
 

 

 
 

MIDDELS HØYLAVNAVN:
KLASSE :

⎬
SKRIVESPRÅK LESE MUNTLIG

 

P l a n l e g g  e n  t a l e !  B r u k  d e r e * e r  n o t a t e n e  d i n e  , l  
å  s k r i v e  e n  t a l e .

SJANGER
PLANLEGGE EN TALE

1. Hvorfor skal jeg skrive en tale?

2. Til hvem er talen beregnet på? Aldersgruppe, familie, venner, jobb, større forsamling eller en spesiell anledning.

3. Hva vet ?lhørerne om emnet fra før?

4. Hva skal jeg si for å «fange» ?lhørerne? 

5. Hvordan kan jeg virke troverdig og stå inne for det jeg sier?

6. Hvordan kan jeg presentere talen med egne ord, og med høy og tydelig stemme?



 

 

 
 

SJANGER
PLANLEGGE EN TALE

7. Hvilken type tale skal jeg lage? En fortellende, skildrende eller overbevisende.

8. Hva skal jeg si når jeg innleder talen?

9. Hvordan kan jeg orientere 8lhørerne om hva jeg kommer 6l å si i talen?

10. Hva skal jeg si i hoveddelen i talen, og hvordan skal rekkefølgen på det være?



 

 

 
 

SJANGER
PLANLEGGE EN TALE

11. Hvilke argument og fakta (LOGOS) skal jeg bruke? Hva har skjedd? Hva mener du?

12. Skal jeg fortelle noe fra eget liv?  Må vise noe som har med saken å gjøre. En fortelling som viser hvorfor 
akkurat du står hvor å holder talen! Hva har du må@e oppleve?

13. Hvordan kan jeg bruke PATOS i talen?  
- Inni meg føles det som om…
- Dine følelser i møte med verdenen: Fortell hvordan det føles når du møter andre.
- Hvordan tror du dine følelser oppfa@es? Ser du redd ut? Virker du sint? Blir du oppfa@et som stolt? 
  «Når jeg møter alle, kjennes det som...»



 

 

 
 

SJANGER
PLANLEGGE EN TALE

14. Hvilket språk skal jeg bruke i talen? Ordvalg, synonym, antonym, formelt/uformelt språk, nyord.

15. Hvilke språklege virkemiddel skal jeg bruke? 

16. Hvilke sitat eller dikt skal jeg bruke i talen?

17. Hva skal jeg si helt 7l slu9 i talen? Konklusjon, samanfatning osv.  Appell ?l følelser! Bruk gjerne salgord, ordtak, sitat for 
å støCe. Bruk Vi (for eksempel: Vi skal stå sammen). 

- Om du føler det slik som meg...
- Du som har vært i samme situasjon, vet at...
- Jeg vil avsluCe med å sitere....
- Oppfordre publikum ?l å stå sammen!


