
Høringsutkast om endring i bestemmelser om vurdering, eksam-en og eksamensordninger i læreplanene er nå ute til høring, 
med svarfrist 14. april. 

Høringen er delt opp i fire deler. I den første delen, som omhandler vurdering, er det flere gode forslag og avklaringer knyttet til 
gjeldene regelverk. Dette vil vi komme tilbake til i et senere nummer av FORM.

Del 3 i høringsutkastet tar for seg spørsmålet om å innføre lokalt gitt muntlig eksamen i praktiske og estetiske fag. Det er knyttet 
en del uro til forslaget om å innføre eksamen i Kunst og håndverk. Jeg skal prøve å rydde litt i begrepene. 

I grunnskolen kan det gis to ulike former for eksamen: sentralt gitt skriftlig eksamen (norsk, engelsk og matematikk). Sentralt gitt 
skriftlig eksamen fastsettes av sentrale skolemyndigheter, og ser lik ut for alle elever i landet som blir trukket ut til eksamen i ett 
av fagene. Den andre formen – som er den som vil gjelde for praktiske og estetiske fag – er lokalt gitt muntlig eksamen. Denne 
utformes ved den enkelte skole, og det er faglærer(ne) som har ansvar for å lage oppgavene til eksamen.

Eksamen i Kunst og håndverk skal være en lokalt gitt muntlig eksamen, og det blir her viktig å se at det kommer et tillegg i 
navnet – praktisk-muntlig eksamen. De som har deltatt i forsøk med eksamen i praktiske og estetiske fag er positive: 77% av 
elevene mener at «dette er noe alle burde ha» og 80% av lærerne som deltok er positive til eksamen. Det blir imidlertid pekt på 
at eksamensreglementet byr på noen utfordringer med hensyn til praktisk gjennomføring, blant annet når det gjelder tidsbruk til 
både forberedelse og eksaminasjon. Her blir det foreslått at det skal være et ens reglement for både grunnskole og videregående 
opplæring, noe som betyr at rammene for eksamen uten problemer kan tilpasses praktisk-muntlig eksamen i Kunst og håndverk.

Kunst og design i skolen har i lang tid ment at etablering av eksamen i Kunst og håndverk vil være til det beste for utviklingen 
av faget. Økt status, mulighet for å sette press på skoleeierne til å prioritere ansettelse av lærere med kompetanse i faget, og 
anledning til å få økt samarbeid og felles forståelse for kompetansenivå samt utvikling av undervisningen er noen av de sterkeste 
argumentene for å innføre ordningen.
 

Lennart Johansson, 
daglig leder i Kunst og design i skolen. 
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