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Undervisnings- och kultutministeriet har genom sin fcirordning 863/201,5 den 13 juli
2015 bestdmtattandra bilagan till forordning 835/201,4 om examerrsstrukturen inom
yrkesutbildningen.

Utbildningsstyrelsen hat ph grund av denna forordning bestdmt att andta namnet pi
kompetensomridet for kosmetolog i grundexamen inom skcinhetsbranschen ;ll

kompetensomridet for specialhudvird och vird med hudvirdsapparater.

Dirtill har Utbildningsstyrelsen beslutat att r fuhga om punkt 2.1.3 Makeup i grunderna
fcir grundexamen i skonhetsbranschen andra kravet pi yrkesskicklighet, foremilen for
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visa yrkesskickligheten for examensdelen enligt bilagan.

Utbildningsatangoten, anordnare av fristiende examen och examenskommissionen ska
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exarnina fiin och med den 7 janran2076.

Yttedigate information om foreskriften och vat den kan fis, fis av Utbildningsstytelsens
verksamhetsenhet for yrkesutbildning ellet svensksprikig utbildning.
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Genetalditektot Aulis Pitkdld

Undervisningsrid

BII-AGA 2.1.3 Examensdelen Makeup i grundexamen inom skonhetsbtanschen
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2.1.3 Makeup

Krav pfl yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

a

a

a

a

a

a

a

Bediimning av kunnandet

a

a

a

a

liigga vardagsmakeup, festmakeup eller makeup for fotograferingar

utftira permanent behandting av iigonfransar och iigonbryn samt fiista tillftilliga
liisiigonfransar (franstofsar och fransband) vars hflllbarhet iir hiigst tre dygn

lZigga en grundmakeup, ogon- och lZippmakeup samt skulptera ansiktet genom att lagga

skuggor och framhiiva ansiktsformen

med hjAlp av makeup ddlja blimiirken, 6rr, pigmentfdriindringar i huden och hudftiriindringar

orsakade av hudsjukdomar

ta hiinsyn till kundens ilder, ansiktets anatomiska struktur samt hud-, hir- och ogonfiirg

ta hiinsyn till kundens hudtyp, hudftiriindringar samt eventuella hudsjukdomar och allergier

liigga makeup med tv6 produktserier for makeup och en produktserie for permanentfrirgning

ta hjiilp av grunderna inom fiirg-, form- och still?ira i planeringen av make-upen

viilja iindamilsenliga arbetsredskap for makeupen och anvdnda dessa

ta hand om hygienen samt rengdra, sk6'ta och desinficera arbetsredskapen

v2igleda kunden i makeup och sdlja fiirgnings- och makeupbehandlingar samt

makeupprodukter till kunden

vid behov sdka efter kompletterande information, viigledning och yrkesmiissigt st<id

upprafihella arbetsformiga och arbetarskydd

friimja en hillbar utveckling i verksamheten

utviirdera arbetet och dess resultat.

pdnnuAr,rdn
BEDOMNING

BED6MNINGSKRITERIER

1. Behiirskande av

arbetsprocessen

NOjaktiga Nl Goda G2 Beriimliga 83

Den studerande eller examinanden

Planering av det
egna arbetet och
metodiskt
tillvdgagAngssiift

planerar sitt eget arbete under
handledning och arbetar enligt
planen

g0r sjiilvstiindigt upp en

arbetsplan med utgangspunkt i
kundens behov och arbetar enligt
den

giir sjlilvstiindigt upp en

mingsidig arbetsplan med
utgingspunkt i kundens behov

och andrar vid behov sitt
arbetssiitt under tiden
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Kundanalys och
att ltigga
makeup/plocknin
gav
6gonbryn/perman

entfdrgning av
1gonfransar och
-bryn/
fastsdttande av
l6s6gonfransar

utfrr en kundanalys i vilken
kundens Onskemil och stil
faststiills samt en del av kundens
behov

utfor en kundanalys i vilken
hiinsyn tas till kundens 0nskem6l,
stil och behov

utfiir en kundanalys i vilken
mangsidig hiinsyn tas till kundens
6nskem6l, stil och behov

liigger en makeup pi kunden med
hiinsyn till kundens ftirger,
hudens kondition och
ansiktsdragen

liigger en makeup pi kunden i
enlighet med syftet med

makeupen med hiinsyn till
kundens fiirger, hudens kondition
och ansiktsdragen

liigger en makeup som passar

kunden och i enlighet med syftet
med makeupen med mingsidig
hiinsln till kundens fiirger,
hudens kondition och
ansiktsdrasen

formar kundens dgonbryn genom
att plocka dem pi ett siitt som
innebiir att kunden tir ndjd med
slutresultatet

dgonbrynsplockningen motsvarar
kundens Onskemil och
slutresultatet iir bra

Ogonbrynsplockningen motsvarar
kundens dnskemll och
harmonierar med ansiktsdragen
och slutresultatet tir formmtissist
av hOs kvalitet

utftir en permanentf?irgning av
kundens dgonfransar och -bryn
pe eft satt som inneb?ir att kunden
iir nOjd med slutresultatet

utfor en permanentfiirgning av
kundens Ogonfransar och -bryn
enligt kundens dnskemfll och
med ett bra slutresultat

utftir en permanentftirgning av
kundens tigonfransar och -bryn
pi ett kvalitativt stitt och med
hiinsyn till kundens Onskemil

I?ista tillfiilliga ltisiigonfransar
flt kunden pi ett tryggt siitt och
si att slutresultatet iir siiljbart
och att kunden iir nOjd

I?ista tiilfnlliga liisiigonfransar
it kunden pi ett tryggt siitt och
si att slutresultatet iir gott

fiista tillfniliga liisOgonfransar
flt kunden pi ett tryggt och
htigklassigt siitt med beaktande
av det anviindningssiitt och
iinskemil kunden uttrycker

viigleder kunden nigra enstaka
ganger under behandlingen

viigleder kunden under
behandlingen och i valet av
produkter samt leder in kunden
pi niista behandling

viigleder kunden p6 ett
mingsidigt siitt och forklarar det
hax,/hon g0r under behandlingen

tar vid behov emot bokningen av
kundens niista behandlins

motiverar kunden till niista
behandlins

Ekonomisk och
kvalitativ
verksamhet

arbetar med kundens tinskemil
och 0nskade resultat for Osonen

tar hiinsyn till kundens dnskemil
pi ett kostnadsmedvetet och
resultatinriktat siitt

tar hiinsyn till kundens dnskemil
pi ett kvalitatirt,
kostnadsmedvetet och
resultatinriktat siitt

arbetar under handledning pi ett
ekonomiskt siitt och i enlishet
med hillbar utveckling

arbetar ekonomiskt och iakttar i
huvudsak principerna om hillbar
utveckline

arbetar ekonomiskt och iakttar
principerna om hillbar utveckling

Att folja den tid
som reseruerats
f1r behandlingen

ftiljer under handledning den tid
som reseryerats fiir behandlinsen

ftiljer den tid som reserverats fbr
behandlineen

ftiljer den tid som reserverats ftir
behandlingen och anpassar vid
behov sitt arbete till den tid som
stir till forfogande

Beaktande av
hdlsa, sdkerhet
och
funktionsf6rmAga

folj er grundprinciperna ftir
arbetarskydd pi ett slitt som
innebiir att kundens,
arbetsplatsens eller den egna
siikerheten inte iiventyras

iakttar arbetarskyddet pi ett stitt
som innebiir att kundens,
arbetsplatsens eller den egna

siikerheten inte iiventyras

iakttar arbetarskyddet och
anpassar informationen till
ftiriinderliga omstiindigheter

tar hiinsyn till ergonomi i bekanta
arbetssituationer

tar hiinsyn till ergonomi i arbetet tar hiinsyn till ergonomi i arbetel
och anpassar den till olika
situationer

\
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Sjiilwdrdering tar emot iterkoppling och Andrar

delvis sitt arbetssiitt i enliehet
med den.

utviirderar sin verksamhet ur siff
eget perspektiv och tar emot
iterkoppling och lindrar sitt
arbetssiitt i enlighet med den.

utvdrderar OpPet och Pi ett

realistiskt siitt sin verksamhet och

tar emot iterkoppling samt drar
pi ett iindamilsenligt siitt nytta av

det i sin verksamhet.

FoREMAL F6R
BEDOMNING

BEDOMNINGSKRITERIER

2. Behiirskande av

arbetsmetoder, -

redskap och

material

Niijaktiga Nl Goda G2 Beriimliga B3

Den studerande eller examinanden

Anvdndning av
arbetsredskap

och -metoder

anvtinder arbetsredskap p6 ett

siikert siitt och tar i sitt arbete

hiinsyn till hur de fungerar

anviinder arbetsredskaP Pi ett
siikert siitt, arbetar pi ett korrekt
slitt och motiverar sina val

anviinder arbetsredskaP och -

metoder pi ett mSngsidigt siitt,

tilliimpar sina kunskaper och

motiverar sina val

Anvdndning av
produkter

viiljer i huvudsak sj iilvstiindigt
vilka produkter som ska

anvtindas och anviinder vid behov
produktguider som stOd i valet av
produkter

viiljer sjtilvstiindigt och p6 ett

passande siitt de produkter som

hanlhon anviinder och dem som

han /hon rekommenderar till
kunden

j ?imftir produkternas e genskaPer

och viiljer produkter som Passar
kunden samt anpassar vid behov
anviindningen av dem

anviinder produkler pi ett sdkert

stitt men 6r osiiker pfl
anviindningen av dem och i
rekommendationerna till kunden

anviinder de valda produkterna
korrekt och siiker vid behov efter
information i produktguiden

Asepfrska rutiner ser till att arbetsmiljdn och

arbetsredskapen tir rena samt

skOter den personliga hygienen

ser till att arbetsmilj0n och

arbetsredskapen iir rena och att
arbetsmiljtin iir prydlig samt

skdter den personliga hygienen
och prydligheten

ser till att arbetsmilj6n och

arbetsredskapen iir rena och iir
noggrann med att arbetsmiljon iir
prydlig samt skOter den

personliga hygienen och

prydligheten

foljer allmiinna aseptiska rutiner i
sarnband med behandlingarna
och orsakar inte kunden eller sig

sj iilv n6gra hdlsorelaterade

skador.

ftiljer aseptiska rutiner i samband

med behandlingarna och

motiverar siu handlande.

loljer aseptiska rutiner i samband

med behandlingama, motiverar
sitt handlande och anvtinder sig
av sina kunskaper.

r6nnu.Al rdn
BEDOMNING

BED6MNINGSKRITERIER

3. Behiirskande av

den kunskap som

ligger till grund
fiir arbetet

Niijaktiga Nl Goda G2 Bertimliga B3

Den studerande eller examinanden

Identifiering av
hudtyp och
hudf1rdndringar

ktinner igen hudtypema och med
handledning de viktigaste
hudfOriindringar som pflverkar
makeupbehandlingen och

viigledningen till kunden

kanner igen hudtyperna och de

hudforlindringar som piverkar
makeupbehandlingen och

viigledningen till kunden

kiinner igen hudtyperna och de

hudfiiriindringar som piverkar
makeupbehandlingen och

viigledningen till kunden samt

motiverar sina val
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Anvdndning av
fdrg-, form- och
stilldra

anviinder under handledning sina
kunskaper om makeup genom att
ta hiinsyn till allmiinna
utvecklingstrender och estetiska
faktorer

drar n$a av sina kunskaper om
makeup genom att ta h?insyn till
utvecklingstrender och estetiska
faktorer

drar pi ett m6ngsidigt siitt nytta
av sina kunskaper om makeup
genom att ta hiinsyn till
utvecklingstrender och estetiska
faktorer samt jiimfor olika
altemativ

Kunskap om
produkter och
kosmetiska
ingredienser

kiinner till de viktigaste
ingredienserna i produkterna och
tar i sitt arbete hiinsyn till de
vanligaste kontraindikationerna

kiinner till de viktigaste
ingredienserna och tar htinsyn till
detta i valet av produkter, tar
hiin syn till kontraindikationer

tilliimpar sina kunskaper om
ingredienserna i valet av
produkter och motiverar sina val,
tar hiinsyn till kontraindikationer
och tilliimpar sina kunskaper

ldentifiering av
kontraindikationer
vid makeup och
permanent-
fiirgning

viilj er enligt instruktioner
produkter fiir en kund med
allergi.

viiljer produkter med htinsyn till
kundens eventuella allersier och
hudirritationer.

viiljer sjtilvstiindigt produkter
med hiinsyn till kundens
eventuella allergier och hud-
irritationer.

p0nrvrAr, r6n
BED6MNING

BEDOMNINGSKRITERIER

4.

Nyckelkompetens
er fiir livslingt
liirande

N0jaktiga Nl Goda G2 Bertimliga 83

Den studerande eller examinanden

Ldrande och
probleml6sning

vill lZira sig nya saker upptrlider motiverat i
inl iirnings s ituati oner

upptriider motiverat i
inliirningssituationer och
utvecklas personligen och i sitt
arbete

l6ser vanliga problem
fiirknippade med arbete inom
skdnhetsbranschen

l0ser friimst problem ftrknippade
med arbete inom
skijnhetsbranschen genom att dra
n1{Jia av tidigare kunskaper

l0ser sj iilvstiindigt problem
ftirknippade med arbete inom
skdnhetsbranschen genom att dra
nytta av tidigare kunskaper

lnteraktion och
samarbete

visar p6 ett tillriickligt samspel i
kundservicesituationer och som
medlem i arbetsgruppen

visar pi ett professionellt samspel
vid kundservice och som medlem
i arbetsgruppen

visar pi ett aktivt, professionellt
samspel vid kundservice och som
medlem i arbetsgruppen

Yrkesetik folj er ykesetiska grundprinc iper agerar ansvarsfullt och ftiljer
yrkestiken

kiinner ett ansvar ftir sitt arbete
och agerar ansvarsfullt i sitt
arbete och ftilier wkesetiken

Hdlsa, sdkerhet
och
funktionsf6rmAga

uppriitth6ller under handledning
funktions- och arbetsfiirmisa i
arbetet

agerar sjiilvstiindigt for att
uppriitthilla hiilsosamma
levnadsvanor samt funktions- och
arbetsformisa i arbetet

utvecklar, friimjar och
upprtitthiller sj iilvstiindigt
mangsidiga hiilsosamma
levnadsvanor samt funktions- och
arbetsformisa

tar hiinsyn till siikerhets- och
hiilsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt
uppriitthiller siikerhet och
ergonomi i arbetsmiljOn i bekanta
situationer.

tar hiinsyn till siikerhets- och
hiilsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt
uppriitth6ller siikerhet och
ergonomi i arbetsmiljOn.

tar pi ett sjiilvst?indigt siitt hiinsyn
till siikerhets- och hiilsoaspekter i
planeringen av det egna arbetet
samt tilliimpar det han/hon liirt
sig iiven i oviintade situationer.
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Siitt att visa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden pivisar sitt kunnande i ett yrkesptov eller vid ett

examenstillfille genom att arbetai en kosmetologs eller kosmetikridgivares arbetsuppgiftet inom

makeup ( permanentfirgmng av cigonfransar och ogonbryn samt flsta tilff?illiga liisiigonfransar ,

forma ogonbrynen genom plockning samt ldgga en makeup enligt formlann)pi skonhetssalong

eller motsvarandeplats. Omfattningen av arbetet ir tillricklig for att det kunnande som pivisas ska

tdcka de i examensgrunderna arrglvrLz- kraven pi yrkesskicklighet, foremilen for bedomning och

b e domningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfillet kan fortsittas ph en arrnan atbetsplats/i ett annat arbetsobjekt

eller inom den gundldggande yrkesutbildningen pL en av utbildningsanordnaren anvisad arLflarr

plats si att pivisandet av kunnandet blir heltlckande.

Till de delar som det kunnande som krdvs i examensdelen inte heltickande kan pivisas i ett

yrkesprov eller vid ett examenstillfille genom arbete, kompletteras den genom artfialr bedomning

av kunnandet.
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