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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 2023.  
 
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 Kontext 
Välj ett föremål som har en form som du gillar.  
 

1. Teckna av föremålet och fortsätt sedan skissa fritt med formen som 
utgångspunkt.  
2. Fundera i vilket annat sammanhang (kontext) din form skulle kunna 
vara användbar. 
3. Formge en ny produkt med den ursprungliga formen som 
inspirationskälla. Ditt förslag får gärna vara visionärt och lekfullt.   

 
Skissa upp produkten och dess delar från minst två håll. Gör så mycket som 
möjligt av dina skisser och teckningar för hand, gärna även enkla skissmodeller i 
valfritt material. Det kan vara tex papper, kartong, lera etc.  
 
Redovisa uppgiften med utdrag från alla steg i processen. Tänk på det som ett 
första utkast när en ny produkt ska tas fram. Allt behöver inte vara löst ner i minsta 
detalj. 
 
Ladda upp Uppgift 1 i en PDF på max 10 MB och max 5 sidor totalt.  
 

• Max 2 sidor med dina idéskisser.  
• Max 3 sidor med din valda idé, hur du utvecklat den, och det slutliga 

resultatet genom skisser/teckningar/modeller.  
• Namnge PDF:en 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. 
• Namnge PDFen med Uppgift2_DittNamn 

 


