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Et forslag til reform av yrkesfagopplæringen 
Av Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita

Sammendrag 
De siste årene har yrkesfagene, med tilhørende fagbrev og svennebrev, fått økt oppmerksomhet 
i den offentlige debatten. Hoveddelen av oppmerksomheten har rettet seg mot behovet for å løfte 
yrkesfagenes status, som anses som lav blant unge, og den forventede mangelen på kvalifisert 
arbeidskraft innen en rekke yrkesfag i fremtiden.1

 
Stadig flere norske elever velger studieforberedende studier fremfor yrkesfaglige studie- 
retninger ved videregående opplæring (VGO). Prognoser viser at samfunnets behov for fagarbeidere 
med yrkesfaglig opplæring vil være betydelig høyere enn det antall fagfolk samfunnet utdanner  
og opplærer. NHO anslår at samfunnet kommer til å mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035, mens 
en rapport fra SSB beregner et underskudd på omtrent 50.000 fagarbeidere innen byggenæringen  
i 2035. Samtidig er det, sammenlignet med studieforberedende, en høy andel elever på yrkes- 
fagene som ikke fullfører VGO innen normert tid, lavere karaktersnitt ved fullføring og lavere 
karaktersnitt ved opptak, i de fylkene hvor man har fritt skolevalg.2, 3, 4

Figur 1: Antall søkere til skole- og lærlingplass med ungdomsrett.5
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Dette har bidratt til at man har fått en bred politisk enighet om å snakke opp statusen til yrkes-
fagene. Men selv om det er statistikk som tyder på at statusfallet har stoppet opp, og kanskje til og 
med begynt å snu, har organiseringen og innholdet i den yrkesfaglige opplæringen i det store og det 
hele forblitt som før. 
 
Man kan komme et stykke på vei mot målet om flere yrkesutdannede ved å «snakke opp» statusen 
til yrkesfagene, gjennom at politikere, andre opinionsdannere og ikke minst fagarbeiderne selv  
forteller om betydningen og stoltheten av praktisk kunnskap og yrkesfaglig kompetanse. De siste  
årene har en høyere andel av elevene ved yrkesfag fått lærekontrakter og flere fullfører 
yrkesfagutdanningen. Men dersom man virkelig ønsker å få en varig forbedring av yrkesfagene 
og fagbrevenes status, trenger man også konkrete reformer i hele yrkesfagssektoren, fra studie-
tilbudet og faginnholdet på grunnskolen og i videregående opplæring, til bedriftenes ansvar for 
forvaltning av fagenes fremtid.6

 
Figur 2: Antall inngåtte lærekontrakter i Norge i perioden 2008-2015.7

 

Figur 3: Antall beståtte fag- og svenneprøver for perioden 2007-2014.8
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Dette notatet beskriver et forslag til en reform av hele yrkesfagopplæringen langs to sentrale 
dimensjoner: 

 
1: Øke fleksibiliteten og mangfoldet innen yrkesfagopplæringen
2: Forskyve ansvars- og arbeidsfordelingen i yrkesfagene mellom det offentlige og private 

Historisk utvikling av håndverk- og yrkesfagene
Yrkes- og håndverksfagene er i stor grad basert på taus kunnskap. Kunnskapen sitter inne i den 
enkeltes hode, og kan ofte kun overføres ved menneskelig samhandling og interaksjon gjennom 
praksis, prøving og feiling, over en viss tid. Fra person til person. Fra generasjon til generasjon. Dette 
i motsetning til akademisk og teoretisk kunnskap, som kan skrives ned for fremtiden og læres 
gjennom teoretisk opplæring i utdanningssystemet. Et vestafrikansk utrykk illustrerer det bra: 9

 
«En gammel håndverker er som et brennende bibliotek».

Yrkesfagene har lange og stolte tradisjoner i det norske samfunnet. I middelalderen fikk norske 
kjøpstader og byer kongelige privilegier som ga hver by eller kjøpstad monopol på eller rett til 
produksjon og omsetning av varer innenfor visse bransjer og distrikter. For å få disse privilegiene, 
som innebefattet en rett til å drive selvstendig næring, enten innen handel eller et håndverksfag, 
måtte man ha et borgerbrev som ga deg borgerskap i en kjøpstad eller by.  Det var en rekke kriterier, 
bestemt av det eksisterende borgerskapet, for å få borgerbrev. Det kostet også betydelig med 
penger. Dette bidro til at kun et svært lite mindretall av innbyggerne i en by, kjøpstad eller distrikt 
hadde borgerskap med tilhørende privilegier til å bedrive næringsvirksomhet. Et resultat av 
denne type regulering av privilegier var at de fleste håndverkere og håndverksbedrifter hadde et 
slags monopol og/eller oligopol på å drive innen en bestemt næring innenfor et gitt geografisk 
område.10, 11, 12

 
I Europa ga dette grobunn til den mektige laug-bevegelsen, som var lokale sammenslutninger 
av håndverkere og kjøpmenn, som hadde som formål å beskytte medlemmenes interesser og å 
bedrive selvregulering og opplæring innenfor de ulike fagene. Ordningen fungerte ved at mesterne 
i de ulike fagene tok inn læringer i verkstedene og ga opplæring i faget, hvor hver lærling hadde en 
læretid på 3-5 år, før de avla svenneprøven. Deretter kunne svennene reise til andre byer eller land 
og arbeide hos andre mestere i lauget for å skaffe seg ytterligere kunnskap. Til slutt kunne svennene 
bli godtatt som mestere i faget og bli tatt opp i mesterlauget.
 
I Norge var laugsvesenet lite utviklet, unntatt i Bergen, som var under sterk innflytelse fra det tyske 
laugsvesenet i middelalderen. De dansk-norske myndighetene førte likevel en laugfiendtlig politikk 
ved å forsøke å begrense laugene og overvåke deres virksomhet, men ved å la de lokale myndighetene 
få medbestemmelsesrett i laugsforholdene lokalt, forble laugene mektige aktører i store deler 
av dansketiden. Da Norge ble selvstendig fra Danmark på 1800-tallet, blåste det en nærings- og 
handelsfrihet-vind over Europa, som også fikk påvirkning i det norske samfunnet. Allerede i grunnloven 
ble næringsfrihet nedfelt som et prinsipp. Laugenes virksomhet ble stoppet ved håndverksloven 
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av 1839, noe som ga bygdehåndverkerne anledning til å arbeide fritt i norske kjøpstader og byer.  
Med håndverkslovene av 1866 og 1875 ble laugene formelt opphevet, samtidig som det ble fritt  
for alle norske statsborgere over 21 år, inkludert ugifte kvinner, å starte næringsvirksomhet i hånd- 
verksfag. Da Bergens bakerlaug, som hadde fått unntak for laugbestemmelsen på grunn av at deres 
virksomhet var knyttet til privilegerte bakergårder, tapte mot staten i Høyesterett i 1894, hadde  
alle norske laug mistet sine privilegier.13, 14

I takt med nedbyggingen av laugsvesenets makt på 1800-tallet, ble opplæringen og utdanning 
innen håndverksfagene utvidet og mer formalisert. På begynnelsen av 1800-tallet ble det opprettet 
private skoler som var beregnet på læringer og svenner. På disse skolene, som kunne kombineres 
med jobb som lærling, ble det gitt undervisning i lesing, skriving, kristendom, regning, geografi, 
samfunnslære, historie, brevskriving og så videre. 
 
Senere, på 1850-tallet, kom en annen skoletype beregnet for håndverkere, kalt «tegneskoler», 
i flere byer. Stortinget bestemte at disse skolene skulle få statsstøtte, noe som skjedde samtidig 
med utviklingen av de første offentlige skolene, ofte kalt «allmueskolen» eller «fattigskolen».15 
Fra 1870-årene kom en annen skoletype, kalt tekniske aftenskoler, som tilbudte teoretisk teknisk 
undervisning på kveldstid, som også var beregnet for læringer og hvor man kunne kombinere 
jobb og studier. De tekniske aftenskolene ble en viktig del av fagopplæringen i flere tiår.
 
I 1911 fattet Stortinget en rekke vedtak for om yrkesfagopplæringen. Det ble blant annet fast-
satt en normalplan, og den faglige og tekniske utdanningen i Norge ble delt inn i et elementært 
nivå, et mellomnivå og et høyskolenivå (NTH ble opprettet i 1910). Det ble gitt retningslinjer for 
opprettelsen av kortvarige praktiske håndverkskoler, kalt faglige forskoler og verkstedskoler, som 
tilsvarte det elementære nivået. Disse skolene skulle gi en planmessig opplæring, på et halvt år, for 
å forberede elevene til arbeid i verksted og industri. Skolene var støttet av stat og kommune. De 
tekniske aftenskolene (mellomnivået) fikk fastsatt en normalplan med toårig skolegang. 
 
En ny håndverkslov, som fastsatte at alle som skulle utøve et håndverk måtte gjennomgå læretid 
og avlegge svenne- eller fagprøve, kom i 1913. Denne loven samlet alle de nye håndverks-
bestemmelsene. 
 
I 1945 kom den nye loven om Yrkesskoler for håndverk og industri. Da ble alle tekniske skoler 
og undervisningstilbud i tekniske fag samlet under en felles lov, i det som ble etablert som 
moderne yrkesfagskoler i Norge. Yrkesskolene ga grunnlag og større støtte for lærlinger frem til 
svenneprøven eller fagprøven. I fag som var regulert av lærlingloven og senere fagopplæringsloven
i arbeidslivet, var det flere veier frem til fag- og svenneprøven. Det vanligste var å tegne lærling-
kontrakt rett etter grunnskolen, og gå en til to dager på yrkesskolen i uken ved siden av læretiden. 
Men man kunne også gå ett eller to år på yrkesskolen, og deretter tegne lærlingkontrakt, noe som 
er blitt standard modell i dag, ofte kalt 2+2-modellen. Den nye loven skilte mellom forskjellige typer 
av skoler, etter hvordan læretiden var organisert. Elevene hadde da et fleksibelt undervisnings-
tilbud hvor man kunne studere før, parallelt og etter at man hadde fullført læretiden. Inntil 1950, 
da det kom nye bestemmelser om arbeidstid for lærlinger, foregikk undervisningen på kveldstid. 
Yrkesfagskolene kunne være både kommunale, interkommunale eller statlig eid. I tillegg kunne 
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bedrifter, institusjoner eller organisasjoner drive yrkesskoler, hvor man kunne få statsbidrag.16 
 
Med de nye yrkesskolene fikk det offentlige mer ansvar for yrkesfagopplæringen, gjennom 
opprettelsen av såkalte «overstyrer», som fastsatte normalplanen for undervisning og eksamen 
på hver enkelt skole, og kunne foreta endringer i skolens fagkrets. Riktignok ble det også opp-
rettet «Yrkesopplæringsråd», hvor representanter fra de ulike tilknyttede yrkes- og faglige 
næringene skulle bistå overstyret, og som dermed sikret partene i arbeidslivet en viss innflytelse 
over fagopplæringen, men staten hadde fått betydelig mer ansvar for fagopplæringen.
  
I forbindelse med en ny lov om lærlinger, som allerede nevnt ble vedtatt i 1950, ble lærling-
ordningen regulert i sin helhet. Loven regulerte hvilke fag ordningen gjaldt, krav til bedrifter, krav 
om rettigheter for lærlinger, lærlingkontrakter, arbeidstid og bestemmelser rundt fag- og 
svenneprøvene. Fag- og svenneprøvene skulle avlegges for en statlig oppnevnt prøvenemd, og det 
ble også opprettet lærlingnemder i kommunene som skulle føre tilsyn med yrkesfagopplæringen. I 
tillegg ble det opprettet et statlig organ, kalt Lærlingsrådet, som skulle føre tilsyn med 
lærlingordningen på nasjonalt plan og være rådgiver for departementet. Riktignok fikk interesse- 
og bransjeorganisasjoner, tilknyttet de ulike yrkes- og håndverksfagene, selv komme med innspill 
til kandidater til nemdene, men staten eller andre offentlige myndigheter bestemte medlemmer i 
nemdene.
  
I 1974 ble Lov om videregående opplæring vedtatt av Stortinget. Reform 74, som loven ofte blir  
kalt, bygget på idéen om at den videregående skolen skulle være en felles og allsidig skole for alle 
elever, og samlet for første gang all videregående opplæring under en felles lov. Den kombinerte  
skolen,  hvor både allmennfag og yrkesfag lå under samme tak, ble malen for fremtidens 
videregående skole, til forskjell fra det tidligere skarpere skille (og spesialisering) mellom yrkes-
skoler, landbruksskoler og gymnas. Loven førte til en storstilt utbygging av videregående skoler i 
Norge.
 
I 1980 kom også en ny lov om fagopplæring, som avløste den tidligere lærlingloven av 1950, der 
flere fagområder kom inn under loven, samtidig som tilskuddene til lærebedriftene ble økt, noe 
som bidro til at flere fikk lærlingkontrakter. Arbeidet med denne loven bygget på Johansen-utvalget, 
som mente at yrkesopplæringen måtte bygge på en bred basis av kunnskaper fremfor en for tidlig 
spesialisering, og mente også at skolen skulle gi denne grunnopplæringen, mens bedriften hadde 
ansvar for spesialiseringen.

Nå skulle alle elevene gå to år på skole og ett år som lærling, med mulighet for et ekstra år med 
lærlinglønn, der skolen ga teoriutdanning, bedriften ga praktisk opplæring og fagbrevet var selve 
målet for all yrkesopplæring.17

 
Utover på 1980-tallet sank rekrutteringen av lærlinger, noe som ga bekymring blant partene i 
arbeidslivet og de ulike myndighetene. Dette bidro til at NHO og LO ble enige om å samarbeide om 
å løse utfordringene, hvor partene forpliktet seg til å skaffe lærlingplasser, under forutsetning av at 
grunnopplæringen skulle foregå på skolen. Videre mente man at allmennkunnskap og yrkesteori 
måtte få en større plass i opplæringen. 
 



C i v i t a - n o t a t  n r .  3  2 0 1 9

6

Denne ideen ble en av de viktigste delene av det som kom til å bli kalt Reform 94, hvor opp-
læringen i arbeidslivet ble en integrert del av den videregående opplæringen. Nå skulle man 
ha et forpliktende samarbeid mellom offentlig og privat sektor og mellom skole og bedrift. Den 
teoretiske delen av yrkesfagene ble styrket, samtidig som man standardiserte hele den videre-
gående opplæringen ved å opprette 13 forskjellige grunnkurs, med påfølgende videregående kurs, 
hvor alle elever fikk rett til videregående opplæring i tre år. Reform 94 har i etterkant blitt kritisert 
for å «teoretisere» yrkesfagene og bidra til høye frafallstall ved yrkesfagene.18, 19

Reformen «Kunnskapsløftet», som ble innført i 2006, innebar store endringer i prinsippene for 
den nasjonale styringen av grunnopplæringen, men videreførte i stor grad rammeverket for den 
videregående yrkesfagopplæringen fra Reform 94. 
 

Historisk analyse av yrkes- og håndverksfagene
Den historiske perioden fra yrkes- og håndverkslaugene i middelalderen til i dag, preges av 
flere trender. 

Trend 1: Ansvaret for yrkes- og fagopplæringen i Norge har gått fra den sivile og private 
sfæren til, i all hovedsak, det offentlige. 

 
Gradvis fra 1800-tallet av har staten og andre offentlige myndigheter overtatt ansvaret for 
finansieringen av yrkesfagutdanningen, men også selve utviklingen i fagene, fra bedriftene, næringene 
og fagarbeiderne. Dette sammenfalt med nasjonsbyggingen og industrialiseringen på 1800-tallet 
og tidlig på 1900-tallet, hvor staten fant det naturlig å overta og styre mer av utdannings-
systemet. Selv om det er utenkelig å igjen overlate ansvaret for utdanningssystemet til den private 
og sivile sektoren, er det verdt å tenke over om man har mistet noe (innovasjon, samfunnsansvar, 
fleksibilitet eller faglighet) på veien. 
 
Før tok bedriftene og næringene selv initiativ til og ansvar for å opprette, (del)finansiere og 
bestemme innholdet i skolene og fagopplæringen. Det samme gjaldt lærlingordningen og 
bestemmelser rundt fag- og svennebrev. I dag ser bedriftene og næringslivet det som helt 
naturlig at det er staten og det offentlige som for eksempel har ansvar for finansiering av lærling-
ordningen og å gjøre det mest mulig lønnsomt å være lærebedrift, blant annet gjennom et høyere 
lærlingtilskudd fra det offentlige, for å sikre fagarbeidere for fremtiden, enda 60 prosent av bedriftene 
(ifølge NHO) har behov for fagutdannet arbeidskraft.
 
De siste årene har det også vært en utvikling hvor mange bedrifter i de «tradisjonelle» håndverks- 
og yrkesfagene i stor grad har ansatt utenlandsk arbeidskraft, fremfor å utdanne og drive opp-
læring av norsk arbeidskraft, som trolig er en mer stabil arbeidskraftressurs på lang sikt. For 
eksempel var 25 prosent av alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen i 2014 utenlandske arbeidere. I 
perioden 2009 til 2012 ble det skapt 92.000 jobber, ifølge SSB, hvor 90 prosent gikk til innvandrere. 
Samtidig opplevde bransjene med høy andel arbeidsinnvandrere en lavere lønnsvekst enn resten 
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av arbeidsmarkedet. Man kan da spørre om man er kommet i en negativ spiral, når tall fra Bygge-
næringens landsforbund, i 2018, viser at 19 prosent av deres virksomheter sliter med rekruttering  
av kvalifisert arbeidskraft, inkludert rekruttering av lærlinger, og at bedriftene (igjen) løser dette 
med å ta inn arbeidere fra andre EØS-land. Samtidig viser de samme tallene at det trengs 8000 
fagarbeidere innen byggebransjen hvert år, mens det kun utdannes 5000 årlig. 20, 21, 22, 23, 24

  
Flere, blant annet LO, har konkludert med at innrykket av arbeidskraft fra EU har ført til at yngre 
arbeidstakere, ufaglærte arbeidere og arbeidstakere fra «eldre» innvandringsgrupper sliter mer enn 
før med å komme inn på arbeidsmarkedet.25 Men som Civita-kollegaer skriver i et notat fra 2017  
om konsekvensene av og erfaringene med fri arbeidsbevegelse i EØS-området, er ikke EØS-avtalen 
det viktigste hinderet for å løse problemer i deler av det norske arbeidslivet. Verktøykassen innenfor 
EØS-avtalen er større enn mange tror:26

  
…økt arbeidsinnvandring og påfølgende lavlønnskonkurranse (har)27 skapt problemer for utsatte 
grupper i norsk arbeidsliv. Det er imidlertid en feilslutning å tro at det bare er EØS-avtalen som 
står i veien for å ”løse” problemene. Norske myndigheter har anledning innenfor rammene av EØS-
avtalen til å gå betydelig lenger enn de har gjort til nå i å motvirke ulikhet i arbeidslivet som følge av 
arbeidsinnvandring, gjennom eksempelvis lovfestede minstelønnstandarder eller økt allmenngjøring. 
Men slike tiltak vil, hvis de brukes i for stor grad, utfordre prinsipper som avtalebasert lønnsdannelse og 
åpen markedsøkonomi, begge deler sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen.

Mange, spesielt Arbeiderpartiet i stortingsvalgkampen i 2017, har også pekt på fallende syssel-
settingsandeler som en mulig konsekvens av økt konkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Men 
det er uenighet om denne vinklingen, hvor fallende sysselsettingsandeler også forklares med en 
aldrende befolkning og konjunktursykluser.28, 29

 
Arbeidsmarkedet, spesielt i konjunkturoppgangen på 2000-tallet, var svært stramt, noe som bidro  
til at hver enkelt bedrift benyttet mer utenlandsk arbeidskraft. Det er fullstendig rasjonelt, gitt få  
eller mer kostbare alternativer. Likevel kan de ulike bedriftene – samlet sett – tenkte litt for kortsiktig. 
Dette gjelder spesielt bedrifter og næringer som er avhengig av en viss andel faglig kvalifisert 
arbeidskraft i arbeidsstokken. Utenlandsk arbeidskraft er mindre stabil enn norsk arbeidskraft. 
Selv om mange arbeidsinnvandrere har flyttet til Norge permanent, er det ikke gitt at man kan løse 
fremtidige flaksehalser i arbeidsmarkedet med arbeidsinnvandring, spesielt dersom lønningene i det 
hjemlige arbeidsmarkedet øker. 
 
De siste årene har netto innvandring fra Polen, Litauen og andre EU-land med tidligere høy 
arbeidsinnvandring til Norge sunket betraktelig. Forklaringen er delvis konjunkturnedgangen i 
Norge, men også konjunkturoppgang og mangel på arbeidskraft i hjemlandene. Med en aldrende 
og fallende befolking i Sentral- og Øst-Europa, kan man også forvente et langvarig stramt 
arbeidsmarked i disse landene på lengre sikt. Dessuten har EU-landene som Norge har mottatt 
flest arbeidsinnvandrere fra, fått et stadig høyere velstandsnivå, og flere av de «nye» EU-landene 
nærmer seg eller har tatt igjen samme velstandsnivå som i flere av de «gamle» EU-landene. Da 
land som Hellas, Spania, Italia og Portugal fikk stor arbeidsledighet under «eurokrisen», fikk ikke 
Norge noe særlig stor arbeidsinnvandring fra disse landene. Kulturforskjeller, høyere nivåer på  
offentlige velferdsordninger og allerede etablerte diasporaer kan forklare deler av årsakene, men  
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når et land oppnår et visst velstandsnivå, blir det mindre fristende å flytte ut av landet for å jobbe, 
både på kort og lang sikt. Kort fortalt: Norske bedrifter, næringer og samfunn kan ikke belage seg 
på å løse fremtidige behov for kvalifisert arbeidskraft med arbeidsinnvandring.30

 
 
Figur 4: Velstandsnivå i kjøpekraftsjustert BNP per innbygger målt som andel av EU-snittet (100). 

«Nye» EU-land i stiplet linje. Noen «gamle» EU-land (PIGS-landene) i heltrukken linje.31

 

Dette betyr at bedrifter og næringer som er avhengig av kvalifisert håndverks- og yrkesutdannet 
arbeidskraft, i større grad må ta ansvar for å utdanne norsk arbeidskraft selv. Fremtidig teknologi-
sering, robotisering og globalisering, som gir behov for en kontinuerlig omstilling av næringslivet, 
vil ytterligere forsterke bedriftenes og næringenes eget ansvar. Men dette må da bety at arbeid- og 
ansvarsfordelingen mellom staten og næringslivet må endres. 
 
Den historiske trenden har nemlig vært at staten og andre offentlige myndigheter har tatt over 
stadig mer av ansvaret, både gjennom drift, innhold og finansiering, av hele utdanningssystemet. 
I bransjer og næringer hvor staten i mindre grad har sørget for å utdanne kompetent 
arbeidskraft, ser man at bedriftene selv tar på seg ansvaret. For eksempel har Reitangruppen 
og NorgesGruppen, som driver i detaljhandelen, opprettet egne «skoler» for å utdanne egen 
arbeidskraft. 32  I 2015 fikk Lærlingskompaniet, en privat medlemsforening og opplæringskontor 
for hotell- og restaurantfagene i Oslo og Akershus, lov til å starte en privat kokkeskole, med navn 
Norsk restaurantskole. 33 En av årsakene var stadig svakere søkerantall på Oslos eneste offentlige 
restaurant- og matfaglinje. En lignende utvikling ser vi for øvrig i resten av landet, til tross for at  
både sysselsettingen og omsetningen i overnattings- og serveringsvirksomhetene har økt med  
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henholdsvis 32 og 43 prosent fra 2008 til 2016. 34 I 2017 godkjente Kunnskapsdepartementet at 
entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte en yrkesfaglig friskole i Bergen.35

 
Det er mye som tyder på at arbeids- og ansvarsfordelingen mellom staten og næringslivet må bli  
mer sidestilt. Spesielt gjelder dette for håndverks- og yrkesfagene, hvor bedriftene og næringene 
selv hadde et større ansvar for å dekke eget behov for kvalifisert arbeidskraft før i tiden.

Trend 2: Yrkes- og fagutdanningen har blitt mindre fleksibel, mer standardisert og teori-tung, 
samtidig som elevene/kandidatene kommer senere ut i praksis.

  
På 1800-tallet, da de første yrkesfagskolene ble startet, var skolene først og fremst tilpasset behovet 
til bedriftene, næringene og arbeiderne. Det betydde at det eksisterte mange ulike tilbud og veier  
til svenne- eller fagbrev. Spesielt gjaldt dette mulighet for å kombinere jobb og undervisning.  
Datidens yrkesfagopplæring skal ikke kopieres, men det kan tenkes at man kan hente inspirasjon fra 
denne tiden for dagens offentlig finansierte og drevne yrkesfagtilbud.
 
Selv om det særlig er Reform 94 som har blitt kritisert for å «teoretisere» yrkesfagene, har denne 
debatten og konfliktlinjen betydelig lengre historie. Helt tilbake i 1905 ble det nedsatt en komité, 
Fagskolekomiteen, som mente at den grunnleggende fagopplæringen burde være bred, og at de 
teoretiske og praktiske fagene burde knyttes nærmere sammen. Komitéen mente også at skolene 
skulle utdanne både dyktige fagarbeidere og gode samfunnsborgere. Dette synet fikk riktignok 
ikke gjennomslag i datidens Storting, men komiteen fikk reist en prinsipiell debatt som har preget 
yrkesfagopplæringen siden.36, 37

 
Det er særlig Arbeiderpartiets politikk og ideer rundt enhetsskolen, særlig i etterkrigstiden, som har 
fått kritikk for en utvikling hvor man har fått mer og lengre utdanning med teori, før man velger seg 
et yrke. Det må også understrekes at grunnskolen, i samme periode, er blitt stadig lengre, fra fem til 
ti år, med bred politisk enighet.38

Hovedmålet har vært å gi alle elever så lik utdanning som mulig, og tankegangen har vært at valg om 
yrkeskarriere skulle tas på så sent tidspunkt som mulig i livet slik at sosial mobilitet var mulig og at det 
ikke skulle være slik at man endte som snekker fordi faren var snekker. Tankegangen i enhetsskolen har 
vært at skolen skal virke utjevnende med hensyn til sosial bakgrunn, og at det å velge enten yrkesfag 
eller studieforberedende så sent som mulig vil virke utjevnende. Derfor har reformene innenfor 
utdanningssystemet gått mer og mer i retning av valg av yrkeskarriere på stadig eldre alderstrinn.

Tankegangen bak denne ideen om enhetsskolen og å utsette karriere- og yrkesvalg, så langt som 
mulig, er god, men den kan også ha enkelte negative effekter. 
 
Ideen om at barn av yrkesfagarbeidere skal ha like gode muligheter til å studere til høyere 
utdanning som barn av akademikere, er det få, om noen, som er imot. Det er bred politisk enighet 
om at det er dine evner og vilje, og ikke din bakgrunn, som skal bestemme yrkes- og utdanningsvalg. 
Likevel kan man stille spørsmål til om denne ideen om mest mulig sosial mobilitet, har blitt et for 
sterkt mål i seg selv, og forutsetter at det er noen yrker og karrierevalg som er «bedre» og har 
høyere status enn andre.
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Dersom (hoved)målet med politikken er, eller oppleves å være, at barn av håndverks- og yrkesfag-
utdannede skal bli akademikere, hvilke konsekvenser har dette for statusen til yrkesfagene? Gitt 
at man følger i sin far eller mors fotspor, og utdanner seg innen et håndverks- eller yrkesfag, har 
politikken, samfunnsmodellen eller individet da feilet? 

Det kan tenkes at for ensidig politisk oppmerksomhet om sosioøkonomisk sosial mobilitet har 
bidratt til den negative statusutviklingen i yrkesfagene. 

Selv om mange, trolig de fleste, med lav og middels sosioøkonomisk status har opplevd lengre 
og mer teoritung skole som noe positivt, som har gitt flere og bedre valgmuligheter, finnes det 
mange individer, i de samme gruppene som politikken er rettet mot, som har hatt negativ erfaring 
og opplevelse av strukturen på vårt utdanningssystem. Særlig gjelder dette lov om fagopplæring 
av 1980, som fastsatte 2+2 modellen som standard, og reform 94, som gjorde yrkesfagene mer 
teoritunge.

Forfatterne av en rapport fra NIFU fra 2008, som fulgte 9749 ungdommer inn i, gjennom, ut og inn 
av og ut av videregående opplæring, over en periode på fem år, skriver følgende om noen av ideene 
bak og konsekvensene av reform 94:39

 
Situasjonen er altså at 15- og 16-åringene møter videregående opplæring svært ulikt utrustet. Dette 
skyldes ikke (bare) medfødte egenskaper, men i stor grad at de unge gjennom oppveksten har fått 
svært ulik påvirkning, stimulans eller tilpasning av opplæringen både fra hjem og skole, i forhold til å 
legge et grunnlag som er godt nok for å kunne fullføre videregående. Disse ulike forutsetningene, slik 
samfunnet og grunnskolen måler dem, kommer til uttrykk gjennom karakterene. 

Det er vår vurdering at videregående opplæring siden Reform 94 (og dette er båret videre av 
Kunnskapsløftet) har bygget på en grunnforståelse som ikke fullt ut har tatt inn over seg disse ulike 
forutsetningene hos ungdommene, en grunnforståelse som implisitt sier at norske ungdommer er 
likere enn de i virkeligheten er, en grunnforståelse som forutsetter at så godt som alle har mulighet 
for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Dersom pedagogikken og pedagogene bare er gode nok, 
og dersom vi klarer å drive god nok differensiert og tilpasset opplæring, så vil nok alle klare stuide- og 
yrkeskompetanse. 

Norske  16-åringer har så ulikt utgangspunkt og så ulike forutsetninger at en ikke ubetydelig andel av 
års-kullene mangler de nødvendige forutsetningene for å klare de vanskelige kravene som må til for å 
oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Å akseptere en slik grunnforståelse betyr å faktisk godta den
store variasjonen i forutsetninger for å møte og mestre videregående opplæring. En konsekvens av en 
slik aksept bør være at man i langt større grad møter ungdom som begynner i videregående opplæring 
forskjellig. «Ønsker man at barn fra forskjellige miljø skal få omtrent samme ferdigheter og noenlunde 
like livssjanser, må de behandles ulikt» (Hernes 1974: 247). Da er det også mulig å jobbe for følgende 
to målsettinger samtidig: 
 
1.  Flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring, bestå og oppnå studie eller yrkeskompetanse  
2.  De som ikke har de nødvendige forutsetninger for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse skal tilbys 
løp i videregående opplæring frem mot kompetanse på lavere nivå. Dette vil være en langt større del 
av kullet enn i dag.
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Reform 94, som ga alle elever en rett til videregående opplæring, medførte at elever med 
svakere forutsetninger fra grunnskolen, som tidligere kanskje gikk rett ut i arbeid, startet rett på 
videregående opplæring istedenfor. Når 2+2-modellen også ble standard, betydde dette at svært 
mange flere elever enn før fortsatte med teorifag og undervisning. Samtidig ble det også et politisk 
mål om at så mange elever som mulig skulle fullføre videregående opplæring. I lang tid har elever 
på yrkesfag hatt en betydelig lavere fullføring, det vil si at de er ferdige med utdanningen i løpet 
av fem år, enn elever som går på studieforberedende. 

Elevene på yrkesfag har ikke bare en gjennomsnittlig lavere grunnskolepoengsum når de begynner, 
men er også avhengig av en lærlingkontrakt for å fullføre VGO. Gjennomsnittsalderen for full-
føring av yrkesfaglig utdanning i Norge er 28 år. Dette betyr at det er svært mange elever, som 
både er «skolelei» og har svake teoretiske forutsetninger fra grunnskolen, som fortsetter på 
«skolebenken». Dette skjer fordi det er svært få andre alternativer. Mange av disse elevene går inn 
og ut av videregående opplæring, mange dropper ut fullstendig, noe som i verste fall bidrar til at 
man ender opp i trygdesystemet.40

 
Istedenfor at (hoved)målet med utdanningspolitikken er å ha mest mulig utdanningsbasert sosial 
mobilitet, bør man trolig heller føre en utdanningspolitikk som i størst mulig grad er tilpasset 
preferansene og evnene til hvert enkelt individ. Individer vokser opp i ulike miljøer, modnes i ulike 
hastigheter og arbeidslivet utvikles, uansett, i en retning hvor alle mest sannsynlig må etter- og 
videreutdanne seg og bytte jobb flere ganger i løpet av arbeidslivet. 
 
Dette må da bety at når snekkersønnen eller hjelpepleierdatteren følger i sine fars eller mors 
fotspor, kan ikke dette sees på som noe negativt. Det samme gjelder for barn med høy sosio-
økonomisk status som velger et håndverk eller yrkesfaglig utdanning og karriere. Alle yrker er like 
viktige for samfunnet. 

 
Trend 3: Yrkes- og fagutdanningen har, gradvis, fått lavere status i samfunnet.

 
Selv om de historiske trendene innen yrkesfagene, som beskrevet over, sammenfaller med 
hverandre, er det som kjent stor forskjell mellom korrelasjon og kausalitet. Samfunnsendringene 
og endrende krav til faglig arbeidskraft har blitt endret vesentlig i samme periode. Men yrkesfagene 
ligger på et lavt nivå når det kommer til status og anseelse. 
 
I en svensk studie, basert på 3000 respondenter i en spørreundersøkelse, gjort av to forskere 
ved Universitetet i Gøteborg i 2002, som i stor grad er overførbart til det norske samfunnet, blir 
100 yrker rangert på en skala fra en til ti etter yrkenes status. Den viser at kun tre yrker som ofte 
krever et fagbrev er blant de 50 yrkene med høyest status og har en statusverdi på over 5. De tre 
er brannmann (36.plass og 5,99 i statusverdi), gullsmed (43.plass og 5,41 i statusverdi) og kokk (45.
plass og 5,35 i statusverdi). Riktignok er yrker som ikke nødvendigvis krever en formell utdanning, 
som toppidrettsutøver, politiker (av ulike slag), skuespiller, fotomodell og flyvertinne, også inne på 
topp 50, men «statusyrkene» har likevel høy lønn og høy utdanning til felles.41
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I den svenske studien sammenlignes resultatene med en tilsvarende undersøkelse av status for 
25 yrker fra 1958. Den viser først og fremst at forskjellen mellom yrkene med høyest og lavest 
antall statuspoeng er blitt større (7,7-2,87 poeng i 1958 og 8,13-0,84 poeng i 2002). Altså var det 
mindre forskjell i status mellom yrkene i 1958 enn i 2002. Dette kan ha sammenheng med et mindre 
utvalg av yrker i 1958, men likevel er forskjellen nesten dobbelt så stor. 
 

Tabellen under viser endringene i yrkenes status: 42  

 
 
Som man kan lese av tabellen, har yrker som krever fag- og svennebrev, som frisør, gullsmed, 
snekker, bygningsarbeider, servitør og skredder sunket i status. De to svenske forskerne under-
søkte også om det var forskjeller blant ulike generasjoner ved å sammenligne svarene til alle 
respondenter under 25 år med populasjonen som var eldre enn 25 år, hvor man fant en høy  
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sammenheng på 0,97. Den lille forskjellen kunne forklares ved at de under 25 år rangerte mellom- 
og lavstatus yrker litt lavere, mens man rangerte «nye yrker» høyere enn «gamle yrker», som 
forklares med at de representerer det postindustrielle samfunnet snarere enn industri-samfunnet. 
Tilsvarende undersøkelser om endringer i status for Norge er ikke mulig, ettersom det kun finnes 
undersøkelser av nyere dato.43

Når det kommer til kjønn, rangerer menn noen lavstatus-yrker litt høyere enn kvinner, mens kvinner 
rangerer noen høystatus-yrker høyere enn menn, men sammenhengen basert på gjennomsnittlig 
poengsum er tilnærmet lik (0,99), noe som betyr at kvinner og menn er helt enige i yrkenes status-
rangering. Basert på utdanningsnivå finner forskerne, ikke særlig overraskende, at populasjonen med 
høy utdanning rangerer høystatus-yrkene litt bedre og lavstatus-yrkene litt dårligere enn de med 
lavere utdanning.44 Men dersom man spør hvilken status et yrke burde ha, finner forskerne at en del 
lavstatus-yrker får høyere status, mens noen høystatus-yrker får lavere status. Dette gjelder også en 
rekke yrker som krever fag- og svennebrev, men det er likevel yrker, ofte med høyere utdanning, i 
offentlig sektor som populasjonen mener burde ha en betydelig høyere status.45

 
Undersøkelser om ulike yrkers status fra Norge består av mye færre yrker enn den svenske under-
søkelsen som er referert over. Likevel finner man samme tendens som i Sverige.46

I Danmark, derimot, viser tilsvarende undersøkelse av rundt hundre yrkers status, at flere håndverks-
yrker har en høyere status enn i Sverige, for eksempel ved at både murer, smed, VVS-montør, 
tømrer og snekker har en status på over 50 statuspoeng, mens tilsvarende yrker i Sverige hadde 
under 50 statuspoeng. I den danske undersøkelsen finner man også en betydelig forskjell på yngre 
og eldre, ved at eldre verdsetter tradisjonelle håndverksyrker høyere enn yngre generasjoner.47

 
Det samme blir bekreftet av en undersøkelse som Norstat har gjort for entreprenørselskapet 
Backergruppen i 2014, og som viser at 73 prosent av de under 30 år mener at anleggsfaget har lav 
status, 65 prosent mente det samme om elektrofaget og 64 prosent svarte at helsefag hadde lav 
status. Til sammenligning svarte 80 prosent at studiespesialiserende utdanning hadde høy status.48

 
Men det er tegn til betydelige endringer på kort tid, som for eksempel ved at antall beståtte fag- og 
svennebrev og antall søkere til yrkesfaglig utdanning har økt de siste årene. 
 
En undersøkelse utført av Norstat for Rørentrepenørene Norge fra 2017, viser at tilnærmet åtte av  
ti (79 prosent) av foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn  
velger yrkesfaglig retning. Men det er forskjell på utdanningsnivå. Hele 89 prosent av foreldre  
med grunnskole som høyeste oppnådde utdanningsnivå er svært positive, mens blant foreldre 
med utdanning på masternivå synker andelen til 34 prosent. Riktignok er 32 prosent av sistnevnte 
gruppe positiv.
  
Når det kommer til spørsmål om yrkesfagene har fått økt status eller lavere status det siste året, 
svarer 34 prosent at de opplever at yrkesfagene har fått økt status (opp fra 32 prosent i 2015), 
mens 10 prosent opplever at yrkesfagene har fått lavere status, en nedgang fra 15 prosent i 2015. 
De resterende prosentene mener det ikke har vært noen endring i status det siste året.49
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Det er også forskjeller etter geografi og elevenes kjønn. En undersøkelse gjort av Opinion, på 
vegne av Veidekke i 2018, kartlagte foreldrene til 15-åringers holdninger til yrkesfag. Den viste at 49 
prosent av foreldrene i Nord-Norge ville anbefalt yrkesfag, mens kun 21 prosent av foreldrene i Oslo 
svarer det samme. Landsgjennomsnittet var på 37 prosent. Videre ville 44 prosent av foreldrene 
anbefalt yrkesfag til sin sønn, mens 31 prosent ville anbefalt yrkesfag til sin datter.50

 

Konklusjon og anbefaling
Det er nå bred politisk enighet om behovet for å løfte yrkesfagenes status, og en rekke endringer 
er på gang. Solberg-regjeringen har lansert en ny struktur for yrkesfag i videregående skole som 
vil bli innført i 2020, hvor man tar tre hovedgrep. 

Den første er tidligere spesialisering, med noe spissing fra VG1 og enda mer spissede program-
områder ved VG2. Det andre hovedgrepet, er opprettelsen av nye og mer spissede utdannings-
programmer, der de gamle linjene «Design og håndverk» og «Service og samferdsel» splittes i fire 
nye utdanningsprogrammer. Det tredje grepet er å fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger 
de siste årene. Eksempler er «garverifaget», «industrisømfaget» og «pianostemmerfaget».51

 
Selv om det er nostalgisk og trist at gamle «håndverksfag» må legges ned på grunn av manglende 
antall lærlinger, er disse tre hovedgrepene fra Solberg-regjeringen fornuftige.

Både etterspørsel etter arbeidskraft og nylige undersøkelser viser svært positive tendenser for 
yrkesfagene. Men det betyr ikke at de nevnte endringene er tilstrekkelige for å få et varig løft av 
yrkesfagene. Under er det listet opp ytterligere tiltak som kan vurderes.

Forslagene til reform av yrkesfagopplæringen blir i dette notatet presentert som punkter. Noen 
av forslagene er ikke konsekvensutredet og «ferdigtenkt», og vil selvsagt trenge nærmere ut-
redning før eventuell iverksettelse. Men alle ligger innenfor en «rød tråd», hvor formålet er å øke 
fleksibiliteten, mangfoldet og ansvar- og arbeidsfordelingen innen yrkesfagopplæringen. 
Intensjonen med forslagene er å forsterke den positive trenden mot større attraktivitet og status 
tilknyttet yrkesfagene. Dette er avgjørende for å dekke samfunnets behov for faglært arbeidskraft
 i fremtiden, men også fordi denne «praktiske» kunnskapen kan forsvinne, dersom den ikke over-
føres i tilstrekkelig nok grad til neste generasjon. Å bevare den yrkes- og håndverksfaglige kunnskapen 
kan derfor hevdes å være et selvstendig mål i seg selv.

•	 Tillate og oppfordre til flere private eide og drevne yrkesfagskoler av alle størrelser. 

•	 Åpne opp muligheten for at alle elever, ikke kun elever med svake karakterer eller høyt 
fravær, kan være praksisbrevkandidater, med et standardisert løp for å gå opp til svenne- 
eller fagprøven som privatist. 

•	 Tilpass praksis og undervisning innen yrkesfag etter hver enkelt elevs behov, gjennom å 
tilby videregående opplæring hvor man kan kombinere jobb i praksis og undervisning hver 
uke, annenhver uke eller ved andre mer fleksible tidsperioder enn dagens «standard» 
2+2-modell.
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•	 Utvide YSK (Yrkes- og studiekompetanse, tidligere TAF), som kombinerer yrkesfag og 
studiespesialisering, hvor man oppnår studiekompetanse og fag/svennebrev på fire år, til 
flere fag og skoler.

•	 Ha tilbud som kombinerer yrkesfag med andre studieforberedende linjer som musikk, dans- 
og drama, medier og kommunikasjon, kunst, design og arkitektur og idrettsfag.

•	 Tilby flere sommerskolekurs innen ulike yrkesfag på ungdomstrinnet.

•	 Åpne for å gjennomføre videregående opplæring på skolen i et lavere tempo enn dagens 2 
år. For eksempel 3, 4 eller 5 år, men med tilbud om praksisplass eller lærlingplass ved siden 
av studiene.

•	 I de store byene bør man ha flere yrkesfagskoler som spesialiserer seg innen visse yrkesfag, 
for eksempel tekniske yrkesfagskoler eller innen de tradisjonelle håndverksfagene. Man bør 
unngå å ha yrkesfagskoler med brede yrkesfagstilbud uten en tydelig profil og kultur. 

•	 Ha tilbud om kveldsundervisning ved de videregående skolene som tilbyr yrkesfag, slik 
at det er mulig å kombinere videregående opplæring med praksisplass, deltidsjobb og så 
videre til elever i ulike livssituasjoner og med ulike preferanser. Kveldsundervisning bør også 
tilbys elever med ungdomsrett. 

•	 Innfør lengre lærlingperioder for enkelte fag- og svennebrev, i samråd med yrkes- og 
fagarbeiderorganisasjonene og mesterforeningene. Elektrikeryrket har for eksempel 
standardisert lærlingtid på 2,5 år.

•	 Eksperimenter med fag- og svennebrev på flere faglige nivåer eller innen visse spesialiseringer. 

•	 Involver bedriftene, yrkes- og fagarbeiderorganisasjonene og mesterforeningene mer i 
undervisningen ved de offentlige skolene.

•	 Praktiser en strengere sensur ved fag- og svenneprøver. En grunn til lav status på yrkesfagene 
og fagbrev, kan være at det litt for enkelt å få bestått på fagprøven. At det skal mye til for å 
stryke, kan undergrave fag-og svennebrevene status.

•	 Vurder å redusere mengden teoretiske og akademiske fag ved yrkesfagene, som ikke tilhører 
eller er sentrale kunnskaper i selve faget eleven studerer til.

•	 Lærere innen yrkesfagene ved videregående opplæring må få tilbud om praktisk etter- og 
videreutdanning innen faget som læreren underviser i ved bedrift eller annen institusjon 
for å følge med i fagets utvikling. Dette kan vurderes å gjøres obligatorisk innen en gitt tid. 
For eksempel hvert femte eller tiende år.

•	 Tilby flere deltidsstillinger som yrkesfagslærere, slik at det er mulig å rekruttere 
yrkesfagslærere som ønsker å kombinere arbeid i bransjen med undervisning. Dette gjelder 
spesielt innen yrkesfagsbransjer hvor lønnsnivået er høyt. 

•	 Gi en høyere sum i lærlingtilskudd til bedrifter som ønsker å forplikte seg til å ta imot 
lærlinger over flere år, for å skape mer forutsigbarhet når elever skal velge skole og yrke. 
Fylkene bør også ha mulighet til å kjøpe opsjoner på lærlingplasser hos bedrifter og andre 
institusjoner for å sikre bedre forutsigbarhet for elevene. 
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på mats@civita.no eller civita@civita.no.
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