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Styrking av yrkesfag i det norske utdanningssystemet var tema for en debatt i Stortinget 21. mai 2015. Som forventet 
sa politikerne mye om viktigheten av økt kompetanse hos yrkesfaglærerne og behovet for gode lærlingplasser. Flere 
talere nevnte heldigvis også at grunnlaget for yrkesfagenes framgang var avhengig av hva som ble gjort i grunnskolen. 
Martin Henriksen (A) formulerte det slik: «Vår politikk for en god yrkesfagutdanning starter ikke på videregående 
skole. Den starter med de yngste – med 5–6-åringene i barneskolen.»

I debatten refererte Anne Tingelstad Wøien (Sp) til en samtale med en murmester som mente at elevene måtte være 
faglig godt skodd for håndverksfagene fra grunnskolen. Murmesteren påpekte at «… det var viktig å ha mulighet til å 
trene ferdigheter i praktiske og kreative fag allerede fra første skoledag på barneskolen.» Wøien fremhevet at mur-
mesteren brukte samme argumentasjon for tidlig innsats for å bli en god fagarbeider som politikerne bruker som 
argumentasjon for gode lese-, skrive- og mattekunnskaper. 

Det er hyggelig å observere at politikerne begynner å artikulere sammenhengen mellom grunnskolen og vide-
regående opplæring også når det gjelder praktiske fag. Men, ingen av politikerne nevnte faget Kunst og håndverk i 
stortingsdebatten. Det kan være flere grunner til at de ikke gjorde det.  Kanskje kjenner de for lite til faget og hvordan 
det har utviklet seg. Kanskje vet de ikke at dagens læreplaner i Kunst og håndverk har et mer krevende innhold og 
forutsetter en helt annen lærerkompetanse enn den gang faget het Forming. At politikerne ikke er godt nok orientert 
om vårt fagfelt må vi ta alvorlig. Vi må bli enda flinkere til å formidle verdien av god undervisning i Kunst og håndverk 
og hvilken verdi dette har for individ og samfunn i et bærekraftig perspektiv. 

Vi har nettopp avsluttet sensureringen av årets masteroppgaver på HIOA. Det gleder meg at masterstudenter finner 
det meningsfullt å ta opp problemstillinger som er av betydning for praksisfeltet. Temaene i år er knyttet til un-
dersøkelser om sløydsalene, om fagterminologi i tegning, om materialbruk i Kunst og håndverk, om formell kom-
petanse hos lærere i Kunst og håndverk, om bruk av IKT og om bærekraftig design. Og best av alt – nesten alle har 
allerede fått jobb! Heia skolelederne – dere er på rett vei.
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