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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 valgfaget arkitektur og omgivelser.


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, 3. juli 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Faget arkitektur og omgivelser tar utgangspunkt i våre fysiske menneskeskapte omgivelser og spor etter disse. Det omfatter kulturlandskap, tettsteder og byer, bygninger, ute- og innerom med alle deres komponenter og detaljer. Stedet der vi bor, arbeider og ferdes er rammen rundt hverdagen. Hvordan omgivelsene er tilrettelagt og hvordan de ser ut, betyr mye for vår trivsel. 
Vi kan ikke "skru dem av" om vi ikke liker dem.

Hensikten med faget er å øve opp elevenes iaktagelsesevne, og vekke interesse og forståelse for hvordan våre bygde omgivelser er blitt til.

Arkitektur og omgivelser er en vesentlig del av den allmenne kulturhistorien. Arkitekturen er en visuell historieforteller eller "menneskehetens monumentale skriftspråk" som den franske forfatt-eren Victor Hugo har uttrykt det. Det som er bevart, og det vi kan presentere av tidligere tiders arkitektur, får en nøkkelrolle for vår opplevelse av historien og kunst- og kulturutviklingen i by og bygd.

Arkitektur som er blitt kalt "frossen musikk", er et resultat av en prosess der kunst, håndverk, økonomi og politikk er vevet sammen til et fysisk uttrykk. Det kan vise seg i hageanlegg og uterom, i bygningsvolum, fasader og interiører og i alle de mindre bestanddelene og detaljene som det enkelte anlegget er bygget opp av. 

Naturvilkårene i Norge som klima og topografi, har satt ulike rammer og gitt forskjellige livs-muligheter, og har sammen med materialtilgang, håndverk og teknologi, sosiale og økonomiske kår, påvirket utformingen av omgivelsene. For å kompletere bildet må politikk, historiske begivenheter og kulturstrømninger i og utenfor vårt land også tas med.

Når en byggeoppgave skal planlegges og settes ut i livet, tas det beslutninger på mange nivåer. Det er et komplekst samspill som virker, og resultatet, enten det er et nytt rådhus eller en riks-vei, avspeiler på mange måter samfunnsforholdene. Omgivelsene er som samfunnet ellers, i stadig forandring: nye boligområder etableres, gamle fabrikker restaureres og bygges om til nye formål, jordbruksarealer viker for veier og forretninger, gamle bygninger rives, det pyntes opp i gågater og i byrom, butikker får nye fasader og interiører, nye shoppingsentere bygges og kornåkre gjøres om til granskog.

Dagens elever vil i framtiden i større eller mindre grad være med på å ta avgjørelser med konse-kvenser for det fysiske miljøet. Forutsetninger og prosesser som forklarer hvordan omgivelsene er blitt til og er utformet, er derfor sentralt i dette valgfaget.

Faget arkitektur og omgivelser har både et allmennfaglig og et yrkesfaglig siktemål, og er spesielt egnet til å gi impulser til en kulturell og samfunnsmessig helhetsforståelse.



Faget grenser til og overlapper andre fag og gir derfor muligheter for tverrfaglig samarbeid med samfunnsfag, formgivingsfag og byggfag for å nevne noen, og med institusjoner/instanser i lokal-miljøet og i regionen. Faget innbyr til flere mulige temavalg knyttet til lokalmiljøets karakter, utfordringer og muligheter. Opplæringen bør legge vekt på å formidle helhetssyn knyttet til lokalsamfunnets utvikling og på byggverkets og omgivelsenes funksjon og utseende.

1.2	Innhold

Faget består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer) og utgjør én modul.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget

Elevene skal

	utvikle forståelse for hva bebyggelse og omgivelser kan fortelle oss

	ha innblikk i de prosesser som har ført til fremveksten av det bygde miljø i lokalsamfunnet

	ha innblikk i hvordan tilgjengelige ressurser gir grunnlag for byggeskikk 

	ha kjennskap til karakteristiske trekk ved tidsepokene i arkitekturhistorien

	ha kjennskap til arkitektenes og andre planleggeres rolle, oppgaver og arbeidsmåter

	kunne lese og forstå tegninger og andre former for beskrivelse av det fysiske miljøet

	øve opp sin visuelle registreringsevne og vise kreative evner i arbeid med faget

	kunne gi en verbal og visuell presentasjon av bygninger og omgivelser



2.2	Mål og hovedmomenter


Mål 1
Elevene skal kunne observere og vurdere hvordan omgivelsene er sammensatt, formgitt 
og planlagt og kunne gjøre rede for hvordan funksjonskravene er løst

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive karakteristiske egenskaper i rom og bygninger i nære omgivelser, f.eks. eget hjem og skolebygget

1b	kunne beskrive og karakterisere nærmiljøet som kulturlandskap, steder, bebyggelse og offentlige rom

1c	kunne skille ut og beskrive historiske spor i nærmiljøet

1d	kunne oppfatte hjemstedets egenart i forhold til andre lokalsamfunn og kulturer

1e	kjenne til vanlige prinsipper for bygningskonstruksjoner, de viktigste materialenes egen-skaper og hvordan materialene, landskap og klima er med på å bestemme bygningers utseende


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hovedtrekkene i Europeisk arkitekturhistorie og hvordan impulsene fra Europa har påvirket det stedlige miljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til skiftende arkitekturuttrykk fra antikken til vår tid

2b	forstå hvordan arkitektoniske elementer som trapp, dør, vegg, vindu, ornamentikk, farger o.l. endres over tid

2c	kjenne til hvordan arkitektur og formuttrykk bygger på og er uttrykk for norsk og uten-landsk kultur og tradisjoner, tilgjengelige ressurser, materialer og teknologi

2d	kjenne noen av hovedtrekkene i utviklingen av felles og stedegne formtradisjoner og byggeskikk i Norge, herunder samisk bosettingsmønster og byggetradisjon


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til lover, prosesser, instanser og beslutninger som gir rammer for og er med på å prege arkitektur og omgivelser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til de viktigste lovene som regulerer byggevirksomhet

3b	ha kjennskap til hvem som styrer lokalisering av bygg i nærmiljøet

3c	ha kjennskap til hvilke yrkesgrupper i offentlig og privat sektor som arbeider med arkitektur og utforming av det fysiske miljøet


Mål 4
Elevene skal kjenne til de mest anvendte presentasjonsmåtene

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lese kart, planer, snitt og fasadetegninger i forskjellige målestokker

4b	kjenne til andre presentasjonsmåter som perspektiv, aksonometri og modeller og deres ulike begrensninger

4c	kjenne til de viktigste faguttrykkene ved arkitekturbeskrivelse


Mål 5
Elevene skal kunne beskrive sine inntrykk av og formidle kunnskap og holdninger til arkitektur og omgivelser

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne beskrive og karakterisere trekk ved bygninger og prosjekter og formidle dette ved hjelp av vanlige visuelle presentasjonsmåter

5b	arbeide med beskrivelse og forståelse av bygg og prosjekter og kunne delta i en debatt om lokale plan- og byggesaker




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, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

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



3.4	Spesielle forhold

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

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


Vurdering i arkitektur og omgivelser.



Standpunktkarakter

Det gis standpunktkarakter i faget.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen i faget.




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

