
Arbetsprovsuppgifter Beckmans Kvällsskola 2022 
Form 

Så här levererar du dina arbetsprover 
Alla arbetsprover ska laddas upp digitalt. Det betyder att om du utför uppgifterna 
för hand måste du omvandla dem så att du kan lägga in dem i PDF-filer genom 
att scanna eller fotografera av dina arbeten. Följ anvisningarna under respektive 
uppgift. Arbetsprover inlämnade på annat sätt än beskrivet ovan behandlas inte.  

Söker du både till högskolan och kvällsskolan behöver du endast göra 
arbetsproverna för högskolan. Du måste dock ansöka och ladda 
upp arbetsprover till båda utbildningarna senast 15 maj 2022.  

Kvällsskolan är en ettårig förberedande utbildning inom Form. Kursen bedrivs 2 
kvällar per vecka och är avgiftsbelagd. Ett stipendium finns att söka. Erhåller du 
stipendiet så täcker det hela kursavgiften. Du söker stipendiet här: 
www.designstipendiet.se  

Uppgift 1. Designuppdrag MÖTET  
Vi har varit med om en omvälvande tid som har påverkat människor globalt. 
Något som verkar förena de flesta, och som många tycker har varit svårt, är 
känslan av isolering och att inte kunna leva ett liv man är van vid, eller träffa sin 
familj eller vänner i den utsträckning man annars brukar. Men om du fick drömma 
dig bort och fick bestämma en fiktiv mötesplats, hur skulle den se ut? Vem eller 
vilka skulle du vilja träffa där?  

Hitta på eller välj en plats i närtid eller i framtid, var du vill och hur du vill. Det är 
bara din egen fantasi som sätter begränsningar. 

Vilka behov finns för att få ett bra möte? Visa hur platsen ser ut, var de ska 
befinna sig. Du ska också formge föremål som finns på platsen för att mötet ska 
kunna bli som du vill. Är det något som de som befinner sig på platsen behöver 
använda som också ska formges? Behöver det finnas belysning? Något att sitta 
på eller stå vid, krypa in i eller under? Hur förhåller sig föremålen till varandra? 

Beskriv kortfattat vem eller vilka du vill ska mötas där, varför den ser ut som den 
gör och vad man ska kunna göra på platsen. Max 500 tecken. 

Formge platsen och de föremål, stora som små, som ska finnas där. Tänk på 
både helheten och detaljerna, dvs miljö och dess beståndsdelar. Utveckla genom 
att skissa från minst två håll. 

Presentera din process genom att visa dina olika idéskisser, dina olika teckningar 
som visar att du testat olika former i detalj och i helhet. Använd också gärna 
enkla fysiska skissmodeller i valfritt material. Visa din slutgiltiga färdiga design.  

Undvik för mycket text. Vi bedömer främst hur du kommunicerar med hjälp av 
form. Vi är intresserade av att ta del av dina idéer och din förmåga att 
kommunicera dem genom dina skisser och hur du sökt former med skissande. 

● Ladda upp uppgift 1 i en PDF på max 10 MB och max 5 liggande sidor i 
A3-format.



○ Montera dina idéskisser i original på max 2 sidor i liggande A3-
format.

○ Visa din valda idé, hur du utvecklat den, och det slutliga resultatet
genom skisser/teckningar/modeller. Montera dessa på max 3
sidor i liggande A3-format.

● Döp PDFen med Uppgift1_DittNamn.

Uppgift 2. Egna arbeten  
Visa ett urval av dina egna arbeten som du tycker representerar dig och ditt 
arbete. Det kan vara teckning, kroki, måleri, skulptur, hantverk, formgivning, m.m.

● Ladda upp Uppgift 2 i en PDF på max 10 MB och max 2 sidor totalt.
● Döp PDFen med Uppgift2_DittNamn.


