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Høyring - forslag til endringar i opplæringslova  
 
Uttalelse fra Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) om  
Departementets  høringsnotat om forslag til endringer i opplæringslova 
 
HSF har mottatt et syv siders Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringslova. Følgebrevet fra 
Departementet til høringsnotatet er datert 5.12.07. Saken gjelder de endringer Departementet mener at 
dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) av 29.6.07, om det norske KRL-faget, må 
føre til. Notatets beskjedne volum signaliserer at det her dreier seg om noen få prinsipper, med få 
impliserte enkeltheter eller detaljer. 
 
Vår uttalelse skal også konsentreres om noen få punkt: 1. Kort om sakens historikk (mot skjevinntrykkene 
i massemediene). 2. Om fritaksbestemmelsene. 3. Om endring av fagets navn. 4. Om småskolen (1.-4. 
klasse) 
 
1. Notatet gjør ryddig rede for sakens historikk. Men denne historikken er en smule uoversiktlig. Det har 
ført til misforståelser i massemediene som alle berørte parter bør søke å rette opp. 
 
De norske kritikerne av KRL-faget har, etter nederlaget i samtlige norske rettsinstanser, tatt sin sak inn 
for to internasjonale instanser, Menneskerettighetskomiteen i FN og EMD.  Før dommen i EMD hadde 
FN’s Menneskerettighetskomite allerede uttalt seg 3.11.04. På grunnlag av denne uttalelsen ble KRL-
fagplanen revidert 15.8.05, for å imøtekomme Menneskerettighetskomiteens kritikk.  
 
Det er her det uoversiktlige i sakens historikk melder seg. EMD’s dom, som som nevnt falt 29.6.07, tar 
utgangspunkt i fagplanen i KRL fra Læreplanene av 1997 (L 97), men kommer av den grunn til å 
fremføre kritikk som stort sett allerede er imøtekommet i planrevisjonene for KRL-faget i 02 og 05 
(sistnevnte inngår i den reviderte, nå gjeldende læreplanen, L 06). 
 
Notatet gir en ryddig redegjørelsen for historikken, men det kan dessverre ikke sies om pressens 
fremstilling. Av den grunn bør presiseringen av historikken inngå i alle redegjørelser for saken, også i 
HSF’s uttalelse. 
 
2. Notatet redegjør også ryddig for fritaksproblematikken mht KRL-faget. Denne problematikken er, som 
Notatet sier, allerede løst med revisjonen i 05/06. Notatet foreslår noen redigeringer i lovtekstens oppsett, 
for å gjøre det hele klarere og mer logisk. Disse redigeringene kan knapt noen kan ha seriøse 
innvendinger mot. HSF gir full tilslutning til disse endringene/redigeringene.   
 
3. Notatet foreslår endring av fagets navn, fra Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) til 
Religion, livssyn og etikk (RLE). Når denne navneendringen knapt kan sies å gjenfinnes i endringer i 
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fagets innhold, fremtrer det som en ren prinsipp- og symbolsak. Men denne endringen er det vanskelig å 
respektere og å slutte seg til. 

 

 
Begrunnelsen for endringen skal være at navnet KRL impliserer en særstilling for kristendommen, som 
for minoriteter i Norge skal være tung å akseptere. Vi vil anføre tre argument mot denne begrunnelsen, 
som vi finner tungtveiende: 
 
I. I samtlige versjoner av KRL-fagplanen, 97, 02 og 05/06 har kristendommen en kvantitativ dominans, 
begrunnet i dens rolle som den 1000-årige dominerende religionen i Norge, et forhold som gjør at den har 
satt utallige spor i norsk kultur og historie, slik at den inngår som et sentralt element i norsk identitet, like 
frem til den rolle kristendommen har spilt også for sine kritikere (f.eks Øverlands berømmelige innlegg 
om kristendommen som den tiende landeplage). Dette betinger større grundighet/kvantitet i arbeidet med 
kristendommen enn med andre religioner og livssyn, om man skal realisere fagets uttalte mål om å bidra 
til elevenes forståelse av det samfunn og den kultur de vokser opp i. 
 
II. Notatet erkjenner disse forhold, og gir sin tilslutning til kristendommens fortsatte kvantitative 
dominans. Når Notatet likevel går inn for en navnendring for faget, understreker forholdet mellom endret 
navn og knapt endret innhold at navnendringen er ensidig en prinsipp- og symbolsak.   
 
III. Men da må man spørre hvilket prinsipp som skal legges til grunn for endringen. Er prinsippet at den 
pluralistiske situasjonen i Norge i dag må gjenspeiles i at ikke én av flere parter skal påføre andre parter å 
måtte akseptere et symbol de ikke kan identifisere seg med, dvs navnet Kristendom, provoserer dette 
resonnementet til følgende motargument: 
 
Det er bare en gruppering i Norge som er organisert som livssynssamfunn, Human-Etisk Forbund (HEF). 
Kvantitativt sett representerer dette livssynssamfunnet omtrent like mange mennesker som den nest 
største kristne grupperingen i Norge, Pinsebevegelsen. (Omtrent samme antall registrerte medlemmer har 
Den katolske kirke og den største religionsgrupperingen i Norge nest etter kristne, muslimene. Ingen 
kristne kirkesamfunn eller andre religionsgrupperinger får sin identitet og egenart ivaretatt ved å bli 
omtalt som livssyn. Følgelig må det være langt mer problematisk mht å respektere den pluralistiske 
situasjonen i Norge at en svært liten gruppering, HEF, skal få tvinge sin betegnelse, livssyn, inn i fagets 
navn, til erstatning for K’en i kristendom, som dog representerer en overveldende majoritet både i dagens 
befolkning og i landets og folkets historie. 
 
Må man oppgi KRL-navnet, hvilket vi ikke kan se at det er overbevisende grunner for, må det i hvert fall 
være mer sakssvarende å overta det navnet fagområdet har i den videregående skolen: Religion og etikk. 
Men vil det være et fremskritt? 
 
IV. Notatet berører så vidt problemet med de yngste barna og identifiserings-/identitetsproblemet. I 
forarbeidene til L 97 deltok fagmiljøene på KRL-området i lærerutdanningen, tildels sammen med 
representanter for minoritetene. En sak som var fremme da var spørsmålet om man kunne gjøre 
innføringen i KRL-faget mykere for barna i småskolen (1.-4. klasse). Dersom man kunne gjennomføre 
gruppeoppdelinger etter religions- og livssynsgrenser på disse klassetrinnene, ville man i større grad la 
barn fra minoriteter få den samme sjanse som barn med kristen tilhørighet til å få en solid basis i 
konsentrasjon om egen religion/eget livssyn, før man, fra 5. klasse, skulle møte en mer utfordrende 
verden: Den norske dominansen av kristen tradisjon.  
 
Også denne problematikken har fagplanutviklingen etter 97, gjennom reformene i 02 og 05/06, delvis 
imøtekommet, ved å åpne mer for lokale tilpasninger. Men denne imøtekommenheten kan og bør gjøres 
mer prinsipielt og tydeligere begrunnet, slik at den kommer til uttrykk i fagplanen. 
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Med helsing 
 
 
 
Rasmus Stokke Jon Helen Pedersen 
Dekan Seksjonsleiar KRL 
 
 
 
 
 
 


