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Portfólíó

Verklegtpróf

Portfólíó vegur 25% af lokaeinkunn.

  
 undanfari verklega prófsins. Próftaki skal leggja fram portfólíó með 
eftirfarandi 6 atriðum sem þurfa að vera til staðar.

Atriði  1. Mannlífsmynd.
Atriði  2. Portrettmynd.
Atriði  3. Landslagsmynd. 
Atriði  4. Mannamót. 
Atriði  5. Iðnaðar- og atvinnulífssería  (Minnst 5 myndir).
Atriði  6. Sjö aðrar ljósmyndir að eigin vali.

Hér gefst próftakanum tækifæri til að sýna áhugasvið sitt og áherslur. 
Frágangur, útlit og útfærsla á portfólíói skiptir máli. Gengið er út frá því 
að verkin séu söluhæf og uppfylli fagleg vinnubrögð.

Verklega prófið vegur 65% í lokaeinkunn á sveinsprófi og skiptist 
í eftirfarandi verkþætti:

Skriflega prófið vegur 10% af lokaeinkunn. 

Við val á spurningum er leitast við að hafa sem mesta breidd og að 
þær endurspegli ljósmyndafagið. Vægi spurninga getur verið 
misjafnt en er aldrei meira en 20%.

Próftími er ein klukkustund nema annað sé tekið fram.

Verklega prófið vegur 65% í lokaeinkunn og skiptist í eftirfarandi 
verkþætti.

• Undirbúning.
• Hugmyndavinnu.
• Framkvæmd.
• Úrvinnslu.
• Frágang.
• Lokaútkoma ljósmyndar í hverju verkefni.

Skila skal Portfólíói um leið og próftaki mætir í skriflegt próf sem er 

Athugið að þessar upplýsingar kunna að taka breytingum fyrir næsta sveinspróf.





Ljósmyndavagn 
Roger Fenton’s
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Verklegtpróf

1

2

Stúdíómyndataka: 

Myndirnar þurfa að sýna hárrétt augnablik, lýsing á andlitinu og 
líkama þarf að vera góð. 

Bakgrunnur á að vera dökkur og góð  aðgreining þarf að vera milli 
barns og bakgrunns.

Skil: 
Andlitsmynd  skilað stafrænt  en einnig útprentaðri í svart hvítu, 
í stærðinni 24x30 cm með 30x40 cm útskornu yfirkartoni.

• Hálfmynd, skilað stafrænt
• Heilmynd skilað stafrænt
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3 Hópmyndataka

4 Eftirtaka

5 Ljóstónataka (Hvítt á hvítu)

(e. Tethered Capture).

Skil:
Ein litmynd
Skil:
•  Ein litmynd
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3 Hópmyndataka

4 Eftirtaka

5 Ljóstónataka (Hvítt á hvítu)

6 Dökktónataka

7 Uppstillingarmyndataka (Still Life)

Skil: 
• Ein litmynd

Skil: 
• Ein litmynd

(e. Tethered Capture).

Þessi verkþáttur nr. 7 er í endurskoðun og gæti breyst fyrir næsta 
sveinspróf 2023.
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8 Arkitektúr

Dómnefnd velur byggingu sem skal ljósmynda.   

Skila skal fjórum litmyndum af byggingunni. 
Tveimur myndum að innan og tveimur myndum að utan. 

Myndirnar skulu sýna einkenni byggingarinnar. 

Að utan skal ein myndin sýna bygginguna í heild sinni og umhverfi. 
Hin myndin að utan skal sýna sérkenni byggingar í nærmynd. 
Skila skal tveimur litmyndum að innan úr sömu byggingu sem sýni 
vel arkitektúr byggingarinnar. 

Áhersla er lögð á rétta fjarvídd og að hönnun byggingarinnar 
skili sér bæði innan og utan.

Áhersla er lögð á að próftaki kunni skil á mismunandi ljósgjöfum 
og geti leiðrétt liti miðað við ljósgjafa og haldi réttri fjarvídd.

Skil:
• Fjórar Litmyndir.
• Tvö sjónarhorn utanhúss.
• Tvö sjónarhorn innanhúss.
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8 Arkitektúr 9

10

Skil: 
• Ein litmynd eða svart hvít mynd

Dómnefnd velur byggingu sem skal ljósmynda.   

Skila skal fjórum litmyndum af byggingunni. 
Tveimur myndum að innan og tveimur myndum að utan. 

Myndirnar skulu sýna einkenni byggingarinnar. 

Að utan skal ein myndin sýna bygginguna í heild sinni og umhverfi. 
Hin myndin að utan skal sýna sérkenni byggingar í nærmynd. 
Skila skal tveimur litmyndum að innan úr sömu byggingu sem sýni 
vel arkitektúr byggingarinnar. 

Áhersla er lögð á rétta fjarvídd og að hönnun byggingarinnar 
skili sér bæði innan og utan.

Áhersla er lögð á að próftaki kunni skil á mismunandi ljósgjöfum 
og geti leiðrétt liti miðað við ljósgjafa og haldi réttri fjarvídd.

Skil:
• Fjórar Litmyndir.
• Tvö sjónarhorn utanhúss.
• Tvö sjónarhorn innanhúss.

Skil: 
• Ein litmynd eða svart hvít mynd

Athugið að þessar upplýsingar kunna að taka breytingum fyrir næsta sveinspróf.
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