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Lik leseplikt i alle fag! 
 
 

Av Eivind Moe, styremedlem i Kunst og design i skolen 

 

 

Ordningen med ulik leseplikt i forskjellige fag er urettferdig og holdes i hevd fordi 

Utdanningsforbundet er redd for at flertallet skal få det verre. Til sammenligning er 

det i de andre nordiske landene lik leseplikt i alle fag. I Finland, vinner av PISA, 

underviser alle lærerne i grunnskolen 20 timer (45 min) pr uke. Det er 

sammenheng mellom kvalitet og tid til for- og etterarbeid. 

 
Forming ble gitt et nytt og langt bredere innhold i 1997, bla arkitektur, kunsthistorie, 

design, videofilming, redigering, digital bildebehandling, skanning og grafisk 

formgiving. Dette ble også markert med navneendringen til ”Kunst og håndverk”. 

Det ble satset på etterutdanning og nye lærebøker. Kunst og håndverk fyller L97 

med 13 sider og er med 836 timer i løpet av grunnskolen det fjerde 

største faget etter norsk (2033 timer), matematikk (1387 timer) og samfunnsfag 

(855 timer). Faget har minst tid til for- og etterarbeid! Leseplikten burde allerede i 

1997 vært endret i samsvar med det nye og omfattende innholdet! 

 
Det er grunn til å tro at Utdanningsforbundet ikke vil kjøre saken hvis det bare 

kommer innspill fra enkelte skoler eller noen få instanser. Kravet om en rettferdig 

fordeling av leseplikten må komme fra grasrota. Lærere rundt i hele landet må 

kontakte sine tillitsvalgte, som deretter tar opp saken i de lokale klubbene 

fylkesvis, deretter videre inn til sentralt hold. Det må dokumenteres hva som er 

kommet til som merarbeid etter at leseplikten ble avgjort sist. 

 
Hvis det er slik at Utdanningsforbundet krever et bredt krav fra grasrota samt 

dokumentasjon, avfeier de enkeltinnspill angående ordninger som er innlysende 

urettferdige. Når både tilvalgsfaget Praktisk prosjektarbeid og heimkunnskap har 

lavere leseplikt, bør dette i seg selv være nok til å reforhandle ordningen 

uavhengig av masseprotester. Utdanningsforbundet har tidligere under en 

henvendelse (telefon) innrømmet at dette ikke henger på greip, men de er redde 

for å endre ordningen, da dette kan ha negative konsekvenser for flertallet i 

forbundet. Vi blir m.a.o. ofret på flertallets alter. Dette er solidaritet snudd på 

hodet. 

 
Det er innføringen av det nye faget K&H i 1997 som burde ha medført en 

justering av leseplikten, ikke Utdanningsforbundets  opplevelse av medlemmenes 

protester; akademikere bør satse på rasjonell tenkning, ikke flertallets diktatur. 

Innholdet i læreplanen burde være nok som dokumentasjon av mengde for- og 

etterarbeid. Utdanningsforbundet kan umulig holde seg orientert innen vårt fagfelt. 

Enhver leser av bladet FORM vil forstå at undervisning i K&H krever minst like 

mye planlegging og etterarbeid som de berømmelige rettebunkene i andre fag. 

 
Planlegging av undervisningen kan bl.a. være å ordne egnede materialer, verktøy 

og utstyr, omorganisere/tilrettelegge  verkstedet så det passer opplegget, starte 

prosesser (for eksempel bløtlegge trevirke), bygge læremidler (for eksempel 

snekre demonterbare kasser av forskalingsplater til arkitekturturprosjekter i snø), 

lage powerpointpresentasjoner  av aktuelle kunstneres arbeider, skrive og kopiere 

oppgavetekster, og ikke minst: alle som har erfaring med tilrettelegging av 

praktisk arbeid vet at oppleggene må prøves før man setter i gang med elever. 

 
Vi kan ha 200 elever som strømmer gjennom verkstedene i løpet av en uke, alle 

skal vurderes med karakter hvert semester, 400 i løpet av et år. Vi følger opp 400 
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arbeidspermer, og enda flere arbeidsprosesser og produkter. 

 
Sist leseplikten var en del av forhandlingene, inngikk Utdanningsforbundet en 

avtale om økt undervisningstid basert på flat prosentberegning ut fra gjeldende 

leseplikt; dvs at skjevheten økte ytterligere! 

Skjevheten i leseplikten er også gjennomgående oppover i skoleverket. Det er et 

symptom på holdninger til ”våre” fag som vi må arbeide for å forandre. 

 
Lærernes arbeidstid skal forhandles i løpet av våren. Utdanningsforbundet skal 

høre at vi ikke ønsker å opprettholde ordningen som den er i dag! 

   

 
 


