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Kulturkamp mellom hoder og hender

Intervju ved Bibbi Omtveit

Håndverkskompetanse og innovasjon
- Ideen om vitensamfunnet undervurd-
erer hvilken rolle håndverket spiller i 
utvikling og innovasjon, sier Tesfaye. Han 
argumenterer for kvalitetssamfunnet 
der teori og praksis ikke er motsetninger, 
men snarere en forutsetning for utvikling. 

- Det tydelige skillet mellom teori og 
praksis man kan se i utdannelsessystemet 
og i organiseringen av arbeidslivet, gjør 
at det skapes en kløft mellom de som 
utfører og de som leder. Når en ingeniør 
kommer opp til mureren på stillaset og de 
ser på problemet sammen, så er det mur-

I løpet av de siste årene har samfunnet nedvurdert verdien av praktisk faglighet i et forsøk på å 
akademisere oss til velstand. Dette er et av hovedpoengene i Mattias Tesfaye sin bok Kloge hænder – 
et forsvar for håndværk og faglighed.  Da boken kom ut i 2013 var dette et oppspark til en debatt som 
nå pågår i flere europeiske land. FORM møter mureren, forfatteren, foredragsholderen og politikeren 

i drabantbyen Brøndbyøster i utkanten av København.

- Ideen om vitensamfun-
net undervurderer hvilken 
rolle håndverket spiller i 
utvikling og innovasjon.
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- Jeg skrev boken fordi jeg har opplevd 
et motsetningsfylt forhold i mitt eget 
arbeidsliv. Jeg har jobbet ni år på bygge-
plass og ni år i organisasjonsverdenen, 
forteller Tesfaye. - Da jeg begynte på 
teknisk skole var det flere som spurte om 
jeg ikke var redd for at jeg kom til å savne 
utfordringer? Jeg fikk spørsmål når jeg 
sluttet i jobben i det danske parlament. 
Skulle jeg til Brussel? Bli politisk kom-
mentator? «Jeg skal jobbe som murer», 
svarte jeg. Så ble det taushet. Det finnes 
en forestilling om at det må være mye 
mer kjedelig, og mye mindre utfordrende 
å arbeide som håndverker. Poenget mitt 
er at det har vært like spennende og like 
utfordrende å arbeide på en byggeplass 
som å ha en kontorjobb. Men i mine 
omgivelser har både de med akademisk 
bakgrunn og de håndverkerne jeg kjen-
ner, en forestilling om at det må være 
mest spennende å arbeide på kontor.

På femti og sekstitallet flyttet mange 
ufaglærte arbeidere i Danmark og Norge 
til byene. - Med folkevandringen var 
det nødvendig å ha et utdanningsløft, 
forklarer Tesfaye. Han tegner en trapp 
i luften. - De ufaglærte står nederst i 
trappen og doktorgradsutdannede står 
øverst. Historisk sett har det vært slik at 
hver generasjon skulle klatre minst et 
trinn i trappen - til neste utdanningsnivå. 
Tesfaye konkluderer at dette utdannings-
systemet er foreldet. – I dag handler det 
ikke om å få flest mulige unge lengst 
opp i trappen, men at flest mulig skal ta 
en utdannelse. I motsetning til tidligere 
handler det ikke om å få en bestemt type 
utdanning, men at hver enkelt tar en 
utdanning som fører til at de blir dyktige 
i sitt fag. 

erens utprøvde, praktiske erfaring som 
kan fortelle noe om hans erfaring, mens 
ingeniøren bidrar med sin utprøvde, 
tekniske erfaring. Det er i dette møtet 
innovasjon oppstår, sier Tesfaye. 

- De siste årene har store deler av indus-
trien i de nordiske landene flyttet produk-
sjonen sin til blant annet Kina, Tyrkia og 
Polen.  Om utviklingsavdelingene ligger 
igjen i Danmark eller Norge er jeg redd 
for at vi ikke får arbeide med produkt-
utvikling eller kan søke om patenter. 
Da tror jeg hjernene våre tørker ut. Jeg 
mener at utvikling skjer når produksjons- 
og utviklingsavdelingen møtes fysisk. Han 
forteller at deler av dansk industri har 
begynt å flytte utviklingsavdelingen og 
produksjonen nærmere hverandre. - Det 
er en stor trend akkurat nå. Enten flyttes 
produksjonen tilbake til Danmark, eller så 
flyttes utviklingsavdelingen til det landet 
produksjonen foregår i. 
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– Barn skal jo ikke bygge 
en fuglekasse fordi de skal 
lære Pytagoras. Barn skal 
lære Pytagoras fordi de 
skal bygge en fuglekasse.

Kvalitet fremfor kvantitet
Tesfaye peker på at om samfunnets krav 
til utførelsen av et bestemt yrke senkes, 
faller også omverdenens anerkjennelse 
av menneskene som utfører arbeidet.
- Om statusen til håndverkeren skal løftes 
må håndverkerne selv ta mye av jobben. 
Han forteller om den kjente, danske 
konditoren Mette Blomsterberg. Hun har 
blitt kjent gjennom sitt tv-program og 
sine bøker. - Hun har fått søknadstallet til 
konditorutdannelsen til å eksplodere. 
Fordi hun har stått foran det danske folk, 
og med innlevelse fortalt om ulike typer 
sjokolade, hvordan man lager mousse og 
hvordan man flamberer. Hun har lært det 
danske folk å vurdere hennes fag. 
- Bieffekten er at folk er villige til å gi mer 
for en kake i dag enn for fem år siden. 
Dette er alle håndverkere sin oppgave; 
å heve respekten for deres fag. Om vi 
ønsker å oppnå høyere status for oss selv, 
så starter det med våres fag. 

Han forteller at pendelen er i ferd med 
å svinge i en retning av mer kvalitets-
bevisste forbrukere. - Det er trendy å 
velge kvalitet fremfor kvantitet og denne 
trenden må vi håndverkere utnytte, 
sier Tesfaye. Han ser en tendens til at 
stadig flere ønsker unike produkter og 
velger for eksempel å få stuebordet laget 
av en snekker. - Da møtes kunden og 
håndverkeren. Det personlige møtet og 
fortellingen som følger med har mye å 
si både for anerkjennelsen til håndverk-
eren, og håndverket som er utført. - Jeg 
mener ikke at vi skal motstå industriali-
seringen. Industrialiserte produkter er jo 
litt dårligere enn håndverksproduserte 
produkter, men de er mye billigere og er 
derfor en kilde til velstand. Folk kan ikke 
møblere hele hjemmet sitt med hånd-
lagde produkter. Det kan vi ikke basere en 
økonomi på.  

Nye yrker krever nye håndverk
Den teknologiske utviklingen har ført 
til at flere håndverksyrker har falt bort. 
Innen industrien utfører færre og færre 
rutinepreget arbeid, siden dette i økende 
grad blir utført av roboter. 3D-printing 
utvikles i rasende fart og et kinesisk 
selskap har nå gjort det mulig å 3D-printe 
10 bygninger på 24 timer. Tesfaye mener 
at industrialiseringen framtvinger nye 
fag. Han peker ut av vinduet. – Rett her 
borte står det siste, fullmurte høyhuset i 
Danmark. Så kom den økonomiske krisen 
for alvor og man begynte å bygge med 
betong. I dag monterer de gamle beton-
garbeiderne ferdigproduserte elementer. 
Noe som også har ført til en ny utdan-
nelse som heter bygningsstruktør. Den 
krever minst like mye håndverksmessig 

kompetanse som murerutdannelsen. I 
Frankrike er en maler ufaglært, mens 
han er faglært i Skandinavia. Det er jo 
ikke slik at det er en naturlov å bli faglært 
maler. Det er jo politiske beslutninger. 
Poenget mitt er at når man ser at det er 
framtid i et nytt fag, så skal det etableres 
en utdannelse. Det fører til at kvalifikas-
jonsnivået blir løftet og vi kan utbetale 
en ordentlig lønn. Noe som er en viktig 
brikke i kvalitetssamfunnet jeg var inne 
på tidligere. 

Tesfaye ønsker nå å ta et ordentlig rykk 
i dansk politikk. Til det kommende 
folketingsvalg stiller han som kandidat for 
Socialdemokraterne. – Jeg opplever at 
det pågår en kulturkamp som handler om 
hva vi skal verdsette i samfunnet. Boken 
Kloge hænder har blitt tatt godt imot 
i alle politiske fløyer. Nå gjenstår det å 
arbeide mot sosial dumping og iverksette 
gode tiltak som kan heve kvaliteten på 
yrkesutdannelsen. 

Håndverk og design
Den nye danske grunnskolereformen Den 
nye folkeskole slo dørene opp høsten 
2014. Reformen fører til lengre skoledag 
for elevene, innholdet i alle skolens fag 
har blitt fornyet, og noen fag har endret 
navn og struktur. Tesfaye forteller at de 
to fagene håndarbeid og sløyd, nå er slått 
sammen til ett fag; håndverk og design. 
- Hver gang man slår sammen fag faller 
timetallet, sier Tesfaye. Håndverk og 
design er obligatorisk fra 4. – 7. klasse, i 
tillegg er faget billedkunst obligatorisk fra 
1.-5. klasse. Etter 7. klasse er de to fagene 
valgfag. I tilknytning til reformen har den 
danske regjeringen uttalt at de praktiske/

musiske fag skal bidra til å understøtte 
den faglige utviklingen i grunnskolens 
øvrige fag1. - Barn skal jo ikke bygge en 
fuglekasse fordi de skal lære Pytagoras. 
Barn skal lære Pytagoras fordi de skal 
bygge en fuglekasse. Barn skal tilegne seg 
viten for å kunne produsere produkter 
og servicetjenester, så de kan leve et 
ordentlig liv. Det må fokuseres på hvert 
enkelt fag sine mål og metoder. Dette er 
essensielt fordi det plasserer de praktiske 
fagene i skolen på riktig sted. 

-Jeg hjelper noen grunnskoler med å 
implementere den nye skolereformen. 
Jeg fokuserer på tre prinsipper. Det første 
handler om at det er viktigere å fordype 
seg, enn å snuse. Alle elever trenger ikke 
lære om både tre, plastikk, tekstil, betong 
og metall. Elevene må få muligheten til 
å erfare at når man arbeider med det 
samme over lengre tid så utvikles evnene 
dine. Barn trenger å oppleve glede, 
derfor er vi nødt til å gjøre de gode til 
noe. Det andre prinsippet er at vi må 
tenke framtid ikke fortid. Jeg syns det 
har vært en tendens til at vi introduserer 
håndverk som lukter av 1800-tallet. Jeg 
har snakket med sløydlærere som sier at; 
«Det viktigste er ikke hva elevene høvler, 
men at de har hatt høvelen i hånden». 
Det er jeg enig i, men derfor kan elevene 
like gjerne lage noe som er moderne. Da 
forteller vi elevene at de teknikkene de 
lærer seg tilhører fremtiden. Det tredje 
og siste prinsippet handler om at hånd-
verk og design er to likestilte prosesser, 
som er integrert i hverandre. Det er ikke 
slik at en musiker først setter seg ned ved 
skrivebordet og skriver et stykke, for så å 
gå bort til klaveret for å spille. Han sitter 
ved klaveret og spiller, lytter, og så skriver 
han litt og spiller igjen. I Danmark har det 
vært en tendens til at elevene sitter i et 
vanlig klasserom når de jobber med de-
sign, for så å gå over til sløydrommet for 
å lage produkter til slutt. Da sklir teori og 
praksis fra hverandre. Innovasjon er noe 
som foregår i en prosess. Det er slik de 
mest suksessrike virksomheter arbeider. 

1 Hentet fra: http://www.emu.dk/
modul/h%C3%A5ndv%C3%A6rk-og-design-nyt-
fag-i-skolen
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