
Mi viaje- Min reise
I denne oppgaven skal du planlegge en reise til et spansktalende land i Latin Amerika.  
Oppgaven skal ende i en muntlig presentasjon støttet av en digital presentasjon med bilder 
av det du vil se mens du er i landet. 

Arbeidsprosessens forløp:

Drive research for å finne det landet du ønsker å reise til. Ha med kort fakta om 
landet.  
Hva er det i dette landet du ønsker å oppleve? 

typiske turistattraksjoner                                                  
matkultur 
historiske monumenter 
utflukter 
museum 
badeland/strandliv 

Hvordan skal du komme deg dit?  
planlegge reiserute;  fly/tog/buss/taxi 
prisoverslag på billetter 

Hvor skal du bo? 
hotell/vandrehjem 
privat bolig/rom (airbnb.com) 

Hva må jeg ha med meg på reisen? 
pass 
penger/kredittkort 
koffert 
sommerklær; shorts, t-skjorter, kjoler, sandaler osv.. 
solkrem 
kamera 
telefon 
ordbok/spansk på reisen 

Vurderingskriterier: 
dere vil bli vurdert ut fra punktene på vurderingsskjema som er på baksiden av 
dette arket. 

det skal lages en digital presentasjon som også legges frem muntlig.  

Tid til disposisjon:  
framføring i uke 13 (i spanskuken). Den digitale presentasjonen sendes til Ingvild 
seinest torsdag 19.mars- ingvild@dnsmalaga.com 

det forventes at en jobber med dette hjemme også.  
  



Vurdering av «MI VIAJE» 
Navn: 
__________________________________________________________

Klasse: ________________________ 

Land: 
__________________________________________________________

Lærer setter ring rundt den passende rubrikken ut fra elevens prestasjon.

Hva Lav 
måloppnåels
e

Middels 
måloppnåelse

Høy 
måloppnåelse

Hva har landet å 
by på?

Nevner noen 
få attraksjoner

Nevner flere 
attraksjoner

Nevner et bredt 
utvalg av 
attraksjoner

Kultur Nevner lite om 
landets kultur.

Nevner noe om 
landets kultur.

Forteller 
utdypende om 
landets kultur.

Reisemåte Nevner ikke/
vagt om 
reiserute. Ikke 
visuelt. 

Viser reiserute og 
formidler denne 
på en god måte.

Viser nøye 
reiserute og 
transportmidler 
som blir benyttet 
og priser er 
inkludert.

Bosted Nevner ikke/
vagt om 
bosted

Viser en grei 
oversikt over 
bosted

Viser en ryddig 
og god oversikt 
over ulike 
bosteder og 
priser er 
inkludert.

Pakkeliste Ikke inkludert/
så vidt nevnt

Nevner noen 
aktuelle ting som 
må være med; 
pass, penger, 
klær osv

Detaljert og 
oversiktlig liste 
over hva som 
skal være med i 
kofferten



  

                                Karakter:

Vokabular Benytter svært 
enkle 
formuleringer 
og har et 
mangelfullt 
vokabular

Benytter middels 
gode 
formuleringer og 
viser et middels 
godt ordforråd

Benytter gode 
formuleringer og 
viser et godt og 
aktuelt ordforråd

Grammatikk Viser liten/noe 
beherskelse 
av 
grammatiske 
bøyninger i 
språket

Viser middels 
beherskelse av 
grammatiske 
bøyninger i 
språket.

Viser god 
beherskelse av 
grammatiske 
bøyninger i 
språket.

Uttale Uttalen 
mangler flyt.
Behersker 
uttale av enkle 
ord.

Grei uttale. Uttaler 
de fleste ord rett, 
grei flyt i språket.

God uttale og 
flyt i språket.

Manus Er avhengig 
av manus og 
klarer så si 
ikke å snakke 
fritt.

Behersker noe fri 
tale, men er 
bundet til manus i 
deler av 
presentasjonen.

Ikke avhengig 
av manus.
Klarer å vise en 
flyt og 
uavhengighet.


