Obligatoriska hemuppgifter för ansökan till
Kandidatprogrammet i Industridesign, Designhögskolan, Umeå Universitet
inför antagning till hösten 2019
Uppgift 1
Sommaren 2018 har bjudit på ovanligt varma dagar. Men den långa värmeböljan har också inneburit att
det skett ovanligt många drunkningsolyckor. Under maj och juni drunknade fem barn – lika många som
det drunknade under hela 2017. I juli inträffade ännu fler olyckor. Totalt 20 drunkningsolyckor varav fem
var barn. Bara under onsdagen 25/7 förolyckades fem personer. Det innebär att det redan då drunknat
dubbelt så många barn under 2018 som det gjorde under hela 2017.
Den tilltänkta badplatsen har inte livräddare på plats och barnen är 5-7 år men som vanligt består
besökarna av alla sorters människor. Din uppgift är att ta fram minst 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.
Uppgift 2
SJ vill öka antalet pendlare och vill att du ska ta fram ett rese-kit för kunderna som innehåller en termos
för två koppar kaffe, en matlåda med utrymme för två smörgåsar eller en mindre mängd mat och bestick
bestående av kniv, gaffel och tesked. Produkterna ska genom form, färg och gestaltning visa att de
tillhör samma produktfamilj och på samma gång en tydlig koppling till SJ.
Tänk dig in i situationen att olika resenärer ska förstå hur produkterna ska användas.
Gör inte uppgiften för komplicerad utan försök att har riktigt roligt under tiden du arbetar med den.
Uppgift 3
Ta ett foto av ett 3-dimensionellt föremål, t ex en skulptur i lera som du har gjort på bild-lektionerna, en
kniv i slöjden eller något liknande. Beskriv kort syftet med skulpturen
Uppgift 4
Ta ett ljus, tändsticksask, en apelsin, och en flaska som är halvfyllt med dryck. Placera dessa på ett
underlag i ett rum. Gör en teckning av det hela med blyertspenna på vitt papper i A4 format.
(gör inte teckningen för liten, A4).
Uppgift 5
Du ska lämna in en modellteckning/kroki som är gjord mellan 3-10 minuter med kol eller blyerts.
Tänk på att alla dina arbetsprover ska monteras på en mycket styv kartong eller liknande.

