







Læreplan for videregående opplæring








Studieretning for musikk, dans og drama


Studieretningsfagene i videregående kurs I og II dans



















Oslo, juli 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






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 for videregående kurs I og II 
(VKI og VKII) dans.


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, 8. juli 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Dans er det mest grunnleggende av menneskets kunstneriske og estetiske uttrykk. Alle menneskets uttrykk skapes ved bevegelse. I dans er bevegelsen selve uttrykket og menneskekroppen er redskapet. Dansen forener det estetiske og kunstneriske med fysisk aktivitet og sosialt fellesskap, og den finnes i alle kulturer.

I Norge kom det første utdanningstilbudet i dans på høgskolenivå i slutten av 60-årene, og i 1982 kom tilbudet i videregående skole. Tidligere hadde private skoler og organisasjoner all utdanning og opplæring innenfor dans. Med inngangen til 1990-årene startet en utvikling av dansetilbud, i hele det norske utdanningssystemet, som var sterkere enn i noen tidligere periode. Dette skaper et stadig økende behov for kompetente dansepedagoger.

Opplæringen i dans vil gi elevene opplevelsen av fellesskap og glede og utvikler elevenes kreative ferdigheter, kunstneriske uttrykksevne, personlighet, evne til samarbeid og lojalitet, fysisk utholdenhet og styrke. Faget dans vil gi en god innsikt i dansens utvikling og historie både i Norge og Europa forøvrig.

Videregående kurs I og II legger vekt på kombinasjonen av det estetiske, kunstneriske, sosiale og fysiske i dansen. Kursene har som mål å integrere fysiske ferdigheter med kunnskaper, holdninger, opplevelser og kreativitet, og med musikk som en del av danseuttrykket.

Opplæringen har en utøvende profil, som gir grunnlag som utøvende danser, og for videre ut-danning som utøver. Dette grunnlaget er sentralt for dem som vil ta høgre utdanning i  for-midling og bruk av dans i andre sammenhenger, som f.eks. pedagoger, terapeuter, aktivitets-ledere. Opplæringen tar i liten grad opp formidlingsaspektet.

Opplæringen gir også grunnlag for dem som ønsker å ha kunst- og/eller kulturfag som en del av sin videre utdanning, f.eks. kulturhistorie eller teatervitenskap.

I faget danseteknikk og danseformer skal skolen gi fordypning i et utvalg av dansesjangrer. Noen av de viktigste dansesjangrene er klassisk ballett, jazzballett, moderne ballett og dans, folkedans og samværsdans. Hver av disse sjangrene inneholder undersjangrer. Undersjangrer kan vektlegges etter lokale forhold.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I dans må søker normalt ha bestått grunnkurs musikk, dans og drama eller tilsvarende.  
For å bli tatt inn til videregående kurs II dans må søker normalt ha bestått videregående kurs I dans eller tilsvarende.
Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I og II dans er begge normalt 1-årige.

1.4	Innhold

Videregående kurs I og II dans består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:



Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene i VKI og VKII dans

Elevene skal

	kunne vise grunnleggende teknisk ferdighet i minst én dansesjanger og forstå hva som 	skal til for å kunne etablere seg som utøvende danser 

	kunne elementær analyse av dans og kunne gjengi hovedlinjene i dansens historie, 	nasjonalt og internasjonalt

	ha en forståelse for betydningen av kunnskap og bruk av analyse i arbeidet med dans

	ha kunnskaper om hvordan kroppen er oppbygd og fungerer og kunne ta vare på kroppen

	ha god kroppsbeherskelse

	ha kjennskap til hovedprinsippene i elementær dansetrening i ulike sjangrer

		ha kjennskap til enkel teori og terminologi i viktige dansesjangrer

	ha respekt og interesse for ulike dansesjangrer, og kunne se dansens mulighet til å skape 	kontakt og forståelse mellom ulike kulturer

	kunne bruke dans som kilde til opplevelse kunstnerisk, sosialt, kroppslig og musikalsk

	ha forståelse for dansen som del av kulturarven

	kunne bruke fantasi og kreativitet i arbeidet med dans som kunstnerisk og sosial uttrykks-	form

	kunne formidle dans og kunne bruke den som samværsdans

	kunne samarbeide, vise solidaritet og ta ansvar for egen læring

		kunne vise selvdisiplin og orden

		ha etiske holdninger til egen yrkesutøvelse

	kjenne til dansens plass og betydning i samfunnet og dansens allmenndannende funksjon

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig



2.2	Mål og hovedmomenter for VKI


2.2.1	Danseteknikk og danseformer  

Mål 1
Elevene skal vise god teknikk og ferdighet i dans

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha forståelse for egne muligheter i dans

1b	kunne vise god koordinasjonsevne, balanse og reaksjonsevne

1c	kunne vise god spenst, styrke og bevegelighet

1d	ha kunnskaper om hva som kreves av en utøvende danser


Mål 2 
Elevene skal kunne utføre et enkelt utvalg danseelementer og danseformer som enten trinn- og dansekombinasjoner innen scenisk dans eller noen danseformer innen norsk folkedans


Mål 3
Elevene skal gjennom dans kunne tolke forskjelligartet musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjenkjenne metrum og form i musikk, i minst én dansesjanger

3b	gjennom dansen kunne gjenkjenne musikkens mangfold i uttrykk, stemninger og dynamikk


Mål 4
Elevene skal ha evne til å vise omsorg og kunne samarbeide parvis og i grupper

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke dans som samværsform og bruke dansen til å styrke felleskapet

4b	kunne framføre enkle pardanser og gruppedanser i minst én dansesjanger


Mål 5
Elevene skal kunne bruke dans som estetisk og kunstnerisk uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne drøfte kriterier for kvalitet innenfor ulike dansesjangrer, både av scenisk dans og samværsdans

5b	kunne vise fram dans for andre og kunne drøfte rammene for framvisningen

5c	kunne vurdere ulike danseformers estetiske og kunstneriske uttrykk


2.2.2	Danseteori og dansehistorie 

Mål 1
Elevene skal kjenne elementær terminologi og enkel formanalyse og forstå oppbyggingen av og hensikten med dansetreningen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjenkjenne og navngi enkle danseelementer

1b	forstå og kunne bruke elementær terminologi

1c	forstå hensikten med øvelser og formanalyse

1d	kunne forklare oppbygging av og kunne følge danseundervisningen


Mål 2
Elevene skal kjenne til elementær dansetrening og ha kjennskap til teori og terminologi i noen dansesjangrer


Mål 3
Elevene skal ha en oversikt over dansens eldre historie i Norge og i andre europeiske land

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	gjenkjenne noen av hovedformene fra dansens eldre historie i Europa

3b	gi en enkel oversikt over norsk folkedans, dens historie og viktige danseformer


2.3	Mål og hovedmomenter for VKII


2.3.1	Danseteknikk og danseformer

Mål 1
Elevene skal kunne vise selvstendighet i teknikk og ferdighet og ha forståelse for det  som skal til for å kunne etablere seg som utøvende danser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne analysere egne muligheter og kunne vurdere hvordan de best kan utnytte egne evner

1b	vise meget god koordinasjonsevne, balanse og reaksjonsevne

1c	vise meget god spenst, styrke og  bevegelighet

1d	vise ferdigheter som kreves av en utøvende danser


Mål 2
Elevene skal kunne utføre et representativt utvalg av danseelementer og danseformer i minst én dansesjanger


Mål 3
Elevene skal gjennom dans kunne tolke forskjelligartet musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive sammenhengen mellom dans og musikk i minst én dansesjanger når det gjelder metrum og form

3b	gjennom dansen kunne uttrykke noe av musikkens mangfold i stemninger, uttrykk og dynamikk


Mål 4
Elevene skal kunne samarbeide og 	vise omsorg for hverandre

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha tatt initiativ og gjennomført dans som samværsform blant skolens øvrige elever og kunne formidle gleden og fellesskapet ved det

4b	kunne framføre et variert utvalg av pardanser og gruppedanser i minst én dansesjanger


Mål 5
Elevene skal kunne drøfte dans som estetisk eller kunstnerisk uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne delta i diskusjoner om opplevelser av dans innenfor ulike sjangrer både av scenisk dans og samværsdans

5b	kunne opptre med dans for andre

5c	kunne vurdere ulike typer dans i ulike sammenhenger og kunne foreslå hvordan dansen kan presenteres


2.3.2	Danseteori og dansehistorie 

Mål 1
Elevene skal kunne gjøre en enkel formanalyse av egen og andres dans

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ved bruk av riktig terminologi kunne beskrive dans

1b	kunne overføre enkle dansebeskrivelser til dans


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til dansens nyere historie i Europa og i Norge med hovedvekt på minst én dansesjanger

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	noen viktige sjangrer eller stiler i nyere dansehistorie

2b	gjengi hovedlinjene i dansehistorien og kunne plassere minst én dansesjanger i denne

2c	gi en enkel oversikt over den sceniske dansens historie i Norge





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 terminkarakterer. 

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.











































Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I og II dans

VKI
VKII
Felles allmenne fag
Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
187
5
187
5
Samfunnslære
75
2
0
0
Matematikk
187
5
0
0
Religion/etikk
0
0
112
3
Nyere historie
0
0
150
4
B/C-språk
150
4
0
0
Kroppsøving
75
2
75
2





Studieretningsfag




Danseteknikk og danseformer
373
10
523
14
Danseteori og dansehistorie
187
5
187
5





Valgfag
75
2
75
2





Til sammen
1309
35
1309
35

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.
1.2	Moduler i videregående kurs I dans
Fag

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Danseteknikk og danseformer
Modul 1:  Mål 1, 2 og 3.
225
6

Modul 2:  Mål 4 og 5.
150
4
Danseteori og dansehistorie
Modul 3:  Mål 1, 2 og 3.
187
5
1.3	Moduler i videregående kurs II dans
Fag

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Danseteknikk og danseformer
Modul 1:  Mål 1.
150
4

Modul 2:  Mål 2 og 3.
225
6

Modul 3:  Mål 4.
75
2

Modul 4:  Mål 5.
75
2
Danseteori og dansehistorie
Modul 5:  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 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 videregående kurs I og II dans.


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs I dans:

	Studieretningsfag:	Ingen eksamen.
	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende allmenne fag.
	Eksamensform: 	Det vises til den enkelte læreplan.


	Eksamen på videregående kurs II dans: 

	Studieretningsfag:	Danseteknikk og danseformer: 
		Alle elever skal opp til en avsluttende praktisk/muntlig eksamen. 		Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
		Danseteori og dansehistorie: 
		Elevene kan trekkes ut til en praktisk/muntlig eksamen i faget.
		Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende felles allmenne fag.
	Eksamensform: 	Det vises til den enkelte læreplan.


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

