
 Parlamentet Ja/Nej 
5 poäng om man klarar 1 minut  

 
● Utse en tidtagare 

● Alla i gruppen drar en lapp med ett ämne att tala om och förbereder 

sig en kort stund 

● Utse vem som ska börja 

 
1.Talaren håller ett tal på sitt ämne 

2.Efter en minut får resten av gruppen ställa ja - och 

nej-frågor till talaren om det hen talat om 

3.Talaren ska svara på gruppens frågor men får inte 

säga ja, nej, kanske eller tveka 

4.Talaren ska klara av att bli intervjuad i en minut för 

att få poäng 

5.Om personen inte klarar det blir det omedelbart 

nästa persons tur 



 

Parlamentet - På vilket sätt? 
- 5 poäng - om man klarar uppdraget (2 minuter) 

 
Innan ni börjar: 

● Utse en tidtagare 

● Bestäm vem som börjar 

● Personen till vänster om den som börjar är “matare” och ska ge ett 

nytt kort till den som talar var 20:e sekund  

● Låt den som ska tala förbereda sig en kort stund 

 

Instruktion: 

1.Den som talar drar ett ämne att tala om 

2.Var 20:e sekund  får hen en uppmaning om hur hen 

ska bete sig 

3.Alla i gruppen ska se kortet hen får (så de ser att 

det går rätt till) 

4.Efter 2 minuter är det nästa talares tur 

 



 
“Rappakalja” 

- 5 poäng - Om man gissar rätt  
- 1 poäng varje gång någon väljer din förklaring 

 

Innan ni börjar: 
● Bestäm vem som börjar 

● Alla ska ha en penna  

● På bordet finns två högar: en med tomma kort och 

en med “svåra ord” 

Instruktion: 
1. Den som börjar drar ett kort med ett “svårt ord” och läser upp det 

högt  

2. Alla andra tar ett tomt kort och skriver en förklaring till vad ordet 

betyder 

3. Den som läser upp ordet ska även skriva ned den riktiga betydelsen på 

ett tomt kort 

4. ...och samlar sedan in alla kort 

5. ...och läser upp allas förklaringar (och den som är rätt) 

6.  Nu ska alla bestämma sig för vilken förklaring som är den riktiga 

 



Argumentera mera! 
- 1 poäng för varje ord man på ett snyggt sätt får in i sin 

argumentation 

 

Innan ni börjar: 
● Utse en tidtagare 

● Bestäm vem som börjar 

● Personen till vänster om den som börjar är “matare” och ska ge ett 

nytt kort till den som talar var 20:e sekund  

● Låt den som ska argumentera förbereda sig en kort stund 

 

 

Instruktion: 

1. Den som talar drar ett ämne att argumentera 

för- eller emot 

2. Var 20:e sekund får hen ett nytt ord som måste 

vävas in i argumentationen - innan nästa ord 

kommer... 

 

 



 

 

 


