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Kjennetegn på måloppnåelse ved tverrfaglig praktisk eksamen i HUD2004 
Tverrfaglig eksamen hudpleie 
 
Helsefremmende arbeid Vg2 eksamensforberedelse 
 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå 
2 

Middels nivå 
3-4 

Høyt nivå 
5-6 

H1 Gjør rede for 
krav som stilles 
til personlig 
hygiene i 
hudpleiefaget  
 
 
 

Beskrive og vise god 
personlig hygiene 

Kunne se hvordan en 
kan forhindre 
smittespredning ved 
personlig hygiene. 
Forklare viktige 
hygienetiltak. 

Se sammenhengen mellom god 
personlig hygiene og hvordan en 
forhindrer smitte. 
Gjøre rede for hvordan god eller 
dårlig personlig hygiene kan påvirke 
en som profesjonell hudpleier. 

H2 Gjøre rede for 
hudens, hårets 
og neglenes 
oppbygging og 
funksjon og gi 
eksempler på 
ulike 
behandlings-
metoder. 

Ha noe kunnskap om 
huden, håret og 
neglens oppbygging. 
Kjenne til noen 
kontraindikasjoner 
ved behandling. 
Kjenne til noen 
muskler. 
Gi eksempler på 
noen standard 
behandlingsmetoder. 

Forklare huden, hårets 
og neglenes oppbygging 
og funksjon. 
Kjenne de ulike navnene 
på norsk. 
Foreslå hensiktsmessige 
behandlingsmetoder.  
Beskrive 
kontraindikasjoner. 

Gjøre rede for huden, hårets og 
neglens oppbygging og funksjon og 
foreslå behandlingsmetode ut ifra 
kundens behov. 
Kjenne norske og latinske navn. 
Drøfte kontraindikasjoner. 
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H3 Drøfte og gi 

eksempler på 
ulike tiltak for å 
forebygge og 
forbedre 
hudforandringer. 
 

Gjenkjenne enkelte 
forandringer i huden 
ut fra 
konkretiseringen. 
Kunne noen 
effloresenser. 

Forklare ulike 
forandringer i huden. 
Foreslå tiltak som 
forebygger og forbedrer 
hudforandringene. 
Forklare de fleste 
effloresenser.  

Gjør rede for forandringer i huden 
og foreslå hensiktsmessige tiltak i 
forhold til dette. 
 

H4 Drøfte 
sammenhengen 
mellom helse, 
levevaner, fysisk 
aktivitet og 
kosthold. 
 

Ha noe kjennskap til 
sammenhengen 
mellom helse og 
livsstil. 
Gi eksempler på 
hvordan livsstil kan 
påvirke i positiv 
retning. 

 Forklare faktorer som 
påvirker helsen i positiv 
retning og se disse 
faktorene i sammenheng 
med helsetilstanden. 

Vise helhetlig forståelse og se 
sammenhengen mellom helse og 
livsstil. 
Kunne drøfte denne kunnskapen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

  3 

 
H5 Gi eksempler på 

sammenhengen 
mellom kosthold 
og frisk hud. 
 

Nevne noen 
eksempler på 
sammenhengen 
mellom kosthold og 
frisk hud. 
 
 
 
 

Forklare sammenhengen 
mellom kosthold og frisk 
hud og se dette i 
sammenheng med 
hudpleiefaget. 

Drøfte sammenhengen mellom 
kosthold og frisk hud med tanke på 
kundeveiledning. 

H6 Gjøre rede for 
betydningen av 
god hygiene for 
å forebygge 
sykdom og 
hindre smitte, og 
kunne 
demonstrere 
viktige 
hygienetiltak i 
hudpleiefaget 

Kjenne til 
mikroorganismene 
og deres evne til å 
påføre sykdom. 
Gjengi 
hovedelementer i 
smittekjeden og 
kjenne til enkle 
prosedyrer for klinikk 
og personlig hygiene. 
Kjenne  begrepene 
desinfesjon og 
sterilisering.  
Kjenne igjen tegn på 
sykdom som hevelse, 
rødhet, 
betennelsesreaksjone
r. 

Forklare de enkelte 
mikroorganismene. 
Gjøre rede for 
smittekjeden og 
prosedyrer som bryter 
denne. 
Gjøre rede for 
sykdommer som 
forårsakes av 
mikroorganismer. 
Vite forskjell på 
desinfeksjon og 
sterilisering. 
Kjenne igjen symptomer 
og tilrå lege. 

Gjøre rede for mikroorganismene og 
drøfte sammenhengen mellom 
hygienetiltak og smittespredning og 
begrunne disse tiltakene med 
relevant teori. 
Kunne forklare forskjellen på 
desinfeksjon og sterilisering.. 
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H7 Forklare 

hovedprinsippen
e for helse,miljø 
og sikkerhet og 
gi eksempler på 
hvordan kravene 
til helse,miljø, 
og sikkerhet 
kommer til 
uttrykk i 
yrkesutøvelsen. 

Forklare 
begrepetHMS 
Kjenne noen 
ergonomiske 
prinsipper. 
Gi eksempler på 
tiltak. 

Forklar HMS tiltakene. 
Forklar de ergonomiske 
prinsippene. 
 

Drøft viktige HMS tiltak og hvordan 
de kan integreres i det daglige 
arbeidet. 

H8 Forklare valg av 
produkter i 
sammenheng 
med bærekraftig 
utvikling og 
konsekvenser 
for miljøet. 

Kjenne til noe av 
sammenhengen 
mellom valg av 
produkter og 
bærekraftig utvikling.

Beskrive sammenhengen 
mellom valg av 
produkter og 
bærekraftig utvikling. 
Gi eksempler på 
konsekvenser for 
miljøet. 
Kjenne til ulike 
produkter slik at en kan 
gjøre bevisste valg i 
salongen. 

Forklare og begrunne valg av 
produkter i sammenheng med 
bærekraftig utvikling og 
konsekvenser for miljøet. 
Drøfte hvordan en kan håndtere 
produkter for å ivareta miljøet 
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Kommunikasjon og samhandling Vg2 eksamensforberedelse 

Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

1 Kommunisere med 
kunder og 
samarbeidspartnere 
med ulik alder, 
kulturtilhørighet og 
livssituasjon, slik at 
deres behov blir 
ivaretatt 

 
Vise høflighet, 
kommunisere høflig 
med kunder og 
samarbeidspartnere.  
 
Være 
imøtekommende. 
 
Du kan gjengi hva 
ordene etikk, moral, 
normer, verdier, 
verdisyn, holdninger 
og menneskesyn 
betyr. 
 

 
Du kan sette kunden i 
sentrum ved utøvelse av 
faget. 
 
Kjenne til ulike 
kommunikasjonsteknikker 
og bruke dem. 
 
Du kan forklare 
begrepene etikk, moral, 
normer, verdier, verdisyn, 
holdninger og 
menneskesyn, og gi egne 
eksampler på disse. 
 

 
Du viser gode holdninger og 
empati i din kommunikasjon. 
 
Du kan gjøre greie for og gi 
eksempler på hva holdninger, 
verdier og menneskesyn er. 
 
Du viser hvordan menneskesynet 
kan påvirke dine valg, og 
reflekterer over hvordan det 
virker inn på yrkesutøvelsen. 

2  
Drøfte og gi 
eksempler på hva 
respekt, toleranse og 
omsorg innebærer for 
hudterapeuten 
 
 
 

 
Gi eksempler på 
begrepene omsorg, 
respekt og toleranse 

 
Forklar og begrunn 
begrepene omsorg, 
respekt og toleranse 

 
Drøft begrepene omsorg, respekt 
og toleranse i et faglig perspektiv 
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3  
Forklare hvorfor det 
er viktig å samarbeide

 
Beskrive ulike former 
for samarbeid 

 
Forklare viktigheten av 
samarbeid 

 
Forklare hva som menes med 
samarbeid og begrunne hvorfor 
samarbeid er viktig i yrket 
 

4  
Demonstrere 
rådgivning for kunder 
i behandlings – 
salgssituasjon 

 
Ekspedere kunder 

 
Gi råd og veiledning til 
kunder i behandlings – og 
salgssituasjoner 

 
Vise faglig innsikt ved å innhente 
aktuell informasjon fra kunder og 
bruke denne informasjonen i 
veiledningen, behandlings – og 
salgssituasjoner 

5 
 

 
Drøfte begrepet 
service, gi eksempler 
på hvordan god og 
dårlig service påvirker 
kunder, og lage 
systemer for orden og 
vedlikehold som øker 
servicegraden 

 
Gi eksempel på god 
og dårlig service.  
 
Vise orden i 
utførelsen av faget, 
og følge et system. 

 
Gjør rede for 
servicebegrepet. 
 
Lage systemer for orden 
og vedlikehold 

 
Drøfte servicebegrepet og foreslå 
tiltak som fremmer god service.  
 
Utarbeide og anvende system for 
orden og vedlikehold, samt kritisk 
vurdere og videreutvikle 
eksisterende system 

6  
Drøfte egen 
yrkesutøvelse og gi 
eksempler på hvordan 
en kan kvalitetssikre 
utøvelsen av yrket 

 
Gjenkjenne god og 
dårlig yrkesutøvelse. 
 
Kjenne til yrkesetiske 
retningslinjer 

 
Forklar forskjellen mellom 
god og dårlig 
yrkesutøvelse. 
 
Anerkjenne de 
yrkesetiske retningslinjer 

 
Drøfte og vurdere egen 
yrkesutøvelse, og komme med 
forslag til forbedringer. 
 
Arbeide ut fra yrkesetiske 
retningslinjer 

7  
Påvise og diskutere 
etiske 

   
Diskutere etiske problemstillinger 
i teori og praksis 
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problemstillinger 
relatert til behandling, 
kjøp, salg og 
markedsføring 

Kjenner til noen 
etiske 
problemstillinger 

Forklare og gi eksempler 
på noe etiske 
problemstillinger 

8  
Drøfte hva estetikk 
betyr for hudpleieren 
og bedriften i 
profesjonelt marked 

 
Vite hva estetikk er 

 
Forklare og gi eksempler 
på estetikk og vise i sitt 
daglige arbeid. 

 
Drøft og gi eksempler på estetikk, 
og vise i sitt daglige arbeid 

 

Yrkesutøvelse Vg2-eksamensforberedelse 
 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 drøfte hva 
profesjonell 
yrkesutøvelse 
innebærer for 
hudpleieren 

 
 drøfte hva 

profesjonell 
kundebehandlin
g innebærer, og 
yte service 
overfor ulike 
pasienter og 
kunder 

Eleven er kjent med 
de yrkesetiske 
retningslinjer. 
 
Eleven har et positivt 
kroppsspråk og er 
hyggelig til kunden 
 
 
Eleven gjennomfører 
behandlingen som 
kunden har bestilt.  
 
 

Eleven kan de yrkesetiske 
retningslinjene for 
hudpleier og følger ofte 
disse i praksis. 
 
Eleven har et positivt 
kroppsspråk og er hyggelig 
til kunden og medelever 
(salongspråk). 
 
Eleven utfører andre 
behandlinger i tillegg til den 
kunden kar bestilt når 
kunden ber om det. 
 

Eleven viser i praksis at 
hun kan de yrkesetiske 
retningslinjene for 
hudpleiere. 
 
Eleven har et positivt 
kroppsspråk og er hyggelig 
til kunden og medelever 
(salongspråk). 
 
Eleven stiller kundens og 
medelevenes behov fremfor 
egne. 
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Eleven er stort sett 
oppmerksom og ekspederer 
venterom/resepsjon for 
andre enn egne kunder.  
 
Møter presis og er korrekt 
antrukket. 

Eleven informerer og tilbyr 
kunden 
tilleggsbehandlinger. 
 
(Driver mersalg.) 
 
Eleven er oppmerksom og 
ekspederer venterom/ 
resepsjon for andre enn 
egne kunder 
 
Møter presis og er korrekt 
antrukket  

 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 utføre 

hudanalyse, 
gjøre rede for 
ulike hudtyper 
og 
hudtilstander, 
velge ut riktige 
produkter og 
apparater og 
utføre 
ansiktsbehandli
nger 

 

Eleven vet forskjell på 
enkelte hudtyper og 
hudtilstander og kan 
kjenne dem igjen i 
praksis med veiledning 
fra lærer. 
 
Eleven bruker 
frimator, vapozon og 
infrarød lampe i 
behandlinger av og til, 
uten å forklare 
hvorfor. 
 

Eleven kjenner igjen 
hudtyper og hudtilstander i 
praksis.. 
 
Eleven bruker frimator, 
vapozon og infrarød lampe 
på kunder og vet hvorfor 
hun gjør det. 
Eleven kan noen 
kontraindikasjoner. 
 
Eleven kjenner 
hovedlinjene til de ulike 

Eleven viser sikkerhet i de 
ulike hudtypene. 
 
Eleven er reflektert i 
forhold til valg av frimator, 
vapozon og infrarød lampe 
og har alltid begrunnelser 
for hvorfor hun velger å 
benytte disse. 
 
Eleven forklarer og tar 
hensyn til 
kontraindikasjonene. 
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Eleven kan utføre en 
standard prosedyre 
med hjelp av 
praksispermen. 
 

produktseriene og velger 
etter hudtypen.  
 
Eleven kan noen 
kontraindikasjoner. 

Eleven kan individualisere 
behandling og produktvalg 
etter hudtyper. 
 
Eleven kan 
kontraindikasjonene. 

Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 gjøre rede for 

virkningen av 
grunnleggende 
massasje og 
utføre massasje 
i ansikt og 
nakke ut fra 
hudtilstanden 

 
 

Eleven vet at 
massasje er bra for 
huden. 
 
Eleven utfører deler av 
massasjen av ansikt 
og nakke med hjelp av 
praksispermen.   
 
 

Eleven vet hva massasje 
gjør med huden vår og at 
den påvirker resten av 
kroppen.  
 
Eleven kjenner til 
massasjens 
kontraindikasjoner. 
 
Eleven kan utføre 
massasjen. 
 

Eleven setter massasjens 
virkning på kroppen inn i 
en fysiologisk 
sammenheng. 
 
Eleven forklarer og tar 
hensyn til 
kontraindikasjonene. 
 
Eleven kan massasjen og 
utfører grepene med 
styrke, flyt og grundighet. 
 

Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
5 
 
 
 
 

 
 utføre farging 

av vipper og 
bryn og vise 
kunnskaper 
om 

Eleven kjenner til de 
ulike fargene, og kan 
prosedyren ved hjelp 
av praksispermen.  
 

Eleven kjenner til de ulike 
fargene og vet hvorfor vi 
bruker H2O2. 
 
Eleven ser hvilke farger 
som passer til kunden. 

Eleven kjenner til 
fargeprosessen som skjer 
ved farging og har mye 
kunnskap om farger. 
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fargeprosesser Eleven gjennomfører 
farging og 
brynsforming med 
veiledning fra lærer. 

 
Eleven former brynene til 
kunden ved hjelp av riktig 
nappeteknikk. 

Eleven veileder kunden i 
riktig brynsform. 
 
Eleven viser effektivitet og 
nøyaktighet i nappeteknikk. 

 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 utføre 
hårfjerning 
med ulike 
depilerings- 
teknikker 

Eleven kan følge 
prosedyren til voksing 
og utføre en 
voksbehandling ved 
hjelp av 
praksispermen. 
 
Tykk og ujevn 
påføring. 
Må øve riveteknikk 
Områder med 
gjenstående hår i 
follikkelen.  
 

Eleven kan noen av 
kontraindikasjonene. 
 
Eleven kan utføre voksing 
og gi kunden råd om 
etterbehandling. 
 
Viser god planlegging og 
tester riktig temperatur på 
voks. 
 
Riktig riveteknikk og jevn 
påføring av voks.  
 

Eleven viser sikkerhet i 
teorien rundt voksing 
(histaminreaksjon) og kan 
vurdere kontraindikasjoner, 
etterbehandling og 
hudreaksjoner. 
 
Eleven viser effektivitet og 
nøyaktighet i behandlingen. 
 
Viser god planlegging. 
 
Tynn og jevn påføring av 
voks fra kne til ankel/det 
aktuelle området. 
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Må trene effektiv 
tidsbruk 
 
Har noe kunnskap om 
etterbehandling 

Noe gjenstående hår i 
follikkelen. 
 
Presser delvis med hånden 
etter riving. 
 
Holder stort sett orden og 
jobber stort sett hygienisk. 
 
Mestrer bruk av både 
varm- og kaldvoks 

 
Konsekvent riktig 
riveteknikk. 
 
Gjenstår ingen hår i 
follikkelen. 
 
Effektivt tidsbruk.  
 
Mestrer godt bruk av både 
varm- og kaldvoks og kan 
fordeler og ulemper med de 
to typene. 

 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 utføre 
ørehulling og 
gi råd til 
kunden om 
etterbehandlin
g 

 

Eleven utfører 
ørehulling på 
medelever under 
veiledning fra lærer. 

Eleven utfører ørehulling på 
kunder. 
 
Eleven gir noen råd om hva 
kunden bør gjøre hjemme 

Eleven utfører ørehulling på 
en nøyaktig og sikker måte 
ut i fra ørets anatomi.  
 
Eleven veileder kunden i 
forhold til etterbehandling.  
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Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 utføre ulike 
typer 
behandlinger 
og diskutere 
hvilke 
egenskaper og 
ferdigheter 
som er 
sentrale i det 
daglige 
arbeidet 

Eleven gjennomfører 
en standard prosedyre 
av behandlingene med 
hjelp av 
praksispermen og 
rydder sin egen 
arbeidsplass. 
 
Eleven utfører enkle 
resepsjonstjenester 
med hjelp av lærer. 
For eksempel hjelp 
med kasse og 
timebestilling.  
 
 
 

Eleven kan prosedyrene for 
de ulike behandlingene og 
gjennomfører 
behandlingene.  
 
Eleven utfører 
resepsjonstjenester  
Som for eksempel: 
Tar telefonen og betjener 
kassen. 
 
Eleven vasker og rydder 
etter seg selv. 
 
Eleven betjener kundens 
ønsker innen salg og videre 
oppfølging, samt setter 
kunden opp til ny time. 
 
Eleven forbereder oppstart 
av kundedag. Venterom, 
lys, kaffe te ol. 
 
Eleven tar initiativ til 
vasking og rydding og ser 
salongens behov.  

Eleven vurderer de ulike 
behandlingene og 
gjennomfører med faglig 
sikkerhet og nøyaktighet  
 
Eleven er grundig i 
resepsjonsarbeid. 
 
Eleven tar initiativ til 
rydding og vasking, ut fra 
salongens behov. For 
eksempel: Vaskerom, 
sterilisator, rydd og vaske 
skap.   
 
Eleven forbereder oppstart 
av kundedag. Venterom, 
lys, kaffe te ol. 
 
Eleven kan gjennom sin 
kunnskap og veiledning 
selge produkter jevnlig. 
 
Eleven setter opp kunden 
på ny time. 
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For eksempel: Vaskerom, 
sterilisator, rydd og vaske 
skap. 
 
Økonomisk bevissthet i 
forhold til forbruk av 
produkter/materialer. 
Opptre fleksibelt, ta drop 
inn kunde. 

Høy økonomisk bevissthet i 
forhold til forbruk av 
produkter/materialer.  
Opptre fleksibelt, ta drop 
inn kunde. 
 

 
Mål 
nr 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 bruke kartotek i 

kundebehandlin
g 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleven fyller ut deler 
av kartotekkortet.  
 
Kartotekkortet blir 
oppbevart på riktig 
sted. 

 
Eleven fyller ut 
kartotekkort og finner ut 
hvilke produkt kunden skal 
bruke og kan av og til 
anbefale andre produkter 
og behandlinger.  
 
Eleven er konsekvent på 
bruk av kartotekkortet. 
 
Kartotekkortet blir 
oppbevart på riktig sted.  

legge opp  
Eleven bruker 
opplysningene på 
kartotekkortet og lager et 
behandlingsopplegg i 
salong og hjemme. 
 
Eleven vurderer kritisk 
tidligere opplysninger på 
kartotekkortet. 
 
Vurdere opplysningene og 
evnt. tilrå andre produkter 
og behandlinger på 
kartotekkortet. 
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Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 anvende 

ergonomiske 
prinsipper i 
yrkesutøvelse
n. 

 
Eleven kjenner til  
ergonomiske stillinger.

 
Eleven benytter gode 
arbeidsstillinger. 
 

Eleven benytter gode 
arbeidsstillinger og 
skjønner fordelene med å 
anvende god ergonomi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

  15 

 
Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 beskrive hva 

taushetsplikt 
innebærer, og 
hvilke 
konsekvenser 
det har for 
yrkesutøvelse
n 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleven kan noe om 
taushetsplikt og 
oppbevaring av 
kartotekkort. 
 
 

 
Eleven kan fortelle om 
taushetsplikt og personvern 
og praktiserer riktig 
oppbevaring av 
kartotekkort. 
 
 

 
Eleven kan drøfte 
taushetsplikt, personvern 
og vurdere riktig 
oppbevaring av 
kartotekkort. 
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Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 forstå 
hensikten med 
prosedyrer 
som redskap 
for 
kvalitetssikrin
g i utførelsen 
av 
behandlinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven vet at hun må 
følge prosedyrer på 
grunn av sikkerhet. 

Eleven vet fordelene med å 
følge prosedyrer. 
 
Eleven er kjent med noe av 
forskriften knyttet til bruk 
av maskiner. 

Eleven kan drøfte 
konsekvensene knyttet til 
prosedyrer og forskrifter 
når det gjelder 
behandlinger og bruk av 
maskiner. Eleven vet 
betydningen av 
kvalitetssikring. 
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Mål 
nr. 

Mål Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 forklare 
prinsippene 
for universell 
utforming 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven vet hva 
universell utforming er

Eleven kan forklare 
universell utforming med 
noen eksempler. 

Eleven forklarer begrepet 
og drøfter viktigheten av 
universell utforming og gir 
gode eksempler på hva 
dette kan være. 

 
 


