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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Laboratorievirksomhet er tilknyttet de fleste bransjer innen private bedrifter og offentlige og halvoffentlige institusjoner,og har i de senere år hatt en rivende utvikling. Fra å bruke nesten  utelukkende manuelle metoder, har utviklingen nå raskt ført til mer bruk av instrumentelle og automatiserte metoder der avansert teknologi er tatt i bruk.

I ulike typer industri blir både råstoffer og produkter kontrollert, men også i løpet av prosessen har laboratoriet viktige oppgaver. Også utvikling av nye produkter og utprøving av nye prosesser skjer i samarbeid med laboratoriets personale.Ved medisinske laboratorier stilles diag-noser på bakgrunn av laboratorieanalyser, ved de kommunale næringsmiddeltilsynene kontrol-leres at maten er riktig sammensatt og uten forurensninger. Ved universiteter og høgskoler fore-går en utstrakt laboratorievirksomhet innen både forskning og utvikling. Innen miljøvern tas beslutninger på bakgrunn av analyseresultater, blant annet vedrørende konsesjoner og pålegg om rensetiltak i industrien. I denne forbindelse kan nevnes at både Statens forurensningstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn har tilknyttet laboratorievirksomhet. Også politi- og tollvesen har etter hvert blitt utstrakte brukere av laboratorietjenester for blant annet å avsløre forbrytere.

Metodeutvikling er også en viktig oppgave, og i det siste har kvalitetssikring blitt en del av hver-dagen i de fleste laboratorier. I Norge fikk de første laboratoriene godkjent sine kvalitetssys-temer i 1992, - de ble akkreditert. Norsk Akkreditering ble opprettet i 1991 og er det offentlige organet som utfører akkreditering av laboratorier i Norge. Farmasøytiske laboratorier har i lang tid vært underlagt et internasjonalt regelverk og arbeidet ved de offentlige næringsmiddeltil-synene er underlagt nordiske og internasjonale regler som blant annet skal sikre kvalitet.

Videregående kurs I laboratoriefag er andre året i en opplæring som kan føre fram til fagbrev i laboratoriefaget og yrkestittel faglaborant. Laboratoriefaget ble godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet i juni 1994.

Faglaboranter arbeider i ulike typer laboratorier sammen med fagfolk med ulik bakgrunn som for eksempel sivilingeniører, kjemi-, bio- og maskiningeniører, teknikere og universitetsutdannede kjemikere, biologer, fysikere og geologer.

Aktuelle laboratorier kan  inndeles i tre kategorier: 
a)	I laboratorier for materialprøving og måling av fysiske egenskaper undersøkes og 
	karakterises materialegenskaper ved bergarter, mineraler, metaller, tre, papir, plast, maling,    
	lakk, lim, oljer, emulsjoner m.m.

b)	I laboratorier for mikrobiologi og biokjemi foretas undersøkelser av biologisk materiale:
som ledd i diagnostisering ved sykehuslaboratorier, i medisinsk forskning, i råvare- og produktkontroll og i forskning innen næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri, ved de offentlige næringsmiddeltilsynene, innen hygienekontroll, innen bioteknologi og miljøvern.

c)	I laboratorier for kjemisk analyse og syntese utføres kjemisk analyse og/eller syntese i 	forbindelse med råstoff-, prosess-, produkt- og miljøkontroll eller metode- og produkt-	utvikling.

Arbeidet innen laboratoriefaget omfatter både rutinemessige analyser og deltaking i metode‑ og produktutvikling. Prøvetaking i produksjonen eller andre steder utenfor laboratoriet inngår som en del av arbeidet og opplæringen.

Opplæringen på videregående kurs I omfatter blant annet:
	håndtering av kjemikalier og utstyr
	prøvetaking og analyse
	tolking og rapportering av resultater
	betjening og vedlikehold av instrumenter og utstyr
	deltakelse i kvalitetskontroll, sikkerhets-, verne- og miljøarbeid.

Instrumentlære er en viktig del av opplæringen på videregående kurs I. Fysikken danner grunn-lag for de prinsipper som instrumenter og analysemetoder bygger på, og i kjemi anvendes instru-mentelle og automatiserte metoder.

I opplæringen blir også manuelle metoder benyttet for å sikre at viktige prinsipper blir forstått. Manuelle metoder vil dessuten være i bruk i mange laboratorier, da det er stor variasjon i bedrifters utstyr og behov.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I laboratoriefag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs kjemi- og prosessfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opp-læring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I laboratoriefag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I laboratoriefag 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

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videregående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter reglene i forskrift til opplæringslova.

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. 
Det kreves kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Norsk
523
Engelsk
187
Samfunnslære
75
Nyere historie
150
Matematikk
187
Naturfag
187
Til sammen
1309

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis.
Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, tilsammen minst 1122 årstimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter  


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne velge, bruke, ta vare på og utføre daglig vedlikehold av laboratorieutstyr

	kunne arbeide med kjemikalier og laboratorieutstyr i tråd med gjeldende regler og for-skrifter for helse, sikkerhet, indre og ytre miljø og med tanke på økonomi

	kunne ta prøver, preparere dem for analyser og utføre analyser

	kunne gjøre rede for prinsipper, virkemåter og bruksområder for en del laboratorie-instrumenter

	kunne holde orden under arbeidet og utføre arbeidet grundig, nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne lese og følge norske og engelske bruksanvisninger, prosedyrer og veiledninger 

	kunne bearbeide, tolke og vurdere testresultater innenfor sitt kompetansenivå

	kunne rapportere resultater og avvik og kunne føre journaler
	
	kunne forklare hensikten med kvalitetssikring i laboratoriearbeid	

	være pålitelig i alt de utfører og rapporterer

	kunne bruke informasjonsteknologi som verktøy i laboratoriefaget

	kunne praktisere god hygiene  
	
	kunne følge lover, avtaler og forskrifter som angår laboratoriefaget
	
	kunne samarbeide med andre og kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig og kreativt 

	kunne etterleve fagets etiske normer 

	være trygge på seg selv, få tro på egne muligheter og ta ansvar for egen læring 

	kunne holde seg orientert om fagområdets utvikling nasjonalt og internasjonal





2.2	Kvalitetsikring 


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for arbeid med kvalitetssikring og gjøre rede for og anvende aktuelle metoder og standarder for å sikre kvalitet i laboratoriearbeid. De skal kunne beskrive hvilke krav som stilles til et laboratorium som har et akkreditert kvalitetssystem

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	gjøre rede for begrepene kvalitet, kvalitetssystem, kvalitetskontroll og kvalitets-sikring slik disse benyttes i aktuelle norske og internasjonale standarder

1b	beskrive og anvende aktuelle metoder for kvalitetskontroll, herunder statistisk kvalitetskontroll, og vurdere og gjøre rede for metodenes anvendelse i laboratoriearbeid

1c	beskrive hvordan et laboratoriums kvalitetssystem vedlikeholdes, hvilke metoder som kan benyttes og betydningen av intern revisjon

1d	orientere om ordningen med akkreditering av laboratorier i Norge og hvem som er gitt myndighet til å utføre dette og om hvilke nasjonale og internasjonale standarder som legges til grunn

1e	gjøre rede for hovedkravene til laboratorier slik de er beskrevet i gjeldende standarder 


Mål 2
Elevene skal kunne beskrive hvilke krav som stilles til sporbarheten i analyser og hva dette innebærer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	beskrive bruken av kontrollstandarder og sertifisert referansemateriale, hvordan en kan sikre sporbarhet i analyser ved bruk av slikt materiale og hvilke krav som stilles til det 

2b	bruke sertifisert referansemateriale f.eks ved å lage standardløsninger og kunne beskrive hvilke krav som stilles til oppbevaring og bruk av sertifisert referansemateriale


Mål 3
Elevene skal kunne kalibrere instrumenter, kunne forklare hensikten med å kalibrere analyseinstrumenter og -utstyr og med vedlikeholdsrutiner 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	kalibrere utstyr og instrumenter og kunne forklare hensikten med kalibreringen

3b	gjøre rede for regler for kalibrering av ulike typer laboratorieutstyr og instrumenter herunder volummetrisk utstyr

3c	føre dokumentasjon for godkjent kalibrering ved bruk av kalibreringsstatus og kalibreringsjournal

3d	gjøre rede for vedlikeholdsrutiner for instrumenter og utstyr og kunne forklare hensikten med vedlikeholdsrutiner


Mål 4
Elevene skal  kunne gjøre rede for feilkilder, avviksregistrering og korrektive tiltak i laboratoriearbeid 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	gjøre rede for de viktigste feilkildene ved prøvetaking og analyse og hvordan disse påvirker analyseresultatene

4b	kunne beskrive sammenhengen mellom konsentrasjonen av et stoff i en prøve og usikker-heten i måleresultatene

4c	kunne gjøre rede for sammenlikninger mellom laboratorier (interlaboratorie-tester) som et verktøy for å angi nøyaktigheten i måleresultater

4d	forklare hensikten med avviksregistrering 

4e	forklare den grunnleggende forskjellen mellom oppretting av avvik og iverksettelse av korrektive tiltak for å hindre at feilen skjer på nytt


Mål 5

Elevene skal kunne bruke analyseforskrifter i samsvar med nasjonale og internasjonale forskrifter for analyseutførelse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	bruke analyseforskrifter, beskrive hva en analyseforskrift omfatter og gjøre rede for bruken av disse 

5b	kunne forklare hensikten med  å knytte et laboratoriums interne analyseforskrifter opp mot tilsvarende nasjonale og internasjonale forskrifter for samme analyse





2.3	Matematikk

Mål 1
Elevene skal beherske de vanligste matematiske problemstillinger innen laboratoriefag

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	regne med potenser, både heltallige- og brøkeksponenter, og med logaritmer

1b	regne med begrepene eksponentiell og prosentvis vekst

1c	regne sikkert med tall og bokstavuttrykk som inneholder brøker, parenteser, potenser og n-te røtter. De skal kunne regne med kvadratsetningene i begge retninger, og kunne omforme annengradsuttrykk ved å fullføre kvadrater

1d	regne med formler og med ppm (parts per million)

1e	utføre enkel priskalkulasjon som å kalkulere kostnadene ved å utføre en enkel laboratorieanalyse

1f	bruke tilgjengelig IT-hjelpemidler i økonomiske kalkulasjoner og ved bearbeiding av analyseresultater

1g	løse annengradslikninger og enkle uoppstilte problemer som fører til slike likninger og/eller til likninger av første grad


Mål 2
Elevene skal kunne forklare funksjonsbegrepet, kunne tegne og tolke grafene til enkle funksjoner og kunne bruke funksjoner i praktisk arbeid 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	gi eksempler på funksjonssammenhenger i laboratoriefag

2b	tolke grafiske framstillinger av praktiske funksjonssammenhenger som logaritme- og eksponentialfunksjoner

2c	anvende koordinatstystemet og tegne inn punkter med gitte koordinater

2d	bestemme likningen til en rett linje, tegne grafen og bestemme stigningstallet

2e	tolke stigningstallet for en del vanlige funksjoner

2f	tegne grafer til enkle polynom- og brøkfunksjoner med og uten IT-midler

2g	bestemme skjæringspunkt grafisk og ved regning

2h	løse to likninger med to ukjente grafisk og ved regning

2i	finne (tilnærmede) maksimums- og minimumsverdier ved hjelp av grafer

2j	lese praktisk informasjon fra grafen til en funksjon


Mål 3
Elevene skal kunne anvende enkel statistikk innen laboratoriefag

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	forklare begrepene nøyaktighet, presisjon, toleransegrenser og normalfordeling

3b	angi antall gjeldende siffer i et resultat

3c	anvende enkel statistikk med gruppering av måleverdier og resultater og beregne middelverdi, median og standardavvik

3d	beregne usikkerhet i tilknytning til et analyseresultat ved å sette opp et usikkerhets-budsjett for hele analyseutførelsen og kunne angi usikkerheten i sluttresultatet som standardavvik



2.4	Fysikk og instrumentlære


Mål 1
Elevene skal kunne utføre forsøk og beregninger i mekanikk og varmelære som er relevante for laboratoriefag. Elevene skal kunne utføre enkel materialprøving og kunne forklare prinsipper, virkemåter og bruksområder for vanlige laboratorieinstrumenter og 
-verktøy

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	utføre forsøk og beregninger i mekanikk og gjøre rede for usikkerheten i utførte målinger

1b	måle noen aktuelle materialers partikkelstørrelse og fordeling, og kunne utføre enkel materialprøving som måling av elastisitet, bøye-, trykk- og strekkfasthet, hardhet og slitasje

1c	gjøre rede for oppbygging og bruksområder for basisinstrumenter til bruk i laboratorier som for eksempel pumper, røreverk, sentrifuger, kompressorer og sykloner

1d	utføre forsøk og beregninger i varmelære med varmekapasitet, varmeledning, lengde- og volumutvidelse, faseoverganger, absolutt og relativ fuktighet m.m.

1e	utføre forsøk med overflatespenning i vann og andre væsker og kunne gjøre rede for hvordan overflatespenningen måles og påvirkes av kjemikalier

1f	utføre forsøk med osmose og diffusjon og beskrive disse fenomenene

1g	beskrive stoffers ulike fysiske egenskaper som nyttiggjøres ved kromatografi


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for laboratorieinstrumenter som utnytter egenskaper ved lysstråling, kunne gjøre rede for begreper i lyslære og optikk som er relevante for labora-toriefag og kunne utføre forsøk som prøver teorien

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	gjøre rede for lysets egenskaper som anvendes i ulike laboratorieinstrumenter, basert på blant annet bølgeteori, brytning, refleksjon og bøyning

2b	utføre forsøk som viser lysbryting og refleksjon

2c	gjøre rede for totalrefleksjon og fiberoptikk

2d	gjøre rede for hvilke deler av det elektromagnetiske spektret som utnyttes i ulike typer laboratorieinstrumenter

2e	tegne opp lysgangen og vise hvordan bildedanning skjer i ulike typer linser og i en lupe

2f	gjøre rede for prinsippene ved refraktometri og for teoriene for polarisasjon, fosforescens og fluorescens

2g	gjøre rede for prinsippene for absorpsjonsspektroskopi og emisjonsspektroskopi, tegne flytskjema som viser lysgangen i instrumenter som skolen har tilgjengelig og forklare prinsippene for monokromator, optisk gitter og detektor 

2h	gjøre rede for lysmikroskopets oppbygging, virkemåte og bruksområde og sammenlikne med elektronmikroskopets oppbygging og bruksområde

2i	forklare begrepene blending, dybdeskarphet og oppløsningsevne


Mål 3  
Elevene skal kunne gjøre rede for radioaktivitet og kunne måle radioaktivitet i forbindelse med laboratoriearbeid

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a     gjøre rede for radioaktivitet og alfa-, beta- og gammastråling, radioaktive kilder,
         halveringstid og radioaktive doser

3b     beskrive fusjon, fisjon,ulike typer stråling og bakgrunnsstråling og praktisk bruk av
         radioaktive isotoper

3c     måle radioaktivitet i forbindelse med laboratoriearbeid

3d	forklare begreper i forbindelse med ioniserende stråling, kunne gjengi prinsipper for ulike detektorer og kunne angi biologisk virkning av ioniserende stråling

3e	beskrive faren ved og håndteringen av radioaktive avfallsstoffer  i laboratorier

	
2.5	Kjemi

Mål 1 
Elevene skal beherske relevant generell kjemi og arbeidsplanlegging. De skal kunne ivareta sikkerheten ved behandling av kjemikalier og utstyr og kunne rapportere og vurdere måleresultater

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a     gjøre rede for elektronfordelingen til grunnstoffene i periodesystemet ved hjelp av
         orbitaler

1b     gjøre rede for forskjellen mellom atomære og molekylære bindinger

1c	gjøre rede for kjemiske reaksjoner og kunne balansere reaksjonsligninger

1d	beskrive likevektsreaksjoner, løselighet og buffere, og kunne utføre forsøk og enkle beregninger i tilknytning til disse begrepene

1e	måle og beregne pH i blandinger av syrer og baser, kunne lage bufferløsninger og kunne gjøre rede for hvilke parametre som har betydning for nøyaktigheten av en pH-måling

1f	gjøre rede for aggregattilstander og faseoverganger, kunne måle koke- og smeltepunkt, kunne ekstrahere og destillere komponenter i en væskeblanding, og kunne anvende tilstandslikning for ideell gass

1g	måle og gjøre rede for tetthet og viskositet 

1h	gjøre rede for faseblandinger som emulsjoner og suspensjoner og kunne lage en emulsjon, en suspensjon og en pulverblanding

1i	gjøre rede for kjemikalienes giftighet, administrative normer, aktuell toksikologi, brann‑ og eksplosjonsfare samt destruksjon og deponering av laboratorieavfall

1j	håndtere kjemikalier, gass, trykkluft og utstyr sikkert og forskriftsmessig i henhold til datablad og kunne håndtere laboratorieavfall i henhold til gjeldende regler
1k	bruke verneutstyr, kunne utføre enkel førstehjelp, og kunne rapportere avvik og uhell

1l	føre fullstendig journal , manuelt og ved bruk av tilgjengelig IT-utstyr, herunder kunne
-	framstille (måle)resultatene i form av tabeller og diagrammer
-	vurdere resultatene i forhold til oppgitte toleransegrenser
-	foreta enklere statistisk bearbeiding av resultatene
-	drøfte feilkilder i analysene og kunne gjøre rede for presisjon og nøyaktighet
-	trekke konklusjoner ved bruk av gjeldende lover og regler

1m	bruke en database og kunne bruke dataprogrammer i tilknytning til instrumenter

1n	bruke aktuell engelsk fagterminologi

1o	planlegge arbeidet slik at tiden utnyttes godt, kunne velge riktige kjemikalier, utstyr og verktøy til det aktuelle arbeidet, holde orden og utføre arbeidet nøyaktig og selvstendig og/eller i samarbeid med andre, rydde og rengjøre arbeidsplassen og utstyret etter endt arbeid


Mål 2
Elevene skal beherske relevant uorganisk kjemi

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	sette navn på kjemiske uorganiske forbindelser ifølge internasjonale regler

2b	gjøre rede for typiske metallegenskaper og forskjeller på metaller, ikke‑metaller og halvmetaller

2c	orientere om framstilling, forbindelser og egenskaper til viktige grunnstoffer og påvise grunnstoffer i en saltblanding


Mål 3 
Elevene skal beherske relevant organisk kjemi, kunne ta hensyn til og kunne orientere om faremomenter ved behandling av organiske stoffer 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	angi navn på enklere organiske forbindelser ifølge internasjonale regler når struktur-formel er kjent, kunne angi strukturformel når navnet er kjent, kunne gjøre rede for egen-skapene til de viktigste gruppene av organiske forbindelser og for noen vanlige reaksjoner mellom organiske forbindelser

3b	påvise, analysere og syntetisere enkle organiske forbindelser, kunne observere og beskrive hva som skjer under prosessen

3c	gjøre rede for oppbygging og egenskaper hos noen vanlige polymere forbindelser og materialer, naturlige og syntetiske, kunne angi ulike bruksområder for disse og kunne gjøre rede for faremomenter ved visse typer monomerer som isocyanat, styren,  formaldehyd og akrylamid 

3d	følge regler for praktisk bruk av organiske løsemidler og kunne orientere om fare-momenter
3e	gjøre kort rede for organiske miljøgifter som dioksin, PCB og PAH 

3f	gjøre kort rede for oppbygging, forekomster og egenskaper til karbohydrater, triglyserider og proteiner


Mål 4 
Elevene skal beherske enkelte prøvetakingsteknikker, kunne opparbeide prøver, regi-strere måleverdier, beregne resultater og utføre analyser slik at gyldige analyseresultater sikres. Elevene skal kunne utføre daglig vedlikehold av instrumenter

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	ta representative prøver, sikre dem mot forurensninger og kunne gjøre rede for hvordan prøver skal tas for at de skal bli representative og gode

4b	opparbeide prøver for analyse i henhold til forskrift ved å benytte minst to aktuelle teknikker som for eksempel: 
-	separering
-	konsentrering
-	oppslemming
-	prøvesplitting (grus/pukk)
-	homogenisering
-	ekstraksjon

4c	gjøre rede for aktuelle metoder for opparbeiding av prøver, kunne bruke enkle regneprogram for registrering av måleverdier og for beregning av resultater, kunne anvende kontrollstandarder og blindprøver i analysene og kunne gjøre rede for disse begrepene

4d	gjøre rede for feilkilder, kunne kalibrere og innstille analyseinstrumenter og utstyr og kunne utføre daglig vedlikehold


Mål 5 
Elevene skal kunne gjøre rede for volumetriske analysemetoder og instrumenter og kunne utføre minst en type volumetrisk analyse

Hovedmomenter
Elevene skal 
5a	bruke volummetrisk måleutstyr på riktig måte slik at nøyaktigheten ivaretas

5b	kontrollere nøyaktigheten av målekolber og pipetter, og kunne kalibrere byretter

5c	beregne, lage og innstille titrerløsninger

5d	utføre ulike typer titreranalyser med fullstendige beregninger og bruke relevant personlig verneutstyr i arbeidet



5e	gjøre rede for bruk av ulike indikatorer, kunne velge rett indikator, tegne en titrer-kurve og kunne forklare hva den viser


Mål 6 
Elevene skal kunne gjøre rede for gravimetriske analysemetoder og kunne utføre minst en type gravimetrisk analyse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

6a	utføre forberedelser til analysen i riktig rekkefølge, gjøre rede for fellingsmiddel og kunne beregne tilstrekkelig mengde av det

6b	beherske de ulike teknikkene som er nødvendige ved gravimetriske analyser

6c	ta hensyn til faremomenter og kunne gjøre rede for feilkilder ved gravimetriske analyser


Mål 7:	 
Elevene skal kunne utføre forsøk og forklare prinsippene for elektrokjemi

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

7a   forklare prinsippene for elektrolyse og beskrive noen praktiske bruksområder for
       elektrolyse

7b   utføre beregninger med Coulombs lov, Ohms lov og Faradays lover for elektrolyse og
       kunne forklare forskjellen på en elektrolyttisk og en galvanisk celle

7c   utføre forsøk og beregne utfelt stoffmengde og strømforbruk ved elektrolyse

7d   forklare oppbyggingen av spenningsrekka

7e   utføre enkle forsøk og redegjøre for prinsippene for galvanisk element 
	     og dets praktiske bruksområder

7f   utføre enkle forsøk med galvanisering, som for eks. forsølving, forkobring, fortinning eller
      forsinking 

7g   utføre enkle forsøk med korrosjon, beskrive korrosjonsprosessen og
	     vurdere skadevirkninger av korrosjon
	






Mål 8 
Elevene skal kunne gjøre rede for prinsipper ved elektrokjemiske analysemetoder og instrumenter, kunne klargjøre instrumenter og under veiledning kunne utføre minst én type elektrokjemisk analyse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

8a	bruke minst én type pH-meter, kunne klargjøre  ulike elektroder og kunne gjøre rede for hvilke parametre som har betydning for nøyaktigheten av målingene 

8b	gjøre rede for potensiometri, elektrolyse og konduktometri, kunne nevne eksempler på bruksområder for hver av disse metodene, kunne utføre en elektrolyse og kunne beregne utbyttet


Mål 9 
Elevene skal  under veiledning kunne bruke minst ett spektroskopisk instrument og  kunne gjøre rede for prinsippene ved spektroskopiske metoder og instrumenter 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

9a	beskrive oppbyggingen av absorpsjons- og emisjonsspektroskopiske instrumenter som for eksempel synlig/UV, IR, atomabsorpsjon og flammefotometri og plasmabrennere (ICP) og kunne sammenlikne atomabsorpsjons-spektroskopi med synlig/UV-spektroskopi

9b	utføre en synlig/UV-spektrofotometrisk analyse, kunne ta opp absorpsjonsspektrum, tidskurve og standardkurve, kunne beregne mengde stoff i ukjent prøve ved hjelp av Beers lov og kunne gjøre rede for prinsipper og begreper ved slike analyser

9c	   beskrive prinsipper, følsomhet, nøyaktighet, selektivitet og bruksområder ved atom-
         absorpsjonsspektroskopi og flammefotometri

9d	bruke minst ett av instrumentene synlig/UV-, flammefotometer, atomabsorpsjons- eller IR-spektrofotometer, og under veiledning kunne utføre minst én type analyse

Mål 10 
Elevene skal under veiledning kunne bruke minst en kromatografisk metode og  kunne beskrive prinsipper for ulike kromatografiske analysemetoder 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

10a	kunne gjengi prinsippene for ulike mekanismer ved kromatografiske metoder som adsorpsjon, fordeling, retensjon og polaritet 

10b	kunne beskrive utstyr og prinsipper for papir-, tynnskikt-, ulike typer kolonnekromatografi mm og kunne angi  bruksområder

10c	kunne beskrive prinsipper for ulike instrumenter som gasskromatograf og høytrykksvæskekromaograf (HPLC), og for ulike kolonner, detektorer m.m.

10d	kunne utføre kvalitative og kvantitative analyser under veiledning og ved bruk av minst en kromatografisk metode



2.6	Mikrobiologi og bioteknologi

Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for grunnleggende mikrobiologisk teori og hygiene, kunne utføre forsøk i forbindelse med teorien og kunne gjengi relevant biokjemisk teori

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	gjøre rede for kjemisk oppbygging av levende materiale

1b	preparere prøver for mikroskopering og kunne bruke et mikroskop

1c	gjøre rede for ulike mikroorganismer, hvor vi finner dem og hvilken nytte og fare de representerer

1d	dyrke bakterier og kunne gjøre rede for bakteriologisk vekst som celledeling, vekstkurve og generasjonstid, for isolering og oppbevaring av kulturer og for det aktuelle regel-verket vedrørende arbeid med biologiske faktorer

1e	utføre forsøk med steril arbeidsteknikk, kunne gjøre rede for prinsippene ved slike teknikker og kunne utføre destruksjon av mikroorganismer

1f      gjøre rede for aktuell lovgiving i forbindelse med bioteknologi 

1g	beskrive sammenhengen mellom mikrobiologisk arbeidsteknikk og helse og sikkerhet

1h     utføre miljøtester i nærmiljøet (bakteriell vekst)

1i      utføre forsøk med elektroforese






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 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.

Elevene skal levere journal for de øvelsene som er gjennomført i fysikk og kjemi. Journalene skal legges til grunn ved vurderingen.





Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I laboratoriefag

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75
Kroppsøving
75




Studieretningsfag

Kvalitetssikring
75
Matematikk
75
Fysikk og instrumentlære
113
Kjemi
558
Mikrobiologi og biotekologi 
113


Valgfag
75 


Til sammen
1309


1.2	Moduler i videregående kurs I laboratoriefag

Fag
Moduler

Årstimer

Kvalitetssikring
Modul 1:	Alle mål i faget
75
Matematikk
Modul 2:	Alle mål i faget
75
Fysikk og 
Modul 3: 	Alle mål i faget
113
instrumentlære


Kjemi
Modul 4:	Mål 1, 2, 3 og 4
260

Modul 5:	Mål 5, 6, 7, 8, 9 og 10
298
Mikrobiologi og biotekologi 
Modul 6:	Alle mål i faget.
113

Merknad til vedlegg 1
Undervisningen skal i størst mulig utstrekning foregå i form av tverrfaglige oppgaver.

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. 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 laboratoriefag.



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 laboratoriefag:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretningsfagene	kjemi, kvalitetssikring og fysikk og instrumentlære. I tillegg kan
	elevene trekkes ut til eksamen i matematikk og i mikrobiologi,
	biokjemi og hygiene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter
	sentrale retningslinjer.

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

Eksamensform:	I studieretningsfagene kjemi, kvalitetssikring og fysikk og
	instrumentlære: 	praktisk og skriftlig. I matematikk og i
	mikrobiologi og bioteknologi: skriftlig. I felles allmenne fag: se
	den enkelte læreplan.


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

