
Inn til kjernen
Arbeidsgruppene som jobber med kjerneelementene i fagene har kommet med skisse nummer to, og høringsfristen gikk ut 10. november. 
Kunst og design i skolen legger ned et omfattende arbeid i denne prosessen. Du kan se våre høringssvar på vår hjemmeside kunstogdesign.no. 
Vi i KDS har lagt vekt på å finne frem til hva vi mener kjennetegner et kjerneelement. Utdanningsdirektoratet skriver på sin hjemmeside den 15. 
september at: Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene 
skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler 
forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og 
uttrykksformer i faget.

Vi tolker dette slik at den kjernen det enkelte fag skal ta ansvar for er det fagspesifikke – det som ikke er naturlig for andre fag å ha ansvar for. Et 
godt eksempel er tegning. Gjennom hele skoleløpet tegner elevene i mange av de andre fagene – i norsk, i matematikk, i naturfag og samfunns-
fag – men ingen er vel i tvil om at det å lære å tegne hører hjemme i kunst og håndverk. 

Vi ser at det er flere av fagene som blant annet har tatt med skapende prosesser som kjerneelement. Det er ingen tvil om at det er viktig i kunst 
og håndverk – og i musikk, norsk og sikkert flere andre fag – men spørsmålet er om det er et kjerneelement, eller om det er et område som 
skal være et tverrfaglig tema. Etter at runde to nå er hørt, skal det utarbeides et ferdig utkast som det så skal gis innspill på. Da er det viktig 
at vi har en rimelelig klar oppfatning av hva som er kjerneelementer, og hva som hører hjemme i de tverrfaglige temaer, i fagenes formål og i 
kompe-tansemålene til det enkelte fag.

Oslo skolen revitaliserer praktisk-estetiske fag
Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansatt en fagkonsulent for praktisk og estetiske fag. Fagkonsulentens oppgave er blant annet å arbei-
de med revitalisering av praktisk-estetiske fagene i grunnskolen i Oslo. Til dette arbeidet et det oppnevnt et utvalg med tre representanter 
fra hvert av de fire praktiske-estetiske fagene som skal foreslå tiltak for å revitalisere disse fagene. Kunst og design i skolen er glad for at Oslo 
kommune har tatt dette initiativet, og vi mener at det er et eksempel til etterfølgelse for alle andre kommuner i Norge. Nå gjenstår det å se 
hvilke konkrete resultat dette arbeidet fører til – vi håper at Oslos skoleledere får beskjed om å styrke lærerkompetansen ved å ansette flere 
faglærere, sørger for at lærerne gis anledning til etter- og videreutdanning, at det legges til rette for gruppestørrelser som gjør det mulig med 
god individuell veiledning i praktisk arbeid og at verkstedene oppgraderes, både med utstyr og materialer.
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