
Partiledardebatt 
Vi ska ha vår alldeles egna lilla politiska debatt här i klassrummet. Ni delar in er i grupper 
bestående av två till tre personer och varje grupp ska representera varsitt parti. De partier som finns 
är: 

 

Socialdemokraterna  Centerpartiet  Folkpartiet  Miljöpartiet 

Vänsterpartiet   Kristdemokraterna Moderaterna  Sverigedemokraterna 

 

Gruppens uppgift är att läsa på om varje partis politik och vilka frågor som de tycker är viktigast. 
Därefter kommer vi att anordna en liten debatt kring några viktiga politiska frågor. Varje grupp får 
två minuters taltid i inledningen och får sedan bemöta övriga partiers argument med kortare inlägg 
på en minut. Dessutom vill jag gärna ha in en skriftlig sammanfattning av partiets åsikter om varje 
fråga. Det räcker med ungefär en halv sida per ämne. Denna sammanfattning är också något som ni 
kan använda för att lättare komma ihåg partiets åsikter och som utgångspunkt i debatten. Ta även 
reda på vad er partiledare heter och om det finns några politiker ifrån ert parti i regeringen. 

De ämnen som ni ska diskutera är: 

• Skolan 

• Miljön 

• Integration och invandring 

• Sjukvård och äldreomsorg 

En del av er vill kanske inte tala inför resten av klassen. Men tänk på att ni går in i en roll och att ni 
under debatten är politiker för ett parti och inte er själva. Ni diskuterar en viktig fråga med andra 
politiker och vill föra fram er egen politik som den bästa. Om ni ändå inte tror att ni kommer att 
klara det, prata då med mig. 

Saker som är bra att tänka på: 

• Även om ni vill föra fram ert eget parti som det bästa, så handlar debatten inte om att vinna 
eller vara elaka mot de andra debattörerna. Håll er till fakta. 

• Det skadar inte att öva och vara väl påläst inför debatten. 

• Låt hela gruppen vara delaktig. En person ska inte få all taltid eller få göra allt arbete. 

• Läs på om ert parti, men kolla också upp vad era motståndare tycker så att ni vet vad de 
kommer att ha för motargument. 

• Kom ihåg att ni måste kunna presentera partiets åsikter på ett rättvist sätt, även om ni inte 
håller med om dem. 

• Gör gärna en kul grej av det här; klä er som politiker, skriv ut partisymbolen och så vidare. 
Det gör det också lättare att glida in i rollen. 

Betygskriterier 
För att få ett godkänt betyg så vill jag: 

• Att du deltar i arbetet och förberedelserna. 
• Att du är aktiv i debatten och presenterar partiets åsikter på ett korrekt sätt. 
• Att du har läst på och förberett dig ordentligt. 



• Att gruppen lämnar in ett dokument där de kort berättar om sitt partis politiska åsikter när 
det gäller diskussionsämnena. 

 
För att få ett väl godkänt betyg så vill jag att: 

• Att du deltar aktivt i arbetet och förberedelserna. 
• Att du har en viss kunskap även om motståndarnas argument och kan bemöta dem. 
• Att du är aktiv i debatten och på ett självsäkert och kunnigt sätt presenterar partiets åsikter. 
• Att du är påläst och förberett dig så väl att du inte är beroende av manus eller fusklappar. 
• Att gruppen lämnar in ett dokument där de på ett insatt sätt beskriver sitt partis politiska 

åsikter när det gäller diskussionsämnena. 
 
För att få ett mycket väl godkänt betyg så vill jag att:  

• Att du uppfyller alla de krav som finns på de andra betygsnivåerna. 
• Att du är mycket väl påläst om flera av partierna och kan diskutera fritt kring ditt partis 

åsikter utan något manus. 
• Att din grupp och du lämnar in ett dokument där ni beskriver ert partis politiska åsikter 

på ett insatt sätt, men även redogör för hur de skiljer sig ifrån övriga partier. 
 
Lycka till! 
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