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Forslag til linje 843: 

Ap vil innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever oppleve, utforske og lære fag og ferdigheter 
på en måte som i større grad enn i dag er praktisk og relevant, skape bedre sammenheng mellom 
teori og praksis i skolen, og for å gi elevene større mulighet til å lære i dybden.  

 

Begrunnelse: 

Norge trenger flere fagarbeidere, og om rekrutteringen til yrkesfag skal øke må elevene få mulighet 
til å arbeide på en yrkesrettet og praktisk måte allerede fra barneskolen. En opplæring som er mer 
praksisnær og relevant for arbeidslivet, vil gi mer kunnskap og bedre læring i skolen. Om opplæringa i 
skolen blir mer praksisnær, og elever får oppleve praktiske fag og lære å bruke ferdighetene i praksis, 
vil norsk skole dessuten bli mer inkluderende over ulike elevers ulike måter å lære på. Samtidig vet vi 
fra bl.a. Ludvigsen-utvalget, som Stoltenberg II-regjeringen satt ned, at det å skape bedre 
sammenheng mellom teori og praksis i skolen er viktig om elevene skal lære i dybden og kunnskapen 
bli varig.  

Gjennom «Den kulturelle skolesekken», som Arbeiderpartiet satt i gang gjennom Stoltenberg I-
regjeringen, får elever møte kunst og kultur og besøke kulturelle institusjoner gjennom skolegangen. 
Det bør være like naturlig å besøke en byggeplass eller et sykehjem som et museum, og på samme 
måte som musikere og forfattere inspirerer om kunst og kultur, kan elever også inspireres til å lære 
mer om praktiske fag av fagfolk som kan formidle glede og stolthet over eget fag.  

Innføring av en praktisk skolesekk kan lære elever om fag og yrkesutøvelse på en virkelighetsnær 
måte, og inspirere flere unge til å velge fagopplæring senere. Den praktiske skolesekken kan tilby 
ulike opplegg innen ulike bransjer, i samarbeid med det lokalt arbeids- og næringsliv. Oppleggene kan 
ta form av læring og besøk på arbeidsplasser, og ved at representanter for arbeidslivet kommer på 
besøk til skolene. Innholdet i den praktiske skolesekken kan være fagovergripende og bygge på 
kompetansemål i læreplaner i flere fag.  

Å skape en mer praktisk retta skole vil kreve flere ulike grep. Innføring av en praktisk skolesekk er én 
del av dette, og er en synlig prioritering av praksis som også bygger samarbeid mellom skole og 
arbeidsliv.  

 

 

 


