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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 læreplan omfatter studieretningsfagene for grunnkurs musikk, dans og drama.

Denne læreplanen skal inngå som en del av læreplanene for de ulike opplæringsløp.  Når lære-planene for alle løp foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for hvert opplæringsløp.  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 plan foreligger. Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, 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 de endelige læreplaner for de ulike opplæringsløp foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 23.desember 1993
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Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1	Innledning

I den generelle del av læreplanen beskrives de tre store tradisjoner for skapende arbeid, søking og opplevelse: praktisk virke og erfaringsmessig læring, teoretisk utvikling prøvd ved logikk og erfaring, fakta og forskning og vår kulturelle tradisjon.  Om den siste heter det at den er
knyttet til menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang, musikk og dans. I den forenes innlevelsesevne og uttrykkskraft.
Elevene må utvikle gleden ved det vakre, både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å ut-forske og utfolde egne skapende krefter.  Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent, der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med.  Øvelse avferdigheter for både kunst og sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og verdsetting av andres innsats.  Mestring gjennom strev, øvelse av følsomhet og evnene til å uttrykke følelser, kan oppnås både i lek og virke, i glede og alvor.

Samtidig gir fri fabulering og fantasi, undring og diktning åpninger for å skape livaktige, eventyrlige verdener østenfor sol og vestenfor måne - og ved det gjøres virkelighetens verden mer mangesidig og fantastisk for alle.  Mer enn det:  I møtet med skapende kunst, kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd med gamle former. 

Læreplanen betoner at opplæringen skal ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner, samtidig som den understreker kontakten utad og de muligheter møtet mellom forskjellige livsformer gir for overraskende kombinasjoner og for kollisjoner mellom anskuelser.  Planen legger også vekt på at kulturarven ikke ensidig er rettet mot fortiden, men en skapende prosess, der ikke minst skolen er en viktig deltaker.  Den skal "åpne sansene for de mønstre som har festnet seg som tradisjoner, i alt fra musikk til byggekunst - og fantasi til å tenke nytt og evne til å bryte opp".

Studieretningen for musikk, dans og drama skal utdype og befeste disse målene: utviklingen av den enkeltes identitet gjennom innforlivelse og bearbeidelse av nedarvete uttrykksformer og møtet med det fremste mennesker har gjort og skapt.

Studieretningen for musikk, dans og drama gir et godt grunnlag for ungdom som ønsker å gå videre med en yrkesutdanning innen disse utøvende kunster.  Den er også et gunstig tilbud for den som vil ha kunstfagene som en del av sin videre utdanning.

Utdanning innen musikk, dans og drama fordrer kunnskaper om det formelle apparat de bygger på: om prinsipper for komposisjon og uttrykk, om genrer og stilformer - kort sagt, kunnskap om "kunstens regler".  Tidligere generasjoners verker og bidrag overføres ved bevisst opp-læring og etterligning, samtidig som beherskelse av dem er nødvendig for utvikling og åpner for nye former - man må kunne for å kunne bryte, overskride og fornye.  Fortrolighet med kunstretningenes røtter er en forutsetning for friske skudd. 
Musikk, dans og drama stiller særegne krav til ferdigheter.  De beror dels på individuelle anlegg, men tilegnes i stor grad ved opplæring og trening: utøvelse krever øvelse.  Elevene skal gjennom skoleringen nå økende beherskelse av teknikker og uttrykksmåter, utvikle stilfølelse og formspråk, kultivere tolkning og karakterisering, og styrke den fysiske yteevne.  Det legger grunnlag for skapende bidrag og oppfinnsomhet.

Musikk, dans og drama skal fremme klare holdninger.  Elevene skal trene blikket for forbind-elser både innen genrer og på tvers av uttrykksformer, som når litteratur blir motiver for musikk eller når myter blir tema for dans.  Opplæringen skal øve følsomheten og åpenheten for tidligere tiders bidrag og andre kulturers frembringelser.  Den skal fremme sansen for forbind-elsen med resten av samfunnet, for sammenhengene med folkeliv og folkekunst.  Gjennom arbeidet med fagene skal elevene utvikle bevisstheten om hvordan øvelse, trening og anstreng-else er en forutsetning for fremgang og mestring.  Elevene skal tilegne seg former andre har utviklet, ikke som ren repeterende og mekanisk fremstilling, men med fantasi og nyskapende holdning.  Elevene skal ha vilje til å stå fram for andre og utvikle evne til fremføring under ulike typer stress.  Virke innen musikk, dans og drama er i stor grad skapende samspill, som fordrer disiplin, lagarbeid og lagånd.  Studieretningen skal derved fremme både personlighets-utvikling og bidrag til kulturarbeid i lokalmiljøene.

Grunnkurset legger stor vekt på utøvende kunstfag, og det er en fordel for eleven å ha ferdig-heter på et instrument, i dans eller i drama før de starter på det. 
Grunnkurset for musikk, dans og drama er bygget opp med felles allmenne fag, studieretnings-fag og valgfag.  Etter fullført grunnkurs kan elevene søke inntak til VKI og deretter VKII i enten musikk, dans eller drama.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs musikk, dans og drama må søker normalt ha gjennomgått 9-årig grunnskole eller tilsvarende.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig.

1.4	Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Kor/stemmebruk, musikk/hørelære/lytting, dans, drama og kunst- og kulturhistorie.
Til sammen 11 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, naturfag, B/C-språk og kroppsøving.
Til sammen 20 uketimer.

Valgfag
4 uketimer

1.5	Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I i studie-retningen.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

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.
Dessuten kreves kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå innenfor følgende fag:
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer) og naturfag (5 uketimer).

































Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene


Gjennom arbeidet med studieretningsfagene skal elevene ved avsluttet grunnkurs 

	ha utviklet sin evne til opplevelse av ulike kunstneriske uttrykk
	
	ha noe innsikt i og forståelse for kunstfagenes bidrag til kulturarven og for deres 	særpreg og betydning i forhold til andre tradisjoner

	ha noe innsikt i kunstfagenes plass og betydning i samfunnet

	ha gjort erfaringer med og reflektert over kunstfagenes allmenndannende funksjon, bl.a. 	med hensyn til konsentrasjon, disiplin, utholdenhet, selvstendighet og vurderingsevne

	ha syn for kunstfagenes bidrag til forståelse av andre mennesker og kulturer

	ha grunnlag for å bruke kunstneriske uttrykksformer som kilde til opplevelse

	ha utviklet elementær ferdighet i og forståelse for alle de 3 kunstfagene

	ha kommet videre i ferdighet og forståelse i minst ett av fagene musikk, dans eller 	drama

	ha utviklet fantasi og kreativitet i arbeidet med kunstneriske uttrykksformer

	kunne samarbeide og ta ansvar for sin egen og fellesskapets utvikling

	ha utviklet sin evne til formidling innen kunstfagene

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere enkle prosjekt der bidrag fra de tre 	kunstfagene inngår i en naturlig enhet













2.2	Kor/Stemmebruk


Mål 1
Elevene skal ha opplevd hvordan fri og naturlig klang, riktig intonasjon og godt engasjement får god kormusikk til å leve

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha arbeidet sammen om å nå et felles mål

1b	ha opplevd et fellesskap med medelever

1c	ha utviklet evne til å innordne seg og kunne samarbeide

1d	ha bidratt til utviklingen av et godt miljø i koret


Mål 2
Elevene skal kjenne grunnleggende prinsipper for sunn sangteknikk og stemmebruk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beherske grunnleggende oppvarmingsøvelser for stemmen

2b	ha arbeidet med grunnleggende tonedanning

2c	beherske god tekstuttale/diksjon

2d	kjenne og kunne utføre grunnleggende pustetekniske øvelser

2e	kunne utføre holdningsøvelser

2f 	kunne gjøre avspenningsøvelser


Mål 3
Elevene skal ha utviklet sin musikalske uttrykksevne og sitt gehør

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	gjennom arbeid med musikalske elementer som rytme, dynamikk, frasering, presisjon, 	korbalanse, intonasjon, klang etc. ha forbedret sin musikalske uttrykksevne

3b	ha utviklet sitt gehør gjennom arbeid med sanger fra det sentrale korrepertoar
3c	ha utviklet sin musikalske inntrykksvarhet/lydhørhet overfor medkoristene og sin evne 	til musikalsk innordning i et felles uttrykk
 

Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kjennskap til korlitteraturen

Hovedmomenter.
Elevene skal ha noe kjennskap til et utvalg av følgende emner

4a	enkle sanger og viser fra forskjellige epoker og genrer

4b	talekor og resitasjon av tekst til sang/lydkulisse/sorl

4c	prima vista sang

4d	sentrale deler av a-cappella-repertoaret

4e	korsangrepertoar med instrumentalt følge

4f	kormusikk i jazz-tradisjonen

4g	kormusikk i rock-tradisjonen

4h	kormusikk i pop-tradisjonen

4i	utdrag av eller hele større korverker, musicals, operetter, operaer

4j	verker fra samtidsmusikken

4k	kormusikk i folkemusikktradisjon


Mål 5
Elevene skal ha erfaring i framføring av musikk i et korfellesskap, og derigjennom ha erfart det overskudd og den glede det gir å formidle musikk til andre

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha deltatt med koret på huskonserter og/eller eksterne konserter

5b	ha arbeidet med motiverende repertoar

5c	ha fått korfaglig grunnlag for å delta i fritidsmusikklivet




Mål 6
Elevene skal ha arbeidet med forholdet korsang/bevegelse

Hovedmomenter
Elevene skal ha arbeidet med  

6a	bevegelse til sang, f.eks. til
	- prosesjoner
	- ringdanser
	- formasjoner
	- gester o.l.






































2.3	Musikklære/Hørelære/Lytting


Mål 1
Elevene skal ha utviklet evnen til opplevelse gjennom aktiv lytting til musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha innsikt i og drøftet de kunstneriske kvalitetene ved de ulike musikalske genrer, som 	kunstmusikk, jazz, folkemusikk, rock

1b	bl.annet ved konsertbesøk ha opplevd det fellesskapet som utvikles i en felles 	lyttesituasjon

1c	ha fått trening i å sette ord på opplevelser og assosiasjoner som aktiv lytting til ulike 	musikkgenre frambringer


Mål 2
Elevene skal ha utviklet ferdigheter i aktiv lytting til musikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha noe innsikt i enkle lytteteknikker

2b	kunne anvende disse teknikkene i nye musikalske sammenhenger


Mål 3
Elevene skal kjenne de vanligste notasjonssymboler og de vanligste symboler for tempo, takt og rytme

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	lese enkle rytmer fra bladet (prima vista)

3b	notere ned enkle forespilte rytmer på firedels og åttendedels puls, samt underdelinger, 	pauser, punkteringer og synkoper innenfor pulsen

3c	de viktigste tegn, symboler og uttrykk for artikulasjon,dynamikk og karakter






Mål 4
Elevene skal kunne synge, høre og skrive ned enkle melodier, intervaller og akkorder

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne synge, høre og skrive ned enkle melodier i dur og moll

4b	kunne synge, identifisere, navngi og skrive ned intervaller fra prim og opp til oktav

4c	kjenne oppbyggingen av dur- og mollakkorder

4d	kjenne hovedtreklangene i dur og moll og deres grunnleggende funksjoner, samt 
	dominant septimakkorder


Mål 5
Elevene skal kjenne ulike skalaers oppbygging f.eks. dur, moll, heltoneskala, 	pentaton skala, kromatisk skala og vanlige bluesskalaer, skalaer i norsk folkemusikk og ha noe kjennskap til kirketoneartene


Mål 6
Elevene skal ha kjennskap til noen av musikkens grunnleggende elementer og enkel formoppbygging

Hovedmomenter
Elevene skal kunne gjenkjenne

6a	motiv, melodisk og rytmisk

6b	tema, melodisk og rytmisk

6c 	todelt og tredelt form


Mål 7
Elevene skal kjenne de viktigste instrumentene og ulike besetninger de inngår i










2.4	Dans


Mål 1
Elevene skal kunne bevege seg i forhold til musikk

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	gjennom dansetrening bli kjent med hvordan egen kropp fungerer i forhold til dans

1b	kunne bevege seg til ulike former for musikk

1c	kunne skille ulike takter/rytmer innen musikken/dansen

1d	gjennom dansetrening få forståelse for sine egne fysiske muligheter innen dans


Mål 2
Elevene skal få en innføring i en eller flere danseformer

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	ha fått innføring i noen av følgende danseformer:
	- klassisk ballett
	- jazzballett
	- fridans
	- norske folkedanser
	- typiske folkedanser fra andre land
	- stilhistoriske danser

















2.5	Drama


Mål 1
Eleven skal ha innsikt i hvor viktig ensemblekunsten er for alt dramatisk arbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha samarbeidet i små og store grupper

1b	ha trent opp sin inntrykksvarhet overfor medelevenes faglige utspill

1c	ha vist medansvar angående trygghetsnivået i gruppen

1d	ha arbeidet bevisst for å oppleve gleden ved å utfolde seg i et ensemble


Mål 2
Eleven skal ha økt sin evne til skapende dramatisk virksomhet
	
Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha forbedret sitt ekspressive kroppsuttrykk

2b	ha blitt fortrolig med å bruke stemmen på en ekspressiv måte

2c	ha blitt fortrolig med å opptre for medelever

2d	ha trent opp sin evne til spontanitet 

2e	beherske elementære improvisasjonsteknikker
	(som f.eks. improvisasjon med utgangspunkt i ulike impulser som f.eks.: sanser, ord/ 	setninger, musikk/lyd, dans/bevegelse, rekvisitter, bilder, rollekort, skjult informasjon, 	hvem-hva-hvor-øvelser, aksepterings- og blokkeringsøvelser, skulpturtrening)

2f	ha trent sin inntrykksvarhet/lydhørhet overfor ytre stimuli og indre impulser


Mål 3
Elevene skal ha arbeidet med elementær dramatisk formgiving

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne strukturere/fastlegge en improvisasjon til et fast arrangement med 	(tilnærmelsesvis) bundet tekst

3b	kunne tolke/formgi en mindre litterær tekst 


Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskap om teater

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha sett minst en teaterforestilling (levende teater/fjernsynsteater)

4b	ha diskutert/tolket det de har sett

4c	ha noe innsikt i teatrets bruk av scenografi, lys og musikk



































2.6	Kunst- og kulturhistorie


Mål 1
Elevene skal ha en grunnleggende innsikt i sin egen kulturhistoriske bakgrunn og i samtidens ulike kunstneriske uttrykksformer 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha oppøvd sin visuelle og auditive sans og evnen til opplevelse av kunstuttrykk fra ulike 	stilperioder

1b	kunne gi en oversikt over og gjenkjenne de viktigste stilepoker

1c	ha kjennskap til og kunne beskrive et antall sentrale og tidstypiske kunstneriske 	uttrykksformer i de ulike stilperioder - i folkekunsten og den etablerte kunsten 	
	- innen områdene
		- musikk
		- dans
		- teater
		- bildende kunst


Mål 2
Elevene skal ha noe innsikt i kunstens plass og rolle i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne dokumentere forståelse for sammenhengen mellom de generelle samfunns-	messige endringer og endringer i kunst- og kulturuttrykk

2b	kunne drøfte noen grunnleggende spørsmålsstillinger og temaer som f.eks.:
	- hvorfor skapes det kunst?
	- kunstens forhold til religion
	- kunst og politikk
	- kunst og etikk
	- kunstnerens skiftende rolle gjennom historien
	- kunst og kommersialisering








2.7	Valgfag


Det vises til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.


2.7.1	InstrumentalopplæringInstrumentalopplæring innbefatter også vokalopplæring


Mål 1
Ut fra egne forutsetninger skal elevene ha bedret sine ferdigheter på hovedinstrument

Hovedmomenter
Elevene skal kunne dokumentere at de har

1a	forbedret sin tekniske beherskelse av instrumentet

1b	et bevisst forhold til rasjonell kroppsbruk ved instrumentet slik at de unngår 	belastningsskader

1c	utviklet evne til gehørspill/-sang eller utviklet ferdigheter i gehørinnlæring (gjelder 	folkemusikk)

1d	utviklet ferdigheter i bladspill/-sang

1e	utviklet ferdigheter i innstudering

1f	arbeidet noe med enkel improvisasjon


Mål 2
Elevene skal ha fått trening og erfaring i å uttrykke kunstneriske kvaliteter i ulike typer musikkstykker

Hovedmomenter
Elevene skal kunne 

2a	dokumentere at de har kjennskap til deler av instrumentets repertoar

2b	spille fra forskjellige stilperioder og ulike genre







Mål 3
Elevene skal ha utviklet evnen til å formidle musikk til andre på sitt hovedinstrument

Hovedmomenter
Elevene skal ha

3a	deltatt aktivt på et minimum antall konserter eller annen type formidlingssituasjoner

3b	deltatt med samspill/samsang i ulike arrangementer


Mål 4
Elevene skal ha oppøvd evnen til opplevelse av ulike typer musikalske uttrykksformer

Hovedmomenter
Elevene skal ha

4a	blitt kjent med ulike deler av musikklitteraturen

4b	vært aktive tilhørere til medelevers opptreden

4c	oppøvd evnen til å vurdere egen musikkutøvelse


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskap om sitt instrument

Hovedmomenter
Elevene skal kunne dokumentere grunnleggende kunnskap om

5a	instrumentets oppbygging og evt. historiske utvikling

5b	alminnelig vedlikehold av instrumentet

5c	særlige virkemidler 


Mål 6
Ut fra sine forutsetninger skal elevene ha grunnlag for å bruke minst 2 instrumenter som støtte for andre fag og musikkaktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha grunnleggende kjennskap til et tasteinstrument f.eks klaver, orgel eller trekkspill

6b	ha grunnleggende kjennskap til sin egen stemme	


2.7.2	Ensembler


Mål 1
Elevene skal ha vist aktiv deltakelse i utvikling av  et musikalsk og sosialt fellesskap og et godt miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne innordne seg i en musikalsk sammenheng gjennom ensembler av forskjellig slag 	og størrelse

1b	ha arbeidet sammen om å nå et felles mål

1c	kunne tilpasse seg gruppens fellesskap

1d	kunne ta ansvar for egen og fellesskapets utvikling


Mål 2
Elevene skal ha trening i samsang og samspill

Hovedmomenter
Elevene skal ut fra skolens, lokalsamfunnets og den enkeltes forutsetninger

2a	ha deltatt i ulike samspillgrupper, eksempler er:
	- klassekor
	- ulike typer vokalensembler
	- rockeband
	- jazzband (f.eks. storband)
	- korps (brass eller janitsjar)
	- ulike typer blåsebesetninger som f.eks. blåsekvintett eller messingkvintett
	- strykeorkester
	- orkester med tilnærmet symfonisk besetning
	- visegrupper
	- folkemusikkgrupper
	- gammeldansgrupper
	- slagverkgrupper
	- gitargrupper
	- ulike kammergrupper








Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til samspillrepertoar fra sitt instrument og eventuelt andre instrumenter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha arbeidet med sentralt samspillrepertoar fra sitt instrument og eventuelt andre 	instrumenter

3b	ha arbeidet med repertoar prima-vista


Mål 4
Elevene skal ha fått trening i å opptre

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	gjennom ensemblegrupper ha fått erfaring i å formidle musikk til et publikum

4b	ha erfart det overskudd og den glede det gir å formidle musikk til andre

4c	ha deltatt med ulike ensembler på huskonserter og eksterne konserter
























2.7.3	Dans I


Mål 1
Elevene skal kjenne til de grunnleggende elementer og prinsipper for kroppens bevegelsesmønster innen dans

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vise og forklare om kroppens senterlinje og riktig plassering

1b	kunne vise hvordan man strekker kroppen og puster riktig

1c	kunne enkel koordinasjon




2.7.4	Dans II


Mål 1
Elevene skal ha forbedret sin danseteknikk og ferdighet ut fra sine forutsetninger

Hovedmomenter
Elevene skal ha

1a	forbedret sine danseferdigheter gjennom systematisk trening

1b	forbedret koordinasjonsevne, balanse og reaksjonsevne

1c	forbedret spenst, styrke og mykhet/fleksibilitet

1d	opparbeidet bedre balanse

1e	kjennskap til elementer og former innenfor feltet de har valgt

1f	gjennomgått grunntrening og forstå nødvendigheten av den


Mål 2
Elevene skal ha forståelse for den teoretiske del av faget

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne oppbyggingen av danseundervisningen

2b	vite hvordan de utfra sine forutsetninger kan forbedre sin teknikk uten å påføre seg  	skader

2c	kjenne til danseterminologien innenfor det feltet de har valgt

2d	kunne se sammenhengen mellom musikk og dans, og kjenne til de musikalske 	uttrykkene for tempo, takt og noteverdier som brukes innen dansefeltet


Mål 3
Elevene skal ha utviklet sitt kunstneriske/estetiske uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal ha 

3a	opptrådt og deltatt i minst en elevoppvisning/forestilling i løpet av året


Mål 4
Elevene skal ha stimulert sin interesse for levende dans

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha sett og opplevd danseforestillinger,
	- levende forestillinger
	- video eller film

4b	formidle egne synspunkter i diskusjoner/samtaler




















2.7.5	Drama I


Mål 1
Elevene skal ha utviklet sine skapende evner til dramatisk formgivning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	mestre grunnleggende oppvarmingsøvelser/teknikker

1b	ha formgitt en scene/sketsj med utgangspunkt i improvisasjon 

1c	ha formgitt et tema av etisk, psykologisk  eller samfunnsmessig art

1d 	ha tolket/formgitt/formidlet en tekst

1e	ha utarbeidet en "scenisk tekst" frem til visning for et publikum  	
	("Scenisk tekst" kan defineres som fantasier, ideer eller egne/andres tekster som er gitt 	en scenisk form)


Mål 2
Elevene skal ha elementær kunnskap om noen av teatrets tekniske elementer, f.eks.:
- lys		- dekorasjoner
- lyd		- sminke
- kostymer


Mål 3
Elevene skal ha innsikt i den kunstneriske prosessen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha vurdert arbeidsprosessen/valgprosessen bak eget dramatisk formingsarbeid

3b	ha gjort seg gruppedynamiske erfaringer og diskutert disse, f.eks. angående:
	- lederskap
	- partnerskap
	- gruppefellesskap

3c	ha ført loggbok/arbeidsbok

3d	kjenne noen sentrale begrep om dramafagets og teatrets terminologi

3e	ha grunnleggende kjennskap til prosessen fra ide til forestilling


Mål 4
Elevene skal ha fått større innsikt i og forståelse for andre menneskers handlingsmønster og livssituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha arbeidet med rollespill

4b	ha prøvd rollebytte

4c	kunne drøfte problemer av etisk, psykologisk eller samfunnsmessig art i forbindelse 	med rollespill og/eller dramatiske formingsarbeider




2.7.6	Drama II


Mål 1
Elevene skal ha utviklet sin kropp og sin stemme som sitt eget personlige instrument

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	mestre grunnleggende oppvarmingsøvelser/teknikker

1b	ha økt sin sceniske mottakelighet overfor ytre stimuli og indre impulser (scenisk mot-	takelighet kan defineres som evnen til å være inntrykksvar/lydhør selv om noen ser på)

1c	ha forbedret sin kroppsbeherskelse

1d	ha utviklet sine stemmeressurser

1e	ha arbeidet praktisk med noen forskjellige skuespillertekniske effekter, som f.eks.
	- lydforming
	- spesielle improvisasjonsteknikker som f.eks. teatersport eller Commedia dell`Arte
	- klovneteknikker
	- akrobatikk
	- masker
	- mime
	- skyggeteater
	- boalteknikker/bildeteater
	- teknikker fra Stanislavskys metode

1f	ha personliggjort teknikkene ved å ha brukt/trent dem eksperimentelt 


1g	kunne drøfte/reflektere over teknikkene som kilde til personlig motivasjon og 	egenutvikling

1h	ha drøftet/reflektert over teknikkene som kilde til større formidlingskraft/spilleenergi på 	scenen


Mål 2
Elevene skal ha noe innsikt i en teaterforestillings grunnelementer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne drøfte/reflektere over teatret de har sett, f.eks.:
	- instruktørens tolkning
	- skuespillerens tolkning
	- scenografiens virkning
	- virkningen av lyd og lys

2b	ha oppøvd sin kritiske sans

2c	ha skrevet rapport og egne teateranmeldelser 




2.7.7	Tegning, form og farge


Det vises til grunnkurs formgivingsfag hvor modul 1 er hovedgrunnlaget for opplæringen i valgfaget.


















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.

Vurdering vil ha ulike hensikter, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 	læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og videre utdanning 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/lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er be-
	skrevet i opplæringens mål.
	 	Vurderingen av eleven/lærlingen skal vise i hvilken grad hun/han har nådd målene i
	læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom to hovedtyper vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere  motivere elever/lærlinger og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene.  Slik vurdering kan være formell eller uformell.  Et nyttig hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføring av opplæringen.  Formell vurdering underveis kommer til uttrykk 
i terminkarakterer.  Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i en standpunktkarakter og i et dokumentert 
resultat av en avsluttende eksamen.




3.4  Spesielle forhold som gjelder faget

Vurdering i grunnkurs musikk, dans og drama uttrykkes formelt dels ved tallkarakterer, dels ved "bestått"/"ikke bestått".  

Det vises til vedlegg 2 om standpunktkarakterer.

Det er målene for det enkelte fag som er utgangspunktet for vurdering av eleven.

Elevene skal ha deltatt i minst ett tverrfaglig prosjektarbeid i fagene: 	
Kor/stemmebruk, dans, drama og kunst- og kulturhistorie.
I tillegg skal elevene gjennomføre et prosjektarbeid hvor både felles allmenne fag og studie-retningsfag inngår.




































Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling grunnkurs musikk, dans og drama


Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
150
4
Engelsk
187
5
Naturfag
187
5
B/C-språk
150
4
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Kor/Stemmebruk
75
2
Musikklære/Hørelære/Lytting
112
3
Dans
75
2
Drama
75
2
Kunst- og kulturhistorie
75
2



Valgfag*
150
4
	Instrumentalopplæring
	Ensembler
75
75
2
2
	Dans I
	Dans II
75
75
2
2
	Drama I
	Drama II
75
75
2
2
	Tegning, form og farge
75
2



Tilsammen
1309
35


*Valgfag:	Elevene må velge 2 av valgfagstimene innenfor musikk, dans eller drama.  De kan 	velge alle 4 timer innenfor samme gruppe, eller velge 2 timer utenfor den gruppen 	de har valgt, men innenfor musikk, dans, drama eller valgfaget tegning, form og 	farge.

	Eks.	1)	Eleven har valgt 2 timer "Instrumentalopplæring", og kan da velge 			     2 timer "Dans I".

		2)	Eleven har valgt 2 timer "Drama I", og kan da velge 2 timer 
			"Tegning, form og farge".




1.2	Moduler


Studieretningsfagene og valgfagene utgjør hver én modul.



Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Konf. 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 grunnkurs musikk, dans og drama.


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
I studieretningsfagene kor/stemmebruk og dans og valgfaget ensembler gis karakteren "bestått" /"ikke bestått", i alle øvrige fag gis tallkarakterer. 
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A. Prinsipper:

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


B. Eksamen på kurset:

    Studieretningsfag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i følgende studieretningsfag:
	Musikklære/Hørelære/Lytting; Dans; Drama og 	Kunst- og 	kultuthistorie.  
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

    Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende felles allmenne fag.

    Eksamensform:	Studieretningsfagene:  
	Musikklære/Hørelære/Lytting:  skriftlig og/eller praktisk/muntlig.
	Dans: Praktisk/muntlig.
	Drama: Praktisk/muntlig.
	Kunst- og kulturhistorie: Skriftlig.
	Felles allmenne fag:  se den enkelte læreplan.



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

