HEMUPPGIF TEN 2020
Omvandling av en grönsak eller frukt
Skär en valfri mjölk- eller juicekartong i minst tre delar. Skär sedan en valfri grönsak eller frukt
i minst tre delar. Delarna från kartongen och grönsaken/frukten ska monteras ihop på ett nytt
sätt så att de blir till ett nytt föremål. Du kan använda tråd, ståltråd och/eller tejp för att sätta
ihop delarna. Det nya föremålet ska innehålla flera mellanrum och hålrum som det går att
titta in i. Du väljer själv hur mycket av förpackningen och grönsaken/frukten du använder,
men minst tre delar av vardera ska vara med. Tänk på att välja en grönsak eller frukt som är
tillräckligt stor för att skäras i bitar.
Föremålet ska inte skickas in, men det kommer att användas i uppgifterna 1–3.
Uppgift 1: Fotografi
Fotografera det nya föremålet mot en neutral bakgrund på två olika sätt:
A. En bild som tydligt visar hela föremålet.
B. En detalj eller in-zoomning av en del i föremålet där olika material möts.
Fotografierna ska monteras på en kartong i A3-stolek, i stående format. Du bestämmer själv
hur stora fotografierna ska vara så länge de ryms tillsammans på ett stående A3. Fotografierna
kan vara i färg eller svartvitt. Överväg noga bildvinkel och ljusförhållande så att fotografierna
förklarar föremålet på bästa möjliga sätt. Överväg också kompositionen – hur du placerar
fotografierna – i monteringen på kartongen.

1 x A3
Stående
format

Bedömningskriterier för Uppgift 1:
• Förmåga till tekniskt-konstruktivt tänkande
• Kompositionsförmåga
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Uppgift 2: Mellanrum
Du ska nu välja ut ett mellanrum/hålrum i ditt föremål. Tänk dig att detta rum är i mycket
större storlek. Föreställ dig att det är ett rum eller en plats som din frukt/grönsak passerat
igenom innan den har hamnat hos dig. Gör en teckning och sätt in människor, saker eller
andra frukter och grönsaker i bilden så att den visar situationen när din frukt/grönsak befann
sig där. Använd din fantasi, teckningen behöver inte överensstämma med en verklig situation.
Gör din teckning i svart, vitt och max två valfria färger.
Bedömningskriterier för Uppgift 2:
• Rumsligt tredimensionellt tänkande
• Social inlevelseförmåga
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Uppgift 3: Skugga
Ge ditt föremål en ljussättning så att en skugga bildas mot en bakgrund. Testa att låta
skuggan kastas mot olika bakgrunder och se hur skuggan förändras. Välj ut en del av eller hela
skuggan och bygg en relief *. I reliefen ska du göra en fri tolkning med skuggbilden som
utgångspunkt. Bygg upp din relief genom att fästa lager av papper, kartong och/eller
wellpapp ovanpå varandra med en kartong underst. Reliefen kan byggas upp med tråd,
ståltråd, lim, papper, kartong och wellpapp. Höjden på reliefen får vara max 2 cm från
papprets yta. Om du fotograferar skuggan kan du använda fotot som referens medan du
arbetar med din relief. Maxstorleken är A3.
*relief är en bild som är upphöjd från bakgrunden, som till exempel text och symboler på ett mynt.
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Bedömningskriterier för Uppgift 3:
• Iakttagelseförmåga
• Kompositionsförmåga
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Montering
De uppgifter som ska skickas in ska monteras på tre A3-kartonger i stående format.
Kartongerna ska sedan monteras ihop i långsidorna så att hemuppgiften kan vikas ihop och
läggas i ett kuvert eller en låda. Fäst dina uppgifter så att det blir hållbart. När vi packar upp
provet vill vi att det lätt ska kunna fällas ut och ställas på ett bord samt att det inte går sönder
eller riskerar att skada någon eller något. Tänk på att materialet ska tåla transporter samt
upp- och nedpackning.
Så här ser det ut när alla uppgifter har monterats:

Motto, anmälningsnummer och inlämning
Ge din hemuppgift ett motto på max 3 ord. Mottot ska skrivas både på provets baksida och på
en plats där den är synlig när man tittar på uppgifterna. På samma sätt ska du också skriva
ditt anmälningsnummer intill mottot. Ditt anmälningsnummer hittar du på ”Mina sidor” på
www.antagning.se. Skriv upp och håll koll på anmälningsnummer och motto så att du kan
använda dem senare under våren. Skriv inte ditt personnamn eller personnummer
någonstans på eller i provet eftersom du då riskerar att uppgiften blir ogiltig. Skriv ut
bekräftelsen på din anmälan som du får via e-post. Även på denna ska du skriva ditt motto
och anmälningsnummer.
OBS: Denna anmälningsbekräftelse får inte sättas fast på lådan, utan den ska bifogas löst
tillsammans med hemuppgiften.
Skicka eller lämna in hemuppgiften till korrekt adress så att den finns på respektive lärosäte
för bedömning inom angiven tid. Tider och adresser hittar du på Arkitektprovets hemsida,
arkitektprovet.se.
Tänk på att det är du själv som ansvarar för allt som handlar om posthanteringen – tider,
avgifter och annat. Lärosätena betalar inte för att ta emot paket som har för lite porto. Vi tar
inte heller emot paket där budet ska ha betalt vid mottagandet.
Och till sist: Lycka till!
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