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Vi har udviklet 6 opgaver af forskellig længde, arbejdsform og som repeterer forskellige 
emner i Europe Alive. Her får du den information, der skal til for at facilitere øvelserne. 
Eleverne instrueres af det opgaveark, som hører til øvelsen.   

Opgave 1: Realistisk – urealistisk. 45 min.  
 

Læringsmål:  Eleverne skal genkalde sig deres oplevelser i Europe at Work og vurdere, hvor 
meget de ligner virkelighedens EU.  
 
Arbejdsform: Grupper af 2-4 elever tager i fællesskab stilling til realismen i elementer i 
spillet og anbringer dem på en akse fra mindst til mest realistisk. Du kan tilføje flere 
elementer for at udvide øvelsen. Slut af med fælles opsamling som kan foregå ved, at eleverne 
diskuterer placeringen af elementerne på en fælles skala, som kan tegnes på tavlen. 
 
Læreproces:  Sammenligning af baggrundsviden om EU og erfaring fra spillet samt kritisk 
refleksion over spillets fiktive, men delvis virkelighedstro elementer.  
 
Materiale: Ark 1 Realistisk – Urealistisk  
 

Opgave 2: Tag én ud. 30 min. 
 
Læringsmål: Eleverne får en klarere idé om, hvilken funktion Kommissionen, Parlamentet, 
Ministerrådet, medierne og lobbyisterne har i EU's lovgivningsproces.    
 
Arbejdsform: Eleverne inddeles i fem grupper, som får hver sit opgaveark. Grupperne skal 
finde argumenter for at fjerne én bestemt af aktørerne i EU's lovgivningsproces for at gøre 
processen mere enkel. Efter ca. 15 minutter fremlægges argumenterne i klassen og udfordres 
af dem, der indtog disse roller i spillet (og andre).   
 
Læreproces: Eleverne præciserer hovedelementer i EU’s institutionelle design og overvejer 
rationalet bag, at lovgivningsprocessen er indrettet, som den er.   
 
Materiale: Ark 2 Tag én ud 
 
 

Opgave 3: Når flertallet bliver kvalificeret. 20 min.  
 
Læringsmål: Eleverne repeterer Ministerrådets regel om kvalificeret flertal og får forståelse 
for, hvad afstemningsformen betyder for medlemslandenes forhandlingsform og resultater.   
 

Færdigt arbejde: til læreren 
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Arbejdsform: Eleverne inddeles i grupper af 2-4 elever. Uddel materialet til grupperne og 
saml evt. op efter 20 minutter. 
 
Læreproces: Genkaldelse af situationer i spillet og fælles refleksion over det.   
 
Materiale: Ark 3 Når flertallet bliver kvalificeret 

 

Opgave 4: Hvornår er europæiske love bedre end nationale? 45 min. 
 

Læringsmål: At skærpe elevernes forståelse af, hvordan centralisering på EU-niveau kan 
begrundes med overordnede samfundsinteresse versus interesser hos bestemte erhverv og 
samfundsgrupper. 

Arbejdsform: Grupper af 4 -6 elever udarbejder en SWOT-analyse. De skal udfylde felterne i 
skemaet og ende med en anbefaling af, om reglerne mod social dumping bør vedtages 
nationalt eller i EU. På hvert SWOT-skema er nævnt en aktør, som de skal tage udgangspunkt i 
f.eks. en lastbilchauffør fra Litauen eller ejeren af en fransk vingård. Efter ca. 25 minutter 
fremlægges anbefalingerne. Slut af med at spørge klassen, hvad konsekvensen ville være, hvis 
f.eks. reglerne om social dumping er meget forskellige.   
 
Læreproces: Øvelse i at bruge apolitiske analyseværktøjer som SWOT. Præsentation og 
perspektivering af konklusioner.  

Materiale: Ark 4 Hvornår er europæiske love bedst? 

 

Opgave 5: Rettigheder og pligter i internationalt samarbejde. 20 min. 
 

Læringsmål: At forstå fordele og ulemper ved mindre forpligtende former for internationalt 
samarbejde versus ”EU-metoden”.    

Arbejdsform: Grupper af 2-4 elever finder eksempler på fordele og ulemper i mere og mindre 
forpligtende, internationalt samarbejde.   

Læreproces: Eleverne kommer i tanke om internationale problemer, der løses mere eller 
mindre godt i de nuværende institutionelle rammer  

Materiale: Ark 5 Rettigheder og pligter i internationalt samarbejde 

 

Opgave 6: Ministeren og tillidsmanden. Hjemmearbejde.  
 

Læringsmål: Eleverne arbejder med ulemper og fordele ved fælles EU-regler om 
arbejdskraftens fri bevægelighed.   

Arbejdsform: Eleverne skriver et notat som udgangspunkt for en tale. Lad evt. nogle af 
eleverne holde deres tale for klassen i næste lektion.  

Læreprocesser: Repetition af hovedpunkter i forløbet.   

Materiale: Ark 6 Ministeren og tillidsmanden   


