ægte åbent

Debat-øen
Deltagere:
Mindst fem personer, men I kan være rigtig mange.
Formål:
I skal lære at acceptere andre, selvom deres holdning måske ikke altid er
den samme som jeres
Forberedelse/materialer:
Find et reb, en klokke og print 10+ emnekort, et “for”-kort og et “imod”kort (alle kort kan findes på https://www.ungdomsoen.dk/spejderdagen)
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ægte åbent

Debat-Øen
Intro:
I et demokrati er debatten vigtig; at have muligheden for at ytre sin mening og argumentere for sin sag. Det er en
arena, som specielt bruges af politikere for at debattere deres holdning i forhold til, hvilken politisk kurs Danmark
skal have. Men debatter er ikke blot for politikere. Det er vigtigt, at vi tør blande os, da det er herigennem, vi bliver
klogere på vores personlige meninger, værdier og synspunkter. Dog kan en debat sommetider udvikle sig til en kamp
om, hvem der kan råbe højest. Kunsten er at finde modet til at gå ind i debatten og samtidig lytte til modparten. I
denne aktivitet har I muligheden for at debattere forskellige aktuelle og relevante emner og blive klogere på jer selv
og jeres værdier.
Runde 1:
I gruppen udvælger I én person, som kan agere ‘debat-master’ i denne aktivitet. De resterende deltagere er debattører. Debat-masterens rolle er at læse emnekortene højt, styre at antallet af personer på ‘polerne’ overholdes, ringe
med klokken for at afmærke ny runde og forholde sig neutralt i debatten.
Rebet lægges på jorden/gulvet sammen med kortene ‘for’ og ‘imod’, for at afmærke de to ‘poler’.
Gruppen deles nu op i to lige store grupper (så vidt muligt). Debat-masteren skriver antallet af debattører i hver pol
ned (eksempelvis 10 ‘for’ og 11 ‘imod’).
Runde 2:
Debat-masteren trækker et emnekort fra bunken og læser det højt. Debattørerne vælger side ‘for’ eller ‘imod’. Antallet af debattører på polerne må ikke overskride antallet, som debatmasteren nedskrev i runde et. Hvis der er for
mange på én side af rebet, må de sidst-ankomne debattører indtage den modsatte pol. Nogle debattører skal altså
debattere ud fra et standpunkt, som ikke umiddelbart stemmer overens med deres personlige holdning. Det er nu
debattørernes opgave at komme med argumenter for eller imod alt efter deres valgte pol. Efter 5 til 10 minutters
diskussion ringer debatmasteren med klokken, trækker et nyt kort og læser det højt for debattørerne, som igen vælger side ‘for’ eller ‘imod’. Dette gentages fire til fem gange, og debat-masteren afslutter debatten ved at ringe med
klokken og debattørerne siger “tak for debatten” til hinanden
Runde 3:
Deltagerne finder sammen i par og stiller hinanden tre spørgsmål:
1. Hvad kan få dit pis i kog?
2. Hvorfor kan det få dit pis i kog?
3. Hvad gør du når dit pis er i kog?
Dette gentages tre gange, hvor deltagerne finder en ny makker i hver omgang.

Corona-special:

Nogen aktiviteter kræver at man kan være fysisk sammen, og Debat-øen er en af dem. Vi opfordrer jer
derfor til at huske denne aktivitet, til I igen kan samles.
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