
 
 

Förhandsuppgifter 2019 
 

Klimatförändringens luftskepp 

Klimatförändringens luftskepp har till uppgift att informera om klimatförändringen och -forskningen på 
olika delar av jordklotet. Luftskeppet förflyttar sig med hjälp av ny, aldrig tidigare skådad, teknik, som du 
inte behöver komma på. Inuti det rymliga luftskeppet kan det ordnas ett internationellt klimatmöte med 
hundratals deltagare. 

 

1) Miniatyrmodell av luftskeppet  

Planera och gör en miniatyrmodell av luftskeppet.  

Använd hushållsavfall i form av plast-, papp- och pappersförpackningar som material för miniatyrmodellen.  
Du kan fritt bestämma luftskeppets storlek, form och konstruktion. Det lönar sig att planera modellen i en 
sådan storlek att den kan fotograferas (se anvisningarna nedan). Materialet får klippas, målas och 
bearbetas på olika sätt. Du kan fritt använda fästmaterial. 

Modellen skickas inte in för bedömning, men den ska fotograferas vågrätt.  

Utförande:  
a) Fotografera luftskeppet snett nedifrån mot en svart bakgrund. Placera en ljuskälla, till exempel en led-
lampa eller dylikt, inuti luftskeppet. Bilden ska föreställa ett luftskepp som svävar på en mörk natthimmel.  

b) Fotografera luftskeppet snett uppifrån mot en vit bakgrund. Lys upp luftskeppet på det sätt som 
illustreras i bilden nedan.  

 

 

 

 

Häng upp luftskeppet mot bakgrunden på det 
sätt som bilden visar. Skriv ut de vågräta bilderna 
a och b i A4-format och tejpa noggrant ihop arken 
på baksidan så att de bildar ett stående ark i 
storlek A3 (297 mm x 420 mm).  

 

 

 

Bedömningsgrunder: 
I bedömningen fästs uppmärksamhet vid kreativiteten i uppgiftslösningen, hur intressant och prydlig 
konstruktionen är samt användningen av material och ljus.  

 



 
 
 

2) Klimatmöte 

Det pågår ett stort internationellt klimatmöte inne i luftskeppet.  

Utförande:  
Teckna och/eller måla en bild av luftskeppets interiör på ett svart stående ark i storlek A3.  

Bedömningsgrunder:    
I bedömningen fästs uppmärksamhet vid förmågan att skildra luftskeppets interiör och det pågående 
evenemanget.  

 

3) Luftskepp över storstaden  

Du står på en gata bland byggnader och ser luftskeppet sväva på himlen i morgonsolens sken. 

Utförande:  
Teckna och/eller måla en vy över situationen på ett stående A3-ark.  

Bedömningsgrunder:    
I bedömningen fästs uppmärksamhet vid tecknings- och framställningsförmågan samt den rumsliga 
djupverkan i teckningen. 
 

Inlämning av förhandsuppgifterna  
Förhandsuppgifterna skickas in i en bubbel- eller postpåse i storlek L. Även uppgifter som lämnas in 
personligen ska vara förpackade enligt anvisningarna och försedda med de uppgifter som anges nedan.  
 
Tejpa noggrant ihop arken på baksidan enligt ritningen nedan:  

 

  

 

Vik arken enligt ritningen nedan:  

 

Ange följande uppgifter på baksidan av varje ark:     
Efternamn och alla förnamn    
Födelsetid  
Underskrift (med din underskrift försäkrar du att du har gjort alla uppgifter självständigt)  

1a 2 3 

1b 



 
 
 

 
Förhandsuppgifterna ska oberoende av provplats och ansökningsalternativ lämnas in till Aalto-
universitetets ansökningsservice före 3.4.2019 kl. 15.00. Skicka förhandsuppgifterna i första hand som ett 
vanligt postpaket, inte som paket från dörr till dörr. Reservera tillräckligt med tid för leveransen! 

Om du lämnar in förhandsuppgifterna personligen ska du lämna in dem till Aalto-universitetets 
ansökningsservice före 3.4.2019 kl. 15.00. Besöksadressen är Otsvängen 1, rum Y199a, 02150 ESBO. 
 
Uppgifterna ska vara framme inom utsatt tid. Poststämpeln gäller inte som inlämningsdatum.  

  

Efter- och förnamn 
Gatuadress  
Postnummer och -anstalt   
   
 
                                                        Aalto-universitetet  
                                                        Ansökningsservicen  
                                                        PB 11110 
                                                        00076 AALTO  
 
 
ARKITEKTUR  

 

Information om de som gått vidare  
Information om de som gått vidare publiceras tisdag 16.4.2019 kl. 12.00. Alla sökande får information om 
huruvida de gått vidare eller inte även per e-post till den e-postadress de uppgett på ansökningsblanketten.   

Du kan även få information om resultatet av förhandsuppgifterna genom att ringa Aalto-universitetets 
ansökningsservice tisdag 16.4.2019 kl. 12.00–14.00 på telefonnumret 02944 29290. 

Begäran om granskning  
Om en sökande misstänker att det förekommit ett fel i bedömningen eller registreringen av 
förhandsuppgifterna har hen rätt att begära granskning. Begäran om granskning riktas till det kollegium 
som ansvarar för antagningen till arkitektur och lämnas in till Aalto-universitetets ansökningsservice per e-
post (ansokningssevice@aalto.fi) före tisdag 23.4.2019 kl. 15.00. En försenad begäran om granskning 
behandlas inte. Den maximala längden på granskningsbegäran är en A4-sida. 

Beslutet med anledning av en granskningsbegäran meddelas skriftligt, men respons på uppgifterna ges inte. 
Information om resultatet av granskningsbegäran skickas per e-post senast torsdag 29.4.2019 kl. 12.00.  
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