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Afhold en paneldebat

Evnen til at debattere et emne eller resultaterne fra en videnskabelig 
undersøgelse er vigtig, da det er med til at skærpe de analytiske 
evner og finde eventuelle huller i andres argumenter og resultater. 
I sidste ende kan det styrke evnen til at lave ”indre” debat og finde 
huller i egne argumenter og resultater.
 

1: Introduktion til paneldebat som et diskussionsforum
 En paneldebat skal gerne munde ud i en række velargumenterede 
pointer, hvor deltagerne kan blive klogere på de andre ideer og 
synspunkter, der er inden for et emne. Det er ikke en konkurrence 
om, hvem der kan råbe højest eller tale i længst tid. Argumenterne 
skal være baseret på faglig viden og ikke fornemmelser eller 
udokumenterede holdninger.

Det er derfor en god ide at lave et sæt grundregler for, hvordan 
man taler til hinanden. Hvis der er sat en tidsramme, skal der vælges 
en tidsstyrer, og der skal være enighed om, hvordan man afslutter 
sin taletid. Man skal ikke afbryde andre, mens de fremlægger deres 
argumenter, men lytte opmærksomt, så man kan svare tilbage 
senere.

Når man skal organisere og afholde en paneldebat med en klasse, udvider 
man elevernes faglige viden, men også deres organisatoriske evner og 
samarbejdsevner. I det følgende kan du læse om, hvordan man kan introducere 
debat som en undervisningsform for eleverne, hvordan de kan lave research på 
deres emner, og hvordan de strukturerer deres argumenter.
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Som lærer er det vigtigt, at man afgrænser området, som eleverne 
skal debattere. Det kan også være en god ide at beskrive, 
hvad formålet med debatten og forløbet op til debatten er, så 
læringsmålene er klare. Er det for at styrke fagligheden på et 
område, styrke elevernes mundtlige færdigheder, organisatoriske 
evner eller informationssøgning og research?

Det kan også være en fordel at beskrive rammerne for debatten, før 
eleverne går i gang med at søge information om deres emne. Er det 
hele holdet, der skal tale/argumentere under debatten, eller er det 
én repræsentant, der fører ordet? Sidder panelet over for hinanden, 
eller taler de i retning af et publikum? Sidder talerne ned, eller står 
de op, når de argumenterer?

Og sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, 
at det ikke (nødvendigvis) er talerens egen holdninger, der gives 
udtryk for. Det er en opgave, de har fået stillet, som de skal løse så 
godt, de kan.

2: Research før debatten
Der skal være enighed om, hvilket emne klassen debatterer. Det kan 
være eleverne, der vælger et specifikt emne inden for et område, 
som læreren har udstukket, eller det kan være læreren, der har 
sat præcise rammer. Det er blot vigtigt, at der er klarhed over, 
hvad der er omdrejningspunkt for øvelsen. Det er vigtigt, at det er 
et emne, man kan have to eller flere modsatrettede holdninger til, 
men også at det ikke er så kontroversielt, at der fjerner muligheden 
for en civiliseret debat. Igen er det vigtigt at påpege, at det ikke 
nødvendigvis er ens egne holdninger, man skal stå på mål for 
under debatten (djævelens advokat). Hvis det er hele klassen, der 
skal træne deres debatevner, kan man finde flere emner inden for 
det samme hovedområde, og så får to hold af 3-4 elever opgaven 
med at argumentere for eller imod hvert emne.

Som beskrevet i punkt 1, så skal argumenterne være baseret på 
viden og ikke kun holdninger. Derfor skal eleverne lave research om 
emnet før debatten. Det kan være i form af informationsmateriale 
fra interesseorganisationer, ekspertudtalelser, statistikker og 
videnskabelige undersøgelser. Det er selvfølgelig vigtigt, at eleverne 
husker at være kildekritiske, at de kan referere til kilderne, hvis 
de bliver bedt om det, og at de ikke tager informationen ud af sin 
originale sammenhæng (bevidst fejlciterer). Det kan også være en 
fordel at se på, hvilke argumenter modstanderne kunne komme med, 
så man er forberedt på at modgå disse.

Det kan være nødvendigt for læreren at forklare, hvordan man 
opbygger et velfungerende argument, så eleverne ikke blot kommer 
med en lang liste af fakta, men følger en logisk struktur.
Start f.eks. med problemformuleringen, der rammesætter emnet, 
der debatteres, dernæst opsummér kort de argumenter, der vil blive 
gennemgået, og gennemgå herefter den viden og de resultater, der 
ligger til grund for konklusionen.
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Eleverne kan også afprøve deres egne argumenters styrke inden 
debatten ved at bruge Toulmins argumentationsanalyse på sig 
selv.
Elever kan med fordel indtage forskellige roller i debatten, 
så der er én, der står for den indledende præsentation af 
problemformuleringen, én, der har til opgave at komme med 
modargumenter til modstandernes problemformulering, én, der 
kommer med yderligere argumenter for gruppens holdninger, og 
én, der fremlægger de afsluttende bemærkninger og opsummerer 
argumenterne. 

Det er vigtigt, at alle gruppens medlemmer arbejder sammen om 
de enkelte dele, så de har samme viden om emnet. Det sikrer 
sammenhæng i argumenterne. Det kan også være nødvendigt at 
justere argumenter undervejs som modtræk til modstandernes 
argumenter.

Det er vigtigt, at eleverne dokumenterer deres arbejde skriftligt, så 
det er lettere at følge udviklingen og sikre, at de har de nødvendige 
kilder og referencer.
 

3: Selve debatten
Det kan være en god ide at begrænse tiden for hver taler til 2-3 
minutter. Det vil gøre debatten mere levende og vil få eleverne til at 
være mere præcise og kortfattede med deres formuleringer.
Gruppen, der skal tale for emnet, starter med at fremlægge deres 
problemformulering. Herefter får modstanderen et minuts tid til at 
lave eventuelle justeringer i deres fremlægning, som de så har 2-3 
minutter til at præsentere.

Det går herefter på tur mellem siderne med at fremlægge deres 
argumenter og belæg, hvor der kan gives et minut til at justere, så 
der kan tages højde for modstandernes argumenter.

Efter debatten skal der være tid til at evaluere. Det er ikke 
nødvendigvis muligt eller ønskeligt at udpege en vinder (men det 
kan man gøre). Grupperne og resten af klassen kan kommentere 
på, om de har ændret deres synspunkt på emnet på baggrund af de 
præsenterede argumenter, og hvilke argumenter de syntes vægtede 
tungest. Det kan også være en ide at lade eleverne evaluere 
processen med at finde argumenter for og imod emnet.


