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ANDREAS FØLLESDAL
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Erklæring til bruk i ankesak om KRL-faget i Høyesterett 
Trykket i Mennesker og Rettigheter 2002 70-79, og i Med forskerblikk på verdier: Verdinettet - flerfaglig forskning om verdispørsmål og livskvalitet (Oslo: Norges forskningsråd 2002), 83-96.
Sammendrag
Læreplanen for faget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" gir faget et innhold og virkemidler som er egnet til å prege elevene til kristen tro. Det er også vanskelig å tolke læreplanen annerledes enn at en av statens hensikter med faget er å oppdra til kristen tro. Fagets nåværende læreplan er derfor i strid med de krav vi bør stille til bruk av statsmakt oss imellom når vi er dypt uenige om livssynsspørsmål.
Læreplanen må i praksis forventes å prege elevene til kristen tro, og det er grunn til å tro at dette er et av formålene med faget. Det er to hovedgrunner til å mene dette. For det første må elementer av læreplanens innhold og virkemidler antas å ha slike virkninger. Dette bekreftes av de to evalueringene av faget som er utført. For det andre inneholder læreplanen krav om utenatlæring av de ti bud og påske- og julesanger, og planen oppfordrer til salmesang. Disse delene kan vanskelig begrunnes i annet enn at faget blant annet har som formål å opplære til kristen tro – i strid med departementets og Stortingets påstander. I det følgende utdypes disse argumentene.
Den beste løsningen ville være en revidert læreplan som unngikk slik preging til kristen tro, en revisjon som ville føre til at ingen foreldre ville ha gode grunner til å ønske sine barn fritatt. En svært liberal fritaksordning fra dagens fag fremstår som en dårligere ordning, siden den ikke oppnår å samle alle elever i et felles fag. Men begge disse alternativer er klart mer rettferdige enn dagens ordning med delvis fritak.
Disposisjon
·	Del 1 gjør kort rede for den normative tradisjon som legges til grunn for disse konklusjonene, og som støtter fire av KRL-fagets formål som angitt i læreplanen.
·	Del 2 påviser myndighetenes insistering på den kristne formålsparagrafen. Dette tilsier økt varhet i utforming av faget for å unngå rimelig mistanke om at faget har til formål å opplære til kristen tro.
·	Del 3 peker på enkelte innkjørings- og justeringsproblemer som ansees mindre vesentlige på sikt.
·	Del 4 drøfter hovedsvakhetene med dagens læreplan, knyttet til fagets innhold og virkemidler. Disse momentene gjør faget egnet til å påvirke elevene til kristen tro. Denne konklusjonen er tilstrekkelig til å hevde at KRL-faget er uforenlig med de minstekrav vi må kunne stille til rettferdige samfunnsordninger blant mennesker med ulike livssyn, slik de blant annet kommer til uttrykk i Den europeiske menneskerettighetskonvensjons Tilleggsprotokoll 1. Dernest presenteres to argumenter til fordel for en ytterligere konklusjon: at et formål med faget er å prege elevene til kristen tro: 
·	Del 5 hevder at flere av disse momentene vanskelig kan forklares med mindre et av formålene er å opplære til kristen tro, siden de ikke er nødvendige for fagets fire gode formål.
·	Del 6 peker på at de problematiske momentene i faget nødvendiggjør fritak, selv om myndighetene har innsett at fritaksordningene, særlig delvis fritak, er uheldig. Det er vanskelig å finne andre forklaringer på at disse momentene likevel er tatt med, enn at faget har som et formål å oppdra til kristen tro.
Kilder
Argumentene for disse konklusjonene trekker i hovedsak på fire slags kilder:
1.	Læreplanen (alle referanser er til denne med mindre annet er anført).
2.	Andre offentlige dokumenter så som NOUer og stortingsmeldinger.
3.	En tilfeldig valgt, utbredt lærebok i faget (Broene 2). 
4.	To evalueringer av faget, fra Diaforsk og Høgskulen i Volda (Diaforsk) og Norsk Lærerakademi (NLA).
1. Litt om liberal normativ politisk teori 
Et sentralt spørsmål i politisk filosofi er under hvilke betingelser staten har moralsk krav på at befolkningen adlyder landets lover. Spørsmålet er særlig vanskelig å svare på i samfunn preget av livssynsmangfold. Vi må ha tillit til at alle slutter opp om fellesordningene, også når vi er dypt uenige for eksempel om religiøse spørsmål. Vi har utvilsomt behov for et felles grunnlag som både kan avklare hva som skal kreves av rettferdige ordninger, og som kan formidles i skolen og i samfunnet forøvrig, og slik bidra til å sikre allmenn oppslutning om samfunnsordningene.
I et demokrati er det ikke til å unngå at minoriteter må forholde seg til de rammer majoritetssamfunnet setter, og fungere "på majoritetens premisser" (NOU 1995: 9, 75). Men i et legitimt demokrati er flertallets myndighet begrenset av skranker, både lovfestede og andre normative føringer, som skal sikre at flertallet ikke misbruker sin makt over minoritetene. 
En måte å gi uttrykk for alles likeverd er ved å kreve at samfunnsinstitusjonene kan begrunnes overfor alle berørte parter som er parat til å respektere hverandre.  
Denne fremgangsmåten kommer blant annet til uttrykk i den "liberale" tradisjonen i normativ politisk teori, fra John Locke (1632–1704) fremover ( – en tradisjon hvis tidlige fase også preget den norske Grunnloven, se Andenæs 1998, 40–41). Blant nyere bidrag i denne tradisjonen kan nevnes John Rawls (f. 1921), som har oppdatert denne tradisjonen i flere bøker, blant annet i A Theory of Justice (1971). Flere filosofer i denne tradisjonen har drøftet behovet for undervisning om religion i skolen, deriblant Macedo (1995).
Tilliten til hverandre kan vi oppnå og opprettholde ved å bygge på en overlappende enighet blant menneskesyn som likevel er enige om respekt for mennesket. 
Samfunnsordningene ivaretar individenes frihet og likhet dersom ordningene kunne vært gjort til gjenstand for frivillig samtykke fra alle berørte parter, selv om de har delvis ulike livssyn. 
Slike normative perspektiver vil være opptatt av om innbyggere med ulike livssyn ville ha innvendinger mot læreplanen slik den nå er formulert. En måte å avklare dette på er selvfølgelig å be representanter for ulike livssyn delta i utarbeidelsen av læreplanen. Alternativt kan slike berørte parter få kommentere et utkast. En ytterligere fremgangsmåte består i å forsøke å sette seg i ulike livssyns sted og lese læreplanen ut fra slike forskjellige perspektiver. Da vil det blant annet fremgå at læreplanen bør unngå å bygge på antagelser som er omstridt. Fagets bestanddeler bør kunne gis en agnostisk begrunnelse som ikke bygger på omstridte antagelser om hvorvidt det finnes en Gud, om meningen med menneskelivet, hvilket livssyn som er riktig etc. Det vil også være viktig å sikre at læreplanen presenterer innholdet i ulike livssyn på måter som utviser tilbørlig respekt for ikke-kristne. For eksempel kan det være uheldig for medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund å konstatere at de ti bud inngår i læreplanens oversikt over kristen tro og etikk, men ikke nevnes under jødedommen (101). Andre, mer problematiske momenter utdypes nedenfor.
Ut fra dette normative perspektivet fremstår fire av målsettingene med KRL-faget som gode (jfr. læreplanen 89–90; Føllesdal 1996 og 2000). Elevene i den norske grunnskolen er dagens og morgendagens medborgere. De
·	trenger solid informasjon om kristendommen slik den preger det norske samfunnet i dag – selv om det er uklart hvorfor elever må lære om Santiago de Compostela, Rut og Boas (96) for å kunne orientere seg i samfunnet og fungere som fullverdige borgere i Norge.
·	må ha informasjon om flere av de livssyn som er og vil forbli utbredt i Norge, for å sikre at elevene vil ta tilbørlig hensyn til annerledes troende i sin hverdag og ved politiske beslutninger.
·	må sosialiseres til medborgernormer, deriblant demokrati, likeverd, sannhet og politisk toleranse. Dette fellesgodset er nødvendig for at vi skal kunne omgås hverandre i tillit til at alles likeverd blir respektert.
·	trenger trening i å omgås og drøfte etikk og livssynsspørsmål blant mennesker med forskjellige livssyn, i et felles fag.
Noen foreldre vil muligens motsette seg at barna lærer noe om andre religioner i det hele tatt (Diaforsk 2A 254, 3B 23). Men slike ønsker synes uforenlig med fagets fire gode målsettinger, og vil heller ikke finne støtte i menneskerettighetskonvensjonene.
Dette normative perspektivet vil også støtte den oppfatning at faget "skal ikke være en arena for forkynnelse. Faget skal gi kunnskap om, ikke opplæring til, en bestemt tro" (89). 
Dessverre er jeg uenig med departementet og lagmannsretten i om faget faktisk unngår å forkynne. Del 4, 5 og 6 nedenfor søker å vise at læreplanen ofrer formålet om et felles etikk- og kunnskapsfag til fordel for å opplære til kristen tro. 
2. Den kristne formålsparagrafen skal ligge fast
En grunn til usikkerhet om statens målsettinger med faget finner vi i mandatet til Smith-utvalget, som skulle foreslå et samlet lovverk om opplæring (NOU 1995: 18). Mandatet gjorde klart at prinsippene i lovenes formålsbestemmelser skulle ligge fast. Den nye opplæringslovens formålsparagraf § 1-2 sier derfor at:
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.
Smith-utvalget drøftet nesten ikke spørsmålet om skolens opplæringsformål er i samsvar med norske internasjonale forpliktelser (NOU 1995: 18, 13.1; 4.3). I sin diskusjon av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens Første tilleggsprotokoll påpeker utvalget likevel at: 
Skulle grunnskolen gi kristendomsopplæring etter ”den evangelisk-lutherske læra” uten adgang til fritak, ville dette sannsynligvis være i strid med denne artikkelen (NOU 1995: 18, 18.2.4).
Tilbørlig respekt for livssynsminoriteter og dermed ønsket om å unngå forkynnelse skulle tilsi at også den kristne formålsparagrafen ble drøftet grundig når opplæringslovverket skulle overhales. Myndighetenes uttrykkelige ønske om å holde fast ved grunnskolens formålsparagraf reiser derfor tvil om ikke et formål med KRL-faget nettopp er å prege elevene til kristendommen. Del 4 og 5 viser at læreplanens innhold og virkemidler tyder på at faget har dette formålet. 
3. Innkjørings- og justeringsproblemer
Faget er blitt adskillig bedre sammenlignet med Pettersen-utvalget og det første utkastet til læreplan. Pettersen-utvalgets innstilling, "Identitet og dialog" (NOU 1995: 9) pekte, som navnet uttrykker, på to verdier som begge kan og må fremmes i skolen. Men dessverre kan de også komme i konflikt. Pettersen-utvalget og første utkast til læreplan ble grundig kritisert, og nåværende læreplan tok i noen grad kritikken inn over seg. Blant annet fjernet man målsettingen om "å bidra til at elevene tilegner seg kristne og humanistiske verdier som en sentral del av sitt selvbilde, sin livsorientering og virkelighetsforståelse". Men læreplanen sikret likevel ikke tilbørlig respekt for minoritetslivssynene. 
Noen innkjørings- og justeringsproblemer kan nevnes, for å gjøre klart at det ikke er disse som er grunnlaget for hovedkritikken av KRL-faget. 
Evalueringen av faget rapporterer om enkelttilfeller av klart uakseptabel art. En KRL-lærer sa på foreldremøte: ”Norge er et kristent land og har en kristen skole” (Diaforsk 2B, 13). En elev fikk vite av læreren at det er galt å skrive Gud ”G-d”, selv om hun hadde lært dette i den jødiske religionsskolen (Diaforsk 2B, 13). Noen slike uheldige episoder må vi antagelig regne med i en overgangsfase for det nye faget. 
Evalueringene peker på en del problemer med praktiseringen av delvis fritak. Det meldes om for dårlig informasjon til foreldrene om fritaksretten og uke- og årsplanene (NLA 62-65, Diaforsk 2B 12). Noen foreldre rapporterer også om uklarhet med hensyn til hvem som bestemmer hva som oppleves som uheldig religiøs påvirkning (Diaforsk 2A 266, "Avsluttende drøfting" 20). 
Dette er problemer man kan håpe vil gå over innen rimelig tid.
Noen foreldre rapporterer om trusler fra skolens side dersom de holdt barna borte fra KRL-undervisningen. En rektor har truet med barnevern, og dette bidro til at foreldre var forsiktige også med å søke om fritak (Diaforsk 2A 263, n. 62). Det er vanskelig å vurdere om slike trusler er et overgangsproblem, eller om dette er noe foreldre må regne med. NOU 1995: 8 påpeker nemlig at: ”Tilbakeholdelse av barna fra den pliktige opplæringen vil også kunne utløse tiltak fra barneverntjenesten” (18.2.5). 
4. Hovedsvakheter ved dagens læreplan
En gjennomgang av læreplanen tyder på at faget vil fortsette å virke til å prege elevene til kristen tro, på grunn av planens innhold og virkemidler. Det er derfor grunn til å tro at problemene vil vedvare.
Fagets innhold: Manglende distanse til statskirkens trosgrunnlag
“Kristne” og “humanistiske” verdier
Faget omtaler det felles verdigrunnlag som "kristne og humanistiske" verdier. Dette er uheldig.
Vi trenger et felles språk og referanserammer når vi argumenter om hvordan samfunnet bør være innrettet. I disse samtalene trenger vi et språk som unngår å legger bestemte livssyn til grunn, til ugunst for andre. Det er for eksempel viktig å ha medborgernormer og verdier så som respekt for andre, omtanke, demokratisk sinnelag og lovlydighet. 
Men å beskrive dette fellesgodset som "kristne og humanistiske verdier", slik læreplanen gjør, er problematisk. Enten er beskrivelsen ment ekskluderende, i den forstand at andre livssyn ikke har disse verdiene. I såfall er den påviselig feil, og krenkende. Eller så er beskrivelsen et uheldig og utilbørlig uklart forsøk på å favne om noe fellesgods i mange verdensreligioner og livssyn. Beskrivelsen "kristne og humanistiske" åpner nemlig for uklarhet og usikkerhet hos lærere, elever, myndigheter, foreldre – og muligens internasjonale domstoler – om hvilke verdier og normer som skal formidles. En mer inkluderende merkelapp, som for eksempel "fellesskapsverdier" eller "medborgerverdier", eventuelt "medborgernormer", kunne vært valgt for å forhindre den tolkning at begrunnelsen for å insistere på disse verdiene er at dette er verdier hentet fra majoritetens livssyn. En slik merkelapp ville også fremmet den nødvendige avklaring om hvilke normer og verdier som ansees nødvendig at de aller fleste deler i Norge. 
Det protestantiske livssyn tas for gitt
Den teksten barn og ungdom leser, bærer preg av at det protestantiske livssyn tas for gitt. Læreplanen inneholder uttrykk som hinduistisk kult (102), moskeen og synagogen som kultsted (99, 101), mens kristne kirker ikke blir omtalt som kultsteder. Ikke-kristne religioner omtales som "andre" religioner selv i sammenhenger der kristendom ikke er nevnt (92). 
Hva er bønn?
Læreplanen krever at elevene i undervisningen om kristen tro skal bli forklart hva bønn er (95), hva det betyr at noe er hellig (99), "betydningen av å si at Jesus er Guds sønn, vite hva dåp og nattverd er" (102). Men dersom faget skal unngå en utidig påvirkning til tro, må læreren hele tiden understreke at temaene gjelder hva de kristne mener om dette, mens andre norske har andre oppfatninger. Det er tvilsomt om unge elever allerede i 1. klasse kan fange opp dette skillet. 
Læreboken Broene 2 illustrerer problemene: Det fremgår ikke av teksten hvilken sannhetsgehalt historien om Kain og Abel har, eller hvordan ikke-religiøse elever skal tolke at noe blir gjort som er imot Guds vilje (s. 15). Sammendragene av bibeltekster med referanser gjør deres sannhetsstatus uklar. Dette gjelder også teksten om hva et "under" er (39).
De ti bud
Barna skal også lære utenat de ti bud, og gjerne "sentrale" påske- og julesanger (101, 94). Videre krever læreplanen at "bruk av salmer og sanger skal følge arbeidet med faget på alle årstrinn" (91). Det synes rimelig at slik utenatlæring og salmesang vil ha som virkning å prege elevene til kristen tro. Læreboken Broene 2 oppfordrer til dette ved å ta med sanger og bønner til bruk om morgen og kveld, med påstanden at ”Mange klasser begynner dagen med en sang, deriblant salmen ’Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg…’” (Broene 2, 83). Boken formidler dermed at dette er ønsket praksis i Norge. Dette vil åpenbart ha som virkning å prege elevene til kristen tro. Det vil også være svært vanskelig å gi elever "delvis fritak" fra en praksis med jevnlig salmesang i faget.
Livssynsskrifter
Læreplanen understreker at det "er viktig å skjelne mellom bibelfortellinger, tekster fra andre hellige skrifter og legender" (91, min utheving). Det er vanskelig å forstå hvorfor denne tredelingen er valgt. Dersom hensikten med undervisningen er å formidle kunnskapsstoff og kulturelle historier, er det uklart hvorfor bibelstoff adskilles fra alle andre livssynsskrifter, mens disse samles i én kategori. Det er nærliggende å tro at kategoriene er ment å ha ulik sannhetsgehalt, men dette er problematisk siden skolen skal forholde seg nøytral i forhold til de ulike religionenes riktighet. Å skille ulike livssynstradisjoner på denne måten kan lett bidra til å påvirke elevene til kristent livssyn. 
Fagets virkemidler – farer ved utenatlæring, fascinasjon og imitering
De ti bud 
Læreplanen krever at elevene skal lære utenat de ti bud, og gjerne påske- og julesanger (101, 94). Bruk av salmer og sanger skal skje på alle årstrinn (91). Slik utenatlæring vil være et sterkt identitetsskapende virkemiddel. Deler av Pettersen-utvalget legger vekt på utenatlæring som identitetsskapende, siden "… sangene faktisk sitter i minnet, som en del av en selv. Det en har lært utenat kan ingen ta fra en" (NOU 1995: 9, 78). Pettersen-utvalget har rett: flere foreldre melder at det er umulig å avlære barna de salmene de har hørt klassen synge ofte (Diaforsk 2B: 10–11). 
Man kan hevde at faren for indoktrinering til den kristne tro kan reduseres dersom barna skal lære utenat sentrale bønner, trossetninger og salmer fra flere religioner. Imidlertid er dette utilfredsstillende både for de livssyn som mener at fremsigelser og høytlesning er uttrykk for tro, såvel som for de livssyn som avviser bønn.
Opplevelser
I faget skal elevene få kunnskaper og opplevelser (92). "Elever på småskoletrinnet … fascineres av spennende og dramatiske historier" (91), og undervisningen i kristendom og andre religioner og livssyn skal derfor legge opp til dette. 
Læreplanen legger vekt på at elevene kan observere religiøse handlinger uten å delta, eller fremsi læresetninger uten å forventes å mene dem. Imidlertid vil mange finne det vanskelig å skille mellom å delta i gudstjeneste og simpelthen å være tilstede, og det kan være vanskelig å forstå skillet mellom å lese ordene i en bønn og å be. Mange vil oppleve tilsvarende vanskeligheter med å skille mellom å nevne et ord, bruke det, og mene det – filmtittelen "Fucking Åmål" kan være et eksempel. 
Det virker særlig urimelig å forvente at barn skal kunne trekke slike skiller. Pettersen-utvalget mente faktisk at et enklere skille, nemlig det mellom etiske normer og livssyn, ikke lar seg formidle. Et slikt skille, sier utvalget, er bare mulig i et 'akademisk rom', men ikke i en oppdragerinstitusjon (NOU 1995: 9, 46). 
Lojalitet hos læreren
En ytterligere grunn til å anta at dette innholdet har indoktrinerende virkninger er at lærerne antas eller pålegges å være lojale mot fagets profil og innhold. Læreplanens generelle del sier blant annet at:
"En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget. … Elevenes hug til å prøve seg må møtes av lærere med en fortellerglede og meddelelsesevne som vedholder de unges lyst til å komme videre. Lærerne må … være forbilder: Ved sitt engasjement og sin entusiasme må de gi elevene trang til å ta etter og våge seg utpå (læreplanen 31, min utheving).
Disse prisverdige idealene finnes også i tidligere tekster om KRL-faget. Pettersen-utvalget sier om lærerne at de skal "vise innlevelse og engasjement, evne til både selv å bli revet med og til å rive andre med seg" (NOU 1995: 9, 59). Lærerne "må kunne tenne og fortelle, men også tilrettelegge ... for unge under læring og på søking" (Forslag til læreplan s. 20–22).  
Med dagens læreplan er det rimelig å tro at barn fra en ikke-kristen familie reelt utsettes for det som må oppfattes som indoktrinering dersom læreren oppfyller disse idealene.
I forlengelsen av dette kan også bemerkes at reservasjonsretten mot å undervise i faget er opphevet. Alle lærere må undervise i det nye faget. Alle lærere må være beredt til å lede kristne barn i bønn, formidle "betydningen av å si at Jesus er Guds sønn, … hva dåp og nattverd er" – med forventninger fra læreplanen om lærerrollen sitert ovenfor. Det er høyst forståelig at mange ikke-kristne vil takke nei til lærerrollen i den norske offentlige skole når dette blir krevet.

Denne gjennomgangen av hovedsvakheter ved dagens læreplan for KRL-faget tilsier at faget er egnet til å prege elevene til kristen tro. Dette er uforenlig med de minstekrav vi må kunne stille til rettferdige samfunnsordninger blant mennesker med ulike livssyn. 
5. Et av KRL-fagets formål er å prege elevene til kristen tro
Det er også grunner til å tro at KRL-faget ikke bare har som virkning å prege elevene til kristen tro, men at dette er et tilsiktet formål med faget.
Deler av fagets innhold og virkemidler kan vanskelig forklares på annen måte enn at de har til formål å oppdra elevene til kristen tro. Utenatlæringen drøftet ovenfor vil åpenbart ha som virkning å prege elevene til kristen tro. Videre er det vanskelig å se at utenatlæring er med i læreplanen ut fra fagets fire gode grunner. Imidlertid vil det være ønskelig dersom et formål med faget er identitetsbygging til kristen tro. Således la deler av Pettersen-utvalget vekt på utenatlæring som identitetsskapende, siden ".. sangene faktisk sitter i minnet, som en del av en selv. Det en har lært utenat kan ingen ta fra en" (NOU 1995: 9, 78). 
Skillet mellom bibelstoff og andre religioners skrifter generelt – drøftet ovenfor – kan ikke lett begrunnes dersom hensikten med undervisningen er å formidle kunnskapsstoff og kulturelle historier. Hvis hensikten var å skjelne mellom alle de ulike religionenes skrifter, skulle man trodd at det ble nevnt. Formålet å oppdra til kristen tro kan imidlertid forklare ønsket om å skjelne bibelfortellinger fra alle andre fortellinger, fordi man ønsker å skjelne mellom riktige og mindre riktige fortellinger. Å ta stilling til ulike livssynstradisjoner på denne måten kan vanskelig forsvares ut fra fagets fire gode formål. Det ville imidlertid være påkrevet dersom et formål med faget er å særlig styrke den kristne identiteten og den kulturelle tilhørighet for kristne elever.
Dersom det utelukkende er fagets fire gode formål som skal oppnås, er det uklart hvorfor skolen bør ta sikte på å fascinere elevene om temaer som er såpass kontroversielle og omstridt religionene imellom. Fascinasjon og opplevelser kan imidlertid være fornuftige virkemidler dersom faget er ment å være forkynnende og identitetsbyggende. At læreplanen inneholder slike virkemidler bidrar derfor til en begrunnet frykt for at et formål med faget er å oppdra elevene til kristen tro.	
Poenget her er altså at det er vanskelig å forstå at enkelte deler og virkemidler er med, med mindre formålet er å oppdra til kristen tro. Faget burde i utgangspunktet ikke ha dette formålet, og disse delene og virkemidlene, selv med adgang til fritak fra disse delene. 
At disse delene av faget vil utløse ønske om fritak styrker hypotesen at oppdragelse til kristen tro er en hensikt, siden stortingskomiteen har understreket at undervisningen i så liten grad som mulig skal skille elevene på denne måten:
Skolen skal være en møteplass for alle elever. Derfor må opplæringen være åpen og inkluderende. I så liten grad som mulig skal skolen skille elevene i skoletiden etter tro eller livssyn, men organisere undervisningen slik at de kommer i vane med å drøfte slike spørsmål med åpenhet, respekt og innsikt (Innst. S. nr. 15 (1995–96), min utheving).
At deler som utløser fritak er med i læreplanen må derfor skyldes at de ansees nødvendige for å oppnå et formål med faget, og at dette formålet – å prege til kristen tro – veier tyngre enn ønsket om å ha en felles møteplass for å diskutere tros- og livssynsspørsmål.
6. Delvis fritak – uheldig nødløsning
Til forsvar for læreplanen kunne sies at Stortinget har åpnet adgang til fritak fra de spesifikke delene av undervisningen som er anstøtelig for minoritetene. Dette vil bety at noen elever tas ut av undervisningen i enkelte timer. Men denne retten må altså betraktes som en uheldig nødløsning, siden et formål med faget er å sikre et felles fag for samtaler om etikk og livssyn.
Det er ytterligere to grunner til at ordningen med delvis fritak er svært lite tilfredsstillende. Den fungerer stigmatiserende, og er praktisk vanskelig å gjennomføre.
Stigmatiserende
En ordning med helt eller delvis fritak kan bidra til stigmatisering av elevene som tas ut. Det er mulig at delvis fritak vil være verre, siden slike ordninger lett innebærer mer oppmerksomhet i klassen om elevens fravær. Mange frykter at det delvise fritaket fungerer stigmatiserende (Diaforsk 2A 274, 2B 74).
Praktisk vanskelig
Delvis fritak er praktisk vanskelig, siden "det bør legges vekt på bearbeiding og etterarbeid. Jul, påske og pinse markeres hvert år" (94, og i Prinsipper og Retningslinjer under "Lokalt arbeid"). 
Det vil si at delvis fritak fra enkelte KRL-timer ikke alltid vil være tilstrekkelig for å unngå det foreldre anser som uheldig påvirkning. Evalueringen bekrefter dette problemet. Foreldre rapporterer at det er vanskelig å trekke barna ut av timene når undervisningen er integrert på tvers av fagene (Diaforsk 2A 217, 2B 12–13, 65). 

Disse betenkelighetene tilsier at ordningen med fritak er uheldig, særlig ordningen med delvis fritak. Dette styrker innvendingene mot dagens læreplan, siden den bidrar til å skille elevene mer enn absolutt nødvendig gitt de fire gode grunnene for faget. 
Evalueringene anbefaler utvidet adgang til fritak
Evalueringene tyder på at det er vanskelig å fastslå hvor mange som reelt ønsker fullt fritak, for noen foreldre gir opp, mens andre ikke er klar over mulighetene. Atter andre ønsker tilsynelatende ikke å be om fritak av frykt for å bli meldt til barnevernet (Diaforsk 2A 263, n. 62). 62,5 % av de ikke-kristne melder at de ønsker fullt fritak (NLA 71).
Begge evalueringene av faget understreker at slik faget er i dag, må retten til fritak gjelde for større deler, og den reelle anledningen til fritak må gjøres større (NLA 155–56, 158–59, Diaforsk "Intensjoner", 32). Det bør dog nevnes at de to evalueringene anbefaler noe ulike forandringer i faget. Norsk Lærerakademi mener at klassene bør deles opp etter livssyn, og at fritaksretten må bli mer omfattende og lettere å bruke (155–56). Diaforsk foreslår en rekke løsninger, blant annet et fag med noe felles, noe delt undervisning; parallelle grupper; og et felles fag med et annet innhold. Mine kommentarer sammenfaller med Diaforsks siste forslag, men flere muligheter kan være forenlig med respekt for livssynsminoritetene. Utfordringen blir å skape et felles fag som få foreldre vil ha gode grunner til å be om fritak fra.
Konklusjon
KRL-faget bør blant annet sikre alle elever solid kunnskap om kristendommen. Men et kristent livssyn preger både innhold og virkemidler i faget utover det som synes nødvendig for å oppnå dette formålet og fagets andre gode formål. 
Lovgiver og departement påstår at faget verken er egnet til å oppdra til kristen tro, eller at slike virkninger er tilsiktet. Undervisningsdepartementet hevder at undervisningen i KRL-faget kan gjennomføres på en "pluralistisk, nøytral og objektiv" måte (St.meld. nr. 14 (1995–96), 15). Lagmannsretten har sagt seg enig i at "KRL-faget ikke legger opp til en undervisning i strid med menneskerettighetskonvensjonene" (Borgarting lagmannsrett, 16).
Jeg har pekt på grunner til å avvise disse påstandene. Deler av innhold og virkemidler er egnet til å fremme et femte, illegitimt formål: å prege elevene til kristen tro eller spesifikt kristne verdier. 
I tillegg er det grunner til å mene at faget ikke bare har slike virkninger, men at dette synes å ha vært et formål med faget. Deler av læreplanens innhold og virkemidler, kombinert med insisteringen på at den kristne formålsparagrafen skal beholdes, og det økte fritaksønsket dette innholdet utløser, gjør det vanskelig å forstå staten annerledes enn at en hensikt med faget er å påvirke til kristen tro og identitetsbygging. 
De kristnes behov for identitetsbygging til kristen tro for sine barn er viktig og legitimt, men kan og må ivaretas i andre fora enn i den offentlige skole. Å benytte faget til dette formålet er i strid med den respekt livssynsminoriteter har krav på i et rettferdig samfunn. Livssynsminoritetene har også i for liten grad anledning til å frita sine barn fra denne pregingen til kristen tro – uansett om den er tilsiktet eller ikke. Ordningen med delvis fritak er utilstrekkelig, og innebærer i tillegg at noen elever må utelukkes fra klassens fellesskap. Denne utelukkelsen er uheldig, siden skolen skal bidra til integrering og dialog på tvers av familiebakgrunn. Fagets uakseptable identitetsbygging til kristen tro er derfor i strid med fagets gode formål om dialog, og i strid med de krav vi må kunne stille til et samfunn som skal respektere alle som likeverdige uansett deres livssyn.
Målet må være å redusere behovet og ønsket om fritak fra en felles, offentlig undervisning om livssyn og etikk. Da må læreplanen revideres for å fjerne mistanken om at preging til kristen tro og spesifikt kristne verdier både er en virkning og et formål med faget. En svært utvidet fritaksrett har ulemper som gjør den mindre heldig, men dette er likevel mer rettferdig enn dagens ordning. 
Dagens læreplan i faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering er i strid med de krav vi kan stille til vår felles bruk av statsmakt når vi er dypt uenige i livssynsspørsmål. Læreplanen svikter våre moralske forpliktelser til hverandre, og det er vanskelig å se at faget har moralsk krav på alles oppslutning. 
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