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Arbetsprov till yrkesutbildningen Bilddesigner 2023 

Nedan finner du årets arbetsprovsbeskrivningar. Det är tre stycken arbetsprov; en skriftlig 

analysuppgift, en fiktiv kampanjbild till COOP samt en bildserie. 

Samtliga arbetsprov ska lämnas in för att din ansökan ska vara komplett samt att gå vidare till 

urvalsdagar som slutligen ska leda till en plats på FotoskolanSTHLM:s utbildning Bilddesigner. 

Läs igenom uppgifterna och instruktionerna noga innan du tar dig ann arbetsproven. 

För att det ska vara lika för alla svarar vi inte på några frågor kring arbetsproven. De ska vara en 

tolkning utifrån var och en. 

Lycka till!! 

 

Arbetsprov 1 – Skriftlig uppgift 

I arbetsprov 1, som är skriftlig, vill vi att du berättar varför du söker utbildningen och på vilket sätt du 

tror att du skulle passa som bilddesigner. 

Vad har du för erfarenhet av bild och hur skulle du i framtiden vilja arbeta, om du får drömma?  

Vilka kompetenser tror du att en professionell bilddesigner bör ha? 

Det färdigskrivna arbetsprovet ska:  

• Vara namngiven 

• I word-format 

• Max 1000 tecken, ca en halv A4-sida lång. 

• Vara skriven i Times New Roman, 12 punkter. 

• Inlämnad i tid. 

 

Arbetsprov 2 – Kampanjbild 

Gör en fiktiv kampanjbild för COOP med målet att göra reklam för en produkt som de säljer. 

- Retuschera och justera färger i den bifogade bilden, märkt COOP, på maten; försök att ge maten 

verklighetstrogna färger och få den att se god ut. Titta på COOPs bildspråk och försök efterlikna 

kontrast och färgton i bilden så att det skulle kunna passa i deras tidning Mer Smak. 

http://www.fotoskolansthlm.se/
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- Välj en produkt från maträtten som ska säljas och framhäv den i bilden. 

- Lägg inte till text i bilden, den ska tala för sig själv. 

- Spara som högupplöst JPG-fil, 3000 Pixlar på den längsta sidan. Filerna får max väga 29mb. 

 

Arbetsprov 3 

 
I anslutning till detta dokument finns bilder-filer (B1, B2 och B3) som ska användas till detta 

arbetsprov.  

 

- Ändra färgerna i bilderna B1, B2 och B3 så att de passar ihop och skapa en känsla i bilderna med 

hjälp av färger och kontraster. Inspireras av Skagenmålarna och välj även ut en referensbild från något 

av dess verk för att inspirera vid färgsättningen. 

- Använd enbart justeringar för färger och kontraster i bilden. Retuschera inte. 

- Det är ok att beskära och räta upp vid behov. 

- Skapa ett eget dokument. Skriv ner det du tycker borde retuscheras eller på annat sätt förbättras i 

bildernas olika delar som inte kan göras med ljus och färg. Detta kan göras genom att lägga in bilderna 

i dokumentet och ringa in områden på bilden och skriva bredvid det som ska ändras eller markera ut 

delar i bilden med numrering som du sedan skriver en text till. 

- Arbetsprovet ska lämnas in som en pdf-fil. Filen får väga max 29 MB. Texten ska läggas invid 

respektive bild i pdf:en.  

 

Vi ser fram emot att se dina arbetsprover. 

Lycka till!! 
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