Arbetsprovsuppgifter
Form 180 hp
Beckmans designhögskola 2019

UPPGIFT 1. Personligt brev
Beskriv kort varför du vill studera på Form på Beckmans!
Max en A4.

UPPGIFT 2. Det alternativa boendet för den moderna nomaden

Urbanisering, förändrade livsvillkor och olika förutsättningar har lett till att
människor i allt högre grad upplever bostadsbrist och trångboddhet. Egen tid
och att få ha en privat sfär har alltmer blivit en lyxvara. Vi behöver se nya
lösningar inom design som kan vara hållbara och intressanta alternativ.
Fundera på hur du tycker det bör och kan se ut i framtiden där vi kanske
behöver ha en mer flexibel plats för att sova och återhämta oss.
•

•
•

Utveckla en idé om hur du skulle skapa ett sådant ”rum” eller plats för
vila. Utveckla också delar som du tycker behöver adderas i form av
produkter, möbler och/eller verktyg. Redovisa hur din designprocess
sett ut med skisser och eventuellt annat material. Gärna också de
koncept/idéer som du valt bort på vägen.
Teckna de idéer du valt.
Gör enkla fysiska modeller i valfritt material såsom exempelvis
kartong, trä, textil.

Redovisa allt ditt arbete i ett flersidigt PDF-dokument bestående av 3-5 sidor
(max 10 MB). I dokumentet ska du samla/dokumentera allt och ha med
fotografier av eventuella modeller.
UPPGIFT 3. Designuppdrag köksredskap

Köket är en plats för lika mycket lust som ångest beroende på hur mycket du
uppskattar de sysslor som ofta tar plats där. Skåp, hyllor och bänkar är fulla
av prylar och redskap som vi använder till en mängd saker. Vissa använder vi
dagligen, andra mer sällan. Alla är de formgivna för att fylla en viss funktion
och vara tilltalande på olika sätt. Genom åren har olika matkulturer bidragit
med nya sätt att tillaga och äta mat som krävt nya typer av verktyg/produkter.
För de flesta är matlagningen och ätandet något man gör på rutin. Vissa
funktionshinder kan göra att en del köksredskap är svåra att hantera vilket
försämrar möjligheten till ett självständigt liv. Vi vet inte hur vi i framtiden kan
komma att tillaga vår mat och hur våra redskap kan komma att se ut så därför
ger vi er följande utmaning:
Om du får uppdraget att förbättra, förnya och/eller designa framtidens
köksredskap, hur skulle det kunna se ut?

•

•
•
•
•

Utveckla och formge en eller flera produkter för köket som på något
sätt förbättrar, förnyar befintliga produkter och/eller visar på nya
framtida produkter att laga eller äta mat med.
Beskriv vem brukaren är och hur du tänker att hen ska kunna använda
produkterna.
Visa hela processen från tidiga idéskisser och eventuellt annat
material.
Teckna och kommunicera dina valda idéer så vi kan se den/dem från
ett par olika vinklar (tex uppifrån, snett underifrån eller liknande).
Om passande och möjligt så gör enkla modeller i valfritt material.

Redovisa allt ditt arbete i ett flersidigt PDF-dokument bestående av 3-5 sidor
(max 10 MB). I dokumentet ska du samla/dokumentera allt och ha med
fotografier av eventuella modeller.

UPPGIFT 4 Eget arbete

Visa 3-5 sidor med teckningar, målningar och/eller tredimensionella arbeten
som du tycker representerar dig och ditt arbete
Redovisa i ett flersidigt PDF-dokument. (Max 10 MB).
Tips!

•
•
•

Tänk på att läsa igenom instruktionerna ordentligt.
Du ska skicka in ett PDF-dokument per uppgift, max 10 MB. Döp varje
PDF med uppgiftens nummer.
Vi vill att du gör dina prover på det sätt som bäst uppvisar dina
förmågor. Vi rekommenderar att du sedan sätter upp resultatet på
pannåer/kartonger A3-storlek. Fota sedan av eller scanna in dina
arbeten digitalt så att varje uppgift är ett dokument/sida (flera sidor
sätts ihop till ett dokument i PDF-format, max 10 MB).

När vi bedömer arbetsprover tittar vi på:

•
•
•
•
•
•
•

Grundläggande förmåga att skissa och teckna
Grundläggande förmåga och förståelse för perspektiv
Konstnärlig kvalitét och höjd
Förmåga att gestalta tredimensionellt analogt, med hjälp av papper
och penna
Känsla för tredimensionell form och rumslighet
Idéhöjd
Förmåga att kommunicera visuellt

Så här går urvalet till:

I första urvalsomgången bedömer en grupp bestående av lärare på Form,
konstnärlig gestaltning och HTK (historia, teori, kontext) samt två
studentrepresentanter dina arbetsprover.
Vi kallar ungefär dubbelt antal till intervju mot hur många vi tar in.
När du blir kallad till intervju kommer du att möta 2–3 av skolans lärare på
programmet Form.

--------Ansöker du både till högskolan och kvällsskolan* behöver du endast göra arbetsproverna för
högskolan. Du måste dock ansöka till båda utbildningarna senast 24 maj 2019 på
beckmans.se. Ett första urval av behöriga sökande kallas till intervju under vecka 23-25.
* Kvällsskolan är en ettårig förberedande utbildning inom Form. Kursen bedrivs 2 kvällar per
vecka och är avgiftsbelagd.

