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Høring – forslag til endringer i opplæringsloven 
 
Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge (heretter stiftet) viser til høringsnotat nov. 07 
om forslag til endringar i opplæringslova som stiftet har fått tilsendt via Oslo Katolske 
Bispedømme. 
 
Stiftet vil i utgangspunktet uttrykke sin kritikk til hele etableringen av KRL-faget. Dette var et 
forsøk på å forene to interesser som knapt lot seg forene (samlende fag og sterk tilknytning til 
den lutherske kristendom som det store flertalls etablerte religion/den offentlige religion i 
Norge). Det ble aldri ro omkring dette forsøk, og på den bakgrunn er den internasjonale 
kritikk forståelig. Samtidig bidrar kritikken skrittvis til å skade fagets historiske styrke, 
nemlig at det respekterte de fleste elevers religionstilknytning, med de utfordringer som ligger 
i det. 
 
Utfordringen dersom man går videre i denne retning – slik høringsnotatet legger opp til –, er 
hvordan man samtidig skal ivareta denne flertallsgruppes rimelige krav til en 
religionsopplæring som tar religionen selv så pass mye på alvor at man ikke nøyer seg med en 
ren kunnskapsmeddelelse. For i det øyeblikk man hevder at det er mulig å få opplæring i en 
religion på det teoretiske plan, men uten aktiv kontakt med utøvelsen av selve religionen, har 
man fornektet religionens vesen. Faren ved den foreslåtte endring er at man går videre i en 
slik retning. 
 
På denne bakgrunn vil stiftet uttale: 
 
 1. Det ideelle er at man går tilbake til den gamle ordning med to parallelle fag, 
kristendomskunnskap og livssyn, og så lar foreldrene selv velge fag. Samtidig må faget 
kristendomskunnskap – slik i hvert fall opplæring i kristendommen selv fordrer – få 
kombinere kunnskap og en viss praksis, selvfølgelig på en pedagogisk anbefalelsesverdig 
måte. 
 
 2. Andre løsninger må primært baseres på tilstrekkelig gode fritaksordninger. Derfor 
støtter stiftet forslaget om tilføyelse av ”og om innhaldet i opplæringa” i forslaget til endring 
av § 2-3 a. 



 2

 
 3. Stiftet går sterkt imot endring av fagets navn fra ”kristendoms-, religions- og 
livssynskunnskap” til ”religion, livssyn og etikk”, jf. forslaget til endring av § 2-3. Å få inn 
etikkbegrepet er uproblematisk. Å ta ut kristendomsbegrepet gir helt gale signaler om fagets 
imøtekommelse av den største elevmasses rimelige behov. 
 
 4. Stiftet går også imot omskrivningene av fagets innhold, inklusiv fjerning av kravet 
om ”grundig” kjennskap til den kristne religion, jf. forslaget til endring av § 2-4. Dette vil 
svekke den største elevgruppes behov, og det tar ikke på alvor behovet hos alle som bor i 
Norge til en annen slags kjennskap til den dominerende religion her enn til alle mulige andre 
religioner i verden. Bare å la kristendommen innregnes under ”ulike verdensreligionar” uten å 
nevne den eksplisitt er å lage en konstruert religiøs kontekst i Norge. Det strider i seg selv mot 
objektivitetskravet. Kravet om presentasjon ”på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte” er i 
og for seg uproblematisk. Men slik dette nå foreslås innført nærmest som overordnet prinsipp, 
blir det alt for negativt. Religion og livssyn er etter stiftets oppfatning noe positivt. Det holder 
derfor ikke med henvisningen ”ut frå deira eigenart”. Totalinntrykket ved den foreslåtte 
beskrivelse er at religion og livssyn (inklusiv kristendommen) alltid er noe individualistisk og 
subjektivt som man primært må forholde seg kritisk til. Dette kan til en viss grad veies opp 
ved en tilføyelse f.eks. om at ”undervisningen spesielt skal få frem hvordan kristendommen 
sammen med andre religioner og livssyn har utgjort et grunnelement i utviklingen av det 
norske samfunn og landets innbyggere”. Stiftet ber departementet vurdere en slik tilføyelse. 
 
 5. Stiftet mener at det for alle som vokser opp i Norge, vil være et ubetinget gode med 
grundig kjenneskap til den historisk gitte hovedreligion her, og at den må presenteres på en 
måte som er relevant, også sett fra religionens egen synsvinkel. Tradisjonelt er katolske barn 
blitt tatt ut av skolens (lutherske) kristendomsundervisning. I stedet har de på kirkelig hold 
fått sin egen (katolske) religionsundervisning. Selv om vi anser avgjørelser om dette som 
foreldrenes ansvar, ser stiftet positivt på den nye praksis en god del tiår nå, at katolske 
foreldre ikke har tatt sine barn ut av skolens (tidligere lutherske) kristendomsopplæring, men i 
stedet har betraktet denne som et supplement til Kirkens egen (katolske) religionsopplæring. 
Denne holdning vil vi anbefale også for andre minoriteter. 
 
 6. Den foreslåtte endring fordrer at statsmakten tar initiativ til å styrke/etablere 
alternativ/supplerende kristendomsopplæring i eller utenfor skolen for det store flertall av 
barn som rammes av forslaget. 
 
 7. Stiftet forutsetter at fritaksordningen samt omskrivningen av fagets navn og innhold 
ikke skal gjelde private skoler etablert på religiøst grunnlag, herunder landets fire katolske 
skoler. Om nødvendig må departementet ta initiativ til å få dette helt klart fastslått. 
 
Tromsø, 1. februar 2008. 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Msgr. dr. Torbjørn Olsen 
Bispedømmeadministrator 


