
Ramberg i Flakstad kommune

Foto: Erik Veigård

Velkommen til 
Eksamensmetringskurs

Vi starter klokken 18:00. 

Trenger du teknisk hjelp med innlogging, lyd eller 

bilde kan du kontakte Eirik Andre Engen på tel 418 

53 699

Kurset vil bli tatt opp og lagt ut på våre nettsider 

(www.karrierenordland.no) i etterkant.

Vi tar spørsmål i chatten underveis.

Mot slutten av kurset stopper vi opptaket og åpner 

for muntlige spørsmål fra dere.

http://www.karrierenordland.no/


Foto: Ernst Furuhatt

Eksamensmestringskurs 3102

Del 1 - Forberedelse

Bildet er hentet fra:https://pixabay.com/images/id-2706977/



Først: Litt praktisk i Teams

• Anbefaler at alle har 

mikrofonen og kamera 

avslått

• Ved spørsmål/kommentarer, 

skriv i chatten



«Flaks er det som skjer når forberedelse møter mulighet».



• Del 1:  Forberedelser til eksamen – Torsdag 28. okt. kl. 18.00 – 19.00

I del 1 ser vi på hvordan du best mulig kan stille faglig forberedt til eksamen. Vi 

tar også for oss fellestrekk og ulikheter for ulike yrkesfaglige eksamener når det 

kommer til innhold, form, oppbygging, tillatte hjelpemidler etc.

• Del 2: Oppgaveskriving  – Torsdag 04. nov. kl. 18.00 – 19.00

I del 2 ser vi på hvordan man kan skrive en god eksamensoppgave. Vi tar 

utgangspunkt i tidligere gitte eksamensoppgaver og dykker inn i eksamens 

hovedmantra «hva, hvordan og hvorfor» - temaer som  oppgaveanalyse, 

oppgavestruktur, viktige temaer som bør belyses, samt skrivetips, kildebruk og 

evaluering.

• Del 3: På eksamensdagen - Torsdag kl. 11. nov. kl. 18.00 – 19.00

Kursets del 3 handler om selve eksamensdagen. Her er målet å forberede og 

trygge deg på alt det praktiske en møter på i forbindelse med eksamensdagen. 

Denne økten vil foregå i regi av Stig K. Berntzen, som er leder for Eksamen- og 

dokumentasjonsavdelingen ved Polarsirkelen vgs.

Program



Del 1 - Forberedelse til eksamen
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Fritak fra fellesfag: 

Norsk
Matematikk

Engelsk

Samfunnsfag
Naturfag !



Krav om 2 eksamener
I noen fag er det for noen kandidater krav om 

to skriftlige eksamener. 

Vg2-nivå og Vg3-nivå. 

Dette gjelder:

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Automatiseringsfaget

Børsemakerfaget 

Elektrikerfaget

Energimontørfaget

Energioperatørfaget

Heismontørfaget

Signalmontørfaget 

Telekommunikasjonsmontørfaget 
Dataelektronikerfaget. 



Forberedelsesdag?

I noen fag har kandidatene en forberedelsesdel. 

Dette gjelder følgende fag:

AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget

AUT4002 Automatiseringsfaget

BMF3002 Børsemakerfaget

ELE3002 Elektrikerfaget

EMO3002 Energimontørfaget

EOP3002 Energioperatørfaget

HEI3002 Heismontørfaget

SIG3002 Signalmontørfaget

TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget

MEL3005 Tverrfaglig eksamen (maritim elektriker)

MEL4002 maritim elektrikerfaget

Vg2-nivå



To typer yrkesfaglige eksamener

1) En mer «akademisk», case-

basert og åpen oppgave

F.eks:

• Helsearbeiderfaget

• Barne- og 

ungdomsarbeid

• Salgsfaget

• Reiselivsfaget

2) En mer teknisk og konkret 

oppgave med delspørsmål 

F.eks:

• Renholdsoperatør

• Tømrer

• Produksjonsteknikk

• Kjemi/prosess

• Elektro

VS.



• Hvor står jeg nå rent faglig nå i 

forberedelsesprosessen? 

• Hvor mye tid har jeg til forberedelse (sett av!)

• Hva kan jeg mye om? (teori/praksis)

• Hva må jeg dukke mer inn i rent 

teoretisk/fagstoff? 

• Hva har jeg av hjelpemidler jeg kan bruke? 

• Hva må jeg skaffe til veie? 

• Hvordan kan jeg i det hele tatt forberede meg best 

mulig?

Ståstedsanalyse og 
disponering av tid



Eksamensforberedelser
steg for steg …

• Sett deg inn i læreplanen for eget fag på Vg3-nivå (udir.no) 

• Skaff lærebøker i faget, gjør deg godt kjent med boka: Hvordan kan du bruke boka på 

en god måte på selve eksamensdagen?

• Søk etter fagstoff på nett (f.eks. Ndla.no) 

• Sjekk ut nettressursene du kan benytte på eksamen 

• Finn og øv på tidligere gitte eksamensoppgaver (udir.no)

• Gjør «research» på egen bedrift/bransje (arb.instukser,

prosedyrer, rammeplaner, retningslinjer, standarder etc.)

• Lag egne notater til bruk på eksamen

• Hvis mulig: Forbered og samarbeid sammen med andre som skal ta samme eksamen!
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Læreplan for Vg3 – Opplæring i bedrift

Læreplanen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider: udir.no

Google f.eks. «Tømrerfaget læreplan Vg3 Opplæring i bedrift»

• Læreplan for utdanningsprogram på Vg3-nivå ligger til grunn for 

eksamensoppgaven 

• Gir oversikt over kompetansemål i faget – Hva du skal kunne noe om

• Gir deg innblikk i fagterminologi/fagspråk som du bør ta i bruk, sette deg inn i 

og kunne definere

• Gir deg en god pekepinn på viktige tema du kan møte på og inkludere i 

eksamensoppgaven

• Kategoriserer kunnskap og tema under fagområde

En læreplanen gir bl.a. oversikt over innholdet i - og målene for - skolens opplæring i 

de forskjellige fagene …

Læreplan for yrkesfag Vg3 utgjør kompetansemålene som lærlingene må igjennom 

under læretiden, og som ruster dem til fagprøven og til å bli en profesjonell fagarbeider.



Læreplan Vg3 – Opplæring i bedrift 

Barne- og 

Ungdomsarbeiderfaget

Etter Vg3:

Helsefremmende arbeid

Planlegge og gjennomføre tiltak og 

aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk 

helse hos barn og unge

Foreslå tiltak som fremmer hygiene, 

forebygger sykdommer og hindrer smitte

Gjennomføre tiltak som kan bidra til å 

forebygge ensomhet, mobbing og 

diskriminering

Identifisere tegn på omsorgssvikt og 

andre bekymringsfulle forhold og varsle i 

tråd med gjeldende regelverk

Tømrerfaget

Etter Vg3:

Produksjon

Planleggje, utføre, dokumentere og 

vurdere eige arbeid

Utføre byggje- og monteringsarbeid etter 

teikningar og beskrivingar

Byggje nye utvendige og innvendige 

konstruksjonar av tre og stål

Ta vare på byggjeskikkar og 
byggjetradisjonar ved utføring av 
rehabiliterings- og vedlikehaldsarbeid

Salgsfaget

Etter Vg3:

Salg og oppfølging

Vurdere, velge og bruke salgsmetoder 
tilpasset markeder, kundegrupper og 
salgssituasjoner

Informere om kundens rettigheter ved kjøp 
av produkter og tjenester

Planlegge og bruke bedriftens pris- og 
rabattpolitikk i samsvar med bedriftens 
krav til lønnsomhet

Yte service i salgssituasjoner

Gi informasjon om bedriftens produkter 
som kan imøtekomme kundens behov



TIPS! Lag liste med huskeord fra læreplan?
Barn… OG unge

Fysisk og psykisk helse

Hygiene

Forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering

Omsorgssvikt? Varsle i tråd med gjeldende regelverk

Selvfølelse og identitet

Medvirkning og ta ansvar

Konflikthåndtering og veilede

Språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling

Taushetsplikt og personvern

Universell utforming

Ergonomiske prinsipper

Helse, miljø og sikkerhet

Gjeldende regelverk og yrkesetiske prinsipper

Barne- og 

ungd.arb.faget



Lærebøker – Vg2/Vg3-nivå
Et læreverk som dekker læreplanmål fra Vg2 og Vg3-nivå



Om fagboka som verktøy og 

hvordan bli en aktiv leser?

✓ Innholdsfortegnelsen

✓ Oppsummeringene

✓ Stikkordsregisteret

✓ Overskrifter

✓ Koble til læreplanmål

✓ Strek under viktige tema, 
merk av med gullapper, notater
og refleksjoner… sammenhenger
Tankekart?
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Hva er relevant 

for deg?

http://eksamensinfo.nfk.no/




Hvor finner du gamle eksamensoppgaver?





Eksamensoppgavens «faste» form

• Nynorskdel og bokmåldel  

• Beskrivelse av tillatte hjelpemidler

• Situasjonsbeskrivelse

• Oppgave

• Vedlegg (Ikke alle har det …)

Noen ha også «oppdrag» eller «hendelse»

Mange har også  har deloppgaver

Arbeidstegninger, skisseark, bilder o.l. 

Det kan forekomme at du også skal velge blant flere



Rammen for din oppgave:
F.eks. Salgsfaget:

Men du kan også bli plassert 

i en setting som du kjenner 

mer eller mindre. F.eks:

Helsefagarbeider: 
Sykehjem eller 

hjemmetjenesten

BUA:

Skole eller barnehage

Tekniske fag: En rekke ulike 

settinger



Renholdsoperatør



Tenk alltid på følgende når du øver deg på 
tidligere gitte eksamensoppgaver: 

«Beskriv hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor

du vil gjøre det slik».

Dette korresponderer også med: fagprøvens vanlige inndeling

«Beskriv hvordan du vil planlegge, gjennomføre og 

dokumentere arbeidet.» (… og evt hvordan du vil evaluere det)

«Bruk egne ord og faglige uttrykk, og vis kompetansen din 

innenfor ditt ansvars- og kompetanseområde»

(Dette er formuleringer du ofte støter på tilslutt i en 
eksamensoppgave)



Tverrfaglige tema – Hva går igjen i alle fag? – F.eks.

• HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

• Kvalitetssikring av arbeidet

• Rolle- og ansvarsforståelse

• Kundefokus/brukerfokus

• Dokumentere arbeidet … for hvem og hvorfor? …

• Kommunikasjon



• HMS

• Håndbøker

• Lovverk, forskrifter, retningslinjer

• Arbeidsprosedyrer

• Rammeplaner

• Kvalitetssystem

• Etikk

• Personvern

• Verdier

• Flytskjema for prosesser

• Hygieneinstrukser

• Risikovurderinger

• Etc

Ta med på eksamen! ☺

• «Research» på egen bedrift, arbeidssteder og bransje? 
Hvorfor og hvordan?
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Tips: Samarbeid med andre



Oppsummering

• Sett deg inn i læreplanen for eget fag på Vg3-nivå (udir.no) 

• Skaff lærebøker i faget, gjør deg godt kjent med boka: Hvordan kan du bruke boka på 

en god måte på selve eksamensdagen?

• Søk etter fagstoff på nett (f.eks. Ndla.no) 

• Sjekk ut nettressursene du kan benytte på eksamen 

• Finn og øv på tidligere gitte eksamensoppgaver (udir.no)

• Gjør «research» på egen bedrift/bransje (arb.instukser,

prosedyrer, rammeplaner, retningslinjer, standarder etc.)

• Lag egne notater til bruk på eksamen

• Hvis mulig: Forbered og samarbeid sammen med andre som skal ta samme eksamen!
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Del 2: Torsdag 4. november

Hvordan skrive en god oppgave?

Del 3: Torsdag 9. november

Hva skjer på selve eksamensdagen 

Eksamensmestringskurs – Veien videre

Lykke til ☺


