ANTAGNINGSPROV Bild & Formgivning – Animation 2021
Till Estetiska programmet Bild & Formgivning – Animation söker du både med betyg och
arbetsprover. De poäng du får på arbetsproverna läggs till ditt övriga meritvärde från grundskolan (se
nedan).
1. Skriftlig presentation. (ca 200 ord eller 8-10 meningar) Vem är du? Varför vill just du gå ES
bild/animation? Vad har du för förväntningar och passioner?
2. Valörteckning Gör en valörteckning (en teckning i blyerts med olika nyanser) av din favoritvrå
och de saker du har där. Det kan vara en del av ditt rum eller en annan del av hemmet. Minst
A4-storlek. Här tittar vi på frihandsperspektiv och rumslighet, och på kontraster i bilden. Tänk
på att ha intressant belysning så det blir lite skuggor.
3. Landskapsmålning. Måla ett stads- eller naturlandskap med akvarell, akryl, olja eller
tempera. Minst A4-storlek.
4. Storyboard. Gör ett bildmanus till en kort tecknad serie eller filmsekvens. En storyboard är
ett bildmanus som visar händelseförloppet i skisser, med ev. korta kommentarer. Tänk på
komposition, bildutsnitt och framförallt på att berättelsen ska komma fram. Minst sex
bildrutor.
5. Självporträtt. Teckna ett föreställande självporträtt, med papper och valfri penna. Minst
A4storlek.
6. Fri uppgift. Här har du möjlighet att skicka med något annat du vill visa; t.ex. en teckning, ett
fotografi, en målning eller en skiss. Du kan också visa något tredimensionellt du har gjort
genom att fotografera av det och skicka in.
Arbetsproverna (alla 6) ska vara oss tillhanda senast tisdagen den 16 mars 2021. (Inlämning till
omvalet är onsdag 26 maj 2021).
Ett A på samtliga arbetsprover ger 20x16 = 320 poäng så det är avgörande
att du lämnar in arbetsprover för att kunna komma in på utbildningen.
Anledningen till att betygen multipliceras med 16 är för att arbetsproverna
ska väga lika mycket som betygen = 16 skolämnen. Poängen läggs till ditt
meritvärde från grundskolan.

Bedömning/betygsskala
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

För att lämna dina arbetsprover så kan du fota dem och skicka dem digitalt via knappen nedan. Tänk
på att ha bra ljus när du fotograferar dina bilder så att de syns bra. Du behöver också logga in på ett
google-konto. Om du inte har ett sådant, så är det lätt att skaffa ett.

LÄMNA ARBETSPROVER DIGITALT HÄR

Om du har svårigheter att lämna in abetsprover eller frågor som rör arbetsproverna eller
utbildningen får du gärna höra av dig till: rebecka.beran@botkyrka.se.
Lycka till! Med vänliga hälsningar / Paul Jansson, Christofer Ahde och Rebecka Beran

