
Välkommen att söka till Yrkeshögskolan Bildbehandlare på FotoskolanSTHLM.  
I din ansökan ber vi dig göra en skriftlig analysuppgift.+ två bilduppgifter. Bilderna som 
du ska använda ligger under länken ”Bilder för arbetsprov (zip)” 

Lägg allt i en mapp som du komprimerar som en zip. och ladda upp på yh-antagning.se. 
Zippen får max väga 29mb. Lämnas in senast den 12 maj. Se instruktioner nedan. 

OBS! Det är viktigt att du kontrollerar att filerna med dina arbetsprover går att öppna och 
innehåller det vi beskriver. Namnge dina filer enligt anvisning. Vi kan hantera följande 
filformat i ansökningsprocessen: TIFF-, JPG-,PDF- eller WORD-fil. Filer i andra format än de 
uppräknade kommer inte att hanteras och din ansökan kommer då inte att behandlas. 

Analysuppgift - Vad tror du krävs för att bli en bra bildbehandlare? 
Att vara bildbehandlare är en yrkesroll som kräver många olika kompetenser.  
Ge exempel på olika kompetenser och egenskaper som du tror krävs för att kunna jobba 
som bildbehandlare.  

Texten ska skrivas i Word-format, 12 punkter, i typsnitt Times New Roman, max 1000 
tecken.  

Bilduppgifter 

A. KAMPANJ

Gör en fiktiv kampanj för ICA med målet att göra reklam för en produkt som de säljer. 
-Retuschera och justera färger i den bifogade bilden på maten; försök att ge maten
verklighetstrogna färger och få den att se god ut. Titta på ICAs bildspråk och försök efterlikna
kontrast och färgton i bilden så att det skulle kunna passa i deras bildbank.
https://www.ica.se/buffe/
-Välj en produkt från maträtten som ska säljas. Skriv en kort säljande text i ICA-rött som du
placerar någonstans i bilden.
-Matcha något i bilden till den röda färgen i logotypen.
-Spara som högupplöst JPG, 3000 Pixlar på den längsta sidan.

B. BILDSERIE

-Ändra färgerna i bilderna så att de passar ihop.
-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 där du skriver 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. Alternativt markera ut delar i bilden med numrering som du sedan
skriver en text till.
-Spara som högupplöst JPG, 3000 Pixlar på den längsta sidan.

Lycka till! 


