
Siste forslag til kjerneelementer har kommet ut på høring fra Utdanningsdirektoratet, med høringsfrist 17 april.

Jeg klarer dessverre ikke å betrakte dette som forslag til kjerneelementer. Det ser fortsatt ut som at alt skal med – og dermed står 
det i fare for å bli ingenting!

Det er mange ting å ta tak i. Jeg skal her ta for meg noen: 
Koding og programmering: Selvsagt skal også vårt fag henge med i utviklingen innen IKT, men å innføre det å «kode» og 
«programmere» som sentrale deler i kunst og håndverk er et feilgrep. Opplæringen i dette mener jeg kan foregå i matte og 
realfag – så kan vi selvsagt bruke det, gjerne i tverrfaglige opplegg.

Kunst og designprosesser: Vi har sagt det før, og mener det fortsatt. Dette er ikke et kjerneelement. Dette hører hjemme i 
formålet for faget. 

Hvor har tegning tatt veien? Tegning er etter vår mening en helt grunnleggende ferdighet, et grunnlag for det meste av det vi 
foretar oss i kunst og håndverk. I forslaget til kjerneelementer er ordet tegning(er) med i teksten på to steder (under 2:3 Visuell 
kommunikasjon). Her blir tegning sidestilt med alt annet vi kan drive med for å kommunisere visuelt. Dette blir å neglisjere 
betydningen av å kunne tegne, både for å kunne uttrykke seg og for å kunne vise og utvikle ideer. Tegning er en av de ferdigheter 
som må utvikles over tid – altså læres i dybden.

Kulturforståelse: I begrunnelsen fra kjerneelementgruppa står det nederst under De viktigste endringene i faget: «Tatt bort 
kunsthistorie, men åpner for å kunne trekke det inn der det er naturlig». Kulturforståelse uten kulturhistorie må være årets anak-
ronisme – det er etter min mening ikke mulig å forstå kultur uten å kjenne historien. Vi må heller se på hva og hvordan kunst- og 
kulturhistorien skal formidles, og på hvilken måte. Deretter må en stille seg spørsmålet om dette skal være et kjerneelement.

I vårt høringssvar i forrige runde formulerte vi følgende: Kjerneelementene skal kun beskrive fagets sentrale innhold og ikke si noe 
om hva elevene skal kunne. Fokuset skal med andre ord være på faginnholdet og ikke på elevene.

På bakgrunn av dette kom vi frem til disse kjerneelementene: 1) håndverk, 2) tegning og 3) formspråk. Begrunnelsen for vårt valg 
av kjerneelementer finner dere på vår hjemmeside: www.kunstogdesign.no/politiskarbeid

Lennart Johansson
daglig leder,
Kunst og design i skolen
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Kjerneelementer – siste sjanse!
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