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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 musikk (1Mu, 2Mu, 3Mu og 4Mu) 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

Musikk har eksistert til alle tider, i alle kulturer i en eller annen form. Musikk har alltid betydd mye både for det enkelte menneske i sin søken etter identitet og uttrykk, og for en hel nasjon, som en vital del av den nasjonale kultur. Samtidig har musikk som kunstart en unik evne til å skape kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller.

Gjennom grunnskolereformen R97, er musikk som fag styrket. Elever i grunnskolen skal ha musikk på hvert klassetrinn. Det er på denne måten skapt et godt grunnlag for å kunne velge musikk som studieretningsfag.

I musikk som studieretningsfag kan elevene velge musikkunnskap og/eller satslære på to nivåer. Opplæringen vektlegger ferdigheter som lytting, komponering og teoretisk kunnskap i musikklære, verkanalyse og stil- og sjangeroversikt. Elevene vil også oppøve sin evne til å sette musikk inn i en historisk, sosiologisk og estetisk sammenheng. Gjennom musikk utvikles også evnen til estetisk følsomhet. Skapende evner utvikles gjennom kunnskap om musikk kombinert med ferdigheter i musikk.

Innen den elektroniske teknologien er det utviklet utstyr som er blitt meget nyttige hjelpemidler, spesielt i deler av satslæren. Særlig opplæring i satslære II vil gi trening i å bruke teknologisk utstyr i arbeidet med arrangering og komponering.

Det er viktig at elevene utvikler positive holdninger til samarbeid og sosialt samvær. Samarbeid mellom elevene og samarbeid mellom elever og lærere vil ha verdi langt utover det rent faglige.

I arbeidet med musikk vil elevene få innsikt i kulturarven og hvordan musikk har vært brukt og brukes i dag. Samtidig vil elevene utvikle sin uttrykksevne og få erfaring med å bruke musikk som kommunikasjon.

I musikkfaget vil det også være naturlig å trekke linjer til andre fag som f.eks. historie, norsk, religion og etikk. Det ligger godt til rette for prosjekter som f.eks. musikal, revy etc., hvor man kan samarbeide med andre studieretninger og med eventuelt det frivillige musikklivet i lokalmiljøet. 

Faget musikk gir et godt grunnlag for dem som ønsker å studere musikk på høgskole eller universitet.



1.2	Musikk i videregående opplæring

Musikk er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. 

Studieretningsfaget er inndelt i modulene musikkunnskap I (1Mu), satslære (2Mu), musikkunnskap II (3Mu), og satslære II (4Mu).

1Mu har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 uketimer), og tilbys normalt på videregående kurs I (VKI).
2Mu har 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer), og tilbys normalt på videregående kurs I (VKI).
3Mu har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 uketimer), og tilbys normalt på videregående kurs II (VKII).
4Mu har 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer), og tilbys normalt på videregående kurs II (VKII).

Musikkunnskap II (3Mu) forutsetter musikkunnskap I (1Mu). De øvrige modulene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at man har 2Mu eller tilsvarende kunnskaper for å velge 4Mu (satslære II).





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget musikk

Elevene skal

·	kunne bruke ulike musikalske uttrykksformer som kilde til opplevelse

·	ha kunnskaper om musikkteori

·	inneha et musikkfaglig begrepsapparat og et godt grunnlag for å kunne kommunisere om musikk

·	vise kreativitet i arbeidet med musikkfaget

·	kunne bruke sang og spill i arbeidet med faget

·	ha en musikkfaglig helhetstenkning og kunne knytte musikkdisiplinene til hverandre

·	kunne bruke erfaringer og kunnskaper i musikk tverrfaglig

·	kunne utvikle tro på egne evner og kunne bidra til å skape et trygt læringsmiljø

·	vise evne til konsentrasjon og disiplin og til å arbeide selvstendig

·	kunne samarbeide og vise evne til å ta ansvar for egen og fellesskapets utvikling

·	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

·	vise respekt for ulike musikksjangrer

·	ha innsikt i musikkens plass og betydning i samfunnet

·	være var for bruk og misbruk av musikk i natur og miljø

·	kunne vurdere musikk som estetisk uttrykk

·	ha god innsikt i og forståelse for kulturarvens betydning for det moderne mennesket

·	utvikle forståelse for andre kulturers musikk



2.2	Musikkunnskap I (1Mu)


Mål 1
Elevene skal kunne bruke et grunnleggende begrepsapparat til å beskrive musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne de vanligste notasjonssymbolene

1b	ha kunnskaper om intervaller, akkorder, skalaer, tonearter og taktarter 


Mål 2
Elevene skal gjennom aktiv lytting kunne gjenkjenne og skille ut grunnleggende elementer i musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjenkjenne melodiske og rytmiske motiver og temaer

2b	kjenne til og kunne gjenkjenne de vanligste instrumentene innen forskjellige musikktyper/sjangre, og ulike besetninger disse inngår i

2c	kunne beskrive musikalske forløp

2d	kunne beskrive musikalske virkemidler hos komponist og utøver


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til ulike musikalske uttrykksformer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til noen sjangre innen europeisk kunstmusikk, som f.eks. symfoni, opera, sonate og lied

3b	ha kjennskap til ulike stilretninger innenfor nyere kunstmusikk, jazz og pop/rock

3c	ha kjennskap til norsk folkemusikk og samisk musikk





Mål 4
Elevene skal ha innsikt i og kunne gi eksempler på musikkens funksjon i dagens samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne beskrive noen av musikkens funksjoner i samfunnet 

4b	kunne gi eksempler på hvilken plass og funksjon musikken kan ha i egen hverdag


Mål 5
Elevene skal delta i korsang

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	gjennom korsang kunne utvikle uttrykksevne og gehør

5b	kunne delta aktivt i et musikalsk fellesskap

5c	kunne beherske enkel prima vista sang



2.3	Satslære (2Mu)


Mål 1
Elevene skal beherske noteskriving og notasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne skrive et klart og tydelig notebilde på flere systemer


Mål 2
Elevene skal kunne komponere enkle melodier 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utforme en melodi med vekt på spenning og avspenning

2b	kunne begrunne bruk av formelementer i en selvlaget melodi

2c	kunne tilpasse melodi til tekst med hensyn til form, rytme og stemning


Mål 3
Elevene skal kjenne akkorders oppbygning og funksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne hovedtreklangene i grunnstilling og omvendinger i dur og harmonisk moll

3b	kjenne hovedtreklangenes funksjon


Mål 4
Elevene skal kunne skrive, analysere og framføre enkel tonal (funksjonsharmonisk) sats

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke autentisk og plagal kadens, samt halvslutning

4b	kjenne grunnleggende regler for stemmeføring, stemmeavstand, dobling og utelating av toner i firstemmig korsats

4c	kunne harmonisere en melodi for 4-stemmig blandet kor med bruk av T, S og D i grunnstilling og omvendinger, D7 i grunnstilling og omvendinger

4d	kunne framføre eget arbeid gjennom flerstemmig sang, spill på tasteinstrument og/eller ved hjelp av musikkteknologi

4e	kunne spille besifrede melodier på et tasteinstrument

4f	kunne analysere en dur-/moll-tonal sats med bruk av T, S og D i grunnstilling og omvendinger, D7 i grunnstilling og omvendinger













2.4	Musikkunnskap II (3Mu)


Mål 1
Elevene skal kunne foreta enkel analyse av forskjellige musikktyper gjennom aktiv lytting og/eller studier av notebilde

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke kunnskaper om formprinsipper og sjangre i arbeid med verkanalyse

1b	kunne beskrive bruk av motiv og tema i musikken

1c	kunne beskrive musikkens harmoniske struktur

1d	kunne vurdere komponistens bruk av musikalske virkemidler som spenningsforløp, instrumentasjon osv.


Mål 2
Elevene skal kunne sette musikken inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gi en oversikt over hovedlinjer i vestlig musikkhistorie fra middelalderen og fram til vår egen tid, herunder jazz, pop/rock, norsk folkemusikk og samisk musikk

2b	ha innsikt i musikkens funksjon i ulike epoker


Mål 3
Elevene skal kunne videreutvikle musikalsk uttrykksevne og gehør gjennom korarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne grunnleggende prinsipper for sangteknikk og stemmebruk

3b	ha kjennskap til korrepertoar gjennom arbeid med kormusikk innen utvalgte epoker og sjangre

3c	i kor kunne synge et utvalg av den musikken de har arbeidet med i analysesammenheng



2.5	Satslære II (4Mu)


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide kreativt med ulike satsteknikker

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne ulike instrumenters muligheter og begrensninger 

1b	kunne lage enkle arrangementer og komposisjoner for ulike besetninger


Mål 2
Elevene skal kunne bruke tilgjengelig teknologi i arbeidet med komponering, arrangering og lydredigering

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne koble opp og bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeidet

2b	kunne arrangere og komponere ved hjelp av tilgjengelig programvare

2c	kunne vurdere i hvilken grad ny teknologi kan være et hjelpemiddel i arbeidet med faget

2d	ha kunnskaper om teknologiens muligheter og begrensninger i lydredigering

2e	kunne bearbeide et lydbilde kreativt, og kunne begrunne egne valg


Mål 3
Elevene skal kunne presentere egne arrangementer og komposisjoner ved hjelp av notasjonsprogram

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne benytte notasjonsprogrammets muligheter, f.eks. noter, foredragstegn, besifring og sangtekster

3b	kunne lage et ferdig transponert partitur

3c	kunne gi produktet en funksjonell og estetisk utforming




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. Så langt det er mulig bør minst ett prosjektarbeid være tverrfaglig. 

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


Fag- og timefordeling i musikk, 1Mu, 2Mu, 3Mu og 4Mu


Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Musikk (1Mu)


Modul 1:	Musikkunnskap I 
		Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

187

5
Musikk (2Mu)


Modul 2:	Satslære I
		Mål 1, 2, 3 og 4.

112

3
Musikk (3Mu)


Modul 3:	Musikkunnskap II
		Mål 1, 2 og 3.

187

5
Musikk (4Mu)


Modul 4:	Satslære II
		Mål 1, 2 og 3. 

112

3




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 musikk



Standpunktkarakter

Det gis en standpunktkarakter i hver av modulene musikkunnskap I (1Mu), satslære I (2Mu), musikkunnskap II (3Mu) og satslære II (4Mu).

Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Musikkunnskap I ( 1Mu)	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Satslære I (2Mu)	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Musikkunnskap II (3Mu)	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.

Satslære II (4Mu)	Elevene kan trekkes ut til en praktisk og skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.





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

