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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under Opplæringsloven 

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 studieretning for medier og kommunikasjon, studieretningsfagene for videregående kurs II (VKII) reklame/illustrasjon/design.


Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Utdannings-og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §3-4.

Læreplanen trer i kraft fra 01.08.2004
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I et informasjonssamfunn i stadig utvikling er kommunikasjon ved hjelp visuelle virkemidler en naturlig del. Reklame, illustrasjon og design er sentrale fagområder innen visuell kommunika-sjon. Å arbeide kreativt og eksperimenterende med uttrykk og selvstendige løsninger er en vesentlig del av arbeidet med å utforme reklame og grafisk design.

En som arbeider med visuell kommunikasjon er en kombinasjon av tegner, fotograf, formgiver og tekstforfatter uten egentlig å tilhøre noen av disse yrkene. Informasjonsteknologien er sentral innen visuell og grafisk produksjon. I dag finnes det et rikt utvalg av programvarer for typografi, grafisk design, illustrasjon og redigering.

Reklame kan deles inn i to fagområder, det planleggende og det utførende. En reklametegner arbeider hovedsaklig med tegning, illustrasjon og lay-out. En reklametegner må også delta i planleggingsprosessen. Reklame er knyttet til formidling av et budskap fra sender til mottaker. Med boktrykkerkunsten ble det skapt en mulighet for massetilbud av trykksaker og derved en massepåvirkning. Reklame er derfor underlagt strenge lovbestemmelser.

Illustrasjon rommer det å forme et visuelt uttrykk som formidler en idé, et problem eller forsterker et verbalt budskap.

Design er formgiving, og omfatter utvikling av et produkt med bakgrunn i en gitt ramme eller et konsept fra en kunde. Grafiske designere er visuelle problemløsere og bruker visuelle virke-midler og kommunikasjon både innenfor tradisjonelle papirmedier og skjermmedier.

Yrkesutøvere innenfor reklame, illustrasjon og design har et spesielt ansvar for å forebygge visuell forsøpling ved kommersiell virksomhet i et moderne samfunn. Vår kulturarv er en rik kilde til inspirasjon og kreativ utfoldelse og en god basis for å forstå betydningen av kreativ og kunstnerisk virksomhet i et flerkulturelt, internasjonalt samfunn. 

Reklame, illustrasjon og design kan danne en basis for et bredt spekter av arbeidsområder innen f.eks. reklame/designbyråer, forlag/aviser, informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor, grafisk bransje, film, TV og video.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II reklame/illustrasjon/design må søker normalt ha bestått videregående kurs I tegning, form og farge, videregående kurs I medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II reklame/illustrasjon/design er normalt 1-årig.
1.4	Innhold

Videregående kurs II reklame/illustrasjon/design består av studieretningsfag, kroppsøving 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

Annen yrkeskompetanse
Grunnleggende yrkeskompetanse innen reklame/design/illustrasjon får man etter 3 års videregående opplæring i skole.

Kompetansebevis
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul eller i del av en modul.

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen

1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne kommunisere visuelt i forhold til en målgruppe

	ha en helhetlig forståelse av prosessen fra idé til det ferdige produkt

	kunne søke aktuell informasjon og innhente relevant bakgrunnstoff

	kunne bruke sine kreative og kunstneriske ferdigheter i tegning, form og design

	kunne bruke ulike illustrasjonsteknikker og typografisk form og design

	kunne velge materialer ut fra økologiske hensyn og global forståelse for natur, kultur og miljø 

	kunne velge, bruke og ta vare på utstyr og verktøy og kunne holde orden i arbeidet

	kunne argumentere for og presentere egne arbeider og løsninger

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

	ha en selvstendig, kritisk og analytisk holdning til markedsføring og kommunikasjon

	vise evne og vilje til å samarbeide i grupper, også på tvers av faggrenser

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	ha kunnskap om etiske normer, lover og regler regler innen reklame, bilde, design og markedsføring 

	forstå verdien av kreativ og estetisk virksomhet i samfunns- og næringsliv

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne bransjens betydning i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt








2.2	Reklame

Mål 1
Elevene skal kunne arbeide planmessig og strukturert og kunne bruke ulike teknikker til å løse reklameoppgaver. De skal kunne bruke visuelle og verbale virkemidler som bidrar til at budskapet når fram til målgruppen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke metoder for problemanalyse som grunnlag for arbeidet

1b	kunne benytte ideskapingsteknikker individuelt og sammen med andre

1c	kunne planlegge arbeidet ut fra en kommunikasjonsplattform

1d	kunne planlegge og strukturere et arbeid i forhold til den tid som er til rådighet

1e	kunne planlegge et produkt ut fra etiske og estetiske prinsipper og hensyn

1f	kunne analysere reklametekster og kunne se de mulighetene som ligger i samspill mellom bilde og tekst

1g	vise en helhetlig forståelse ved valg av farger, form og typografi i en reklamekampanje

1h	kunne designe ulike elementer i en reklamekampanje

1i	ha kjennskap til videoproduksjon innen reklame

1j	kunne bruke programvare for typografi og design i databasert orginalframstilling

1k	ha kjennskap til bruk av data innen reproteknisk og grafisk produksjon

1l	kunne foreta billedregistrering med egnet verktøy som f.eks. scanner, video og kamera og kunne behandle og manipulere bilder


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til grafisk produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til de vanligste repro-, trykk- og ferdiggjøringsmetoder

2b	ha kjennskap til ulike papirkvaliteter og kunne velge hensiktsmessig kvalitet og format i forhold til produktet

2c	ha kjennskap til oppfølging og kvalitetskontroll av en produksjonsprosess


Mål 3
Elevene skal kunne presentere ulike kommunikasjonsløsninger

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne begrunne og presentere sine forslag

3b	kunne gi konstruktiv kritikk av andres arbeider

3c	ha et reflektert forhold til og kunne delta i diskusjoner om etiske sider ved reklame- og opplysningskampanjer



2.3	Design


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide planmessig og strukturert og kunne bruke ulike teknikker til å løse designoppgaver. De skal kunne bruke visuelle virkemidler som bidrar til at budskapet når fram til målgruppen

1a	kunne bruke metoder for problemanalyse som grunnlag for arbeidet

1b	kunne benytte ideskapingsteknikker individuelt og sammen med andre

1c	kunne planlegge arbeidet ut fra en kommunikasjonsplattform

1d	kunne planlegge og strukturere et arbeid i forhold til den tid som er til rådighet

1e	kunne planlegge et produkt ut fra etiske og estetiske prinsipper og hensyn

1f	vise en helhetlig forståelse ved valg av farge, form og typografi i en visuell profil

1g	kunne designe ulike elementer i en visuell profil

1h	kunne designe tidsskrift eller brosjyre, og kunne kombinere tekst og illustrasjon på en funksjonell og estetisk måte og kunne skape helhetlig uttrykk med illustrasjon, typografi og layout

1i	ha kjennskap til bokens oppbygning og form og kunne designe bokens omslag og ulike deler ut fra innhold og karakter


1j	kunne skape og bruke relevant symbolikk og kunne gi symboler en estetisk og funksjonell form

1k	kunne designe pakninger til ulike produkter

1l	kunne bruke programvare til typografi og design i databasert framstilling

1m	kunne foreta billedregistrering med egnet verktøy som f.eks. scanner, video og kamera og kunne behandle og manipulere bilder


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om typografi og kunne bruke typografi som kommunikasjonsmiddel

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til den moderne typografis historie

2b	kjenne til de vanligste klassiske typesnitt

2c	kjenne til moderne typesnitt

2d	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelle typografiske betegnelser, målesystemer og regler

2e	kunne gjøre budskapet lett lesbart ved hjelp av typografi

2f	kunne bruke typografi som selvstendig komposisjon

2g	kunne velge og bruke typografi som passer til budskap, billeduttrykk og layout

2h	kunne skissere tekst på en slik måte at skriftkarakteren kommer tydelig fram

2i	kunne bruke programvare for typografi og layout













2.4	Illustrasjon


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide planmessig og strukturert ved valg av billeduttrykk for å understreke og forsterke et budskap

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til og kunne utnytte de billedskapende virkemidlene form, farge og tekstur i illustrasjons- og fotoarbeid

1b	kjenne til hovedtrekkene i illustrasjonens historie når det gjelder teknikk, anvendelse og stil

1c	ha kunnskaper om moderne illustrasjonsuttrykk

1d	kunne bruke ulike informasjons- og inspirasjonskilder som bakgrunn for illustrasjonsarbeid


Mål 2
Elevene skal kunne bruke ulike teknikker til å løse illustrasjonsoppgaver knyttet til ulike medier

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke bruke ulike illustrasjonsteknikker til å lage illustrasjoner til tekster og grafiske produkter ut fra ønsket kommunikasjonseffekt

2b	kunne illustrere bokens omslag og ulike deler ut fra innhold og karakter

2c	kunne arbeide med form, farge og tekstur ved utforming av mønster og struktur

2d	kunne arbeide med komposisjon i forhold til formatet

2e	kunne formidle et billedmessig budskap ved å velge riktig format, synsvinkel og billedutsnitt

2f	ha kjennskap til grafiske framstillinger som sektor-, søyle- og kurvediagram

2g	ha kjennskap til dataanimasjon

2h	kunne bruke programmer for illustrasjon og billedbehandling





2.5	Markedsføring


Mål 1
Elevene skal ha en grunnleggende forståelse for markedsføringens funksjoner og hvilke arbeidsmåter, midler og metoder som benyttes i markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forstå hvordan behov og ønsker i markedet påvirker produsenters utvikling av produkter og tjenester

1b	ha kunnskaper om hvilken rolle markedsundersøkelser spiller som sikkerhetsfaktor og for målstyring av markedsføringen

1c	ha kjennskap til kriterier for hvordan og hvorfor et marked segmenteres

1d	ha kjennskap til distribusjon og hvilken rolle den spiller i markedsføringskjeden

1e	kjenne til hvordan et produkt eller en tjeneste prises ut fra krav til lønnsomhet

1f	ha kjennskap til og kunne følge gjeldende lover, forskrifter og etiske normer som gjelder for markedsføring, reklame og bilde

1g	kunne sette opp brev og anbud

1h	kjenne til radio-, TV- og presseannonsering

1i	kjenne oppbygningen av et reklame- og designbyrå

1j	kjenne reklamebransjens samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

1k	kunne sette opp enkle reklamebudsjetter






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 elevenes 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.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II reklame/illustrasjon/ 
	design

Felles allmenne fag
Årstimer
Kroppsøving
75


Studieretningsfag

Reklame
374
Design
374
Illustrasjon
236
Markedsføring
75


Valgfag
75


Til sammen
1309


1.2	Moduler i videregående kurs II reklame/illustrasjon/design

Fag
Moduler
Årstimer
Reklame
Modul 1:	Alle mål i faget.
374
Design
Modul 2:	Alle mål i faget.
374
Illustrasjon
Modul 3:	Alle mål i faget.
236
Markedsføring
Modul 4:	Alle mål i faget.
75

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 videregående kurs II reklame/illustrasjon/design



Standpunktkarakterer

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



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
4.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II reklame/illustrasjon/design:

Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker alle studieretningsfagene: Reklame, illustrasjon, design og markedsføring.

Eksamensform:	Praktisk og skriftlig.





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

