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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene Eldre kunst- og kulturhistorie og Nyere kunst- og kulturhistorie i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 20. mai 1997.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kunst- og kulturhistorie er et teoretisk estetisk fag som tar utgangspunkt i visuelle kunst-uttrykk som bilde, skulptur, arkitektur og kunsthåndverk fra urtiden til vår tid. Faget stimulerer den estetiske interessen og krever ikke spesielle kunstneriske talenter.

Kunst- og kulturhistorie har sterke tradisjoner i europeisk utdanning. Faget er derfor verdifullt med tanke på samarbeid over landegrensene innenfor satsingsområdet internasjonalisering.

Opplæring i faget viser hvordan de ulike kulturers kunst er uttrykk for menneskenes tanker, handlinger og levekår og danner grunnlag for vår kulturelle referanseramme. Kunst- og kulturhistorie viser hvordan ideologier, religion og økonomi danner bakgrunn for kunstuttrykk og opplæringen gir trening i kritisk vurdering og analyse i møte med kunstneriske uttrykk.

Gjennom arbeidet med kunst- og kulturhistorie utvikles forståelse for verdien av å bevare vår felles kulturarv. Faget stimulerer personlighetsutviklingen og øker gleden i møtet med kunsten. Faget er nyttig for studier i humanistiske, tekniske og økonomiske fag, språk- og formidlingsfag samt kunstfag.

I arbeidet med faget utvikles kreative og visuelle evner, samt evnen til å se sammenhenger med andre fagområder. Faget er ikke bare rettet mot fortiden, men også samtidens kunstuttrykk.
Kunst- og kulturhistorie er spesielt godt egnet til tverrfaglige prosjekter.

1.2	Kunst- og kulturhistorie i videregående opplæring

Kunst- og kulturhistorie er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

Studieretningsfaget er inndelt i eldre og nyere kunst- og kulturhistorie og har totalt 299 årstimer. 
Eldre kunst- og kulturhistorie går fram til og med renessansen i Europa. Denne delen av faget har 112 årstimer (gjennom-snittlig 3 uketimer) og tilbys normalt på videregående kurs I.
Nyere kunst- og kulturhistorie går fra og med barokken i Europa til vår tid. Denne delen av faget har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 uketimer) og tilbys normalt på videregående kurs II.

Nyere kunst- og kulturhistorie bygger på eldre kunst- og kulturhistorie.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for studieretningsfaget kunst- og kulturhistorie

Elevene skal

·	kjenne til den kunsthistoriske utviklingen i den vestlige verden og kunne se sammenhengen mellom valg av kunstuttrykk og hendelser og forhold i samtiden

·	vise respekt og toleranse for andre menneskers kultur og holdninger 

·	kunne vurdere estetiske problemstillinger og kunstneriske uttrykk

·	forstå kunst, formkultur, design og arkitektur som viktige forutsetninger for livskvalitet og ulike kulturelle ytringer

·	ha kunnskaper om menneskenes kunst- og kulturuttrykk som allmenndannende faktor

·	kjenne til nåtidens bilde- og formuttrykk og  sammenhengen med tradisjon og kulturarv

·	vise evne til kritisk vurdering av bilde, skulptur, arkitektur og kunsthåndverk og kjenne til de påvirkningsmuligheter disse uttrykksformene har

·	kunne bruke begreper og fagterminologi til å formidle tanker og ideer om kunst og kultur og  kunne presentere kunst- og kulturhistoriske emner muntlig og skriftlig

·	utvikle sine kreative og visuelle evner i arbeidet med faget

·	utvikle ansvar for å utforme og bevare visuelle miljøer 

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	kunne identifisere menneskesyn og samfunnssyn i kunsten og kunne vurdere likestilling og likeverd i et kunsthistorisk perspektiv

·	kunne vurdere hvordan politisk, økonomisk og religiøs makt blir synliggjort gjennom kunstverk

·	kunne bruke kunst- og kulturhistorie tverrfaglig

·	kunne se sammenhengen mellom ulike kunstuttrykk som visuell kunst, musikk, dans og drama i sentrale stilepoker

·	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre

·	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel i faget
2.2	Eldre kunst- og kulturhistorie


Mål 1
Elevene skal kunne finne den kulturhistoriske sammenheng mellom stilepoker og kunstverk i den vestlige kultur fra urtiden til og med renessansen i Europa

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hvordan form og bildeinnhold er et resultat av menneskets religiøse, politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske livssituasjon

1b	ha kjennskap til norsk, samisk og europeisk kunsthistorie, stiler og tendenser til og med renessansen i Europa

1c	ha kunnskaper om kunstuttrykk som bilde, skulptur, arkitektur og kunsthåndverk i hver stilepoke

1d	ha kunnskaper om bildekunst, byggeskikk og kunsthåndverk og kunne se dette i europeisk perspektiv

1e	kunne sette kunstens og kunstnerens rolle i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng


Mål 2
Elevene skal kjenne til ulike folkeslags kultur og tradisjon og de impulser disse har gitt norsk kultur

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne reflektere over sammenhengen mellom kulturarv og identitet

2b	kunne gjøre rede for begrepene majoritet- og minoritetskulturer

2c	kjenne til viktige trekk i samisk kultur og samiske kunsttradisjoner










Mål 3
Elevene skal kunne bruke fagterminologi og enkle analysemetoder til å karakterisere bilde, skulptur, kunsthåndverk eller arkitektur, skriftlig eller muntlig

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke formale begreper som form og farge, perspektiv, lys, skygge og komposisjon

3b	kunne bruke enkel fagterminologi knyttet til ulike stilepoker

3c	kunne bruke aktuelle metoder til å analysere kunsthistoriske gjenstander 

3d	kunne skrive essayer, foredrag, artikler og anmeldelser og kunne diskutere kunsthistoriske emner ut fra analyser 



2.3	Nyere kunst- og kulturhistorie


Mål 1
Elevene skal kunne finne den kulturhistoriske sammenheng mellom stilepoker og  kunstverk i den vestlige kultur fra europeisk barokk og fram til i dag

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til Vestens kunsthistorie, stiler og tendenser fra og med barokken i Europa til og med vår tid

1b	kunne gjøre rede for hvordan form og bildeuttrykk er et resultat av kultur og tradisjoner, ressurser og teknologi

1c	ha kunnskaper om hovedtrekkene innenfor bilde, skulptur, arkitektur og kunsthåndverk i hver periode

1d	kunne sette kunstens rolle i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng 

1e	kunne reflektere over sammenhengen mellom kunsthistorie og litteratur, historie og politikk og vise evne til å se kunst- og kulturhistorie i sammenheng med andre fag







Mål 2
Elevene skal kunne bruke grunnleggende analyseteorier i kunsthistorie og ha kjennskap til estetikkens historie. Elevene skal vise visuell sans, kritisk evne og stilfølelse ved analyse og tolkning av kunst og arkitektur


Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i estetikkens historie

2b	kunne analysere et kunstverk og kunne finne kunstverkets formale verdier og sette dette i sammenheng med kunstverkets budskap og idé

2c	kunne gjennomføre en grunnleggende bildeanalyse og kunne bruke enkle tolknings-metoder skriftlig og muntlig

2d	kunne vise sin visuelle sans og stilfølelse i arbeid med estetiske problemstillinger

2e	kunne bruke sentrale kunsthistoriske begreper og kunsthistorisk fagterminologi

2f	kunne foreta en analyse og personlig tolkning av original kunst og arkitektur


Mål 3
Elevene skal kunne vurdere hvordan de kan medvirke til å utforme og bevare miljøet og kulturarven

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne vurdere samtidskunst i en kulturell sammenheng

3b	kunne beskrive og karakterisere sentrale kunstverk,arkitektur, kulturlandskap, bebyggelse og offentlige rom i nærmiljøet

3c	kunne formidle egne inntrykk og holdninger til arkitektur og omgivelser

3d	kjenne til og kunne gi eksempel på hvordan økonomiske, politiske og historiske prosesser  bestemmer våre omgivelser



Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen 
		og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert resultat av avsluttende eksamen.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Minst ett  prosjektarbeid skal være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


Fag- og timefordeling i kunst- og kulturhistorie


Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Eldre kunst- og kulturhistorie
Mål 1, 2 og 3.

112

3
Nyere kunst- og kulturhistorie
Mål 1, 2 og 3.

187

5




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert med 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*








*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.



Vedlegg 2


Vurdering i kunst- og kulturhistorie



Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i Eldre kunst- og kulturhistorie og én i Nyere kunst- og kulturhistorie.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Eldre kunst- og kulturhistorie: 	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Nyere kunst- og kulturhistorie:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides sentralt.

Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.





Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

