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HUR FUNGERAR EU  
HUR PÅVERKAS EU AV SVERIGE OCH HUR PÅVERKAR SVERIGE EU 

Under de kommande tre veckorna den här terminen ska vi 
jobba med EU. Vad bestämmer man om i där? Varför finns 
EU? Vilka argument finns till att vara med och varför vill man 
avstå? 
 
Arbetet kommer att innehålla två delar en teoretisk och en 
praktisk. Den första delen handlar om hur EU är uppbyggt, 
vilka delar det finns, varför det finns och vem som bestämmer 
vad. 

Den andra delen är en mer praktisk del. Då kommer ni att 
arbeta i grupp. Varje grupp ska representera en land i 
ministerrådet. Under två dagar ska ministerrådet ha 
förhandlingar. Länderna kommer debattera hur man ska 
hantera flyktingar som kommer till EU. 

I EU (på riktigt) består ministerrådet av en person från varje 
land, vem detta är beror på vilken fråga det gäller, 
justitieministern i landet om det gäller lagar, jordbruksministern 
om det gäller jordbruk o.s.v. Utifrån hur stort landet är har de 
olika många röster. När man röstar utgår man från vad landet 
vill.  

VIKTIGT DOKUMENT OCH LÄNK 
TILL ROLLSPELET:  
  

http://www.eu-
upplysningen.se/Om-EU/
Klickbar-EU-karta/ 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Klickbar-EU-karta/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Klickbar-EU-karta/


VAD? HUR? VARFÖR?

Vad ska vi göra: 
* Genomgångar av Europa. Kunskapsmagasinet för unga. 
Den laddar du hem här: https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/
035ca288-88e9-43b5-848b-4c5281ebf1d0  
Vi kommer arbeta med häftet under lektionerna med genomgångar och tillhörande 
frågor. 
* Se på film Europeiska unionen V4870 på www.sli.se 
* Quiz på https://europa.eu/teachers-corner/quiz_sv  
* Diskussioner i klassrummet 
* Samarbete i ett rollspel  

Hur ska det redovisas: 
* Test på dina kunskaper onsdag vecka 39. Det kommer vara fokus på häftets 

information. 
* Rollspel på lektion i slutet av vecka 39 alternativt i början av vecka 40 beroende på 

hur många lektioner som försvinner fram tills dess. 

Varför ska vi göra det: 
I det centrala innehållet står det: 
* Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 
* Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt 

hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.  
 
I kunskapskraven står det: 
* Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika 

samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i 
samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis 
komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  

* Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden 
och processer och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade och 
nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- 
och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 

https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/035ca288-88e9-43b5-848b-4c5281ebf1d0
http://www.sli.se
https://europa.eu/teachers-corner/quiz_sv
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/035ca288-88e9-43b5-848b-4c5281ebf1d0
http://www.sli.se
https://europa.eu/teachers-corner/quiz_sv


Vecka 20-22 åk 8 	 	

HUR FUNGERAR EU  
HUR PÅVERKAS EU AV SVERIGE OCH HUR PÅVERKAR SVERIGE EU 

I ert häfte ”Europa. Kunskapsmagasinet för unga” finns det frågor i varje kapitel. Dessa ska du göra och vi 
kommer gå igenom facit till dessa. Vissa av frågorna är diskussionsfrågor och räkna med att de kommer vi 
göra tillsammans i klassrummet.

Vill du fundera lite extra och lämna in en skriftlig uppgift så har du en fördjupningsfråga att arbeta med. 
Den får vara max en sida lång.

1. Fördjupning:  
Brexit -Storbritannien har haft en folkomröstning där man röstade för att lämna EU. Försök att hitta 
vilka argument man använde som lyfte fram för att vara kvar respektive gå ur. Fundera också på vilka 
konsekvenser som det kommer få för Storbritannien och resten av EU när Storbritannien lämnar EU. 
Eller tror du att de verkligen kommer lämna EU…?

INSTUDERINGSFRÅGOR


