
 

 

 

 

 

 

 

ARKITEKTPROVET 2015 – HEMUPPGIFTEN 
 

 

 

 

 

 

 

Tema för hemuppgiften: Rum för resande och möten 
 

 

Hemuppgiften består av tre deluppgifter. I den första uppgiften ska du utgå ifrån fotot 

nedan, som visar ett rum för resande på en järnvägsstation, och utifrån fotot ska du 

teckna fyra miljöer. I den andra uppgiften gör du ett kollage med utgångspunkt från de 

fyra teckningarna och i den tredje uppgiften ska du bygga modell i form av två 

”ljusramar” som beskriver ljus och rum utifrån tolkningar av en eller flera av dina 

teckningar. 

 

 

 

 



 

UPPGIFT 1 – bilder 

 

Tänk dig att det är du själv som har tagit fotot på järnvägsstationen (på första sidan) 

och att du sedan vänder dig helt om (180 grader) och går ut från stationen. Gör fyra 

bilder som visar det du ser under promenaden ut från stationen. Du är helt fri att välja 

motiv för dina bilder. Bilderna ska göras för hand, i svart-vit teknik och du kan använda 

mjuk blyerts, tusch, svart bläck eller annat som du finner lämpligt. Papperet som du 

använder skall vara vitt papper. Storlek och montering enligt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

UPPGIFT 2 – kollage 

 

Med utgångspunkt från dina fyra bilder ska du göra ett kollage. Detta kollage skall vara 

en bearbetning eller omtolkning av dina fyra bilder och skall bygga vidare på dessa 

eller utsnitt/delar av dem. Disponibel yta för ditt kollage är A3-format och höjden får 

vara högst 5 millimeter. Innanför dessa mått är du fri att själv välja utbredning och höjd 

på kollaget.  

 

Nedan följer ett urklipp på ordet kollage från Wikipedia. Denna beskrivning ger en 

förklaring av vad kollage kan vara.  

 
Kollage (av franska collage, uppklistring) är inom konsten en komposition sammansatt av olika material – kartong, 

snören, tyg, tidningsurklipp, fotografier, och så vidare – uppklistrade på kanvas, kartong eller annan pannå, ibland i 

kombination med en målning eller teckning. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollage) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

kollaget monteras på en vit kartong i 

A3-format 

vit kartong i A3-format 

 

 

Bildernas mått ska vara en fjärdedels A3 (21x14,8 cm). 

Bilderna monteras på kartongen i den ordning du själv 

väljer. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanvas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pann%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5larkonst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teckning_(konst)


 

UPPGIFT 3 – modell  

 

I denna uppgift ska du skildra rum och ljus som en bearbetning eller omtolkning av 

dina fyra bilder. Med hjälp av två ramar, som ska kunna hållas mot ett fönster (dagsljus) 

eller mot en lampa, skall du skildra rum och ljus med hjälp av skikt av olika material 

som du monterar på ramarna. För att nyansera djupverkan och ljus i dina ramar skall 

du arbeta med material med olika transparens.  

 

De två ramarna skall vara kvadratiska, gjorda i vit kartong och ha yttermått 150 x 150 

millimeter och höjden 20 millimeter. I ramarna skall du fästa dina olika material. 

Materialen monterar du så att de samverkar på ett intressant sätt i de olika skikten.  

 

Delar av ramarna kan vara utan material-skikt och därmed släppa igenom mycket ljus, 

medan andra delar kan ha ett eller flera skikt material, med olika transparens. På detta 

sätt kan du modellera djupverkan och ljus med tätare eller mer genomsläppliga delar, 

och återge den situation av rum och ljus som du överför från bilderna.  

 

De två ramarna ska läggas på varandra så att ljus och transparens samverkar. 

 

OBS Visa hur du vill att ramarna skall läggas på varandra genom att rita/märka ut var 

”mötespunkten” är (se nedan). 

 

För att montera de två ramarna inför transport skär du ut två kvadratiska fack i styv 

kartong (exempelvis wellpapp). Höjden på kartongen ska vara lika ramarnas höjd (kan 

kräva flera lager av kartongen). De två ramarna skall lätt kunna tas loss ur facken. 

Kartongen ska ha A3-format så att den lätt kan packas med övriga A3or.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två ramarna ska läggas på varandra 

så att ljus och transparens samverkar. 

Rita ut mötespunkten (enl nedan). 

 

 



 

 

MONTERING OCH ADMINISTRATION 

 

Du ska montera bilder, kollage och ljusramar på A3-kartongskivor enligt anvisning vid 

respektive uppgift.  

 

De tre kartongskivorna ska monteras ihop i nummerordning enligt figur A nedan för att 

kunna ställas upp och läsas i liggande format.  

 

När provet packas upp ska det lätt kunna vikas upp och ställas på en bordsskiva.  

Provuppgiften ska tåla upp- och nedpackning samt transporter.  

 

Tänk ut ett motto som innehåller max tre ord. Du får välja vilket motto du vill. 

 

Du ska skriva ditt motto tillsammans med ditt anmälningsnummer på dina samtliga 

kartongskivor.  

 

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 bekräftelseutskriften ska du skriva ditt anmälningsnummer och ditt motto.  

 

OBSERVERA att denna utskrift inte får sättas fast på hemuppgiften! Utskriften ska 

läggas löst tillsammans med hemuppgiften.  

 

Paketera din provuppgift väl och skicka in den så att den finns på respektive lärosäte 

för bedömning inom angiven tid, se www.arkitektprovet.se. 

 

Skriv upp ditt motto och ditt anmälningsnummer! Du behöver dem senare under våren 

för att kolla hur din hemuppgift bedömts. 

Figur A 

http://www.antagning.se/
http://www.arkitektprovet.se/

