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Leder av Ludvigsen-utvalget, Sten Ludvigsen, har flere ganger påpekt at man ikke kan 
fortsette å legge inn nytt lærestoff i skolens læreplaner uten at noe av det som allerede er 
der tas vekk. Dette rører ved oppfyllelsen av skolens overordnede mål. Skolen skal gi barn og 
unge utfordringer slik at de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter som de ikke automatisk 
får på fritiden eller i hjemmet.  

Et historisk eksempel kan belyse noe av dette. Da fagene Sløyd, Håndarbeid og Tegning kom 
inn i de norske læreplanene i 1889, var Sløyd for gutter obligatorisk i byfolkeskolen men ikke 
i landsfolkeskolen (Lysne 1969). En av begrunnelsene for dette var at guttene på landsbygda 
lærte å snekre i sitt nærmiljø. Slik var det ikke nødvendigvis i byene, og derfor måtte skolen 
ta ansvar for å lære opp guttene. 

I dag har mange elever god kjennskap til bruk av sosiale medier, og det er fler enn Ludvigsen-
utvalget som oppfordrer skolene til økt bruk av digitale hjelpemidler. Noen er redde for at 
dette driver håndverket ut av faget Kunst og håndverk. Jeg tror tvert om. Ta for eksempel 
opplæring i strikking. Det tar så mye tid at mange lærere vegrer seg for strikkeopplæring i 
full klasse. Men dersom elevene søker instruksjonsfilmer på nett, for eksempel på YouTube, 
vil de kunne få instruksjonen med så mange repetisjoner de ønsker. Læreren kan da frigjøre 
tid til kvalitetssikring av arbeidene samt å sette strikking inn i en historisk kontekst, fra 
hjemmeproduksjon til masseproduksjon, med fokus på kvalitet og bærekraft. Elevene får 
motorisk trening og i tillegg får de gjensidig anerkjennelse når de ferdige luene og skjerfene 
vises fram i et sosialt fellesskap.   

Praktisk arbeid med materialer må ikke skyves ut av grunnskolen. Krev heller at kvalifiserte 
lærere blir ansatt på de lave trinnene. Det kan gi håndverksfagene et løft, stimulere elever til 
senere å velge yrkesfag og hindre frafall på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.  Vi 
trenger dyktige håndverkere også i framtiden.  
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