
 
Høring om endring i RLE-faget 
 
Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen: 
 

«Ungdommens Bystyre i Bergen (UB) mener at RLE faget bør videreføres som det er i dag og 

ikke endres til KRLE. 

Dersom læreplanen i religion livssyn og etikk endres ved at det tas inn et krav i avsnittet om 

timetall om at omlag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til 

kristendomskunnskap, mener UB at dette vil endre innholdet så mye at KRLE-faget vil bli et 

annet fag enn RLE. I dag handler en stor del av RLE faget om forståelse for andre mennesker. 

I RLE faget lærer man om menneskeverd, rett og galt og om å ha toleranse for andre 

levemåter og livssyn. I faget KRLE vil fokus være mer på kristendom- og religionskunnskap 

istedenfor menneskeverd, respekt og forståelse for andre, religionskritikk og filosofi. 

Å fremme toleranse og forståelse på kryss av religioner og kulturer, har lenge vært i fokus i 

norsk utdanning og UB mener at dette bør fortsette å være i høysetet. Faget RLE bidrar til 

dette gjennom å være et nøytralt og et rent informerende fag. RLE inkluderer også mye 

filosofi og etikkslære. I denne delen av faget får elevene kunnskap om moral og det å ha 

respekt for andre kulturer. Derom man nå velger å gir mer plass til kristendom i faget, frykter 

UB at dette vil redusere tiden som blir brukt til filosofi og etikk, og gi mindre tid til de andre 

viktige delene av RLE som omhandler respekt og forståelse fra et objektivt og ikke-religiøst 

synpunkt.  

UB mener det er viktig å lære å forstå ulike kulturer og folkegrupper for å hindre fordommer 

mot det "ukjente". Høsten 2014 dro en gruppe fra UB til Romania for å lære om romfolket. 

Her lærte vi at fordommene nordmenn generelt har mot romfolket ikke samsvarer med 

virkeligheten. Dette lærer man i etikkdelen av RLE, og fordommer kan forhindres om denne 

delen forblir uendret/ styrket i et mer ikke-religiøst perspektiv enn det KRLE kan gi. 

I 2012 avviklet Stortinget den norske statskirke ordninga. UB mener at dersom om omlag 

halvparten av læreplanen i faget går til kristendom kan det gi uttrykk for at den er viktigere 

enn andre religioner. Selvfølgelig er kunnskap om kristendommen viktig når man tenker på 

kulturarv og norsk historie, men UB mener det er mer passende å ha om kristendom i Norge i 

historietimene. Det er viktig for UB-Bergen at vi opprettholder den objektive og informerende 

læringen av alle religioner på en lik linje.» 

 

 

Vennlig hilsen  

Lisa Landsverk Engervik, rådgiver Bystyrets kontor, Bergen kommune 

 
 
 


