Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
15.11.2021
DTE2002 Design og produktutvikling

Programområde: Design og tekstil

LK06

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.

Vedlegg

Vedlegg 1: Brudekjole 1.
Vedlegg 2: Brudekjole 2.
Vedlegg 3: Damemodell (underlagsteikning).

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen.

Informasjon om
vurderinga

Du viser kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i
læreplanen ved å






presentere og bruke fagstoff og å grunngi synspunkta
dine og forslaga dine til løysingar på oppgåva
trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
bruke eksempel der det er relevant
bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:
 Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
 Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
 Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
 Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete undervegs.

Lykke til!
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Situasjonsbeskriving:
Det er lyst ut ein konkurranse med følgande tema:
Redesign – frå brudekjole til selskapsskjørt.
Du er svært interessert i redesign og ønsker å vere med i konkurransen.
Vedlagt finn du to ulike brudekjolar. Desse skal vere utgangspunktet for
redesignprosessen din. Du kan ta inn andre materiale, men bør avgrense deg.
Brudekjolen du vel, skal vere det viktigaste elementet.
Format gjennom heile oppgåva: A4.

Oppgåve 1
a) Teikn to ulike idéskisser til selskapsskjørt med utgangspunkt i brudekjole 1 og
to skisser med utgangspunkt i brudekjole 2. Bruk ulike teikneteknikkar for å
vise breiast mogleg kunnskap.
b) Vel éi av skissene du vil gå vidare med. Grunngi valet.

Oppgåve 2
a) Teikn ei moteteikning av selskapsskjørtet ditt.
b) I kva for ein tidsepoke meiner du dette selskapsskjørtet passar inn? Grunngi
svaret.

Oppgåve 3
a) Lag ei arbeidsteikning med analyse av selskapsskjørtet.
b) Korleis blir arbeidsprosessen når du redesignar frå gammalt til nytt? Beskriv
heile prosessen frå idé til ferdig produkt. Bruk fagomgrep og grunngi
vesentlege val.

Oppgåve 4
a) Lag eit forslag til presentasjon med tanke på sal. Korleis vil du presentere
produktet ditt på best mogleg måte? Bruk skissene og teikningane dine og sett
dei inn i ein heilskap.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel 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.

Vedlegg

Vedlegg 1: Brudekjole 1.
Vedlegg 2: Brudekjole 2.
Vedlegg 3: Damemodell (underlagstegning).

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen.

Informasjon om
vurderingen

Du viser kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å






presentere og bruke fagstoff og å grunngi synspunktene
dine og forslagene dine til løsninger på oppgaven
trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for problemstillingene i oppgaven
gjøre greie for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine
bruke eksempler der det er relevant
bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:
 Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
 Husk å føre opp kildene i svaret ditt dersom du bruker kilder.
 Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
 Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!
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Situasjonsbeskrivelse
Det er utlyst en konkurranse med følgende tema:
Redesign – fra brudekjole til selskapsskjørt.
Du er svært interessert i redesign og ønsker å være med i konkurransen.
Vedlagt finner du to ulike brudekjoler. Disse skal være utgangspunktet for
redesignprosessen din. Du kan ta inn andre materialer, men bør begrense deg.
Brudekjolen du velger, skal være det viktigste elementet.
Format gjennom hele oppgaven: A4.

Oppgave 1
a) Tegn to ulike idéskisser til selskapsskjørt med utgangspunkt i brudekjole 1 og
to skisser med utgangspunkt i brudekjole 2. Bruk ulike tegneteknikker for å
vise bredest mulig kunnskap.
b) Velg én av skissene du vil gå videre med. Begrunn valget.

Oppgave 2
a) Tegn en motetegning av selskapsskjørtet ditt.
b) I hvilken tidsepoke mener du dette selskapsskjørtet passer inn? Begrunn
svaret.

Oppgave 3
a) Lag en arbeidstegning med analyse av selskapsskjørtet.
b) Hvordan blir arbeidsprosessen når du redesigner fra gammelt til nytt? Beskriv
hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Bruk fagbegreper og begrunn
vesentlige valg.

Oppgave 4
a) Lag et forslag til presentasjon med tanke på salg. Hvordan vil du presentere
produktet ditt på best mulig måte? Bruk skissene og tegningene dine og sett
dem inn i en helhet.
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Vedlegg 1: Brudekjole 1

Kilde: https://pixabay.com/no/photos/brud-brudekjole-bryllup-kjole-hvit-393735/
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Vedlegg 2: Brudekjole 2

Kilde: https://pixabay.com/no/photos/kvinne-ao-dai-bryllup-mote-6004282/
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Tom side
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Vedlegg 3: Damemodell (underlagsteikning/underlagstegning)

Kilde: https://www.hobbykjelleren.net/formgivingsfag/motetegning/index.htm
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www.vigoiks.no/eksamen

