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Høring forslag til læreplan for Kunnskapsløftet –  

Læreplan i religion, livssyn og etikk for grunnskolen 

 

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund har drøftet Utdanningsdirektoratets høring om forslag til 

læreplan for Kunnskapsløftet – Læreplan i religion, livssyn og etikk for grunnskolen.  

Skolenes landsforbund gir i hovedsak sin tilslutning til de forslåtte endringene. Skolenes 

landsforbund mener likevel at det ut fra et menneskerettslig og faglig synspunkt bør legges opp til en 

grundig gjennomgang av læreplanen for å sikre at RLE i framtiden blir et reelt fellesfag; det er det 

ikke i dag når det fortsatt er behov for en fritaksordning.  

 

Vi har noen kommentarer til de konkrete endringsforlagene: 

Formål: 

Skolenes landsforbund støtter de endringene som er gjort i formålet. Endringene utgjør et skritt i 

retning av å etablere dette som et ordinært skolefag og sikre at formålet er i overensstemmelse med 

menneskerettighetene.            

 

Struktur: 

Skolenes landsforbund støtter forslaget om å ta vekk prosentfordelingen av mengde innhold mellom 

de ulike hovedområdene. Dette åpner for å ta noe hensyn til lokale forhold og elevgruppa, men 

rokker ikke ved kompetansemålene eller prinsippene om at faget skal være i samsvar med 

menneskerettighetene, og at det ” skal presentere ulike verdsreligioner og livssyn på ein objektiv, 

kritisk og pluralistisk måte….”  Nettopp innholdet i hovedområdene bør bli gjenstand for drøfting 

ved en gjennomgang av læreplanen, særlig mengde innhold som kompetansemålene legger opp til 

og fordelingen mellom hovedområdene bør vurderes på nytt. 

Skolenes landsforbund har ingen merknader til at det ikke blir anledning til forskyve kompetansemål 

til høyere årstrinn. 

 

Kompetansemål: 

Skolenes landsforbund har ingen merknader til bruk av nye begreper som foreslått for 

Kompetansemålene etter 4.trinn, og endringen av begrepsbruk i kompetansemål etter 7.trinn tas til 

orientering. 
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