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Bedömningskriterier
En vägledning till antagningsgrupperna på Nyckelviksskolan
ENSKILD BEDÖMNING
Den grundläggande aspekten vid bedömningen är att mer se till intresse,

förmåga och utvecklingspotential än till rent tekniska färdigheter. Vid alla
bedömningar skall antagningsgruppen, som består av såväl lärare samt
studerande som fullbordat sin utbildning, sträva efter att så objektivt som möjligt
avgöra den sökandes förutsättningar att studera på den sökta utbildningen.
Vad bedömer vi? (sammanfattning):
•

Seende, förmåga att visuellt gestalta t. ex. föremål utifrån verkligheten i
teckning och måleri

•

Grundläggande kunskaper om färg och förmåga att medvetet
använda färg som verktyg

•

Förmåga att se rumslighet och kunna uttrycka tredimensionellt seende i
bild

•

Vilja och förmåga att kommunicera

•

Nyfikenhet och en undersökande attityd i relation till omvärlden

•

Utvecklingspotential

•

Förståelse för utbildningens upplägg och inriktning

BEDÖMNINGSPARAMETRAR

Grundläggande/Viktigt:
• Potential att utvecklas
• Ambitionsnivå
• Motivation
• Seende
• Färgkänsla
• Formkänsla
• Kompositionskänsla
• Vilja att berätta
• Förmåga att omsätta idé i handling
Högre nivå:
• Förmåga att dra sitt arbete några varv till
• Medvetenhet om visuella tecken och symboler
• Förmåga att kommunicera
• Konceptuellt tänkande
• Personligt uttryck
• Teknisk skicklighet
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Andra kvalitéer att väga in:
• Experimentlusta
• Fantasi
• Oräddhet
• Humor
• Stringens
• Sammansatthet och fokus
• Suggestion och förförelse
• Sensibilitet
• Taktilitet
Mycket hög nivå:
• Förmåga att bearbeta sina idéer bortom det förväntade
• Förmåga att tolka och förstå ett materials betydelse i ett visst sammanhang
• Förmåga att sätta sig in i ett sammanhang och gestalta det (Det kan vara
ett socialt, ekonomiskt, materiellt sammanhang.)
• Kunskaper om samtiden (politiskt, historiskt, socialt, filosofiskt, psykologiskt)
• Säregenhet
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Ofullständig ansökan
Lågt uppfyllande av kriterier
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Lägre medelnivå
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Högre medelnivå
Hög nivå
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Högsta nivå

Antagningsgruppens deltagares bedömning sammanförs till en gemensam
poängsättning för varje enskild sökande. När alla ansökningar till en utbildning
har bedömts placeras de i fallande rangordning.

