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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 studieretningsfaget mediekunnskap i studieretning for 
allmenne, økonomiske og administrative fag.

Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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 det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 26. september 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I dagens samfunn spiller medier en sentral rolle som redskap for formidling av informasjon og kunnskap. Mediene gir oss også underholdning og opplevelse, og de påvirker i økende grad våre verdinormer, holdninger, tenkemåter og handlinger.

Mediene er barn av den industrielle revolusjon. Ny teknologi har de siste årene gjort at det totale medietibudet både øker og differensieres i et tempo som aldri tidligere i historien. Elektroniske medier åpner stadig nye muligheter for  brukerne til å kommunisere med andre, og til å lage egne produkter.

Endringer i kommunikasjonsteknologi har alltid spilt en sentral rolle i vår kulturhistorie. Store omveltninger i kulturhistorien henger nøye sammen med inntoget av ny informasjonsteknologi. Utviklingen har gått fra muntlig til skriftlig overlevering, og fra trykte medier til dagens elektroniske medier. Ny teknologi påvirker vårt tanke- og handlingsmønster og berører dermed språket og maktforholdene i samfunnet. Av denne grunn er mange opptatt av konsekvenser den nye teknologien kan få for kommunikasjon mellom mennesker i arbeid og fritid, og for den enkeltes muligheter til å påvirke egen livssituasjon.

De elektroniske mediene er en del av vår nasjonale kultur. Økningen i medietilbudet gjør det lettere å formidle norsk kultur nasjonalt og internasjonalt, og å ta imot impulser utenfra. 
Kapasiteten hos de moderne mediene åpner for en demokratisering av skrift- og bildemedier, især lokalt og regionalt gjennom nærradio og lokalfjernsyn. Personlige og institusjonelle nettverk basert på datakommunikasjon er også med på å utvikle helt nye muligheter for nasjonale og internasjonale kontakter mellom et stort antall brukere. I dette mangfoldet er det en kulturpolitisk utfordring både å ta vare på det særegne i norsk kultur, og å utnytte de mulighetene mediene åpner for internasjonalt.

Mediene har i økende grad fått en varekarakter, og kommersialiseringen ser vi både innenfor informasjons- og kulturstoff. Mediene kan åpne for større informasjonskløfter nasjonalt og internasjonalt, samtidig som mediene kan virke som brobyggere mellom grupper og nasjoner både i forhold til informasjon, kultur og politikk. Gjennom sine daglige oppslag er mediene førende når det gjelder hva vi skal være opptatt av og hva folk vil snakke om. Mediene kan også spille en sentral rolle for nasjonal frigjøring og utvikling mot demokrati. Mot denne bakgrunnen blir det viktig at elevene oppnår evne til kritisk vurdering med søkelys på økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige, etiske og internasjonale forhold.
  
Gjennom faget mediekunnskap kan opplæringen gi elevene muligheter til innsikt, opplevelse, skapende virksomhet og et kritisk perspektiv på det feltet vi alle henter vesentlige deler av våre kunnskaper, meninger og opplevelser fra, nemlig massemediene i det moderne samfunn.    



1.2	Mediekunnskap i videregående opplæring

Reaksjonene på nye medier har variert fra medium til medium, ofte har de blitt møtt med skepsis. Den pedagogiske oppgaven har gjerne vært "å avsløre" mediene og å formidle høyverdig litteratur og annen kunst som motvekt til massemediene. Synet på film er et godt eksempel på en utvikling som gjelder flere massemedier, om enn i ulik grad. Det var store mot-forestillinger mot de første filmene på begynnelsen av 1900-tallet, men etter hvert fikk man øynene opp for at film kunne ha kunstneriske og andre positive kvaliteter. Film har senere hatt en sentral plass i medieundervisningen.

Før medieundervisning ble skilt ut i egne fag, ble skolens medieundervisning knyttet til fag som norsk og samfunnslære. Vanligvis skulle elevene lære å skille mellom godt og dårlig i mediene, med den klare hensikt å forebygge uheldig mediepåvirkning. Fra slutten av 1970-tallet begynte pedagoger å interessere seg for elevenes bruk av mediene, og ikke bare medienes virkning på dem. Denne interessen har ført til at elevenes egne produksjoner i form av bl.a. video og  radioprogrammer er blitt en del av opplæringen.

Opplæringen innenfor fagfeltet startet i Norge med filmkunnskap, foto og avisarbeid. Mønsterplanen fra 1974 innførte mediekunnskap som valgfag i grunnskolen. Videregående skole fikk eget mediekunnskapsfag først på 1980-tallet.

Når det gjelder mediekunnskapens plass i den videregående skole har det stått strid om faget bør inn i skolen, om det eventuelt bør integreres i fag som norsk, samfunnskunnskap og samfunnslære eller være et eget fag. I dag har medieemner funnet sin plass i flere skolefag, og mediekunnskap er et godt etablert og populært fag på mange videregående skoler. Arbeidsstoffet i faget bør i stor utstrekning hentes fra de dagsaktuelle begivenhetene. Opplæringen skal gi muligheter for å oppleve medier som kunst- og kulturformidler og skap-ende virksomhet ved egne produksjoner. Mediekunnskap vil utvikle elevenes kreative og analytiske evner og journalistikk og journalistiske arbeidsmetoder står sentralt i faget. Både som brukere av medier og i forhold til egen og andres produksjoner skal elevene oppøve evne til kritisk vurdering.

Opplæringen i mediekunnskap i skolen vil i hovedsak ha en humanistisk og samfunns- vitenskapelig tilnærming. I mediekunnskap må disse tilnærmingsmåtene håndteres samtidig både i produksjon og analyse. Det som skal binde faget sammen er en journalistisk tilnærming hvor målet og perspektivet er journalistisk dannelse.

Mediekunnskap åpner også muligheten for skapende utfoldelse ved at elevene skal lage egne produkter. Medieproduksjoner krever planmessig samarbeid, og gir muligheter for samarbeid med andre både i og utenfor skolen.



1.3	Oppbygningen av læreplanen

Mediekunnskap består av modulene mediekunnskap 1, 2, 3 og 4, på henholdsvis 5, 5, 5 og 5 uketimer. Alle modulene er kombinasjoner av teori og produksjon. Mediekunnskap 1 og 3 har hovedvekten på teori, og mediekunnskap 2 og 4 har hovedvekten på produksjon. 
Det er muligheter for mange kombinasjoner. For å ta mediekunnskap 2 og/eller 4 forutsettes det at man også tar mediekunnskap 1. Dette er den eneste begrensningen i valgmulighetene. 

Mediekunnskap 1. Opplæringen skal gi basiskunnskaper om kommunikasjon, medier i samfunnsmessige sammenhenger, medienes uttrykksformer og muligheter for å lage egne produksjoner. 

Mediekunnskap 2. Opplæringen er både praktisk og teoretisk. Teoridelen vektlegger journalistikk, og hoved-delen av opplæringen utgjør produksjon hvor elevene skal lage både tekst, lyd og bildeproduk-sjoner. Elevene skal arbeide innenfor de tre ulike basismediene tekst, lyd og bilde. 

Mediekunnskap 3. Opplæringen tar opp mediene i et kulturelt utviklingsperspektiv med elementene fortid, nåtid og framtid, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Et prosjektarbeid knyttet til et av temaene i modulen inngår i opplæringen.

Mediekunnskap 4. Hoveddelen i opplæringen er produksjon hvor elevene skal fordype seg i ett medium. Elevene skal oppnå innsikt i informasjonssøking, informasjonsbehandling og produksjon innen det valgte mediet. De skal lage og lede medieproduksjoner knyttet til ulike sjangere innen det valgte området. 





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne presentere et historisk overblikk over medieutviklingen

	kunne drøfte betydningen av medienes rolle som ressurs og som maktfaktor i samfunns- 	og arbeidsliv, og kunne innta en kritisk holdning til det som formidles

	kunne forklare hvordan de ulike mediene kan påvirke folks oppfatning av seg selv og 	virkeligheten

	ha kjennskap til norsk og internasjonal mediestruktur og medieøkonomi

	kjenne til de viktigste lover og forskrifter som regulerer medienes virksomhet 

	ha kunnskaper om de etiske retningslinjer som gjelder for mediebransjen og kunne ivareta 
	disse retningslinjene i arbeid med faget

	kunne beskrive og forklare mediers ulike anvendelsesområder

	ha kunnskaper om journalistiske arbeidsmåter og kunne bruke dem på ulike 	medieprodukter

	kunne avpasse språk, innhold og valg av medium etter situasjon

	få anledning til å oppleve medier som kunst- og kulturformidler

	utvikle sine skapende evner ved selv å framstille og vurdere egne produkter

	kunne samarbeide og ta ansvar for egen læring

	ha ferdigheter i å planlegge, produsere, analysere og vurdere ulike medieprodukter

	ha kjennskap til ny teknologi, teknikker og produksjonsprosesser ved framstilling av ulike 	medieprodukter

	ha kjennskap til yrkesfunksjoner i ulike medier




2.2	Mediekunnskap 1


Mål 1	Kommunikasjon
Elevene skal ha kunnskap om og innsikt i ulike former for kommunikasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om utvikling av ulike kommunikasjonsformer

1b	kunne forklare det som skiller personlig kommunikasjon, gruppekommunikasjon og 	massekommunikasjon

1c	ha gode kunnskaper om massekommunikasjon

1d	kjenne til betingelser for god kommunikasjon og ulike hindringer og forstyrrelser i 	prosessen

1e	kunne innhente informasjon fra ulike kilder som samtale, intervju, bibliotek, arkiv, 
	database

1f	ha øvelse i å vurdere ulike kilders pålitelighet


Mål 2	Medier, individ og samfunn
Elevene skal kunne forstå og vurdere medienes rolle i samfunnet og sin egen rolle som mediebruker

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskap om ulike påvirkningsmodeller i massekommunikasjon

2b	utvikle sin evne til å forstå hvordan mediene velger ut og presenterer sitt stoff

2c	ha kunnskap om medievaner, kunne drøfte hva som påvirker valg av medier og 
	program

2d	ha kjennskap til hvordan mediene kan være med på å danne holdninger, normer og 	verdier i samfunnet og vise evne til å møte slik påvirkning med en kritisk holdning

2e	ha innsikt i medienes rolle som sosialiseringsfaktor og kunnskapskilde

2f	ha kjennskap til hvordan de ulike mediene kan påvirke folks oppfatning av seg selv og 	virkeligheten

2g	ha kjennskap til hvordan media kan skape informasjonskløfter i samfunnet

2h	ha kjennskap til mediestrukturen og viktige mediebedrifter i Norge

2i	ha kjennskap til offentlig mediepolitikk

2j	ha kjennskap til medieøkonomi

2k	kunne forklare medienes dagsordenfunksjon

2l	kjenne normer for presseetikk og kunne gi aktuelle eksempler som viser brudd på disse 
	normene

2m	ha kunnskaper om nyhetskriterier og om nyhetenes vei til mediet


Mål 3	Uttrykksformer i ulike media
Elevene skal ha kunnskap om og møte ulike uttrykksformer i tekst, lyd og bilde og kunne anvende denne kunnskapen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha grunnleggende kunnskaper om journalistiske sjangre som referat, intervju, 	reportasje og kommentar

3b	ha grunnleggende kunnskaper om typografi og layout i trykte medier

3c	ha kunnskaper om dramaturgi og fortellerteknikk i film- og fjernsynsproduksjon

3d	ha kjennskap til ulike programtyper i radio og fjernsyn

3e	ha kjennskap til hva som særpreger reklame, informasjon og journalistikk

3f	ha kjennskap til hva som kjennetegner fakta- og fiksjonsstoff

3g	kunne analysere og vurdere ulike sjangere i radio, avis, film og fjernsyn

3h	få mulighet til å oppleve og kunne vurdere ulike medier som kunst- og kulturformidler

3i	selv kunne bruke kunnskapene ved å lage eksempler på ulike uttrykksformer


Mål 4	Medieproduksjon
Elevene skal kjenne til og kunne anvende utstyr og hjelpemidler for produksjon av tekst, lyd og bilde

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om arbeidsgangen ved tekst-, lyd- og bildeproduksjoner
4b	kjenne til og kunne anvende utstyr og hjelpemidler for produksjon av tekst, lyd og 	bilde

4c	kunne utføre enkel tekst-, lyd- og bildeproduksjon i samarbeid med andre



2.3	Mediekunnskap 2


Mål 1	Journalistikk
Elevene skal ha grunnleggende kjennskap til journalistikk og skal selv kunne anvende journalistiske arbeidsmetoder ved produksjon av tekst, lyd og bilde

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til hvordan en avis-, radio- og fjernsynsredaksjon arbeider

1b	ha kjennskap til virkemidler og særtrekk ved avis-, radio- og fjernsynsjournalistikk

1c	kjenne til ulike stoffkilder

1d	kunne planlegge og gjennomføre medieproduksjoner etter journalistiske prinsipper

1e	kunne gi en kritisk analyse av og kunne vurdere medieproduksjoner med tanke på 
	målgruppe, budskap, valg av kanal og virkemiddel

1f	ha kunnskap om journalistikkens etikk og kunne drøfte krav til etterettelighet, 
	objektivitet, saklighet og sannhet

1g	ha kunnskap om journalistyrket


Mål 2	Teknikk og produksjonslære
Elevene skal ha kunnskap om og selv kunne anvende teknikken ved medieproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne anvende tilgjengelig informasjonsteknologi som verktøy ved medieproduksjon

2b	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt elektronisk utstyr

2c	kunne koble opp produksjonsutstyr for ulike medieproduksjoner

2d	kunne lese og forstå bruksanvisninger for aktuelt elektronisk medieutstyr

2e	ha innsikt i mulighetene og begrensningene til produksjonsutstyret

2f	ha kunnskaper om tradisjonell og digital lyd- og bildeproduksjon


Mål 3	Medieproduksjon
Elevene skal framstille, analysere og vurdere egne tekst-, lyd- og bildeprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne produsere ulike typer trykksaker i samarbeid med andre

3b	kunne produsere enkle lyd- og videoprogram i samarbeid med andre

3c	gjennom en skapende arbeidsprosess kunne framstille egne tekst-, lyd- og 	bildeprodukter og kunne analysere, vurdere og rapportere prosess og produkt



2.4	Mediekunnskap 3


Mål 1	Medieutvikling
Elevene skal ha kunnskap om medieutviklingen i et kulturhistorisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og forståelse av medienes rolle i et kulturelt perspektiv

1b	ha grundige kunnskaper om pressehistorie, radiohistorie og film og fjernsynshistorie

1c	ha kunnskaper om epoker innenfor film og kunne gi eksempler på filmer og regissører 
	knyttet til epokene

1d	være orientert om nye teknologiske utviklingstrekk og om teknologiens innvirkning på 	medieutviklingen

1e	ha kunnskap om underholdningsindustriens metoder og virkemiddel

1f	kunne drøfte medienes rolle i politikk-, etikk-, miljø- og likestillingsspørsmål



Mål 2	Internasjonal makt- og mediestruktur
Elevene skal ha kunnskap om og innsikt i den internasjonale mediestrukturen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til struktur-, eier- og maktforhold i mediene

2b	ha kjennskap til mediestrukturen i den 3. verden

2c	ha kjennskap til nord-sørproblematikken i det internasjonale mediebildet

2d	kunne vurdere og analysere medienes rolle m.h.t. informasjons-, nyhets- og 
	kulturformidling

2e	ha kunnskaper om kulturpåvirkning gjennom media


Mål 3
Elevene skal kunne fordype seg i og kunne presentere et av følgende temaer:
-	medienes funksjon i forbindelse med aktuelle hendelser nasjonalt og/eller 	
	internasjonalt
-	medienes rolle innen politikk-, miljø-, etikk- eller likestillingsspørsmål
-	trender innen media
-	epoker og/eller temaer i medieutviklingen

Hovedmomenter
I arbeidet med valgt tema skal elevene:

3a	kunne innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder

3b	kunne formulere ulike problemstillinger

3c	kunne utarbeide et produkt basert  på en av disse problemstillingene

3d	kunne planlegge og gjennomføre en presentasjon av produktet

3e	kunne ivareta etiske normer i arbeidet



2.5	Mediekunnskap 4


Mål 1	Produksjonslære
Elevene skal ha kjennskap til hvordan profesjonell medieproduksjon foregår innen ett medium

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for den tekniske delen av produksjonsforholdene

1b	kunne gjøre rede for og forklare ulike programformat innenfor valgt medium

1c	kjenne til ulike arbeidsmetoder innen medieproduksjon

1d	ha innsikt i budsjettarbeid i forhold til menneskelige-, økonomiske- og tidsmessige 	ressurser

1e	ha kunnskap om og kunne arbeide innen ulike sjangere innenfor mediet

1f	på bakgrunn av egne erfaringer skaffe seg innsikt i de estetiske og kreative muligheter 
	mediet gir

1g	kunne vurdere et medieprodukt i forhold til ulike mottakergrupper 


Mål 2	Medieproduksjon
Elevene skal lage og lede medieproduksjoner knyttet til ulike sjangere innen valgt medium 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne lage medieprodukter innen reportasje, dokumentar, informasjon, frie sjangere, 
	fiksjon, animasjon og/eller underholdning

2b	kunne sette opp en arbeidsplan og disponere økonomiske og menneskelige ressurser til 	en medieproduksjon

2c	kunne lede en produksjon fra ide til ferdig produkt

2d	kunne gi en kritisk vurdering av prosessen og det ferdige produktet og foreslå 
	forbedringer

2e	kunne vise hvordan etiske normer for faget er ivaretatt



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 undervisningpraksis
		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, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag 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 læreplanene.

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-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Elevenes egne produksjoner, rapporter o.l. skal tas med i vurderingen.



Vedlegg 1


Timetall og moduler


Mediekunnskap består av 4 moduler:  Mediekunnskap 1, 2, 3 og 4.


Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Modul 1:	Mediekunnskap 1
187
5
Modul 2:	Mediekunnskap 2
187
5
Modul 3:	Mediekunnskap 3
187
5
Modul 4:	Mediekunnskap 4
187
5



Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 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 (komprimerte løp). For grupper 
	eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.



Vedlegg 2


Vurdering i mediekunnskap.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter i mediekunnskap 1, 2, 3 og 4.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

Mediekunnskap 1:	Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen i faget.
				Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Mediekunnskap 2:	Elevene kan trekkes ut til en lokalgitt praktisk/muntlig eksamen i faget.
				Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Mediekunnskap 3:	Elevene kan trekkes ut til en lokalgitt skriftlig eksamen i faget.
				Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Mediekunnskap 4:	Elevene kan trekkes ut til en lokalgitt praktisk/muntlig eksamen i faget.
				Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.


Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.


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

