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Endelig vedtak i saken fattes av hovedutvalg for oppvekst. 
 

SAKSORIENTERING 
Kunnskapsdepartementet foreslår i sitt høringsnotat av 05.12.07 at det skal gjøres endringer i 
Opplæringslova. Bakgrunnen for departementets forslag er dommen i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen, der saksøkerne fikk medhold i at de burde vært innvilget fullt 
fritak fra KRL-faget. I og med at det er en menneskerett å velge sine barns oppdragelse, var 
ikke fritak fra deler av faget tilstrekkelig.  
  
 

VURDERING 
Dommen gjelder KRL-faget slik det ble utformet i 1997. Senere er det foretatt endringer både 
i loven og i fagplanen. Disse endringene gjør at dommen har liten relevans for dagens KRL-
fag. Lyngdal kommune kan derfor ikke se at det er nødvendig å endre Opplæringslova. Det 
har vært mye uro omkring faget, og det ble sist endret i 2005. Enda en revisjon allerede nå 
anbefales derfor ikke.   
 
Departementet foreslår at fagnavnet endres fra Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 
til Religion, livssyn og etikk. Begrunnelsen for å sette inn ordet etikk, er at Kristendoms-, 
religions- og livssynskunnskap ikke viser til etikkdelen. Vi mener at det er viktigere at 
kristendommen, som utgjør en vesentlig større del av faget enn den delen av etikken som 
ikke er knyttet til verken til denne eller andre religioner og livssyn, er med i navnet. Dessuten 
har dette faget alltid hatt et navn der det framgår at kristendommen utgjør hoveddelen av 
faginnholdet. Vi anbefaler derfor at det navnet som nå brukes, videreføres.  
  
Departementet foreslår også at det skal tas inne lovteksten en bestemmelse om at lærerne skal 
presentere ulike religioner og livssyn ”på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut frå deira 
eigenart”. Hvis den enkelte religion og det enkelte livssyn skal presenteres etter sin egenart, 
kan de ikke framstilles pluralistisk i og med at religioner og livssyn ikke er pluralistiske. En 
slik særbestemmelse for dette faget vil dessuten sette det i en særstilling og gjøre det 
annerledes enn alle de andre skolefagene. Lyngdal kommune ønsker at faget fortsatt skal 
være et vanlig skolefag, og anbefaler derfor at denne bestemmelsen ikke tas inn i loven.  
  



Side 2 
I høringsnotatet blir det også foreslått at bestemmelsene om målene for undervisningen i 
faget skal tas ut av loven. Lyngdal kommune ser det ikke som ønskelig at fastsettingen av 
målene skal overføres fra Stortinget til departementet, og anbefaler derfor at tradisjonen med 
lovfesting av fagets innhold videreføres.  
 

Forslag til vedtak: 
Hovedutvalg for oppvekst vedtar høringsuttale ang. endring av opplæringslova i tråd med 
saksutredningen. 
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