
 

 

 

 

 

Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon – opptak 2022 

Opptaksprøve del 1 

 
Takk for at du søker! Vi håper oppgavene virker spennende og gleder oss til å se hva du lager. 

Det finnes ingen riktig eller feil svar. Vi er interessert i hvem du er, og hva du er opptatt av. 

I år handler oppgavene om en berømt forbryter og en gal mandag for 200 år siden. 

 

Alle 5 oppgaver skal besvares.  

Hver oppgavebesvarelse i en egen fil (BAGI2022-01.pdf, BAGI2022-02.pdf osv). 

 

Tekniske spesifikasjoner: De opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 MB til 

sammen. 

 

Oppgave 1: Plakat 
Klimaendringene viser hvor sårbare vi alltid har vært for naturkreftene. For 200 år siden, den 11. mars 

1822, ble vestlandskysten rammet av katastrofe. Været var pent og sjøen full av sild, og uvanlig 

mange var ute og fisket. Plutselig blåser det opp, trolig til orkan styrke. Så mange som 300 mennesker 

mister livet, og de materielle skadene er betydelige. Dagen har gått over i historien som 

Galnemåndagen. 

  

Lag en plakat som inneholder teksten Galnemåndagen 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2022-01.pdf) 

Oppgave 2: Symbol 
Lag et symbol for å minnes 11. mars 1822. 

Fremstill symbolet i to størrelser. Én med høyde: 20mm og én med høyde 100mm. 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2022-02.pdf) 

Oppgave 3: Tegneserie eller informasjonsgrafikk 
En som opplevde katastrofen, var mestertyven Gjest Bårdsen. Om han finnes mange historier, men 

vanskelig å skille sannhet fra skrøner. På Galnemåndagen satt han innelåst, men klarte å overtale 

vaktene til å løslate ham for å lede en aksjon som reddet seks barn. 

 

– Lag Gjest Bårdsen som tegneseriefigur og tegn én eller to scener der han er med 

eller 

– Lag en informasjonsgrafikk om Gjest Bårdsen 

 

Du står fritt til å velge om du vil ta utgangspunkt i fakta, fantasi eller en kombinasjon. 

Du skal levere inntil to tegnede scener eller en informasjonsgrafikk, ikke begge deler. 

 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2022-03.pdf) 

Oppgave 4: Egne arbeider 
Vi vil også at du sender inn egne arbeider, ting du har laget for deg selv eller for andre, på skole, jobb 

eller fritid. Du kan sende inn opptil 5 arbeider. 

 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2022-04.pdf) 

Oppgave 5: Motivasjon 
Skriv litt om deg selv og hvorfor du søker til oss, maks en halv A4-side. 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2022-05.pdf

 


