
  

 

Coloration 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige coloration-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 teknisk kreativ coloration 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 teknisk kreativ coloration på et højt niveau.  

Det betyder, at eleven kan følgende:  

- Diagnoseseddel er udført korrekt ift. den valgte opgave. Der kan forekomme få uvæsentlige 

fejl.  

- Eleven kan argumentere for den teoretiske baggrund af deres opgave. Der kan forekomme få 

uvæsentlige fejl.  

- Eleven udviser høj sværhedsgrad for farveteknik.  

- Ingen skjolder, farvekanter eller helligdage.  

 

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 teknisk kreativ coloration ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme mindre 

væsentlige mangler!  

  

- Eleven skal være i stand til at udføre en teknisk kreativ coloration på et mellemhøjt niveau. 

Det betyder, at eleven kan følgende:  

- Diagnoseseddel er udført korrekt ift. den valgte opgave. Der kan forekomme uvæsentlige 

mangler.  

- Eleven kan argumentere for den teoretiske baggrund af deres opgave. Der kan forekomme 

uvæsentlige mangler.  

- Eleven udviser højere sværhedsgrad for farveteknik. 

- Ingen skjolder, farvekanter eller helligdage. 

  
 
 
 
 

 



  

Coloration  
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige kemiske-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 kreativ coloration 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 kreativ coloration på et mellem niveau. Det betyder, at 

eleven kan følgende:  

- Diagnoseseddel er udført ift. den valgte opgave. Der kan forekomme mangler.  

- Eleven kan argumentere for den teoretiske baggrund af deres opgave. Der kan forekomme 

mangler.  

- Eleven udviser mellem sværhedsgrad for farveteknik. 

- Enkelte skjolder, farvekanter eller helligdage kan forekomme.  

  

  
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 rutinepræget coloration 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 coloration på et mellem lavt niveau.  

Det betyder, at eleven kan følgende:  

- Diagnoseseddel er udført ift. den valgte opgave. Der kan forekomme væsentlige mangler.  

- Eleven kan argumentere for den teoretiske baggrund af deres opgave. Der kan forekomme 

væsentlige mangler.  

- Eleven udviser mellem til lav sværhedsgrad for farveteknik.  

- Skjolder, farvekanter eller helligdage kan forekomme.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

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

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 rutinepræget coloration ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den utilstrækkelige og minimale 

acceptable præstation!  

  

- Eleven skal være i stand til at udføre coloration på et lavt niveau.  

Det betyder, at eleven kan følgende:  

- Diagnoseseddel er udført ift. den valgte opgave. Der kan forekomme væsentlige mangler.  

- Eleven kan argumentere for den teoretiske baggrund af deres opgave. Der kan forekomme 

væsentlige mangler.  

- Eleven udviser lav sværhedsgrad for farveteknik.  

- Skjolder, farvekanter eller helligdage, kan forekomme.  
  
  

  
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.  

 

 Eksempler på utilstrækkelig og uacceptabel præstation: 
- Synlige skjolder i dækhåret.  
- Ingen synlig farveforandring. 
- Håret har taget skade af den kemiske behandling (knækket hår/kemisk klipning).  
- Hovedbund har taget skade (sår og ødelagt hovedbund). 
- Diagnosesedlen er ikke udfyldt. 

  
  
  

  


