
 

Talekort, Førstetaler (For-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra publikum) 

• Snappy intro 

• Jeg har 2 argumenter i dag, og de er: (giv kun titlen/dine pointer) 

• Mit første argument er …… (PEE nummer 1) 

• Det bringer mig til mit andet argument …..(PEE nummer 2) 

• Hvad har jeg fortalt jer/dig i dag 

• Snappy outro 

Talekort, Førstetaler (Imod-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra 

publikum) 

• Snappy intro 

• Jeg har 2 argumenter i dag, og de er: (giv kun titlen/dine pointer) 

• Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)… 

• Mit første argument er …… (PEE nummer 1) 

• Det bringer mig til mit andet argument …..(PEE nummer 2) 

• Hvad har jeg fortalt jer/dig i dag 

• Snappy outro 

Talekort, Andentaler (For-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra publikum) 

• Snappy intro 

• Jeg har 1 sidste argument med i dag, og det er: (giv kun titlen/dine pointer) 

• Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)… 

• Mit argument er …… (PEE nummer 3) 

• Hvad har jeg fortalt jer/dig i dag 

• Snappy outro 

Talekort, Andentaler (Imod-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra 

publikum) 



• Snappy intro 

• Jeg har 1 sidste argument med i dag, og det er: (giv kun titlen/dine pointer) 

• Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)… 

• Mit argument er …… (PEE nummer 3) 

• Hvad har jeg fortalt jer/dig i dag 

• Snappy outro 

Talekort, Tredjetaler (For-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra publikum) 

• Snappy intro 

• Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)… 

• Det vi har hørt i dag (Opsummering på PEE nummer 1, 2 og 3) 

• Snappy outro 

  



Talekort, Tredjetaler (Imod-siden) (3 minutters tale), (husk 2 spørgsmål fra 

publikum) 

• Snappy intro 

• Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)… 

• Det vi har hørt i dag (Opsummering på PEE nummer 1, 2 og 3) 

• Snappy outro 

PEE 

• Point: Giv din pointe/begrundelse i en kort sætning 

• Evidence: Beskriv eksempler, sammenligninger, statistikker, eller facts der understøtter din pointe. 

• Explanation: Vis hvordan din evidens støtter din pointe og hvorfor den er sand og vigtig. 

 

Forberedelse i grupper inden debatten: 

• 1) Individuel brainstorm (2 min) 

• 2) Delt brainstorm 

• 3) Vælg begrundelser/pointer 

• 4) Beslut 1., 2. og 3. taler 

• 5) Fordel jeres pointer på 1. og 2. taler  

• 6) 1. og 2. taler arbejder selv på PEE 

• 7) Husk 3. taler har ikke nye argumenter  

• 8) Fordel opgaver: Forberede kommentarer, finde evidens,  

• hjælpe med snappy intro/outro eller Pee.  

 

 


