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Hemuppgiften 2016 
Ägget  
 
 
Inledning   
Du ska konstruera en modell som kan rymma ett ägg.  
 
Du väljer själv om det ska vara ett okokt, kokt eller urblåst ägg. Din konstruktion ska inte 
skickas in, men den kommer att användas i uppgift 1 – 3. Tänk på att variera din 
behandling av modellen i de olika deluppgifterna. 
 
Modellen ska uppfylla följande kriterier: 

• Ägget ska vara synligt när det är placerat i modellen 

• Ägget ska kunna plockas in och ut ur din modell 

• Modellen ska kunna vändas upp och ner utan att ägget faller ut 
• Ägget ska befinna sig minst 10 cm ovanför den yta som  

modellen står på i sina båda lägen 
 
Du ska använda endast två material till din att bygga modell. Välj ett material ur  
kategori 1 och ett material ur kategori 2: 
 
Kategori 1 
Tändstickor (i valfri tjocklek och längd) eller 
Kartong (valfri tjocklek och färg) eller 
Papper (valfri färg och tjocklek) 
 

Kategori 2 
Lim eller 
tejp (valfri bredd och färg) eller 
Snöre, tråd eller garn (valfri färg & tjocklek) 

Det finns ingen begränsning av storlek på din modell. Försök att finna ett hållbart och 
tilltalande sätt att sammanfoga delarna i modellen. 
 
 
 
Uppgift 1   
Med hjälp av fotografi ska du skildra din modell på fyra olika sätt. 

• Två fotografier som ger en överblick över modellen och visar den i sin helhet med 
ägget i sina två lägen 

• Ett fotografi som visar ett mellanrum i din modell 

• Ett fotografi som visar en sammanfogning eller en detalj i din modell 
 
Överväg noga fotovinklarna och bildkomposition, så att de förklarar modellen på bästa 
möjliga sätt. Tänk på t.ex. ljusförhållanden (belysning och skugga), perspektiv och 
bakgrund. 
 
Tänk på att du själv inte får synas i bild. 
 
När alla uppgifter är utförda ska fotografierna monteras enligt beskrivningen i uppgift 4. 
Du väljer själv hur stora fotografierna ska vara. 
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Uppgift 2   
Du ska göra ett tredimensionellt kollage baserat på hela eller delar av din modell.  
 
Kollaget ska inte vara en avbildning, utan du är fri att omtolka din modell. Ditt kollage kan 
bestå av hålrum, upphöjningar och fördjupningar. Välj tre (valfria) material som du 
använder i ditt kollage.  
 
Du kan fritt välja kollagets storlek men det ska kunna monteras på kartong i A3-format 
och ha en maximal höjd av 3 cm från arkets yta. 
 
 
 
 
Uppgift 3  
Du ska rita en bild som omvandlar din modell i ett nytt sammanhang.  
 
Tänk dig att din modell har en annan användning och är placerad vid ett torg i en svensk 
ort eller förort. Du är fri att tänka dig att din modell är mycket större eller mycket mindre 
än den är i verkligenheten.  
 
Gör en bild av miljön där din modell finns med och som illustrerar dess nya användning. 
Du är fri att göra en omtolkning av din konstruktion, tex. lägga till eller ta bort delar för att 
den ska fungera bättre i sin nya miljö. Visa i din bild hur människor använder miljön. 
 
Du får använda blyerts, tusch, bläck, kulspets, kol, färgpennor eller akvarell. När alla 
uppgifter är utförda ska bilden monteras enligt beskrivningen i uppgift 4. Bilden måste 
rymmas på ett A3-ark. 
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Uppgift  4 
Montering & komposition  
 
De tre deluppgifter som ska skickas in ska monteras på tre A3-kartonger, dessa 
monteras ihop så att provet kan vikas ihop och läggas i ett kuvert eller en låda, du kan 
fritt välja stående eller liggande A3-format. Tänk på helheten och hur de olika 
deluppgifterna förhåller sig till varandra när du monterar. 
 
När vi packar upp provet vill vi att det lätt kan fällas ut och ställas på ett bord (och att det 
inte går sönder eller kan skada någon/något!). Tänk på att materialet ska tåla upp- och 
nedpackning och transporter och vara beständigt i några månader.  
 
Så här ser det ut när de tre A3-kartongerna har monterats: 
 
 

 
 
 
Instrukt ioner 
Din hemuppgift ska förses med ditt anmälningsnummer och ett motto. Mottot ska 
innehålla max tre ord, som du själv ska komma på. 
 
Information om vad ett anmälningsnummer är och var det finns hittar du i FAQ på 
arkitektprovets hemsida, www.arkitektprovet.se. Ditt anmälningsnummer hittar du på 
”Dina sidor” på www.antagning.se.  
 
Skriv ut bekräftelsen på din anmälan som du fått via e-post. Även på denna ska du 
skriva ditt motto och anmälningsnummer. Observera att denna anmälningsbekräftelse 
inte får sättas fast på hemuppgiften utan den ska bifogas löst tillsammans med 
hemuppgiften.  
 
Paketera din provuppgift och skicka in den så att den är respektive lärosäte tillhanda för 
bedömning inom angiven tid.  
 
Skriv upp ditt motto och ditt anmälningsnummer så att du kan använda dem senare 
under våren.  
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