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FORORD 
Skolekonkurranser skal være med å motivere elevene gjennom mestring ved å gi de praktiske og 
realistiske oppgaver. Oppgaven er laget for vg2 elever, den skal kunne brukes som en forberedelse 
til eksamen og er tenkt som en naturlig metode i forhold til opplæringen innenfor yrkesfag. 
 

Takk for at dere vil være med å delta på det første World skills-mesterskapet i Interiør! 

Vi på Hamar Katedralskole gleder oss til å ta dere imot og er spente på hva utøverne lager. 

Oppgaven til skole NM i interiør og design er laget for elever på Vg. 2 nivå. Tidsrammen er fire 
timer 

 

Andreas Trollvik er kontaktperson på skolen og spørsmål om oppgaven kan rettes til ham på epost: 
andreas.trollvik@hedmark.org 

 

Vi må ta forbehold om evt. endringer som vil kunne komme*  

  

mailto:andreas.trollvik@hedmark.org
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BESKRIVELSE AV OPPGAVEN 
Innredning og disponering av rom er kjerneaktiviteten i Interiørfaget.  
Husets inngangsparti er boligens førsteinntrykk og skal samtidig oppfylle noen viktige funksjoner.   
 
Oppgaven er utformet med tanke på en fremtidig arbeidssituasjon innenfor interiørfaget. 
Oppgaven gir rom for kreativitet, eksperimentering og nytenkning. 
 

FORBEREDELSE FØR KONKURRANSEN OG PÅ 
KONKURRANSEDAGEN  
Dette skrivet er tilgjengelig før NM-dagen og brukes som forberedelse for deltakerne. 

 

På konkurransedagen får dere informasjon om beboerne og tegningsunderlag. 

 

Informasjon om beboerne:  
Her vil dere finne informasjon om hvem de er og informasjon om beboernes ønsker.  

 

Tegningsunderlag:  
Dere får utlevert informasjon om huset. Dere får også utlevert et målsatt et-punkts perspektiv som 
dere kan bruke som underlag for perspektivskissen dere skal innlevere. 

 

FORBEREDELSER FØR KONKURRANSEN 
Du skal under forberedelsen gjøre undersøkelse om hva vi behøver i et velfungerende vindfang, 

ett av ønskene til kunden er garderobeskap.  

Hvilke innredningselementer vil du tilføre rommet & hvilke leverandører vil du bruke? 

Boligen er et nytt hus. Stil på huset, samt form og størrelse av vindfanget og ytterdøren vil komme 

fram av utlevert materiale på konkurransedagen. 

Formspråket skal være gjennomgående. 
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GJENNOMFØRING AV OPPGAVE 
Vi anbefaler at du starter med å lese på informasjonen om hva beboerne ønsker, både i forhold til 

funksjon og estetikk.  

Så bør du utvikle ideen som du viser frem med moodboard.  

Deretter bør du planlegge et funksjonelt vindfang/ inngangsparti til en bolig ut i fra beboernes 

ønsker. Dette viser du frem med et perspektiv & et farge- & materialkart.  

Med produktinformasjon mener vi at du har mulighet til å legge til utskrifter av innredning 

sammen med farger og materialer. 

 

DU SKAL LEVERE: 
1. Moodboard som visualiserer din valgte stil 
2. Farge- og materialkart. Denne settes sammen fysisk og leveres på kartong 
3. Fargelagt perspektivskisse med inntegnet dør og inventar 

 
Alle skal være liggende i A3-format 
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VEILEDNING OG INSTRUKS TIL UTØVERNE 

KRAV TIL UTSTYR OG GJENNOMFØRING 
Tid for oppgaven er 4 timer. Du disponerer selv tiden, men alt materiell må leveres innen fastsatt 

tid til bedømming. 

 

INNLEVERING 
Ferdigstilt oppgave leveres i sin helhet innen tidsfrist. Bare komplette oppgaver som er levert 

tidsnok vil bli vurdert. 

 

NØDVENDIG MATERIELL OG UTSTYR FOR Å KUNNE LØSE OPPGAVEN 
Det forventes at den enkelte konkurrent har med seg egen PC, bildebehandlingsprogram til 

moodboard, eksempelvis «photoshop». og evt. spesifikt utstyr som ønskes brukt til 

gjennomføring. Det kan være at konkurrenter får bistand til å skrive ut, da dette krever driver og 

pålogging. Skolen har ellers tilgjengelig materialer og fargeprøver til farge- materialkart, og annet 

utstyr vi mener er tilfredsstillende for å gjennomføre oppgaven. 
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KOMPETANSEMÅL: 
o bruke produkt- og bransjekunnskap i eget arbeid 

o bruke fagrelaterte fargesystemer 

o bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets art 

o bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt rom 

 

 

BEDØMMINGSKRITERIER OG VURDERINGSSKJEMA: 
 Høyt nivå: 5-6 Middels nivå: 3-4 Lavt nivå: 1-2 

Funksjon Innlevert materiale viser 
en gjennomført 
funksjonell løsning med 
gode valg som 
samsvarer kundens 
ønsker 

Innlevert materiale viser 
en del funksjonelle 
løsninger & 
innredningsvalg 

  

Innlevert materiale 
viser få eller lite 
gjennomførbare 
funksjonelle 
løsninger. 

Estetikk Innlevert materiale viser 
en gjennomført visuell 
tilnærming i tråd med 
moodboard / farge- & 
materialkart  

Innlevert materiale viser 
en visuell tilnærming 
som virker planlagt og 
henger sammen på de 
fleste plan 

Innlevert materiale 
redegjør i liten grad 
for en bevisst visuell 
tilnærming  

Teknikk Moodboard / farge- & 
materialkart fremstår 
som ryddig presentert.  
Perspektivet følger 
planene i rommet & er 
godt visualisert 

Innlevert materiale 
fremstår godt planlagt 
med noen tekniske 
mangler 

Innlevert materiale 
er ufullstendig & 
fremstår uryddig 
planlagt og 
presentert 
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