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RAMME FOR SVENDEPRØVEN 
 
Skolen afholder en svendeprøve som del af 3. hovedforløb på mediegrafikeruddannelsen.  
 
Svendeprøven er en mundtlig prøve og består af elevens præsentation af sin portfolio og eksamination over denne. 
Elevens præstation bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. 
 
Der afsættes ikke særskilt undervisningstid til elevens arbejde med sin portfolio. 
 

 
 

ELEVENS ARBEJDE MED SVENDEPRØVEN 
 
Ved starten af 3. hovedforløb introduceres eleverne til svendeprøven og de rammer og krav, der gælder. Eleverne in-
formeres om tidsfrist for aflevering af portfolien og om tidspunktet for den mundtlige prøve. 
 

Elevens arbejde med sin portfolio sker inden for disse rammer: 
 
Portfolien afleveres senest 5 dage forud for den mundtlige prøve.  
 
Portfolien er et udvalg af elevens egne produkter og produktioner, som eleven har arbejdet med under hele uddannel-
sen, ledsaget af en dokumentation for hver kernefaglighed. Portfolien skal foreligge både som en portfolio med fysiske 
eksempler på produkter og som et website, en e-portfolio, hvis indhold visualiserer elevens arbejde med de samme 
produkter og produktioner. 
 
Portfolien skal afspejle elevens viden og forståelse inden for uddannelsens kernefagligheder: 
 

• Grafisk design 
• Typografi  
• Grafik og billedbehandling 
• Grafisk produktionsforståelse 

 
Portfolien skal indeholde op til fire produkter, der tilsammen viser elevens arbejde med de fire kernefagligheder samt 
en dokumentation til hver kernefaglighed. Dokumentationen skal i kort, præcis form beskrive elevens arbejdsproces 
og overvejelser knyttet til medievalg, design og teknik.  
 
Mindst et produkt skal være et trykt produkt og mindst et skal være et digitalt produkt. Et eksempel kan godt afspejle 
flere kernefagligheder på en gang, men der skal udarbejdes en dokumentation til hver kernefaglighed. 
 
Indsamlingen af produkter til præsentationsportfolien sker efter aftale med virksomheden og under hensyntagen til 
tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter. 
 

 
 

EKSAMINATIONEN 
 
Den mundtlige prøve varer 60 minutter, inklusiv votering. 
 
Eleven præsenterer sin portfolio og eksamineres over denne. Eksaminationen skal vise, om eleven har færdigheder, 
viden og forståelse inden for kernefaglighederne grafisk design, typografi, grafik og billedhandling samt grafisk pro-

duktionsforståelse.  
 

 

 

SVENDEPRØVENS BEDØMMELSE 
 
Ved bedømmelsen er det uddannelsens kompetencemål, der danner grundlag for helhedsvurderingen og afgivelse af 
karakteren. 
 
Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver læreren og de to censorer samlet en karakter, der er udtryk for en 
samlet vurdering af elevens portfolio, elevens præsentation af denne og eksaminationen som helhed.  
 
Prøven skal bestås. 


