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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 II (VKII) teknisk tegning.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 3. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Teknisk tegning og geometri er nært forbundet. I oldtiden var geometrien en praktisk vitenskap rettet mot oppmåling av jordeiendommer. Plangeometrien ble systematisert av den greske mate-matikeren Euklid (omkring 300 år f.Kr.) og ble videreført til romgeometrien, som var grunnlaget for den senere byggekunsten og utviklingen av tegning som kommunikasjonsmiddel.
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) satte detaljer sammen til en helhet og la grunnlaget for moderne teknisk tegning og produksjonstegning. Da Vinci var kunstner, arkitekt, ingeniør, opp-finner og byplanlegger. Han konstruerte og tegnet alt fra menneskets anatomi til festningsverker, broer og flymaskiner, og representerer en fantasirikdom og allsidighet som det er viktige egen-skaper å ha for en teknisk tegner.

Mens teknisk tegning tidligere foregikk ved tegnebrettet, har utviklingen siden slutten av 70-årene ført til at faget i det vesentlige foregår ved hjelp av datamaskinen. Det var den tradisjonelle PC-baserte maskin- og byggetegning og parallellprojeksjon som dominerte opplæringen. Siden er det blitt utviklet PC-baserte systemer for datamaskinassistert konstruksjon og produksjon (DAK/DAP) som er blitt videreført til datamaskinintegrert produksjon (DIP). Integrering og kombinasjon av mange dataverktøy er i dag nødvendig for å kunne illustrere og presentere løsninger som tilfredsstiller dagens og framtidens behov.

I dag består teknisk tegning i å utarbeide tekniske tegninger for bygg og maskiner. Den data-tekniske utviklingen med nye og brukervennlige programmer, fører til et større mangfold av arbeidsområder, slik at tekniske tegnere også kan utføre oppgaver innen presentasjonstegning, illustrasjoner, dokumentasjon og utarbeidelse av brosjyrer og publikasjoner. 
I tekniske fag der konstruksjoner og prototyper skal utvikles og produseres er teknisk tegning et viktig verktøy. Tegningene har til formål både å få entydige beskrivelser av tekniske konstruk-sjoner og et godt bilde av konstruksjonens form. Foruten evne til å bruke datateknologi for teknisk tegning, er det viktig at tekniske tegnere kan finne kreative løsninger på problemer.

Tradisjonelt har teknisk tegning kvalifisert til stillinger som tegnere for rådgivende ingeniører og arkitekter, konsulentvirksomhet (engineering), innenfor statlig- og kommunalteknisk sektor og innen maskin-, skips- og oljeindustri. I de senere årene er det utviklet nye program som har gitt tekniske tegnere nye muligheter som oppdrag innen presentasjonstegning.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II teknisk tegning må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I teknisk tegning i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II teknisk tegning er normalt 1-årig.
1.4	Innhold

Videregående kurs II 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som teknisk tegner får man etter 3 års 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, 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

	beherske bruk av teknisk tegneutstyr

	kunne beherske bruk av datamaskiner som tegne-, tekst- og beregningsverktøy

	kunne utføre tegnearbeid med nøyaktighet og en viss hurtighet

	ha kunnskaper om de materialene som brukes til konstruksjoner, og hvordan materialene påvirker ressursene og miljøet

	kunne finne fram til, velge og bruke hjelpemidler i faget

	ha god ordenssans

	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide om oppgaveløsning

	kunne tilrettelegge, planlegge, gjennomføre, kontrollere og vurdere arbeidet i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne bruke relevante lover, forskrifter og standarder

	vise etiske holdninger i arbeid og i omgang med andre

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kjenne den teknologiske utviklingen i faget, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne fagets historie

	vise kreative evner og estetisk sans

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	ta ansvar for egen læring








2.2	Teknisk tegning


Mål 1
Elevene skal kunne framstille komplette maskin- og ståltegninger med tilhørende dokumentasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge ut de mest brukte maskinelementene og kunne tegne disse inn i en maskin-konstruksjon

1b	kunne tegne konstruksjonstekniske detaljutforminger ut fra standarder og regelverk

1c	kjenne til forskjellige tegningstyper etter norsk og internasjonal standard og tilhørende regelverk og kunne velge ut forskjellige tegningstyper til et tegneoppdrag

1d	kunne ferdigstille maskin- og ståltegninger med utgangspunkt i produksjonsmetoder og montering som tilfredsstiller industriens krav

1e	kunne følge regler for bruk av toleranse- og overflatesymboler og se disse i en funksjonell sammenheng

1f	kunne framstille ståltegninger som inneholder målsetting og dimensjonering, sveisesymboler og betegnelser for stålprofiler

1g	kunne framstille forskjellige typer tittelfelt, materiallister og dokumentasjon for maskin- og stålkonstruksjoner

1h	kunne framstille tegningene innenfor gitte toleransegrenser

1i	kunne bruke riktige arbeidsstillinger og kunne følge gode arbeidsrutiner


Mål 2
Elevene skal kunne framstille byggtegninger, byggrelaterte og reguleringsplantekniske tegninger med tilhørende dokumentasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne tegne inn en bygning med nødvendige veier, rørledninger og mål som kreves ved en byggesøknad, på et situasjonskart

2b	kunne framstille anmeldelsestegninger ut fra skisser

2c	kjenne til framstillingen av snitt-, bjelkelags-, bindingsverks- og takplantegninger for et småhus i tre
2d	kjenne til de ulike arbeidstegningene som er vanlige ved prosjekteringen av yrkesbygg

2e	kunne framstille mål-, utsparings- og armeringstegninger for en enkel bygning i betong

2f	kunne gjennomføre en byggteknisk oppmåling, kunne dokumentere måleresultatet og kunne framstille tegninger ut fra dette

2g	kunne framstille perspektivtegninger av beregninger og rom

2h	kunne framstille vindus- og dørskjemaer og kjenne til ulike andre skjemategninger

2i	kunne bruke riktige arbeidsstillinger og kunne følge gode arbeidsrutiner


Mål 3
Elevene skal kunne framstille ulike typer installasjonstegninger med tilhørende dokumentasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke standarder og bransjekataloger for elektro-, VVS- og andre rørinstallasjoner

3b	kunne framstille elektro- og VVS-tegninger

3c	kunne framstille enkle arrangementtegninger for rør med tilhørende detaljer og dokumentasjon

3d	kunne framstille enkle isometriske rørtegninger med tilhørende materiallister


Mål 4
Elevene skal kunne framstille dokumentasjons-, illustrasjons- og presentasjonstegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om ulike bruksområder for dokumentasjons-, illustrasjons- og presentasjonstegninger og kunne framstille disse

4b	kunne ta hensyn til helhetsinntrykket ved oppbygging og ordning av tekst og figurer

4c	kunne finne kreative løsninger ved utarbeidelse av prosjektillustrasjoner og -presentasjoner alene og i samarbeid

4d	ha kunnskap om ulike sider ved fargelæren og kunne bruke dette til illustrasjoner og til presentasjonstegninger

4e	kunne framstille isometriske tegninger
4f	kunne framstille perspektivtegninger

4g	kunne lage presentasjonsmateriell til bruk i foredrag og utstillinger

4h	kunne overføre tegninger framstillt i DAK til andre dataprogrammer


Mål 5
Elevene skal framstille komplette tekniske tegninger tilpasset lokale forutsetninger og behov

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne se helheten i et tegneprosjekt fra skisse til ferdig produkt

5b	kunne planlegge, gjennomføre og avslutte tegneoppgaver på en teknisk og økonomisk fornuftig måte

5c	kunne finne fram til relevant informasjon ved løsning av tegneoppgaver

5d	kunne bruke tegne- og dataverktøy som er tilpasset tegneoppgaven

5e	kjenne til organisering av aktuelle bedrifters tegne- og konstruksjonsavdelinger

5f	kunne vurdere hvilke krav til nøyaktighet som gjelder i planlegging, gjennomføring og avslutning av tegneprosjekter



2.3	Maskinfag


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende materialkunnskap og kunne bruke teknisk dokumenta-sjon, standarder og bransjekataloger i forbindelse med framstilling av tegninger for maskin-, stål- og rørkonstruksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de aktuelle materialenes egenskaper, kvalitetsbestemmelser, bruksområder og ulike former for materialprøving med tilhørende dokumentasjon

1b	kjenne bruksområdene for aktuelle maskinelementer og forstå hvordan de virker

1c	kunne forstå og kunne bruke pasninger, form- og beliggenhetstoleranser og bearbeidings-symbol i maskinkonstruksjon
1d	kunne forstå hvordan ulike sveisemetoder brukes

1e	kunne forstå hvordan rørdeler, rørfestekonstruksjoner, komponenter og sammenføynings-metoder for rør brukes

1f	med bakgrunn i grunnleggende materialkunnskaper kunne foreta riktig material- og produktvalg

1g	kunne vurdere miljø- og helsetekniske krav for materialer og produkter som brukes i de aktuelle maskin-, stål- og rørkonstruksjonene



2.4	Byggfag


Mål 1
Elevene skal kunne forstå konstruksjonsprinsipper og kunne bruke teknisk dokumenta-sjon, standarder, forskrifter og lovverk ved bygg-, byggrelaterte og arealplantekniske tegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til modulsamordning og modulstørrelsene som benyttes i ulike bygningstyper og -deler

1b	kjenne de ulike komponentene som benyttes ved montasjebygging

1c	kjenne til standarder og lovverk som gjelder for arealplanlegging og for saksframstillingen fram til endelig reguleringsplan

1d	kjenne konstruksjonsprinsippene for oppbygning av bjelkelag, bindingsverk og takverk og kunne benevne de ulike delene

1e	kjenne oppbygningen av ulike takkonstruksjoner og tilhørende terminologi

1f	kjenne armeringens plassering i betongdekker og -dragere og kunne dimensjonere og lage bøyelister til betongdekker etter aktuelle tabeller

1g	kunne velge enkle materialer og produkter og kjenne eventuelle helse- og miljøfarer ved materialer og produkt som brukes i bygg

1h	kjenne hovedprinsippene for energiøkonomisering (ENØK)

1i	ha kjennskap til og forstå de vanligste byggrelaterte faguttrykkene

1j	kunne bruke aktuelle tabeller
2.5	Statikk- og fasthetslære


Mål 1
Elevene skal forstå statikk- og fasthetslærens betydning som del av det komplette 
tegnings- og konstruksjonsarbeidet og forstå hvordan ulike typer krefter påvirker maskin- og byggkonstruksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne de vanligste enhetene som benyttes i statikk- og fasthetslæren i Norge og utlandet og kunne foreta omregninger mellom disse

1b	kunne forstå hvordan krefter kan settes sammen og oppløses (dekompeneres)

1c	kunne bruke informasjon om materialers indre spenninger, tillatte spenninger og sikkerhetsgrad

1d	kunne beregne enkle dimensjoneringsoppgaver som gjelder ved strekk, trykk og avskjæring

1e	kunne bruke informasjon for standarder, tekniske tabeller og bransjekataloger som grunnlag for beregninger og utarbeidelse av materiallister








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 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.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II teknisk tegning

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Teknisk tegning
859
23
Maskinfag
112
3
Byggfag
112
3
Statikk- og fasthetslære
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs II teknisk tegning

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Teknisk tegning
Modul 1: 	Mål 1.
150
4

Modul 2:	Mål 2.
150
4

Modul 3:	Mål 3.
150
4

Modul 4:	Mål 4.
223
6

Modul 5:	Mål 5.*
186
5
Maskinfag
Modul 6:	Alle mål i faget.
112
3
Byggfag
Modul 7:	Alle mål i faget.
112
3
Statikk- og fasthetslære
Modul 8:	Alle mål i faget.
75
2

*	Opplæringen skal gi elevene en bred kompetanse som teknisk tegner, men læreplanens mål 5 gir muligheter for å tilgodese lokale behov for tegnetekniske tjenester.


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 teknisk tegning



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 teknisk tegning:

Studieretningsfag:	Elevene skal trekkes ut til en eksamen i studieretningsfagene. Det trekkes mellom: teknisk tegning, maskinfag og byggfag.
	Dersom elevene trekkes ut i maskinfag eller byggfag kan studieretningsfaget statikk- og fasthetslære inngå som en del av eksamen.

Eksamensform:	Skriftlig.





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

