Kvalifiseringsoppgave
Språkiaden 2013
Talkshow
Lag et fransk/spansk/tysk talkshow for TV med ungdom som målgruppe. Temaet for
talkshowet skal være: kulturforskjeller mellom språkområdet og Norge. Gjestene i
talkshowet kan være kjente eller oppdiktete personer.
I tillegg til samtalen i studio, må talkshowet inneholde 2 korte innslag. Begge
innslagene må knyttes til talkshowets tema.
Eksempler på innslag:
-

Stuntreporter som intervjuer folk på gata el.
Ukas nyhetssak/sladder
Høstens sprøeste kulturarrangement
Konkurranse
Musikkinnslag (egenskrevet tekst)

Talkshowet skal filmes. Showet skal vare minimum 7 og maksimum 10 minutter.
Finn et treffende og relevant navn på programmet.
Se informasjon om kompetansemål og vurderingskriterier på de to neste sidene.

Bildekilder:
http://www.etnow.com/news/2012/11/skavlan-in-london

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







gi uttrykk for egne meninger og følelser
bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
kommunisere med forståelig uttale
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:











deltakerne i talkshowet er gitt roller som passer i en samtale om
kulturforskjeller
deltakerne gir uttrykk for sine meninger
innholdet kommuniseres med forståelig uttale
grunnleggende språklige strukturer og sammenbindinger i samtalene stort sett
blir brukt riktig
språket i noen grad er tilpasset sjangeren og målgruppa (ungdom)
innholdet får fram kulturforskjeller mellom språkområdet og Norge
seernes interesse fanges og opprettholdes, for eksempel ved:
o underholdende og relevant diskusjon
o god sammenheng og struktur
o engasjerte deltakere som snakker med innlevelse uten å lese opp fra
manus
filmen får fram sjanger og tema på en god 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







gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
kommunisere med god uttale og intonasjon
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:











deltakerne i talkshowet er gitt roller som passer i en samtale om
kulturforskjeller
deltakerne gir uttrykk for sine meninger og opplevelser
innholdet kommuniseres med god uttale og intonasjon
grunnleggende språklige strukturer og sammenbindinger i samtalene er
varierte og blir brukt riktig
språket er variert og tilpasset sjangeren og målgruppa (ungdom)
innholdet får fram sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker eller levemåter i
språkområdet og i Norge på en god måte
seernes interesse fenges og opprettholdes, for eksempel ved:
o underholdende og relevant diskusjon
o god sammenheng og struktur
o engasjerte deltakere som snakker med innlevelse uten å lese opp fra
manus
o variasjon i innslagene
filmen får fram sjanger og tema på en god måte
oppgaveinstruksen er fulgt

Viel Glück! Bonne chance!
¡Buena suerte!

