
 

 

 

Høring- forslag til endringer i 

bestemmelser om vurdering 

 

Uttalelse - Musikk i Skolen 

DEL 2: HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I 

BESTEMMELSER OM EKSAMEN 

3. FORMÅLET MED EKSAMEN 

Bør formålet med sluttvurderinger i forskriften endres? 

Nei 

Vi støtter at eksamen utdypes nærmere i et rammeverk for eksamen og at 

Utdanningsdirektoratet utvikler et rammeverk for eksamen etter fagfornyelsen. 

 

4. HVA SKAL PRØVES PÅ EKSAMEN? 

Bør det innføres en ny paragraf som tydeliggjør hva eksamenskarakteren er et 

uttrykk for? 

Ja 



Forutsatt at denne bestemmelsen også legges til grunn for muntlig praktisk 

eksamen; Gruppespill i musikk kan gi kandidaten betydelig større mulighet for å vise 

sin individuelle kompetanse enn et stykke fremført alene. Dagens kriterium: 

Eksamenskarakteren fastsettes på individuelt grunnlag kan mistolkes. 

 Bør det presiseres at eksamen skal gi eleven eller privatisten høve til å vise sin 

kompetansen «i så stor del av faget som mogleg ut fra eksamensformen»?  

Ja 

Kjerneelementene i fagplanen for musikk omfatter svært ulike kompetanser. 

Kunstnerisk, estetisk kompetanse, praktisk og instrumentalteknisk kompetanse i 

tillegg til faglig teoretisk kompetanse. 

Musikkfaget er et skapende fag som må gi rom for kreative prosesser, individualitet, 

impulsivitet, spontanitet og utprøving. Dette må gjenspeiles i eksamensformens 

rammer og innhold. Den må utvikles i nært samarbeid med fagmiljøet og lærerne, og 

det er vesentlig at den formen man velger, sikrer stor nok fleksibilitet, slik at både 

innhold og -arenaer ivaretar musikkfagets egenart best mulig. 

I innledende oppsummering av høringens del 2, Høringsnotat om forslag til endringer 

i bestemmelsene om eksamen, står det: 

"Det presiseres at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin 

kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen." 

Vi mener det motsatte prinsippet bør gjelde: Det bør presiseres at eksamensformen 

må ivareta elevenes rett til å få vise sin kompetanse ut fra fagets forutsetninger og 

på fagets premisser. For å sikre at eksamen i musikk skal kunne innføres og 

gjennomføres etter gitte forskrifter og eksamens intensjon oppfordrer vi derfor om at 

det utarbeides en nasjonal veileder. Eksamen må ikke bli målet for undervisningen 

(«Teaching for the test), men målet på om eleven har fått den undervisningen 

han/hun har rett på. 

Tidsramme for forberedelsesdel og eksamen må gjenspeile dette i tillegg til nye 

rammer og betingelser for trekkfag til eksamen. 

  



 Bør kravet om obligatorisk presentasjon ved muntlig eksamen tas ut av 

forskriften? 

Ja 

Med utgangspunkt i at det innføres praktisk muntlig eksamen i praktiske og estetiske 

fag, støtter vi utsagnet om å ta høyde for at det finnes flere måter å organisere 

forberedelse og eksamen på, utover å starte selve eksamen med en presentasjon. 

Det bør være mulig å velge blant flere relevante måter å vise kompetanse på, og 

dette bør tilpasses fagene. 

5. EKSAMENSFORMER OG VARIGHET 

 Bør det åpnes for nye kombinasjoner av eksamensformer (herunder skriftlig-

muntlig eksamen) i forskriften?  

Ja 

Med tanke på at denne høringen omfatter innføring av eksamen i praktiske og 

estetiske fag, er dette svært viktig. Eksamen i disse fagene krever at eksamen 

utvikles med utgangspunkt i fagenes egenart, noe som betinger nært samarbeid 

med aktuelle fagmiljøer ved underutarbeidelse av hensiktsmessige eksamensformer. 

Det er da vesentlig at formuleringene åpner for helt flere og helt nye kombinasjoner 

av eksamensformer enn dagens rammer tillater. Eksamensformen i musikk bør 

eksempelvis kunne ivareta skapende prosesser som er basert på helhetlig 

dybdeforståelse og modningsprosesser fremfor fragmentert, overflatisk og på kort tid 

innhentet teoretisk faktakunnskap. 

 Bør alle eksamensformer kunne brukes både i grunnskolen og i videregående 

opplæring? 

Ja 

En mer helhetlig eksamensform for grunnskole og videregående skole vil kunne gjøre 

elevene bedre forberedt for videre skoleløp. En mer helhetlig eksamensform 

gjennom hele opplæringsløpet gjør også undervisningen mer forutsigbar og 

oversiktlig for lærerne.    



 Bør flere skriftlige eksamener være sentralt gitte? 

Ja 

Dette for å sikre kvalitet og likere vilkår for alle elever. Sentralt gitte 

eksamensoppgaver med kjennetegn på måloppnåelse og fellessensur gir en felles 

referanseramme for lærere og sensorer, og kan bidra til å utvikle tolkningsfelleskap 

rundt læreplan og sluttvurdering på tvers av skoler og fylker. Eksamensoppgavene 

blir på denne måten mer retningsgivende for opplæringen i faget. Samtidig minner vi 

om at musikk i høy grad er et praktisk og utøvende fag der eksamen bør fokusere 

primært på skapende virksomhet enn på skriftlige momenter. 

6. FORBEREDELSE 

 Bør det fremgå av læreplanen om det skal være forberedelsesdel i faget? 

Ja 

 Bør forberedelsestiden til muntlig og muntlig-praktisk eksamen være på 24 

timer? 

Nei 

Forberedelsestiden for musikk bør være minimum 48 timer. Musikkfaget er et 

skapende fag som må gi rom for kreative prosesser, individualitet, impulsivitet, 

spontanitet og utprøving. Dette må gjenspeiles i eksamensformens rammer og 

innhold. Den må utvikles i nært samarbeid med fagmiljøet og lærerne, og det er 

vesentlig at den formen man velger, sikrer stor nok fleksibilitet, slik at både innhold 

og -arenaer ivaretar musikkfagets egenart best mulig. 

Musikk er et utøvende fag med stor grad av samarbeid med andre utøvere. For å 

kunne vise utøvende kompetansenivå kan samspill være relevant også på eksamen. 

Dette krever tid/mulighet for samarbeid i forberedelsestiden noe som kan gi 

praktiske utfordringer dersom denne kun er på 24 timer. Vi støtter også forslaget om 

at forberedelsestiden defineres inn i opplæringen og med dette gir elevene rett til 

veiledning i denne perioden.  

  



 Bør forberedelsestiden for andre eksamener (enn muntlig og muntlig-praktisk) 

være fra 24 til 48 timer?  

Ja 

 Bør det fortsatt være opp til fylkeskommunen å bestemme om privatister skal 

ha forberedelse til lokalt gitt eksamen? 

Nei 

Dette bør bestemmes sentralt for å gi likest mulige betingelser for alle elever 

7. HJELPEMIDLER 

 Bør ansvaret for å definere tillatte hjelpemidler legges til de som har ansvar for 

å utarbeide eksamen? 

Nei 

Vi mener sentralgitte retningslinjer om bruk av hjelpemidler bør ligge til grunn for 

utarbeidelse av lokalgitte eksamener. Dette for å sikre kandidatene likere vilkår 

uavhengig av om eksamen er lokal- eller sentralgitt. Vi støtter forslaget om å ta bort 

dagens bestemmelse om at det ved muntlig eksamen er elevens eller privatistens 

notater fra forberedelsesdelen som er eneste tillatte hjelpemiddel. 

8. ANSVAR FOR EKSAMEN 

 Blir det overordnede ansvaret for eksamen tydeligere når det samles i én 

bestemmelse? 

Ja 

  



9. FORHOLDET MELLOM STANDPUNKT OG EKSAMEN 

 Hvilke av alternativene foretrekker dere? 

Alternativ C – Bestått standpunktkarakter eller bestått eksamenskarakter er bestått i 

faget 

Dette alternativet vil gi eleven størst mulighet for å gjennomføre grunnskoleløpet 

selv om hun/han skulle ha en dårlig dag på eksamen eller eleven har fått en 

standpunktkarakter som bygger på utilfredsstillende utbytte av undervisningen. 

Spesielt i et kreativt og skapende fag som musikk er det viktig at man, etter fullført 

skoleløp, sitter igjen med en positiv og god opplevelse av musikk som kunst- og 

uttrykksform. Dette er det større sannsynlighet for ved alternativ C. 

10. SPØRSMÅL OM TREKKORDNING 

 Bør vi gjøre endringer i trekkordningen?  

Ja 

Dette vil kunne skape større motivasjon for fag og undervisning, og gi elever reell 

mulighet for å kunne få vist sin kompetanse og for å yte sitt beste. 

 Er økt elevinnflytelse på valg av eksamensfag en god løsning?  

Ja 

Vi støtter at elevene får økt innflytelse på valg av trekkfag, og at elevene foreslår 

flere eksamensfag som skal være gjenstand for trekk. Dette imøtekommer 

utfordringer av praktisk art, bidrar til å opprettholde tillæringstrykket i flere fag, gir 

elevene større forutsigbarhet og gir større mulighet for faglig fordypning. 

Økt elevinnflytelse på valg av eksamensfag kan få positive følger for opplæringen. 

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. Dagens timetall i 

musikk, lærerkompetanse, utstyr og romsituasjon gjør dette til en utfordring for 

mange skoler. Elevers mulighet for å velge musikk som trekkfag vil kunne gi skoler 

og lærere motivasjon og tid til å tilrettelegge for god undervisningen og for god 

gjennomføring av eksamen. I tillegg vil det gi elevene en reell mulighet for høy 



kompetanseoppnåelse i hht læreplanen. 24 eller 48 timers forberedelsestid kan ikke 

kompensere for de krevende eller manglende rammebetingelser/forutsetninger som 

mange skoler har for undervisning i musikk, men endringer i trekkordningen kan 

motivere til bedring av forholdene. 

En utfordring for musikkfaget er at mange skoler velger å gjennomføre hele fagets 

undervisning konsentrert på ett eller halvannet skoleår (8 og/eller 9 trinn) med den 

følge at eleven avslutter sine studier i musikk lenge før 10. klasse. Den største 

utfordringen med dette er ikke praktisk, hvilket man ser ut til å tro i høringsteksten. 

Den største utfordringen er av faglig art, og kan medføre betydelige konsekvenser 

for den enkelte elev. Musikk er i hovedsak et skapende fag som i høy grad trenger 

fordypning og tid til modning. Å utvikle seg i sang, i å spille et instrument eller i å 

skape/skrive musikk, skjer ikke over kort tid, men krever tid og modning. Dette 

betyr at innlæringens og eksamens forutsetninger er avhengig av at skolen 

organiserer tiden riktig og hensiktsmessig, og at den spres over lengst mulig tid. En 

eksamen som presses frem på kort tid, vil ikke vise elevens reelle kunnskap eller 

potensiale, og kan få permanent negativ følge for elevens opplevelse av musikk i 

fremtiden. En elev som gjennomgår en skapende og praktisk eksamen i musikk på 

10.trinn har med stor sannsynlighet oppnådd større grad av modning enn en elev 

som tar eksamen på 8.trinn. 

Vi ønsker at det presiseres i retningslinjer eller rammeverk for eksamen i musikk at 

undervisningen bør/må gis gjennom hele ungdomsskoleløpet, og at eksamen så 

gjennomføres på 10.trinn 

 Bør ev. økt elevinnflytelse på valg av eksamensfag gjelde både sentralt gitt og 

lokalt gitt eksamen, eller bare en av delene? 

Både sentralt gitt og lokalt gitt eksamen 

Dette vil kunne skape større motivasjon for fag og undervisning, og gi elever reell 

mulighet for å kunne få vist sin kompetanse og for å yte sitt beste. 

Ser dere andre utfordringer ved å fjerne eller endre trekkordningen enn det som 

omtales i dette høringsnotatet? 

Nei 



11. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Ser dere øvrige økonomiske eller administrative konsekvenser av forslagene? 

Ja 

Dersom man velger å innføre eksamen for musikk, 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. Kostnaden med å innføre eksamen bør med 

andre ord ses i sammenheng med kostnad for å innføre kompetansekrav i musikk. 

 

Musikkfaget er et skapende fag som må gi rom for kreative prosesser, individualitet, 

impulsivitet, spontanitet og utprøving. Dette må gjenspeiles i eksamensformens 

rammer og innhold. Det er vesentlig at den formen man velger, sikrer stor nok 

fleksibilitet, slik at både innhold og -arenaer ivaretar musikkfagets egenart best 

mulig. Det må derfor forventes at en eksamen i musikk kan komme til å ha andre 

kostnader ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring enn flere av de andre 

fagene. Dersom fagets egenart ikke kan ivaretas gjennom eksamensformen, kan 

selve eksamen komme til å virke mot sin hensikt.  

Med kunnskap om presset kommuneøkonomi og dagens vanskelige situasjon for 

musikkfaget, må det derfor tas høyde for at det kan påløpe tilleggskostnader 

for at eksamen i musikk skal kunne innføres og gjennomføres etter gitte 

forskrifter og eksamens intensjon.  

 

 

  



DEL 3: HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL 

EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE FOR 

FAGFORNYELSEN 

4. FORSLAG TIL EKSAMENSORDNINGER I FAG 

4.18.4. Forslag til ny eksamensordning 
Forutsatt at det gjøres endringer i forskrift til opplæringsloven foreslår vi: 

Eksamen for elever 

Trinn  Ordning  10. trinn Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk 
eksamen med forberedelsedel. Eksamen blir 
utarbeidet og sensurert lokalt.  

Eksamen for privatister 

Trinn  Ordning  

10. trinn Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring 
for voksne. 

 

 

 Mener dere det er hensiktsmessig å innføre eksamen i de praktiske og estetiske 

fagene på 10. trinn?  

Dette gjelder i følgende fag: 

• kroppsøving 

• mat og helse 

• mat og helse samisk 

• kunst og håndverk 

• duodji 

• musikk 

• musikk samisk 

• drama og rytmikk. 
 

Ja 

Vi støtter forslaget om å innføre lokal muntlig-praktisk eksamen med forberedelsedel 

som eksamensordning for de praktiske og estiske fagene. Så lenge elevenes faglige 

kompetanse etter endt grunnskole vurderes med standpunkt- og eksamenskarakter, 

bør dette også omfatte praktisk og estetisk kompetanse. Denne vil da også regnes 

med ved opptak til videre skolegang 



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. 

  



Mener dere det er hensiktsmessig at elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk 

eksamen i musikk og musikk samisk? 

Ja 

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

avgjørende argument for at faget ikke kan vurderes ved eksamen. MiS 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 musikk, 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. Musikkfaget er et skapende fag som må gi rom 

for kreative prosesser, individualitet, impulsivitet, spontanitet og utprøving. Dette 

må gjenspeiles i eksamensformens rammer og innhold. Den må utvikles i nært 

samarbeid med fagmiljøet og lærerne, og det er vesentlig at den formen man velger, 

sikrer stor nok fleksibilitet, slik at både innhold og -arenaer ivaretar musikkfagets 

egenart best mulig. 

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. 

Elevene bør kunne sette opp hvilke trekkfag (flere) de ønsker å bli tatt ut til. Skolene 

vil da kunne sikre at de har nødvendig lærerkompetanse, rom, læremidler og utstyr, 

og elevene sikres forsvarlig undervisning i faget. 

Forberedelsestiden må settes til minimum 48 timer. Musikk er et praktisk og 

utøvende disiplin som ofte involverer flere utøvere noe som setter krav til 

gjennomføring av eksamen. Med bakgrunn i Fagfornyelsen og fagplaner viser 

høringsforslaget til verdien av at utforskende og praktisk kompetanse også får 

nødvendig plass ved eksamen i praktiske og estetiske fag. Dette bør gjenspeiles i tid 

til forberedelse før eksamen. Nye læreplaner og den teknologiske 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 



Musikk er et utpreget modningsfag. Det å spille instrumenter, oppøve sangstemme, 

å uttrykke seg gjennom å lage musikk eller få innsikt i musikkens innerste kvaliteter 

stiller krav til modning og personlig utvikling. Musikk har stor betydning for de fleste 

mennesker. Den kan gi livskvalitet og bidra til bedre helse og opplevelse av 

livsmestring. Praksisen med å samle alle ungdomsskolens årstimer i musikk 

på 8. eller 9.trinn er svært uheldig. Vi foreslår en innstramming i forskriften 

slik at elevene får rett til undervisning i faget gjennom hele 

ungdomsskoleløpet med avsluttende eksamen etter 10.trinn. 

 

Ser dere andre økonomiske og administrative konsekvenser ved innføringen av 

denne eksamensordningen i de praktiske og estetiske fagene? 

Ja 

Musikk og Kunst og håndverk er obligatoriske fag i norsk skole og omfatter verdifull 

kompetanse som elevene ikke får vist i andre fag. Presset kommuneøkonomi og 

manglende forutsetninger for undervisning i faget lokalt (lærerkompetanse, egnede 

gruppestørrelser, utstyr og rom) gjør at tilleggskostnader må påregnes for at 

eksamen skal kunne innføres og gjennomføres etter gitte forskrifter og 

eksamens intensjon. 

 

 

 


