
DEBATTSPEL 
Expertrådgivning på moderna teknikutmaningar 



Dagens schema 

10.15 Introduktion
10.25 Grupp- och rollindelning 
10.30-10.45 Beslut om avgränsningar och grundantaganden i debattgrupper
10.45-12.00 Efterforskning och förberedelse i rollgrupperna
12.00-13.15 Lunch
13.15-15.45 Debattspel
15.45-16.00 Återkoppling & Information



Bedömning

Omdöme: P-F

Krav: Aktivt deltagande i förberedelser och under debatt utifrån kursmålen



Förberedelse

Varje deltagares uppgift är alltså tvådelad: 
1) att läsa in sig på ett specifikt teknikområde och -utmaning
2) formulera argument i enlighet med den tilldelade rollen



Rollerna 
● Ingenjören fokuserar på en historisk och nutida beskrivning av tekniken samt 

analyserar tekniken utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv
● Politikern tar reda på vem som gynnas/missgynnas av tekniken och vem som 

har/inte har tillgång till den både från ett  konsumtions- och 
produktionsperspektiv 

● Sociologen gör en analys av hur människan som individ och kollektiv påverkas av 
tekniken, fokus är på normer och identiteter 

● Oraklet funderar på hur vi kan värdera de risker och möjligheter som tekniken 
för med sig samt hur tekniken kan komma att utvecklas i framtiden



Debattens upplägg

Varje grupp ska diskutera sig fram till:
1) en eller flera konkreta åtgärder på den givna situationen 
2) kunna motivera varför just dessa åtgärder valdes
3) reflektera över eventuella begränsningar med era åtgärder 

Samstämmighet bland gruppens medlemmar! 





Under debatten

● Alla ska prata - håll dig någorlunda kort och lämna utrymme till andra
● Avbryt inte varandra - låt prata till punkt
● Vi styr samtalet vid behov
● Ok med egna anteckningar (dator, utskrifter)



Debattstruktur

● Introduktion av utmaning (1 min)
● Grundantaganden/avgränsningar (kort)
● Individuell introduktion (1 min var)
● Fri debatt och åtgärder (10 min)
● Q&A (5 min)
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FEEDBACK & INFO


