
Kvalifiseringsoppgave Språkiaden 2015 
Dere er på reise i et fransk-/spansk-/tysktalende land. Fordi dere ønsker å dele 
reiseopplevelsene med andre norske og utenlandske elever som lærer 
fransk/spansk/tysk, oppretter dere en egen blogg.   

Bloggen må ha et navn som passer til temaet og skal inneholde maksimum 7 
innlegg.  

Bloggen må inneholde følgende 3 innlegg:  

• en språklig misforståelse eller en språklig utfordring på reisen  
• et møte med et nytt bekjentskap fra målspråklandet 
• en anbefaling av noe man kan se/oppleve/gjøre på reisemålet 

I tillegg skal bloggen inneholde 3-4 ulike innlegg valgt fra temaene under:    

• favorittstedet på reisen 
• matopplevelse 
• byvandring 
• shopping 
• bruk av transportmidler 
• naturopplevelse 
• museumsbesøk 
• konsert- /teater-/filmopplevelse 
• spesiell suvenir  

 
Alle innleggene må ha ett bilde. I tillegg må hvert innlegg ha minst 2-3 kommentarer 
fra deltakerne i gruppa. Innleggene og kommentarene må gi uttrykk for meninger og 
følelser. 

Innleggene og kommentarene skal til sammen være på minimum 400 og maksimum 
700 ord for nivå I.  

Innleggene og kommentarene skal til sammen være på minimum 500 og maksimum 
800 ord for nivå II. 

 

Bildekilde: 

http://www.internations.org/shanghai-expats/guide/recommended-expat-blogs-shanghai-15653  

 



Nivå I – 10. årstrinn  

Den skriftlige oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå I:  
 
Elevene skal kunne  
• gi uttrykk for egne meninger og følelser  
• 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  
• skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer  
• gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur  
• bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler  
 
Vurderingskriterier  
I vurderingen legges det vekt på at:  
• grunnleggende språklige strukturer og tekstbindingsord stort sett er brukt riktig 
• språket er tilpasset bloggsjangeren og målgruppa (egne venner)  
• tittelen på bloggen er relevant  
• bloggen får tydelig fram egne reiseopplevelser og kulturelle inntrykk 
• bilder og tekster passer sammen, og bildekilder er oppgitt  
• elevene har formet tekstene selv uten "klipp og lim"  
• oppgaveinstruksen er fulgt  
 

 

 

 

Viel Glück! Bonne chance! ¡Buena suerte! 

 

 

 

 

 

 

 



Nivå II – vg1  
 
Den skriftlige oppgaven er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå II:  
 
Elevene skal kunne  
• gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner  
• tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner  
• bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert  
• skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere  
• beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser 

knyttet til dette  
• bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte  
 
Vurderingskriterier  
I vurderingen legges det vekt på at:  
• ordforrådet, setningsoppbygging og tekstbindingsformer er i noen grad brukt 

målrettet og variert 
• språket er tilpasset bloggsjangeren og målgruppa (egne venner)  
• tittelen på bloggen er relevant og fengende 
• bloggen får tydelig fram egne reiseopplevelser og kulturelle inntrykk 
• bilder og tekster passer sammen, og bildekilder er oppgitt  
• elevene har formet tekstene selv uten "klipp og lim"  
• oppgaveinstruksen er fulgt  

 
 

  

 

 

 

Viel Glück! Bonne chance! ¡Buena suerte! 

 

 

 

 

 

 



Muntlig presentasjon av elevenes reiseopplevelser, nivå I 
(vurderes lokalt på skolen) 
 

Elevene skal fremføre et rollespill som viser enten en språklig misforståelse/språklig 
utfordring på reisen eller et møte med et nytt bekjentskap fra målspråklandet. 
Målgruppen er ungdom. 

Rollespillet skal vare i 3-5 minutter, fordelt på alle medlemmene i gruppa.  

Nivå I – 10. årstrinn 
Rollespillet kan knyttes til følgende kompetansemål fra læreplanen nivå I: 

Elevene skal kunne 

• bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding 
• kommunisere med forståelig uttale 
• tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner 
• gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur 

Vurderingskriterier 
I vurderingen legges det vekt på at: 

• innholdet kommuniseres med forståelig uttale 
• grunnleggende språklige strukturer og tekstbindingsord stort sett er brukt riktig 
• rollespillet viser sider ved språkområdets kultur 
• publikums interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o underholdende og relevant informasjon 
o engasjerte deltakere som snakker med innlevelse uten å lese opp fra 

manus 
• oppgaveinstruksen er fulgt 

 

 

 

    

   



Muntlig presentasjon av elevenes reiseopplevelser, nivå II 
(vurderes lokalt på skolen) 
 
Elevene skal fremføre et rollespill som viser enten en språklig misforståelse/ språklig 
utfordring på reisen eller møte med et nytt bekjentskap fra målspråklandet. 
Målgruppen er ungdom. 

Rollestillet skal vare i 4-6 minutter, fordelt på alle medlemmene i gruppa.  

Nivå II – vg1 
Den muntlige presentasjonen er knyttet til følgende kompetansemål fra læreplanen 
nivå II: 

Elevene skal kunne 

• bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert 
• tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner 
• kommunisere med god uttale og intonasjon 
• beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser 

knyttet til dette 

Vurderingskriterier 
I vurderingen legges det vekt på at: 

• innholdet kommuniseres med god uttale og intonasjon  
• ordforrådet, setningsoppbygging og tekstbindingsformer er i noen grad brukt 

målrettet og variert 
• rollespillet viser sider ved språkområdets kultur 
• publikums interesse fenges og opprettholdes, for eksempel ved: 

o underholdende og relevant informasjon 
o engasjerte deltakere som snakker med innlevelse uten å lese opp fra 

manus 
• oppgaveinstruksen er fulgt 

 


