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Eksamen
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BLD2001 Produksjon

Programområde: Blomsterdekoratør

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne 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 utskrift eller
sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen skal prøve i kva grad du har nådd kompetansemåla
som er fastsette i læreplanen Vg2 produksjon. Det som vil bli
vektlagt i vurderinga er analysen og grunngjevinga av vala og
idéane dine.

Andre opplysingar

Oppgåva er open og du kan legge inn eigne føresetnader
dersom du treng det for å løyse oppgåva. Det er viktig at du
opplyser om dette i eksamenssvaret. Oppgåva gir
moglegheiter til ulike, men likeverdige løysingar.
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Oppgåve 1
Marit og Erik skal gifte seg. Dei ønskjer seg eit bondebryllaup. Dei skal begge bruke
bunadar, og selskapet skal vere på låven heime hos Marit. Sjølve vigselen skal vere i
den fine stavkyrkja i bygda. Til bryllaupet er det invitert 90 gjestar.
a. Beskriv eller visualisér bunaden som Marit skal bruke, og skissér og grunngje
tre ulike typar brurearbeid som passar til henne på denne dagen. Du står fritt i
val av bunad, eller du kan bruke ein av dei fem som er på biletet om du
ønskjer.
b. Analysér eit av forslaga nærare. Beskriv og grunngje kva blomar og materiale
som passar. Beskriv produksjonsprosessen frå ide til ferdig resultat.

Oppgåve 2
Planlegg korleis du vil pynte låven til fest denne dagen. Det skal vere bordpynt og
dekor i lokalet.
a) Skissér og beskriv to ulike idéforslag på korleis bordpynt og dekor kan løysast.
Grunngje idéane dine.
b) Beskriv dei tekniske løysingane på arbeidet og valet av materiale.
Biletet viser nokre eksempel på norske bunadar. Biletet er henta frå websida
https://norskebunader.no/
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne 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 utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen skal prøve i hvilken grad du har nådd
kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen Vg2
produksjon. Det som vil bli vektlagt i vurderingen er analysen og
begrunnelser av dine valg og ideer.

Andre
opplysninger

Oppgaven er åpen og du kan legge inn egne forutsetninger
dersom du trenger det for å løse oppgaven. Det er viktig at du
opplyser om dette i besvarelsen. Oppgaven gir muligheter til
forskjellige, men likeverdige løsninger.
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Oppgave 1
Marit og Erik skal gifte seg. De ønsker seg et bondebryllup. De skal begge bruke
bunader og selskapet skal være på låven hjemme hos Marit. Selve vielsen skal være
i bygdas fine stavkirke. Til bryllupet er det invitert 90 gjester.
a. Beskriv eller visualiser bunaden som Marit skal bruke, og skissér og begrunn
tre ulike typer brudearbeid som passer til henne på denne dagen. Du står fritt i
valg av bunad, eller du kan bruke en av de fem som er på bildet om du
ønsker.
b. Analysér et av forslagene nærmere. Beskriv og begrunn hvilke blomster og
materialer som passer. Beskriv produksjonsprosessen fra ide til ferdig resultat.

Oppgave 2
Planlegg hvordan du vil pynte låven til fest denne dagen. Det skal være bordpynt og
dekor i lokalet.
a) Skissér og beskriv to ulike idéforslag på hvordan bordpynt og dekor kan løses.
Begrunn ideene dine.
b) Beskriv de tekniske løsningene på arbeidet og materialvalget.
Bildet viser noen eksempler på norske bunader. Bildet stammer fra websiden
https://norskebunader.no/
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