
SVEINSPRÓF Í GRAFÍSKRI MIÐLUN 

 

PRÓFÞÆTTIR OG VÆGI 

Sveinspróf skiptist í tvo meginhluta, verklegt og skriflegt, þar sem lágmarkseinkunn úr hvorum hluta 

er 5,0 til að standast próf. Verklegi hluti prófsins skiptist í fjóra prófþætti. Til að standast prófþátt 

verður að ná lágmarkseinkunn 5,0. 

 Skriflegt próf 100% 

 Verklegt próf 100% 

o Umbrot 45% 

o Hönnun 25% 

o Vefsíða 15% 

o Skoðun 15% 

Prófið er tekið á tveimur dögum. Það hefst á skriflega þættinum og er gefin ein klukkustund til þess. Í 

beinu framhaldi hefst verklega prófið. Próftaki getur valið í hvaða röð hann leysir verkefnin i verklega 

prófinu. Próftaki skilar verkefnum í eina möppu og merkir með nafni. Próftaki skal einnig skila 

útprentaðri próförk af umbrots verkefni og hönnunarverkefni. Öll gögn skulu vera til á tölvutæku 

formi. Sveinsprófsnefnd fer yfir prófin og metur tölvugögn og útprentaðar prófarkir. Fyrir hverja villu 

dregst frá 0,5. Lágmarkseinkunn er 4,5.  

Heildarpróftími er 16 klukkustundir. Þá ber sveinsprófstaka að hætta. Próftaki getur fallið á tíma. 

SKRIFLEGT PRÓF 

Skriflega prófið eru tíu spurningar og geta einhverjar af þeim skipst niður í fleiri þætti. Spurningarnar 

eru bæði sögulegar og faglegar. 

Prófatími er ein klukkustund nema annað sé tekið fram. 

 

 

 

 

 

 

 



VERKLEGT PRÓF 

Verklega prófið skiptist í eftirfarandi verkþætti: 

Prófþáttur Nánari lýsing Skilaform 

Umbrot (45%) Verkefnið felst í umbroti á opnu í tímariti 
samkvæmt nákvæmri lýsingu. Hér reynir ekki á 
hönnun heldur að fara eftir lýsingu sem er bæði 
skrifleg og myndræn (teikning). Í verkefninu þarf að 
skanna inn ljósmyndir og vinna þær frekar 
(Photoshop). Einnig þarf að skanna inn teikningu og 
vinna frekar (FreeHand, Illustrator). Setja þarf inn 
texta sem er að mestu leyti tilbúinn, þ.e.a.s. búið er 
að setja það textaskjal í tölvu nemandans. Setja þarf 
upp töflu, nota letur og leturstærð samkvæmt 
fyrirmælum. Einnig eru tilskipanir um litanotkun 
sem þarf að uppfylla. 

Próförk 
Tölvutækt 

Hönnun (25%) 
 

Í þessu verkefni reynir á hönnunarhæfni próftakans. 
Verkefnið skiptist á þrjá þætti: Uppsetningu/hönnun 
á bréfsefni, nafnspjaldi og umslagi. Hér er m. a. 
verið að kanna hvort próftakinn hefur auga fyrir 
smekklegri hönnun ásamt því að þekkja staðlaðar 
stærðir á þessum verkefnum. 
 

Útprentað 
Tölvutækt 

Skoðun (15%) 
 

Í tölvu próftakans er búið að setja verkefni sem á að 
vera „tilbúið til prentunar“. Það er hlutverk nemans 
að skoða verkefnið og skrifa svo lýsingu á því sem 
hann finnur að því. 

Lýsing á verkefni 

Vefsíða (15%) Próftaki þarf að setja upp einfalda vefsíðu með 
tveimur tenglum. Annar tengist frá mynd en hinn 
frá texta. Próftaka er frjálst að nota það veftól sem 
hentar við gerð þessa verkefnis. Nota má hvaða 
ritvinnsluforrit sem er við gerð síðunnar. 
 

Vefsíða á tölvuskjá 

 

EINKUNNAGJÖF 

Einkunn 10 vísar til þess að  95% - 100% markmiða var náð 

Einkunn 9 vísar til þess að 85% - 94% markmiða var náð 

Einkunn 8 vísar til þess að 75% - 84% markmiða var náð 

Einkunn 7 vísar til þess að 65% - 74% markmiða var náð 

Einkunn 6 vísar til þess að 55% - 64% markmiða var náð 

Einkunn 5 vísar til þess að 45% - 54% markmiða var náð 

Einkunn 4 vísar til þess að 35% - 44% markmiða var náð 

Einkunn 3 vísar til þess að 25% - 34% markmiða var náð 

Einkunn 2 vísar til þess að  15% - 24% markmiða var náð 

Einkunn 1 vísar til þess að 0% - 14% markmiða var náð 

 

 

 



 

 

SKIL Á EINKUNNUM OG PRÓFSÝNING 

Formenn sveinsprófsnefnda skila einkunnum á sveinsprófi til IÐUNNAR ekki seinna en tíu dögum eftir 

að sveinsprófi lýkur. Próftakar fá niðurstöður sveinsprófa, sveinsbréfabókina, afhenta eigi síðar en 24 

dögum  eftir að prófið hefur verið haldið. Prófsýning sveinsprófs í grafískri miðlun fer fram að loknu 

sveinsprófi eigi síðar en viku eftir einkunnaafhendingu. Um trúnanaðarskyldur og ábyrgð 

sveinsprófsnefndarmanna fer skv. reglugerð nr. 525/2000 um sveinspróf. Sveinsprófsnefnd ber 

ábyrgð á að prófsverkefni sé varðveitt með ákveðnum hætti, s.s. eins og með mynd eða öðrum 

sannanlegum hætti sbr. ákvæði í reglugerð um sveinspróf.   

 

 

ALMENNAR REGLUR 

 Próftaki skal mæta til prófs minnst 30 mínútum fyrir próf.  

 Þurfi próftaki að yfirgefa prófsvæðið á meðan próf stendur yfir skal það gert í samráði við 

prófdómara. 

 Ef próftaki mætir 15 mínútum of seint í próf getur hann átt á hættu að vera vísað frá prófi. 

 Endurtaka er aðeins leyfð á næsta vorannarprófi. 

 Ef um veikindi er að ræða í sveinsprófi verður viðkomandi prófstaki að bíða þar til næsta próf 

verður í boði. Sjúkrapróf er í boði fyrir skriflegt próf þremur dögum eftir auglýst próf. 

 Þegar liggur fyrir staðfesting um námsörðugleika fær viðkomandi sveinsprófstaki úrræði við hæfi 

samkvæmt leiðbeiningum náms- og starfsráðgjafa.  

 

 

Þessar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar. 

 


