
Betraktninger rundt Musikk i Skolens høringssvar til endring i bestemmelser om vurdering, 
eksamen og eksamensformer.  
 
Den høringen vi har svart på omfatter store endringer i opplæringsloven i tillegg til en rekke forslag 
vedrørende vurdering, eksamen og eksamensformer. Innenfor dette er også forslag om å innføre 
Praktiske og estetiske fag som trekkfag til eksamen. 
 
Norsk grunnskole avsluttes med eksamen for å måle og dokumentere elevenes kompetanse. I dag 
omfatter dette ikke praktisk og estetisk kompetanse. Noen lærere og elever synes dette er bra, andre 
ikke. Endringer i trekkordningen, med elevenes mulighet for å velge trekkfag, vil for eksempel sikre at 
de som ikke ønsker å komme opp, ikke må det. Samtidig ivaretar forslaget de elevene som gjerne vil 
få vist og anerkjent sin kompetanse. Forslaget kan bidra til økt elevinnflytelse, mer rettferdighet og 
større forutsigbarhet enn i dag. 
Innspillene vi har fått fra dem som er bekymret, bygger i stor grad på dagens forutsetninger. Vi deler 

mange av disse bekymringene, og har understreket hvor viktig det er at disse imøtekommes dersom 

eksamen skal kunne innføres på en god måte. 

Den største bekymringen ser ut for å være at musikkfaget skal miste sin egenart og bli mindre 

utøvende, kreativt og praktisk. Vi ser at Utdanningsdirektoratet, med bakgrunnen i at Fagfornyelsen i 

større grad vektlegger det utforskende og det praktiske, er opptatt av å få synliggjort denne 

kompetansen, også til eksamen. Musikk i Skolen (MiS) er svært tydelig på at lærere og andre aktuelle 

fagmiljøer må involveres i utformingen av en eventuell eksamen i musikk. Dette er mulig i og med 

forslagene til endringer i opplæringsloven, endringer i eksamensform, ny trekkordning, bruk av 

hjelpemidler og rammer for gjennomføring.  

MiS er en medlemsorganisasjon for alle musikklærere, som representerer svært ulike syn på mange 

saker. Det viser denne saken til fulle. Noen kjemper sterkt og synlig for sitt syn, mens andre gir 

uttrykk for sin mening i andre sammenhenger. Vi har stilt spørsmål og lyttet til alle.  

Vi, og mange med oss, har i alle år jobbet for styrking av musikkfagets status, bedre rammer for 

undervisningen (lærerkompetanse, timeressurs, delingstimer, rom, utstyr …), kompetansehevende 

tiltak, læreres rett til etter- og videreutdanning, elevenes rett til en skole som anerkjenner verdien av 

alle menneskets kvaliteter (ikke bare den akademiske/teoretiske siden), i tillegg til verdiene som 

ligger i musikkens egenart. Til tross for dette ligger faget, etter manges mening, med ‘brukket rygg’, 

Spørsmålet er da; Hvorfor har vi ikke lykkes? Kan det ligge en mulighet for utvikling og positiv endring 

i den foreliggende høringen? Hva taper eller vinner vi på å prøve? Den veien vi nå går på, har vist seg 

å ikke føre fram.  

Musikk i Skolen kjemper ikke for eksamen i seg selv, men har ett overordnet mål: 

Bedre forutsetninger for at elevene skal få oppleve et fag som bidrar til å gi dem glede og utvikling - 

som hele mennesker. 
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