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Särskilt skriftligt prov för Immersive 
Experience Creator: (300 YHP) 
 
Namn:………………………………………………………….. 
Datum:…………………………………………………………. 
 
 
Instruktion; 
 
Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser 
inträder ett urval. Urvalet sker genom ett särskilt prov som består av en 
skriftlig del (nedan) och en muntlig del (intervju).  
 
Detta skriftliga prov är en del i vår urvalsprocess som kan ge dig max 20 
poäng. Du gör provet på egen hand och laddar sedan upp det med din 
ansökan på YH-antagning.se. Provet laddas upp som PDF och namnges enligt 
förnamn_efternamn. 
 
Provet består av en del som mäter kunskaper och erfarenheter av immersivt 
berättande, kreativt skapande och teknik. 
Det skriftliga provet ger max 20 poäng. 
 
Provet är en självskattning där du får tänka igenom dina styrkor och 
förbättringsområden inför att du påbörjar dina studier vid vår 60 veckor långa 
utbildning (300 YHP). 
 
Provet är frivilligt och poängbedöms. Det ökar dina chanser att få en plats på 
utbildningen när det finns fler sökande än utbildningsplatser. Vi har idag 30 
utbildningsplatser.  
 
Dina svar bör vara så korta och kärnfulla som möjligt. Max en halv A4 per 
fråga och max tre (3) sidor totalt (givet teckenstorlek 11 punkter). De 

områden du inte har kommit i kontakt med behöver du inte svara på.  
 
Lycka till! 
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Kunskap/erfarenhet av Immersivt berättande, kreativt 
skapande och teknik 
 
1) Har du erfarenhet av digitalt, konstnärligt, estetiskt eller kreativt skapande? 
Inom vilken bransch? Vilken typ av projekt? Din roll och projektets omfattning (storlek, tid, budget, medarbetare)? 
 
 
 
2) Vilken teknisk erfarenhet har du inom kreativt skapande?   
Berätta och beskriv teknik och programkunskap 
 
 
 
3) Vad motiverar dig till att skapa nya former av berättande genom immersiva medier?  
Beskriv din passion och ditt huvudsakliga intresse! 
 
 
 
4) Vilken roll brukar du ta på dig i en grupp? Vad är dina styrkor och svagheter inom teamwork? 

 
 
5) Vilken erfarenhet har du av konsumtion respektive produktion av immersiva upplevelser?  

T.ex VR, AR, immersiv teater och konst, ljus- och ljudinstallationer eller annat 
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