
 
 
Informasjon om finaledagen i SPRÅKIADEN 2016/2017 
 
 
Finalen vil foregå på Det humanistisk fakultet på Blindern torsdag 12. januar 2017 kl. 
08.30-18.30.  
 
Oppmøte: Elevene må møte opp kl. 08.30 på Sophus Bugges Hus i Niels Henrik Abels vei 
36, se vedlagt kart 
 
Fremmedspråklærere som har elever som deltar i finalen, er hjertelig velkomne til elevenes 
fremføring og fellessamling med premieutdeling som starter kl. 15.00. 
 
 
PROGRAM FOR DAGEN  
 
Kl. 08.30:     Elevene ønskes velkommen og får utdelt finaleoppgaven 
 
kl. 09.15-12.00: Elevene arbeider med finaleoppgaven (enkel servering kl. 10.15-10.30) 
 
kl. 12.00-12.45: Elevene får servert lunsj i Frederikke-bygningen 
 
kl. 12.45-15.00: Elevene arbeider med finaleoppgaven 
 
kl. 15.00-16.45: Elevene fremfører sitt produkt i språkspesifikke grupper 
 
kl. 16.45-17.30: Enkel servering for lærere og elever 
 
kl. 17.30-18.30: Fellessamling og premieutdeling 
 
 
 
 
Viktig å huske på: 
 
 Elevene må ha med egne PC-er /Mac'er, eventuelt utlånt fra egen skole. Husk at hvis 

elevene låner Pc'er på skolen, må de ha logget seg på den samme PC'en på skolen før de 
tar den med seg. Hvis ikke, får elevene ikke logget seg på når de kommer på Universitetet.  

 Finaleoppgaven vil ta utgangspunkt i kvalifiseringsoppgaven. Det er derfor lurt å se 
gjennom og ha tilgang til Swayen på finaledagen. 

 Hvis elevene ønsker det, kan de ta med seg enkelt utkledningstøy til bruk under 
presentasjonen.  

 Elevene kan ha med seg ordbøker og kan bruke ordbøker på nett. De kan også ta med 
grammatikkoversikter, egne notater, lærebøker mm., hvis de ønsker det. 

 
 
 



 
 
 
Presentasjon av elevprodukter 
 
Elevene skal arbeide selvstendig uten veiledning fra lærere på finaledagen. Elevene skal 
fremføre sitt ferdige produkt for de andre gruppene med samme språk.  
 
Juryen som skal vurdere produktene vil bestå av fremmedspråklærere i Osloskolen og ansatte 
ved Humanistisk fakultet på Universitetet i Oslo. 
 
Fremføringene vil foregå i Sophus Bugges Hus på Blindern.  
Fransk: Auditorium 1  
Spansk: Auditorium 2  
Tysk: Auditorium 3 
 
Kompetansemål fra LK06 som vil bli vektlagt i vurderingen av sluttproduktet:  
 
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 
 

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 
 
 
Premier 
Det er to førstepremier per språk, både til vinnerlaget på 10. årstrinn og til 
vinnerlaget på Vg1. Premien for vinnerlagene i finalen er en reise med to overnattinger med 
lærer til henholdsvis Frankrike, Spania og Tyskland. 
 
 
 


