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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 for videregående kurs I (VKI) 
kart og oppmåling. 


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, 9. november 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Allerede i oldtiden var det viktig å kunne tegne kart og måle terrenget for å kunne beskrive landets topografi og reise større byggverk. Det eldste kjente kartet er funnet i Irak, og er fra ca. 3800 år f.Kr. - Kartet viser den nordlige delen av Mesopotamia med elven Eufrat, Zagros-fjellene i øst og de libanesiske fjellene i vest.

Navigasjonskart ble utviklet som følge av de store oppdagelsesreisene på 1500-tallet og de mange nye handelsveiene som fulgte i kjølvannet av disse.

I Norge kom systematiske målearbeider med tanke på å lage landsomfattende kartverk sent igang. Fra tiden før Norges Militære Oppmaaling ble opprettet i 1773, foreligger det kun meget få kart. Som navnet antyder tjente kartene først militære formål, senere ble de sivile formålene dominerende og Norges Militære Oppmaaling ble omdøpt til Norges Geografiske oppmåling, og i 1986 til Statens Kartverk.

De fleste land har i dag sørget for landsdekkende kartverk i flere målestokker. Dette er mulig-gjort gjennom en teknologisk utvikling som særlig har gjort seg gjeldende i vårt århundre.

Geografisk informasjon enten i form av trykte kart eller tegnet i datasystemer, er i dag viktige informasjonssystemer for planleggere, forvaltere, politikere og folk flest. Det er derfor behov for fagfolk til å drive med kartlegging, landmåling og registrering av naturressurser. Oljevirksomheten har også ført til økt etterspørsel av fagfolk innen kart og oppmåling.

Arbeidsplasser innen kart og oppmåling (geodatafag) finnes spredt over hele landet innenfor stat, fylke, kommune og i private firmaer. Arbeidsoppgavene er varierende og interessante og foregår for det meste i friluft når det gjelder landmåling og både innendørs og utendørs når det gjelder de øvrige arbeidsområdene - fotogrammetri, GIS (geografiske informasjonssystemer) og kartografi. 
Innenfor landmåling består arbeidsoppgavene i å måle inn punkter i marken for overføring til kart ved hjelp av ulike instrumenter fra målebånd til avanserte elektroniske apparater. Landmåleren har viktige oppgaver ved bygging av broer og tunneler og ved måling av tomter og veier. I dag brukes satelittposisjonering (GPS) stadig mer innen landmåling, der satelittsignaler brukes til å beregne nøyaktige posisjoner. Sjømåling er en spesialisert arbeidsoppgave innenfor arbeidsområdet.

Kartkonstruksjon er et annet arbeidsområde i faget. I dag lages de fleste kartene på grunnlag av flybilder. Overlappende bildepar i et såkalt stereoinstrument gir et tredimensjonalt bilde av terrenget der høydeforskjeller og bygninger trer klart fram. Metoden kalles fotogrammetri.
I dag foregår nesten all kartkonstruksjon digitalt, dvs. at kartet blir til data i en datamaskin i stedet for streker på et papir.



Datainnsamling som skjer ved landmåling og fotogrammetri må bearbeides for å gjøre kartet lettlest og tiltalende. Disse arbeidsoppgavene utføres av GIS - operatøren, kartografen og karttegneren. GIS-operatøren betjener et databasert informasjonssystem og redigerer og struk-turerer data som skal inn i systemet. Kartografen bestemmer farver og plasserer symboler og tekst på kartet, mens karttegneren rentegner kartoriginalen, et arbeid som i likhet med øvrige arbeidsoppgaver innen kart og oppmåling utføres for det meste ved hjelp av datasystemer.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I kart og oppmåling må søkeren normalt ha bestått 
grunnkurs tekniske byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I kart og oppmåling er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I kart og oppmåling 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 videre-gående 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 lov om fagopplæring i arbeidslivet 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 eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
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. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen 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- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter  


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper, innsikt og ferdigheter slik at de kan arbeide og videre-utvikle seg innen kart og oppmåling

	kjenne til kart og oppmålingsbransjens historie og fremtidige utviklingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt

	forstå sammenhengen mellom ulike arbeidsområder i kart og oppmålingsbransjen

	kjenne til organisasjoner og etater som er aktører i bransjen

	ha forståelse og respekt for de ulike arbeidsområdenes egenart

	ha kunnskaper om de etiske normene som gjelder i faget

	ha grunnleggende kunnskaper om bruk av informasjonsteknologi innenfor kart og oppmåling

	kjenne til den teknologiske utviklingen i faget

	kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling, bearbeide denne og presentere resultatet på en korrekt måte

	kunne ta vare på og bruke utstyr og hjelpemidler riktig

	kunne utføre tekniske operasjoner hurtig og korrekt

	kunne utføre arbeidet grundig, rasjonelt og nøyaktig

	ha evnen til å arbeide selvstendig

	kunne samarbeide med andre på en måte som fremmer likestilling, skaper trivsel og et godt og kreativt arbeidsmiljø

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha utviklet kreative evner og kunne presentere sluttresultater på en klar og entydig måte

	kunne vise hensyn til naturen ved utøvelsen av yrket

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig 
2.2	Matematikk  


Mål 1
Elevene skal beherske de matematiske beregningene som ligger til grunn for landmålingsoppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke de trigonometriske funksjoner, sinus, cosinus, tangens og cotangens i alle kvadranter

1b	kunne innføre funksjoner for sum, differanse og det dobbelte og halve av vinkler

1c	kunne bruke landmålerens spesielle aksesystem

1d	kunne forenkle trigonometriske ligninger


Mål 2
Elevene skal beherske de forskjellige aksesystemene og koordinater

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke rettvinklede og tredimensjonale aksesystemer

2b	kunne innføre polarkoordinater

2c	kunne regne om fra rektangulære til polare koordinater og omvendt


Mål 3
Elevene skal beherske de matematiske beregningene som ligger til grunn for beregning av lengde, areal, volum og masse

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke romgeometri og romkoordinater, knyttet til aktuelle areal-, volum- og masseberegning

3b	kunne utføre trekantberegninger ved hjelp av arealformler, sinusproporsjoner og cosinussetninger


Mål 4
Elevene skal beherske de matematiske funksjonene som ligger til grunn for å løse oppgaver innen kart og oppmåling

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne omforme og kombinere formler i faget

4b	kunne bruke kvadratsetninger og faktorisere algebraiske uttrykk

4c	kunne løse generelle annengradsligning og kombinere første og annengradsligninger

4d	kunne løse ligninger med tre ukjente

4e	kunne løse trigonometriske ligninger

4f	kunne behandle ulikheter, utlede formler for usikkerhet og bruke usikkerhetsregning på praktiske oppgaver

4g	kjenne til begrepet normalfordeling og til de viktigste egenskapene ved denne



2.3	Landmåling


Mål 1
Elevene skal kunne utføre markarbeid og beregninger i forbindelse med enklere land-målingsoppgaver. De skal kunne arbeide effektivt og nøyaktig på egen hånd og i samarbeid med andre 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hensikten med landmåling og til hvilke oppgaver som er aktuelle å løse for en landmåler

1b	kunne bruke og forklare de vanligste måleenheter og målestokker

1c	beherske de matematiske metodene som er aktuelle i forbindelse med enkle landmålings-beregninger

1d	kjenne til et nivellerinstruments virkemåte, til de mest aktuelle feilkildene og kunne korrigere i forhold til disse

1e	kunne utføre nivellement av ulike typer og kunne beregne resultatet av disse

1f	kunne stille opp en teodolitt og måle horisontal- og vertikalvinkler med denne

1g	kjenne til en teodolitts virkemåte, til de mest aktuelle feilkildene og kunne korrigere  disse

1h	kunne foreta avstandsmåling ved hjelp av målebånd og kunne beregne og påføre resultatet av aktuelle korreksjoner

1i	kunne foreta innmåling ved hjelp av totalstasjon

1j	kunne beregne egne målinger, konstruere kart ut fra disse og tilrettelegge data for videre behandling i GIS (Geografiske informasjonssystemer)

1k	kunne foreta utstikking av hus, tomter, veier m.m.

1l	kunne utføre enkle arealberegninger, profileringer og masseberegninger

1m	kunne måle polygondrag og føre observasjonene i målebok

1n	kunne beregne polygondrag manuelt og ved hjelp av aktuell informasjonsteknologi 

1o	kunne arbeide nøyaktig

1p	kunne samarbeide med andre på en måte som skaper trivsel under utførelse av landmålingsoppgaver


Mål 2
Under utførelsen av arbeidet skal elevene kunne bruke gjeldende lover og regler, ta vare på utstyr og utvise miljøhensyn

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til de viktigste lover, forskrifter og normer som gjelder oppmålingsarbeider og kunne vurdere egne resultater i forhold til disse

2b	kjenne til saksgangen i forbindelse med kart- og delingsforretninger

2c	kunne utvise skånsomhet mot naturen under utførelsen av markarbeid

2d	kunne vise forståelse og respekt for eget og andres arbeid, og kunne ta vare på utstyr og materielle verdier




2.4	Kartografi


Mål 1
Elevene skal kjenne til og kunne bruke elementære teknikker for fremstilling, redigering og presentasjon av kartdata

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne hovedtrekk i kartets historiske utvikling

1b	kjenne til de mest aktuelle systemer for geografisk referanse

1c	kjenne til ulike typer kartprojeksjoner, -typer og -standarder som er i bruk i Norge

1d	kunne bruke ulike manuelle og databaserte teknikker for kartframstilling

1e	kjenne kartografens arbeidsfelt og ansvarsområde

1f	kjenne til de mest brukte teknikker og regler for redigering, presentasjon og uttegning av kart

1g	kjenne til de reprotekniske metodene som brukes for kartframstilling

1h	ha grunnleggende kjennskap til aktuell programvare for presentasjon av geografiske data

1i	under veiledning kunne planlegge og utføre aktuelle karttekniske oppgaver i ulike målestokker

1j	ha vilje og evne til samarbeid for å skape en effektiv framdrift av arbeidet

1k	kjenne til tilgrensende arbeidsområder som landmåling, fotogrammetri og GIS 

1l	kjenne til betydningen av å kunne samarbeide med utøverne i disse fagene for å fremme trivselen og få fram et best mulig produkt


Mål 2
Elevene skal kjenne til hvordan kartet kan brukes som redskap for planlegging og utbygging og ha kjennskap til kartets samfunnsmessige betydning

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til kartets betydning i forbindelse med privat og offentlig utbygging, friområder, nasjonalparker o.l.

2b	kjenne til kartets betydning for samfunnet og for det enkelte mennesket
2.5	Geografiske informasjonssystemer (GIS)


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet geografiske informasjons-systemer (GIS) og kunne vise hvordan de anvendes til datainnsamling, lagring, bearbeiding, utveksling og presentasjon av kart

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de vanligste ord, uttrykk og begreper som benyttes innen arbeidsområdet

1b	kjenne til oppbygging av topologisk struktur

1c	kjenne til hvordan digital data kan benyttes som vektordata og/eller rasterdata

1d	kunne anvende GIS til å samle inn data og lagre, bearbeide, utveksle og presentere kart

1e	kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer bruk av databaser

1f	kjenne til betydningen av å kunne samarbeide med utøvere av tilgrensende arbeids-områder for å fremme trivselen og lage et best mulig produkt


Mål 2
Elevene skal kunne forklare og vise hvordan geografiske informasjonssystemer kan brukes til å simulere virkeligheten og til å beskrive framtidige situasjoner og utbygginger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til enkle prinsipper for database- og nettverksstrukturer

2b	kjenne til de mest brukte standarder og formater for datautveksling

2c	kunne sette sammen data innhentet ved landmåling eller fotogrammetri med annen informasjon i et enkelt GIS, og kunne framstille enkle kartpresentasjoner av dette

2d	kunne bruke GIS til å beskrive hvordan utbyggingsplaner vil påvirke naturen

2e	utvise ferdigheter i utførelsen av tekniske operasjoner




2.6	Fotogrammetri


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om fotogrammetriens betydning for moderne kartlegging og ha basiskunnskaper innen arbeidsområdet. Elevene skal kunne arbeide på en måte som viser at de har respekt for miljøet, kunne samarbeide og ta vare på utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utføre beregninger av bildemålestokk

1b	kunne foreta ulike målinger i bildet og beregne resultater av disse

1c	kunne forklare forskjellen mellom sentral- og ortogonalprojeksjoner

1d	kunne forklare flykameraets viktigste prinsipper

1e	kunne bruke stereoskop til tredimensjonal betraktning

1f	kunne sette opp en forenklet flyplan for flyfotografering

1g	kunne forklare bruk av passpunkter og hvordan disse innmåles

1h	kunne redigere fotogrammetriske kartdata og tilrettelegge disse for innlesning i GIS

1i	kunne forklare prinsipper for analoge stereoautografer og analytiske plottere

1j	kunne utføre inventering av terrengdetaljer og signaler på flybildene

1k	kunne utføre enklere synfaring av fotogrammetrisk konstruerte kart

1l	kunne vise skånsomhet overfor naturen under utførelsen av markarbeid

1m	kunne behandle utstyr og maskiner på en måte som viser at de har respekt for de verdiene disse representerer

1n	kjenne betydningen av å samarbeide med utøvere av tilgrensende arbeidsområder





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.






Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I kart og oppmåling

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Matematikk
75
2
Landmåling
300
8
Kartografi
300
8
Geografiske informasjonssystemer (GIS)
184
5
Fotogrammetri
75
2



Valgfag
75
2



Sum
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs I kart og oppmåling

Fag
Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Matematikk
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Landmåling*)
Modul 2: Alle mål i faget.
300
8
Kartografi*)
Modul 3: Alle mål i faget.
300
8
Geografiske informasjons- systemer (GIS) )*
Modul 4: Alle mål i faget.
187
5
Fotogrammetri*)
Modul 5: Alle mål i faget.
75
2

*) Modulene 2 -5 forutsetter gjennomført modul 1 eller tilsvarende matematikkunnskaper.

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 I kart og oppmåling.


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 kart og oppmåling:

Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til eksamen i et av studieretningsfagene landmåling, kartografi eller geografiske informasjonssystemer (GIS).
	I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i matematikk og fotogrammetri.

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

Eksamensform:	I studieretningsfagene landmåling, kartografi og geografiske informasjonssystemer: skriftlig/praktisk.
	I matematikk og fotogrammetri: 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.

