Arbetsprovsuppgifter Form
Beckmans Kvällsskola 2019

Ansöker du både till högskolan och kvällsskolan behöver du endast göra
arbetsproverna för högskolan. Du måste dock göra en ansökan till varje
utbildning på beckmans.se. Arbetsprover skickade på annat sätt än enligt
instruktion, behandlas ej.
Uppgift 1. 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 2. Egna arbeten
Visa 1–3 projekt eller arbeten du har genomfört, eller håller på med just nu.
Redovisa i ett flersidigt PDF-dokument, max 10 MB.
Uppgift 3 Personligt brev
Skriv en text på max en A4-sida där du presenterar dig själv. Berätta också
vilka förväntningar du har på utbildningen och varför du valt att söka
Beckmans Kvällsskola. Ladda upp som PDF.

