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Nynorsk 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå opent Internett og andre 

verktøy som kan brukast til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det 

ikkje tillate å kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat eller 

andre moglegheiter for å utveksle informasjon med andre). 

 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 

ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.  

 

Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 

annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, 

skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg 1. Teikning 

Informasjon om 

oppgåva 

Dersom du meiner at det manglar opplysningar for å løyse 

eksamensoppgåva, eller at det er feil ved oppgåva, skal du sjølv 

velje og beskrive dine eigne føresetnader og eventuelt kva feila 

består i. Sensor skal ta omsyn til dette ved vurderinga og 

fastsetjinga av karakteren. Sjå meir informasjon bakarst i 

eksamenssettet om «Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn 

på høy kompetanse i lærefaget». 

Informasjon om 

vurderinga 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Situasjonsbeskriving 
 
Det skal oppførast ein garasje i 15 cm lettklinkerblokker, på telefri og fast grunn.  

 

Garasjen skal stå på eit fundament av armerte soleblokker.  

 

Golvet skal støypast i etterkant og flisleggjast.  

 

Utvendig skal garasjen pussast med fiberpuss. 

 

Sjå den vedlagde teikninga. 

 

Måla på vindauga er ikkje oppgitt på teikningane. Måla er: breidde 1000 mm, høgde 500 

mm. 

  

 

 

Oppgåve 
 
1. Kalkuler og mengdeberekn muring og pussing av garasjen. 

 

2. Set opp ei komplett bestillingsliste over det du treng av dei ulike materiala til denne 

jobben.  

 

3. Beskriv korleis du utfører muring og fiberpuss, og teikn eit snitt gjennom eit vindauge 

som viser frå soleblokk til og med u-blokk.  

 

4. Beskriv flisarbeidet, og vel eigna materiale. 

 

5. Gjer risikovurderingar for utføringa av arbeidet etter reglar for helse, miljø og 

sikkerheit. 

 

6. Beskriv kva for helse-, miljø- og sikkerheitstiltak som må setjast i verk i samband med 

arbeidsoppgåvene som skal utførast. 
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Bokmål 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre 

verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det 

viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med 

andre (dvs. samskriving, chat eller andre muligheter for å utveksle 

informasjon med andre). 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 

slik måte at leseren kan finne fram til dem.  

 

Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 

annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, 

skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg 1. Tegning 

Informasjon om 

oppgaven 

Dersom du mener at det mangler opplysninger for å løse 

eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge 

og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene består 

i. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av 

karakteren. Se mer informasjon bakerst i eksamenssettet om 

«Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på høy kompetanse 

i lærefaget». 

Informasjon om 

vurderingen 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Situasjonsbeskrivelse 
 
Det skal oppføres en garasje i 15 cm lettklinkerblokker, på telefri og fast grunn.  

 

Garasjen skal stå på et fundament av armerte såleblokker.  

 

Gulvet skal støpes i etterkant og flislegges.  

 

Utvendig skal garasjen pusses med fiberpuss. 

 

Se den vedlagte tegningen. 

 

Målene på vinduene er ikke oppgitt på tegningene. Målene er: bredde 1000 mm, høyde 

500 mm. 

  

 

 

Oppgave 
 
1. Kalkuler og mengdeberegn muring og pussing av garasjen. 

 

2. Sett opp en komplett bestillingsliste over det du trenger av de ulike materialene til 

denne jobben.  

 

3. Beskriv hvordan du utfører muring og fiberpuss, og tegn et snitt gjennom et vindu som 

viser fra såleblokk til og med u-blokk.  

 

Beskriv flisarbeidet, og velg egnete materialer. 

4. Gjør risikovurderinger for utføringen av arbeidet etter regler for helse, miljø og 

sikkerhet. 

 

5. Beskriv hvilke helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som må settes i verk i forbindelse med 

arbeidsoppgavene som skal utføres. 
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Tom side 
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Vedlegg 1 – Teikning/Tegning  
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Tom side 
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Kjennetegn på høy kompetanse i murerfaget 
 

Dimensjoner i 
kompetansen 

Innenfor rammen av de utfordringer oppgavene gir, viser  
kandidaten evne til å  
 
planlegge, dokumentere planlegging, gjennomføre, dokumentere 
gjennomføring, vurdere og dokumentere vurdering av 
 

 tradisjonelt håndverk med bygging og rehabilitering av 
murkonstruksjoner til fasader, peiser og skorsteiner med 
teglsteinsmuring, blokkmuring, skifer- og natursteinsmuring med ulike 
forbandtløsninger, overdekninger og puss/overflatebehandling  
 

 flislegging av vegger og gulv 
 

 våtromsarbeid og påføre smøremembraner 
 

 montering av ildsteder 
 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 
 lesing  
 skriftlighet 

 muntlighet 
 digitale verktøy 

 diskusjon og vurdering av faglige løsninger og arbeidsprosesser  
 drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen 

 kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere 
  

 regning 
 beregning av areal, volum og mengder/masseberegninger 

 målestokk 
 måltaking 

 geometriske beregninger 
 utsetting og beregning av høyder og vinkler 

  
 sikring av bygninger mot vær og vind 

 isolering, drenering og forankring av murverk  
 medvirkning til et godt inneklima  

 konstruksjoner 
  

 krav til estetikk  
 kreativitet 

  
 ulike typer materialer og deres bruksområder 

 ulike typer festemidler 
 ulike underlag 

  
 verktøy og utstyr 

 måleverktøy 
 montering, demontering og tilpassing av stillas 

 vedlikehold av verktøy og utstyr 
  

 mottak og lagring av materialer og utstyr med henblikk på økonomi 
og miljø 

  
 kvalitetssikringssystemer 

 kvalitetssikring 

 
 
 
Kvalitetsutvikling 
som arbeidsprosess 
 
Arbeidsoppgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressurser 
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 gjeldende regelverk 
 spesifikasjoner  

 preaksepterte løsninger  
 standarder 

 faglitteratur 
 beskrivelser  

 arbeidsbeskrivelser 
 tegning 

 skisser 
 konstruksjonstegninger 

 bildebehandling  
 arbeidsprosessene 

  
 monteringsanvisninger 

 produktbeskrivelser 
  

 helse, miljø og sikkerhet 
 gode arbeidsvaner  

 verneutstyr 
 ergonomiske prinsipper 

 etiske krav 
 kildesortering 

 håndtering av avfall 
  

 profesjonell kundebehandling og service 
 fagets historiske utvikling, kulturelle verdier og plass i samfunnet 

 relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens 
rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang 
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Tom side 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

Telefon 23 30 12 00   

utdanningsdirektoratet.no 

 


