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Hemuppgift för ansökan till BFA ht 2022  
  

Uppgift 1: Återvinning av plast 
Trots ökad sopsortering hamnar mycket plast i våra sopor. Mycket bränns och ger fossila 
utsläpp i fjärrvärmeverken. Vi svenskar har blivit bättre på mycket när det gäller klimat 
och återvinning. Men plasten är ett sorgebarn. Vi återvinner 75 procent av alla tidningar, 
80 procent av returburkarna och 90 procent av glasflaskor. Men bara cirka 10 procent av 
all plast. Dessutom använder vi allt mer plast. 1,6 miljoner ton per år i Naturvårdsverkets 
senaste beräkning – en ökning med 300 000 ton på sju år. 

Frågeställning: Hur skulle vi kunna öka återvinningen av plast?  

Din uppgift är att ta fram tre olika idéer på hur man kan lösa det här problemet. Du ska 
visa idéerna med skisser. Därefter ska du välja en av dessa och göra en mer noggrann 
teckning/skiss på hur du vill lösa problemet. Det ska tydligt framgå vilken skiss du har 
valt. Skriv dina argument för den valda skissen och lyft fram vad som är bra med din 
lösning, ca 100-150 ord. Uppgiften får presenteras på max 3 sidor.    

 

Uppgift 2: Hemberedskap  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer frågan på sin hemsida: 
”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? En kris kan göra att samhället 
inte fungerar som vi är vana vid. ” Rådet de ger är att vara förberedd på att tillgodose 
behovet av värme, vatten, mat och kommunikation minst i några dygn. 

Vad tycker du är bra att prioritera och hur skulle du lösa det? Välj fem viktiga saker, som 
du tycker ska finnas i svenska hem, som gör en person förberedd för en kris. Designa ett 
förslag på innehållet och paketera det i en smart förvaringslösning. 

Gör en eller flera bilder av ditt designförslag och skriv en kort beskrivning (100-150 ord) 

Uppgift 3: 3-D föremål  
Ta ett foto av ett 3-dimensionellt föremål, t.ex. en skulptur som du har gjort på bild-
lektionerna eller en sak du tillverkat med händerna. Beskriv kort syftet med föremålet.  
  

Uppgift 4: Stilleben  
Ta ett ljus, en bok, en banan och ett glas som är halvfyllt med dryck. Placera dessa på ett 
underlag i en rumslighet. Gör en teckning av det hela med blyertspenna på vitt papper i 
A4 format.  
 

Fria verk (frivilligt)  
Utöver hemuppgiften kan du skicka in en sida med fria alster. Det kan vara skisser, kroki, 
teckningar, målningar, fotografier av skulpturer etc. Det är inte obligatoriskt men kan 
vara meriterande vid bedömning eftersom det kan ge en bild av din konstnärliga förmåga 
och utvecklingsmöjligheter.  
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Instruktioner för hemuppgift och personligt brev 

Hemuppgiften lämnas in i form av designskisser, teckningar och förklarande text. Det kan 
även vara foton av modeller, prototyper, målningar i valfri teknik eller digitala verk 
skapat i datormiljö.   
  
Scanna/fotografera dina alster (rekommenderad bildupplösning är 200dpi) och spara i 
stående A3, PDF-format. Det går bra att montera flera alster (bilder, skisser osv) på 
samma sida. Skriv inte ditt namn på sidorna i dokumentet. Hemuppgiften ska vara 
ett (1) PDF-dokument med max 8 sidor.   
  
I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkes-
erfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intressant för juryn att veta. 
Det personliga brevet lämnas in tillsammans med hemuppgiften i ett separat dokument 
(PDF, Word eller liknande).   
  
Det är viktigt att du döper dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror) 
och hemuppgift respektive personligt brev. Exempel: 12345678.hemuppgift. Ditt 8-
siffriga anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.    
 
Uppladdning av hemuppgift sker via Designhögskolans websida: 
http://www.uid.umu.se/sv/utbildning/kandidatprogrammet-i-industridesign/anmaelan-
antagning/ 

 

Hemuppgift och personligt brev laddas upp via länken nedan senast 1 mars 2022.  
 

Insänt material sparas i två år. Sökande som vill att arbetsprov inte sparas tar kontakt 
med adrian.lowander@umu.se senast 15 maj 2022. Det är inte möjligt att återanvända 
hemuppgift från en annan antagningsomgång. 

 Frågor om ansökan och uppladdning: adrian.lowander@umu.se 
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