
Bildkonstlinjen
• Inträdesprovet

• Kurser

• Studier



Hur ansöker du till bildkonstlinjen?

• Ansökan sker via den gemensamma elevantagningen

• Inträdesprovet ordnas den 23.04.20

• Kom ihåg att bekräfta att du deltar i provet

• Kom också ihåg att ditt första alternativ gäller om dina poäng och 
betyg räcker till

• Dina sammanlagda poäng består av inträdesprovet och ditt 
avgångsbetyg 

• Du kan få maximalt 10+10 poäng





Årets förhandsuppgifter

FÖRHANDSUPPGIFTER SOM TAS MED TILL INTRÄDESPROVET

• Uppgift 1
Välj ett tema som berör oss alla, det kan gälla vårt klimat, jämlikhet, 
rättvisa, vänskap eller kärlek. Rita en bildserie där du själv väljer 
synvinkel, teknik och uttryckssätt. Använd valfritt antal rutor på ett 
papper i storlek A3. (Om du använder text ska texten vara tydlig)

• Uppgift 2
Måla en bild av ditt favoritmotiv i akvarell eller täckfärg i storlek A3.





Vad behöver du ta med till inträdesprovet?

• Dina 2 förhandsuppgifter med namn på

• Fotografier eller kopior(A4) av egna valfria arbeten i en plastficka 

• Ett litet foto av dig själv

• Ni blir indelade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp

• Ni gör ytterligare två arbeten på skolan

• Resultaten publiceras i Juni



Bildkonstkurser i Tölö gymnasium

• Skolvisa obligatoriska Bik1-6 och Bik7

• Nationella obligatoriska Ko1-2

• Stort urval valbara kurser Bik8-25

• Nationella fördjupade och tillämpade kurser Ko3-6

• Möjlighet att avlägga kurser utanför skolan

• Slutarbete och/eller gymnasiediplom i bildkonst

• Alla bildstuderande avlägger minst 12 specialiseringskurser av 
sammanlagt 75 gymnasiekurser





Obligatoriska kurser Bik1-6

• Teckning och målning I

• Finlands konst och målning

• Grafisk formgivning I

• Teckning och målning II

• Allmän konsthistoria och målning

• Formgivning och arkitektur



Valbara bildkonstkurser

• Grafisk formgivning II (InDesign)

• Datorgrafik I (bl.a. Photoshop, illustrator och InDesign)

• Datorgrafik II (3D program)

• Samtidskonst (studiebesök, verkstäder, samarbete med konstfestivaler 
och -institutioner)

• Projekt (verkstäder, beställningsarbeten/studieresa/utfärder)

• Valfri fördjupningskurs

• Gymnasiediplom i bildkonst (nationellt prov)

• Grafik (etsning och akvatint)





Valbara bildkonstkurser

• Fotografering (digitalfotografering, bildbehandling och grunderna i 
mörkrumsteknik)

• Film  

• Serieteckning 

• Illustration 

• Målning (akrylmålning, fördjupad färglära och komposition) 

• Levande modell och croquis 

• Utställningar (kursen avläggs självständigt)

• Skulptur



Valbara bildkonstkurser

• Keramik  

• Scenografi/föremålsteater/performance

• Tygtryck 

• Second hand-design 

• Ljusteknik 

• Unicef-kurs 

• Animation 

• Studioteknik (film, belysning, m.m.)





Studierna

• Studerandena samlar sina arbeten både i en fysisk kartongpärm och i 
en digitalt mapp

• I kurserna ingår övningar, föreläsningar, studiebesök, gästande lärare, 
uppgifter i skolan, hemuppgifter, själv- och kamratvärdering.

• Vi ställer regelbundet ut våra arbeten inom skolan, utanför skolan och 
på skolans sociala medier

• Vi samarbetar med andra skolor, museer, gallerier och 
kulturinstitutioner

• Vi besöker konsthögskolor, museer och gallerier



Som bildkonststuderande behöver du:

• En kartongpärm A2-3 för dina arbeten

• En skissbok och ett akvarellblock

• Egna pennor och valfria färger för hemuppgifter

• En dator 

• Kamera för fotokursen

• Dokumentera dina arbeten digitalt




