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Uppgift 1. Designuppdrag BESTICK
Mat är en central del av våra liv. Vad vi äter, liksom hur vi äter, är starkt
förknippat med den kultur vi lever i. De redskap vi använder för att äta maten
med kan därför se olika ut. Ett nytt företag som vill vara i framkant vill ta fram
en ny produkt som kan utmana idén om vad man kan äta med. De vill att du
ska designa ett förslag på minst två delar som kompletterar varandra i funktion
liksom i form. De vill att du med hjälp av design undersöker hur formerna och
användandet påverkar intrycket med hjälp av flera sinnen. Hur de upplevs
i handen, för ögat, i munnen.
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Fundera på vilka som ska använda föremålen och låt det påverka dina idéer.
Skissa dina idéer. Välj ett spår av dessa och utveckla det genom att skissa vidare
och undersök möjliga former och detaljer med hjälp av skissandet. Tänk på
att visa från olika håll och hur de används med hjälp av skisser. Du kan också
skissa med enkla skissmodeller. Jobba igenom idén ytterligare och presentera ett
slutgiltigt förslag där du kortfattat beskriver målgrupp, material- och teknikval.
Gör enkla fysiska skissmodeller i valfritt material. Jobba igenom idén ytterligare
och presentera ett slutgiltigt förslag där du kortfattat beskriver målgrupp, materialoch teknikval.
Vi vill att du gör så mycket som möjligt av proverna för hand. Undvik för mycket
text, vi bedömer främst hur du kommunicerar med hjälp av form.
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.
Döp PDF:en med ditt namn och uppgift 1.
Tänk på att vi vill se originalarbeten. Gör därför så mycket som möjligt
av dina arbeten med skisser och teckningar för hand innan du fotar av eller
scannar in dem.
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 PDF:en med ditt namn och uppgift 2.
Tänk på att vi vill se originalarbeten. Gör därför så mycket som möjligt
av dina arbeten med skisser och teckningar för hand innan du fotar av eller
scannar in dem.
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 14 maj 2021. Kvällsskolan är en
ettårig förberedande utbildning. 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

