
Opptaksprøve 2 for Master i landskapsarkitektur  
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. 

 

Vann 

«Vannet er formløst, men det føyer seg etter alt det andre og beskriver verden. Det blir stråle, stryk og 
skum, flate, krusninger og bølge, bekk og elv, tjern og sjø. Det tegner grunn og bredder, kulp og gjel, 

og lar tingene spille sammen som toner i en sang.»  

- Christian Norberg Schulz 

Vann er essensielt for oss mennesker. Vi drikker det, vi vasker oss med det, og det gir liv til plantene 
rundt oss. Men vann har også en destruktiv side. Vannet kan forandre et landskap langsomt med 
erosjon, eller det kan skape voldsomme forandringer i en flom. Flere områder i verden trues også av 
stigende havnivå. Denne kontrasten, mellom det livsviktige og det ødeleggende, gjør vannet viktig og 
interessant i forbindelse med landskapsarkitektur.  
 
Vannet er foranderlig med sildring og bølger, eller å speile de bevegende omgivelsene. Vann i seg selv 
er formløst, men vi omtaler det i mange former: som vanndråpe, vannflate, bølge eller foss. Det er i 
møtet med omgivelsene at vannet får form.  
 
 
 
Deloppgave 2A: 
 
Hvilket forhold har du til vann? Lag en illustrasjon som viser din sterkeste relasjon til vann. Det kan 
være en følelse som vann har gitt deg, et sted ved vannet eller en aktivitet du har gjort i eller ved 
vannet. Illustrasjonen kan være enten en tegning eller et fotografi. Skriv en fortelling på fem setninger 
om hvorfor denne relasjonen er så viktig for deg.  
 
Det er beregnet at oppgaven tar ca 1 time.  
I denne oppgaven ser vi etter refleksjonsevne, evne til observasjon, og evne til visuell og språklig 
fremstilling. 
 

Innlevering: 
Illustrasjon og tekst skal plasseres på et liggende A4-dokument, i samme PDF-fil som oppgave 
2B og 2C. Skriv søkernummeret ditt i høyre hjørne. 

 
 
Deloppgave 2B: 
 
På det utleverte bildet skal du lage en collage av et sted eller en situasjon, med inspirasjon i det du 
tegnet eller fotograferte i deloppgave 2A. Det kan være en følelse, en stemning eller muligheten for å 
utføre aktiviteten.  
Du skal bruke det vedlagte fotografiet som utgangspunkt til oppgaven. Gi collagen et navn som du 
skriver på selve collage-dokumentet.  
Du kan bruke digitale verktøy (Photoshop, e.l.), eller du kan tegne direkte på fotografiet og legge til 
andre elementer for å skape collagen.  
Dersom du har tegnet direkte på collagen skal den fotograferes. 
 
Det er beregnet ca. 2 timer til denne oppgaven.  
Vi ser etter evne til å skape et konsept, til å tenke abstrakt og kreative løsninger. 
 

https://ahocloud.app.box.com/f/741dc4b962324ee6816920662faa1b94


 
Innlevering: 
Collagen skal leveres på et liggende A4-dokument i samme PDF-fil som oppgave 2A og 2C. 
Dersom du har laget collagen for hånd må du ta fotografi av dokumentet i liggende format.* 
Skriv søkernummer i høyre hjørne. 

 
 
 
 
Oppgave 3.  
 
Vann er et materiale som lett renner bort, absorberes eller forsvinner. Det får sitt uttrykk og sin form i 
møte med andre materialer, men det har også en evne til å påvirke og endre materialene det treffer. 
Som landskapsarkitekt arbeider man ofte med vann, og man formgir hvor vannet skal bevege seg, 
renne, samles, dreneres eller holdes ute. Materialene man bruker og hvilken form det gis er med å 
påvirke hvordan vannet kommer til uttrykk eller oppfører seg.  
 
Du skal lage et objekt som forandrer seg i møte med vann. Du skal hovedsakelig bruke ett materiale, 
det kan være enten naturlig eller kunstig. Eksempler kan være: sand, jord, papir, tekstiler, skinn, plast, 
tråd, gummi etc.  
Objektet du lager skal ha et forhold til vann, forandre seg når det kommer i kontakt med vann, og 
kanskje det også gir form og påvirker hvordan man oppfatter vannet. Det viktigste for oppgaven er 
ikke å lage et objekt som kan holde lenge på vannet, men et objekt som forandrer seg når det 
kommer i kontakt med vann.   
 
Du skal ta tre fotografier av objektet. Du skal fotografere objektet før det kommer i kontakt med 
vann, når det kommer i kontakt med vann, og etter at det har vært i kontakt med vann. Objektet skal 
være på en ensfarget bakgrunn på alle tre fotografiene. 
 
Det er beregnet ca. 5 timer til denne oppgaven.  
Vi ser etter evnen til å formgi, komponere, eksperimentere samt fotografere og dermed formidle 
oppgaven på en god måte visuelt. 
 
 

Innlevering:  
Besvarelsen skal bestå av 3 bilder av objekt og vann, samlet på ett liggende A4-dokument i 
samme PDF-fil som oppgave 2A og 2B. Hvert bilde skal illustrere ulike vinklinger eller 
situasjoner med vann.  

 
 
Ved innlevering:  
Innleveringsfristen er lørdag 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. 
 

https://aho.no/no/deloppgave-1-opptaksprove-2-2021
https://ahocloud.app.box.com/f/741dc4b962324ee6816920662faa1b94


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 vi ikke sender ut bekreftelse 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. 
 
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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