
Opptaksprøve 2 for Master i Design 
Deloppgave 2 

Under finner du deloppgave 2. Alle oppgavene skal besvares og leveres som en samlet PDF-fil. 
Du skal levere både deloppgave 1 og deloppgave 2 gjennom innleveringsportalen her. 
Husk å skrive søkernummeret ditt på alle arkene. 

POP-UP 
Samfunnet er stadig i endring og som designer kan man være med på å styre disse endringene. Ofte 
må designere møte muligheter, behov og atferd – på nye, fleksible og oppfinnsomme måter.  

En pop-up er et tilbud som dukker opp og kun eksisterer i en kort periode. En pop-up kan brukes til 
hva som helst: Det kan være underholdning, salg av varer, matservering, promotering, kunstutstilling, 
formidling av budskap, eller noe helt annet. Pop-ups kan være med til å skape liv i et område ved å 
vekke nysgjerrighet og trekke til seg mennesker. 

Din oppgave er å lage en pop-up med et helt nytt tilbud i det offentlige rom.  
Oppgaven skal besvares i tre deler som handler om 1) idé, 2) funksjon og 3) plassering. Husk å lese 
gjennom alle oppgavene før du begynner, sånn at du kan tenke helhetlig og sørge for at besvarelsene 
henger sammen.  

Deloppgave 2A: Idé 
Hva er det din Pop-up tilbyr? 

Finn ut hva som skal serveres, stilles ut, selges, leies ut, formidles, eller noe annet. Det kan være noe 
som tradisjonelt ikke tilbys fra en pop-up, eller finn på et helt nytt type tilbud.  
Legg vekt på det unike og beskriv idéen gjennom tegning og par korte setninger. Du velger selv om 
det skal være digitalt eller for hånd. 
Anslått arbeidstid: 1-2 timer 

Innlevering: 
1stk liggende PDF i samme fil som Del 2 og 3. Skriv søkernummer i høyre hjørne av arket. 

Deloppgave 2B: Funksjon 
Hvordan fungerer pop-up’en din? 

Pop-up’en skal være midlertidig og flyttbar. Dens utforming og funksjoner bør passe til tilbudet, samt 
sitt publikum. Hvordan skal den se ut og tiltrekke seg oppmerksomhet? Hvordan betjenes din pop-
up?  Skal den åpnes og lukkes? Hvor stor er den og på hvilken måte flyttes den – bæres, trilles eller 
kjøres? 
Lag en modell i papp eller papir som viser pop-up’ens viktigste funksjoner. Ta 1-3 bilde(r) av modellen 
på en monoton bakgrunn som viser ulike funksjoner og modus. Piler og stikkord på bildene er greit. 
Anslått arbeidstid: 3-4 timer.  

Innlevering: 
1stk liggende PDF i samme fil som del 1 og 3. Skriv søkernummer i høyre hjørne av arket. 

Deloppgave 2C: Plassering 
Hva skjer der pop-up’en blir plassert? 

Pop-up’en skal plasseres et sted den er lett tilgjengelig for dem som skal benytte seg av tilbudet. Velg 
en plassering – Er det et spesifikt sted, eller litt tilfeldig? På hvilken måte påvirker pop-up’en sine 
omgivelser – med dens tilbud, drift og utforming?  

https://ahocloud.app.box.com/f/b48cbf80134a4ebaa79bec9913e201a9


Bruk tegning, korte setninger, og/ eller andre grafiske elementer, som viser pop-up’en i 
sammenhengen og gir en oversikt, samt beskriver situasjoner som kan oppstå på stedet. Du velger selv 
om det skal være digitalt eller for hånd. 
Anslått arbeidstid: 2-3 timer 

Innlevering: 
Leveres som 1stk liggende PDF i samme fil som del 1 og 2. Skriv søkernummer i høyre hjørne av 
arket. 

I alle oppgavene ser vi generelt etter: 
- Kreative idéer og løsninger, med helhetlig kvalitet.
- Forteller- og kommunikasjons-evne.
- Evne til å sette seg inn i andre menneskers opplevelser.
- Håndverksmessige kvaliteter.
- Egenart i form av stil, entusiasme, verdier, engasjement og motivasjon.

Ved innlevering: 
Innleveringsfristen er mandag 19:00. 

Innleveringskriterier for deloppgave 1: 
Oppgaveteksten til Deloppgave 1 finner du her. Skriv søkernummeret ditt på arkene. 

Format: PDF, liggende format 
Antall sider i samme dokument: 4 
Navn på filen: [søkernummeret ditt] – Deloppgave 1.pdf 

Innleveringskriterier for deloppgave 2: 
Skriv søkernummeret ditt på arkene. 

Format: PDF, liggende format 
Antall sider i samme dokument: 3 
Navn på filen: [søkernummeret ditt] – Deloppgave 2.pdf 

Både deloppgave 1 og deloppgave 2 skal leveres inn her 

Vi anbefaler å beregne god tid til innlevering, siden opplasting kan gå tregt når vi nærmer oss 
innleveringsfristen.  
Dersom du opplever problemer med opplasting må du kontakte oss på opptak@aho.no før 
innleveringsfristen har gått ut. Vi tar ikke imot innleveringer etter fristens utløp. 

Merk at du vil ikke motta kvittering på mail om at innleveringen er levert. Dersom du er usikker kan du 
ta kontakt med oss på opptak@aho.no  

NYTTIG INFO 

Anonym innlevering: 
Oppgavene du laster opp skal være så anonyme/ikke identifiserbare som mulig. I filnavnet skal du kun 
henvise til ditt søkernummer, samt hvilken oppgave besvarelsen gjelder, som beskrevet over. 

PDF-filer: 
Begge oppgavene skal leveres som PDF-filer. En enkel måte å gjøre dette er å lime inn bildene du skal 
levere i et Word-dokument, og lagre som PDF. Dersom du ikke har tilgang til Word kan du bruke 
Google Docs. 

https://aho.no/no/deloppgave-1-opptaksprove-2-2021
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Ved eventuelle endringer av besvarelse: 
Du kan laste opp flere filer i innleveringsportalen. Gi beskjed på opptak@aho.no dersom du har gjort 
endringer, og om vi skal ta utgangspunkt i den siste innleveringen din.  
 
Kvittering for opplasting: 
Det vil ikke bli sendt ut kvittering for opplasting av deloppgave 2, slik det ble for deloppgave 1. Ta 
kontakt med opptak@aho.no dersom du er usikker på om filene dine ble lastet opp. 
 
Unngå stress: 
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp 
når det nærmer seg fristen. Vi anbefaler at du setter av god tid innlevering, så du slipper tekniske 
problemer. 
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