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Nå har også NHO innsett at problemene med lav rekruttering og frafall på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen henger sam-
men med de praktiske fagenes status og posisjon i grunnskolen. Seniorrådgiver i kompetanseavdelingen i NHO Ola Risnes bekreftet dette i sitt 
innlegg på høringskonferansen om Ludvigsenutvalgets utredning om framtiden skole 17. september 2015. At grunnskolen er nøkkelen til videre 
utdanning er ikke nytt. Jeg har derfor lenge undret meg over at skolepolitikere ikke har forstått at grunnskolens overdrevne fokus på å lese, 
skrive og regne også har en bakside. Baksiden er at fag som Kunst og håndverk har hatt dårligere rammefaktorer enn det som skal til for å nå 
kompetansemålene. Det gjelder ansettelse av lærere med gode kvalifikasjoner, gode og oppdaterte verksteder, tilgangen på materialer og det 
gjelder kontinuitet og antall timer per år slik at elevene får mulighet til å gjennomføre oppgaver på en skikkelig måte.

For å heve statusen til håndverk, må skolene ansette flere faglærere i grunnskolen helt fra første klasse. Dette har jeg skrevet så mange ganger 
nå at noen lesere kanskje blir lei. Men jeg er lei av å høre hvordan oversikten fra Statistisk sentralbyrå (Lagerstrøm 2007, 2014) om lav
kompetanse hos lærere som underviser i Kunst og håndverk brukes. De får det til å høres ut som at lærerne i Kunst og håndverk ikke er dyktige 
nok. Sannheten er at det finnes mange dyktige og velutdannede faglærere om kan sitt håndverk og som ønsker jobb, men de blir ikke ansatt. 
Lærer-kompetansen kan altså økes i norske grunnskoler ved at skolelederne lokalt ansetter kompetente lærere der bred håndverks-kompetanse 
inngår. Lærerne finnes og de vil ha jobb!

Jeg tror vi må være svært offensive i månedene som kommer. Når departementet nå skal konkretisere rammer for framtidens skole, må
håndverksperspektivet i faget Kunst og håndverk styrkes med flere uketimer. En 4-timers økt hver uke i grunnskolens 10 år burde kunne være 
innen rekkevidde. Det er ikke for mye med tanke på at det skal bidra til rekruttering til alle de yrkesfaglige studieretningene. Elevene får ikke 
håndverkstrening hjemme lenger, derfor er dette en del av skolens samfunnsoppdrag.

Like viktig er det at håndverket ikke bare får et tilbakeskuende fokus. Det er i kombinasjonen med praktisk, kreativ designfaglig nytenkning og 
problemløsning at arbeid med håndverk kan bane vei for innovasjon og entreprenørskap. Det trenger Norge!

Liv Merete Nielsen
Professor,
Høgskolen i Oslo og Akershus
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