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Uttalelse vedrørende høring om endring i bestemmelser om 

vurdering, eksamen og eksamensformer.  

 

Musikk i Skolen, v/Torunn Brotnow      16.04.2020 

Utdanningsdirektoratet foreslår flere endringer i forskrift til opplæringsloven som forutsetning for 

forslag til endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger. 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at vurderinger av fagenes sluttvurderingsordninger skal inngå 

i arbeidet med fagfornyelsen. 

Høringen omfatter innføring av eksamen som trekkfag for praktiske og estetiske fag etter endt 

grunnskole. Dette er et svært omfattende høringsnotat som innebærer flere forslag til endringer i 

opplæringsloven. Musikk i Skolen har i lang tid jobbet med alle deler av utkastet, og har innhentet 

eksterne innspill og vurdert utfordringer og muligheter som en innføring av eksamen i praktiske og 

estetiske fag kan medføre. På bakgrunn av dette arbeidet mener vi at høringsutkastet som helhet 

åpner og legger til rette for endringer som kan få positive følger for elevene i skolen. Vår uttalelse 

oppsummerer det vi ser som mest sentralt ved eventuell innføring av eksamen i musikk. Vi vil i tillegg 

sende fullstendig høringssvar til Utdanningsdirektoratet. 

Ulike kompetanser og musikkfagets egenart  

Vi opplever at høringen gjennomgående speiler fagfornyelsens utvidede fokus på utforskende og 

praktisk kompetanse, noe som også viser seg i forslag til endringer i opplæringsloven. Fagets egenart 

får større forståelse og vekt i og med at kompetansemålene i faget nå vurderes og forstås i lys av 

teksten om faget. Nytt i forslaget er også presiseringen om at eleven skal få vise sin kompetanse på 

flere og mer varierte måter. Dette underbygger og indikerer en bredere kompetanseforståelse, noe 

som kan legge grunnlaget for en større anerkjennelse og status for de praktiske og estetiske fagene. 

En viktig endring som foreslås er å ikke lenger skille mellom eksamensformene i grunn- og 

videregående skole. Eksamensformene i grunnskolen vil da ikke lenger måtte være skriftlig eller 

muntlig, men kan også være muntlig-praktisk. Bakgrunnen er at læreplanene i Fagfornyelsen i større 

grad vektlegger det utforskende og det praktiske i flere fag enn tidligere, og at man derfor ønsker å få 

synliggjort mer utforskende og praktisk kompetanse, også til eksamen. De praktiske og estetiske 

fagene er av dem som er foreslått for en muntlig-praktisk eksamensform. 

Nye eksamensformer 

Dagens eksamensformer kan være til hinder for hvilke kompetanser som kan dokumenteres og 

vurderes, og MiS støtter forslaget om å åpne for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det 

som eksisterer i dag (skriftlig, muntlig og praktisk eksamen). Nye læreplaner og den teknologiske 
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utviklingen øker behovet for at elevene får vist sin kompetanse til eksamen på varierte måter. Flere 

ulike oppgavetyper og kombinasjoner av eksamensformer kan bidra til å sikre en relevant og pålitelig 

prøving av kompetanse. Musikkfaget er et skapende fag som må gi rom for kreative prosesser, 

individualitet, impulsivitet, spontanitet og utprøving. Disse kvalitetene må gjenspeiles i 

eksamensformens rammer og innhold for å sikre at fagets egenart ivaretas. De ulike praktiske og 

estetiske fagene har svært ulike særpreg og behov, og det er derfor helt essensielt at 

eksamensformen utvikles i nært samarbeid med de aktuelle fagmiljøene for de enkelte fag.  

Trekkordningen 

Musikk i Skolen støtter forslaget om endringer i trekkordningen. Vi mener elevenes mulighet for selv 

å velge flere fag som gjenstand for trekk vil gi økt elevinnflytelse, mer rettferdighet og større 

forutsigbarhet. Det kan også bidra til å opprettholde tillæringstrykket i flere fag og større mulighet 

for faglig fordypning. Slik vi ser det, vil dette kunne skape større motivasjon for fag og undervisning, 

og gi elevene reell mulighet for å vise verdifull kompetanse som i liten grad synliggjøres i dag. 

Fagfornyelsen for grunnskolen legger utvidet vekt på den praktiske siden av musikkfaget med det å 

utøve og å lage musikk som to av fire kjerneelementer. Denne kompetansen bygges blant annet ved 

mye egenøving. Faktorer som timetall i musikk, gruppestørrelse, lærerkompetanse, utstyr- og 

romsituasjon gjør dette til en stor utfordring for mange skoler. Elevenes mulighet for å velge musikk 

som trekkfag vil kunne gi skoler og lærere motivasjon og tid til å bedre rammene for musikkfaget og 

forberede gjennomføring av eksamen. Noe som igjen vil komme elevene til gode. 

Forberedelsestid til eksamen 

Utdanningsdirektoratet foreslår å endre forskriften slik at forberedelsesdel og rammene for denne 

fastsettes i læreplan for det enkelte fag og at alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener må ha 

forberedelsesdel. Musikk i Skolen er uenig i høringens forslag om 24 timers forberedelsestid til 

muntlig-praktisk eksamen, og mener musikk bør ha minimum 48 timers forberedelse. Musikk er et 

utøvende fag med stor grad av samarbeid med andre utøvere. For å kunne vise utøvende 

kompetansenivå kan samspill være svært relevant også på eksamen. Dette krever tid/mulighet for 

samarbeid i forberedelsestiden. Vi støtter forslaget om at forberedelsestiden defineres inn i 

opplæringen, noe som gir elevene rett til veiledning i denne perioden.  

Tidsramme for eksamen 

Kjerneelementene i fagplanen for musikk omfatter svært ulike kompetanser som kunstnerisk, 

estetisk kompetanse, praktisk og instrumentalteknisk kompetanse i tillegg til faglig, teoretisk 

kompetanse. Tidsramme for eksamen må gjenspeile dette, og vi støtter utvidet eksamenstid til 45 

minutter for muntlig-praktisk eksamen. Som tidligere nevnt ønsker Musikk i Skolen imidlertid at man 

sikrer en stor nok fleksibilitet innenfor eksamensformen for musikk, slik at både eksamensinnhold og 

eksamensarenaer ivaretar musikkfagets egenart best mulig. 

Bruk av hjelpemidler ved eksamen 

Musikk i Skolen mener sentralgitte retningslinjer om bruk av hjelpemidler bør ligge til grunn for 

utarbeidelse av lokalgitte eksamener. Dette for å sikre elevene likere vilkår uavhengig av om 

eksamen er lokal- eller sentralgitt. Vi støtter høringens forslag om å ta bort dagens bestemmelse om 

at det ved muntlig eksamen er elevens eller privatistens notater fra forberedelsesdelen som er 

eneste tillatte hjelpemiddel. 
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Musikk i Skolen støtter høringens forslag om at elevene i grunnskolen kan trekkes ut til 

muntlig-praktisk eksamen i musikk på betingelse av at nødvendige endringer i forskrift 

legger til rette for dette. 

Elevenes faglige kompetanse etter endt grunnskole vurderes med standpunkt- og eksamenskarakter. 

Dette bør også omfatte praktisk og estetisk kompetanse. De muligheter denne høringen åpner for, 

mener vi er et godt utgangspunkt for å utvikle en god eksamensordning for de praktiske og estetiske 

fagene i nært samarbeid med aktuelle fagmiljøer. 

Utdanningsdirektoratets forslag om å innføre eksamen i praktiske og estetiske fag innleder med en 

klar forutsetning: «Forutsatt at det gjøres endringer i forskrift til opplæringsloven foreslår vi …» 

(Høringsdokumentets del 3, pkt 4.18.4) Dette er også Musikk i Skolens forutsetning for de 

vurderinger vi har gjort.. 

Økonomiske konsekvenser og faglige forutsetninger 

Musikkfaget er i dag så varierende ivaretatt ved ulike skoler at dette av mange brukes som et 

avgjørende argument for at faget ikke kan vurderes ved eksamen. Musikk i Skolen mener derimot at 

denne erkjennelsen bør lede til at man nå styrker de praktiske og estetiske fagene, slik at alle elever 

får den undervisningen de har rett på, og at de får mulighet til å vise sin kompetanse i musikk ved at 

faget blir trekkfag for eksamen etter endt grunnskole. 

Dersom man velger å innføre eksamen for praktiske og estetiske fag, må det forutsettes at skolene 

gis nødvendige rammer for å drive musikkundervisning i hht læreplan i faget. Dette på lik linje med 

andre trekkfag i grunnskolen. Det må også stilles krav om formell lærerkompetanse for å undervise i 

faget. Bare på den måten kan elevene sikres faglig forsvarlig undervisning. Det å gi elevene rett til å 

velge musikk som trekkfag, vil kunne bidra til å ansvarliggjøre både skoleeier og skoleleder for fagets 

nødvendige rammer (lærerkompetanse, gruppestørrelse, egnede undervisningslokaler, utstyr osv.) 

og derved bidra til bedre faglige forutsetninger for elevene. 

Med kunnskap om presset kommuneøkonomi og dagens vanskelige situasjon for musikkfaget, må 

det tas høyde for at det kan påløpe tilleggskostnader for at eksamen skal kunne innføres og 

gjennomføres etter gitte forskrifter og eksamens intensjon. 

Musikk i Skolen mener at forslag til endringer i forskrifter, nye eksamensformer og elevmedvirkning i 

trekkordningen som denne høringen åpner for, legger til rette for at musikkfagets egenart kan 

ivaretas ved innføring av muntlig-praktisk eksamen. Minimum 48 timers forberedelsestid og det at 

eksamensformen utformes fleksibelt er vesentlige forutsetninger for at elevene skal få vist både 

praktisk og estetisk kompetanse og teoretisk fagkunnskap. Ved at faglærere og andre aktuelle 

fagmiljøer involveres i utviklingen av eksamen i musikk, mener vi at bredden i faget og fagets egenart 

vil kunne ivaretas på en god måte. 

I tillegg til de nevnte momentene, ser vi verdien av at elevene får en ekstern vurdering av sin innsats 

og fagkompetanse. Eksamen har en kvalitetssikrende funksjon i sluttvurderingssystemet, er én av 

flere kilder til kunnskap om praksis i skolen, og er i tillegg viktig for profesjonalisering av lærernes 

vurderingspraksis og utvikling av tolkningsfellesskap.  
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