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Intervju ved FORMs redaksjon

Mer praktisk arbeid i skolen
- Vi må rette opp i samfunnets syn på håndverk og praktisk arbeid, sier Arbeiderpartiets leder, 
Jonas Gahr Støre, til FORM. Prognoser gitt av Statistisk Sentralbyrå viser at Norge vil mangle 
omtrent 100 000 fagarbeidere innen 10-15 år. Utfordringen er sammensatt og Støre mener at 

noe av løsningen er at det må mer praktisk arbeid inn i skolen. 

Foto: Arbeiderpartiet

Det siste halvåret har debatten rast om det høye frafallet på 
yrkesfag. Mange uttrykker bekymring for at praktisk arbeid er 
under press i samfunnet vårt.  
- Årsakene til det er mange og sammensatte, og det krever dess-
verre langt mer enn prat for å løse det. Dels handler det om at 
vi over tid har investert for lite i yrkes- og fagutdanningene; dels 
handler det om brede, kulturelle prosesser der praktisk arbeid er 
satt i skyggen av de lengre utdanningsforløpene; og dels handler 
det om utviklingen i deler av arbeidsmarkedet de siste årene, 
der sosial dumping og arbeidslivskriminalitet har fortrengt gode 
opplæringsbedrifter, og bidratt til at ungdommen skygger unna, 
sier Støre.  

- Når vi jobber med disse problemstillingene ser vi på hele 
skoleløpet – ja, egentlig må vi gå helt ned til barnehagen, fortel-
ler Støre. Han peker på at mange av de som faller fra, er barn 
og ungdom som lærerne forteller at de tidlig ser det vil gå dårlig 
med. - Så er det viktig å understreke at vi skal gjøre yrkesfagene 
så attraktive at de ikke oppleves som «oppsamlingsplasser» for 
de svakeste elevene, slik jeg hører det er en tendens til enkelte 
steder i dag. Klarer vi å tiltrekke flere unge til disse utdannings-
løpene igjen, så vil det i seg selv bidra til å høyne statusen, og 
skape bedre læringsmiljøer som alle elever, svake som sterke, vil 
nyte godt av. Om jeg kan peke på én ting til, så handler det om å 
få mer praksis inn i skolen. Det kan være gjennom hospiterings-
ordninger allerede på ungdomstrinnet, yrkesrette fellesfagene 
mer, og økt praksis gjennom den delen av opplæringsløpet som i 
dag foregår i skolen.

Bedrifter ansetter ofte ufaglærte og arbeidsinnvandrere for 
å presse ned kostnadene. Dette får konsekvenser for norske, 
faglærte håndverkere. Støre mener det må ryddes opp i 
problembransjene. - Skal vi klare det, må vi ha en aktiv og 
grundig innsats fra myndighetenes side, blant annet ved at vi 
samordner innsatsen mot sosial dumping og kriminalitet bedre. 
Her la vi føringer i vår siste handlingsplan mot sosial dumping 
da vi satt i regjering, og har nylig fulgt opp med nye forslag i 
Stortinget. Det offentlige må også bli en mer krevende kunde, 
og etterspørre kunnskap, kompetanse og lærlinger fremfor 
laveste pris. Det som ser ut som lav pris ender ofte opp med å 
bli dyrt på lengre sikt, dersom arbeidet ikke utføres skikkelig, og 
dersom vi undergraver våre egne muligheter for å utdanne den 
kompetansen vi trenger for å bygge landet i årene som kommer. 
Og bygge landet skal vi!

Støre mener at vi må bli flinkere til å synliggjøre hvilke mulig- 
heter og gleder som ligger i disse utdanningsløpene. - Såfremt 
vi lykkes i kampen mot sosial dumping kan de unge se frem mot 
gode lønninger, variert arbeid, og store muligheter for livslang 
læring både i og utenfor faget, sier Støre. Han mener at vi må 
gjøre yrkesfagene mer tilgjengelige, også for de som foretok 
andre valg da de var 16 år. - Jeg hører flere ungdommer fortelle 
at de opplevde døra til for eksempel bygg- og anleggsfag som 
låst og lukket, etter råd fra omgivelsene og rådgivningstjenesten. 
Så skjønner de kanskje på et senere tidspunkt at de ville trivdes 
bedre som tømrere eller kokker enn på universitetet, men da er 
det på en måte for sent. Det vil vi gjøre noe med, ved å innføre 
muligheter for elever som har valgt studiespesialisering å bytte til 
et yrkesfaglig løp.

Mange bedrifter mener 
at lærlinger har for 
dårlig basiskomp-
etanse i de respek-
tive håndverksfagene. 
Flere og flere bedrifter 
ønsker derfor å ta inn 
voksne elever som 
lærlinger. - Ideen med 
å innføre valgfag som 
arbeidslivsfag slik vi 
gjorde i den rødgrønne 
regjeringen, var net-

- Å bruke bruke hendene 
mer i kombinasjon med 
hodet tror jeg vil være en 
fordel også for mange av 
de som er teoristerke
(...). 
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I slutten av januar var lærerutdannere innen Kunst og 
håndverk samlet på sin årlige nettverkskonferanse. Denne 
gangen på Stord. Der har de verksteder som vi andre bare 
kan drømme om. Flott at noen høgskoler holder høyt nivå. 
Det var også høyt nivå på presentasjonene.  

Når lærerutdannere møtes er det også tid for tilbakeblikk. 
Nå kan vi le litt av historier om formingsfaget på 1970-tallet. 
Da hadde læreplanene fokus på kreativitet og fritt skapende 
arbeid uten forankring i håndverk. På Sagene lærerskole 
krøllet vi papir, som ble malt og hengt opp som vegg-
dekorasjon. Den falt ned etter kort tid, og måtte kastes. 
Som student var jeg svært skuffet over manglende respekt 
for materialer og håndverkskunnskap. Jeg opplevde at      
undervisningen sto for en sløsekultur som ikke heller bidro 
til å fremme kreativ problemløsning. Ikke rart at formings-
faget fikk et legitimeringsproblem.

Tankegodset fra formingsperioden (1960-1997) står i kon-
trast til læreplanene før og etter. Før 1960 sto ferdighet og 
flid sentralt da fagene het Tegning, Håndarbeid og Sløyd. 
Etter at faget skiftet navn til Kunst og håndverk i 1997 ble 
oppøving av ferdigheter igjen legitimt. Fagets betydning ble 
også satt inn i en samfunnskontekst. Til tross for at ulike 
perioder har hatt ulikt fokus har den bærende søylen hele 
tiden vært konkret arbeid med materialer i ulike kontekster. 
Kunst og håndverksfaget er det faget som i dag vektlegger 
visuell og materiell kultur med tilhørende refleksjon om 
kvalitet og bærekraft. Faget er selve grunnlaget for mange 
yrkes- og profesjonsutdanninger.

Ludvigsen-utvalget skal snart levere sin rapport om fram-
tidens skole til Kunnskapsdepartementet. Når de bærende 
søylene i faget skal videreutvikles bør miljøperspektivet 
vektlegges enda mer. Barn og unge bør få videreutvikle sin 
kreativitet gjennom å lage holdbare produkter som ikke 
bare kastes. Det kan bidra til økt bevissthet om produkters 
kvalitet og levetid i et miljøperspektiv. Viktig er også elevers 
evne til å kunne kommunisere visuelt, ikke minst fordi 
fler og fler avgjørelser tas på grunnlag av visuelle repre-
sentasjoner. En grunnleggende opplæring i tegning bør 
derfor starte tidlig. Håndverk og kreativitet i et bærekraftig 
perspektiv må fortsatt være bærende søyler i faget Kunst og 
håndverk.

Liv Merete Nielsen
Professor, Fakultet for teknologi, kunst og design, HiOA 

LMN har ordet
topp å gjøre flere elever kjent med praktisk arbeid på et tidligere 
stadium, og gi en motvekt til den akademiske læringskulturen 
som dominerer ellers. Å innrette undervisningen med sikte på å 
bruke hendene mer i kombinasjon med hodet tror jeg vil være en 
fordel også for mange av de som er teoristerke, men praksissvake 
– det er ikke noe stas å ikke kunne gjøre noen ting selv, og det 
fører fort til at man ikke erkjenner hvilken kunnskap og kom-
petanse som ligger i det arbeidet en trenger andre for å utføre.

Støre peker på at det er utfordring for yrkes- og fagskolene å 
tilrettelegge for at elevene tidlig får kontakt med det arbeidslivet 
de skal ut i. - Det gjøres mye bra mange steder, med vekslings-
modeller og andre forsøk. Vi må bygge videre på disse gode 
erfaringene, og utbre dem der vi kan, sier Støre. Han mener også 
at bedriftene må anerkjenne at skolen har fått et bredere ansvar. 
- Skolen har et ansvar for å forberede elevene på et liv som sam-
funnsborgere, ikke bare som arbeidstakere. Kanskje er elevene 
litt mindre nevenyttige og med litt mindre sikkert håndlag enn 
de var før, men slik samfunnet har utviklet seg er det en ganske 
stor bredde i hva vi skal forberede og lære ungdommen opp til. 
La meg avslutte med å si at det er viktig at vi også fortsetter med 
å holde døren åpen for voksenlærlingene. Mange trenger disse 
årene før de finner ut hva de vil, og noen ønsker kanskje å prøve 
litt ulike ting før de finner sin hylle. Det må vi ha rom for. Og en 
stor del av løsningen for bransjer som bygg og anlegg ligger net-
topp i å løfte mange av de som allerede jobber der – ikke minst 
arbeidsinnvandrerne – ved å gi dem det løftet de trenger for å 
kunne lære seg språk og arbeidskultur og avlegge fagbrev. Får 
vi løftet disse inn i den norske arbeidslivsmodellen vil det være 
et viktig skritt på veien mot å gjøre bransjene mer attraktive. Å 
arbeide sammen med folk du kan prate med, og som man står i 
øyehøyde med, tror jeg er en avgjørende forutsetning for et godt 
arbeidsmiljø.

- Som jeg skriver i boken I bevegelse. Veivalg for det 21. århundret 
er samfunnets syn på håndverk og praktisk arbeid et av de mest 
grunnleggende forhold å rette opp i. Dersom vi stiller lave krav til 
hvordan slikt arbeid utføres, vil anseelsen også bli lavere. Fremfor 
å stirre oss blinde på laveste pris må vi både som privatpersoner 
og som samfunn bli flinkere til å kreve kunnskap og kompetanse, 
og til å belønne bedriftene som tar opplærings- og samfunns-
ansvar fremfor de som senker prisene ved ikke å gjøre det.

FORM forteller at 45% 
av lærerne som under-
viser i grunnskolefaget
kunst og håndverk 
mangler fagkompetanse 
i faget. Støre mener at 
utviklingen har gått alt 
for langt i en retning, en 
ensretting som har gjort 
at vi har mistet noe 

viktig på veien. - Dette handler ikke bare om kunnskap, men også 
om kultur. Hva slags folk blir vi, dersom vi ikke verdsetter denne 
fagkompetansen? Og er vi i stand til å forstå hva det er vi kaster 
på båten, dersom ingen av oss bruker hender og hoder sam-
men? - Å bruke hendene er jo ikke noe man bare gjør, det krever 
veiledning og motivasjon fra noen som vet hva de driver med. 
Formålsløst arbeid bare for arbeidets skyld er jo kanskje det mest 
demotiverende som tenkes kan. 

- Å bruke hendene er jo 
ikke noe man bare gjør, 
det krever veiledning og 
motivasjon fra noen som 
vet hva de driver med. 

Bærekraftige søyler i
Kunst og håndverk
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