
«Sløydfaget» må gjenreises for å 
«fremje danning og lærelyst»

De praktiske og estetiske fagene må styrkes i fremtidens skole.           

Norge vil mangle tusenvis av fagarbeidere i årene som kommer.            

Skolen må gjøres mer praksisnær. 

En viktig innfallsport til å velge en praktisk yrkesvei går via Kunst og 
håndverk.

Vidar Iversen 31.10.16
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Innhold
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20.november 2006 stod denne artikkelen på trykk i Aftenposten.
Kunnskapsløftet og nye læreplaner hadde nettopp blitt iverksatt, 
og sløydlærerne fryktet for fagets framtid. 
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• 10 år senere høvles det fortsatt brødfjøler, om ikke i samme omfang 
som tidligere. Og den siste spikeren er ennå ikke slått i sløydkista, 
heldigvis …..

• Og kanskje den godeste møbelsnekker og sløydlærer Giske fortsatt 
«står i jobben» på ungdomsskolen i Ålesund …(?)

• Sløydlærere er ikke teorifiendtlige, - i grunnskolen er alle «lese-
lærere» og  vi, – sløydlærere, erkjenner viktigheten av å beherske de 
grunnleggende ferdighetene. Vi skal utdanne «hele mennesker»,  
men det praktiske arbeidet må stå i fokus… 
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«Sløyd og dannelse»
kronikk i Agderposten 10.01.16 
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«Sløyd og dannelse»
kronikk i Agderposten 10.01.16 

Utdrag:

« … Opplæringen i håndverksfag krever spesialrom og er relativt kostbare fag, som 
ofte blir nedprioritert i slunkne skolebudsjetter. Kortsiktig tenkning kan straffe seg. 
Kunst & håndverk må gjøres obligatorisk i lærerutdanningen og det må innføres 
kompetansekrav på linje med norsk, engelsk og matematikk for å undervise. Det er 
en sterk kobling mellom håndverkskompetanse og innovasjon på teknologisk høyt 
nivå.  Morgendagens samfunn kommer til å trenge flere, ikke færre entreprenører. 
Likeledes trengs flere sløydlærere, ikke færre. Og for å ivareta kulturarven trengs 
flere håndverkere.

Derfor må sløydfaget gjenreises for å ”fremje danning og lærelyst”. 
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Valgfaget Produksjon av varer og tjenester.
Elevbedriften MMM  - «Motivasjon – Mestring – Muligheter»
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Oppgave/oppdrag:  Snekre «Fuglemater», 
- følge en arbeidstegning 
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Nøyaktig oppmåling                                                        Tilpasning
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Sammenføyning                                                 Nesten ferdig produkt
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Sløydhistorikk
Sløydundervisning på Uranienborg skole ca 1910
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Lærebøker i sløyd , - fra 1954 og 1958
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Arbeidstegning til «verktøykasse»
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Læreplaner
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Læreplaner
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For at Opplæringsloven og læreplanen i Kunst og håndverk skal gjennomføres er 
det behov for egnede treverksteder. Det finnes ikke mange av dem…                             
Her er «sløyden» på Stinta skole.
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Er tradisjonene etter det gamle faget sløyd fortsatt aktuelle 
i dagens og fremtidens samfunn og skole? 

Vi lever i dag i et forbrukersamfunn hvor det meste kan kjøpes for en 
billig penge og hvor reparering nærmest har blitt et fremmedord.

Begrepet sløyd er utelatt i styringsdokumentene i skolen, men lever i 
beste velgående i muntlig tale, endog hos dagens unge.

I Kunnskapsløftet snakkes det i stedet om arbeid i tre og harde 
materialer
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Kompetanser i kunst og håndverk

• Tre hovedområder: Visuell kommunikasjon, Design, Kunst og Arkitektur.

• I Design står formgiving av gjenstander og bruksformer sentralt og her skal 
håndverkstradisjonen i faget videreføres. 

Mao: Sløyd har fortsatt en viktig plass i opplæringen, og i mitt hode 

eksisterer fortsatt sløydfaget.

• Alle som har snekret en krakk eller stol, forstår hvordan delene henger sammen 
og er utført.  Når man vet hvordan stolen er konstruert, forstår dens bærende 
funksjon, kjenner materialenes historikk og deres fysiske egenskaper, gir det en 
slags trygghet.  Dét skaper miljø - og kvalitetsbevissthet .  

• Dessuten trengs sløydferdigheter til reparasjon, rekreasjon og til innovasjon.
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Ungdomstrinnssatsningen

• Stortingsmelding  22 (2010/2011) - Motivasjon - Mestring -
Muligheter la vekt på at ungdomsskolen måtte bli mer relevant og 
praksisnær. Dette arbeidet videreførte regjeringen i satsningen 
Ungdomstrinn i utvikling. 

• Strategien hadde som mål å utvikle bedre praksis for klasseledelse og 
undervisning i regning, lesing og skriving. De overordnende målene 
for grunnopplæringen var/er at alle skal inkluderes og oppleve 
mestring,  - alle skal beherske grunnleggende ferdigheter og alle skal 
fullføre videregående opplæring 
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Eva Lutnes, HiOA: «Kjernekompetanser i grunnskolefaget 
Kunst og håndverk» , - Tidsskriftet Form 1/2015

• «…Faget har et bredt ansvar. Det skal trene det vurderende blikket og 
de vurderende hendene, evnen til å se og til å kjenne etter. Det skal 
øve hendene i å bruke verktøy, så idéer kan virkeliggjøres. Det skal gi 
elevene kunnskap til å knekke koder, så de vet hvordan den visuelle 
kulturen påvirker dem og selv kan delta med visuelle ytringer. 

• …. Kjernen i faget er å kunne skape i materialer, gi form til bilder, 
skulpturer, funksjonelle bruksgjenstander og bygde omgivelser, men 
det er også å kritisk vurdere det som allerede er skapt… «
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Eva Lutnes, HiOA (forts)

• «… Fremtidens kunst- og håndverksfag må gi elevene praktisk 
handlingskompetanse: strategier for å utvikle ideer og ferdigheter 
som gjør de i stand til å virkeliggjøre ideene. Det må forene 
innovasjon og kloke hender

• ….. Samtidig må samfunnet bringes inn i verkstedene. Innovasjon 
oppstår ikke i et vakuum, men med utgangspunkt i det som er gjort 
før og utfordringer i det virkelige liv. Faget må gi elevene et språk om 
gjenstander, bilder og byggverk, slik at de blir oppmerksomme på 
fenomen de ellers ville oversett. Den som ser forskjell kan også skape 
forskjell»
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Ann Karin Sandal, ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, har 
undersøkt hvordan elevene på yrkesfag opplever spranget fra 
ungdomsskole til videregående skole

- Elevane på ungdomsskulen kan gjerne lite eller ingenting om praktiske 
yrke eller yrkesfag. Derfor vel mange vidaregåande opplæring på svakt 
grunnlag, sier hun til forskning.no. 

- Elevar får i dag med seg mindre praktiske røynsler frå heim og skule. 
Det har endra grunnlaget for å velje ei yrkesfagleg utdanning.
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”De manuelle” 

• I essayet «De manuelle»(Morgenbladet 21/8-14) stilte tømrermester 
Ole Thorbjørnsen seg kritisk til dagens utdanningspolitikk, til det 
overdrevne fokuset på at alle bør ta en akademisk utdanning,  
til(de negative) holdningene til håndverksfagene  og til hvilken 
kunnskap som skal bli den nye oljen .

• - Vi får andre grupper, - arbeidsinnvandrere, fra  bl.a Baltikum, til å 
utføre håndverksarbeid for oss. Det foregår en «qatar-ifisering» av de 
manuelle fagene, hevdet Thorbjørnsen.

• Likevel vil Norge mangle tusenvis av fagarbeidere i årene som 
kommer. Derfor må vi fremsnakke håndverket. 
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Timefordeling i Kunst og håndverk i grunnskolen 

• På u-trinnet er det 146/193 undervisningstimer i K&H (60 /45 min) 

• Fordelt på 38 skoleuker blir det 5 (45 minutters-) uketimer

• (Disse timene kan fordeles slik: 2 t/u på 8.trinn, 2 t/u på 9.trinn, 1 t/u 
på 10.trinn, eller etter en annen fordelingsmodell).

• Relativt sett har timetallet blitt redusert gjennom de siste 
læreplanreformene.

• Som en følge av stortingsvedtaket av 11/10, om Fremtidens skole, 
som gir skoleeier anledning til å omfordele et større antall av det 
totale undervisningstimetallet , står timene i K&H i fare for å bli 
ytterligere redusert.
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Ludvigsen - utvalget

• Utvalgets mandat var å vurdere grunnopplæringens fag  opp mot krav til 
kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

• Delinnstilling,  NOU 7/2014: Elevenes læring i fremtidens skole

• Hovedinnstilling, NOU 8/2015: Fremtidens skole

• Anbefalte å styrke praktiske og estetiske fag i skolen. 

Denne anbefalingen ble hilst velkommen av skole og næringsliv. 

De «praktiske og estetiske fagene» representerer mange innganger til 
elevenes læring, og bidrar derfor i stor grad til tilpasset opplæring i en 
inkluderende skole og til elevenes skolemotivasjon. Og en vesentlig inngang 
til å velge en praktisk yrkesvei går via «sløydfaget». 
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Fag- Fordypning-Forståelse

Utredningen fra Ludvigsen-utvalget var en del av bakgrunnen 
for Stortingsmelding 28  (2015/2016)  Fag- Fordypning-
Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.   

Hovedforslagene i stortingsmeldingen er/var at regjeringen vil 
fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og 
bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede 
dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.
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Fagkompetanse hos lærere som underviser i Kunst og håndverk
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• I følge tallene fra Kunnskapsdepartementet har altså over halvparten 
av lærerne som underviser i Kunst & håndverk i grunnskolen mindre 
enn 30 studiepoeng i faget.  Av de obligatoriske fagene i grunnskolen 
er det ingen fag der unge lærere har så lite formell utdannelse. 

• …..Det faktum at studentene i dag generelt kan mindre enn for bare 
fem-seks år siden, bare forsterker problemet med ufaglærte lærere, 
sier Lennart Johansson ved Høgskolen i Oslo Akershus. 

• De estetiske fagene er heller ikke obligatoriske i lærerutdanningen og 
velges derfor bort av studentene.
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Liv Merete Nielsen, Høgskolen i Oslo og Akershus :                      
FORM 1 / 2016 «NHO har forstått det» 

• … Nå har også NHO innsett at problemene med lav rekruttering og frafall på 
yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen henger sammen med de 
praktiske fagenes status og posisjon i grunnskolen. Seniorrådgiver Ola Risnes 
bekreftet dette i sitt innlegg på høringskonferansen om Ludvigsen-utvalgets 
utredning om framtiden skole 17. september 2015.

• … 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.
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Liv Merete Nielsen (forts)

• … For å heve statusen til håndverk, må skolene ansette flere faglærere 
i grunnskolen helt fra første klasse.

• … Statistisk sentralbyrå statistikk (Lagerstrøm 2007, 2014) om lav 
kompetanse hos lærere som underviser i Kunst og håndverk 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 
som kan sitt håndverk og som ønsker jobb, men de blir ikke ansatt
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Fakta videreutdanning i K&H
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Stortingsmelding 28  (2015/2016)  
Fag- Fordypning-Forståelse. 

Regjeringen vil fornye Kunnskapsløftet

• fornye fagene i skolen

• å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. 

• skolens brede dannelsesoppdrag skal få en tydeligere plass i 
skolehverdagen. 

Tverrfaglige temaer som skal prioriteres:

• Demokrati og medborgerskap

• Bærekraftig utvikling

• Folkehelse og livsmestring
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St.meld.28  Fremtidens skole  - Utdrag

• … Styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen.

• … Opplæring i praktiske ferdigheter i grunnskolen er imidlertid mer 
enn bare en forberedelse til yrkesfag. Det er en viktig del av 
allmenndannelsen,  uansett senere studie- og yrkesvalg.

• … Opplæringen i de praktiske og estetiske fagene er blitt mer 
teoretisk etter innføringen av Kunnskapsløftet. Grunnskolen kan i 
større grad enn i dag legge til rette for praktisk arbeid med ulike 
materialer, tradisjonelle og nye teknikker og å lære bruk av verktøy. 
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St.meld.28  Fremtidens skole  - Utdrag

• … For å styrke den håndverksmessige delen av faget vil 
departementet, i forbindelse med fagfornyelsen, utrede om faget 
kunst og håndverk kan styrkes ved å dele faget i to på ungdomstrinnet

• … Vurdere å innføre lokalt gitt muntlig eksamen etter 10. trinn også 
for de praktiske og estetiske fagene. 
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Kommentar fra fagmiljøer og berørte instanser

Kunst og design i skolen (KDS) uttaler:

• … Forslaget om å dele faget er dessverre bare med på å fjerne fokuset fra 
hvor skoen egentlig trykker. Vårt svar er å prioritere et samlet kunst- og 
håndverksfag med best mulig rammebetingelser fra og med 1. trinn.

• … Vi mener det må innføres krav til formell kompetanse (60 stp)

• …. Det totale timetallet i kunst og håndverk må økes, slik at det er mulig å 
ha 2 timer (à 45 minutter) i faget i uka,  gjennom alle tre år på 
ungdomstrinnet.

• … Eksamen i faget kan føre til at opplæringen blir kvalitetssikret gjennom 
en sterkere bevissthet om at faget trenger lærerkompetanse, verksteder, 
materialer og utstyr
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Kommentar fra fagmiljøer og berørte instanser

KS mener at:

• … Den sterke vektleggingen av enkeltfaget kan gå på bekostning av 
den mer komplekse kompetansen som barn og unge trenger i dagens 
og morgendagens samfunn, - et samfunn preget av hyppige 
endringer, mangfold og stor mobilitet

• … KS mener at en fornyelse av læreplanene ikke må føre til 
fragmenterte, fagspesifikke kompetansemål, men derimot stimulere 
elevenes lærelyst og motivasjon gjennom å vektlegge relevante og 
aktuelle problemstillinger hentet fra elevenes erfaringsverden
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Kommentar
«Fremtidens skole vedtas ikke, den skapes». Kronikk Agderposten 27.08.16.
(Originaltittelen ble av redaksjonen omdøpt til «Morgendagens skole i støpeskjeen», - av en eller annen 
grunn…)
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Stortinget behandlet St.meld 28, tirsdag 11.09
Vedtak
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Stortinget behandlet St.meld 28, tirsdag 11.09
Vedtak
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Stortinget behandlet St.meld 28, tirsdag 11.09
Vedtak
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Stortinget behandlet St.meld 28, tirsdag 11.09
Vedtak
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Vedtak

• Komitéens tilrådning  VI:
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for hvordan de praktisk-estetiske 
fagene  i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av 
kvalifiserte lærere til  de praktisk estetiske fagene 

(enstemmig vedtatt)

• Komitéens tilrådning VII:
Stortinget ber regjeringen sørge for at kunst- og håndverksfaget beholdes som et samlet fag                                     
(47 for – 54 mot , - komitéens tilrådning falt) 

• Komiteens tilråding XI.  
Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre en ny eksamensordning der alle elever må 
avlegge eksamen i engelsk, matematikk og norsk.

(53 for – 48 mot, vedtatt)
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Vedtak

«Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige 
skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i 
bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens 
generelle samfunnsmandat», 

(enstemmig vedtak)
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Kommentarer til vedtakene

• Anne Finborud SL:  «…Jeg skimter håp om en skolepolitikk som kan gå 
mer bort fra testregime og overdrevne krav til lærerne om 
dokumentasjon, og som åpner opp for et bredere kunnskapssyn og 
med mer tillit til lærernes arbeid …»

• Steffen Handal UDF: «…..Dagens vedtak i Stortinget medfører en ny 
retning for norsk skole. ….Resultatet var oppløftende, og signaliserer 
en langt større tillit til norske lærere…» 
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Yrkesfaglærer-utdanning

I dag er det to alternative utdanningsveier for å bli yrkesfaglærer. 

• Et stort flertall bygger videre på tidligere relevant yrkesfaglig 
utdanning eller profesjonsutdanning, og oppnår lærerkompetanse 
gjennom den ettårige Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 
(PPU-y). Denne utdanningen tilbys ved 14 institusjoner (pr. 2014) 

• Et mindretall (20 %) utvikler lærerkompetanse gjennom den treårige 
yrkesfaglærerutdanningen (YFL).
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«Fram i lyset!»

(Rapport fra NTNU/HiOA, 04.04.14)
En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag

Fire sentrale målsetninger for lærerutdanning for yrkesfag:

• Behovet for nyrekruttering

• Kompetanse - lærerutdanning på bachelornivå ?

• Kvalitet og relevans

• Forsknings- og utviklingsarbeid 
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Yrkesfaglærerløftet

«Norge trenger flere yrkesfaglærere fremover som kan gi landet dyktige 
fagarbeidere. 

Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og 
styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.»

(regjeringen.no 29.10.15)

Regjeringen vil gjennomføre en satsing på yrkesfaglærere. 

Målene er

• økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere

• god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene

• gode muligheter for kompetanseutvikling
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Dette vil regjeringen med Yrkesfaglærerløftet

• Videreføre stipendordningen som skal kvalifisere ansatte i 
undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning.

• Stipendordning rettet mot personer som ønsker å ta 
yrkesfaglærerutdanning, men som ennå ikke er ansatt i skolen.

• Opprette flere PPU-plasser for kandidater med teknologisk fagbakgrunn.

• Inkludere yrkesfaglærere ved en eventuell utvidelse av utprøvingen av 
karriereveier for lærere.

• Gode overgangsordninger og fleksible utdanningsløp som skal stimulere 
flere fagarbeidere til å velge karriere som yrkesfaglærer.

• Gjennomføre en kartlegging av kompetanseutviklingsbehov blant 
yrkesfaglærere.
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Dette vil regjeringen med Yrkesfaglærerløftet

• Utvikle nye og mer relevante tilbud om kompetanseutvikling for 
yrkesfaglærere.

• Videreføre bruken av hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen slik 
at flere lærere og instruktører kan delta.

• Videreføre ordningen der yrkesfaglærere kan få faglig oppdatering i regi av 
arbeidslivet.

• Vurdere en egen modul skreddersydd for fagopplæringen i Vurdering for 
læring.

• Gi yrkesfaglærere mulighet til å ta videreutdanning i fellesfag ved å delta i 
Kompetanse for kvalitet.

• Gjøre etter- og videreutdanningsmateriell for instruktører mer tilgjengelig.

• Vurdere behovet for kompetanseutviklingstilbud for prøvenemnder.
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Kommentarer – innspill til «Yrkesfaglærerløftet»

52



Kommentarer - innspill

Sonia Kvam, Fagforbundet: «Yrkesfaglærerløftet»  (Adresseavisen 10/11-15)

• ….Det er bra at det blir en stipendordning for de som ønsker å ta 
yrkesfaglærerutdanning. Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere om 20 år hvis det ikke 
utdannes flere yrkesfaglærere.

• .... I forslaget til statsbudsjettet for 2016 er det kun avsatt 11 millioner til stipend for 
fagarbeidere som ønsker å utdanne seg til yrkesfaglærere. Dette er ikke et løft, og 
blir som lommerusk å regne når man ser på antallet det er behov for.

• … Skal yrkesfaglærerløftet bli en suksess må kunnskapsministeren lytte til rapporten 
fra NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus som foreslår å innføre en tilpasset 
stipendordning på kr. 100 000 pr. studieår (60 studiepoeng). Da må det legges mer 
penger på bordet. Et slikt tiltak vil gi oss flere yrkesfaglærere i fremtiden.
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Kommentarer - innspill

NITO:

• ... Tilbudet i «Kompetanse for kvalitet» er fortsatt svært 
mangelfullt for yrkesfaglærere. 

• … Lønnssystemet i skoleverket er slik at det belønner 
spisskompetanse opparbeidet med studiepoeng igjennom 
høyskolesystemet. Læreplanene på yrkesfaglige program i den 
videregående skole er derimot oppbygd slik at det er stor faglig 
breddekompetanse som er avgjørende. 

• …. Få på plass et lønnssystem som belønner den faglige 
breddekompetansen som lærerplanene legger opp til. 
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Kommentarer - innspill

UDF

• …Regjeringens satsing tar ikke tak i det yrkesfaglærerne trenger

• …Dette skal være en satsing på yrkesfaglæreren, men vi finner knapt igjen 
yrkesfaglæreren i strategien.

• …Denne strategien er svak på å ta tak i det yrkesfaglærerne trenger. Vi må 
se nærmere på selve yrkesfaglærerrollen og kompetansen de etterspør, 
som for eksempel klasseledelse. Det er mange utfordringer knyttet til 
yrkesfaglærerrollen som kunnskapsministeren virker å ta veldig lett på.
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«Yrkesfagene må inn i barneskolen»
(Raymond Johansen og Tone Tellevik Dahl)
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«Yrkesfagene må inn i barneskolen»

• Dersom yrkesfagene skal være et reelt alternativ, må vi ta høyde for at barn 
og unge faktisk ikke vet hva yrkesfag er for noe. 

• Utdanningsvalg kan ikke reduseres til en bunke med brosjyrer eller et 
skolebesøk.

• Fag som mat og helse og kunst og håndverk må revitaliseres

• Det må bli like naturlig for en skoleklasse å besøke barnehager, sykehjem, 
verksteder og byggeplasser som å besøke Munch-museet eller å se en 
teateroppsetning.

• Utviklingen i Oslo gjør at «vi blir stadig flere som kan tale i en katedral –
men stadig færre som kan bygge den», som den danske mureren og 
forfatteren Mattias Tesfaye skriver i boken «Kloke hender» 
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Faglærte til bygg og anlegg vanskeligst å få tak i 

• Norge har et skrikende behov for faglærte. Ungdom som velger 
yrkesfag, får ikke fullført utdannelsen på grunn av mangel på 
læreplasser, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

• Omsetningen i bygg- og anleggssektoren har vokst med 42 % siden 
2010. I samme periode har antallet elever, lærlinger og 
lærlingkandidater på yrkesfaglige utdanninger økt med 2,9 %

• Unge velger bort yrkesfag og går for akademiske yrker. De vil bli 
økonomer, advokater og samfunnsvitere. Men vi må i større grad 
utdanne ungdom til jobber som det er bruk for, sier Brath.
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Kristian er klar for yrkes-NM
- Utan yrkesfag hadde ikkje verda gått rundt

(Firdaposten 16.10.16)
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Yrkes-NM

• Blir arrangert av WorldSkills Norway.

• WorldSkills er en ideel organisasjon som arbeider for å øke statusen, 
interessen for og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

• Bak organisasjonen står NHO, LO, Utdanningsdirektoratet, KS og en 
rekke landsforeininger, fagforbund, opplæringskontor, skoler og 
kommuner.

• WorldSkills har ansvar for det norske yrkeslandslaget som annethvert 
år deltar i de internasjonale konkurransene EM og VM. I tillegg 
arrangerer WoldSkills Yrkes-NM annethvert år i samarbeid med en 
fylkeskommune.

• I år ble konkurransen avholdt i Vestlandshallen i Bergen 17-20/10.
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Yrkesfag slår knockout på akademia (?)

• Ungdommene responderer på arbeidsmarkedets ønske om flere med 
fagbrev. For første gang på mange år opplever nemlig yrkesfagene en 
vekst i antall søkere. Det viser søkertall fra Utdanningsdirektoratet.

• – Dette er svært positivt, og søkningen til yrkesfag fortsetter å øke i 
forhold til allmennfagene. Det kommer trolig av at det begynner å gå 
opp for både ungdommen og deres foresatte at det er her jobben 
ligger i fremtiden, sier «landslagssjef» og sekretariatsleder for 
WorldSkills Norway, Elisabeth Lange. 
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Forutsetninger for å lykkes på yrkesfag
og gjennomføre et utdanningsløp frem til fagbrev ?

• behersker grunnleggende ferdigheter 

(lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig, bruk av digitale verktøy)

• møter presis og forberedt til aktiviteten

• planlegger og gjennomfører arbeidet på en god måte

• er aktiv, engasjert og ansvarsfull

• forstår sammenhengen og betydningen av hvert ledd i tjenesteytingen/  

produksjonsprosessen

• kommuniserer og samhandler i arbeidssituasjonen i forhold til medelever, kunder   

og brukere.

• dokumenterer og  reflekterer over erfaringer tilegnet gjennom utførelsen av 

tjenesten og kvaliteten på arbeidet 

• tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

• tilegner seg erfaring med /kunnskap om verktøy/materialer 
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Tiltak for å lykkes på yrkesfag
og gjennomføre et utdanningsløp frem til fagbrev ?

Politikere må 

• ta arbeidslivets behov på alvor …

• utarbeide fagplaner som vektlegger det praktiske arbeidet 

• styrke rammefaktorene for de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen
(ressursnorm for timetall/verksted/utstyr/areal)

• samarbeide med næringslivet/håndverksbedrifter/fagorganisasjoner om 
lærlingeplasser

Skoleeiere må

• tilsette kvalifisere faglærere
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Hvordan kan ungdomsskolen ruste elevene best mulig ? 

Gjøre undervisningen mer praksisnær:

• Hospitering

• Bedriftsbesøk 

• Entreprenørskap/UE

Holdninger til de praktiske fagene

«Løfte frem», – prioritere i tverrfaglig arbeid/lokale læreplaner

• Kunst og håndverk 

• Mat og helse

• Arbeidslivsfag

• Produksjon av  varer og tjenester
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Parolen er dermed klar: «Få høvelbenken inn i grunnskolen», 
kronikk i Dagbladet 21.09.16

- av Chris Gøran Holstad , forbundssekretær i SL
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