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Lag en digital presentasjon som skal brukes til å forberede 

utvekslingselever fra et målspråkland på et opphold i Norge. 

Presentasjonen skal blant annet vise kulturelle forskjeller. 

Presentasjonen skal lages i programvaren Sway og skal bestå av lyd, 

bilder og tekst. Egenproduserte lydopptak (f.eks. rollespill, dialog eller 

informasjon) skal til sammen vare i minimum 3 og maksimum 5 minutter. 

Gi presentasjonen en treffende tittel. 

 

 

 

 

 

 



Nivå I – 10. årstrinn 

Oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå I:  

Elevene skal kunne 

 presentere ulike emner muntlig 

 kommunisere med forståelig uttale 

 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 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 legges det vekt på at: 

 ordforrådet er dekkende og variert 

 innholdet kommuniseres med forståelig uttale  

 setningsoppbyggingen stort sett er korrekt 

 språket har god sammenheng og struktur 

 språket i noen grad er tilpasset situasjonen og målgruppa 

(ungdom)  

 presentasjonen får fram kulturforskjeller på en god måte 

 sammenhengen mellom lyd, bilder og tekst er god 

 alle gruppemedlemmene deltar omtrent like mye muntlig i 
presentasjonen 

 kilder er oppgitt og brukt på en etterprøvbar måte 

 oppgaveinstruksen er fulgt 

 

 

 

Viel Glück! Bonne chance! ¡Buena suerte! 

 

 



Nivå II – vg1 

Oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå II:  

Elevene skal kunne 

 presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig 

 gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner 

 kommunisere med god uttale og intonasjon 

 tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner 

 bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert 

 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 legges det vekt på at: 

 ord, setningsoppbygging og tekstbinding er brukt på en presis og 

variert måte 

 innholdet kommuniseres med god uttale og intonasjon 

 språket har god sammenheng og struktur 

 språket er tilpasset situasjonen og målgruppa (ungdom)  

 presentasjonen får fram kulturforskjeller på en god måte  

 sammenhengen mellom lyd, bilder og tekst er god 

 alle gruppemedlemmene deltar omtrent like mye muntlig i 
presentasjonen 

 kilder er oppgitt og brukt på en etterprøvbar måte 

 oppgaveinstruksen er fulgt 

 

 

 

Viel Glück! Bonne chance! ¡Buena suerte! 


