
 
 
 
 
 
 
Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon – opptak 2021 
Opptaksprøve del 1 
 
Hei – så bra at du søker til oss!  
Vi håper oppgavene virker spennende og gleder oss til å se hva du lager. 
Det finnes ikke noen riktig eller feil svar – vi er interessert i hvem du er, og hva du er opptatt av. 
 
Årets tema er flagg. Flagg har en lang historie og er i bruk over hele verden, de brukes som symboler for 
nasjonalstater og har stor visuell variasjon.  
 
I 2021 er det to hundre år siden det norske flagget ble innført. Etter landet ble selvstendig, dukket behovet 
for et eget flagg opp. Tegningen som vant avstemningen på Stortinget i 1821 ble sendt inn av Fredrik 
Meltzer, som satt i nasjonalforsamlingen. Det er denne tegningen som er modell for dagens flagg.  
 
Er det bra som det er, eller kan du forestille deg et nytt design av det norske flagget? 
Flagg kan virke høytidelige, men det trenger ikke du være. 
 
Alle 4 oppgaver skal besvares.  
Hver oppgavebesvarelse i en egen fil (BAGI2021-01.pdf, BAGI2021-02.pdf osv). 
 
Tekniske spesifikasjoner: 
Du velger selv format (bredde og høyde) og teknikk. 
De opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. 
 
Oppgave 1 – Flagg 
Lag et nytt flagg for Norge (eller ikke gjør det – argumenter for valget ditt i en kort tekst). 
 
(Lastes opp som PDF-fil, bruk følgende filnavn: BAGI2021-1.pdf) 
 
 
Oppgave 2 – Plakater 
Lag en serie på tre plakater om det norske flagget (slik det er i dag, eller din nye versjon fra oppgave 1). 

(Lastes opp som PDF-fil, bruk følgende filnavn: BAGI2021-2.pdf) 

 
Oppgave 3 – Tegneserie 
Lag en tegneserie om hvordan det norske flagget (slik det er i dag) ble til. 
(basert på virkelighet eller fantasi – 5–7 bilderuter) 
 
(Lastes opp som PDF-fil, bruk følgende filnavn: BAGI2021-3.pdf) 

 
Oppgave 4 – Motivasjonsbrev 
Skriv en kort tekst om deg selv og hvorfor du vil studere grafisk design og illustrasjon på Kunsthøgskolen 
i Oslo.  
 
(Lastes opp som PDF-fil, bruk følgende filnavn: BAGI2021-4.pdf) 

 

Lykke til! 


