Färdighetsprov till det estetiska programmet på Globala gymnasiet.
Färdighetsprov
Till din ansökan till det estetiska programmet behöver du göra ett färdighetsprov. Färdighetsprovet
är uppdelat i två delar:
1. En förberedande uppgift, som visar på ditt intresse för att skapa berättelser med hjälp av foto,
film eller bild, analogt och/ eller digitalt.
2. En intervju.
Målet är att du i färdighetsprovet ska kunna visa:
- Din arbetsprocess från idé till gestaltning (utförande/ resultat)
- En presentation om den bärande idén bakom bildberättelsen
- Ditt bildspråkliga berättande och uttryck
1. Förberedande uppgift
Du skapar en berättelse med hjälp av foto, film eller bild, analogt och/ eller digitalt.
Det kan till exempel vara en film, en animation, en tecknad serie, stillbildsfotografier eller bilder/
illustrationer, analoga och/eller digitala som tillsammans beskriver en händelse.
Du arbetar självständigt med uppgiften. Tema är valfritt men har du svårt att komma på en
berättelse kan du skapa något på temat ”En hungrig person med ett tomt kylskåp”.
Ta med dig ditt material på ett USB-minne eller lägg upp det på YouTube. Har du skapat ditt arbete
analogt, t ex teckningar, tar du med materialet som det är – du behöver inte fotografera av bilderna.
Omfång:
Film: cirka 2 minuter
Animation: minst 30 sek
Fotografier: minst 3 stycken
Bild/ illustrationer: minst 3 stycken
2. Intervju
Efter sökperiodens slut blir du kallad till en intervju där du presenterar din förberedelseuppgift och
beskriver din idé, samt berättar om din arbetsprocess från idé till gestaltning. Du får gärna ta med
dig skisser som också visar på din arbetsprocess. Berätta även om vad du tycker om ditt slutresultat
och om det kanske finns en bakgrundshistoria till din berättelse/ gestaltning. Du kommer också att
få berätta om dina tankar kring skolans profil: “Hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv”.
Det är din motivation och presentation som är i fokus.
Intervjun tar cirka 10-15 minuter
Bedömning av färdighetsprovet :
I din gestaltning visar du oss dina erfarenheter av bildberättande i foto, film, eller bild, analogt och/
eller digitalt.
Praktiskt arbete: Här bedömer vi dina kunskaper i bildberättande (upp till 7p) och i
bildspråk/komposition/uttryck (upp till 7p).
Intervju: Här mäter vi din helhetsförståelse från idé till gestaltning samt din förmåga att visualisera
din arbetsprocess (upp till 6p)

Sammantaget ger det som mest 20p. Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven
som finns i kurserna på Estetiska programmet - Estetik och media.

Så här beräknas meritvärdet
Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340) Färdighetsprovspoäng = 1–20
poäng x 16 (max 320)
Meritvärdet = Meritpoäng + Färdighetsprovspoäng (max 660)
Färdighetsprovet kommer att genomföras under vecka 10-12 på Globala gymnasiet. Kallelse med
exakt datum och tid för intervju skickas ut till dig via brev. Du tar också med dig det praktiska
underlaget till färdighetsprovet (Uppgift 1) till skolan.
Har du frågor? Kontakta oss via mejl!
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