
Anvisningar för arbetsprov – 2022/2023

Antagningen sker efter bedömning av 
arbetsprover. Ansökan görs digitalt som 
en pdf i format A3. Din Pdf ska inte vara 
större än ca 15 mb.

1. Gör ett bokomslag och uppfinn ett 
recept som får en att skratta.
Tänk dig att du får fria händer att ge ut 
din egen kokbok. Det är inte en traditio-
nell kokbok du ska ge ut, utan en kokbok 
med recept på hur en kan få människor 
att börja skratta. Du ska ge din skratt-kok-
bok en titel.
Du ska presentera alla moment på sam-
manlagt på 4 sidor i en pdf. Bara fantasin 
sätter dina gränser. Du har fria händer gäl-
lande teknik, det kan tex vara mixed-me-
dia, fotografi, illustration m.fl.

a. Gör ett recept och steg-för-steg-an-
visningar Skriv ner ett recept. Gör ett 
uppslag där du gestaltar ditt recept med 
steg-för-steg-anvisningar som visar tillag-
ningen av ditt skratt-recept. Presentera på 
två sidor i din pdf. Fritt val av teknik.

b. Formge ett bokomslag med en titel. 
Du ska formge ett bokomslag till din 
skratt-kokbok. Gestalta ett omslag med en 
fram- och baksida. Ge boken en titel. Pre-
sentera ditt omslag tillsammans med dina 
idéer, tankar och skisser på två sidor i din 
pdf. Du kan arbeta i valfri teknik. Formatet 
på bokomslaget är fritt.

2. Gestalta en dag i ditt liv.
Gör en visuell beskrivning av en dag dvs 
24 timmar i ditt liv. Du har fria händer 
och kan tolka uppgiften fritt. Presenteras 
på max två sidor i din pdf. Skriv en kort 
motivering hur du tänkt. Du arbetar med 
valfria tekniker tex foto, illustration, grafisk 
form, film, m.fl.

3. Ett fantasidjur med ett namn.
Gestalta ett fantasidjur, ge djuret ett 
namn. Fri teknik, fritt tänk kring uppgif-
ten, fritt format. Presentera på en sida i 
din pdf. Skriv en kort motivering.

4. Eget arbete.
Välj ut exempel på konst-, design-, och el-
ler andra tekniker som du arbetat i tidigare 
eller som du arbetar med just nu. Skriv 
kort om dina arbeten, om dina tankar och 
inspirationskällor. Presentera på max två 
sidor i din pdf.

När du gör dina arbetsprover, kan du arbe-
ta med de tekniker du känner dig hemma 
i. Du får gärna utmana dig själv både i 
teknik och tanke. De tekniker du arbetar 
i kan t.ex. vara grafisk form-arbete, annat 
digitalt arbete som t.ex. film, konstnärliga 
arbeten, illustrationer, teckningar, fotogra-
fier, skulpturer, krokier, grafik, web m.fl. 
Om du visar film, var då noga med att de 
är lätta att öppna, gör gärna screen-shots 
av din film.

Frågor kring arbetsproverna, kursens 
innehåll och utformning ställs till  
kursansvarig Kristina Eldon via mail: 
kristina.eldon@ostragreviefolkhogsko-
la.com

Följande handlingar ska alltid bifogas din 
ansökan

· Personligt brev (max ett A4)

· Personbevis från Skattemyndigheten

· Betyg

· Arbetsprov
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