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HVA HAR JEG GJORT?

1. Intervjuet håndverkere om det å lære, og det lære bort

2. Observert læringsprosesser

3. Sett på Håndverksinstituttets modell

4. Sammenlignet med annen teori / andre modeller

5. Anbefalinger om organisering av håndverksopplæring
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HVORFOR TRENGER VI HÅNDVERK I VÅR TID?

• Det levende håndverket har en verdi i seg selv. (UNESCOs
2003-konvensjon)

• Kulturminnevernets enorme behov. (Stortingets 2020-
mål)

• Håndverk gjør oss til mennesker. Vi trenger å forholde oss 
til praktisk håndverk og skape ting med egne hender.

• Tradisjonelt håndverk er bærekraft

• Håndverk som terapi; ADHD, Asberger, aldersdemens osv.
Craft based activities have been employed clinically to improve cognitive functioning and 
peripheral symptoms in patients with mild to moderate senile dementia of Alzenheimer
type (Sigman, 2015).

• Håndverk er avgjørende for barns utvikling. Bedre enn 
medisinering.



SALOMOS HØYSANG

“Meningen med sløydundervisning er ikke å utdanne
snekkere, men å utvikle og forløse de mentale, moralske og 
fysiske kreftene hos barna. Sløyd er det hittil mest effektive
instrumentet for å sikre denne utviklingen”. Salomon, 1898) 

Salomon hevdet at sløyd i skolen hadde 7 mål som var viktig
for barns utvikling:

1. Gi barna en smakebit på, og en kjærlighet til håndverk generelt

2. Å inspirere til respekt for fysisk og ærlig kroppsarbeid

3. Å utvikle uavhengighet og selvtillitt

4. Å trene opp gode vaner for orden, nøyaktighet, renslighet og presisjon

5. Å trene opp øyne og formsans, samt utvikle hendenes følsomhet, finmotorikk og grep 

6. Å utvikle oppmerksomhet, produksjonsevne og tålmodighet.

7. Å fremme utviklingen av eget fysisk potensiale og egne krefter.



BARN ER SULTEFORET



«En gammel håndverker er som et brennende bibliotek» 
(Tesfaye)



TRADISJONSBÆRER
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VIKTIGE PRINSIPPER:

GJENNOM PRAKSIS
ØVE
HERME



IN SITU



EN TIL EN

«Jeg er ikke i tvil om at den beste måten å overføre 
håndverkskunnskap på er 1:1 i praksis. Selv om du er en 
liten gruppe lærer håndverkere best gjennom egen erfaring 
og prøving. I en 1:1 situasjon får en prøvd alle grep og måter. 
Jeg mener dette er det beste både for lærer og elev.»

«Når det undervises 1:1 er det lettere å diskutere. Når man 
underviser flere er de ofte på ulike ståsted, og det gjør 
undervisningen vanskeligere. Feil skjer også sjeldnere med 
1:1 fordi den som lærer har mitt fulle fokus. 1:1 gir dessuten 
en helt annen kontakt.»

VG1 byggfag etter Reform-94 økt til 16 elever i klassen



EN TIDLIGERE HÅNDVERKSTIPENDIAT SIER

«Fremdeles lærer jeg mest 
gjennom praktiske oppdrag, men 
jeg kan fremdeles lese en bok. Jeg 
stoler imidlertid ikke på det før jeg 
kan gå ut i skogen og sjekke om 
det stemmer. Gjennom prøving. 
Det føles ikke riktig å formidle 
kunnskap jeg ikke har prøvd ut.

Jeg skulle gjerne hatt muligheten 
til å forske mer, og komme videre 
som håndverker. Nå er oppgaven 
først og fremst å lære videre. Det 
ideelle for meg er 1/3 vanlig 
arbeid / restaureringsarbeid  1/3 
forskning og 1/3 opplæring av 
andre.»



KONKLUSJON

• Samfunnet trenger håndverk for å løse våre største 
utfordringer. 

• Håndverk må anerkjennes som en egen kunnskapsform, 
som krever en egen pedagogisk tilnærming.

• Håndverk må anerkjennes som en kunnskapsform også på 
et høyere utøvende nivå. 

• Opplæringen må i størst mulig grad skje etter nevnte 
prinsipper.

• Utvide og utvikle stipendiatordningen for håndverkere. 
Utvikle forskningen i håndverk.

• Frede tradisjonsbærere etter japansk modell 


