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Debatmødepakke til involvering af lokalpolitikere 

Sådan gør du 

Del 1) Eleverne forbereder sig til debatmødet (90 minutter) 

Eleverne skal selv udvælge en lokalpolitisk sag og udarbejde relevante og konkrete spørgsmål  

 

 Fortæl eleverne, at I skal afholde et debatmøde med en lokalpolitiker. Sig til eleverne, at det er dem, 

som skal finde på emner, de har lyst til at debattere. Fortæl, at dette kan være en mulighed for 

eleverne for at få noget på lokalpolitikernes dagsorden (5 min).   

 Snak med eleverne om de tre forvaltningsniveauer, som findes i Danmark; kommunerne, regionerne 

og staten, hvis I ikke allerede har været igennem dette. Gør eleverne opmærksomme på, at sagen 

skal være relevant for kommunalpolitikere og at sagen dermed skal ligge inden for kommunens 

sagsområde (5 min).  

 Del klassen op i 4 grupper, som skal finde på lokale sager, der optager dem (20 min).  

 I plenum præsenterer hver gruppe deres ideer. Hvis klassen har mange idéer, kan det være 

nødvendigt at stemme om de vigtigste sager. Udvælg to centrale sager ved håndsoprækning. Vær 

opmærksom på, om sagerne hører under kommunens sagsområde (15 min).   

 Del nu klassen op i de fire grupper igen. Grupperne skal hver især udarbejde spørgsmål til de udvalgte 

sager. Hver gruppe skal udarbejde otte spørgsmål (20 min).   

 I plenum: Saml op på de spørgsmål, som eleverne har forberedt/talt om (10 min).   

 Gennemgå ‘Dogmeregler for god debatkultur’ med eleverne, eller hvis eleverne selv har udarbejdet 

dogmeregler for god debatkultur, kan du få dem til at genopfriske deres fælles dogmeregler. 

Overholder elevernes spørgsmål dogmereglerne? (5 min)  

(OBS: Afholder I denne del lige inden debatmødet, vil I allerede have inviteret politikere. I så fald vil de 

næste to punkter ikke være relevante)  

 

 Tal om, hvilken politiker(e), der kunne være relevante at invitere i plenum. Du kan evt. finde en liste af 

lokalpolitikere på forhånd og præsentere dem kort for eleverne. Eleverne kan herefter vælge ved at 

stemme. I afgør selv, hvor mange I synes det er relevante at invitere (10 min).  

 Nogle af eleverne kontakter den eller de lokalpolitikere, I har aftalt at invitere, når timen er slut.  
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Del 2) Selve debatmødet (typisk 90 minutter) 

Formålet med debatmødet er, at eleverne får mulighed for at møde en eller flere lokalpolitikere og 

diskutere lokalpolitiske emner. De skal kunne indgå i et positivt fælleskab; også med personer, som de er 

uenige med. Formålet er dermed også, at eleverne deltager i en demokratisk samtale med brug af regler 

for en god debatkultur.  

 

Forberedelse 

 Eleverne har forud valgt emner og udarbejdet spørgsmål. Klassen har i forvejen kontaktet en eller flere 

lokalpolitikere. Lad en elev være ordstyrer og giv ham eller hende ordstyrerguiden.  

 

Sådan gør du 

 Skriv de pågældende sager, som skal diskuteres op på tavlen. 

 Sørg for, at eleverne sidder klar i de samme grupper, som da de udarbejdede spørgsmålene, og at de 

sidder klar med spørgsmålene. 

 Lad gerne en elev byde den eller de indbudte politikere velkommen  

 Giv hver politiker ca. fire minutter til at introducere sig selv for klassen. Bed politikerne komme ind på, 

hvilket parti de kommer fra, hvad deres mærkesager er, og hvad de laver udover at være 

lokalpolitikere.   

 Præsenter dogmereglerne for politikerne og sørg for at skabe den gode stemning ved at få politikerne 

til at rose hinanden.  

 Første sag: Giv en elev mulighed for at præsentere den første sag, som de vil diskutere. 

 Lad hver politiker tale i to minutter om personens holdning til sagen.  

 Lad hvert bord på skift stille et spørgsmål til politikerne om den pågældende sag.  

 Hver politiker skal have mulighed for at svare på alle spørgsmål. 

 Hold efter 45 minutter en pause.  

 Anden sag: Giv igen en elev muligheden for at præsentere sagen. 

 Lad hver politiker tale i to minutter om personens holdning til sagen.  

 Lad hvert bord på skift stille et spørgsmål til politikerne om den pågældende sag.  

 Hver politiker skal have mulighed for at svare på alle spørgsmål. 

 Når der er ti minutter tilbage af tiden, giver du hver politiker 2 minutter til komme med deres sidste 

argument eller afsluttende bemærkninger.  

 Saml evt. op, og få eleverne til at komme med nogle afsluttende bemærkninger  
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Del 3) Opsamling på debatmødet (20-30 minutter) 

Formålet er at tale med eleverne i plenum om, hvordan det gik til debatmødet. Lærte eleverne noget nyt og 

følte de sig hørt? Har debatmødet givet eleverne en idé om, at de kan påvirke deres lokalpolitikere?  

 

 Snak i plenum om, hvad eleverne har lært. Spørg, hvad der overraskede dem, og hvad der var nyt for 

dem.  

 Hvis der er tid til det, kan eleverne i grupper lave en præsentation (oplæg, prezi, video etc.), der viser, 

hvad de har lært, hvad der overraskede dem osv.  

 Spørg ind til, om eleverne var enige eller uenige med politikerne.  

 Vil de undersøge emnet mere eller tage emnet op på andre måder? Fortæl eleverne om mulighederne 

for at sende læsebreve og kontakte journalister for at få fokus på sagen. 

#sætditaftryk 

Lad evt. eleverne tage billeder fra debatmødet, så de på Instagram under #sætditaftryk kan dele 

oplevelsen af unge, der debatterer med lokalpolitikere. 


