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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 Form og farge I og Form og farge II i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 20. mai 1997.
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11
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Askeladden i folkeeventyrene er mønstereksemplet på det kreative mennesket som har øynene med seg, ser muligheter, bruker fantasien og er åpen for uvante løsninger. 

Form og farge er et fag som gir bred, allmenndannende kompetanse og som utvikler evnen til å se og til å skape. I dagens samfunn som preges av mangfold og spesialisering, er det i første rekke den estetiske dimensjonen som er egnet til å utvikle mening og motforestillinger i vår kompliserte virkelighet.

Studieretningsfaget kan være et skritt på veien til videre studier i estetiske fagområder ved høgskoler og universiteter. Men faget er også et tilbud til dem som ønsker et bredere dannelses-grunnlag som integrerer flere sider av mennesket. I en tid da bildebruk og bildekommunikasjon i økende grad er en del av hverdagen, særlig i forbindelse med ny informasjonsteknologi, vil estetiske fagområder være sentrale.

Arbeid med to- og tredimensjonale uttykk i ulike teknikker og materialer er knyttet til kunnskaper om tegning, form og farge. Arbeid med formalestetiske virkemidler med vekt på den eksperimentelle prosess, vil gi erfaring med både analytiske og intuitive arbeidsmåter. Form og farge er et fag der fasit ikke er gitt, men der samspillet mellom egne observasjoner og kunstneriske tradisjoner er forutsetninger for nye løsninger.

Evne til å vurdere og analysere egne og andres arbeider vil utvikle den estetiske kompetanse og intellektet. Kontakt med kunst, håndverk og arkitektur oppøver kvalitetssans og danner grunnlag for en reflektert holdning overfor menneske-skapte miljø, ulike kulturuttrykk og overfor naturen.

1.2	Form og farge i videregående opplæring

Form og farge I og II er et estetisk studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. 

Studieretningsfaget er delt inn i Form og farge I og Form og farge II og har totalt 299 årstimer. Form og farge I har 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer) og tilbys normalt på videregående kurs I. Form og farge II har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 uketimer) og tilbys normalt på videregående kurs II. Form og farge II bygger på form og farge I.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget Form og farge

Elevene skal

	utvikle visuell og taktil sans og evne til å gjengi observasjoner

·	kunne gi form til inntrykk og ideer

	ha kjennskap til og kunne bruke forskjellige formalestetiske virkemidler og teknikker

	vise evne til kreativ tenkning og problemløsning og forstå verdien av kreativitet og estetisk virksomhet som allmenndannende faktor

	kunne samtale om formale og estetiske problemer og delta i debatt om estetiske spørsmål ut fra erfaring med eget bildearbeid, og kunne begrunne sine standpunkter

	ha kjennskap til kunst og kultur fra ulike land og epoker og kunne se dette i sammenheng med eget billedarbeid

	forstå betydningen av riktig ressursbruk, vise miljøhensyn og ha kunnskaper om materialer og kjemikalier som kan være til skade for helse og miljø

	kunne bruke tegning, form og farge tverrfaglig

	kunne se tegning, form og farge som likeverdige komponenter i faget

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til samarbeid

	kunne vise adferd som fremmer likestilling og likeverd mellom mennesker

	forstå den betydning kunst og visuelt miljø har for individ og samfunn 

	kjenne til kunstnerens rolle og vilkår gjennom tidene

	kjenne til videre utdanningsveier innen estetiske fagområder

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi




2.2	Form og farge I


Mål 1
Elevene skal kunne gjengi et motiv i flate og rom og kunne visualisere egne tanker og ideer ved hjelp av av tegning og modellering

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke kontur og flate, volum og masse til å gjengi ulike objekters form og stofflighet

1b	kunne analysere ulike objekter på bagrunn av geometriske grunnformer og legemer

1c	kunne bruke linje, plan og valør til å beskrive romlige forhold

1d	kunne beskrive tekstur i forhold til ulike materialiteter

1e	kunne bruke linje, plan og valør i ulike typer perspektiv

1f	kunne formidle egne ideer og inntrykk ved bruk av bildeskapende elementer


Mål 2
Elevene skal kunne velge formalestetiske virkemidler i arbeid med to- og tredimensjonal form

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utvikle en idé til et ferdig resultat innen to- og tredimensjonal form

2b	kjenne til grunnleggende prinsipper for skrift og mønsterbygging

2c	kunne arbeide reflektert med likheter og kontraster ut fra grunnleggende motsetningsforhold som organisk - geometrisk, dynamisk - statisk, tung - lett

2d	kunne eksperimentere med og manipulere bilder, former og uttrykk

2e	kunne drøfte kvalitet og påvise kvalitetsforskjeller i egne og andres arbeider knyttet til ulik bruk og funksjon



Mål 3
Elevene skal kjenne til fargeteorier og kunne arbeide med fargenes uttrykksmuligheter i to- og tredimensjonal form

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til spektralfargene og additiv fargeblanding og kjenne til hvordan fargene oppstår og påvirkes av lyset

3b	kunne gjengi ulike fargenyanser ved subtraktiv fargeblanding og kunne foreta en fargeidentifisering

3c	kunne bruke ulike fargeteorier og fagterminologi knyttet til disse i arbeid med faget

3d	kunne benytte ny teknologi i arbeidet med farger


Mål 4
Elevene skal kjenne til egenskapene til de vanligste materialene og kunne velge ulike materialer, redskaper og teknikker i arbeid med to- og tredimensjonale uttrykk
De skal kunne beskytte seg selv og andre mot helseskadelige stoffer.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke vanlige tegneredskaper og teknikker og kjenne til ulike papirformater og papirkvaliteter

4b	kunne arbeide additivt, subtraktivt og konstruktivt i tredimensjonal form med harde og plastiske materialer

4c	kunne forklare hvordan form og materiale, teknikk og metode gir ulikt uttrykk

4d	kunne eksperimentere med moderne bildemedier og arbeider ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

4e	ha kjennskap til helsefarlige stoffer, materialer og teknikker og vise ansvar for egen og andres sikkerhet under arbeidet

4f	kunne bidra til å skape et godt visuelt miljø på arbeidsplassen







Mål 5
Elevene skal bruke kunnskaper om kunst- og kulturhistorie i arbeid med form og farge

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til lokale bilde-, skulptur- og håndverkstradisjoner og til kunstnere og kunsthåndverkere som har tilknytning til nærmiljøet

5b	kjenne til kunstnernes arbeidsvilkår, utdanning og levekår i ulike tider og miljøer

5c	kjenne verk fra arkitektur og bildekunst på hjemstedet og kunne analysere og gjøre rede for formalestetiske virkemidler som brukes i disse

5d	kunne bruke kunnskaper om billedspråk og formuttrykk fra ulike miljøer og perioder i eget arbeid

5e	kjenne til og kunne arbeide med de viktigste motivtypene innen maleri og skulptur



2.3	Form og farge II


Mål 1
Elevene skal kjenne menneskekroppens proporsjoner og dynamikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjengi proporsjoner og bruke perspektivisk forkortning

1b	kunne tegne og modellere etter levende modell og kunne beskrive og få fram ulike forhold som posisjon, balanse og likevekt, bevegelse og retning, plassering og fordeling av masse og vekt

1c	kunne bruke ulike tegne- og maleteknikker i studier


Mål 2
Elevene skal kunne disponere billedflaten ved hjelp av komposisjon og kunne presentere egne og andres arbeider

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utarbeide en komposisjon for forskjellige motiv i valgt format
2b	kjenne til komposisjonsprinsipper som plassering, balanse, proporsjon, størrelse, retning, rytme, bevegelse, styrke og kontrast

2c	kunne bruke naturstudier som inspirasjon til å utforme figurative og nonfigurative bildeelementer og kunne sette disse sammen til en helhet

2d	kjenne til ulike formspråk og stilretninger og kunne benytte disse til å variere eget bildeuttrykk

2e	ha kjennskap til kulturbetingede tegn, skrift, ikonografi og symboler brukt i bildesammenheng

2f	kunne arbeide med ny teknologi i mønster og komposisjon og kunne arbeide analytisk og eksperimentelt med ulike materialer, teknikker og medier

2g	kunne presentere egne og andres arbeider visuelt og verbalt


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til fargenes karakter, egenskaper og opprinnelse og benytte egenskapene i skapende virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til ulike fargetradisjoner som er brukt i ulike tider og kulturer

3b	kunne eksperimentere impressivt, ekspressivt, dekorativt og symbolsk med farger

3c	kjenne til ulike pigmenter og bindemidler og kunne planlegge et bilde og velge palett i forhold til ønsket uttrykk

3d	kunne benytte fargens rom- og formdannende egenskaper

3e	kunne bruke ny teknologi i utprøving av fargeuttrykk


Mål 4
Elevene skal kunne uttrykke en idé gjennom arbeid med tredimensjonal form og utnytte samspillet mellom materialer, teknikk og rom

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lage arbeidstegninger, tredimensjonale utkast og modeller i forskjellige materialer

4b	kunne arbeide figurativt og nonfigurativt inspirert av formuttrykk fra natur, kunst og gjenstandskultur

4c	kunne vurdere ulike materialer i forhold til et planlagt produkt

4d	kunne bruke dekor, fargesetting og ulike materialkombinasjoner på ulike gjenstander

4e	kunne utnytte samspillet mellom tredimensjonal form og rom og gjenstandenes forhold til omgivelsene

4f	kunne bidra til å skape et godt visuelt miljø på arbeidsplassen


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om helse- og miljøforhold og kunne forebygge skader i arbeidet med ulike materialer og teknikker

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om helsefarlige materialer og teknikker og kunne forebygge skade på helse og miljø i arbeid med disse

5b	kunne bruke, oppbevare og kvitte seg med farger, kjemikalier og løsemidler på en skånsom måte for helse og miljø










Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen 
		og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

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

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

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

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

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert resultat av avsluttende eksamen.


3.4	Spesielle forhold 

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Minst ett  prosjektarbeid skal være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


Fag- og timefordeling i form og farge I og II


Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Form og farge I
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

112

3
Form og farge II
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

187

5




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert med 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*








*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i form og farge I og II



Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i Form og farge I og én i Form og farge II.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Form og farge I: 	Elevene trekkes ut til en praktisk/muntlig eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Form og farge II: 	Elevene trekkes ut til en praktisk/skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.





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


