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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.




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 i grunnkurs medier og kommunikasjon.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

TV på Internett, Internett på telefonen, radio på PC, interaktiv TV på TV eller PC, avis på Web og papir, bøker på papir og elektroniske ark, multimedia der du er, reklame på papir, tekstiler, emballasje, elektroniske tavler og Web er noen av kommunikasjonskanalene og produktene vi kjenner i dag. Elever med bakgrunn fra studieretning for medier og kommunikasjon har mulighet for å være med på å skape morgendagens kanaler og produkter.

I dagens samfunn spiller medier en sentral rolle som redskap for formidling av informasjon og kunnskap. Mediene gir oss også underholdning og opplevelse, og de påvirker i økende grad våre verdinormer, holdninger, tenkemåter og handlinger. Mediebransjene representerer en stor og viktig næring med en mengde arbeidsplasser innen for eksempel aviser og forlag, radio og tv, foto-, grafiske-, internett- og multimediavirksomheter, reklame-, kommunikasjons- og designbyråer, trykkerier og bokbinderier, serigrafi-, emballasje- og kartonasjebedrifter.

Fra oppfinnelsen av boktrykkerkunsten og fotografiske teknikker, via utbredelsen av radio og TV fram til nettbasert kommunikasjon, har mediene endret og utviklet sin form og funksjon. Boktrykkerkunsten som teknologi gjorde det mulig å spre kunnskap som tidligere var forbeholdt de få i samfunnet. I dag påvirkes vi av stadig flere og kraftfulle medier og kommunikasjonskanaler, der digital teknologi øker tilfanget av informasjon, opphever grenser og skaper nye produkter på tvers av de tradisjonelle.

Mediefeltet og yrker innen medier og kommunikasjon karakteriseres av raske endringer både når det gjelder teknologi, innhold, form og funksjon. Det stilles nye krav til yrkesutøvernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, samtidig som en del grunnleggende prinsipper forblir uendret. Derfor har studieretningen både et yrkesfaglig og et allmenndannende siktemål.

Grunnkurset gir innføring i de grunnleggende prinsippene for medier og kommunikasjon og i forskjellige uttrykksformer representert ved tekst, bilde og lyd.

Grunnkurset er bygget opp av felles allmenne fag og tre studieretningsfag. Det faglige innholdet er sammensatt slik at elevene får et bredt utgangspunkt for videre utdannings- og yrkesvalg.

Mediekommunikasjon, individ og samfunn
omhandler i hovedsak ulike kommunikasjonsformer, hvordan et innhold kan formidles ved hjelp av ulike uttrykksformer, rammebetingelser for medieproduksjon og elevenes eget forhold til medier.

Mediedesign
omhandler i hovedsak idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde.


Medieproduksjon
omhandler i hovedsak bruk av digitale verktøy, planlegging og gjennomføring av enkle 
tekst-, bilde- og lydproduksjoner for trykte og elektroniske medier.

Etter grunnkurset kan elevene velge mellom to videregående kurs, VKI medier og kommunikasjon og VKI grafisk produksjon. VKI medier og kommunikasjon omhandler felles kompetanseområder for kreative fag rettet mot tekst, bilde og lyd i trykte, elektroniske og audiovisuelle medier. I det videre løp kan man også velge VKII medier og kommunikasjon som gir generell studiekompetanse. VKI grafisk produksjon omhandler felles kompetanseområder for fag rettet mot mangfoldiggjøring og ferdiggjøring av trykte medier.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs medier og kommunikasjon, må søkeren normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. Det vises også til forskrift til opplæringslova, kap. 6.

1.3	Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig.

1.4	Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Mediekommunikasjon, individ og samfunn, mediedesign (design av mediebudskap) og medieproduksjon.
Til sammen 22 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.
Til sammen 11 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

Det vises ellers 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.


1.5	Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs 1 i studieretningen. Det vises også til forskrift til opplæringslova.

For fag som er lagt inn under opplæringslova, vil hovedmodellen for opplæringsløpet være to år i skole (grunnkurs og videregående kurs I). Den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift. Opplæringen avsluttes med fagprøve eller svenneprøve. Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen.

For fag som ikke er lagt inn under opplæringslova, er opplæringsmodellen 3 år i videregående skole.

Fagbrev og svennebrev
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter opplæringslova og gjeldende forskrifter.

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 medier og kommunikasjon og allmennfaglig påbygging eller fagbrev/svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Omfang
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. Omfanget er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor 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; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne planlegge, produsere og vurdere ulike medieprodukter

	kunne utvikle kritisk evne gjennom analyse, refleksjon, kunne dokumentere egen faglig utvikling og ta ansvar for egen læring

	kunne vise evne til å formidle et budskap

	ha kunnskap om bruk av ulike virkemidler og komposisjonsprinsipper

	ha kjennskap til ny teknologi, teknikker og produksjonsprosesser ved framstilling av medieprodukter

	ha kjennskap til yrkesfunksjoner i ulike medier

	kunne forklare hvordan de ulike mediene kan påvirke folks oppfatning av seg selv og virkeligheten

	kjenne til de viktigste lover og forskrifter som regulerer medienes virksomhet

	kjenne til og reflektere over mediebransjens etiske normer

	kjenne mediers ulike bruksområder

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi

	utvikle sine kreative evner ved å framstille og vurdere egne produkter

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne planlegge og gjennomføre en prosess fra idé til produkt alene eller sammen med andre

	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

	kunne vedlikeholde og ta vare på redskap og utstyr

	forstå verdien av kreativitet og estetisk virksomhet som allmenndannende faktorer

·	kunne ta hensyn til faktorer som påvirker det indre og ytre miljø



2.2	Mediekommunikasjon, individ og samfunn


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike former for kommunikasjon i forhold til ulike målgrupper og budskap

Delmål
Elevene skal

1a	kunne definere en målgruppe

1b	kjenne til hva som skiller personlig kommunikasjon, gruppekommunikasjon og 	massekommunikasjon

1c	ha kunnskap om massekommunikasjonens muligheter og begrensninger

1d	kunne vise gjennom praktiske arbeider at de kjenner til betingelsene for funksjonell 	kommunikasjon og ulike hindringer i kommunikasjonsprosessen

1e	kjenne til hva som styrer en budskapsformidlers valg av medier, og selv kunne treffe 	begrunnete valg i en kommunikasjonssituasjon

1f	kunne anvende forskjellige former for markedskommunikasjon

1g	ha innsikt i den sammensmeltingen av forskjellige medier som følger av digitalisering


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike uttrykksformer ved formidling av et budskap

Delmål
Elevene skal

2a	ha kunnskap om og kunne bruke fortellerteknikk i tekst, bilde og lyd

2b	ha kjennskap til ulike programtyper i radio og fjernsyn

2c	ha kjennskap til hva som særpreger reklame, informasjon og journalistikk

2d	ha kjennskap til hva som kjennetegner fakta- og fiksjonsstoff

2e	kunne utføre enkle analyser innen ulike sjangre og formater i radio, avis, film, fjernsyn og multimedia


Mål 3
Elevene skal kunne forstå og vurdere sin egen rolle som mediebruker

Delmål
Elevene skal

3a	ha bevissthet om egne medievaner, og kunne drøfte hva som påvirker valg av medier og innhold som mediebruker

3b	gjennom arbeid med dagsaktuelle medieprodukter skaffe seg innsikt i hvordan de ulike mediene kan påvirke folks oppfatning av individ og samfunn


Mål 4
Elevene skal ha kunnskap om yrkesmulighetene innenfor medier og kommunikasjon, og kjenne til mediestruktur og rammebetingelser, hovedsakelig i norske medier

Delmål
Elevene skal

4a	ha kjennskap til ulike yrker innenfor medie- og kommunikasjonssektoren i Norge

4b	ha grunnleggende kjennskap til medie- og kommunikasjonsstrukturen i Norge

4c	ha kjennskap til lover, forskrifter, og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet



2.3	Mediedesign


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide strukturert og kreativt med utforming av tekst, lyd og bilde og kunne bruke virkemidler som bidrar til at budskapet når fram til målgruppen

Delmål
Elevene skal

1a	kunne bruke grunnleggende visuelle kommunikasjonsformer innen tekst, bilde, form 	og farge

1b	forstå sammenhengen mellom innhold, struktur og kommunikasjon og kunne bruke designet til å formidle et budskap

1c	ha kunnskaper om og kunne bruke skrift og grunnleggende typografi i en komposisjon

1d	ha kunnskaper om farger som fysisk fenomen, additiv og subtraktiv fargeblanding og kunne bruke farger som virkemiddel i en komposisjon
1e	ha kunnskaper om bilders uttrykksmuligheter og kunne bruke regler for komposisjon og utsnitt i ulike arbeider

1f	kunne velge lyd i forhold til en helhet i budskapet

1g	kunne bruke symboler bevisst i et budskap

1h	ha kunnskaper om, og kunne bruke komposisjonsprinsipper som balanse, bevegelse, kontrast, rytme, framheving ol.


Mål 2
Elevene skal kjenne til og kunne bruke ulike teknikker for idéskapning

Delmål
Elevene skal

2a	kunne arbeide kreativt med idésanking og bruke idémyldring som metode

2b	kunne bruke stilarter som grunnlag for idéskaping

2c	kunne bruke skisse- og tegneteknikker som redskap for å uttrykke tanker og idéer for videre bearbeiding



2.4	Medieproduksjon


Mål 1
Elevene skal kunne bruke digitale verktøy

Delmål
Elevene skal

1a	kjenne til grunnleggende deler av operativsystem og nettverk

1b	kunne hente, åpne, lagre og arkivere dokumenter i aktuelle filformater

1c	kunne bruke inn- og utenheter i tilknytning til digitalt verktøy

1d	kjenne til prinsipper for ergometrisk tilrettelegging av arbeidsplassen, riktig bruk av verktøy og metoder for avspenning



Mål 2
Elevene skal kunne planlegge, bearbeide og sluttføre enkle tekstproduksjoner ved bruk av relevant teknologi

Delmål
Elevene skal

2a	kunne redigere et manuskript

2b	kunne bearbeide tekst ved bruk av grunnleggende typografiske regler

2c	kunne hente fonter og plassere tekst etter en layout

2d	kjenne til forskjellen mellom skjermfonter og utskriftsfonter


Mål 3
Elevene skal kunne planlegge og utføre enkle bildeproduksjoner fra idé til ferdig produkt ved bruk av relevant teknologi

Delmål
Elevene skal

3a	kunne bruke egnet utstyr for framstilling av enkle bildeprodukter, både stillbilde og levende bilde

3b	kunne sette/utnytte lys slik at motivet blir gjengitt som ønsket

3c	kunne bruke grunnleggende prinsipper i bildekomposisjon

3d	kunne utføre enkel elektronisk bildebehandling

3e	kunne bruke subtraktiv og additiv metode i fargestyring


Mål 4
Elevene skal kunne planlegge og utføre enkle lydproduksjoner fra idé til ferdig produkt ved bruk av relevant teknologi

Delmål
Elevene skal

4a	kunne bruke aktuelt utstyr

4b	kjenne til utstyrets muligheter og begrensninger

4c	kunne bruke de vanligste formatene for behandling av lydfiler

4d	kjenne til muligheter og begrensninger for distribusjon av lyd

Mål 5
Elevene skal kunne sette sammen tekst, bilde og lydelementer til enkle produksjoner for trykte og elektroniske medier

Delmål
Elevene skal

5a	kunne bruke tekst og bilder som grunnlag for framstilling av enkle trykksaker

5b	kjenne til de forskjellige trykkemetodenes grunnprinsipper og grunnleggende innbindings- og ferdiggjøringsteknikker

5c	kjenne til bruk av trykkemetoder på forskjellig trykkmateriale

5d	kunne kombinere tekst, bilde og lyd på en hensiktsmessig måte til elektronisk formidling


Mål 6
Elevene skal kunne kvalitetssikre prosessen og produktet i ulike produksjoner

Delmål
Elevene skal

6a	kunne analysere og vurdere produkter etter gitte spesifikasjoner, selvstendig eller sammen med andre

6b	kunne hente informasjon om bruk av utstyr, programvare og teknologi fra kilder som for eksempel bruksanvisninger, manualer og internettressurser



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 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 individuell vurdering som avsluttes med karakterer eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakterer. 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 bl a til uttrykk i terminkarakterer. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i standpunktkarakter og eksamen.



3.4	Spesielle forhold som gjelder for studieretningsfagene

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

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Naturfag
75
Kroppsøving
75
Matematikk
112

Studieretningsfag

Mediekommunikasjon, individ og samfunn
187
Mediedesign
260
Medieproduksjon
375


Valgfag
75


Til sammen
1309


1.2	Moduler

Fag
Moduler
Årstimer
Mediekommunikasjon, individ og samfunn
Modul 1:   Mål 1 og 2
Modul 2:   Mål 3 og 4
112
75
Mediedesign
Modul 1:   Mål 1
Modul 2:   Mål 2
150
110
Medieproduksjon*
Modul 1:   Mål 2
Modul 2:   Mål 3
Modul 3:   Mål 4
Modul 4:   Mål 5
75
112
75
113

* Mål 1 og 6 integreres i alle modulene i medieproduksjon.

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet 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 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i grunnkurs medier og kommunikasjon

Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.

Eksamen


Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter studieretningsfagene. Eksamen utarbeides lokaltetter sentrale retningslinjer.
	
	Eksamensform:		For studieretningsfagene: Eksamen består av to deler, hvor den første delen foregår i grupper eller individuelt og den andre skal være individuell og muntlig.
	

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




Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av
departementet.

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


