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SVENNEPRØVE I FRISØRFAGET MED 
VURDERINGSKRITERIER 
 

 
I. Generelt for alle deloppgavene i svenneprøven 

 
Samtlige oppgaver/disipliner skal inneholde følgende arbeidsoppgaver: 
  

1. Planlegging av arbeidet med begrunnelser for egne valg av løsninger. 

2. Dokumentasjon (skriftlig og visuell) av det planlagte arbeidet. 

3. Gjennomføring av det planlagte arbeidet, i tråd med punkt 1 og 2. 

4. Vurdering av eget prøvearbeid, det vil si vurdering av punkt 3 i forhold til 
punkt 1 og 2. 

  
 
Grunnleggende ferdigheter, slik de er beskrevet i læreplanen for VG 3 frisørfag, er 
gjennomgående vurderingskriterier for hele prøven. 
  
De to klippeoppgavene skal gjennomføres på henholdsvis en dame- og en 
herremodell. Klippene skal ikke ligne på hverandre. Bruk av øvelseshoder er ikke 
tillatt. 
  
 

II. Oppgavene 

  

Oppgave 1: Klipp med kjemisk strukturendring og frisyreforming. 

Oppgave 2:  Klipp med etterfølgende forming/styling. 

Oppgave 3:  Selskapsfrisyre. 

Oppgave 4:  Valgfri oppgave. 

  Denne oppgaven skal skille seg klart fra de andre prøvearbeidene.  

  Du skal redegjøre for hvilke kompetansemål i læreplanen du har valgt. 
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OPPGAVE 1: Klipp med kjemisk strukturendring og frisyreforming 
 

a) Oppgaven skal utføres på en egnet og selvvalgt modell.  

b) Du skal planlegge og deretter gjennomføre/ utføre en klipp som inneholder en 
kombinasjon av minst tre grunnformer.  

c) Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning/er til klippen, samt 
skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet.  

d) Det skal i tillegg utføres en kjemisk strukturendring på minimum en tredjedel av 
håret. Arbeidet skal utføres ved hjelp av fragmenter og dirigeringer, som skaper et 
definert uttrykk i frisyren med avsluttende frisyreform.  

e) Du skal i tillegg ha laget arbeidstegninger til den kjemiske strukturendringen, 
inkludert en beskrivelse av arbeidet som også omfatter en analyse og begrunnelse 
for valg av kjemiske produkter.  

f) Klippen og den kjemiske strukturendringen skal fremstilles for vurdering for 
prøvenemnda i våt tilstand.  

g) Til frisyreformingen skal du levere skisse eller bilde av det planlagt ferdige 
resultatet.  

h) Frisyreformen skal være gjennomarbeidet, og tilpasset både klipp og den kjemiske 
struktur-endring.  

i) Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av klipp, 
kjemisk strukturendring og formingsteknikker, samt ditt valg av verktøy og 
stylingprodukter  

 

Vurderingskriteringer for oppgave 1 
 

 Oppgaven sett under ett  
  

Du skal vurderes i: 

 Dine begrunnelser for egne valg. 

 Din teknikk og verktøyføring. 

 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), med vekt på din orden og hygiene under 
utførelsen av prøven. 

 Din evne til å vurdere ditt eget arbeid. 
 

a) Vurderingskriterier for klippen 

 Kombinasjonen av grunnformene. 

 Grad av samsvar med arbeidstegning. 
 

b) Vurderingskriterier for kjemisk strukturendring 

 Valg og plassering av fragmenter. 

 Valg og plassering av dirigeringer. 

 Grad av samsvar med arbeidstegning. 

 Valg av kjemiske produkter for å oppnå ønsket resultat. 

 Den kjemiske strukturendringen dekker minimum 1/3 av håret. 
  

c) Vurderingskriterier for frisyreformingen 

 Om den valgte frisyreformen er gjennomarbeidet. 

 Definert utrykk i frisyreformen fra den kjemiske strukturendringen. 

 Grad av samsvar med skisse / bilde 



 

Norske frisør- og velværebedrifter wwwnfvb.no  Side 3 av 5 

 
 
OPPGAVE 2: Klipp med etterfølgende forming/ styling 
 
 

a) Oppgaven skal utføres på en egnet og selvvalgt modell.  

b) Du skal planlegge og deretter gjennomføre en klipp med forming (styling).  

c) Klippen skal inneholde effilering og minst tre grunnformer. Formlinjene skal 
være synlige.  

d) Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning/er til klippen, 
samt skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet.  

e) Hårlengde: Håret skal i ferdig klippet tilstand ikke berøre skuldrene.  

f) Klippen skal fremstilles for prøvenemnda i tørr tilstand.  

g) Deretter skal du utføre en forming/styling tilpasset frisyren, med bruk av 
verktøy og styling-produkter.  

h) Du skal lage arbeidstegning, og skisse eller bilde til forming/styling. 

i) Du skal vurdere ditt eget arbeid og kunne gi begrunnelser for dine valg av 
klipp, formingsteknikker, ditt valg av verktøy og av stylingprodukter.  

 
 
 

Vurderingskriteringer for oppgave 2 
 
  

a) Oppgaven sett under ett  
  

Du skal vurderes i: 

 Dine begrunnelser for egne valg. 

 Din teknikk og verktøyføring. 

 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), med vekt på din orden og hygiene under 
utførelsen av prøven. 

 Din evne til å vurdere ditt eget arbeid. 
 
b) Vurderingskriterier for klippen 

 Kombinasjonen av grunnformene. 

 Grad (effekt) av effileringen. 

 Grad av synlighet av formlinjene. 

 Grad av samsvar med arbeidstegning. 

 Håret skal ikke berøre skuldrene. 
 
  
c) Vurderingskriterier for formingen 

 Grad av samsvar med arbeidstegningen, skisse / bilde. 

 Begrunnelse for valg av stylingprodukter for å oppnå ønsket resultat. 
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OPPGAVE 3: Selskapsfrisyre 
 
 

a) Oppgaven skal utføres på en egnet og selvvalgt modell.  

b) Du skal selv definere tema for frisyren  

c) Du skal planlegge og deretter gjennomføre en selskapsfrisyre, ved hjelp av 
teknikker og produkter tilpasset det valgte temaet.  

d) Alt håret skal være frisert, og deler av frisyren skal inneholde renfrisering. 
Pynt skal ikke dekke mer enn 1/5 (20 prosent) av frisyren.  

e) Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning, og skissetegning 
eller bilde av det planlagt ferdige resultatet.  

f) Du skal vurdere ditt eget arbeid og kunne gi begrunnelser for dine valg av 
formingsteknikker, verktøy og stylingprodukter.  
 
 

Vurderingskriteringer for oppgave 3 
  

 

a) Oppgaven sett under ett  
  

Du skal vurderes i: 

 Dine begrunnelser for egne valg. 

 Din teknikk og verktøyføring. 

 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), med vekt på din orden og hygiene under 
utførelsen av prøven. 

 Din evne til å vurdere ditt eget arbeid. 
 
b) Vurderingskriterier for selskapsfrisyren 

 Grad av renfrisering. 

 At alt håret er frisert. 

 Begrunnelse for valg av pynt og stylingprodukter for å oppnå ønsket 
resultat. 

 At pynt ikke dekker mer enn 20 % av frisyren. 

 Grad av samsvar med arbeidstegning, skisse/bilde. 
 
 

OPPGAVE 4: Valgfri oppgave 

 
 

a) Oppgaven skal utføres på en egnet og selvvalgt modell.  
a) Det skal planlegges og gjennomføres en praktisk arbeidsoppgave.  
b) Du står fritt til å velge fra alle kompetansemålene i læreplanen, og du skal 

redegjøre for hvilke mål du har valgt. 
c) Det ferdige resultatet skal skille seg klart fra de andre oppgavene i prøven. 
d) Som ledd i planleggingen skal du ha laget de arbeidstegninger som kreves 

til arbeidet:  
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 arbeidstegning/er til eventuell klipp  

 arbeidstegning til eventuell struktur- og fargearbeid 

 arbeidstegning til eventuell frisyreforming 

 arbeidstegning til eventuell make – up 

 arbeidstegning til eventuell skjeggklipp 

 skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet 
 
e) Du skal vurdere ditt eget arbeid, og gi begrunnelser for de valg du har gjort 

under punkt e), samt for valg av verktøy og produkter.  
 
 

Vurderingskriteringer for oppgave 4 
  

 

a) Oppgaven sett under ett  
  

Du skal vurderes i: 

 Dine begrunnelser for egne valg. 

 Din teknikk og verktøyføring. 

 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), med vekt på din orden og hygiene under 
utførelsen av prøven. 

 Din evne til å vurdere ditt eget arbeid. 
 
b) Valgt oppgave 

 Grad av samsvar med arbeidstegning, skisse / bilde. 
 


