
KAN TALER FORANDRE VERDEN?  

 

På UFM afholdes et væld af taler, og festivalen er derfor perfekt til at gå på 

opdagelse i tale-genren. Nu skal du undersøge og inspireres af dagens taler og 

skrive din egen.  

 

Inden UFM 

Læs om retorikkens historie her: http://xn--rst-0na.dk/undervisning/retorikkens-

historie/  

Diskutér: 

o Hvordan har taler og retorik påvirket verdenshistorien? 

o Hvilke taler og talere kender I? Hvad gør dem gode? 

Arbejd sammen i par eller alene, og skriv jeres egen tale.  

I må selv bestemme, hvad talen skal handle om, men husk på, at andre skal 

høre den. Måske ved I allerede, hvad I vil tale om, ellers kan I finde inspiration 

her: http://xn--rst-0na.dk/undervisning/gobelin-som-idegenerator/  

Når I skriver jeres tale, er der forskellige ting, I skal huske på. Brug tjeklisten her: 

http://xn--rst-0na.dk/undervisning/tjekliste-til-din-tale/  

 

På UFM 

Lyt til åbningstalerne fra Ølkassen torsdag eller fredag kl. 9.00.  

o Hvad fungerer godt?  

o Hvad fungerer mindre godt?  

o Hvilke sproglige virkemidler er taget i brug?  

o Hvad husker du bedst fra talen? 

o Find efterfølgende sammen i grupper, og sammenhold jeres notater. 

Er I enige? Uenige? Hvorfor? 

 

Tag hen til Ølkassen og find dagens talerprogram. Vælg mindst to brandtaler, 

du vil nå at høre og lade dig inspirere af i løbet af dagen.  

 

Lyt til Hipstere, høtyve og bøf med løgn - hvad skal vi med landbruget? på 

scenen i Klimateltet onsdag kl. 13-13.45, hvor Landbrug & Fødevare faciliterer 

en debat og diskussion om landbruget og fødevarerindustrien.  
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o Hvordan argumenterer de?  

o Hvor opstod der mest debat og spænding undervejs? Hvorfor? Hvad 

blev der sagt?  

o Er du blevet overbevist om noget, du ikke mente før? Hvorfor?  

 

Tip: Har du mod på selv at holde en brandtale på Ungdommens Folkemøde? 

Book en talertid på Ølkassen på forhånd, eller tag forbi scenen på dagen og se, 

om der er et ledigt spot.  

 

 


