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Svar fra Program for lærerutdanning, NTNU - høring om forslag til 
endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 
 

Program for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har følgende innspill 

til de foreslåtte endringene i opplæringsloven og privatskoleloven: 

 

1. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

Program for lærerutdanning støtter forslaget om å oppheve opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre 

punktum slik at kravet til relevant kompetanse i undervisningsfag vil gjelde alle lærere. Vi støtter 

også forslaget om å oppheve opplæringsloven § 10-2 femte ledd slik at skoler med små 
ungdomstrinn ikke lenger kan fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag.  

 

Vi mener også at den varslede endringen i forskrift slik at alle som underviser i engelsk i 
grunnskolen, også på barnetrinnet, må ha relevant kompetanse i faget, vil være bra. 

 

Vi kjenner til at Nasjonalt fagråd for engelsk overfor UHR i flere omganger har pekt på den 

manglende formelle kompetansen blant en stor andel av engelsklærere, og konsekvensene for 
opplæring og rekruttering. 

 

Vi vil samtidig peke på at den planlagte satsingen på videreutdanning som vil være nødvendig for å 

oppfylle nye kompetansekrav, vil stille store krav til de fagmiljøene for å dekke behovet for 

videreutdanning. Det vil ikke bli lett å skaffe tilstrekkelig mange kvalifiserte undervisere ved 

høgskoler og universitet for å dekke undervisningsbehovet, og vi forutser at det vil bli stor 
konkurranse mellom institusjonene om lærerkrefter på dette området. 

 

2. Faget religion, livssyn og etikk (RLE) 
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Program for lærerutdanning går imot forslaget om å innføre en bestemmelse om tidsbruk knyttet til 

kompetansemålene i kristendomskunnskap. Vi er også svært kritiske til å tilføye «kristendom» i 
fagets navn. 

 

De foreslåtte endringene er basert på en feilaktig vurdering av både kristendommens posisjon og 

religionsfaget i skolen. Det nye navnet, Kristendom, religion, livssyn og etikk, postulerer en forskjell 

som ikke finnes. Kristendommen er også en religion, og følgelig blir denne religionens særstilling i 

navn og omfang både overflødig og religionsfaglig upålitelig og ikke minst årsak til splid. Dessuten 

er kristendommen allerede kvantitativt i overvekt når det gjelder antallet av og kompleksiteten i 

kompetansemål. Følgelig må den foreslåtte endringen knyttet til fagets navn og omfang betraktes 

som unødvendig signalpolitikk og et inngrep i skolens og lærerens autonomi i planlegging av 

undervisningen til elevenes beste. Endelig vil endringene føre til markant mindre undervisning i 

fagets andre områder, noe som er i strid med fagets formål. Skolefaget må, i tråd med lovverket, 

fokuserer på kunnskap om og på tvers av religioner og livssyn for å øke elevenes dannelse som 
aktive samfunnsborgere. KRLE vil uføre denne rollen dårligere enn det nåværende faget. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Dag Atle Lysne 

Instituttleder 
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