
 

 
 
 
 
 
 

ANTAGNINGSPROV inriktning Bild & Formgivning – Animation 
 

 
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. Bifoga en skriftlig presentation. Vem är du? Varför vill just du gå ES bild/animation? 
Vad har du för förväntningar och passioner? Glöm inte att också skriva namn, adress, 
personnummer och telefonnummer. 

 

 
2. 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. Måla ett stads- eller naturlandskap med akvarell, akryl, olja eller tempera. Minst A4- 

storlek. 
 

 
4. Gör ett storyboard 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. 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. Om du 
skickar med ett digitalt arbete, vill vi ha det utskrivet på papper. 

 
Arbetsproverna (alla 6) ska vara oss tillhanda senast tisdag 17 mars 2020. (Inlämning till omvalet är 
onsdag 27 maj 2020). 

 
 

 
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 



 
 
 
 
 
 

Märk ditt kuvert med ES BILD arbetsprover Tumba gymnasium och skicka det till: 
 

 
Xenter Botkyrka 

Att: Paul Jansson 

Utbildningsvägen 3 

147 40 Tumba 
 

 

Du kan även lämna in dina arbetsprover i Tumba gymnasiums reception, Utbildningsvägen 2 måndag-
fredag 8-15 eller i Xenters reception, Utbildningsvägen 3 i Tumba. De har öppet måndag till fredag 
klockan 08 – 09 och 13 – 14. 

 
Lycka till! 
Med vänliga hälsningar 

Paul Jansson, Christofer Ahde och Rebecka Beran 
 

 

Om du har frågor som rör utbildningen eller arbetsproverna får du gärna höra av dig till: 

paul.jansson@xenter.se, 070-866 93 25 

mailto:paul.jansson@xenter.se

