
ANTAGNINGSPROV 
Bild & Form Spets

Sista dag för ansökan 5/3. 
Länk till inlämning av antagnings-
prov hittar du på vår hemsida: 
Schillerska gymnasiet

Vi kan komma att begära in  
original på era arbetsprover.

Har du frågor kontakta gärna  
vår samordnare:
linda.peterson@educ.goteborg.se

Sista dag för ansökan 5/3. 
Länk till inlämning av antagningsprov hittar du på vår hemsida.

Till Bild och Form SPETS på Estetiska programmet söker du både med betyg och arbetsprover.  
De poäng du får på arbetsproverna läggs till ditt övriga meritvärde från grundskolan.  
Till Bild och Form samt Bild och Form med samhällsfördjupning söker du i år bara med meritpoäng, 
det är bara till SPETS-utbildningen som du ansöker med arbetsprover i år.

UPPGIFT 1 - Teckning i blyerts - Självporträtt  
Du ska teckna av dig själv när du tittar i en spegel. Du ska INTE teckna av ett foto eller kalkera. 
Självporträttet ska vara realistiskt. Teckningen skall vara genomarbetad, så att ljus, skugga och 
ansiktets form framgår tydligt. 
Teknik: Blyerts. 
Tips: Tänk på kompositionen. 
Skriv “uppgift 1” och ditt namn i bildens nedre högra hörn. 

UPPGIFT 2 - Målning i färg, traditionell teknik - Stilleben 
Måla av ett stilleben med minst tre föremål på temat MÅLTID;
kanske din favoritfrukost, bästa fikat eller en lyxig middag?
Målningen skall vara genomarbetad, så att ljus, skugga och föremålens form är tydliga. 
Teknik: Måleri med pensel i traditionell måleriteknik som t.ex. vattenfärger t.ex. akvarell, gouache, 
akryl eller oljefärg. OBS! EJ digitalt måleri, färgpennor, tuschpennor eller kritor!
Tips: Tänk på kompositionen. 
Skriv “uppgift 2” och ditt namn i bildens nedre högra hörn. 

UPPGIFT 3 - Fri tolkning på temat ”MÖTE”  
Skapa en bild, film, animation eller ett 3-dimensionellt arbete på temat MÖTE.
Teknik: I denna uppgift väljer du teknik själv. 
Tips: Tänk på uttrycket och vad din tolkning berättar för en betraktare. 
Skriv “uppgift 3” och ditt namn i bildens nedre högra hörn. Om du arbetat med form lägg en lapp 
där du skrivit “uppgift 3” och ditt namn när du fotograferar av din form. Form fotograferas med 
fördel från minst två håll. Om du gjort ett digitalt arbete; döp filen till “uppgift 3_ditt-namn”.

UPPGIFT 4 - Valfria arbeten, 1-3 st  
Välj 1-3 st arbeten i valfri teknik som du själv gjort nyligen (det närmaste året). Tänk på att det 
även kan vara digitala arbeten eller animation, film, fotografi, serie etc.  
Skriv “uppgift 4” och ditt namn så att det framgår tydligt.

UPPGIFT 5 - “Intervjua” dig själv ca 2 min film
Filma dig själv när du berätta om dina valfria arbeten.  
Säg några ord om motiven och vilka tekniker du har använt dig av.  
Berätta varför just du ska vara en av de som kommer in på 
Bild och Form Spets.

Vi ser fram emot att få se dina arbeten!
Vänliga hälsningar, 

Bildlärarna på Schillerska Gymnasiet
 
 


