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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.	Læreplan for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) teknisk 
tegning.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplanene bli satt sammen 
til én læreplan for vært løp. Dette 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 læreplanen som over-lapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige læreplanen 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 seg det nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

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





Kirke -, utdannings- og forskningsdepartementet, 28. september 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning
	
Teknisk tegning bygger på læren om geometrien. Så lenge mennesket har kjent til det, må vi derfor anta at de har hatt bruk for tekniske tegnere til å tegne byggverk og andre konstruksjoner

Den kjente greske vitenskapsmannen Arkimedes (287 - 212 f. Kr.) laget tegninger til krigsmaskiner som den greske befolkningen i Syrakus brukte mot romerne i 212 f. Kr. Maskinene som ble laget på grunnlag av hans tegninger må ha vært effektive - da romerne kom for å ta hevn skal han ha utropt "trå ikke i mine sirkler".

Arbeidsområdet for tekniske tegnere er mangfoldig. Teknisk tegning består i å utarbeide tekniske tegninger, konstruksjoner, illustrasjoner for brosjyrer, kataloger og teknisk doku-mentasjon innen tekniske etater i kommunene, bedriftenes tegne- og konstruksjonsavdelinger, arkitektkontorer og rådgivende ingeniørkontorer. I tekniske fag der konstruksjoner og proto-typer skal utvikles og produseres er teknisk tegning et viktig verktøy.
Tegningene har til formål både å få entydige beskrivelser av tekniske konstruksjoner og et godt bilde av konstruksjonens form. Gjennom tekniske tegninger skal vi kunne se hvordan gjen-stander tar seg ut tredimensjonalt.

Tittelen teknisk tegner ble innført i begynnelsen av syttiårene og utdanningen var tilpasset datidens krav til utførelse av tekniske tegninger som for det meste ble framstilt manuelt ved hjelp av blyant, tusj og tegnemaskiner.

Datamaskiner, som tegne- og tekstverktøy, har gitt nye muligheter innenfor teknisk tegning, blant annet til isometrisk tegning til monteringsbeskrivelser, illustrasjon og teknisk dokumen-tasjon. I tillegg har DAK (Data Assistert Konstruksjon) innen bygg- og maskinkonstruksjoner hatt stor betydning for utviklingen av faget.

Internasjonal konkurranse har ført til at det blir stilt strenge krav til teknisk dokumentasjon. 
Det  er nødvendig med tydelige tekniske beskrivelser som f.eks. god kombinasjon av figurativ presentasjon og tekst.

I studieretningsfagene maskin- og byggfag får elevene kjennskap til materialer, aktuelle maskinelementer og byggedetaljer, deres anvendelse og bruksområder, og i tillegg vil elevene kunne utføre enkle beregninger med bakgrunn i statikk - og fasthetslære.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I teknisk tegning 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 teknisk tegning er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I teknisk tegning 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 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 tilegnet seg grunnleggende kunnskaper, innsikt, holdninger og ferdigheter slik at de kan arbeide og videreutvikle seg innen teknisk tegning

	ha grunnleggende ferdigheter i bruk av teknisk tegneutstyr

	kunne anvende utstyr og materialer økonomisk

	kunne tilrettelegge og planlegge arbeidet godt og ha god ordenssans

	ha innsikt i bransjeområdet og relevante lover og forskrifter

	kunne arbeide ergonomisk riktig under tegnearbeidet og ved dataskjerm

	ha utviklet evnen til å utføre tegnearbeid med nøyaktighet og en viss hurtighet

	kunne terminologien i faget

	ha utviklet gode etiske holdninger

	ha evnen til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide 

	ha kunnskaper om de materialene som anvendes til konstruksjoner og hvordan disse påvirker ressursene og miljøet

	kunne vurdere eget arbeid

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd og kunne benytte seg av hjelpemidler i den forbindelse

	være orientert om den teknologiske utvikling innen faget nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til nyutviklet teknisk tegneutstyr, hjelpemidler og produkter

	ha utviklet sine skapende evner

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne vise respekt for mennesker i et faglig samarbeid og være positiv til andres meninger og synspunkter
2.2	Teknisk tegning


Mål 1
Elevene skal kunne forstå og utføre forskjellige typer tekniske tegninger og kunne anvende regler og tegneprinsipper etter nasjonale og internasjonale standarder 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne framstille tekniske tegninger etter regler for parallellprojeksjon

1b	kunne  regler for tegning av linjer, strektyper og strektykkelser

1c	kunne tekste tegninger

1d	kunne grunnleggende regler for målsetting, herunder målsetting av hovedmål, detaljmål, diametre, radier, faser og vinkler
	
1e	kunne grunnleggende regler for anvendelse av snitt

1f	kunne løse tekniske tegneproblemer og kunne samarbeide om å finne kreative løsninger

1g	kunne utføre en tegning ut fra et estetisk perspektiv både når det gjelder helhetsinntrykket, tegningens oppbygging, ordning og plassering av figurer, tegningstykkelse og teksting

1h	kjenne til bransjens og fagets historie og etiske normer


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om regler og metoder for å framstille enkle maskin- og ståltegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne regler for tegning av de mest anvendte maskinelementer, herunder gjenger og skrueforbindelser

2b	kunne regler for målsetting av maskintegninger, herunder kjede-, basis-, koordinat- og kombinert målsetting

2c	kunne regler for målsetting og anvendelse av symboler for toleranser

2d	kunne regler for snitt av maskinkonstruksjoner

2e	kunne regler for anvendelse av symboler for overflate og bearbeiding

2f	kunne regler for tegning av ståltegninger, herunder bruk av sveisesymboler og symboler og betegnelser for stålprofiler

2g	kjenne til bruk av tittelfelt og stykklister gjeldende for maskin- og stålkonstruksjoner

2h	kjenne til bruk av koordinater i forbindelse med data-assistert konstruksjon

2i	kjenne til forskjellige aksonometriske tegninger, herunder grunnlaget for isometri


Mål 3
Elevene skal kunne framstille enkle maskin- og ståltegninger


Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	ha kunnskaper om forskjellige typer tegninger som blir benyttet for framstilling av maskin- og stålkonstruksjoner

3b	kunne se helheten i et enkelt tegneprosjekt fra sammenstilling til detaljtegninger

3c	kunne utføre kontrollarbeid på enkelttegninger og prosjekter, og være klar over konsekvenser ved feil på tegningene


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om regler og metoder for å framstille enkle byggtegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne regler for framstilling av enkle situasjonskart

4b	kunne regler for framstilling av enkle bygg- og arkitekttegninger med tilhørende modulsamordning, dimensjonering og målsetting

4c	kjenne til forskjellige tegningstyper som brukes i et arkitektprosjekt, herunder anmeldelsestegninger

4d	kunne regler for framstilling av konsulenttegninger, herunder VVS- og elektroinstallasjoner

4e	kunne regler for framstilling av enkle betongkonstruksjoner

4f	kjenne til bruk av tittelfelt og stykklister som brukes i byggtegninger og tilhørende konsulenttegninger


Mål 5
Elevene skal kunne framstille enkle byggtegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne markere ulike snittforløp på byggtegninger og kunne tegne opp snittfigurer

5b	kjenne til hvordan modulsystemer blir brukt ved planlegging og produksjon av bygninger

5c	kjenne til metoder for målsetting av byggtegninger og kunne kontrollere målsettingen i  tegnesettet

5d	kunne lage byggteknisk riktige og entydige tegninger

5e	kunne vurdere tegningen ut fra hvilke ressurser og materialer den krever i det ferdige byggverket og hvordan disse påvirker miljøet


Mål 6
Elevene skal kunne framstille enkle tegninger ved bruk av datamaskin som tegneverktøy

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha grunnleggende kjennskap til DAK-arbeidsplassen, herunder selve datamaskinen, plotterenheten og digitaliseringsbord

6b	kunne starte opp et DAK-anlegg, anvende de mest brukte kommandoene for framstilling og redigering av enkle tegninger, foreta utplotting og kunne lagre og hente fram tegninger

6c	kunne framstille enkle, bransjerettede tekniske tegninger i forskjellige standardiserte tegneformater, anvende kommandoer for tekst, linjetyper, målsetting, snitt m.m., samt bruk av tittelfelt og stykkliste

6d	kjenne til fordelen ved bruk av applikasjoner og hjelpeprogrammer for økonomisk riktig framstilling av bransjerettede tegninger




2.3	Maskinfag


Mål 1
Elevene skal kjenne til egenskaper, typer og bruksområder for stål og andre materialer 
som anvendes i maskin- og stålkonstruksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til aktuelle materialers egenskaper, kvalitetsbestemmelser, anvendelse og bruksområder

1b	kjenne til forskjellige former for materialprøving, og kunne utføre enkle beregninger innenfor statikk- og fasthetslære


Mål 2
Elevene skal kjenne til de vanligste maskinelementer og forbindelser som nyttes i maskin-konstruksjoner, til produksjonsprosesser og kunne bruke de mest vanlige måleverktøyene.  Elevene skal kjenne til bruken av norske og internasjonale standarder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til de mest brukte maskinelementer, deres anvendelse og bruksområder

2b	kjenne til de mest brukte sammenføyningsteknikker for ikke løsbare forbindelser

2c	kjenne til de mest brukte måleverktøy og -teknikker

2d	kjenne til bruken av og forstå nødvendigheten av toleranser, pasninger og bearbeidingssymbol

2e	ha grunnleggende kjennskap til de vanligste produksjonsteknikkene og verktøymaskinene



2.4	Byggfag


Mål 1
Elevene skal kjenne til egenskaper, bruksområder og kvaliteter for de vanligst fore-kommende byggematerialer og til de vanligste konstruksjonsregler, bygningskonstruk-sjoner og detaljtegninger så godt at de kan utføre enkle byggtegninger

Hovedmomenter
Elevene skal
	
1a	kjenne til oppbygging og funksjon av fundamenter, grunnmur, vegger, etasjeskillere, tak, dører, vinduer og trapper i bygninger

1b	kjenne til trelast og platemateriale
	
1c	kjenne til enkle regler for styrke og stabilitet

1d	kjenne til forskaling, armering og støping

1e	kjenne til stikking, graving, planering, kulting og elementær geologi

1f	kjenne til krav til materialer og deres egenskaper, forskrifter og aktuelle standarder

1g	kjenne til forskjellige sorter sement

1h	kjenne til betongens egenskaper

1i	kjenne til materialenes innvirkning på miljøet


Mål 2
Elevene skal kjenne til de lover, forskrifter og tekniske regler som gjelder for planlegging og utførelse av bygg- og anleggsarbeider. Elevene skal kjenne til bruken av norske og internasjonale standarder og regler for elektro- og VVS-tegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til arkitektenes og ingeniørenes arbeidsfelt og ansvar, bl.a. når det gjelder planlegging og utførelse av bygg- og anleggsarbeid

2b	kjenne til norske og internasjonale standarder for utførelse av konsulenttegninger, 
	bl.a. elektro- og VVS-tegninger

2c	ha evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper i et prosjekt



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 teknisk tegning


Felles allmenne fag

Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Teknisk tegning 
712
19
Maskinfag
111
3
Byggfag
111
3



Valgfag
75
2



Tilsammen
1309
35

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I teknisk tegning

Fag
Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Teknisk tegning
Modul 1: Mål 1.
112
3

Modul 2: Mål 2 og 3.
262
7

Modul 4: Mål 4 og 5.
262
7

Modul 6: Mål 6.
75
2
Maskinfag
Modul 7: Alle mål i faget.
112
3
Byggfag
Modul 8: Alle mål i faget.
112
3

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 teknisk tegning.


Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan eleven 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 teknisk tegning:

	Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til eksamen i studieretningsfaget teknisk 
		tegning. I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i de øvrige 
		studieretningsfagene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter 
		sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfaget teknisk tegning: skriftlig/praktisk.
		I øvrige studieretningsfag: 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.

