
 

 

ARBETSPROVER AST 
ES Bild & Form på AST-enheten 2023 

Till estetiska programmet Bild & Form på AST-enheten på Tumba gymnasium söker du med 
både betyg och arbetsprover. De poäng du får på arbetsproverna läggs till ditt övriga 
meritvärde från grundskolan. Här nedan beskrivs de arbetsprover du ska lämna in. De första 
fem (1-5) är obligatoriska, medan den sista är valfri att göra. 

1. Skriftlig presentation. (ca 200 ord eller 8-10 meningar) Vem är du? Varför vill just du 
gå ES bild&form AST-Enheten? Berätta kort om dina arbetsprover och hur du brukar 
arbeta? 

2. Valörteckning Gör en blyertsteckning i olika gråtoner av din favoritvrå och de saker 
du har där. Här tittar vi på frihandsperspektiv och din känsla för djupverkan i 
tvådimensionell bild. Tänk på att ha intressant belysning så det blir skuggor och fina 
kontraster. 

3. Landskapsmålning. Måla ett natur- eller stadslandskap i färg: digitalt eller analogt. 
Här tittar vi på din känsla för färg och hur du hanterar material och teknik. 

4. Storyboard/Serie. Gör en serie eller ett storyboard (ett bildmanus som visar 
händelseförloppet i skisser, med korta förtydligande kommentarer) på en egen kort 
berättelse. Tänk på komposition, bildutsnitt och framförallt på att berättelsen ska 
komma fram. Minst sex bildrutor.  

5. Självporträtt. Teckna ett självporträtt, på papper och med valfri penna, där du utgår 
från din spegelbild eller ett fotografi. Här tittar vi på din kunskap om proportioner 
och personligt uttryck. 

6. Fri uppgift. Här har du möjlighet att skicka in något annat du vill visa. Det är fritt fram 
för en digitalt ritad bild, ett fotografi, eller något tredimensionellt som tex en 
skulptur. Visa gärna något som du inte haft möjlighet att visa i de andra 
arbetsproverna. 

 
Tänk på att ha bra ljus när du fotograferar dina bilder så att de syns bra. För att lämna dina 
arbetsprover behövs ett Google-konto. Om du inte har ett, är det gratis och lätt att skapa 
ett.  
Lämna arbetsproverna digitalt på Tumba gymnasiums hemsida på estetiska programmet 
Bild&Form på AST-enheten, så att vi har dem senast den 20:e mars 2023. (Vid omvalet 
lämnas de senast måndagen den 29:e maj 2023.) 
 
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.  
 
Lycka till! Med vänliga hälsningar / Moa Hällström (moa.hallstrom@botkyrka.se) 

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


