
Begrepp att kunna: 

 Välfärd 
Global  

 Dystopi 
Utopi 

 Befolkningsutveckling 
 Migration 
Demokrati  

Demokratiutveckling 
 Naturresurser 

 Konfliktområden 
Millenniemålen 

FN 
Bistånd 

Utvecklingsländer 
Industriländer 

Frihandel 
Låginkomstländer 
Höginkomstländer 

HDI (human 
development index) 

BNP och BNI

VÄRLDEN IDAG  
SO ÅR 9 - VT 2017

Läromedel:  
Geografi Prio 9 
Blir världen bättre? UNDP 
Orka från Svenska kyrkan 

NU ÄR DET DAGS FÖR ATT TITTA PÅ VÄRLDEN SOM DEN ÄR IDAG 
Oroligheterna är många och vi nås av nyheter från krig och svält varje dag men utvecklingen i världen går 
faktiskt framåt och vi ska lära oss om att världen faktiskt blir ett bättre och bättre ställe att leva på… Men vi 
står samtidigt inför en hel del globala utmaningar! Nu är det dags att fundera på vad kan du och jag göra för 
att världen ska bli bättre. Vi kommer att börja med en hel del teori och fakta blandat med diverse övningar. 
Mitt i arbetsområdet kommer vi repetera inför och genomföra nationella prov. Vi  
kommer att fortsätta att blanda fakta och diskussioner men nu också börja förbereda  
ett tal där du talar om hur världen kan bli bättre.  
Ett sätt att förbättra världen skulle kunna vara att hjälpa människor i andra länder  
och under den här perioden kommer tävlingen om en ledig dag genomföras. För att  
vinna samlas det in pengar till fadderbarnen i Indien. 
Delar i området som vi ska arbeta med är: 
Välfärd och utveckling i Prio 9 
Blir världen bättre 
Globala utmaningar i Prio 9 
Länder och utvecklingsvägar i Prio 9 
Orka (som inspiration till ditt tal) 

Planering 
v 10 - 13  Välfärd och utveckling tillsammans med ”Blir världen bättre” 
v. 15 - 16 Nationella prov + dalitinsamlingen 
v. 17 - 20 Globala utmaningar samt delar av Länder och utvecklingsvägar (+ talet + 
dalitinsamlingen) 
v. 22 den 30/5 Redovisning av talet 

Vi kommer att prov på det vi pratat om i skolan, samt viss litteratur. Prov är 13 och 20. 

Börja redan nu fundera på frågan:  

Hur kan vi göra världen bättre redan idag?



TALA ÄR GULD - DITT TAL

NU ÄR DET DAGS ATT AVSLUTA SO-UNDERVISNINGEN PÅ VASASKOLAN 
Under de sista veckorna på terminen ska vi komma tillbaka till arbetet med vår värld och hur den skulle 
kunna bli bättre. Din uppgift är att förbereda ett tal som ska hållas 1 juni. Du kommer att få tid till 
förberedelser på några av SO- och svensklektionerna, SO: hitta fakta och SV: bygga upp ditt tal. Men det 
kommer också krävas en del hemarbete och framför allt för övning.

Böcker som du kan använda:  
Orka, Blir världen bättre, Geografiboken


Talet du ska hålla ska beröra något av följande områden:

• Klimatkrisen – Hur ska vi lösa klimatkrisen? 

• Rättvisa i världen – Hur ska vi göra världen mer 

rättvis?

• Fred på jorden – Hur ska vi göra världen till en 

fredligare plats?       

• Hållbar global utveckling – Hur ska världen klara av 

att orka med?  

Din uppgift är att hålla ett tal på 4-5 minuter inför klassen. 
Du kan välja mellan att hålla:


• ett hyllningstal (tala om en person eller organisation 
som på något sätt gjort viktiga förändringar inom 
något av ovan nämnda områden, t ex tidigare 
mottagare av Nobels fredspris, Nelson Mandela, Al 
Gore, Röda Korset och Amnesty)


• ett informerande tal (informera om ett av ovan 
nämnda ämnen som du tycker är intressant, t ex 
vad som faktiskt görs inom FN för att göra världen 
mer rättvis eller hur utvecklingen ser ut för nya 
hållbara energikällor)


• ett argumenterade tal (framför en åsikt med goda 
argument som kan kopplas till ovan nämnda 
områden) 

Innan du börjar samla fakta till ditt tal, bör du fundera på 
vilka lyssnarna är. För att de ska tycka att det är roligt att 
lyssna på dig bör du tänka på följande:


• Vad är syftet med mitt tal? Ska jag underhålla, 
övertyga, väcka känslor mm?


• Vilka ska jag tala till? Ålder? Intressen?

• Hur många är de? 

• Vad kan de redan om det som jag ska tala om? 

• Vilka frågor kommer de att ställa? 

• Vad vill jag att de ska kunna efter mitt tal?


Oavsett vilket slags tal du väljer att hålla måste talet 
innehålla:


• en inledning som ska vara kort och 
intresseväckande. Du kan t ex anknyta till 
lyssnarna eller någon aktuell händelse, slå fast att 
det du ska säga är viktigt, ställa frågor som 
väcker lyssnarnas nyfikenhet, börja med ett citat, 
visa en bild, spela musik, provocera mm.


• en huvuddel där du presenterar innehållet. Tänk 
på dispositionen och att det kan vara bra att 
använda lämpliga hjälpmedel. Tänk på att 
använda ett tydligt, målande språk, gärna med 
inslag av retoriska figurer.


• en avslutning som också ska vara kort. Den ska 
tala om att nu är det snart slut. Lyssnarna blir 
förvånade om du plötsligt bara slutar prata. Du 
kan ge signaler om att slutet närmar sig genom 
att säga: avslutningsvis, sammanfattningsvis, till 
sist eller jag vill sluta med att. 

Träna, träna, träna. Det viktigaste när man skall tala inför 
en större grupp är att hantera nervositeten. Skriv upp 
stödord och försök att lära dig talet utantill. En god talare:


• har ögonkontakt med publiken 

• talar tydligt och inte för fort 

• varierar sin röst; röststyrka, tempo, gester och mimik 

• försöker se avspänd och säker ut. (Det blir du om du 

övar mycket innan du talar)

• ser till att han/hon har mycket kunskap om det han/

hon talar om


Öva gärna framför spegeln hemma. Vill du öva inför publik 
kan du samla

ihop familjens gosedjur och rada upp dem på sängen.




TALA ÄR GULD - DITT VAL
Vad säger kursplanen och betygskriterierna?

Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap
Vill du veta vad det står om just ditt område fråga Teresia och Anna. Det är många olika kriterier 
som berörs beroende på vilket ämne du väljer att tala om. Talet kan involvera ett eller flera SO-
ämnen.  

Svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att  

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
•anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

I det centrala innehållet står bland annat: 
•Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 
Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga 
presentationer.  

•  Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad 
som sagts.  

•  Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket 
syfte man kommunicerar.  

• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.  
•Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt.  

Kriterier för E
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande 
struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

Kriterier för C
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl 
fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och 
sammanhang. 

Kriterier för A
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande 
struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 


