
Ramme for taler i Albertslund... 

 

 

Den retoriske pentagon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Når man laver taler i Albertslund Kommune til borgmester, udvalgsformand, direktør eller en 
helt fjerde, gælder det om at have de forskellige "hjørner" i pentagonen in mente, da de 
hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden.  

F.eks. giver det god mening at have målgruppen in mente, når man vælger form og indhold 
for sproget. Det kan i nogle tilfælde give mening  at bruge stedet, hvor talen holdes som 
intro/reference/historieopbygger. Det er vigtigt at vide noget om taleren – den man skriver 
tale til – vil han/hun gerne have mikrofon, talerstol osv. Hvem og hvor mange er målgruppen. 
Hvad er emnet – og er der "no goes". Hvad ved målgruppen om emnet osv. Vil taleren gerne 
have "talepapiret" i stikord, overskrifter eller skrevet fuldt ud? 

Bliv gerne så konkret som mulig (metaforer fungerer godt og det kan opremsninger, som "I 
Albertslund spiser vi økologisk"," I Albertslund vil vi miljøet", "I Albertslund tager vi ansvar for 
klimaet" osv. også). Også andre referencer til citater fra eksempelvis verdenshistorien, 
litteraturen, ordsprog, der giver mening ift. emnet, fungerer godt, da det skaber billeder hos 
modtageren og kan understrege pointer.   

NB. Passager fra notater og den form for formidling virker ikke i talepapirer.  

Emne  Sprog

Taler 

Tilhørere 

Omstændigheder



Læs eksempler på taler i Acadre (09/25303). Her kan du se eksempler på, hvordan man kan 
udnytte viden om de forskellige "hjørner" i pentagonen...  

Tænk talen som en fisk 
Tænk talens opbygning som en fisk med hoved, krop og hale: 

Hovedet – her gælder det om at have fokus på: 

At fange opmærksomheden 
Fange velvilje 
Hovedbudskab 
Overblik over talen 

Kroppen – her gælder det om: 

Fortællingen 
Argumentere for  
Argumentere imod 

Halen – her gælder det om: 

Gentagelse af hovedbudskab 
Appel til handling 

Guide til stikordstaler og taler til borgmesteren  
Hvis en medarbejder får til opdrag at levere en tale til borgmesteren, er her nogle 
huskeregler: 
 
Skriv til øret! Punkter, der skal drøftes inden – evt.  på et formøde 

 Hvad er den brændende platform/bevægegrunden for, at borgmesteren er 
inviteret?  

 Hvad skal anslaget/velkomsten rumme for at favne tilhørerne?  
 Hvad er de 2-3 vigtigste pointer/hovedbudskaber?  
 Eksempler/cases/billeder  
 Rød tråd/forløb og broer mellem emnerne  
 Hvilke fakta er relevante for talen?  

 
Byg op til øjet! Talepapiret skal være visuelt overskueligt med  

 Indholdsfortegnelse over emner/temaer på første taleark 
 Overskrifter på emner/temaer – giver overblik og mulighed for borgmesteren til at 

finde egne ord indenfor temaet.  
 Punktopstilling – med underliggende tekst.  
 Markering af særlige ord/vendinger med fed/kursiv  
 Faktabokse kan overvejes i slutningen af et talepapir 
 

 
Hav desuden den retoriske pentagon in mente! 
 
Skriv det i fonten arial, skriftstørrelse 12 og med linjeafstanden 1,5.  
 
Når talen er færdig sendes den til kommunikationskonsulent, Janus Nissen 
(jnn@albertslund.dk, 43686093), der gennemgår talepapiret inden den sendes til 
borgmesteren.  


