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DEBATTMATCEN
ÖVNING I MUNTLIG PRESENTATION FÖR SH2 OCH SV2

Som medborgare i ett demokratiskt samhälle är en rättighet att fritt få uttrycka 
våra åsikter och att kunna argumentera för en ståndpunkt är därför en viktig 
förmåga. I den här övningen får ni träna på det.

UPPGIFT
Klassen är indelad i fyra till sex grupper. Varje grupp får ett ämne som rör yttrandefrihet 
och en bestämd åsikt som gruppen måste företräda i en debatt mot en annan grupp som har 
samma ämne, men motsatt åsikt. Det spelar alltså ingen roll vilka åsikter ni egentligen har i 
frågan. Debattmatchen är ett rollspel.

DEBATTÄMNEN
1. Sverige och diktaturen 
Hösten 2016 besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Saudiarabien. Enligt regeringen 
var syftet med resan att t.ex. diskutera situationen för mänskliga rättigheter, kriget i Syrien 
men också “ett ökat utbyte inom bland annat innovation och hållbarhetsfrågor.” Med på 
resan var även företrädare för näringslivet, eftersom flera svenska företag bedriver handel 
med Saudiarabien. Samtidigt är Saudiarabien ingen demokrati. Yttrandefriheten begränsas i 
landet, kvinnor utsätts för allvarlig diskriminering och döds- och kroppsstraff används. Vilken 
relation ska Sverige egentligen ha med ett sådant land?

Grupp 1 vill att svenska företag inte ska få bedriva någon som helst handel med Saudiarabien. 
Grupp 2 anser att svenska företag ska kunna handla med vilka länder de vill – även diktaturer. 

2. Religion och yttrandefrihet
De senaste åren har frågan om det är okej att skämta om religion debatterats - inte minst 
på grund av Lars Vilks konst och den franska tidningen Charlie Hebdo satirteckningar och 
det hot och våld som de fått utstå. Men får man verkligen skämta om religion hur som helst? 
Eller borde religionen fredas från skämt, hån och hädelse?

Grupp 3 anser att religionen måste skyddas och att ett förbud mot att håna eller skämta om 
religion måste införas i Sverige.
Grupp 4 motsätter sig ett sådant förbud och anser att även religion och dess utövare måste 
tåla såväl skämt som kritik. 

3. Övervakning 
Det har nu gått över tre år sedan Edward Snowden avslöjade hur den amerikanska 
säkerhetstjänsten spionerar på stora delar av världens digitala kommunikation. En av 
anledningarna till den omfattande övervakningen är att USA vill kunna förhindra framtida 
terrorattentat. Snowden anklagades för spionage och stöld av statlig egendom, ett brott som 
kan ge upp till 30 års fängelse. Han flydde därför till Ryssland där han nu befinner sig. 
Snowden hävdar att han enbart läckt dokumenten för att ”informera allmänheten om vad 
som sker i deras namn och det som sker mot dem.”

Grupp 5 anser att övervakning av människors digitala kommunikation aldrig bör vara tillåten – 
varken från statens sida eller från privata företag. 

Grupp 6 anser att vi måste alla acceptera övervakning för att öka tryggheten och säkerheten.
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FÖRBEREDELSER
Förbered er i gruppen genom att skriva ner alla tänkbara argument för er ståndpunkt. Tänk 
på att vädja både till åhörarnas förnuft och känsla och försök ge fakta och exempel som stöd 
för er tes (den åsikt som ni står för). Finns det möjlighet kan det också vara bra att söka fakta 
i flera olika källor. Bestäm rollfördelningen inom gruppen. Vem ska säga vad? Försök ge alla 
gruppmedlemmar en roll i debatten.

DEBATTEN
Grupp ett ska möta grupp två, grupp tre ska möta grupp fyra och grupp fem ska möta grupp 
sex i en debattmatch. Debatterna inleds med att varje grupp får max fem minuter var för 
ett anförande, som följs av replikskiften. Resten av klassen agerar publik och efter debatten 
värderar de era argument för att avgöra vilka som är mest trovärdiga.

Läs mer om mänskliga rättigheter

www.amnesty.se


