
 

 

 

 

ANTAGNINGSPROV  –  Estetik och Media 2022  

Till Estetiska programmet inriktning Estetik och media (Film & Tv-produktion och Mediedesign & 
Fotografi) på Estetiska programmet söker du både med betyg och arbetsprover. De poäng du får på 
arbetsproverna läggs till ditt övriga meritvärde från grundskolan (se nedan).  

Antagningsprov. Du ska lämna in en film på 1-3 minuter eller 3-5 fotografier på valfritt tema. Du kan 
använda dig av mobiltelefon för att göra antagningsprovet. Det viktiga är att du vill och har intresse 
av att berätta genom bild.  

Intervju. När du har lämnat in ditt antagningsprov digitalt kommer du att under vecka 11-13 kallas till 
en intervju på Tumba gymnasium. Vid intervjun får du möjlighet att berätta om ditt arbetsprov och 
mer om dig själv. Det är även ett tillfälle för oss att höra mer om varför du söker till oss och 
möjligheter för dig att ställa frågor om utbildningen och kanske ta dig en titt på våra lokaler.  

 

Arbetsproverna  ska vara oss tillhanda senast tisdagen  den  17 mars 2022. (Inlämning till omvalet är 
onsdag 3 juni 2022).  
 

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.  
 
För att lämna dina arbetsprover så kan du fota/filma dem och skicka dem digitalt via knappen nedan. 
Tänk på att ha bra ljus när du fotograferar dina bilder så att de syns bra. Du behöver också logga in på 
ett google-konto. Om du inte har ett sådant, så är det lätt att skaffa ett. 
 
 
 
 
  

Om du inte har ett Google konto kan du ordna det här 

 

Om du har svårigheter att lämna in arbetsprover eller frågor som rör arbetsproverna eller 

utbildningen får du gärna höra av dig till: per.mannberg@botkyrka 

Lycka till! Med vänliga hälsningar från oss lärare på Estetik och Media. 

Bedömning/betygsskala  
A = 20 poäng 
B = 17,5 poäng 
C = 15 poäng 
D = 12,5 poäng 
E = 10 poäng 
F = 0 poäng 

LÄMNA ARBETSPROVER DIGITALT HÄR  
 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=sv&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://docs.google.com/forms/d/1KHTi4mcDLifEBmQdzm-Y5z_rExOKtobqOjlk4ux9Si0/edit

