
Muntlig redovisning åk 7 
 
Du ska nu hålla ett tal på 3-4 minuter. I ditt tal ska du ta en aktuell nyhet, bearbeta 
den med egna ord och framföra detta. Talet ska hållas utantill. Stödord får användas. 
 
För att förbereda dig så mycket som möjligt kommer du att få information genom 
korta filmer från Ur.se samt se en Power presentation, där du antecknar det som är 
nödvändigt för ditt tal. Du kommer att få lära dig grundläggande saker man behöver 
tänka på när man håller ett tal. 
 
Hitta en nyhet som du känner är viktig att prata om, det kan vara både lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Det kan vara allt från hur skolbussarna i 
Höganäs fungerar, skördefest på Fredriksdal,hur Stefan Löfven tacklar vissa 
politiska dilemman, till Clintons och Trumps kamp om makten i USA.  
 

 

Förbered dig väl! 
• Stolpmanus 

• Tankekarta 

• Dela pappret – helt manus + nyckelord 

• Anteckna om du ska skicka runt material eller dylikt 
 

Gör pauser i talet! 
• Andas! 

• Tala långsammare än du tror 
• Talar du för fort är det lätt att tappa publiken 

• Var inte rädd att komma av dig - för det mesta märker inte publiken något 

 
Tala tydligt! 

• Undvik att mumla, sluddra och stå vänd mot väggen 

• Ha ögonkontakt med alla om möjligt 
 

Tänk på din kropp! 
• Var ska jag ha händerna? Att ha manuskript i? Hålla en penna? Andra förslag? 

• Se glad och positiv ut 
 

 
 
 



Rabbla inte! 
Ta bara med några få fakta när du ska redovisa, annars är det lätt att publiken tappar 
intresset.  

Sluta använda småord och pausljud! 

Tänk på inledningen! 
• Många börjar pang på utan att lyssnarna vet vad anförandet ska handla om. Förbered i 

stället åhörarna med: 

• En fråga: Skulle du kunna tänka dig att fotvandra till Oslo? 

• Ett citat: ”Det är inget svårt att sluta röka. Det kan jag tryggt påstå, för jag har gjort det 
tusentals gånger” (Mark Twain) 

• Ett djärvt påstående: Den Sista Dansen är Sveriges genom tiderna sämsta film! 
 

…och avslutningen! 
• Jobba lite extra även med avslutningen 

• Sammanfatta det du sagt 

• Eller knyta an till inledningen 

• En dålig avslutning: nu har jag inte mer… 
 

Var inte rädd för tekniken! 
• Se bara till att texten är läslig även längst bak! 

• Om du använder PPT, ha inte för mycket text på varje blad. Använd hellre fler blad. 

 
 


