
Debatt – Snacka snyggt om klimat  
 

Torsdag 5/12 kommer ni få delta i en debattävling om klimat. Indelade i åtta lag kommer ni att 

bli tilldelade ett ämne och er ståndpunkt i frågan. Syftet med tillfället är att ni ska få praktisera era 

nyvunna kunskaper muntligt, samtidigt som ni övar er i konsten att föra en konstruktiv 

diskussion.  

De totalt fyra debatterna kommer handla om fyra vanligt förekommande ståndpunkter i den 

allmänna klimatdebatten:  

- Sverige borde anlägga gruvor för metaller som behövs i klimatomställningen  

- Individens roll i klimatarbetet är försumbar 

- Vi behöver mer kärnkraft för att klara klimatomställningen   

- Parisavtalet gör stor skillnad  

Debattens upplägg 

• I debattlagen ingår 5-6 medlemmar (dock alltid lika många i lag som tävlar mot varandra). 

Varje lag är antingen för eller emot en av ståndpunkterna ovan.  

• Lagen har cirka 60 min. förberedelsetid innan debatten. Varje debatt är cirka 20 min. 

• Lagen sätter sig så att den som håller inledningsanförandet sitter i början av raden.  

• Fyra personer från tidigare lag är jury. En annan utses till ordförande.  

Debatten fortskrider enligt följande:  

1. För-lagets inledningsanförande, under vilket lagets hållning koncist presenteras 

genom huvudargument. TID 1 minut. 

2. Emot-lagets inledningsanförande, som presenterar huvudargument mot 

ståndpunkten. TID 1 minut. 

3. Kortanföranden, där talturen flyttas till den nästa i motstående rad tills alla gett en 

kommentar. Syftet är att argumentera snabbt och att ta tag antingen i 

inledningsanförandet eller i tidigare talares argument. TID 30 sekunder per person.  

4. Inget avslutningsanförande efter den första rundan. Det kan bli ett abrupt slut. 

5. När alla talat en gång drar sig lagen tillbaka för en planeringspaus (TID c. 5 min.) 

6. Därefter inleds en fri debatt, där ordförande delar ut ordet enligt handräckning. TID 

cirka. 5 minuter.  

7. När tiden gått ut avslutar ordförande debatten  

8. Domarna utser vinnaren efter en stunds överläggning. 

Retoriska tips! 

• Förbered både era egna argument och ert försvar för motståndarnas argument  

• Tänk på att tala tydligt, med lagom takt och korrekt språk 

• Var gärna konsekvent, ange pålitliga källor och måla upp er själva som trovärdiga i frågan 

• Visa att ni förstår motparten och bemöter deras argument 

• Var inte rädda för att improvisera om motståndaren lägger fram ett argument ni inte 

förberett er för 

• Ett visst mått av humor och underhållning är aldrig fel  

 

Lycka till!  


