
 

Tenk dere at dere fortsatt er på reise i landet dere har blogget fra. Bloggen deres 
har fått mange følgere, og nå blir dere bedt om å lage en fengende 
reisereportasje til et fransk/spansk/tysk tv- program for ungdom.  

Reportasjen skal inneholde flere korte innslag fra reisemålet. Innslagene skal 
presenteres som rollespill, ikke filmes. Rollespillene kan være både samtaler og 
monologer.   

Reisereportasjen må inneholde:  

• En presentasjon av dere som reiser sammen og formålet med turen 
• En beskrivelse av reisemålet ved hjelp av fem bilder 
• En kulturopplevelse – fortell hva dere opplever, har opplevd eller skal 

oppleve 

I tillegg skal dere ha med minst to valgfrie innslag. Her er noen ideer:  

• Vær og vind 
• Planer for dagen 
• En gave å ta med hjem  
• Et uhell eller noe dumt som skjer på reisen  
• En overraskelse dere får hjemme hos noen  
• En ferieflørt 
• Et møte med en kjent person fra landet dere er i 

NB! Minst ett av innslagene ovenfor skal være humoristisk! 

Bruk bilder, illustrasjoner og eventuelt andre virkemidler som passer til 
innholdet og målgruppa. Prosjektor til bakgrunnsbilder og lyd er tilgjengelig.  

Hele presentasjonen skal vare mellom 7 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  
- gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdet s kultur 
- gi uttrykk for egne meninger og følelser 
- 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 
- 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 korrekt  
• språket har god sammenheng og struktur 
• språket i noen grad er tilpasset situasjonen og målgruppa (ungdommer) 
• kulturkunnskapen som formidles, er relevant for målgruppa 
• publikums interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o kreativitet og variasjon  
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  
- beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser 

knyttet til dette 
- gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner 
- kommunisere med god uttale og intonasjon 
- tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner 
- bruke ord, setningsoppbygging og tekstbinding målrettet og variert 
- 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 presis og variert 

måte 
• språket har god sammenheng og struktur 
• språket er tilpasset situasjonen og målgruppa (ungdommer) 
• kulturkunnskapen som formidles, er relevant for målgruppa 
• publikums interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o kreativitet og variasjon   
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  
 
 
 
 
 
 

 


