
 
 
Jernkrøl/moderne styling, hvori der skal indgå krøl eller en bølgebevægelse 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige styling-discipliner. Dog har vi ikke 
taget hensyn til specifikke krav. 
Karakter -03 - 00:  
-03 og 00: Den ringe og utilstrækkelige præstation.  
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 
 

• Ikke overholdt eksamenskrævede kriterier eller gives for den helt utilstrækkelige eller uacceptable 
præstation. 

Karakter 02: 
02: Den tilstrækkelige præstation.  
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 
• Være i stand til at udføre en kreativ jernondulation/moderne styling ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den utilstrækkelige 
og minimalt acceptable præstation! 

 

- Eleven skal være i stand til at udføre en jernondulation/moderne styling på et lavt niveau. Det 
betyder, at eleven kan følgende: 

- Form og harmoni kan have en helhed. Dvs. det skal passe til den frisure, som eleven har valgt 
og kan harmonere med de detaljer evt. form og bevægelser, som indgår. Der kan forekomme 
adskillige væsentlige mangler. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk og utydelig. 
- Bevægelse kan forekomme.   
- Krøller eller bølgebevægelse kan forekomme enten sammen eller hver for sig. De kan være 

rene eller forekomme som struktur. Kan forekomme adskillige væsentlige mangler. 
- Der kan forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan være 

struktur, som synes ”krudtet”. 
Karakter 4: 
4: Den jævne præstation. 
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

 
• Være i stand til at udføre en kreativ jernondulation/moderne styling ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme 
adskillige væsentlige mangler! 

 

- Eleven skal være i stand til at udføre en jernondulation/moderne styling på et mellem lavt 
niveau. Det betyder, at eleven kan følgende: 

- Form og harmoni skal have en helhed ift. den valgte frisure. Dvs. det skal passe til den frisure, 
som eleven har valgt, og samtidig skal det harmonere med de detaljer, form og bevægelser, 
som indgår. Der kan forekomme væsentlige mangler. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk. 
- Bevægelse kan forekomme.   
- Krøller eller bølgebevægelse kan forekomme enten sammen eller hver for sig. De kan være 

rene eller forekomme som struktur. Kan forekomme væsentlige mangler. 
- Der kan forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti hvor der kan være 

struktur, som synes ”krudtet”. 
 



 
 
Jernkrøl/moderne styling, hvori der skal indgå krøl eller en bølgebevægelse 

Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige styling-discipliner. Dog har 
vi ikke taget hensyn til specifikke krav. 

Karakter 7: 
7: Den gode præsentation 
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 
 

• Være i stand til at udføre en kreativ jernondulation/moderne styling ud fra kundens ansigtsform, 
kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme en 
del mangler! 

 

- Eleven skal være i stand til at udføre en jernondulation/moderne styling på et mellem niveau. 
Det betyder, at eleven kan følgende: 

- Form og harmoni skal have en helhed ift. den valgte frisure. Dvs. det skal passe til den frisure, 
som eleven har valgt. og samtidig skal det harmonere med de detaljer, form og bevægelser, 
som indgår. Der kan forekomme en del mangler. 

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 
- Bevægelse skal forekomme.   
- Krøller eller bølgebevægelse kan forekomme enten sammen eller hver for sig. De kan være 

rene eller forekomme som struktur. Kan forekomme en del mangler. 
- Der kan forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan være 

struktur, som synes ”krudtet”. 
 

Karakter 10: 
10: Den fortrinlige præstation 
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

 
• Være i stand til at udføre en kreativ jernondulation/moderne styling ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme 
nogle mindre væsentlige mangler! 

 

- Eleven skal være i stand til at udføre en jernondulation/moderne styling på et mellemhøjt 
niveau. Det betyder, at eleven kan følgende: 

- Form og harmoni skal have en kreativ helhed ift. den valgte frisure. Dvs. det skal passe til den 
frisure, som eleven har valgt, og samtidig skal det harmonere med de detaljer, form og 
bevægelser, som indgår. 

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 
- Bevægelse skal forekomme.   
- Krøller eller bølgebevægelse kan forekomme enten sammen eller hver for sig. De kan være 

rene eller forekomme som struktur. Kan forekomme nogle mindre væsentlige mangler. 
- Der må ikke forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur, som synes ”krudtet”. 
 
 
 
 
 



 
 
Jernkrøl/moderne styling, hvori der skal indgå krøl eller en bølgebevægelse 

Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige styling-discipliner. Dog har 
vi ikke taget hensyn til specifikke krav. 

Karakter 12: 
12:- Den fremragende præstation 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige 
mangler 
 

• Være i stand til at udføre en kreativ jernondulation/moderne styling ud fra kundens ansigtsform, 
kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme få 
uvæsentlige fejl! 

 

- Eleven skal være i stand til at udføre en jernondulation/moderne styling på et højt niveau. Det 
betyder, at eleven kan følgende: 

- Form og harmoni skal have en kreativ helhed ift. den valgte frisure. Dvs. det skal passe til den 
frisure, som eleven har valgt, og samtidig skal det harmonere med de detaljer, form og 
bevægelser som indgår. 

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 
- Bevægelse skal forekomme.   
- Krøller eller bølgebevægelse kan forekomme enten sammen eller hver for sig. De kan være 

rene eller forekomme som struktur. 
- Der må ikke forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur, som synes ”krudtet”. 
 

 


