nesten ikke noe av når man er lærer, for da skal du være 

ferdigutdanna. 

Dette kan knyttes opp til den følelsen hun forteller om da hun begynte som lærer: 

Jeg følte meg ikke så usikker da jeg starta og skulle inn i jobben, men jeg opplevde 

store utfordringer da jeg oppdaga at læreryrket ikke er som man forventer. 

4.3.3 Teoristerk uten profesjonsretning 

Nesten alle de nyutdannede religionslærerne forteller at de kommer fra lektorprogrammet med 

en god faglig tyngde i religionsfaget, og at det de har lært er på et høyere nivå enn det som 

kreves for å undervise i religionsfaget på ungdomsskolen eller på videregående skole. Tina 

uttrykker det slik: 

Jeg synes jo de aller fleste av religionsfagene jeg hadde var helt uavhengige av skolen, 

og religion som et skolefag. Veldig mye av det jeg har lært kommer jeg jo aldri til å få 

bruk for som religionslærer. 

Det Tina peker på her, er et gjennomgående tema i de nyutdannede lærernes vurdering av det 

teoretiske grunnlaget fra utdanningen som religionslærer: Du får et godt teoretisk grunnlag 

innenfor religionsfaget, men det er ikke nødvendigvis rettet mot det du skal undervise som 

religionslærer. Det vil si at man etter endt utdanning stiller sterkt teoretisk innenfor de 

områdene som er dekket opp i utdanningen, men du kan risikere å ikke få dekket opp det du 

skal kunne i forhold til det du skal undervise, fordi det er lite rettet mot læreprofesjonen. Noen 

kan potensielt ende opp med å mangle kunnskap om sentrale områder innenfor læreplanen i 

skolefagene, slik som tilfellet Erik fortalte om tidligere, hvor han manglet disiplinfaglig 

kunnskap om sentrale deler av læreplanen. Selv om de fleste uttrykker større faglig bredde fra 

universitetet enn det Erik forteller om, kan majoriteten fortelle om minst ett fagområde på 

læreplanen som de mangler fra utdanningen.  

Flere forteller også at selv om de stiller faglig sterkt, så er ikke fagligheten knyttet opp mot 

det elevene skal lære på skolen, og uttrykker ønske om at utdanningen var mer rettet mot 

læreplanen i skolefagene. Grete sier: «Altså utdanningen tar ikke for seg på en måte 

kompetansemålene i det hele tatt. Så må man jo selv klare å relatere utdanningen til 
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læreplanen og læreboka.» Grete forteller at det hadde vært nyttig å få hjelp til å se 

sammenhengen mellom teorien man lærer og profesjonsutøvelsen: «Jeg skulle nok ønske at 

jeg kanskje hele tiden fikk litt sånn tips og triks til hvordan jeg kunne bruke den teorien jeg 

lærte i de ulike emnene, i undervisningen.»  

Helene forteller om dette som en utfordring: 

[…] [M]en jeg kjente relativt lite til kompetansemålene før jeg begynte å jobbe. Det 

har jo vært en utfordring, det å faktisk bare bli godt kjent med det stoffet elevene skal 

lære, ikke bare all den bakgrunnsinformasjonen jeg har fått på studiet. 

Andrea forteller også at hun skulle ønske man jobbet mer med læreplanen i studiet, men 

virker, i motsetning til inntrykket fra de andre nyutdannede religionslærerne, å tydelig se 

overføringsverdien som lektorprogrammet har hatt til profesjonsutøvelsen: 

 [J]eg følte meg faglig sterk, egentlig. […] [J]eg synes at vi ble veldig godt forberedt 

på ulike måter å undervise på. […] Jeg følte jeg hadde en god ryggsekk på en måte 

som jeg har fått fra universitetet. […] For meg har religionsutdannelsen vært 

overførbar til læreplanmålene. Så jeg synes at jeg har ganske god kompetanse der, jeg 

føler at vi har vært innom det meste da. 

Slik vi så tidligere, viser Helene til at grunnen til at fagene man tar på universitetet ikke er 

profesjonsrettet, handler om strukturen på universitetet. Hun legger derfor vekt på at 

utdanningen burde sørget for at sammenhengen mellom teori og praksis ble tydeliggjort i de 

religionsdidaktiske seminarene. Hun opplever at de var mer opptatt av å snakke om hvordan 

religionsundervisningen foregår i andre deler av Europa, enn å rette det mer mot 

virkelighetsnære caser fra den skolen man selv utdanner seg mot. 

[…] [B]ruke ekstra mye tid på å faktisk se på det som skjer i klasserommet, ikke 

snakke om ulike perspektiver knytta opp mot hvordan de lærer religionsundervisning 

annerledes i andre typer land. Det er jo egentlig ikke så veldig relevant for det vi skal 

gjøre. 

Erik trekker frem praksis som en nyttig del av utdanning, som for han har bidratt til å gi han 

en selvsikkerhet som lærer, fordi han har fått erfaring med det å stå i et klasserom. Samtidig 

påpeker han at han hadde lite praksis i religionsfaget: 
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[J]eg føler at den praksisen jeg har hatt og sånn, har gjort at jeg er trygg på det å stå 

i klasserommet og lede en undervisning […] Jeg hadde veldig lite praksis i religion- 

og etikkfaget. Så jeg følte på en måte at jeg ikke hadde så veldig mye erfaring i det å 

stå i klasserommet og undervise i religion […] 
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5 Drøfting og konklusjon 

Denne studien har som formål å belyse hvordan nyutdannede religionslærere vurderer den 

første tiden som lærer innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk, som et bidrag inn i 

forskningsfeltet om overgang fra lærerutdanning til profesjonsutøvelsen. Jeg har vært 

interessert i sentrale aspekter ved den første tiden som religionslærer, for å få svar på hvordan 

de nyutdannede har opplevd og vurdert denne tiden. Fokusområdene har vært, slik 

forskningsspørsmålene også antyder, rollen som fersk religionslærer, utfordringer og 

håndtering av utfordringer i læreryrket, og sammenhenger mellom lærerutdanningen og 

profesjonsutøvelsen. Første del av analysen viser at de ulike momentene som Judith 

Everington (2016) trekker fram som fellestrekk fra forskningen på ferske religionslærere også 

kan være beskrivende for mine informanter. De ønsker anerkjennelse, de har en personlig 

forståelse av formålet for religionsfaget, ønsker frihet til selvstendig tolkning og har 

synspunkter på åpenhet om egen tro. Disse perspektivene blir konkretisert og nyansert i 

materialet. Ikke minst er det ulike syn på hvor mye som skal deles av egen tro og erfaring i 

klasserommet og hvilke utfordringer denne åpenheten kan føre med seg. Andre del av 

analysen får frem at læreryrket byr på ulike utfordringer for en religionslærer, og 

religionslæreren velger ulike strategier for å håndtere disse. Dette gir et inntrykk av en 

lærerhverdag som er sammensatt og mangesidig, og som de ferske lærerne må klare å 

navigere seg gjennom. I tredje del av analysen kommer det frem sider ved lektorutdanningen 

som de ferske lærerne mener ikke har forberedt dem godt nok på profesjonsutøvelsen. 

Inntrykket er ikke entydig, men flere peker på at utdanningen har vært fragmentarisk, gitt et 

idealisert bilde av undervisningspraksiser og vært for lite profesjonsrettet. 

I dette kapitlet vil jeg først se på min studie opp mot det forskningsfeltet jeg gjorde rede for i 

teorikapitlet. Deretter vil jeg trekke frem hovedfunn fra analysen, som jeg vil diskutere og 

belyse med teoretiske perspektiver fra teorikapitlet. Til slutt vil jeg konkludere og komme 

med forslag til videre forskning. 

5.1 Tidligere forskning 

På linje med forskningsfeltet på overgangen fra lærerutdanning til profesjonsutøvelse (se 

redegjørelse i teorikapittelet for enkeltbidrag), peker også min studie på at overgangen er 
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vanskelig, og at det første året som lærer oppleves som en krevende tid. Slik annen forskning 

også antyder er den første tiden krevende for de nyutdannede lærerne på grunn av læreryrkets 

kompleksitet. Mange bidrag peker på en diskrepans mellom lærerutdanning og 

profesjonsutøvelsen, og flere studier forteller at kartet ikke har stemt overens med terrenget 

for nyutdannede lærere. I min studie er dette også fremtredende for de nyutdannede 

religionslærerne, hvor de peker på en utdanning som var for lite rettet mot profesjonen de nå 

befinner seg i. Støtte og veiledning for ferske lærere, har ikke stått i fokus i denne studien, 

men den bekrefter likevel at støtte og anerkjennelse av det arbeidet lærerne utfører i den første 

tiden, har betydning for deres profesjonsutvikling.   

I det religionsdidaktiske forskningsfeltet påpeker Everington (2016) at det trengs mer 

kvalitativ forskning på nyutdannede religionslærere for å bringe inn kvalitative data som kan 

brukes i lærerutdanningen (s.186). Min studie vil være et kvalitativt bidrag i forskningen på 

nyutdannede religionslærere knyttet til henholdsvis ungdoms- og videregående skole. 

Ettersom jeg har benyttet meg av Everingtons perspektiver som strukturerende i min analyse, 

kan min studie tilføre ny kunnskap ved å undersøke disse perspektivene i en norsk kontekst. 

5.2 Diskusjon 

Hvordan vurderer så de nyutdannede religionslærerne sin første tid som lærer i skolefagene 

KRLE og religion og etikk? I det følgende vil jeg drøfte hovedfunnene fra analysen opp mot 

relevant teori. Jeg begynner med religionslærerrollen, før jeg drøfter kompleksiteten 

religionslæreren forholder seg til, og hvordan dette utgjør en del av lærerprofesjonaliteten. 

Deretter drøfter jeg sammenhenger mellom lærerutdanningen og den første tiden som 

religionslærer. Til slutt samler jeg trådende i en konklusjon, før jeg legger frem forslag til 

videre forskning. 

5.2.1 Religionslærerrollen 

I det første forskningsspørsmålet har jeg vært ute etter å se hvordan de ferske lærerne 

beskriver sin rolle som religionslærer i skolen. Everingtons (2016) fire perspektiver på 

religionslærerprofesjonalitet har her vært bestemmende for den analytiske tilnærmingen. 

Disse perspektivene vil jeg trekke inn og diskutere opp mot det informantene fra min studie 

forteller om sin rolle som religionslærer. Mausethagen et. al (2016) kommer med utdypende 
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refleksjoner om lærerrollen, som jeg vil trekke inn i diskusjonen av religionslærerrollen. Jeg 

vil også referere til andre teoretiske perspektiver som belyser religionslærerrollen, der dette er 

aktuelt. 

Anerkjennelse 

Everington (2016) trekker frem at det har vært viktig for religionslærerne i studiene hun 

refererer til, å bli anerkjent som profesjonell lærer (s.180). Dette kan knyttes til den sosiale 

posisjonen og de strukturelle kjennetegnene (Mausethagen et.al, 2016, s.30) ved rollen som 

religionslærer. I studiene til Everington (2016) var den sosiale posisjonen primært knyttet til 

en frykt for at religionsfaget ikke har samme status som andre fag i skolen grunnet innholdet i 

faget, og frykten for at religionslæreren ble oppfattet som gammeldags, moraliserende og 

misjonerende i sin rolle (s.180-181). Det er viktig å fremheve at religionslærerne i min studie 

ikke har fått direkte spørsmål om anerkjennelse, men at de allikevel har vært opptatt av dette 

på ulike måter. På linje med Everingtons studier var informantene i min studie også opptatt av 

religionsfagets status, og flere ytret et ønske om høyere prioritering av faget i 

skolesammenheng. Men den frykten for kategoriseringen av religionslæreren som kommer 

frem hos Everington, var ikke tilstede blant mine informanter. De var mer opptatt av 

religionsfagets status i skolen og å bli anerkjent i posisjon som nyutdannede religionslærere. 

I Everingtons (2016) studier gjorde religionsfagets lave status at flere videregående skoler slet 

med å rekruttere nok elever og lærere med kompetanse til faget (s.181). Selv om det er 

obligatorisk å undervise i religionsfaget i England, kan foreldre velge å ta ut barna sine fra 

religionsundervisningen når de er under 18 år, og elever over 18 år kan velge å ikke delta 

(Department of education). I Norge er religionsfaget et obligatorisk fellesfag i skolen, som 

ikke gir rett til fritak fra innholdet i undervisningen (Opplæringslova, 1998, §2-3a), hvilket 

betyr at rekruttering av elever ikke har vært en utfordring for norske skoler. Hva gjelder 

rekruttering av kompetente religionslærere i den norske skolen, vurderer religionslærerne i 

min studie at dette har med ulike former for prioritering å gjøre. To av religionslærerne 

rapporterer om en eksplisitt nedprioritering av deres kompetanse innenfor religionsfaget, og 

begrunner dette med at religionsfaget er det faget flest ufaglærte får undervise i, samt har fått 

status som «fyllfag», som vil si at lærere som ikke får dekket sin 100 % stilling tildeles 

religionsfaget for å fylle opp prosenten, selv om de ikke har formell kompetanse i faget. Dette 

sier noe om forventningene skoleledelsen har til religionslærerrollen (Mausethagen et. al, 
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2016, s.30), som er med på å konstituere hvordan denne rollen blir anerkjent i en overordnet 

skolesammenheng. Det skal sies at de lærerne som trekker dette frem begge jobber i 

ungdomsskolen, så det kan tenkes at dette først fremst gjør seg gjeldende på lavere trinn. En 

av de nyutdannede, Zara, forteller og om mangel på formell kompetanse hos sensorer under 

elevenes muntlige eksamen, og at lærebøkene elevene fikk utdelt var gamle og utdaterte. 

Dette kan tyde på en nedprioritering av religionsfaget i skolen, ved at skolen ikke stiller like 

store krav til formell kompetanse hos religionslærere, noe som også kan bety at faget ikke blir 

anerkjent på nivå med andre fag i skolen.  

Det som kommer frem i min studie, er allikevel først og fremst at flere av de nyutdannede 

religionslærerne opplever at religionsfaget blir nedprioritert på utdanningspolitisk nivå, særlig 

i grunnskolen. KRLE-faget har et mindre rammetimetall enn de fleste andre fellesfag i skolen. 

Trange tidsrammer for faget har hatt stor innvirkning på den kompleksiteten de nyutdannede 

religionslærerne møter den første tiden som lærer, noe jeg kommer nærmere tilbake til 

nedenfor, i delkapitlet om kompleksitet. Dette kan tyde på en diskrepans mellom 

forventninger og krav til religionslærerrollen, og rammevilkår for faget. Dette blir enda 

tydeligere slik religionslærerne i min studie oppfatter læreplanen som konstituerende for 

lærerrollen, som jeg også kommer tilbake til. Tina uttrykker at rammetimetallet i KRLE har 

bidratt til at overgangen fra lærerutdanningen til profesjonsutøvelsen har vært vanskelig, da 

store deler av utdanningen hennes har handlet om religionsfaget og viktigheten av faget i 

skolen, mens hun opplever som KRLE-lærer at det er dette faget som har færrest timer i 

rammetimetallet, og at det er et fag som skoleledelsen ikke har samme forventninger og krav 

til når det gjelder fagkompetanse.  

Religionslærerne fra Everingtons studier opplevde manglende anerkjennelse av sin rolle fra 

både offentligheten og andre lærere grunnet religionsfagets status og innhold, samt 

stereotypiske forestillinger om religionslæreren. I min studie var religionslærerne mer opptatt 

av anerkjennelse av sin posisjon som fersk lærer. En del av lærerrollen handler om 

forventningene til arbeidet, og de krav som blir stilt til lærere og lærerarbeidet fra for 

eksempel kolleger, skoleledelse og elever (Mausethagen et.al, 2016, s.30). Det at de 

nyutdannede religionslærerne er opptatt av anerkjennelse, kan knyttes til at de vil at deres 

lærerarbeid skal innfri forventningene til lærerrollen, og at de trenger bekreftelse på dette.  

Denne anerkjennelsen kan komme fra ulike hold, både fra elever, kolleger eller skoleledelsen. 

Andrea forteller for eksempel at hun opplevde at hennes lærerarbeid ble anerkjent av elevene 
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hennes, men opplevde ikke den samme anerkjennelsen fra kolleger, og skulle ønske de viste 

større interesse for at hennes undervisningspraksis kunne være en ressurs for det kollegiale 

fellesskapet. Dette bekrefter det Ulvik & Langøren (2012) fant i sin studie, at nyutdannede 

lærere ønsker å bli anerkjent som viktige ressurser på arbeidsplassen. Tina og Zara forteller på 

sin side at de oppfattet at deres lærerarbeid ble anerkjent og støttet på arbeidsplassen de var 

tilsatt ved, men måtte jobbe med å overbevise elevene sine om undervisningens relevans. Et 

aspekt jeg vil trekke frem som noe av det mest interessante i materialet, er en ambivalens 

knyttet til egen profesjonsutøvelse. Flere gir uttrykk for at de har hatt tvil til om egen praksis 

innfridde forventningene til lærerrollen. Dette kan forstås i lys av Tolos (2017) perspektiv på 

ulike nivåer av kompetanse (s.60). Selv om man skulle tro det var ulike krav til kompetanse 

hos en nyutdannet enn en erfaren lærer, påpeker hun at forventningen til lærerprofesjonen er 

at nyutdannede skal være på samme kompetansenivå som erfarne lærere, fordi de står overfor 

de samme utfordringene og har det samme ansvaret i rollen som religionslærer uavhengig av 

erfaring (s.61-62). Dette kan være en grunn til at ferske religionslærere i min studie har hatt 

vanskeligheter med å anerkjenne sin egen lærerrolle, da de opplever å være på et annet nivå 

enn de andre lærerne, fordi de har grunnleggende spørsmål ved lærerprofesjonen, som de 

tenker man som kompetent lærer bør kunne. Grete forteller at hun kjente på en motløshet i 

forhold til sin egen lærerpraksis, inntil hun hørte fra andre mer erfarne lærere at de også møtte 

tilsvarende utfordringer i sin undervisning. Dette peker på at det kan være vanskelig å 

anerkjenne at man er på et annet kompetansenivå enn andre lærere. Erik viser til at denne 

anerkjennelsen er lettere å se tilbake på etter at man har tilegnet seg mer erfaring som lærer, 

og forteller at han skulle ønske han turte å spørre mer det første året som lærer, og ikke være 

redd for å fremstå som inkompetent, fordi man har behov for ekstra hjelp og støtte den første 

tiden. Tina forteller om en sårbarhet i forhold til anerkjennelse av sin lærerpraksis, og forteller 

at hun kunne få en negativ tilbakemelding, og ti gode, men det eneste hun tenkte på, var den 

ene negative. Dette bekrefter noe av det Ulvik, Smith & Helleve (2009) fant i sine studier, at 

den nyutdannede læreren trenger både støtte og anerkjennelse som fersk lærer.  

På bakgrunn av dette synes de nyutdannede religionslærerne i min studie å være opptatt av at 

de fra sin posisjon som nyutdannet innfrir forventningene til religionslærerrollen, samtidig 

som religionsfaget etablerer seg som et fag med like forventninger og krav til kompetanse 

som andre fag i skolen.  

Personlig forståelse for formålet med faget 
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Everingtons (2016) studier peker på at for nyutdannede religionslærere var en personlig 

forståelse av formålet (engelsk: personal vision) med religionsfaget ansett som noe av det 

viktigste for profesjonsutøvelsen, noe en religionslærer bør ha, og noe som virker å være en 

betydelig drivkraft for lærerarbeidet. Den personlige involveringen kunne iblant fremstå som 

for dominant, og var noe som måtte balanseres i lærerutdanningen i forholdet til deres 

profesjonelle ansvar som kommende lærere (s.182). Funnene fra min studie peker på at 

religionslærerne ser formål og engasjement for faget som en del av sin rolle, men ikke noe 

som går på tvers av religionsfagets overordnede formål i skolen (Utdanningsdirektoratet, 

2006), som jeg vil oppsummere i å bekjempe fordommer og fremme et mer harmonisk 

multikulturelt samfunn. I min studie kan det virke som om rammene for faget, som tid og 

læreplan, og arbeidsfellesskapet de trer inn i, kan være begrensende faktorer på den personlige 

utfoldelsen og engasjementet for flere av de nyutdannede religionslærerne. Strand (2007) fant 

i sin studie at det var en relativt enhetlig tolkning av læreplanen i skolefagene KRL og 

religion og etikk blant religionslærerne, men at den allikevel ble iverksatt etter egen 

preferanse (s.57). Derfor syntes ikke læreplanen å være noe særlig begrensende for 

religionslærernes vilje til å vektlegge det de personlig mener faget først og fremst bør handle 

om. Men blant de nyutdannede religionslærerne i min studie, kan det virke som læreplanen 

har et sterkt grep på deres utfoldelse i faget. Dette kan ha å gjøre med at Strand forsker på mer 

erfarne religionslærere, og at læreplanen i Strand sin studie er fra L97, mens lærerne i denne 

studien forholder seg til Kunnskapsløftet, og ser frem mot ny læreplan. Læreplan og 

utfoldelse av den personlige forståelsen av formålet for faget er også knyttet til om 

religionslærerne opplever frihet til å tolke og iverksette læreplanen selvstendig, altså om man 

har lærerautonomi eller ikke, som står i sammenheng med den konkrete utøvelsen av 

lærerarbeidet, som er en del av lærerrollen (Kunnskapsdepartementet, 2009, s.12). 

Lærerautonomi fremstår som en viktig del av profesjonsutøvelsen for religionslærerne i 

Everingtons (2016) studier. I et mer allment profesjonsperspektiv forstår Tolo (2017) 

lærerkompetanse blant annet som å selvstendig tolke og omgjøre læreplanen til 

undervisningspraksis (s.122). De ferske religionslærerne i min studie inntar en ambivalent 

holdning til dette. Flere forteller at de ønsket å selvstendig tolke læreplanen og tilpasse den til 

sin egen undervisningspraksis, men at de uttrykker en usikkerhet overfor hvordan de skal 

forholde seg til læreplanen, fordi de ikke har erfaring med å arbeide med den, da 

lærerutdanningen ikke har lagt vekt på dette. Andrea forteller allikevel at selv om hun ikke 

jobbet mye med læreplanen i utdanningen, opplever hun at utdanningen har vært overførbar 
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til læreplanen i skolen, og uttrykte ikke samme usikkerhet som andre av lærerne. Tina 

opplever at kollegiet hun har gått inn i, begrenser hennes selvstendige tolkning og 

iverksettelse av læreplanen, på grunn av et for tett fagsamarbeid med de andre 

religionslærerne. Hun får dermed ikke planlagt og gjennomført den undervisningen hun vil, 

noe hun også knyttet til begrensningen hun opplever at læreplanen representerer i seg selv. 

Lena snakker også om dette med at arbeidsplassen er førende for hvordan man skal forholde 

seg til læreplanen. Helene uttrykker at hun var usikker på hvordan hun skulle forholde seg til 

læreplanen, fordi hun ikke hadde jobbet noe særlig med den i lærerutdanningen, og at hun har 

hatt god nytte av å samarbeide med kolleger om hvordan man kan tolke og iverksette 

læreplanen på en god måte.  

Tolo (2017) viser til at en del av lærerprofesjonalitet handler om å ta et steg inn i et 

kollegium, og tilpasse seg den praksisen som er vanlig der (s.136). Hun fremhever i denne 

sammenheng at lærerkompetanse innebærer at man reflekterer over den praksisen man selv og 

andre på arbeidsplassen gjør, og evner å kunne endre praksisen dersom det trengs (s.136). 

Freathy et. al (2016) er også inne på denne tanken, at den individuelle prosessen av å tilegne 

seg profesjonell kompetanse er forankret i en bredere prosess av profesjonalisering på et 

kollektivt nivå (s.117). Det kan derfor virke som om Tina, Lena, og Helene går inn i et 

kollegium som allerede har tolket og iverksatt læreplanen i fellesskap. De må derfor forholde 

seg til den praksisen som er, reflektere over den, samt være villig til å endre den, dersom 

praksisen ikke fører frem til god læring. På bakgrunn av dette kan man stille spørsmål ved om 

de nyutdannede religionslærerne har full lærerautonomi som en del av sin rolle. Men man kan 

i lys av min studie også problematisere en entydig forståelse av lærerautonomi forstått som 

profesjonell frihet og uavhengighet, jf. den positive betydningen av støtte og anerkjennelse 

andre stedet i materialet. 

Erik synes i sin profesjonsutøvelse å savne støtte i sin lærerpraksis, og kunne hatt god nytte av 

støtte i læreplantolkningen, da han opplevde læreplanen for generell og vanskelig å omgjøre 

til konkret undervisning. Grete uttrykker at hun savnet bedre veiledning i lærerutdanningen 

om hvordan hun skulle forholde seg til læreplanen, men fremhever samtidig hvor viktig det er 

for henne å selvstendig tolke den, og omforme den til spennende undervisningsopplegg. Zara 

påpeker at man kan ha frihet til å selvstendig tolke og iverksette læreplanen i teorien, men at i 

praksis gjør rammetimetallet og læreplanen at man blir tvunget inn i metoder som gjør det 

mulig å rekke gjennom hele læreplanen innenfor den tidsrammen man har. Det kan virke som 
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de nyutdannede religionslærerne i større grad føler at læreplanen er styrende for deres 

undervisning, enn det Strand (2007) fant i sin studie. I tillegg til læreplanen, synes det 

kollegiale fellesskapet å ha innvirkning på lærerautonomien og utfoldelse av personlige 

fagengasjement.   

Åpenhet i religionsundervisningen 

De nyutdannede religionslærerne i min studie forteller om skolefagene KRLE og religion og 

etikk som en arena der elever blir personlig involvert. Faget tar opp etiske problemstillinger 

som engasjerer ulike elever, eller omfavner religioner som elevene føler personlig tilknytning 

til. Der Everingtons (2016) studier er opptatt av religionslærerens åpenhet om eget ståsted i 

undervisningen, er religionslærerne i min studie mer fokusert på å åpne opp for elevenes eget 

ståsted i undervisningen, og hvilke utfordringer denne åpenheten kan føre med seg i 

klasseromspraksisen. Det skal sies at religionslærerne i min studie ikke har fått eksplisitte 

spørsmål om åpenheten i religionsfaget, og at resultatene fra analysen er knyttet til deres 

beskrivelser av sin egen rolle som religionslærer. Derfor er det interessant at en vektlegging 

av åpenheten i faget er så fremtredende hos alle de nyutdannede religionslærerne. Denne åpne 

siden ved religionslærerrollen og religionsfaget legger også føringer for en del av den 

kompleksiteten de nyutdannede religionslærere forteller at de møter i klasserommet, som er 

nærmere beskrevet nedenfor. Som religionslærer må man derfor ta stilling til hvor åpent 

undervisningssituasjonen skal være eget, og elevenes personlige ståsted. I forhold til det 

forskingsfeltet som er representert ved Everington (2016), får min studie først og fremst frem 

konsekvenser åpenheten kan føre til, og hvordan nyutdannede religionslærere forholder seg til 

dette.  

Det er flere grunner til at religionslærerne i min studie trekker frem åpenheten i religionsfaget 

når de beskriver sin religionslærerrolle. For det første fremgår det som uunngåelig fordi faget 

på en eller annen måte vil involvere elevenes personlige mening eller ståsted knyttet til 

innholdet i faget. For det andre vil en personlig involvering fra elevene og lærerens side gjøre 

det mulig å fremme formålet for faget og gjøre undervisningen relevant, samtidig som det 

betyr at det kan oppstå konflikter og utfordringer i faget som en konsekvens av denne 

åpenheten. Og for det tredje betyr det at de får en aktiv rolle i å håndtere dette åpne 

klasserommet. Everington (2016) fremhever at den personlige involveringen både kan ha 

nyttige og problematiske sider, og påpeker derfor at det er viktig at religionslærere reflekterer 
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over sin egen praksis (s. 185). Analysen av materialet har fått frem at religionslærere møter 

ulike utfordringer de må ta stilling til som de ikke var forberedt på i forkant, og at flere av 

disse situasjonene kan være preget av åpenheten i religionsfaget. Denne ekstra dimensjonen er 

en del av forventningene til religionsfaget og religionslærerrollen. Dette er alt sammen 

perspektiver som peker inn mot den kompleksiteten religionslærerne må forholde seg til den 

første tiden som lærer. Det er dette jeg vil komme nærmere inn på nå. 

5.2.2 Kompleksitet og lærerprofesjonalitet 

I det andre forskningsspørsmålet i oppgaven har jeg vært ute etter å se hvordan de 

nyutdannede religionslærerne beskriver utfordringene de møter og hvordan de håndterer 

disse. Til sammen gir de et bilde av hvordan en kompleks lærerhverdag kan se ut for en fersk 

religionslærer, og hvordan de som profesjonelle religionslærere forholder seg til denne 

kompleksiteten. Jeg vil begynne med å legge frem en av de nyutdannedes beskrivelser av 

ulike sider ved hennes lærerhverdag, som er satt sammen av ulike elementer fra analysen. 

Dette er også en måte å kompensere for den oppstykkingen av materialet som kategoriene i 

analysen har lagt opp til ved å sette det sammen i en samlet narrativ (Kvale & Brinkmann, 

2017, s. 78). Deretter vil jeg drøfte sammenhenger mellom håndtering av forutsigbare og 

uforutsigbare situasjoner, og det å inneha og utvikle lærerkompetanse.  

Et empirisk eksempel på en kompleks lærerhverdag 

Først vil jeg vise til Helene som et helhetlig eksempel på hvordan en kompleks lærerhverdag 

kan gjøre seg synlig for en fersk religionslærer, i lys av hennes opplevelser i KRLE-faget på 

ungdomsskolen.  

Helene forteller at hun med hensyn til disiplinfaglig kunnskap har følt seg sterk på de delene 

av læreplanen som hun har fått dekket opp i lærerutdanningen. På disse områdene er det 

imidlertid andre utfordringer som har gjort seg gjeldende: elevenes personlige religiøse 

praksis har utfordret teorien fra lærerutdanningen, noe som gjør at undervisningen må 

tilpasses elevenes levde praksis. Dette er et aspekt ved religionsfaget som gjør 

religionsdidaktikken spesielt viktig. Herunder kommer også hvordan hun som lærer skal 

forholde seg til åpenheten i klasserommet, slik det ble beskrevet i forbindelse med 

religionslærerrollen. Helene sin beskrivelse av det åpne klasserommet får frem flere hensyn 
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hun som religionslærer må ta stilling til samtidig. For det første har hun vært usikker på hvor 

mye hun skulle dele av eget personlig ståsted i religionsfaget. Uavhengig av hvor mye hun 

selv ønsker å dele, fremhever hun at religionsfaget uansett involverer identitetsspørsmål for 

mange elever, noe som gjør åpenheten vanskelig å unngå. Hun har derfor valgt å forsøke å 

legge til rette for denne åpenheten, for å gjøre faget mer relevant for elevene, i tillegg til å 

skape forståelse på tvers av ulike virkelighetsoppfatninger. For det andre blir da utfordringen 

å balansere denne åpenheten: være forsøksvis objektiv, men ta elevenes tro på alvor; snakke 

om elevenes tro, men samtidig respektere dem som ikke vil dele av sin tro; og vise genuin 

interesse, men ikke la egen overbevisning farge undervisningen. For det tredje er hun inne på 

utfordringene denne åpenheten kan skape i religionsundervisningen. For henne har det mest 

fremtredende vært at elevene hennes føler de blir representant for den religionen de har 

tilhørighet til, noe Helene forsøker å håndtere.  

I tillegg har også læreplanen og tidsrammen for religionsfaget innvirkning på denne 

kompleksiteten. Helene forteller at hun i utdanningen jobbet lite kompetansemålene i 

læreplanen, noe som gjorde henne usikker på hvordan hun skulle tolke og omgjøre læreplanen 

til praktisk undervisning. Hun lente seg derfor på støttende kollegaer som hjalp henne med 

dette. Tidsaspektet har også vært en dimensjon hun har måttet forholde seg til som 

religionslærer. KRLE er et lite fag, med kun én time i uka, noe som fremtrer som utfordrende 

for Helene, da det allikevel er 29 elever i klassen, hvor syv av disse har individuell 

opplæringsplan (IOP). Også bruker hun en del tid på å roe ned klassen og få elevene til å 

hente bøkene sine. Helene mister også flere timer på grunn av klasseturer, eller tentamener 

som havner på dagene hun har time. Timene hun sitter igjen med skal romme den 

undervisningspraksisen som ble beskrevet tidligere, og sørge for at elevene tilegner seg 

kompetansemålene på læreplanen – som oppleves som altfor ambisiøs i forhold til timetallet. I 

tillegg er det et muntlig fag, noe som gjør at elevene bør ha muntlige vurderinger, men det tar 

tid å gjennomføre i praksis. Ut fra denne omfattende beskrivelsen av hvordan det kan se ut å 

være religionslærer i praksis, er det ikke rart å høre Helene fortelle at hun har lært seg at hun 

av og til må ta enkle utveier, og ikke gjøre alt like grundig, slik at hun ikke ender opp med å 

jobbe seg i hjel.  

Helene forteller at hun har opplevd støtte fra kolleger og skoleledelsen til å håndtere den 

komplekse hverdagen som har blitt beskrevet over, og har ikke følt seg alene i møte med 

utfordringene. Hun syntes også at erfaring kan bidra til å gjøre kompleksiteten mer 
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overkommelig, og hun har funnet måter å håndtere utfordringene hun møter på. Dette berører 

også klare religionsdidaktiske utfordringer. En strategi stilt overfor det indre mangfoldet i en 

religion, har for eksempel vært å vise elevene at det er ulike måter å praktisere den samme 

religionen på, og fremheve at en elev ikke kan representere en hel religion. Fremfor alt er hun 

opptatt av å bli kjent med elevene, før hun legger til rette for at elever kan dele åpent om eget 

ståsted, slik at hun i større grad vet hvordan hun kan balansere åpenheten i klasserommet. 

Hun benytter seg også av ulike didaktiske metoder ved at elevene for eksempel skriver om sin 

tilhørighet, før de eventuelt deler det muntlig for klassen. Hun sier at det første året som lærer 

hjelper mye, fordi man bruker så mye tid på å lese seg opp rent disiplinfaglig. Dermed stiller 

man sterkere faglig det neste året, og kan heller fokusere på andre aspekter ved 

lærerhverdagen.  

Dette representerer noen av de utfordringene som kommer frem i analysen, uttrykt ved 

Helene, og viser at læreryrket sik det fremtrer for en religionslærer kan være mange, kan 

komme fra ulike aspekter, kan overlappe hverandre, og kan være vanskelig å vite hvordan 

man skal håndtere på best mulig måte.  

Kompleksitet innebærer noe som er sammensatt og mangesidig (Eilertsen, 2018), og som vi 

nå har sett, er kompleksiteten i lærerhverdagen åpenbar. Hansen, Raaen & Østrem (2010) 

trekker frem at en lærerhverdag for nyutdannede fremstår som kompleks i den forstand at man 

forholder seg til flere dimensjoner samtidig og må mestre øyeblikkets tilstedeværelse og høyt 

tidspress (s. 311-313). Dette var gjenkjennelig i Helenes tilfelle. De ulike spenningene og 

utfordringene som reflekterer læreryrkets kompleksitet kan ofte ha en dilemmafylt karakter 

som ikke nødvendigvis har en åpenbar løsning, men som man må lære seg å mestre (s.313). 

Dette er et perspektiv som kommer frem i Helenes lærerhverdag, da hun finner måter å stå i 

situasjonene på, som ikke nødvendigvis løser alle utfordringene, men som det virker som hun 

mestrer. Bakker & Montesorri (2016) fremhever at komplekse situasjoner i skolesammenheng 

ofte preges av uforutsigbarhet, noe som betyr at det å være lærer innebærer å håndtere 

uforutsette situasjoner som dukker opp (s. 4-6). Dette er en del av den kompetansen som 

forventes av en profesjonell lærer. Å møte denne kompleksiteten involverer evnen til å tolke 

planer og omsette dem til praktisk undervisning, håndtere ulik type motstand fra elevene, 

tilegne seg ny faglig og pedagogisk kunnskap, og generelt drive sin egen kompetanseutvikling 

(Tolo, 2017, s.122). På linje med Tolos forståelse av lærerkompetanse har Helene håndtert de 

komplekse situasjonene som dukket opp, med god støtte fra kolleger. 
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Fra lærerutdanningen skal de ferske religionslærerne i prinsippet ha tilegnet seg nok 

kompetanse til å håndtere de utfordringene som dukker opp, på en adekvat måte (Hatlevik, 

2014, s. 29). I likhet med Helene, er det mye som tyder på at de nyutdannede lærerne i min 

studie har håndtert de ulike utfordringene de har møtt, noe som og forventes av dem som 

profesjonelle utøvere av religionslærerrollen. Kompleksiteten religionslærerne erfarer, er 

opplagt knyttet til uforutsigbarheten i konkrete undervisningssituasjoner. Men i materialet 

mitt har jeg også støtt på en kompleksitet som etableres utenfor selve 

undervisningssituasjonen og som derfor er mer forutsigbar. 

Jeg vil utforske disse to typene nærmere, for å se på hvordan nyutdannede religionslærere 

håndterer kompleksitet av ulik karakter, og undersøke rommet for å utvikle lærerkompetansen 

den første tiden som religionslærer. Jeg vil begynne med å se på hvordan det som kan kalles 

en forutsigbar situasjon kan være krevende for en nyutdannet religionslærer. Dette vil jeg 

illustrere ved å trekke inn Eriks disiplinfaglige utfordring. 

Forutsigbare situasjoner 

Hva gjaldt det disiplinfaglige, var Erik en av flere som viste til at konsekvensen av en 

fragmentert struktur i lærerutdanningen var at den disiplinfaglige kunnskapen ikke var rettet 

mot læreplanmålene i skolefagene KRLE og religion og etikk. Han var en av lærerne som 

ikke hadde dekkende kunnskap på alle områdene i læreplanen, noe som ble en utfordring som 

fersk religionslærer. Det er allikevel viktig å påpeke at Eriks tilfelle er unikt, og muligens ett 

unntak, da han er den eneste som uttrykker manglende fagkunnskap i store deler av 

læreplanen. Situasjonen er interessant å trekke inn, fordi den gir et tydelig bilde på hva slags 

praktiske dilemmaer man kan havne i som nyutdannet religionslærer. Som en del av 

lærerkompetansen, skal Erik kunne tolke læreplanmålene og gjøre det om til praktisk 

undervisning for elevene (Tolo, 2017, s.122). For å innfri denne forventningen måtte Erik 

bruke tid på å lese seg opp på de fagområdene han manglet kunnskap om fra 

lærerutdanningen. Det interessante her er hvordan dette fikk konsekvenser for andre aspekter 

ved læreryrket på grunn av tidspresset Erik sto overfor. Tiden han brukte på å lese seg opp 

gjorde at han ikke prioriterte å bruke tid på å gi elevene tilbakemelding på 

vurderingssituasjoner de hadde hatt i faget. Når Erik først fikk tid til dette, og fikk gitt elevene 

tilbakemelding, hadde det gått så lang tid at elevene hadde glemt hva de fikk tilbakemelding 

på. Den disiplinfaglige utfordringen gikk dermed utover vurderingspraksisen. I dette tilfellet 
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er kompleksiteten Erik står overfor utenfor selve undervisningssituasjonen, og kan derfor 

beskrives som forutsigbar. Det er noe Erik kan forholde seg til ved hjelp av planlegging og 

prioriteringer. Men Erik stod likevel overfor et dilemma, hvor han måtte velge mellom å 

bruke tid på å forberede god undervisning, eller prioritere å gi elevene tilbakemeldingene på 

vurderinger innenfor rimelig tid, også et kjennetegn på god undervisningspraksis, slik at 

tilbakemeldingene kunne inngå i elevenes læring.  

Som en del av lærerprofesjonaliteten har Erik et spesielt ansvar overfor samfunnet å sikre god 

læring for elevene (Mausethagen et.al, 2016, s. 31), som ikke gjør dilemmaet noe lettere for 

han. I tillegg bygger lærerprofesjonaliteten hans på et bestemt kunnskapsgrunnlag som skal 

være tilegnet gjennom lærerutdanningen (s.31). Derfor skulle Erik i prinsippet ha tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag til å mestre utfordringen som han beskriver. Slik jeg var inne på tidligere i 

forbindelse med lærerrollen, kan man tenke at det er en annen forventning til kompetanse hos 

nyutdannede lærere, på grunn av mindre erfaring. Problemet er at det er en vanlig forventning 

i læreryrket at de nyutdannede har det samme ansvaret og forventningene til lærerpraksisen 

som mer erfarne lærere (Engvik, 2013, s.261, s.274). Med det som utgangspunkt har ikke 

Erik, per definisjon, tilstrekkelig kompetanse til å håndtere den komplekse situasjonen på en 

tilfredsstillende måte. Samtidig er Tolo (2017) inne på at kompetanse er noe man utvikler, 

fremfor at det er noe man har tilegnet seg ferdig fra utdanning (s.62). Hvis man skal snakke 

om lærerkompetanse som noe man utvikler, fremfor noe man fullt ut innehar som fersk lærer, 

burde Erik fått større rom til denne utviklingen, gjennom mindre tidspress og tett oppfølging 

på arbeidsplassen (Kunnskapsdepartementet, 2009, s.92). Sydnor (2017) fremhever at støtte 

fra kolleger kan være avgjørende for hvordan nyutdannede håndterer utfordringene de møter 

det første året som lærer (s. 233). Allikevel forteller Erik at han har følt seg alene som 

religionslærer, har fått lite støtte fra skoleledelsen og kolleger den første tiden, og har måttet 

håndtere utfordringene han har stått overfor, på egen hånd. Dette kan ha sammenheng med 

religionsfagets status, slik den ble identifisert i forbindelse med religionslærerrollen over. Det 

er derfor ikke gitt at man har rom for utvikling av lærerkompetansen i slike tilfeller, noe som 

legger press på at nødvendig fagkunnskap er dekket opp i lærerutdanningen. Sammenhenger 

mellom lærerutdanning og profesjonsutøvelsen kommer jeg tilbake til.  

Åpenhet i faget og uforutsigbare situasjoner 
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Slik Helene var inne på i sin beskrivelse av den komplekse lærerhverdagen, ble flere av de 

uforutsigbare situasjonene hun sto overfor etablert ved at religionsfaget åpner opp for 

elevenes personlige tilnærming. Elevers frihet til å uttrykke seg gjør at det kan komme 

uforutsette situasjoner læreren må håndtere (Bakker & Montesorri, 2016, s.6). Dette er ikke 

unikt for religionsfaget. Det som kjennetegner uforutsigbarheten i religionsundervisningen er 

det faktum at elevenes ytringer kan involvere deres egen eller andre elevers identitet, og kan 

derfor potensielt være mer sårbar enn andre fag, jf. åpenheten i religionslærerrollen diskutert 

tidligere.  

Det er tydelig fra analysene av religionslærerrollen og fra analysene av utfordringer i 

læreryrket, at begge har åpenheten i religionsfaget som en fellesnevner. Utfordringer knyttet 

til åpenheten i faget og elevenes personlige involvering virker å være noe av det de 

nyutdannede lærerne trekker frem som det mest utfordrende ved å være religionslærer, og det 

de aller fleste er opptatt av. Det er typisk for religionsfaget at det er så åpent for elevenes og 

lærernes personlige involvering. Derfor ønsker jeg å gi dette plass i diskusjonen.  

Slik jeg var inne på tidligere med Tolo (2017), betyr det å ha lærerkompetanse å handle i møte 

med ulik type motstand fra elever (s.122). Derfor blir det viktig å fremheve kompleksiteten 

som viser seg i et åpent klasserom, ved å peke på de ulike typene motstand som er 

fremtredende i materialet. Zara trekker frem at hun opplever at åpenheten i klasserommet 

utfordrer den disiplinfaglige kunnskapen hennes, og til dels hennes autoritet som lærer, ved at 

elever tar definisjonsmakten over den religionen eleven tilhører. Grete er inne på at elevene 

kan gå i forsvarsmodus og sliter med å akseptere undervisningen om sin egen religion, eller 

akseptere andre elevers måte å praktisere den samme religionen på. Lena fremhever at media 

har direkte innvirkning på elevenes holdninger og personlige involveringer i faget, noe som 

gjør at man som lærer også må forholde seg til medias innvirkning på innholdet i faget. 

Dersom man ser for seg at disse utfordringene potensielt kan melde seg innenfor det samme 

klasserommet i den samme timen, står religionslæreren overfor en rimelig kompleks 

situasjon, som det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere som nyutdannet. 

Ofte må en lærer ta valg på stedet uten entydige konklusjoner, og uten at man rekker å tenke 

gjennom grunnen for valget (Molander & Grimen, 2008, s.179; Hanssen, Raaen & Østrem, 

2010, s. 311-313). Derfor kan det være nyttig å reflektere over mulige valg og strategier i 

forkant av situasjoner som kan oppstå. Det kan allikevel være vanskelig å vite hva slags 

situasjoner dette kan være, når man er fersk som religionslærer. Tina er inne på dette i 
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forbindelse med en utfordring hun møtte i religionsundervisningen. En elev kom med en grov 

ytring, som trengte en umiddelbar reaksjon fra Tina som lærer. Hun forteller selv at hun 

skulle ønske lærerutdanningen hadde forberedt henne bedre på slike situasjoner, slik at hun 

kunne hatt en strategi for hvordan hun skulle håndtert denne situasjonen. Dette kan også 

forstås som et ønske om å få hjelp til å redusere kompleksiteten hun står overfor. Slik jeg viste 

til tidligere, er håndtering av kompleksiteten man møter som lærer en del av det å ha 

lærerkompetanse, altså det å være profesjonell lærer. I tråd med religionslærerrollen diskutert 

tidligere, innebærer denne kompleksiteten å håndtere og manøvrere en åpenhet i 

religionsfaget, som er uunngåelig. Som lærer handler det derfor mer om å gå inn og møte de 

komplekse situasjonene, selv om man ikke har en løsning på situasjonen gitt på forhånd 

(Bakker & Montesorri, 2016, s.5), fremfor å finne måter å unngå dem på. Selv om Tina skulle 

ønske hun hadde blitt bedre forberedt på å håndtere uforutsette situasjoner som dukker opp, 

fremhever Tolo (2017) at undervisningssituasjoner er for komplekse til at teori direkte kan 

overføres (s.121). Her må Tina ta i bruk sin dømmekraft som bygger på hennes teoretisk 

kunnskapsgrunnlag, hennes erfaring, hennes personlighet, og det kollegiale fellesskapet hun 

befinner seg i (Molander & Grimen, 2008, s.179 og s.193). Tina forteller om dette som en 

krevende situasjon, og at hun var svært usikker på om hun hadde foretatt en riktig måte å 

håndtere situasjonen på. Hun fryktet at konsekvensen av valget hennes skulle ødelegge 

forholdet til eleven, og var redd for å få klager fra foreldrene. Det kan tyde på at man som 

nyutdannet kan være usikker på sin egen håndtering av de uforutsette situasjonene som 

dukker opp. Dette kan ha med mengden av erfaring å gjøre, og usikkerhet på hva som 

fungerer i praksis. Samtidig ble hennes håndtering av situasjonen anerkjent av kolleger og 

skoleledelsen, og hun fikk veiledning gjennom prosessen. I etterkant reflekterte hun over 

situasjonen, og andre måter hun kunne håndtert situasjonen på. Tolo (2017, s.121) peker på at 

teori tilegnet fra lærerutdanningen kan fungere som et grunnlag for refleksjon over 

handlingsalternativene man står overfor, og Hatlevik (2014, s. 35) anser refleksjoner som 

bindeleddet mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Tina reflekterer over sin egen praksis, 

noe som blir ansett som et viktig ledd i utviklingen av å bli en kompetent lærer (Tolo, 2017, 

s.136). Det kan virke som Tina befinner seg i et kollegialt fellesskap som gir henne støtte i 

håndteringen av utfordringer hun møter, og at hun har funnet rom i sin lærerhverdag til å 

reflektere over egen praksis. 

En av håndteringsstrategiene Tina reflekterte over i etterkant, var en strategi Andrea benyttet 

seg av i møte med en utfordrende elev i hennes religionstimer. Dette viser at hver utfordring 
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trenger tilpasset håndtering, men at lærere kan ha felles referanserammer som utgangspunkt 

for profesjonsutøvelsen, som gjør at man kan ha nytte av lignende strategier for håndtering av 

utfordrende situasjoner. Et felles teoretisk referansepunkt fra lektorprogrammet kan inngå i 

slike felles referanserammer. Som jeg har vært inne på tidligere, ønsker Tina at utdanningen 

forbereder studentene på slike situasjoner. Andrea har her en litt annen vurdering og forteller 

at for henne har lærerutdanningen vært profesjonsrettet og overførbar, og at hun dermed følte 

seg klar for læreryrket etter endt utdanning. Det skal sies at Andrea har en bachelor i 

pedagogikk i tillegg til lærerutdanningen, som kan ha gjort henne ekstra rustet for det 

kommende arbeidslivet. Sett i sammenheng med håndtering av kompleksiteten i 

klasserommet, kan pedagogikken ha tilført perspektiver på for eksempel danning og 

undervisning som inngår i det teoretiske fundamentet hun bygger sin profesjonsutøvelse på. 

Dette kan ha gjort henne bedre forberedt på kompleksiteten enn de andre lærerne i studien. 

Andrea forteller at hun har hatt noen elever som har hatt vanskelig å vise respekt og forståelse 

for andre elever, og som har hatt sterke meninger om sin egen religion, men ikke vært åpne 

for andres. Slik jeg var inne på tidligere handler tilrettelegging av åpenhet i klasserommet om 

å skape forståelse og respekt for hverandre, i tråd med formålet for faget. I et tilfelle med en 

elev som ikke viste respekt for andre, forteller Andrea at situasjonen var så vanskelig at hun 

måtte fremheve holdningskompetansen i religionsfaget som et virkemiddel for å håndtere 

denne typen utfordring. Hun fortalte den eleven det gjaldt at hun ikke kunne få toppkarakter 

hvis hun ikke viste respekt for andre, fordi det står det i læreplanen at man skal. Denne 

håndteringsstrategien virket fordi Andrea kjente eleven, og visste at vedkommende var 

pliktoppfyllende, og ønsket god karakter. Samtidig legger hun vekt på en tvetydighet i denne 

håndteringsstrategien: «Det er litt sånn ekkelt å måtte ty til det», noe som vitner om at denne 

typen håndtering av utfordringer kan være ubehagelig og krevende å utøve, fordi man som 

lærer havner i et etisk dilemma. Andrea sto overfor en situasjon med motstridende verdier, 

hvor hun på den ene siden skulle etablere et rom der elevene opptrer respektfullt overfor 

andre, mens hun på den andre siden skulle ivareta elevenes integritet, som blant annet vil si at 

eleven ikke tvinges til å innta bestemte holdninger. Bakker & Montesorri (2016) påpeker at 

kompliserte situasjoner kan føre til at læreren må handle i tråd med bestemte retningslinjer 

som kan være i konflikt med personlige preferanser (s.4). I denne situasjonen velger Andrea å 

håndtere situasjonen ved å forholde seg til formålet for KRLE-faget som retningslinjer for 

hennes lærerpraksis. Mausethagen et.al (2016) påpeker at lærerrollen står i et komplementært 

forhold til elevrollen (s.30), samtidig som de er et ujevnt maktforhold. Handlinger man foretar 
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seg som lærer kan derfor få betydelig implikasjon på lærer elev-forholdet, som igjen kan gå 

utover elevens læring og lærerens undervisning. Når denne måten å håndtere utfordringen på, 

ser ut til å fungere i dette tilfellet, kan det henge sammen med at Andrea kjente eleven godt. 

Men det kan og tenkes at en slik håndtering kunne fått andre utfall, som hadde gjort 

situasjonen enda vanskeligere. Ifølge Sødal (2009) kan vurderinger ut fra holdningsmålene 

være problematisk (s.181). Det er derfor god grunn til at man som nyutdannet trenger å 

reflektere over sin egen praksis, og bygge opp et repertoar av handlinger og refleksjoner som 

kan ligge til grunn for fremtidige beslutninger man må ta i uforutsette hendelser (Bakker & 

Montesorri, 2016, s. 7). 

Det er viktig å påpeke at i en kompleks lærerhverdag er det ikke noe skarpt skille mellom det 

jeg her har kalt forutsigbare og uforutsigbare situasjoner. I det foregående har jeg drøftet de 

ulike situasjonene isolert sett, men det kan også tenkes at konsekvensen av den ene 

situasjonen kan få implikasjoner for den andre. Det er fullt mulig at når Erik bruker så mye tid 

på å lese seg opp disiplinfaglig, er det en strategi som gjør han i stand til å mestre 

uforutsigbarheten i selve undervisningssituasjonen, for eksempel spørsmål fra elevene han 

ønsker å kunne håndtere på en faglig tilfredsstillende måte. Det kan derfor også tenkes at de 

nyutdannede religionslærerne kan bruke tid på å lese seg opp på pedagogiske- og 

religionsdidaktiske teorier, som et tiltak for å forberede seg på uforutsette hendelser som kan 

dukke opp i undervisningen.  

Vi har sett at alle de nyutdannede religionslærerne har stått overfor betydelige utfordringer i 

profesjonsutøvelsen. Og alle har funnet måter å håndtere dem på. Det kan derfor argumenteres 

for at de har hatt tilstrekkelig lærerkompetanse til å møte det komplekse læreryrket de har 

stått overfor den første tiden. Samtidig er det ikke sikkert alle håndteringsstrategier har 

fungert like godt. Det er også et spørsmål om håndteringen har vært forankret i teorien fra 

lærerutdanningen, eller egne eller andre læreres erfaringer fra lignende situasjoner. En lærer 

må være i stand til å skille mellom kunnskap av ulik kvalitet, og vite når en handler ut fra 

egen erfaring, gammel vane, eller tips fra andre lærere om hva som fungerer, og vitenskapelig 

forankret kunnskap (Tolo, 2017, s.153). Dette er viktige grunnlag for refleksjon over egen 

praksis, som er en del av å utvikle sin egen lærerkompetanse. Som en del av hva som ligger til 

grunn for religionslærernes profesjonsutøvelse den første tiden, blir det viktig å se hvilke 

sammenhenger de nyutdannede har sett mellom lærerutdanningen og lærerarbeidet de nå står 

i. 
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5.2.3 Betydningen av sammenhenger 

Hittil har jeg diskutert hvordan de nyutdannede religionslærerne vurderer sin rolle som 

religionslærer og kompleksiteten i lærerarbeidet den første tiden. Det tredje 

forskningsspørsmålet sikter på å undersøke nærmere sammenhenger de nyutdannede 

religionslærerne har sett mellom lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen i forhold til 

utfordringene de har møtt, og ut fra rollen som fersk religionslærer, den første tiden. 

Jeg har vært inne på at undervisningssituasjoner, og utfordringer man møter, blant annet som 

følge av at man som religionslærer tilrettelegger for et åpent klasserom, er for komplekse til at 

teori direkte kan overføres til handling. Hatlevik (2014) fremhever allikevel at det er svært 

viktig for kompetanseutviklingen at man ser sammenhenger og konstruerer mening mellom 

det nye en lærer, og det en allerede har erfart. Hun påpeker derfor at det er viktig å ha 

spesifikk opplæring som er åpenbart relevant til profesjonsutøvelsen, og generell opplæring 

som skal belyse ulike handlingsvalg man møter i profesjonen (s.9). Dersom de nyutdannede 

religionslærerne skal vite hvordan de på best mulig måte skal håndtere og lede et åpent og 

uforutsigbart klasserom, som beskrevet over, bør utdanningen ha en opplagt sammenheng 

med den praksisen de nå står i. Samtidig må studentene tilegne seg generelle pedagogiske- og 

religionsdidaktiske teorier som de på egenhånd må klare å tilpasse de komplekse situasjonene 

de møter i klasserommet. 

Jeg vil drøfte betydningen av sammenhenger religionslærerne ser mellom lærerutdanning og 

profesjonsutøvelse med henblikk på de to perspektivene Hatlevik trekker frem som en del av 

kompetanseutviklingen for en lærer. Det første er betydningen av åpenbare sammenhenger, 

og det andre er betydningen av religionsdidaktiske – og pedagogiske teorier som grunnlag for 

profesjonsutøvelsen. 

Betydningen av åpenbare sammenhenger 

Religionslærerne i min studie fremmer et ønske om at lærerutdanningen hadde vært mer 

profesjonsrettet og realistisk, da flere opplevde at lærerutdanningen har underkommunisert 

kompleksiteten i læreryrket. Diskrepansen mellom utdanning og profesjonsutøvelse er et 

gjennomgående tema i forskningsfeltet. Det fremgår i materialet fra min studie at flere har 

hatt vanskelig med å se meningsfulle sammenhenger mellom teori og praksis i 

lærerutdanningen. Når Hatlevik (2014) ser på forholdet mellom teori og praksis, fremhever 
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hun at lærerprofesjonen bygger på et teoretisk fundament, og at teoretisk kunnskap derfor er 

essensielt for å kunne reflektere over praksiserfaringer og dermed videreutvikle kompetansen 

(s.10).  

Selv om det ser ut som om de nyutdannede religionslærerne i min studie har klart å håndtere 

kompleksiteten de ble møtt den første tiden, kunne bedre forberedelse gjort overgangen fra 

utdanning til profesjonsutøvelse mer overkommelig. Flere av religionslærerne skulle ønske de 

jobbet mer med realistiske situasjoner fra en virkelighetsnær lærerhverdag i lærerutdanningen, 

enn å lære oppskriften på hvordan man skulle bli en perfekt lærer i en ideell verden. Maistre 

& Paire (2010) fant i sin studie på nyutdannede lærere at de hadde trengt å lære seg 

håndteringsstrategier mens de fortsatt var lærerstudenter, og forteller at gapet mellom 

utdanning og profesjonsutøvelse skyldtes at de nyutdannede ikke lærte håndtering av 

komplekse situasjoner før de var ute i en presset lærerhverdag, og foreslår å innføre 

problembasert læring i utdanningen hvor lærerstudentene kan lære seg at «godt nok» er mer 

til hjelp enn oppskriften på en perfekt lærerutøvelse (s. 559, s. 564). Grete skulle ønske hun 

lærte dette i lærerutdanningen, fordi hun hadde bygd seg opp et idealisert bilde på hvordan 

hun skulle være som lærer. Disse forventningene klarte hun ikke å leve opp til da hun begynte 

som lærer, noe som gjorde at hun følte seg utilstrekkelig i rollen som religionslærer. Denne 

mangelfulle sammenhengen mellom utdanning og den første tiden som lærer, kan ha preget 

den negative tilnærmingen flere ferske religionslærere hadde til egen praksis, som jeg har pekt 

på tidligere. Hatlevik (2014) viser at nettopp denne mangelen på forbindelse mellom teori og 

praksis som nyutdannet lærer kan føre til at man føler seg utilstrekkelig, eller avviser teori 

som irrelevant for sin egen lærerpraksis (s.39). I min studie kommer det tydelig frem at flere 

har følt seg utilstrekkelige, men det er usikkert om dette har ført til at de nyutdannede har 

avvist teori som irrelevant for sin egen praksis. Det bør allikevel fremheves at de teoretiske 

perspektivene ikke har blitt løftet frem som en viktig del av lærerpraksisen, av de ferske 

religionslærerne.  

Fraværet av teorifokus kan være knyttet til en usikkerhet, da flere av de nyutdannede 

religionslærerne i min studie etterlyser å se åpenbare sammenhenger mellom teorien de lærte i 

utdanningen og praksisen den første tiden som lærer. Dette kom til uttrykk gjennom ønske om 

muligheten til å diskutere realistiske caser fra profesjonsutøvelsen under utdanningen, men 

kan også handle om å se sammenhenger mellom de ulike delene av utdanningen. Flere av de 

ferske religionslærerne forteller om lærerutdanningen som fragmentert, og noen pekte på at 
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følelsen av at de skulle bli lærer var lite gjennomgående i utdanningen. Helene påpeker at det 

er slik utdanningsstrukturen er på lektorprogrammet, og viser blant annet til at tilegnelsen av 

den disiplinfaglige kunnskapen er isolert fra resten av lærerutdanningen, som gjør at den 

faglige kunnskapen ikke er rettet mot lærerprofesjonen. Dette er interessant ettersom 

nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 legger vekt på at lærerutdanningen 

skal være profesjonsrettet og integrert, ved at de ulike aspektene (disiplinfaglig, didaktikk, 

pedagogikk og praksis) i utdanningen skal sees i sammenheng og samlet utgjøre en helhet 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.3).  

I min studie er mangel på profesjonsretning tydeligst i forbindelse med religionslærernes 

vurdering av den disiplinfaglige kunnskapen. Dette var en utfordring for flere, men spesielt 

utfordrende for Erik, som manglet mye disiplinfaglig for å møte kravene til læreplanen i 

skolen. Dette er kunnskap som forventes av en nyutdannet lærer i skolen, noe som 

understreker betydningen av å prioritere det i et lektorprogram som står ansvarlig for å 

utdanne kompetente lærere. Når Hatlevik (2014) ser på kompetansedimensjonen er det mye 

som tyder på at det er sammenhenger mellom lærerstudenters trygghet i rollen som lærer og 

opplevelsen av god teoretisk forståelse (s.76). I Erik sitt tilfelle kan det se ut som mangel på 

disiplinfaglig kunnskap i forhold til læreplanens krav, gjorde han noe usikker på sin 

profesjonsutøvelse den første tiden som lærer. På den andre siden kan det også ha hatt noe 

med praksiserfaring å gjøre, da han forteller om at lite praksis innenfor religionsfaget har gjort 

han usikker på utøvelsen av religionslærerrollen.  

Det disiplinfaglige tilfellet til Erik er noe spesielt, og det er mulig det har skjedd en 

administrativ feil som gjorde at han ikke fikk fagområdene dekket opp i utdanningen. I tillegg 

er det viktig å påpeke at lærerstudenten også har et ansvar selv i å tilegne seg det som kreves 

for å utøve profesjonen, og se sammenhenger mellom teori og praksis (Hatlevik, 2014, s.81). 

Allikevel peker Helene på elementer som kan gjøre lærerutdanningen mer profesjonsrettet. 

Hun mener de religionsdidaktiske seminarene har et spesielt ansvar å legge til rette for å 

hjelpe lærerstudenten å se sammenhenger mellom det disiplinfaglige, religionsdidaktiske, og 

pedagogiske i forhold til hvordan profesjonsutøvelsen for en religionslærer faktisk kan se ut 

(jf. også de nasjonale retningslinjene for integrasjon). I lærerutdanningen lar dette seg best 

gjøre ved at faglærerne i utdanningen hjelper lærerstudentene å koble praksiserfaringene med 

det teoretiske. Hatlevik (2014) bekrefter dette ved å vise til at en tydelig relasjon mellom 

innholdet i den teoretiske undervisningen og praksisperiodene faktisk har større betydning 
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enn mengden praksis i studiet (s.23), og at faglærere og praksisveiledere som knytter teoretisk 

kunnskap til studentenes praksiserfaringer har innvirkning på hvor viktig teoretisk kunnskap 

blir for studentenes senere profesjonsutøvelse (s.81).  

Dette er interessant da flere av religionslærerne i min studie etterlyste mer praksis og hjelp til 

å se sammenhenger mellom praksiserfaringene og det teoretiske fundamentet. Praksisperioden 

er en sentral arena til å se åpenbare sammenhenger mellom utdanning og profesjonsutøvelse, 

fordi det er den mest profesjonsrettede arenaen i lærerutdanningen, og en arena hvor 

lærerstudenter kan integrere de ulike delene av lærerutdanningen (Tolo, 2017, s.117, s.121). 

To av religionslærerne uttrykker eksplisitt at det er her man får testet ut teorien man har 

tilegnet seg i de teoretiske fagene. Selv om praksisperioden skal gi et realistisk bilde av 

læreryrket, fremhever Lena at hun ikke fikk nok ansvar, da dette opplevdes mest krevende 

den første tiden som lærer. Dette står i sammenheng med det jeg har nevnt tidligere, at 

nyutdannede har en tendens til å få det samme ansvaret som erfarne lærere den første tiden 

som lærer. Caspersen & Raaen (2014) legger vekt på at «overgangssjokket» fra 

lærerutdanning til profesjonsutøvelse blant annet handler om endring i ansvar (s.205). Det kan 

derfor tyde på at lærerstudenter trenger å bli eksponert for et større ansvar i praksisperiodene. 

Et eksempel på hvordan manglende åpenbare sammenhenger mellom lærerutdanning og 

profesjonsutøvelse gjorde seg synlig, var i forbindelse med læreplantolkningen som flere av 

lærerne sier ikke har vært et prioritert felt i utdanningen. Det å tolke læreplanen er en del av 

det å ha lærerkompetanse og involverer den praktiske utøvelsen av teorien. Læreplantolkning 

kan dermed fungere som et bindeledd for lærerstudentene mellom disiplinfaglig kunnskap, 

religionsdidaktikk, pedagogikk og praksis, og noe de nyutdannede religionslærerne kunne hatt 

nytte av å få større erfaring med i lærerutdanningen.  

Det finnes dermed flere sammenhenger mellom lærerutdanning og profesjonsutøvelse som 

kan gjøres mer tilgjengelig for lærerstudentene. Det kan virke som de nyutdannede 

religionslærerne kunne hatt nytte av at lærerutdanningen la mer til rette for å se åpenbare 

sammenhenger mellom det teoretiske fra utdanningen og forutsigbare situasjoner man møter 

som lærer. Dette var blant annet tilfellet med Eriks disiplinfaglige kunnskap, og flere av de 

nyutdannedes tilnærming til læreplanene i skolen. Så finnes det aspekter ved læreryrket hvor 

teorier fra lærerutdanningen ikke kan overføres direkte til praksis. De er som vi har sett 

knyttet til de uforutsette situasjonene læreren møter i undervisningssammenheng. Det er dette 

jeg vil drøfte nå. 
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Teoretisk grunnlag for profesjonsutøvelsen 

Jeg har vært inne på hvordan ferske religionslærere vurderer sin rolle som religionslærer, og 

hvordan kompleksiteten kan se ut den første tiden som lærer. Det som kommer tydelig frem, 

er at lærerarbeidet og lærerrollen krever håndtering av uforutsigbare situasjoner. Det står i 

sammenheng med det jeg skrev tidligere, der Hatlevik peker på at man må tilegne seg 

generelle teorier fra utdanningen som skal belyse ulike handlingsvalg man står overfor i 

uforutsigbare situasjoner. 

Tolo (2017) fremhever også dette, og legger vekt på at undervisningssituasjonen alltid vil 

være for kompleks til at teori direkte kan overføres til handling, men at man fra 

lærerutdanningen kan tilegne seg teori som skal ligge som grunnlag for handling og for 

refleksjon over den profesjonsutøvelsen man driver med (s.121). Dette er viktig fordi det 

teoretiske kunnskapsgrunnlaget som de nyutdannede religionslærerne har fra 

lektorprogrammet, er det lærerprofesjonen bygger på, og er fundamentet for at en lærer kan 

utøve profesjonelt skjønn og ha ansvaret for elevenes læring og danning (Mausethagen et.al, 

2016, s.31). Det profesjonelle ansvaret handler derfor også om tillit til at man som lærer har 

tilstrekkelig lærerkompetanse til å håndtere det som dukker opp. Som lærer vil man møte 

situasjoner og enkelttilfeller som krever handling fra lærerens side. Men allmenne 

handlingsregler gir sjeldent entydige konklusjoner om hva som bør gjøres i konkrete tilfeller, 

noe som gjør at man her må utøve egen dømmekraft. I møte med uforutsigbare situasjoner i 

undervisningen blir profesjonsutøvelsen avhengig av det profesjonelle skjønnet, fordi hver 

situasjon er unik og til en viss grad ubestemt, som gjør at handlingen krever eksplisitt 

dømmekraft i hver enkelt situasjon (Molander & Grimen, 2008, s. 179). 

I denne forstand kan man tenke at den nyutdannede religionslæreren, som en del av sin 

lærerkompetanse, skal ha evne til å håndtere undervisningssituasjoner og utfordringer man 

kan møte der, med bakgrunn i teorien fra utdanningen. Dette er interessant da flere av 

religionslærerne legger frem at de har hatt vanskelig med å se sammenhenger mellom 

lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen, og at de har savnet koblingen mellom teori og 

praksis i utdanningen. Dersom man tar det uforutsigbare på alvor, kan det være problematisk 

å tenke for rettlinjet om teoriens relevans i forhold til praksis. Teorien kan gi perspektiv på 

praksisutøvelsen på måter som først blir synlig i den (uforutsigbare) praksissituasjonen. I 

tillegg kan teori også gi perspektiv på større sammenhenger som undervisningen foregår 

innenfor, ikke minst samfunnsutfordringer. Dette kan være en grunn til at de nyutdannede 
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religionslærerne etterlyste virkelighetsnære caser som kunne drøftes i utdanningen, samt et 

ønske om at seminarlærerne skulle knytte de ulike elementene sammen, til en helhet. Det kan 

også være at de nyutdannede religionslærerne har urealistiske forventninger til hvor mye som 

er overførbart fra teori til praksis, og at de undervurderer sin egen rolle og ansvar i denne 

prosessen.  

Jeg vil se nærmere på hvordan det profesjonelle skjønnet gjorde seg gjeldende for Tina og 

Andrea i møte med uforutsigbare situasjoner i religionsundervisningen. Tina måtte ta en 

umiddelbar avgjørelse på stedet, i møte med en grov elevytring. Ettersom hun er fersk i sin 

rolle, har hun ikke mye erfaring å trekke på som en del av grunnlaget for handlingen. Dette 

kan være en viktig grunn til at hun etterspurte mer forberedelse på slike situasjoner i 

utdanningen. Grunnlaget for valget hennes baserer seg på egne førstehåndserfaringer, hennes 

personlighet, situasjonens kontekst og det profesjonelle fellesskapet hun er en del av 

(Molander & Grimen, 2008, s.179, s.193). Hun forteller om usikkerhet i valget sitt, men også 

om god oppfølging og veiledning fra skolen hun jobbet på. Det er vanskelig å si hvor mye 

beslutningen baserte seg på det teoretiske fundamentet fra utdanningen, men hun gir uttrykk 

for en usikkerhet i sin beslutning, noe som kan peke på et utrygt grunnlag for handling. 

Samtidig ble valg av handling anerkjent av kollegene hennes, som kan vitne om at det lå en 

god vurdering til grunn for handlingen. I tillegg reflekterte hun over handlingsalternativene i 

etterkant, som nevnt, en viktig del av utvikling av lærerkompetanse. 

I Andrea sitt tilfelle var det ikke usikkerhet som preget skjønnsutøvelsen i møte med den 

komplekse situasjonen. For henne var det mer en tvetydighet, hvor hun ble stående i et etisk 

dilemma og i en klemme mellom retningslinjer fra læreplanen og forholdet til eleven. Andrea 

er den religionslæreren som forteller at hun tydeligst har sett meningsfulle sammenhenger 

mellom lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen. Dette kan ha gjort at hun var sikrere i sin 

profesjonsutøvelse enn det Tina gir uttrykk for, ettersom hun hadde en tydeligere teoretisk 

forankring. Uansett kan begge situasjonene peke på krevende situasjoner, som det kan være 

vanskelig for en nyutdannet religionslærer å ta stilling til. Andrea sin håndtering av 

situasjonen kunne fått andre utfall enn den gjorde, noe som peker på viktigheten av å 

reflektere over lærepraksisen sin, for å vurdere om samme utfordring kunne blitt håndtert på 

andre måter. Etter hvert som de nyutdannede religionslærerne får mer erfaring, bygger de opp 

et repertoar av handlinger. Bakker & Montesorri (2016) fremhever at erfaring er avgjørende 

for å håndtere kompleksiteten på en best mulig måte. Samtidig er det et tydelig perspektiv hos 
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både Tolo og Hatlevik, at erfaringene ikke må erstatte det teoretiske grunnlaget for 

profesjonsutøvelsen. 

Nettopp fordi teoretisk kunnskap er grunnlaget for profesjonsutøvelsen, er det viktig at 

nyutdannede lærere har den tilstrekkelig dekket opp i utdanningen. Dette henger sammen med 

at håndteringen av kompleksiteten den første tiden som lærer trenger en teoriforankring. Slik 

Hatlevik viste til, kan manglende sammenhenger mellom teori og praksis føre til at 

nyutdannede lærere ikke anser teorien som relevant for sin egen praksis. Dermed kan den 

profesjonelle skjønnsutøvelsen i for stor grad hvile på egne eller andre kollegers 

praksiserfaring. Dette er viktig kunnskap, men den må også suppleres med pedagogisk og 

didaktisk teori. Hatlevik påpeker derfor at det er viktig å forstå at relevansen mellom teori og 

praksis ikke er noe som ligger iboende i teorien, men noe man skaper (s.36). Dermed kan man 

si at det er en del av lærerkompetansen å være i stand til å gjøre dette, samtidig som at det er 

lærerutdanningens sitt ansvar å legge til rette for at de nyutdannede lærerne ser meningsfulle 

sammenhenger mellom teori og praksis.  

5.3 Konklusjon 

Denne studien har hatt som mål å belyse hvordan nyutdannede religionslærere vurderer den 

første tiden som lærer innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk. Først og fremst peker 

funnene fra denne studien på at den første tiden som religionslærer er krevende på flere måter.  

Gjennomgående i dette avsluttende drøftingskapitlet har vært hvilken profesjonsforståelse 

som blir synlig når de nyutdannede religionslærerne vurderer den første tiden som lærer 

innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk. I et metaperspektiv vil jeg fremheve at 

denne vurderingen i seg selv uttrykker en profesjonsforståelse og evne til å reflektere over 

egen profesjonsutøvelse, som allerede nevnt er en viktig del av lærerens kompetanseutvikling. 

I lys av perspektiver fra Tolo (2017) og Hatlevik (2014) har jeg trukket frem forventninger og 

krav til lærerens profesjonsutøvelse, der det å ha lærerkompetanse handler om å håndtere 

kompleksiteten i læreryrket, og la teoretiske perspektiver fra lærerutdanningen utgjøre 

fundamentet for profesjonsutøvelsen. Mausethagen et.al (2016) har pekt på at en sentral side 

av lærerprofesjonen dreier seg om handlingsrommet for profesjonell skjønnsutøvelse. Jeg vil 

bruke dette begrepet for å føre sammen de ulike perspektivene fra oppgaven. 
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Perspektivene på religionslærerrollen som Everington (2016) trekker fram og som har fått en 

sentral plass i denne oppgaven, kan sies å utgjøre sentrale forutsetninger for skjønnsutøvelsen. 

Det gjelder både betydningen av anerkjennelse, en personlig forståelse av formålet med 

skolefaget og vektleggingen av lærerautonomi. Åpenhet om eget ståsted framstår i mitt 

materiale som viktig for å etablere rommet av ubestemthet som krever at religionslæreren 

utøver skjønn. 

Hva gjelder religionslærerrollen anslår funnene at de nyutdannede religionslærerne vurderer 

denne rollen som sårbar på grunn av deres posisjon som ferske lærere og religionsfagets status 

i skolen. En del av skjønnsutøvelsen er bygget på tillit til at religionslæreren i lys av sin 

profesjonalitet evner å ta gode beslutninger i møte med ubestemte situasjoner. Dersom de 

nyutdannede religionslærerne ikke opplever at deres rolle blir anerkjent, enten i posisjon som 

nyutdannet, eller på grunn av at religionsfaget har lav status i skolen, kan det skape en 

usikkerhet i møte med kompleksiteten i læreryrket, på grunn av manglende opplevelse av 

tillit.  

Læreplanen og rammetimetallet i KRLE og religion og etikk, samt det kollegiale fellesskapet 

de nyutdannede religionslærerne er en del av, virker å være styrende for opplevelsen av 

lærerautonomi og personlig utfoldelse i faget for de ferske lærerne i denne studien. 

Lærerautonomien er en sentral forutsetning for skjønnsutøvelsen, fordi selve utøvelsen bygger 

på at læreren i kraft av sin profesjonalitet skal evne å ta selvstendige beslutninger i møte med 

komplekse situasjoner. Dette kan både skje i møte med forutsigbare situasjoner som for 

eksempel i planlegging og læreplantolkning, eller uforutsigbare situasjoner som kan dukke 

opp i klasseromsundervisningen. I materialet var det ikke entydig om det profesjonelle 

fellesskapet opplevdes som begrensende eller støttende for den selvstendige 

profesjonsutøvelsen. Profesjonsfellesskapet så allikevel ut til å utgjøre god støtte for de 

nyutdannede religionslærerne i møte med uforutsette situasjoner i undervisningen, og der de 

var usikre på læreplantolkningen på grunn av manglende erfaring fra lærerutdanningen.  

Åpenheten i religionsfaget fremstår som en viktig særegenhet ved faget, og en sentral 

forutsetning for kompleksiteten i den lærerhverdagen de nyutdannede religionslærerne har 

møtt den første tiden. Fortellingene om hvilke utfordringer de har møtt, og hvordan de har 

håndtert de ulike utfordringene, varierer i materialet ut fra hva de nyutdannede har valgt å 

legge vekt på. De har stått overfor både forutsigbare og uforutsigbare situasjoner, som de – på 

lik linje med erfarne lærere – har måttet håndtere i lys av sin lærerprofesjonalitet. Det fremstår 
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som vanskelig for en nyutdannet å vite hva som er den beste måten å håndtere utfordrende 

situasjoner på, samtidig som det som er forventet av rollen som religionslærer er å utøve 

profesjonelt skjønn. På bakgrunn av måten de konkrete situasjonene har blitt beskrevet på, 

fremstår det noen ganger som svært krevende for en nyutdannet å stå i slike situasjoner, og 

valgene har for flere av dem vært preget av usikkerhet og tvetydighet.  

En tydelig tendens i materialet er at lærerne i begrenset grad selv etablerer sammenhenger 

mellom teoretiske perspektiver fra lærerutdanningen og sin egen profesjonsutøvelse. De 

etterlyser også en økt vektlegging av sammenheng mellom teori og praksis i 

profesjonsutdanningen. Dette gjør at teorien kan bli avvist som irrelevant, men det er ikke nok 

dekning i denne studien til å si at dette var tilfelle for de nyutdannede religionslærerne. 

Allikevel vil jeg påpeke at teoretiske perspektiver fra lærerutdanningen ikke har blitt trukket 

frem som sentralt i lærernes omtale av sin egen profesjonsutøvelse.   

Som en del av lærerprofesjonen skal håndteringen av kompleksiteten i læreryrket i prinsippet 

forankres i teoretiske perspektiver fra lærerutdanningen (Mausethagen et.al, 2016, s.31). I 

tillegg inngår førstehåndserfaring, andre kollegers erfaring og egen personlighet som en del 

av den profesjonelle skjønnsutøvelsen. I denne studien fremstår ikke forankringen i teoretiske 

perspektiver som særlig sentral, og som nyutdannet, har religionslærerne lite erfaring å bygge 

profesjonsutøvelsen på. Samtidig vil enhver førstehåndserfaring de står overfor, bli en del av 

grunnlaget for fremtidig handlingspraksis. 

Slik det fremkommer i denne studien stilles det like forventninger til de nyutdannede 

religionslærernes profesjonsutøvelse, som det gjør av erfarne religionlærere. Samtidig ser det 

ut til at grunnlaget for profesjonsutøvelsen ikke er på samme nivå. Ferske lærere mangler 

naturlig nok erfaring, samtidig som studien avdekker at lærerne også har problemer med å se 

sammenhenger mellom teori fra lærerutdanningen og praksisen de nå står i. Fordi dette er 

sentralt for god profesjonsutøvelse er det grunn til å spørre hvordan lærerutdanningen kan gi 

et bedre grunnlag for å praktisere denne siden ved profesjonsutøvelsen. 

I vurderingen av sin egen profesjonsutøvelse den første tiden som religionslærer, legger de 

nyutdannede religionslærerne vekt på at de i lys av sin rolle som religionslærer, står overfor 

en svært kompleks lærerhverdag der det i et religionsdidaktisk perspektiv er særlig interessant 

at åpenheten i religionsfaget skaper rom for kompleksitet. Som profesjonelle religionslærere 

har alle vært i stand til å håndtere den første tiden. Samtidig påpeker de at lærerutdanningen 
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slik de ser det, har manglet en integrert profesjonsretning som kunne gi hjelp til å skape 

sammenhenger mellom teori fra lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen de nå står i. Som 

jeg har vært inne på, er det tankevekkende all den tid utdanningsinstitusjonene i Norge i løpet 

av det siste tiåret har lagt stadig større vekt på integrerte lektorprogrammer. Denne satsingen 

er i liten grad reflektert i utvalget mitt, kanskje med Andrea som et viktig unntak. 

Selv om flere av de nyutdannede religionslærerne i min studie opplever at kompleksiteten i 

profesjonsutøvelsen har blitt underkommunisert i lærerutdanningen, er det viktig å påpeke at 

det finnes et naturlig sprang fra utdanning til profesjonsutøvelse, som gjør at den første tiden 

som lærer kan oppleves som utfordrende uansett hvor god utdanning du har fått, og hvor 

tydelige sammenhenger du har sett. 

5.4 Forslag til videre forskning 

Selv om denne studien har avdekket interessante perspektiver på nyutdannede religionslærere 

den første tiden i læreryrket, har det også dukket opp perspektiver som trenger mer forskning. 

På generell basis er det gjort lite forskning på ferske religionslærere i norsk kontekst, noe som 

gjør at forskningsfeltet trenger å bli undersøkt på flere områder. Jeg vil ta tak i noen sentrale 

temaer som jeg tenker kan melde seg i forlengelse av mitt eget bidrag. 

Slik jeg antydet i gjennomgangen av tidligere forskning på ferske lærere i kapittel 2, finnes 

det en del studier med fokus på støtte og veiledning av nyutdannede lærere, men lite på 

religionslæreren. I min studie har det i noen tilfeller kommet frem hvilken betydning støtte 

har hatt for religionslæreren den første tiden. Samtidig har ikke dette vært et fremtredende 

fokus i oppgaven, selv om jeg har avdekket en krevende og kompleks lærerhverdag for de 

ferske religionslærerne som antyder behov for veiledning. Jeg tenker derfor at det kan være 

interessant å se på hva slags effekt støtte og veiledning den første tiden som religionslærer 

kan ha i møte med denne kompleksiteten.  

Hva gjelder kompleksiteten i profesjonsutøvelsen har denne studien sett hva slags 

utfordringer religionslærere kan møte den første tiden, og hvordan de har håndtert disse 

situasjonene. Samtidig mangler det et dypdykk inn i de konkrete undervisningstimene, for å 

se hvordan uforutsigbarheten viser seg i og håndteres i undervisningssituasjonene. Her kunne 

det vært gjort intervju med nyutdannede religionslærere om disse forholdene, sammen med 

observasjonsstudier for å avdekke hvordan åpenheten i faget spiller seg ut. 
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Jeg har også vært opptatt av hvilke sammenhenger ferske religionslærere ser mellom 

lærerutdanningen og læreprofesjonen de nå står i. Selv om Everington (2016) refererer til en 

del studier på religionslærerstudenter, er mitt inntrykk at det er gjort lite i en norsk kontekst. 

Men dette har jeg ikke systematisk undersøkt. Her kunne det vært interessant å se nærmere på 

hvordan lærerstudentene vurderer sammenhengen mellom utdanning og lærerprofesjon med 

utgangspunkt i lærerutdanningen. Det er spesielt ett perspektiv som jeg tenker kunne vært 

interessant, som jeg også berørte avslutningsvis i drøftingsdelen. Det handler om de nasjonale 

retningslinjene for lærerutdanninger som legger vekt på at utdanningen skal være integrert 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). På bakgrunn av mine informanter, er ikke denne 

vektleggingen selvinnlysende og fremtredende, noe som altså står i kontrast til de nasjonale 

retningslinjene som har integrering som ett av satsingsområdene for lærerutdanninger i Norge. 

Selv om satsingen på integrerte lærerutdanninger har pågått i mange år og også er reflektert i 

nasjonale rammeplaner (Kunnskapsdepartementet, 2013), er fokuset blitt stadig sterkere, jf. de 

nasjonale retningslinjene for lærerutdanninger fra 2017. Det vil derfor være et interessant 

forskningstema å følge den økte satsingen på integrering med utgangspunkt i perspektiver 

som også min studie har trukket fram (Så er jeg klar over at dette ikke er noe nytt 

forskningsfelt, jf. ProTeds satsing ved mitt eget institutt, jf. Rindal, Lund & Jakhelln, 2015). 

Jeg vil her framheve betydningen av at integrasjonsforståelsen ligger hos lærerstudenten, jf. 

vektleggingen av skjønnsutøvelse, mer enn i selve strukturen i lærerutdanningen.   
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Vedlegg 1 - Intervjuguide 

Først litt bakgrunnsinformasjon: 

1. Hvor gammel er du? 

Utdanning: 

2. Hvor mange studiepoeng har du innenfor Religion og etikk 

(disiplinfaglig/fagdidaktisk)? 

3. Når var du ferdigutdannet? 

4. Jobbet du som lærer ved siden av utdanningen? 

a. Hvor mye? Hvilke fag? 

5. Hvilke andre fag har du? 

Jobberfaring: 

6. Når begynte du å jobbe som lærer? 

7. Hvor mye arbeidserfaring innenfor lærerprofesjonen har du på generell 

basis?  

a. Innenfor Religion og etikk? 

b. KRLE? 

8. Hvilket fylke jobber du i nå? 

9. Hvilke fag er det du underviser i? 

Overgang fra utdanning til praksis: 

10. Hva er det du først og fremst tenker kjennetegner religionslærerrollen? 

Fortell! 

Prøv å tenke tilbake på din erfaring som fersk lærer.  

11. Vi begynner med det disiplinfaglige aspektet:  

a. Hvordan vurderte du din egen kompetanse da du begynte som lærer: 

Hva var du trygg på, hva var du usikker på? 

b. Endret dette seg gjennom det første året? Fortell! 

c. Hvordan vurderer du dette i dag? 

d. Kan du fortelle om en typisk disiplinfaglig utfordring? 
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a. Hvordan håndterer du dette? 

12. Med tanke på det religionsdidaktiske aspektet:  

a. Hvordan vurderte du din egen kompetanse da du begynte som lærer: 

Hva var du trygg på når det gjaldt religion- og etikkdidaktiske 

utfordringer i klasserommet, hva var du usikker på? 

b. Endret dette seg gjennom det første året? Fortell! 

c. Hvordan vurderer du dette i dag? 

d. Kan du fortelle om en typisk religionsdidaktisk utfordring? 

a. Hvordan håndterer du dette? 

e. Møter du tilsvarende utfordringer i andre fag? Fortell! 

13. Med tanke på det pedagogiske aspektet:  

a. Hvordan vurderte du din egen kompetanse da du begynte som lærer: 

Hva var du trygg på, hva var du usikker på? 

b. Endret dette seg gjennom det første året? Fortell! 

c. Hvordan vurderer du dette i dag? 

d. Kan du fortelle om en typisk pedagogisk utfordring for deg som 

religionslærer? 

a. Hvordan håndterer du dette? 

14. Andre utfordringer i forbindelse med overgangen fra utdanning til jobb du 

vil fortelle om? 

15. Lærerutdanningene har de siste årene lagt stadig større vekt på integrasjon 

mellom fagdidaktikk, pedagogikk og praksis i utdannelsen av profesjonelle 

lærere. 

a. Hvordan opplevde du det i studiet? 

b. Hva tenker du om det nå fra ditt ståsted som lærer i Religion og 

etikk/KRLE? 

16. Hva tenker du om din egen utvikling som religionslærer i tiden som 

kommer? 
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Oppfølging: 

17. Følte du at du fikk støtte/hjelp til å takle de utfordringene du har snakket 

om på skolen du jobbet/jobber på det første året? 

a. Hvordan? 

b. Kunne skolen ha hjulpet deg annerledes? 

c. Hvordan er det nå? 

18. Har du hatt mest nytte av: formell (nedslag i stillingsprosent, 

kollegaveiledning, samtaler med avdelingsleder og lignende) eller uformell 

(løpende samtaler med kolleger, deling av undervisningsmaterialet og 

lignende) støtte? 

a. Hvordan? Hvorfor? 

Forbedringer: 

19. Hvis du kunne ha gått tilbake i tid og endret lærerutdanningen som du 

begynte på, slik at du kunne bli bedre rustet som religionslærer, hva hadde 

du gjort da? 

a. Disiplinfaglig? 

b. Religionsdidaktisk? 

c. Pedagogisk? 

20. a) Hvis du skulle gitt noen tips til ferske lærerstudenter i religion- og 

etikkfagdidaktikk i dag, hva hadde det vært? 

b) Hvis du skulle gitt noen tips til andre nyutdannede religionslærere, hva 

vil du ha lagt vekt på da? 

Annet: 

21. Er det noe mer du vil tilføye? 
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 "Religionslæreres overgang fra studier til 

profesjonsutøvelse”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en studie som gjennomføres i sammenheng med min 

masteroppgave i religion og etikk-fagdidaktikk. Formålet er å studere overgangen fra studier 

til profesjonsutøvelse innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk. I dette skrivet får du 

informasjon om formålet med studien og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Kort fortalt så handler masteroppgaven min om å studere overgangen fra studier til 

profesjonsutøvelse innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk, hvilke utfordringer 

nyutdannede møter, hvordan de håndterer slike utfordringer, i hvilken grad utdanningen har 

forberedt lærerstudentene, og hvilken oppfølging de har fått/får på arbeidsplassen sin. Vi 

håper prosjektet for lærerutdanningene kan gi perspektiver på utdanning av fremtidige 

religionslærere og dermed være viktig både for skoler, lærere og elever. 

Foreløpig skisse til problemstilling: Med utgangspunkt i overgangen fra lærerstudiet til 

profesjonsutøvelsen innenfor skolefagene KRLE og religion og etikk: Hvordan opplever 

nyutdannede religionslærere overgangen fra lærerstudiet til profesjonsutøvelsen innenfor 

skolefagene KRLE og religion og etikk? 

Masteroppgaven inngår i Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.  

Opplysningene skal kun brukes til masteroppgavens formål.  

Hvem er ansvarlig? 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige 

fakultetet, Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 



99 

 

Masterstudent som utfører prosjektet er Mats Kristoffer O’Leary Solberg 

Veileder for prosjektet er Ole Andreas Kvamme 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

For å innhente relevante data, er vi avhengige av at nyutdannede religionslærere deltar i 

studien. Det er derfor du blir kontaktet. 

  

 

Krav til deltakelse: 

• Minimum 60 studiepoeng innenfor Religion og etikk 

• Lærer innenfor KRLE (8.–10. trinn) eller religion og etikk (VG3) 

• Nyutdannet med noe erfaring: 6 mnd.–3 år, minimum 6 mnd. som religionslærer 

 

Du får spørsmål om samtykke til deltakelse nå fordi du har svart positivt på en henvendelse 

sendt ut i e-post fra ILS til tidligere lektorstudenter med studiebakgrunn innenfor religion og 

etikk-fagdidaktikk, som ble uteksaminert mellom 2014 – 2017. Der ble det gitt informasjon 

om prosjektet.  

Henvendelsen har gått ut til 68 personer. Det er ønskelig med et utvalg på 6-8 personer, 

fortrinnsvis fordelt mellom kjønn og mellom ungdomsskole og videregående skole.  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i et intervju ved å svare på 

spørsmål i en utarbeidet intervjuguide. Intervjuer er masterstudent Mats Kristoffer O’Leary 

Solberg. Det vil være et semistrukturert intervju, som innebærer at jeg har forberedt intervjuet 

med noen spørsmål, men at intervjusituasjonen også får påvirke hva vi snakker om. Tiden 

intervjuet vil ta vil derfor kunne variere noe, men estimeres å ligge på et sted mellom 30 og 

60 minutter. Intervjuet blir tatt opp ved hjelp av en diktafon og blir transkribert og 

anonymisert. Intervjuet vil, så langt det lar seg gjøre, bli utført der hvor informanten ønsker. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
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Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

 

Ditt personvern – hvordan opplysninger om deg oppbevares og blir brukt  

Opplysningene om deg vil kun bli brukt til formålene som er beskrevet i dette skrivet. 

Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Mats Kristoffer O’Leary Solberg (masterstudent) og Ole Andreas Kvamme (veileder) 

vil ha tilgang på dine opplysninger.  

• Datamaterialet blir lagret på en kryptert diskstasjon. Identifiserbare 

kontaktopplysninger blir anonymisert i det bearbeidede materialet (transkripsjon, 

masteroppgave). 

• Deltakerne skal ikke kunne gjenkjennes i publikasjon. Navn og arbeidsplass blir 

anonymisert. Alder, fylke, studiebakgrunn og arbeidserfaring vil komme frem, men 

opplysningene skal ikke kunne knyttes til navn eller arbeidsplass. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når prosjektet er avsluttet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2019. Personopplysningene og opptak blir slettet 

ved prosjektets slutt. Data uten personopplysninger blir oppbevart.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Behandling av personopplysninger om deg 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra ILS har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Mats Kristoffer O’Leary Solberg 

o Tlf: +4792833318 

o Mail: matssolberg@hotmail.com 

•  Ole Andreas Kvamme 

o Tlf: +4790011561 

o Mail: o.a.kvamme@ils.uio.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Mats Kristoffer O’Leary Solberg   Ole Andreas Kvamme  

  

(Masterstudent)     (Veileder) 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Religionslæreres overgang fra studier 

til profesjonsutøvelse” og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju som beskrevet over 

 at personopplysningene blir behandlet som beskrevet over 

mailto:o.a.kvamme@ils.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, etter planen 

30.06.2019. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 


