Ta en debatt og la den vandre Forklaring

Forklaring
En debatt kan gjøres på mange måter – en mot en, to mot to, tre mot en (er feigt!) flertall mot
mindretall, osv. Er man flere som er uenige kan det passe bra å holde en paneldebatt. Under
ser du hvilke elementer som må med i en god paneldebatt.
Under kan du lese om hvordan man holder en paneldebatt. Prøv å gjennomføre en debatt i
klassen eller med noen venner.
Instruksjoner for gjennomføring av en paneldebatt
Kan for eksempel gjennomføres på følgende måte: Organiser en paneldebatt med fem
deltakere i panelet. La deltakerne forberede korte innlegg om saken. Velg også en til å være
ordstyrer og en til å være tidtager. De elevene som ikke skal delta i panelet, forbereder
spørsmål eller argumenter. Når alle er klare – kjør debatt!
Møteregler
I møter er det ryddig å styre ordet, altså hvem som får lov til å snakke når. For å gjøre dette
enklere finnes det regler:
• Man ber om innlegg for å legge frem sitt eller andres syn på saken som diskuteres.
• Replikk brukes for å kommentere eller stille spørsmål til innlegg som nettopp ble holdt. Etter
replikken kan den som holdt innlegg gi svarreplikk. Det er for at personen som holdt innlegget
skal få muligheten til å svare på eventuelle spørsmål som kom frem eller kommentere
replikken. Forskjellen på en replikk og et innlegg er at replikken kun skal være en kommentar
eller spørsmål til innlegget. Derfor skal man få ordet raskere på denne måten enn om man vil
ta opp et nytt tema i et eget innlegg.
•Saksopplysning er når du kommer med opplysninger eller informerer om faktafeil
som er brukt i debatten. Dette skal være harde fakta og ikke inneholde så mye som et snev
av ditt eget eller andres syn på saken.
Tegn til bruk under debatten
Når man debatterer hender det ofte at temperaturen blir høy og mange vil si noe, da kan det
være greit å være enige om noen tegn som den som styrer møtet kan notere og holde
oversikt over. Da unngår man at alle prater i munnen på hverandre.
Innlegg fra publikum

For å tegne deg til innlegg rekker du hånda i været og venter til ordstyrer har notert navnet
ditt.

Ta en debatt og la den vandre Forklaring

Replikk på innlegg

For å be om replikk rekker du armen i været og former et V-tegn med fingrene mens
innlegget du vil kommentere blir holdt. Du vil få ta ordet rett etter innlegget.
Saksopplysning

For å gi en saksopplysning former du en T med hendene, som man gjør ved time-out
Variasjoner
Det kan være gøy og mer utfordrende dersom man legger begrensninger på tidsbruk:
Korte innlegg om sakene fra panelet: 2 min.
Innlegg fra publikum: 1 min.
Replikk på innlegg: 30 sek.
Saksopplysning: Til opplysningen er lagt frem (og ikke noe mer!)

