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


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, 23. januar 1995.
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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 mennesket i sin søken etter identitet og uttrykk, og for en hel nasjon, som en vital del av den nasjonale kultur. Samtidig uttrykker musikk seg gjennom et internasjonalt språk som er hevet over alle språkbarrierer.

I Norge har vi alltid hatt musikk som et skolefag, enten som felles allmennfag eller som valgfag. Etterhvert ble det også mulig å velge musikk som studieretningsfag på musikklinje. 

Musikk er i sin egenart utøvende. Det er derfor naturlig at VKI og VKII i musikk har en profil hvor de utøvende fagene har en sentral plass i opplæringen. Det legges vekt på at elevene får medvirke ved konserter i og utenfor skolen som solist, i samspill eller samsang. Både forberedelsene til konsertene og gjennomføringen av dem har stor faglig og sosial verdi. I VKII vil elevene også få trening i å legge opp og presentere et konsertprogram for en målgruppe.

Innen den elektroniske teknologien er det utviklet utstyr som er blitt meget nyttige hjelpe-midler, spesielt i deler av satslæren.

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

Musikkfagene må ikke ses som en isolert blokk. Undervisningen i teoretiske og utøvende musikkfag bør samordnes slik at elevene ser sammenhengen mellom dem. 

I arbeidet med musikk vil elevene få innsikt i kulturarven og hvordan musikk har vært brukt og brukes i dag. Samtidig får elevene utviklet sin egen uttrykksevne og de får erfaring med å bruke musikk som kommunikasjon ved å formidle musikk til andre. 

Gjennom musikk utvikles evnen til estetisk følsomhet. Skapende evner utvikles gjennom kunnskap om musikk kombinert med utøvelse av musikk på eget hovedinstrument og i samspill med andre, og elevene vil oppleve hvilken glede dette gir.

Musikk VKI og VKII bygger på grunnkurs musikk, dans og drama og gir et godt grunnlag for den som ønsker å utdanne seg til musiker, musikkpedagog eller andre yrker hvor ferdigheter i og kunnskaper om musikk er nyttig. 



1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

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

1.4	Innhold

Videregående kurs I og II musikk 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

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.

Fullført og bestått grunnkurs musikk, dans og drama, videregående kurs I musikk og videregående kurs II musikk gir generell studiekompetanse.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene for VKI og VKII musikk

Elevene skal 

	kunne bruke ulike musikalske uttrykksformer som kilde til opplevelse

	ha ferdigheter i å utøve musikk på høyest mulig nivå ut fra egne forutsetninger

	ha en god forståelse for og bred kunnskap om den teoretiske delen av musikkfaget

	ha evne til å formidle musikk gjennom utøvende aktivitet

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

	vise kreativitet i arbeidet med musikk

	ha en musikkfaglig helhetstenkning og kunne knytte musikkdisiplinene til hverandre i meningsfylte sammenhenger

	ha utviklet tro på egne evner gjennom et trygt læringsmiljø

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper i musikk tverrfaglig

	ha et godt grunnlag for videre studier i musikk

	ha utviklet egenskaper som konsentrasjon, disiplin, utholdenhet, selvstendighet og vurderingsevne

	ha etiske holdninger til egen yrkesutøvelse

	gjennom samarbeid ha evne til å ta ansvar for egen og fellesskapets utvikling

	ha respekt for ulike musikksjangrer

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

	ha innsikt i musikkens plass og betydning i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt

	ha forståelse for bruk av musikk i miljøets tjeneste

	ha positive holdninger og forståelse for andre mennesker og kulturer

2.2	Videregående kurs I



2.2.1	Hovedinstrument


Mål 1
Elevene skal kunne uttrykke kunstneriske kvaliteter på instrumentet, og kunne formidle dette til andre

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forme et musikkverk

1b	kunne spille/synge et representativt utvalg innenfor instrumentets repertoar

1c	ha deltatt aktivt på konserter i skolens regi og i andre sammenhenger


Mål 2
Elevene skal ha gode ferdigheter på instrumentet

Hovedmomenter
Elevene skal ha

2a 	forbedret sin teknikk på instrumentet

2b	gode ferdigheter i bladspill/-sang


Mål 3
Elevene skal vise evne til kreativt arbeid på hovedinstrumentet

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	vise ferdigheter i gehørspill/-sang

3b	improvisere på en enkel måte over en kort melodi, rytme eller akkorder


Mål 4
Elevene skal kunne ta ansvar for egen utvikling på instrumentet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

4b	ha utviklet hensiktsmessige arbeidsformer og teknikker for innstudering og utenatlæring

4c	delta aktivt i valg av repertoar og kunne begrunne dette

4d	kunne vurdere eget spill/sang


Mål 5
Elevene skal ha utviklet evne til opplevelse av forskjellige musikksjangrer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	selv ha spilt/sunget og fått innsikt i et bredt repertoar 

5b	ha vært aktive tilhørere til medelevers og andres opptreden



2.2.2	Biinstrument og besifringsspill


Elever som ikke har klavèr som hovedinstrument gjennomfører mål 1 og 2 på et tasteinstrument. Elever som har klavèr som hovedinstrument gjennomfører mål 1 og 2 på et selvvalgt biinstrument. Alle elevene gjennomfører målene 3, 4 og 5 på et taste- eller akkordinstrument

Mål 1
Elevene skal ha videreutviklet ferdigheter i innstudering, notebildelesning og 
bladspill/-sang

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	beherske grunnleggende teknikk på instrumentet

1b	beherske innstudering, notebildelesing og bladspill/-sang av enkle stykker

1c	kunne bruke instrumentet som støtte for andre fag


Mål 2
Elevene skal kunne bruke instrumentet som uttrykksmiddel

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	vise evne til musikalsk forming av stoffet

2b	kunne spille/synge enkle stykker eller deler av verk med ulik karakter

2c	vise evne til å formidle musikk på instrumentet


Mål 3
Elevene skal kunne vise ferdigheter i gehørspill

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	spille enkle melodier etter gehør

3b	lage forskjellige akkorder og akkompagnementsfigurer til ubesifrede melodier etter gehør

3c	transponere enkle melodier med besifring etter gehør


Mål 4
Elevene skal kunne dokumentere praktisk akkordforståelse og kunne spille besifrede melodier

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	de vanligste besifringsnotasjoner 

4b	lage besifring ved bruk av hovedtreklangene på en forespilt eller notert melodi

4c	spille melodier som er enkelt besifret 

4d	spille prima vista enkle melodier besifret med hovedtreklangene 


Mål 5
Elevene skal kunne bruke ulike akkompagnementsfigurer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	spille forskjellige akkompagnementsfigurer til besifrede melodier av ulik stil og karakter



2.2.3	Kor og ensembler


Mål 1
Elevene skal ha videreutviklet sin musikalske uttrykksevne

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne skape musikalsk uttrykk ut fra de informasjoner et notebilde gir, den instruksjon dirigenten gir og egne musikalske intensjoner

1b	kunne bruke elementer som rytme, dynamikk, teksting og frasering for å skape musikalsk uttrykk

1c	ha gode ferdigheter i bladsang og -spill


Mål 2
Elevene skal ha deltatt aktivt med koret og ensemblene på huskonserter og/eller eksterne konserter

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	ha opplevd gleden ved å formidle musikk til andre

2b	gjennom konserter med koret og ensemblene ha utviklet en beredskap og erfaring i å beherske en konsertsituasjon



Mål 3
Elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i korsang og ha noe kjennskap til kor- og samspillrepertoar

Hovedmomenter
Elevene skal ha noe kjennskap til 

3a	enkle sanger og viser fra forskjellige epoker og sjangrer, herunder sanger fra norsk og andre lands folkemusikk

3b	a cappella-repertoaret

3c	sanger med instrumentalt følge

3d	kormusikk i jazz-, pop-rock eller gospeltradisjon 

3e	samspillrepertoar for sitt hovedinstrument


Mål 4
Elevene skal ha trening i samsang og samspill, særlig på sitt hovedinstrument og skal ha opplevd og bidratt til sosial samhørighet, trivsel og godt miljø i kor og ensembler

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	ha deltatt aktivt i ulike samspillgrupper

4b	ha arbeidet bevisst for å oppleve gleden ved å utfolde seg i kor og ensembler

4c	kunne ta imot instruksjon, lytte og innordne seg i et fellesskap



2.2.4	Ensembleledelse


Mål 1
Elevene skal kunne dirigere/lede og instruere klassekoret i sanger fra kor-repertoaret og gjennomføre enkle øvelser med klassekoret

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	beherske ledig og naturlig slagteknikk i sanger av ulik karakter

1b	kunne grunnleggende teknikker for stemmeøving

1c	kunne bruke stemmegaffel

1d	beherske elementære former for feilretting 

1e	kunne instruere ensemblet i stykkets karakter og gi veiledning i dynamikk, frasering og musikalsk uttrykk

1f	kunne instruere koret i god teksting

1g	kunne motivere ensemblet og skape entusiasme for det å synge i kor og delta i ensembler

1h	kunne demonstrere og lede enkle oppvarmings-, holdnings-, avspennings- og pusteøvelser

1i	kunne demonstrere og lede enkle klang-, intonasjons- og tonedanningsøvelser


Mål 2
Elevene skal kunne elementær partituranalyse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	gjennomføre rasjonell innstuderings- og analysemetode med tanke på instruksjon og dirigering

2b	utføre rasjonell merking av partitur, som inntegning av hjelpesymboler i notebildet


Mål 3
Elevene skal kunne formidle musikalsk uttrykk ut fra de informasjoner notebildet gir og egne intensjoner

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	formidle et notebilde med utgangspunkt i de musikalske informasjoner et notebilde gir, og ut fra egne intensjoner



2.2.5	Hørelære


Mål 1
Elevene skal kunne oppfatte ulike melodiske, rytmiske, harmoniske og dynamiske strukturer i klingende musikk 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	høre og bestemme taktart og tonekjønn 

1b	høre og beskrive ulike melodiske, rytmiske og dynamiske elementer 


Mål 2
Elevene skal vise evne til melodisk og rytmisk minne og skal kunne danne seg klanglige forestillinger av noterte, enkle melodier

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	synge noterte og skrive ned forespilte melodiske intervaller fra prim til desim

2b	synge noterte og skrive ned enkle, forespilte motiver og fraser

2c	synge noterte og skrive ned enkle, forespilte melodier i dur som modulerer til dominant-tonearten og moll som modulerer til parallelltonearten

2d	lese noterte og skrive ned enkle, forespilte rytmer



Mål 3
Elevene skal kunne vurdere intonasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne stemme og/eller vurdere stemmingen av eget instrument

3b	ha god intonasjon i sang og spill



2.2.6	Satslære


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 ha god akkordforståelse

Hovedmomenter
Eleven skal kunne

2a	bestemme hovedtreklanger forespilt harmonisk i grunnstilling og omvendinger i dur og harmonisk moll

2b	skrive ned den enkelte akkords funksjons- eller besifringssymbol i en forespilt koralsats eller melodi med akkordakkompagnement hvor T, S, D, D7, DD og Ts er brukt

2c	synge firklangen som dominantseptimakkord i oppgang og nedgang i grunnstilling og alle omvendinger

2d	bestemme firklangen som dominantseptimakkord forespilt melodisk på klaver i grunn-stilling og alle omvendinger

2e	danne seg klanglige forestillinger av nedtegnet sats



Mål 3
Elevene skal kunne harmonisere tradisjonell, tonal 4-stemmig korsats etter funksjons-prinsipper og kunne analysere enkel tonal sats

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	beherske autentisk, plagal og frygisk kadens, samt halvslutning

3b	kjenne grunnleggende regler for stemmeføring, stemmeavstand, dobling og utelating av toner

3c	kunne harmonisere en oppgitt melodi for 4-stemmig blandet kor med bruk av T, S og D i grunnstilling og omvendinger, D7 i grunnstilling og omvendinger, D 6/4 og D 5/4, S 6/5 i grunnstilling og S6, D7, DD, bitreklangene som over- og undermedianter

3d	kunne gjennomføre harmonisk analyse av en tonal sats med de samme akkorder som nevnt i mål 3c, med tillegg av bidominanter og med tonalt utsving eller modulasjon

3e	ha noe kjennskap til trinnanalyse


Mål 4
Elevene skal beherske enkel melodikomponering

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	utforme en melodi med vekt på spenning og avspenning

4b	lage en melodi med gjennomtenkt bruk av formelementer

4c	tilpasse melodi til tekst med hensyn til form, rytme og stemning 



2.2.7	Musikkorientering


Mål 1
Elevene skal kunne bruke musikk som kilde til opplevelse og uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	beskrive hvordan de opplever karakteren i musikken de lytter til

1b	beskrive virkemidler som komponist og utøver bruker i formidlingen av musikken


Mål 2
Elevene skal ha oversikt over hovedlinjer i europeisk musikkhistorie fra renessansen og fram til år 1900

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kjenne grunnleggende formprinsipper og komposisjonsteknikker

2b	kjenne sentrale stilistiske virkemidler slik de ble brukt i de forskjellige stilepokene

2c	ha kunnskaper om sentrale komponister og noen av deres verk

2d	kjenne forskjellige komposisjonstyper og hvordan de har utviklet seg 

2e	ha noe innsikt i kunstsynet (estetikken) i ulike musikkhistoriske epoker


Mål 3
Elevene skal ha innsikt i grunnleggende særtrekk ved norsk og samisk folkemusikk

Hovedmomenter
Elevene skal ha

3a	kjenne sentrale stilistiske og formessige særtrekk

3b	ha oversikt over de viktigste instrumentene fra norsk folkemusikktradisjon og ha noe
	kunnskap om deres funksjonsmåter

3c	kunne identifisere de viktigste slåttetypene og hovedsjangrene i den vokale 
	folkemusikktradisjonen


3d	ha grunnleggende forståelse for musikkens kulturelle og funksjonelle forankring i 
	samfunnet gjennom ulike tider


Mål 4
Elevene skal ha noe kjennskap til andre kulturers musikalske ytringer

Hovedmomenter
Elevene skal ha kjennskap til noen eksempler på

4a	folkemusikk i Europa med hovedvekt på Norden

4b	etnisk musikk i andre verdensdeler



2.3	Videregående kurs II



2.3.1	Hovedinstrument


Mål 1
Elevene skal kunne gi musikkverker et selvstendig kunstnerisk uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne spille/synge et bredt utvalg innenfor instrumentets repertoar

1b	ha opptrådt aktivt på konserter i og utenfor skolen


Mål 2
Elevene skal ha videreutviklet sine ferdigheter og kreative evner på instrumentet

Hovedmomenter
Elevene skal ha

2a 	ha god teknikk på instrumentet

2b	ha solide ferdigheter i prima vista-spill/-sang

2c	kunne improvisere på en enkel måte over en kort melodi, rytme eller akkorder


Mål 3
Elevene skal kunne ta ansvar for egen utvikling på instrumentet

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	velge repertoar som er velegnet for egen utvikling

3b	planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid

3c	beherske metoder for innstudering av nytt repertoar

3d	kritisk vurdere eget spill/sang


Mål 4
Elevene skal ha videreutviklet evne til opplevelse av forskjellige musikksjangrer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	selv ha spilt/sunget og fått innsikt i et bredt repertoar 

4b	ha vært aktive tilhørere til medelevers og andres opptreden



2.3.2	Kor og ensembler


Mål 1
Elevene skal ha videreutviklet sine ferdigheter i korsang og sin musikalske uttrykksevne i kor og ensembler

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	demonstrere og gjennomføre øvelser for grunnleggende stemmepleie og grunnleggende korøvelser

1b	bidra aktivt til det musikalske uttrykk i koret og ensemblene

1c	forme det musikalske uttrykk i samarbeid med de andre i koret og ensemblene og 
	dirigenten/lederen


1d	drive selvstendig innstudering i korets stemmegrupper og arbeide selvstendig i 
	ensemblegrupper


Mål 2
Elevene skal kjenne et allsidig kor- og samspillrepertoar

Hovedmomenter
Elevene skal kjenne 

2a	korrepertoar fra forskjellige epoker og sjangrer

2b	utdrag fra eller hele større korverker, musicals, operetter eller operaer

2c	sentralt samspillrepertoar for sitt hovedinstrument


Mål 3
Elevene skal ha deltatt med koret og ensemblene på huskonserter og eksterne konserter og bidratt aktivt til sosial samhørighet, trivsel og godt miljø i koret og ensemblene

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kunne beherske en konsertsituasjon med koret og ensemblene

3b	ha opplevd gleden i en formidlingssituasjon og kontakten med et publikum på konsertene



2.3.3	Ensembleledelse


Mål 1
Elevene skal kunne dirigere kor og vokalensembler a cappella og med instrumentalt følge i ulike framføringssituasjoner og kunne dirigere/lede instrumentalensembler

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	mestre taktfigurene 5-7-9-12 slag per takt, underdelinger og blandede taktarter

1b	ha god slagteknikk 

1c	ha elementære ferdigheter i dirigering av instrumentalensembler

1d	kunne forklare og vise forskjellen mellom å dirigere kor og instrumentalensembler


Mål 2
Elevene skal kunne instruere korsanger a-cappella og med instrumentalt følge, og enkle instrumentalstykker

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne rasjonelle arbeidsmåter for instruksjon av ensembler

2b	kunne mestre feilretting 

2c	beherske rasjonelle metoder for stemmeøving


Mål 3
Elevene skal kunne utføre partituranalyse av vokalt og instrumentalt repertoar 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	beherske analyse og rasjonell merking av partitur

3b	kunne dirigere enkle partitur utenat


Mål 4
Elevene skal kunne skape og formidle et selvstendig musikalsk uttrykk ut fra et notebilde og egne intensjoner

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	på en selvstendig måte kunne formidle et notebilde med utgangspunkt i de musikalske 
	informasjoner et notebilde gir, og ut fra egne intensjoner

4b	kjenne repertoar for kor og instrumentalensembler og kunne velge hensiktsmessig og motiverende repertoar 


2.3.4	Hørelære


Mål 1
Elevene skal kunne oppfatte og memorere melodiske, rytmiske og harmoniske strukturer i klingende musikk 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	gjengi og skrive ned forespilte harmoniske intervaller i størrelse fra prim til desim

1b	gjengi og skrive ned forespilte motiver og fraser

1c	skrive ned enkle, tostemmige melodier

1d	skrive ned melodier i dur og moll med modulasjon til dominant- og parallelltonearten

1e	gjengi og skrive ned foreleste og spilte rytmer

1f	korrigere et notebilde med innlagte feil i melodi og rytme


Mål 2
Elevene skal kunne anvende musikkens ulike elementer i sin musikkutøving

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	bestemme og synge intervaller fra prim til desim, notert i G-, C- og F-nøkkel

2b	synge prima vista tonale melodier med modulasjon til dominant- og parallelltonearten

2c	synge prima vista enkle, fritonale temaer og melodier

2d	lese noterte rytmer med fjerdedelen og åttendedelen som fellesenhet og alla breve, skjeve og vekslende taktarter, polyrytmikk og overbindinger




Mål 3
Elevene skal kunne vurdere intonasjon selvstendig

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	vurdere stemming og intonasjon i sin sang/sitt spill 


Mål 4
Elevene skal kunne danne seg klanglige forestillinger av nedtegnet musikk og kunne transkribere opptak av musikk

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	danne seg klanglige forestillinger av noterte melodier og tostemte melodier

4b	transkribere opptak av enkle melodier fra hovedinstrumentrepertoaret



2.3.5	Arrangering og komponering


Mål 1
Elevene skal videreutvikle kreativt arbeid med forskjellige satsteknikker og harmoniske stiler

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha opplevd den motivasjon og tilfredsstillelse det gir å lage og få framført eget musikalsk stoff

1b	ha fått utviklet og stimulert egen oppfinnsomhet og skapertrang

1c	kunne kritisk vurdere kvaliteten i egenprodusert stoff

1d	ha utviklet stilfølelse


Mål 2
Elevene skal kunne lage enkle arrangementer for ulike besetninger og kunne bruke tilgjengelig teknologi i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	med utgangspunkt i en besifret melodi eller en klaversats kunne arrangere for ulike vokal-ensembler a cappella eller med instrumentalledsagelse

2b	kjenne ulike instrumenters muligheter og begrensninger 

2c	kunne arrangere for ulike instrumentale ensembler 

2d	kunne lage et ferdigtransponert partitur og bruke dette i instruksjon og framføring

2e	beherske korrekt notasjon til bruk bl.a. i stemmeskriving

2f	kunne koble opp og bruke tilgjengelig datateknologi i arbeid med faget

2g	kunne arrangere og skrive ut egen sats ved hjelp av tilgjengelig datateknologi

2h	kunne vurdere kritisk på hvilken måte bruk av ny teknologi kan være et hjelpemiddel i arbeidet med forskjellige musikkfag


Mål 3
Elevene skal kunne skrive enkle komposisjoner innenfor gitte rammer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	lage en komposisjon

3b	tilpasse rytmer til tekst og kunne tilpasse komposisjonens karakter til stemnings-innholdet i teksten

3c	vurdere egne komposisjoner med hensyn til forskjellige virkemidler, stilarter og sjangrer



2.3.6	Musikkorientering


Mål 1
Elevene skal kunne bruke musikk som kilde til opplevelse og uttrykk, og forstå musikken og dens plass i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne beskrive egen opplevelse av musikk 

1b	kunne beskrive de virkemidler komponist og utøver bruker i formidlingen av musikk

1c	kjenne problemstillinger knyttet til ulike sammenhenger i den vestlige kultur og musikkens funksjon i dagens samfunn


Mål 2
Elevene skal ha oversikt over hovedlinjer i vestlig kunstmusikk fra år 1900 og fram til i dag

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne grunnleggende formsprinsipper og komposisjonsteknikker

2b	kjenne sentrale stilistiske virkemidler slik de ble brukt i de forskjellige stilretningene

2c	ha kunnskaper om sentrale komponister og noen av deres verk

2d	kjenne forskjellige komposisjonstyper

2e	ha noe innsikt i kunstsynet (estetikken) fra ca. år 1900 og fram til i dag


Mål 3
Elevene skal ha oversikt over jazzens historie

Hovedmomenter
Elevene skal ha

3a	innsikt i jazzens røtter, særtrekkene ved sjangren jazz, og kunnskap om jazzens utvikling fra 1920-tallet og fram til i dag

3b	kjenne sentrale stilarter og perioder, med minst to sentrale stilskapere fra hver

3c	ha forståelse for hvordan kunstmusikk har hentet elementer fra jazz og omvendt


Mål 4
Elevene skal ha oversikt over rockens historie fram til i dag

Hovedmomenter
Elevene skal ha

4a	kjennskap til rockens røtter og faktorer som har bidratt til rockens framvekst

4b	kunnskap om rockens utvikling fram til i dag

4c	kjennskap til de vanligste besetninger innen rock

4d	innsikt i rocken som fenomen i dagens samfunn


Mål 5
Elevene skal kunne innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder som grunnlag for fordypning i minst ett musikkfaglig emne

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	formulere problemstillinger innen emner som f.eks.:
	-	stilperiode, komponist, utøver, verktype eller sjanger
	-	musikkestetikk, musikksosiologi eller musikk i kulturhistorisk perspektiv
	-	ulike funksjoner som musikk og lyrikk, musikk og dans, musikk og drama, musikk og
		religion eller musikk og politikk

5b	utarbeide et skriftlig produkt basert på en eller flere problemstillinger

5c	planlegge og gjennomføre en muntlig/praktisk presentasjon av utvalgte deler av et emne

2.3.7	Musikkformidling


Mål 1
Elevene skal ha utviklet bevissthet omkring musikk som kommunikasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne ta stilling til kriterier for god og dårlig musikk

1b	ha utviklet evnen til å vurdere musikalske tolkninger

1c	kunne gi og ta imot konstruktiv kritikk

1d	ha grunnlag for å uttrykke seg skriftlig og muntlig om musikkframføringer

1e	ha skrevet egne musikkanmeldelser

1f	kunne skrive kortfattede og treffende tekster i konsertprogram

1g	ha innsikt i hvilken funksjon ulike former for musikkformidling har i samfunnet


Mål 2
Elevene skal kunne formidle musikk til andre

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha praktiske erfaringer i musikkformidling, primært på hovedinstrument

2b	ha satt repertoaret inn i en større sammenheng ved å vise til opplysninger om og omkring det repertoaret de spiller/synger

2c	kunne frigjøre skapende evner

2d	ha utviklet bevissthet omkring årsakene til og konsekvensene av prestasjonsangst

2e	kunne ta i bruk ferdigheter og kunnskaper oppnådd i andre fag

2f	ha noe kjennskap til feltet akustikk og akustikkens konsekvenser for den praktisk/ utøvende situasjonen

2g	kunne velge repertoar og tilpasse presentasjonsform til ulike målgrupper


2h	ha deltatt aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av en konsert

2i	beherske elementær sceneopptreden i formidlingssituasjonen


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 musikk


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




Hovedinstrument
381)
1
38
1
Biinstrument og besifringsspill
381)
1
0
0
Kor og ensembler
150
4
150
4
Ensembleledelse
75
2
75
2
Hørelære
38
1
75
2
Satslære
75
2
0
0
Arrangering og komponering
0
0
75
2
Musikkorientering
150
4
150
4
Musikkformidling
0
0
75
2





Valgfag
75
2
150
4





Til sammen
1309
35
1309
35

1)	Antall undervisningstimer til individuell opplæring fastsettes i eget rundskriv om minste lærertimetall.


1.2	Moduler i videregående kurs I og II musikk

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
VKI



Hovedinstrument
Modul 1: 	Alle mål i faget.
381)
1
Biinstrument og besifringsspill

Modul 2: 	Alle mål i faget.

381)

1
Kor og ensembler
Modul 3: 	Alle mål i faget.
150
4
Ensembleledelse
Modul 4: 	Alle mål i faget.
75
2
Hørelære
Modul 5: 	Alle mål i faget.
38
1
Satslære
Modul 6: 	Alle mål i faget.
75
2
Musikkorientering
Modul 7: 	Alle mål i faget.
150
4




VKII



Hovedinstrument
Modul 1: 	Alle mål i faget.
38
1
Kor og ensembler
Modul 2: 	Alle mål i faget.
150
4
Ensembleledelse
Modul 3: 	Alle mål i faget.
75
2
Hørelære
Modul 4: 	Alle mål i faget.
75
2
Arrangering og komponering

Modul 5: 	Alle mål i faget.

75

2
Musikkorientering
Modul 6: 	Alle mål i faget.
150
4
Musikkformidling
Modul 7: 	Alle mål i faget.
75
2

1)	Antall undervisningstimer til individuell opplæring fastsettes i eget rundskriv om minste lærertimetall.


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet i 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 
	enkelt elever som har behov for det kan opplæringen strekkes over lengre tid


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I og II musikk



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
I studieretningsfaget kor og ensembler VKI og VKII gis karakteren "bestått"/"ikke bestått", i alle øvrige fag gis tallkarakterer.
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 musikk:

	Studieretningsfag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i fagene biinstrument og 	besifringsspill eller satslære.
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	Biinstrument og besifringsspill	-	praktisk.
		Satslære	-	skriftlig.
		Felles allmenne fag	-	se den enkelte læreplan.


	Eksamen på videregående kurs II musikk: 

	Studieretningsfag:	Alle elever skal opp til eksamen i musikkorientering og 			hovedinstrument.
		Eksamensoppgaven i musikkorientering utarbeides sentralt.
 		Eksamensoppgaven i hovedinstrument utarbeides lokalt etter 			sentrale retningslinjer.
		I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i ett av følgende fag:
		Ensembleledelse, hørelære, arrangering og komponering eller 
		musikkformidling.
		I disse fagene utarbeides eksamensoppgavene lokalt etter sentrale 		retningslinjer.

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

	Eksamensform:	Musikkorientering 	-	skriftlig.
		Hovedinstrument	-	praktisk.
		Ensembleledelse	-	praktisk/muntlig.
		Hørelære	-	praktisk/muntlig.
		Arrangering og komponering	-	skriftlig.
		Musikkformidling	-	praktisk/muntlig.
		Felles allmenne fag	-	se den enkelte læreplan.





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.

