
 

Finaleoppgave i Språkiaden 2016-2017  

Dere er fransk-, spansk- eller tysktalende utvekslingselever som bor ett år i 

Norge. Dere deltar på en fellessamling for utvekslingselever. På samlingen er 

dere delt inn i grupper og skal formidle noen inntrykk og erfaringer fra 

oppholdet i Norge for resten av salen.  

Dere bor i vertsfamilier og går på norsk skole. Fortell litt om dere selv 

innledningsvis, hvor dere kommer fra og hvor i Norge dere nå bor.  

 

Velg temaer for framføringen. Her er noen forslag: 

• Hvordan hverdagen deres er i Norge 

• Hva som har overrasket dere mest med Norge og nordmenn  

• Det beste dere har opplevd  

• Hva som har vært vanskelig  

• Det dere savner mest hjemmefra  

• Det morsomste, rareste, flaueste eller mest spesielle dere har opplevd 

• Noe dere absolutt ønsker å oppleve før dere reiser hjem 

 

For å fange salens oppmerksomhet kan dere velge en humoristisk måte å 

framstille noen kulturelle forskjeller på. Dramatiser gjerne enkelte situasjoner. 

Bruk gjerne noen bakgrunnsbilder som illustrerer noen av temaene dere tar 

opp.  

Framføringen skal vare mellom 6 og 10 minutter.   

 

 

Viel Glück! Bonne chance! ¡Buena suerte! 

 



Nivå I – 10. årstrinn 
Oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå I:  

Elevene skal kunne 
- presentere ulike emner muntlig 
- forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  
- kommunisere med forståelig uttale 
- gi uttrykk for egne meninger og følelser 
- bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding 
- tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner 
- sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 
- bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler 
 
Vurderingskriterier 
 
I vurderingen legger juryen vekt på at:  
 
• ordforrådet er dekkende og variert 
• innholdet kommuniseres med forståelig uttale og intonasjon 
• setningsoppbyggingen stort sett er god  
• språket har god sammenheng og struktur 
• språket i noen grad er tilpasset situasjonen og målgruppa (ungdommer) 
• det er god sammenheng mellom de ulike elementene i presentasjonen 
• kulturkunnskapen som formidles, er relevant for målgruppa 
• publikums interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o kreativitet, variasjon og humor 
o engasjement og innlevelse uten opplesing fra manus 

• digitale verktøy og andre hjelpemidler er brukt hensiktsmessig  
• kilder er brukt på en selvstendig måte, uten klipp og lim 
• oppgaveinstruksen er fulgt  
 
 

  

 

  



Nivå II – Vg1 
Oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå II:  

Elevene skal kunne 
- presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig 
- kommunisere med god uttale og intonasjon 
- bruke ord, setningsoppbygging og tekstbinding målrettet og variert 
- gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner 
- tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner 
- drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 
- bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte 
 
Vurderingskriterier 
 
I vurderingen legger juryen vekt på at:  
 
• innholdet kommuniseres med god uttale og intonasjon 
• ord, setningsoppbygging og tekstbinding er brukt på en god og variert måte 
• språket har god sammenheng og struktur 
• språket er tilpasset situasjonen og målgruppa (ungdommer) 
• det er god sammenheng mellom de ulike elementene i presentasjonen 
• kulturkunnskapen som formidles, er relevant for målgruppa 
• publikums interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o kreativitet, variasjon og humor 
o engasjement og innlevelse uten opplesing fra manus 

• digitale verktøy og andre hjelpemidler er brukt hensiktsmessig  
• kilder er brukt på en selvstendig måte, uten klipp og lim 
• oppgaveinstruksen er fulgt  
 
 


