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Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven 

__ 
Universitetet i Agder er blitt kjent med at departementet har sendt forslag til endringer i 
opplæringsloven på høring i brev av 05.12.2007. Universitetet kan ikke se å ha fått saken oversendt. 
Dette har trolig sammenheng med at vi ikke er nevnt blant universitetene i lista over høringsinstanser. 
UiA ble universitet 1. september 2007. 
 
Saken er blitt behandlet av Institutt for religion, filosofi og historie ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk.  
 

Innledning 
Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 05.12.07 om forslag til endringer i opplæringsloven. 
Nedenfor følger høringsuttalelsen fra Universitet i Agder.  
 
Innledningsvis vil vi fremheve at arbeidet med å endre skolens religions- og livssynsundervisning på 
bakgrunn av dommen i EMD, må være basert på to følgende momenter: For det første må arbeidet ha 
sitt ta utgangspunkt i selve dommen i EMD. For det andre må de to revisjonene av KRL-faget fra 2002 
og 2005, tas i betraktning. Det siste anser vi som meget sentralt for å kunne vurdere dommens relevans 
for dagens KRL-fag.  
 
Forslaget til endring av opplæringsloven § 2-3a 
Høringsnotatets endringsforslag innbærer følgende tilføyelse til § 2-3a: ”…og om innhaldet i 
opplæringa.” Intensjonene med endringsforslaget er bra. Likevel vil vi presisere at utfordringene knyttet 
til praktiseringen av dagens fritaksordning ikke er knyttet til selve innholdet i opplæringen. Innholdet 
kommer klart til uttrykk gjennom de ulike læreplanene. Det er heller ikke slik at noen kan søke fritak fra 
innholdet i opplæringen, men de kan søke fritak fra arbeidsmåter og aktiviteter. Det er altså 
arbeidsmåter og aktiviteter fritaksordningen retter seg mot. Derfor burde skolene pålegges å informere 
om dette, og ikke om selve innholdet i opplæringen. Vi forslår dermed følgende tilføyelse i 
opplæringslovens § 2-3a : ”…og om opplæringens arbeidsmåter og aktiviteter”. Dette erstatter 
høringsutkastets forslag. 
 
Forslaget til endring av opplæringsloven § 2-4 
Vi vil kommentere to av momentene i endringsforslaget. Det gjelder for det første fjerningen av felles 
mål for faget og den nye fagbetegnelsen RLE. 
 
Dommen i EMD kritiserer nåværende felles mål for KRL-faget. Domstolen mener det er uheldig at det i 
målene kommer frem at faget skal bidra til grundig kjennskap om kristendommen, men at ordet grundig 
er utelatt i forhold til de andre religionene.  

 
 



 

 Side 2 
 

Dersom dette forstås kvalitativ er det høyst problematisk, men i dag, etter de to revisjonene av faget, 
kan dette vanskelig forstås som noen annet enn et signal om at kristendommen har kvantitativ forrang. 
Dette ble blant annet presisert gjennom revisjonen i 2005:  
 

”De ulike verdensreligionene og livssynene skal ha kvalitativt likeverdig behandling. Kunnskap 
om kristendommen skal ha kvantitativt forrang. Dette er søkt ivaretatt på følgende måte: 
Undervisningen i de ulike emnene skal skje etter de samme pedagogiske prinsippene, jf. § 2–4 
siste ledd, og beskrivelsen av innholdet i kristendommen i § 2–4 første ledd inneholder ordet 
”grundig” 1 

 
På denne bakgrunn vil vi foreslå at paragrafen beholder eksisterende felles mål for faget.  
 
Når det gjelder endringen av fagets navn fra KRL til RLE, mener vi at dette i utgangspunktet ikke er et 
adekvat svar på dommens kritikk. I dagens fag har kristendommen kvantitativ forrang. Høringsutkastet 
signaliserer at dette også vil være tilfelle i fremtiden. Det er verdt å merke seg at når det i dommen fra 
EMD skrives om forskjellsbehandling av religionene, så har det i utgangspunktet ikke med fagets 
fordeling av lærestoffet å gjøre. I den norske debatten har KRL-faget i mange år blitt kritisert nettopp 
fordi kristendomsdelen utgjør 55 % av faget. Det har blitt hevdet at dette i seg selv er en urimelig 
forskjellsbehandling. Men domstolen konkluderer med at forskjell i kvantitet ikke nødvendigvis 
innebærer en forskjellsbehandling i kvalitet. Dette skulle tale for å beholde dagens fagbetegnelse. På 
tross av dette er det mulig at den foreslåtte navnendringen kan ha en positiv signaleffekt i forhold til at 
faget skal likebehandle religionene. 
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1 F-08-05 i KRL-boka 2005: 51 

 
 


