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Tekst og foto: Bodil Hage Hansen

I sin masteroppgave tok Bodil Hage Hansen fatt i treverkstedets situasjon i grunnskolen. 
Hun har sett nærmere på hvilke årsaksmekanismer som ligger bak skolelederes verd-

settinger, prioriteringer og holdninger, og hva som påvirker disse. 

Trearbeid og treverksteder
i grunnskolen

I dagens samfunn får mange unge sitt 
første møte med verktøy, håndverk og 
tradisjonell kulturarv gjennom praktisk 
arbeid i grunnskolenes treverksteder. Slik 
får de også kunnskap om og ferdigheter 
i prosessarbeid og problemløsning. Vi 
lever i dag i et forbrukersamfunn hvor 
det meste kan kjøpes til en billig penge 
og hvor reparering nærmest har blitt 
et fremmedord, men i grunnskolens 
treverksteder finnes mulighetene til å 
utdanne og danne elevene til å bli kritiske 
og medskapende samfunnsaktører. 
Treverkstedet setter sterke føringer for 
praktisk undervisning og må derfor være 
i god stand og godt utstyrt i tillegg til å 
ha lærere med faglig kompetanse til å 
undervise i dem. Dessverre hører vi i dag 
om flere og flere skoler hvor treverk-
stedet er blitt svekket eller, i verste fall, 
er ikke-eksisterende. Hvorfor har det blitt 
slik og hva kan gjøres for å snu denne 
utviklingen? 

Trearbeid – før og nå 
For å forstå hva trearbeid og treverk-
steder er i faget kunst og håndverk i dag, 
er det viktig å ha kjennskap til hva det 
har vært. Arbeid i tre er en del av en lang 
og sterk håndverkstradisjon i Norge. I 
1889 ble trearbeid, da som faget sløyd, 
sammen med tegning og håndarbeid, 
lovfestet og obligatoriske fag i norsk 
skole. Nytteverdi var en vesentlig del av 
begrunnelsen for sløyd, i tillegg til kultur-
arv og dannelse. Undervisningen var 
tuftet på kopiering og reprodusering etter 
modellrekker med klar progresjon. Med 
Normalplanene av 1939 kom nytenkning 

om sløyd inn i skolen og undervisningen 
gikk vekk fra jobbing med modellrekker til 
jobbing i skapende prosesser (Thorsnes, 
2012). I planer og lærebøker sto det ikke 
bare hva elevene skulle lære, det var også 
klare føringer for rammefaktorer som 
verktøy og verkstedets utforming.

Da faget forming ble innført mellom 1960 
og 1974 ble de tre fagene slått sammen. 
Veiledning, kunnskap og oppøving av fer-
digheter ble fortrengt til fordel for selvut-
foldelse. Selv om mye tyder på at sløyd, 
gjennom velutdannede sløydlærere, til 
en viss grad klarte å beholde en stødig 
plassering og faglig tyngde i skolen, kan vi 
ikke se bort fra at formingsperioden førte 
til at treverkstedene ble svekket (Nielsen, 
2009).

Med L97 ble forming erstattet av faget 
kunst og håndverk, og vi fikk et revitali-
sert fokus på ferdigheter og kunnskap. 
Igjen ble idealer som mestring, flid og 
strev trukket fram og identitet, kulturarv 
og kulturarvformidling sto sentralt (Kjosa-
vik, 2001). Med LK06 er fagets kjerne 
knyttet til praktisk skapende arbeid 
med form og farge i ulike materialer og 
med ulike redskaper og teknikker. Faget 
knyttes til samfunn, demokrati og måten 
verdier visualiseres og materialiseres på 
(Nielsen, 2009). 

I Kunnskapsløftets formål for kunst og 
håndverk står det: «Praktisk skapende 
arbeid i verkstedene med å gi form til 
opplevelser og utvikle produkter står helt 
sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter 
bruk av tradisjonelle og nyere materialer, 
redskaper og teknikker» (Utdannings-
direktoratet, 2006). Jeg tolker dette 
til at jobbing i verksteder er en viktig 

faktor i faget kunst og håndverk, og at 
konsekvensen for denne målsettingen er 
behov for funksjonelle treverksteder med 
godt utstyr, materialer og verktøy og med 
kompetente lærere til å undervise i dem. 
Dermed skulle man jo tro at alt ligger til 
rette for at treverkstedene igjen burde ha 
en sikker plass i grunnskolen?

Rapportene «Det muliges kunst. Råd til 
kulturministeren og kunnskapsminis-
teren», «Skolefagsundersøkelsen 2009» 
og «Skolefagsundersøkelsen 2011» er 
rapporter som tar for seg faget kunst 
og håndverk sin tilstand i norsk skole og 
hvor rom- og utstyrssituasjonen i faget er 
problematisert. Det viser seg at det ved 
flere grunnskoler legges rammebetingel-
ser som gjør verkstedundervisning svært 
utfordrende. Felles for disse rapportene
er at alle peker på en nedgang i og 
utfordringer ved bruk og vedlikehold av 
spesialrom. Det pekes for eksempel på 
kompetanse og skolelederes prioriter-
inger, som gjør verkstedsundervisning 
utfordrende. Sett samlet tegner dette 
et dystert bilde av hvordan tilstanden til 
treverkstedene i grunnskolen kan være. 

Det er vanskelig å si sikkert hva som er 
grunnen til at vi i dag opplever en svek-
kelse av spesialrom som treverkstedet, 
men det er nærliggende å tenke at det 
henger sterkt sammen med en nedpriori-
tering av faget kunst og håndverk. Form-
ingsperioden med sin nedprioritering av 
kunnskap kan nok ha hatt en innvirkning. 
En annen mulig påvirkning kan ha vært
innføringen av L97 og overgangen fra 
niårig til tiårig grunnskole. Muligens kan 
dette ha ført til at noen skoler valgte å 
omdisponere spesialrom til vanlig under-
visningsrom. Det er også nærliggende 
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å trekke denne utvikling opp til dagens 
fokus på testing og rangering i skolen. 
Gjennom internasjonale og nasjonale 
tester har tall og målbare resultater 
kommet i fokus i norsk skole. Et utbredt 
bruk av begrepet «basisfag» om fag som 
norsk, engelsk og matematikk antyder at 
disse fagene er viktigere enn andre. Kan 
dette ha ført til at skoleledere opplever et 
press fra andre aktører som for eksempel 
skoleeier og styresmakter, til å prioritere
andre fag og områder enn kunst og 
håndverk?

Nasjonal standard for spesialrom? 
I 2015 skrev jeg masteroppgaven «Trear-
beid og treverksteder i grunnskolen: 
Skolelederes verdsetting og prioriter-
ing sett opp mot tradisjon og fornyelse 
i faget Kunst og håndverk». Gjennom 
en spørreundersøkelse som tok for seg 
skolelederes verdsetting og prioritering 
av trearbeid og treverksteder i grunnsko-
len, var målet å belyse og drøfte hva 
som kunne ligge bak skoleledernes 
prioriteringer og holdninger. I gjennom-
gangen av svarene  så jeg klare tegn på at 
skolelederne som deltok i undersøkelsen 
var skoleledere med stor interesse 
for kunst og håndverk og for arbeid i 
treverksted. Det som var interessant var 
at flere av disse skolelederne etterspurte 
tydeligere sentrale føringer for trearbeid 
og treverksteder i læreplanen. Mens det 
i læreplanene fra tidlig 1900-tall var klare 
føringer for sløydrommets utforming og 
utvalg av verktøy, finner vi ingen slike 
føringer i Kunnskapsløftet. Valg av utstyr 
og verksteder gjøres dermed av hver 
enkelt skole. I undersøkelsen så jeg også 
en sammenheng mellom tilstanden på 
treverkstedet og hvorvidt skolen hadde 
en faglærer i kunst og håndverk eller ikke.

For å skape mulighet for dybdelæring 
i kunst og håndverk og slik gi elevene 
kompetanse og erfaring om håndverk, 
trearbeid og bruk av verktøy, må ramme-
faktorer som treverksteder være til stede, 
og de må være i god stand og velutstyrt. 
Dette tror jeg er noe som vanskelig kan la 
seg gjøre uten tydelige føringer for både 
skoleeier og skoleleder. Kanskje er det en 
nasjonal standard som må til, ikke bare 
for treverksteder, men for alle spesialrom 
i kunst og håndverk. Med tydelige krav 
og føringer for verksteder og spesialrom i 
god stand og med tilfredsstillende utstyr, 
tror jeg også at dette kan føre til at lær-
ernes fagkompetanse i kunst og håndverk 
ute i skolen kan heves. For hvem kan 
sende en ufaglært med interesse for 
snekring inn i et treverksted med 10-20 
elever og si at det er sikkerhetsmessig 
forsvarlig?

Ut fra undersøkelsen jeg gjorde i mitt 
masterarbeid opplevde jeg også at 
skoleledernes holdninger til kunst og 
håndverk, trearbeid og treverksteder, 
ikke fullt ut gjenspeiler faget slik det 
fremstår i LK06. Selv om flere var positive 
til arbeid i verksteder, var det gjerne den 
praktiske dimensjonen som ble frem-
hevet; å gjøre og å lage. Kunnskap om 
hvorfor undervisning i treverksteder er 
viktig, begrunnelser knyttet til samfunn 
og miljø som er tydelig i læreplanen, 
var delvis fraværende i skoleledernes 
refleksjoner og begrunnelser. Ut fra dette 
tenker jeg at en ting vi faglærere ute i 
skolen kan gjøre er å være tydelig på hva 
faget kunst og håndverk er i dag og prøve 
å formidle dette til våre ledere. Jeg tenker 
at det er viktig å prøve å skape en felles 
forståelse for hva faget er og kan være, 
både med rektor men også med resten 
av kollegiet. Ved at vi hver enkelt har en 
tydelig formening om hvorfor spesialrom 
som treverksteder er viktige, og ved at 
vi klarer å argumentere for dette overfor 
andre, tenker jeg at er et lite, men viktig 
og grunnleggende steg vi kan gjøre ute i 
vår skolehverdag for å skape en endring. 

Bodil Hage Hansen er lektor og under-
viser i kunst og håndverk ved Vilberg 
ungdomsskole på Eidsvoll. I forbindelse 
med masterarbeidet laget hun bloggen 
sloydsalen.wordpress.com som tar for seg 
treverkstedenes tilstand i grunnskolen.
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Som en del av masterarbeidet arbeidet Bodil 
Hage Hansen i treverkstedet for å utforske 
og erfare hvordan ulike rammefaktorer spilte 
inn og påvirket hennes arbeid. Gjennom 
egen produksjon i tre ønsket hun å oppnå en 
dypere refleksjon og forståelse for hvorfor 
trearbeid i verksteder er viktig i dagens og 
fremtidens skole. Gjenstandene hun laget 
hadde derfor utgangspunkt i behov og nytte.  


