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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.  

 

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». 
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Situasjonsbeskriving 
 
Du arbeider i ei bedrift som produserer dører, vindauge, trapper og kjøkken/innreiingar 

  

Bedrifta er kjend for å lage ferdig overflatebehandla produkt av høg kvalitet. 

 

Bedrifta er utstyrt med moderne manuelle og CNC-styrte snikkerimaskiner.  

 

 
 
 
Oppgåve 
 
Vel eit produkt frå produktområda i situasjonsbeskrivinga som utgangspunkt for å svare 

på oppgåvene. 

 

1. Beskriv produktet du valde, med enkel tekst og skisser. 

 

2. Lag ein oversiktleg plan over korleis du vil produsere dette produktet for å oppnå rett 

kvalitet. 

 

3. Foreslå ei overflatebehandling som passar til produktet, og grunngi vala dine. 

 

4. Beskriv korleis du vil handtere og oppbevare materialar og råvarer i bedrifta for å 

bevare kvaliteten og den rette fuktigheita i treet. 

 

5. Kva for personleg verneutstyr er nødvendig i produksjonen av produktet du valde? 

Grunngi svaret. 

 

6. Foreslå arbeidsoppgåver for ei CNS-maskin på produktet du valde, og beskriv kva for 

opplysningar du treng for å kunne lage eit program til desse arbeidsoppgåvene. 
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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. 

 

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».  
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Situasjonsbeskrivelse 
 
Du arbeider i en bedrift som produserer dører, vinduer, trapper og kjøkken/innredninger 

  

Bedriften er kjent for å lage ferdig overflatebehandlede produkter av høy kvalitet. 

 

Bedriften er utstyrt med moderne manuelle og CNC-styrte snekkerimaskiner.  

 

 
 
 
Oppgave 
 
Velg et produkt fra produktområdene i situasjonsbeskrivelsen som utgangspunkt for å 

svare på oppgavene. 

 

1. Beskriv produktet du valgte, med enkel tekst og skisser. 

 

2. Lag en oversiktlig plan over hvordan du vil produsere dette produktet for å oppnå rett 

kvalitet. 

 

3. Foreslå en overflatebehandling som passer til produktet, og begrunn valgene dine. 

 

4. Beskriv hvordan du vil håndtere og oppbevare materialer og råvarer i bedriften for å 

bevare kvaliteten og den rette fuktigheten i treet. 

 

5. Hvilket personlig verneutstyr er nødvendig i produksjonen av produktet du valgte? 

Begrunn svaret. 

 

6. Foreslå arbeidsoppgaver for en CNS-maskin på produktet du valgte, og beskriv hvilke 

opplysninger du trenger for å kunne lage et program til disse arbeidsoppgavene. 
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Tom side 
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Kjennetegn på høy kompetanse i Trevare- og bygginnredningsfaget 
 

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 
 

 mottak, kontroll og lagring av råvarer og materialer 
 

 produksjon av komponenter til trevareprodukter ved bruk av digitale 
tegninger og digitalt styrte maskiner 
 

 forbehandling og overflatebehandling av ulike produkter 
 

 sammensetting av bedriftens produkter 
 

 tradisjonelt håndverksmessig og industriell produksjon av vinduer, 
dører, trapper eller faste innredninger som f.eks skap, kjøkken og bad, 
eller andre innredninger eller produkter av tre og andre typer 
materialer 
 

 emballering og klargjøring av produkter for transport 
 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 
 lesing 

 muntlighet 
 skriftlighet 

 regning 
 beregning av  

o tid 
o pris 

o vekt 
o areal 

o volum 
o mengder 

o vinkler 
o dimensjoner 

 måling 
 økonomi 

  
 kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere 

 diskusjon om faglige løsninger og arbeidsprosesser  
  

 moderne teknologi 
 digitale verktøy 

 programmering 
 digitale verktøy til tegning og konstruksjon 
 overføring av tegningene til digitalt styrte maskiner 

 moderne datateknologi 
 verktøy, maskiner og tilhørende sikkerhetsutstyr  

 vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr 
 enkel programmering 

  
 Måling av fuktighet for relevante trematerialer 

 sammensetnings- og monteringsarbeider 
 sammensetting av produkter, montering av beslag og tilpassing av 

 
 
 
Kvalitetsutvikling 
som arbeidsprosess 
 
Arbeidsoppgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressurser 
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andre typer materialer.  
  

 overflatebehandling 
 impregneringsmetoder 

 overflatebehandlingsmetoder 
  

 skogen som råstoffkilde 
 kvaliteten på ulike råvarer og materialer 

 materialhåndtering 
 oppbevaring og håndtering/bruk av kjemiske produkter/stoffer 

  
 helse, miljø og sikkerhet 

 bærekraftig utvikling 
 kildesortering 

 gode arbeidsvaner 
 ergonomi 
 ergonomiske prinsipper 

 kildesortering 
 håndtering av avfall 

  
 kvalitet 

 kvalitetsstyringssystem 
 kvalitetssikring 

 produktutvikling 
 prosessen for produktutvikling 

 risikovurdering 
 gjeldende regelverk 

 tegning 
 bildebehandling 

 faglitteratur 
 standarder 

 monteringsanvisninger  
 spesifikasjoner 

 kravspesifikasjoner 
 produktbeskrivelser 

 arbeidsbeskrivelser 
  

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

 fagets utvikling og plass i samfunnet 

 Kreativitet 
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Tom side 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

Telefon 23 30 12 00   

utdanningsdirektoratet.no 

 


