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Titel:  

Nøgleord: #tale, #mundtligt udtryk, #kreativ tale, #offentlig tale, #tale  

Varighed: 45 min. 
 

Beskrivelse: 

For at være en god taler skal du øve dig i at tale. Øvelse gør mester. Skolen er et godt sted at træne 

taleevner. Denne øvelse er en mulighed for at prøve elevernes kreativ tale. Også andre 

færdigheder vil blive udviklet: Kreativitet, stresshåndtering, selvtillid, kritisk tænkning. Øvelsen kan 

også udføres under online lektioner (i pandemitiden). Eleverne kan optage deres taler og sende til 

læreren og andre elever eller vise dem under online lektioner. 
 

Mål: 

1. Øget kreativitet.  

2. Øget sikkerhed i at tale.  

3. Udvikling af selvtillid og reduktion af stress på grund af taler i offentligheden. 
 

Aktivitet(er) (Stadier): 

1. Opvarmning: Læreren viser eleverne en video med en flot, kreativ tale (på ethvert emne). 

Derefter deler eleverne deres mening om videoen.  

2. Læreren forklarer øvelsen.  

3. Læreren giver emnet for talen. Emnerne skal være meget forskellige og kreative.  

For eksempel:  

• Overbevis nogen om at købe din gamle cykel.  

• Overbevis nogen om at vælge et bestemt sted til en sommerferie.  



 

• Overbevis folk om at vælge dig som deres præsident.  

• Overbevis folk om at stemme på blå (eller anden farve) som den bedste farve.  

 

4. Eleverne har 15 minutter til at forberede en tale. Øvelsen kan også gives som hjemmearbejde – 

det giver eleverne større mulighed for at polere deres taler. Talerne bør ikke være længere end 3 

minutter.  

5. Eleverne holder deres taler foran klassen. (I slutningen af lektionen vælger eleverne den bedste 

tale.) 
 

Tips til underviseren 

• Talernes emner skal være meget kreative og overraskende. Det vil tvinge eleverne til at bruge 

deres kreativitet.  

• Filmene til opvarmningen skal være korte og velforberedte. De skal give inspiration til eleverne og 

foreslå dem, hvordan deres tale skal se ud.  

• Emnerne i videoerne til opvarmning bør forbindes med elevernes interesser.  

• Læreren skal give eleverne nogle tips til forberedelse af en god tale og fortælle om 

konstruktion af sætninger, kropssproget, de nyttige udtryk, stemmetonen osv. 
 

List over resourcer, materialer osv.  

• Videoer til opvarmning. Og en projektor/tavle til at se dem.  

• Papirark/notesbøger til at lave nogle noter. 

 
Evaluering/Feedback 

En lærer svarer på et par spørgsmål:  



 

• Var øvelsen nyttig?  

• Hvad var det bedste i denne øvelse?  

• Hvad synes eleverne om øvelsen? 
 

 

 


