
Elevens förberedelse av redogörelsen

Följ dessa punkter när du förbereder din redogörelse:

• I din redogörelse ska du berätta om en idol. Med idol menas 
en person eller figur som du beundrar och ser upp till. Det 
kan till exempel vara en artist, en idrottsstjärna, en tränare 
eller en släkting. Men det kan också vara en figur som du 
mött i en bok, i en film eller i ett spel. 

 – Vilka goda egenskaper har din idol och vad är det han 
eller hon gör som är så bra? Försök att förklara varför just 
den personen eller figuren är din idol. 

 – Inspirerar din idol dig? Gör din idol något som du själv 
skulle vilja göra eller drömmer om att göra? 

 – Har din idols utseende eller stil någon betydelse för att 
just den personen eller figuren är din idol? Vilken bety-
delse i så fall?

 – Har din idol några dåliga sidor? Vilka i så fall? Vad skulle 
din idol kunna göra ännu bättre?

 – Så länge du håller dig till ämnet kan du också berätta an-
dra saker om din idol.

• Använd till exempel stödord, tankekarta eller punkter när du 
planerar din redogörelse. 

• Tänk på att de som lyssnar kanske inte vet något om det du 
ska berätta om. Var så tydlig du kan. 

• Tänk ut en bra början och ett bra slut på din redogörelse. 

• Planera din redogörelse så att du kan tala fritt men du får  
använda till exempel stödord, tankekarta eller punkter när du 
redovisar. 

• Tänk på att tala tydligt, att vända dig till din ”publik” och 
att vara engagerad i det du berättar om. Då gör du ett bra 
muntligt framförande.

DELPROV A: TALA REDOGÖRESLE - EXEMPEL PÅ REDOGÖRELSEPUNKTER

EXEMPEL – Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 6
Delprov A: tala redogörelse – förberedelsepunkter


