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Vi står foran en spennende periode der vedtakene basert på Stortingsmelding 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse. En 
fornyelse av Kunnskapsløftet skal konkretiseres. Stortinget har gitt sin støtte til at tre temaer skal gjennomsyre alle fag; 
1) Demokrati og medborgerskap, 2) Bærekraftig utvikling, og 3) Folkehelse og livsmestring. Dette er temaer som enkelt kan relat-
eres til håndverk, kvalitet og dybdelæring. De kan dermed bidra til å styrke sentrale verdier i faget kunst og håndverk. 

Håndverk, kvalitet og dybdelæring henger tett sammen i det sammensatte faget kunst og håndverk. Bærekraftig utvikling, 
forstått som endringer i retning av et grønt skifte, forutsetter respekt for materialer og ressurser. Dette har lange tradisjoner i 
faget kunst og håndverk. Utfordringen er hvordan dette kan konkretiseres i lærerutdanningen i dag, slik at våre lærerstudenter 
kan formidle slike verdier til sine elever, som igjen tar med seg dette i sine livsvalg. God kjennskap til materialer og hvor lang tid 
det tar å produsere kvalitet, er en del av det å forstå sammenhenger. Ting tar tid. Det er viktig læring for livet, og det har med 
livskvalitet å gjøre. 

God undervisning forutsetter gode rammevilkår for lærere både i grunnskolen og i lærerutdanningen gjennom; 1) ansettelse 
av kvalifiserte lærere, 2) gode verksteder, 3) tilpasset gruppestørrelse og 4) tid til for- og etterarbeid. I grunnskolen har slik tid 
til for- og etterarbeid lenge blitt omtalt som leseplikt. I artikkelen; Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for 
gammeldags leseplikt i grunnskolen (Lie & Nielsen, 2016) redegjøres det for den historiske bakgrunnen til hvorfor gammeldags 
leseplikt opprettholdes. I dag må en lærer i kunst og håndverk på ungdomstrinnet undervise 140 ‘timer’ (basert på 45 minutters 
økter) mer enn en lærer i norsk. Det finnes ikke gode argumenter for å opprettholde så store forskjeller. 

I høgskolesystemet blir lærernes tid til for- og etterarbeid ofte regulert av lokale omregningsfaktorer, og her er det antakelig store 
forskjeller. Flere høgskoleansatte melder at tid til for- og etterarbeidet er presset. Det er på tide at vi tar tak i dette for å støtte 
det flotte arbeidet som gjøres i kunst og håndverk på mange skoler, høgskoler og universitet. Vi vet alle at kvalitet tar tid.
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