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Hemuppgiften 2023 

 

En underjordisk resa. 

Du ger dig av på en underjordisk resa från vulkanen Snaefellsjökull till vulkanen Etna. Under din 
underjordiska resa upplever du många spännande platser och händelser. Fem av dem ska du 
presentera för oss i juryn. Du färdas genom olika rum, terränger, stämningar och håligheter. Du 
möter en bredd av material, texturer och formationer... Delar av resan är kanske enslig, andra kanske 
sjuder av liv. De du möter, vilka är de? Hur lever och bor de? Vilka platser har de skapat?  

Beskriv din resa genom två deluppgifter: fem vykort och en karta.  

 

Fem Vykort: 

Välj fem händelser och platser på resan och gör fem vykort av dem.  
Ett vykort har två sidor. Framsidan använder du till att i bild återge din upplevelse och/ eller 
iakttagelse. På baksidan kommenterar du samma sak i ord. Max tre meningar per vykort.   

Ett av vykorten skall vara ett ”hemma-hos-reportage” från ett hem som du har besökt på din 
resa i underjorden. På de resterande fyra vykorten kan du fritt välja vilka upplevelser och 
iakttagelser du vill återge. 

Bildsidan av vykorten görs i fem olika och valfria tekniker (till exempel vattenfärg, akryl, 
tusch, collage, blyerts, kol, oljepastell, färgpennor, skrapkartong, potatistryck, foto…). 
Minst ett skall vara svartvitt. 
Minst ett skall vara i färg. 
Bara ett får vara gjort med digitala verktyg. 

Textsidan av vykorten görs i valfri teknik. 

Vykorten ska göras i A5 format och sättas ihop till en vertikal remsa (se illustration nedan). 
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En karta: 
 
Vi vill kunna följa din rutt och förstå varifrån vykorten kommer. Tillverka en karta som speglar 
upplevelsen av din resa.  

Kartan skall vara vikbar och göras för hand i valfria tekniker. Hopvikt får den högst vara A5-
format (den kan alltså vara mindre när den är hopvikt), den får innehålla tredimensionella 
delar såsom reliefer eller pop-uper när den är utvikt.  

De fem vykorten plus den hopvikta kartan tillsammans ska inte ha större dimensioner än 
21x15x3 cm och en max vikt på 1000 g.  
 
Vi i juryn tittar på ditt material vid upprepade tillfällen, vykort och karta vänds, vrids och viks 
många gånger, därför är det viktigt att materialet håller för det.  
 
 

Praktisk info 
 
I det här stycket hittar du information om hur du märker upp din hemuppgift samt hur inlämningen 
går till. Läs instruktionerna noga. 
 
Du behöver: 

 Ett motto 
 Ett anmälningsnummer 
 Emballage - vadderat kuvert 
 Hemuppgift, dvs vykorten och kartan 
 Mejlbekräftelse på din anmälan 
 Inlämning av hemuppgiften 

 
Motto 
Ge din hemuppgift en titel på max 3 ord, ett så kallat motto. 
 
Anmälningsnummer 
Ditt anmälningsnummer hittar du under ”Mina sidor” på www.antagning.se. Skriv upp och håll koll 
på anmälningsnummer och motto då du behöver dem senare under våren. Om du behöver mer 
information om vad ett anmälningsnummer är hittar du det i FAQ på Arkitektprovets hemsida 
(www.arkitektprovet.se). 
 
Emballage för hemuppgiften 
Skriv ditt motto och anmälningsnummer på emballaget. 
 
Hemuppgiften 
Skriv ditt motto och anmälningsnummer på vykort och karta.  
Hemuppgiften ska vara anonym. Skriv inte ditt namn eller personnummer någonstans på kartan eller 
vykorten eftersom du då riskerar att uppgiften blir ogiltig. 
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Mejlbekräftelse på din anmälan 
Skriv ut bekräftelsen på din anmälan (från antagning.se) som du får via e-post. Skriv ditt motto och 
anmälningsnummer på bekräftelsen. OBS! Bekräftelsen ska INTE anonymiseras. Det är viktigt att du 
inte stryker över ditt namn eller personnummer på anmälningsbekräftelsen. Informationen behövs 
för att kunna koppla hemuppgiften till dig ifall du skulle skrivit fel anmälningsnummer eller dyl. 
OBS: Mejlbekräftelsen på din anmälan ska inte sättas fast på hemuppgiften utan bifogas löst 
tillsammans med hemuppgiften vid inlämning. 
 
Inlämning av hemuppgiften 
Skicka eller lämna in hemuppgiften till korrekt adress så att den finns på respektive arkitektskola för 
bedömning inom angiven tid. Tider och adresser hittar du på Arkitektprovets hemsida 
(www.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. Lärosätena tar inte emot 
paket där budet ska ha betalt vid mottagandet – detta paket skickas tillbaka till avsändaren.  
OBS: Särskilda villkor gäller försändelser som skickas från länder utanför EU – det är du själv som har 
ansvar för att veta vad som gäller och att se till att provet kommer fram på rätt sätt och i tid. 

 
 

Lycka till! 
 


