Hemuppgiften 2019
Tema för hemuppgiften: tid, plats, föremål
Inledning
Tänk dig att du (tidigare, nu, eller i framtiden) befinner dig på en plats som du känner
till, har läst om eller har funderat på. Vid denna tid och på denna plats kommer du i
kontakt med ett föremål/ett objekt som av någon anledning är mycket viktigt.

Uppgiften
Din hemuppgift är att du ska beskriva en händelse/situation som inträffar vid en
bestämd tid, på en bestämd plats och där det finns ett föremål som har en bestämd
användning och funktion. Du ska förmedla intryck av tiden, hur det ser ut där du
befinner dig och hur föremålet/objektet ser ut, hur det är konstruerat/uppbyggt och hur
det kan användas.
Hemuppgiften ska redovisas genom 3 delar: en låda, ett föremål och ett häfte (se
nedanstående instruktioner)

Genomförande
I arbetet med hemuppgiften ska du bearbeta och redovisa de olika delarna så här:

a) en låda:
1) tid – den stängda lådans yttre ska utformas och bearbetas på ett sådant sätt att du
uttrycker den tid då händelsen inträffar. Du är fri att göra precis som du vill (endast
yttermått och lådans vikt är begränsningar). Du kan välja att arbeta abstrakt (där du inte
imiterar eller direkt efterliknar något i verkligheten) eller mer avbildande/verklighetstroget. Det är lådans yta du utformar – men tänk på att du också kan ge ytan form,
struktur och känsla
2) plats – den öppna lådan med locket uppställt ska utformas och bearbetas så att du
berättar om platsen och platsens rum/utrymmen. Man kan säga att i lådan och locket
bygger du en scen för händelsen i din berättelse. Den öppna lådans inre ska fånga
platsens stämning och känsla.
Hur du vill att locket ska öppnas (utmed kortsida, långsida etc) väljer du själv. Tänk på
att lådan ska kunna öppnas och stängas flera gånger vid bedömningen. Du väljer själv
material och utförande av lådan, men tänk på att materialen inte ska skada de som
bedömer och att den ska hålla för transport och bedömning. Den ska också kunna
staplas, tillsammans med andra provdeltagares lådor, vilket kan påverka hur du väljer
att utforma din låda.
Lådans ytterformat med lock ska vara ungefär 300x200x100 mm.

b) ett föremål:
3) funktion, symbol, känsla – det ska vara ett föremål som du utformar så att det kan
användas i den händelse/situation som du arbetar med. Föremålet kan vara praktiskt

och ha en funktion (ska kunna användas till något) men det kan också vara symboliskt
och känsloladdat. Du väljer och uppfinner hur du utformar och tillverkar föremålet!
Föremålet ska få plats i lådan och ska lätt kunna plockas upp vid bedömningen av din
hemuppgift.

c) ett häfte:
4) berättelse – för att vi ska förstå mer av din händelse/situation och varför föremålet
är viktigt och hur det ska användas ska du göra ett litet häfte/en booklet på fyra sidor.
Häftet ska hopvikt ha formatet 15x15 cm. Med hjälp av bilder i valfri teknik och korta
texter (max 20 ord per bild) ska du berätta om följande:
• den tid då händelsen utspelas och då du behöver använda föremålet
• hur platsen ser ut där du befinner dig och där du använder föremålet
• föremålets användning och/eller symboliska betydelse– till vad och hur du använder
föremålet
• föremålets uppbyggnad, konstruktion, material etc

Det praktiska
Lådans storlek och material
Lådan med föremål och häfte ska kunna paketeras i en Post Nord Box L
(mått 340x215x115 mm, max vikt 2 kg).Vill du paketera din låda på annat sätt får
yttermåtten inte vara större än de ovan angivna. Paketera din hemuppgift så att den
inte går sönder i transporten.

Motto, anmälningsnummer och inlämning
Ge din hemuppgift ett motto på max 3 ord, som anges både på lådans utsida och på en
plats där den är synlig även när lådan är öppen. Märk även föremålet och häftet med
ditt motto.
Ange även ditt anmälningsnummer på lådans utsida. Ditt anmälningsnummer hittar du
under ”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 lådan 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 att denna anmälningsbekräftelse inte
får 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
skola 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 – 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.
Och till sist:

Lycka till!

