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«Husflid former framtida» er Norges Husflidslags visjon for sitt 
arbeid. Med dette mener vi at vi skal styrke «Tradisjon, kvalitet, 
skaperglede» i alt hva vi setter i gang av aktiviteter, videre vil vi 
«Ivareta, formidle og fornye husflidstradisjoner» og «Husflid skal 
være levende som kultur og næring i Norge». Dette er hva vår 
strategiske plan sier vi skal jobbe med og for. 

Barn og unge fortjener og trenger denne muligheten til å skape, 
til å lære, og til å bli kjent med håndverkstradisjoner. Vi har et 
felles ansvar å formidle kulturarven til neste generasjon. Hånd-
verk forener og håndverk er grenseløst og en svært god måte å 
komme sammen på – på tvers av alder og hvor vi kommer fra. 
Dette er et faktum som etter vår oppfatning i alt for liten grad er 
utnyttet i den måten faget praktiseres på i grunnskolen. Lære-
planen legger til rette for stor grad av tilpasning, men vi erfarer 
at det svært ofte skorter på grunnleggende forutsetninger; 
Mangel på lærere som er gode i faget og trygge på materialbruk 
og håndverk og/eller mangel på spesialrom med utstyr og verk-
tøy som er tilpasset elevene. Spesialrommene er ofte fjernet, og 
om de fortsatt finnes er det gjerne gamle dreiebenker, keramikk-
ovner eller symaskiner i som er nedstøvet og i ustand. Våre 
husflidskonsulenter frekventerer ganske hyppig norske skoler og 
de rapporterer enstemmig; Håndverksdelen av faget kunst og 
håndverk har dårlige kår! Ludvigsen-utvalgets rapport pekte på 
konsekvensene ved denne utviklingen og Stortingsmelding 28 
2016 «Fag – Fordypning – Forståelse» kommer med, etter vår 
mening, konkrete endringsforslag som dreier utviklingen i riktig 
retning. De samfunnsmessige konsekvensene av tiår med lite ma-
terialbasert undervisning i håndverk i faget kunst og håndverk, 
viser seg tungt i fordelingen av søkningen og drop out i videre-
gående skole. Fag og yrkesfagene taper.

I likhet med Kunst og design i skolen benytter også Norges 
Husflidslag seg av mulighetene for høringsuttalelser og direkte 
innspill til politikere og faglige utvalg o.l. Denne påvirkningsmu-
ligheten kan utnyttes i enda større grad enn hva er tilfelle i dag, 
og her er det grunnlag for å tenke mer felleshandling og gjensidig 
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Meninger

Håndverk i skole og samfunn

forsterkning av påvirkningsarbeidet.

Når det gjelder fag- og yrkesopplæring er vår oppfatning at 
dagens organisering er altfor rigid og vi må i må tenke langt mer 
fleksibelt, særlig hva gjelder opplæring i tradisjonelle håndverks-
fag. Dagens opplæringsmodell er basert på store bransjemiljøers 
ansvarstaken, dette fungerer ikke for de små miljøene og bedrif-
tene. Hele feltet som tilbyr opplæring for voksne må trekkes inn 
i diskusjonen. Vi må se alle opplæringsarenaene i sammenheng.  
Et eksempel på «smart tenkning» er når Kulturringen i Akershus 
kjøper elevplass på enkeltmoduler i Bunadopplæringa eller 
Vevopplæringa i regi av Studieforbundet kultur og tradisjon, for 
å gi lærlingen det spesifikke faglige innholdet som modulen gir 
og som kanskje lærebedriften eller opplæringsringen ikke har 
samme dybdekunnskapen i. Eller når Vestfold Husflidslag med 
pilotprosjektmidler fra UDIR søker og blir godkjent opplærings-
bedrift og har nå to lærlinger og en lærekandidat i bunadtilvirk-
erfaget. Opplæringen gis i husflidsbutikkenes systuer og på kurs i 
fylkes- og lokallag i Vestfold. 

Rapporten «Lenge leve håndverket» gir en god beskrivelse av 
dagens situasjon for de små tradisjonshåndverkene. Norges 
husflidslag vil følge den videre politiske behandlingen med stor 
interesse. 

Marit Jacobsen
Direktør Norges Husflidslag

Norges Husflidslag er en stor og mangfoldig  kunnskapsorganisasjon, 
stiftet i 1910 og med  24.000 medlemmer over hele landet. Norges 
Husflidslag er den største opplæringsaktøren utenfor den offentlige  
skolen hvor barn, unge og  voksne kan tilegne seg praktisk kunnskap i 
tradisjonelle håndverksteknikker. Husflidens lokallag holder 3500 kurs 
hvert år og mer enn 15.000 deltar. Stadig flere barn og unge får også et 
lokalt tilbud gjennom UNG HUSFLiD (www.unghusflid.no). For mer 
informasjon se: www.husflid.no


