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Diskutera EU

Den här övningen utmanar, väcker frågor och fördjupar deltagarnas kunskap om 
EU. Övningen innehåller 45  frågekort som är uppdelade på 11 olika ämnen. 
Frågekorten tar upp olika europeiska utmaningar och vägval samt öppnar upp för 
diskussion och olika perspektiv på dessa frågor. 

Alla ämnen introduceras på frågekortets framsida för att sätta frågan i rätt kontext. 
En del av frågekorten är på en mer avancerad nivå som kan användas om det passar 
gruppen. Det finns också möjlighet att komplettera med egna frågekort.

För vem? 
Övningen är lämplig att göra tillsammans med unga i gymnasieålder i 
klassrummet, på fritidsgården eller ungdomscentret.

Tidsåtgång
Cirka 15–40 minuter.



3.

Gruppövning med diskussionskort

1. Skriv ut och klipp isär diskussionskorten (nedan) i det antal du behöver. 
Ta eventuellt bort frågor som du anser inte passar gruppen eller 
aktiviteten. Det går även att komplettera med egna frågor. 

2. Det är viktigt att alla känner sig bekväma med att delta aktivt i övningen. 
Låt därför gärna den här övningen bli en uppföljning på en annan 
aktivitet som också har temat Europa eller demokrati. 

3. Dela upp gruppen i smågrupper (3–5 personer) och ge dem varsin 
uppsättning av diskussionskorten. Antingen får alla grupper alla kort 
eller så delar du upp korten så att alla grupper får någon/några frågor per 
tema.

4. Instruera grupperna att de ska dra ett kort i taget och diskutera det till 
de känner sig färdiga alternativt kört fast. Berätta hur lång tid de har för 
övningen, förslagsvis 15–40 minuter. 

5. Samla ihop grupperna till en gemensam diskussion i storgrupp och 
diskutera följande frågeställningar:

• I vilka frågor var ni mest överens?

• I vilka frågor gick era åsikter mest isär?

• Kan ni identifiera någon stor utmaning som EU står inför?

• Fanns det några särskilt svåra frågor att svara på? Varför var dessa svåra? 
(Saknades det information – vilken?)

Så går övningen till
Övningen kan genomföras på många olika sätt. Här presenteras två 
sätt, som en ”walking-wall” i par eller som en gruppövning. Välj det 
alternativ som passar dig och din grupp bäst. 



4.

Karuselldiskussion

1. Välj ut 4–5 diskussionsfrågor som passar in på just det temat som er 
aktivitet handlar om. 

2. Skriv ut och klipp isär diskussionskorten (nedan)  och klistra upp dem 
mitt på blädderblocksblad (ett kort per blad) och lägg ut bladen på olika 
bord. 

3. Dela upp deltagarna i lika många grupper som du har diskussionsfrågor 
och placera ut dem vid varsitt bord. Det bör vara 3–5 personer per grupp 
för att få till en bra diskussion med flera perspektiv. 

4. Inled diskussionsrundor

• Diskussionsrunda 1 (10–15 minuter). Grupperna diskuterar 
sin fråga. Deltagarna skriver ner nyckelord från sin diskussion på 
blädderblocksbladet. När diskussionsrundan är slut stannar en deltagare 
kvar vid bordet och de andra går vidare till nästa bord.

• Diskussionsrunda 2–3 (á 10 minuter). Deltagaren som har stannat kvar 
vid bordet börjar med att presentera vad den förra gruppen kom fram till. 
Därefter fortsätter diskussionen. Vad håller den nya gruppen med om/
inte med om? Deltagarna kompletterar och skriver ner nya nyckelord på 
blädderblocksbladet. När diskussionsrundan är slut stannar en deltagare 
kvar vid bordet och de andra går vidare till nästa bord. Det blir nya 
diskussionsrundor till alla grupper har varit vid alla bord och diskuterat 
alla frågor. I varje runda sitter en ny person kvar.

• Diskussionsrunda 4 (10 minuter). Inför den sista rundan ber du 
grupperna att försöka sammanfatta diskussionerna utifrån vad som står 
på blädderblocksbladen och ta fram ett förslag på svar. Begränsa antalet 
diskussionsrundor till fyra då fler än fyra kan kännas utdraget. 

5. Samla ihop alla i storgrupp och låt varje grupp kort få presentera 
resultat av den sista diskussionsrundan de deltog i. Till sin hjälp har de 
nyckelorden på blädderblocksbladet. 



Vad gör EU? Vad gör EU?

Vad gör EU? Vad gör EU?

EU är aktivt i nästan alla politikområden. EU:s rätt att införa nya 
lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda 
frågor. I vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella 
handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. I andra frågor får EU 
inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.

EU är aktivt i nästan alla politikområden. EU:s rätt att införa nya 
lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda 
frågor. I vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella 
handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. I andra frågor får EU 
inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.

EU är aktivt i nästan alla politikområden. EU:s rätt att införa nya 
lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda 
frågor. I vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella 
handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. I andra frågor får EU 
inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.

EU är aktivt i nästan alla politikområden. EU:s rätt att införa nya 
lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda 
frågor. I vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella 
handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. I andra frågor får EU 
inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.



Fråga 1.
Finns det andra frågor som du tycker att EU inte bör  
ta beslut om?

Fråga 3.
Vilka slags frågor är omöjliga för Sverige att lösa på  
egen hand utan EU-samarbetet? 

Ge exempel och förklara varför.

Fråga 2.
Vilka är de viktigaste frågorna för EU att satsa på de  
kommande åren, tycker du?

Fråga 4.
EU skapades för att bevara freden i Europa efter andra 
världskriget. Nu har det varit fred i EU i 70 år. Bidrar EU 
till fred i Europa? 

Förklara varför/varför inte.



Vad gör EU? Vad gör EU?
EU är aktivt i nästan alla politikområden. EU:s rätt att införa nya 
lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda 
frågor. I vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella 
handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. I andra frågor får EU 
inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.
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inte bestämma något alls, det gäller till exempel skatter och sjukvård.

Medborgarinitiativ Medborgarinitiativ
Medborgare och organisationer som vill påverka EU:s politik 
kan starta ett medborgarinitiativ. Det första medborgarinitiativet 
handlade om att alla ska ha rätt till rent vatten. Initiativtagarna 
lyckades samla in över en miljon signaturer från minst sju olika 
länder och EU-kommissionen var därför tvungen att ta upp  
deras förslag.

Medborgare och organisationer som vill påverka EU:s politik 
kan starta ett medborgarinitiativ. Det första medborgarinitiativet 
handlade om att alla ska ha rätt till rent vatten. Initiativtagarna 
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länder och EU-kommissionen var därför tvungen att ta upp  
deras förslag.



Avancerad fråga.
EU-länderna utvecklar militärt samarbete för fredsbevarande 
insatser. Tycker du att EU borde ha en gemensam armé istället 
för att varje land har sin egen?

Avancerad fråga.
Vad menas med EU:s motto ”förenade i mångfalden”? Stämmer 
det eller suddas våra olika kulturer ut av EU?

Fråga 1.
Hur tror du man kan lyckas få ihop en miljon signaturer från 
minst sju olika länder?

Fråga 2.
Om du skulle starta ett europeiskt medborgar-initiativ, vad 
skulle det handla om?



Europaparlamentet Europaparlamentet
I Europaparlamentet sitter 705 europaparlamentariker från alla EU:s 
medlemsländer. 21 av dem kommer från Sverige och svenska partier. 
Inne i Europaparlamentet måste de samsas med andra liknande 
partier från andra länder i Europaparlamentstes politiska grupper. 
Just nu finns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet.
De Gröna är ett exempel på en politisk grupp som samlar alla 
miljöpartier i Europa.

I Europaparlamentet sitter 705 europaparlamentariker från alla EU:s 
medlemsländer. 21 av dem kommer från Sverige och svenska partier. 
Inne i Europaparlamentet måste de samsas med andra liknande 
partier från andra länder i Europaparlamentstes politiska grupper. 
Just nu finns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet.
De Gröna är ett exempel på en politisk grupp som samlar alla 
miljöpartier i Europa.

Europaparlamentet Europaparlamentet
I Europaparlamentet sitter 705 europaparlamentariker från alla EU:s 
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miljöpartier i Europa.



Avancerad fråga.
Skulle det vara bättre om alla européer väljer mellan samma 
(europeiska) partier i stället för nationella partier när vi röstar i 
Europaparlamentsvalet? Nu röstar svenskar på svenska partier, tyskar 
på tyska partier och så vidare. Vilka för- och nackdelar ser du med att 
skapa ”europeiska partier” som alla européer kan rösta på?

Avancerad fråga.
 Man brukar säga att politikerna i Europaparlamentet 
arbetar mindre konfrontativt, att de försöker kompromissa 
för att hitta den bästa lösningen mellan partierna.  Varför 
tror du att det är så?

Fråga 1.
I det svenska riksdagsvalet 2018 röstade 87 procent. I valet 
till Europaparlamentet året därpå röstade 55 procent av 
svenskarna. Varför tror du att så många färre personer röstar i 
Europaparlamentsvalet än i det svenska riksdagsvalet?

Fråga 2.
Tänker du rösta i nästa Europaparlamentsval 2024?  
Varför/varför inte?



Ministerrådet Ministerrådet
Det är ministerrådet som bestämmer om EU:s lagstiftning 
tillsammans med Europaparlamentet. I ministerrådet sitter en 
minister från varje land. Sveriges regering är alltså med och beslutar 
om alla lagar i EU, både genom de svenska ministrarna i rådet och 
genom de svenska europaparlamentarikerna i Europaparlamentet. 

Det är ministerrådet som bestämmer om EU:s lagstiftning 
tillsammans med Europaparlamentet. I ministerrådet sitter en 
minister från varje land. Sveriges regering är alltså med och beslutar 
om alla lagar i EU, både genom de svenska ministrarna i rådet och 
genom de svenska europaparlamentarikerna i Europaparlamentet. 

Ministerrådet Påverkan
Det är ministerrådet som bestämmer om EU:s lagstiftning 
tillsammans med Europaparlamentet. I ministerrådet sitter en 
minister från varje land. Sveriges regering är alltså med och beslutar 
om alla lagar i EU, både genom de svenska ministrarna i rådet och 
genom de svenska europaparlamentarikerna i Europaparlamentet. 

I EU:s ungdomsdialog tillfrågas unga runt om i Europa om deras 
förslag och prioriteringar för EU:s ungdomspolitik. Så var till 
exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.



Fråga 1.
I Sverige bor det cirka 10 miljoner människor, medan det i 
Tyskland bor cirka 83 miljoner människor. Är det rättvist att ett 
litet land som Sverige och ett stort land som Tyskland har lika 
många röster, det vill säga en röst, i ministerrådet? Är det rättvist 
att Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet, medan 
Tyskland har 96 ledamöter?

Avancerad fråga.
EU-lagstiftningen måste finnas på alla 24 officiella språk. 
Europaparlamentets ledamöter har rätt att använda vilket som helst 
av dessa språk i parlamentets debatter. Är det bra eller dåligt, tycker 
du?

Fråga 2.
I vissa frågor måste alla länder vara överens i rådet. Det gäller 
till exempel i utrikespolitik. Det räcker att ett land säger ”stopp” 
så kan EU inte göra eller säga något i frågan. Är det bra eller 
dåligt, tycker du?

Fråga 1.
Går det att påverka EU-politiken, tycker du? Hur skulle du 
gå tillväga om du hade ett förslag på något som du tycker 
borde förändras i hela EU?



Påverkan Påverkan

Påverkan Påverkan

I EU:s ungdomsdialog tillfrågas unga runt om i Europa om deras 
förslag och prioriteringar för EU:s ungdomspolitik. Så var till 
exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.
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exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.

I EU:s ungdomsdialog tillfrågas unga runt om i Europa om deras 
förslag och prioriteringar för EU:s ungdomspolitik. Så var till 
exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.

I EU:s ungdomsdialog tillfrågas unga runt om i Europa om deras 
förslag och prioriteringar för EU:s ungdomspolitik. Så var till 
exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.



Fråga 2.
Hur kan du gå tillväga för att få en politiker eller ett parti  
att lyssna på dig och dina kompisar om ni har en idé?

Fråga 4.
Är det viktigt att unga är med och bestämmer om frågor som 
handlar om deras liv?

Fråga 3.
Föreningar är ett viktigt sätt för unga att engagera sig och föra fram 
sina åsikter. Tycker du att svenska föreningar är öppna för alla unga 
eller finns det hinder för att alla ska kunna delta?

Fråga 5.
Som europeisk medborgare har du rätt att rösta i valet till Europa- 
parlamentet. Du har även olika rättigheter som till exempel att 
starta ett medborgarinitiativ, rätt till sjukvård i andra länder och 
skydd mot diskriminering. Men europeiskt medborgarskap handlar 
också om att göra sin röst hörd och vara med och forma Europa. 
Som aktiv europeisk medborgare kan du vara med och påverka 
samhället tillsammans med andra runt om i Europa. Men hur?



Påverkan
I EU:s ungdomsdialog tillfrågas unga runt om i Europa om deras 
förslag och prioriteringar för EU:s ungdomspolitik. Så var till 
exempel fallet när EU:s 11 ungdomsmål bestämdes.

Rättigheter

Rättigheter Rättigheter

I EU:s fördrag (grundlag) står att EU:s värderingar är människans 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för 
de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.

I EU:s fördrag (grundlag) står att EU:s värderingar är människans 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för 
de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.

I EU:s fördrag (grundlag) står att EU:s värderingar är människans 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för 
de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.



Avancerad fråga.
Låt säga att du och dina kompisar vill ordna ett möte mellan 
unga och politiker för att diskutera sjukvård, utbildning, 
migration, klimat eller jämställdhet. Vilken typ av politiker  
vore bäst att bjuda in: kommunalpolitiker, riksdagspolitiker  
eller europaparlamentariker?

Fråga 1.
Har vi samma grundvärderingar i hela Europa, tycker du?

Fråga 2.
Sverige var först i världen med att 1974 låta mamma-pappa-par 
dela föräldraledigheten mellan sig. Sedan dess har man successivt 
introducerat öronmärkta månader till vardera föräldern. 2019 
bestämde EU att två månader av föräldraledigheten inte ska 
kunna överlåtas mellan föräldrarna. Är det bra att EU bestämmer 
om detta eller är det bättre att varje land får bestämma själv?

Fråga 3.
Hur kan EU påverka länder utanför Europa att respektera mänskliga 
rättigheter? På vilka sätt, tror du? 



En gemensam  
europeisk marknad

En gemensam  
europeisk marknad
Med sina 446 miljoner invånare är EU en stor marknad. Det finns 
flera varumärkningar som vi använder runt om i hela EU, till 
exempel EU:s märkning för ekologiska produkter som garanterar att 
EU:s regler för ekologiskt jordbruk har följts. EU har även andra 
varumärkningar, till exempel ekomärket, eller EU-lövet, som är en 
enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU.

Med sina 446 miljoner invånare är EU en stor marknad. Det finns 
flera varumärkningar som vi använder runt om i hela EU, till 
exempel EU:s märkning för ekologiska produkter som garanterar att 
EU:s regler för ekologiskt jordbruk har följts. EU har även andra 
varumärkningar, till exempel ekomärket, eller EU-lövet, som är en 
enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU.
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de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.



Avancerad fråga.
Europeiska kommissionen kontrollerar så att EU:s medlems-
länder följer EU:s lagar. Upptäcker Europeiska kommissionen 
att ett land inte har följt EU:s lag kan landet få stå till svars i 
domstol och ett land kan dömas till böter. Är det bra eller dåligt 
– vad tycker du?

Fråga 1.
Den ekologiska odlingen regleras idag av EU. Det finns minimi-
regler för livsmedelskvalitet samt miljö- och djurskydd som 
måste uppfyllas för att varor ska få säljas som ekologiska i EU:s 
medlemsländer. I Sverige har vi även KRAV-märket som driver 
utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel. Behöver vi 
både en nationell och en europeisk ekologisk varumärkning? 

Avancerad fråga.
Vad bör EU göra om ett land inte följer EU:s lag om  
mänskliga rättigheter, tycker du?

Fråga 2.
Genom att ha en gemensam europeisk marknad – där alla 
länder kan köpa varor från alla andra länder utan att betala 
tull – har det visat sig att vi konsumenter får fler varor att 
välja mellan till lägre priser. Varför är det så tror du? 



En gemensam  
europeisk marknad
Med sina 446 miljoner invånare är EU en stor marknad. Det finns 
flera varumärkningar som vi använder runt om i hela EU, till 
exempel EU:s märkning för ekologiska produkter som garanterar att 
EU:s regler för ekologiskt jordbruk har följts. EU har även andra 
varumärkningar, till exempel ekomärket, eller EU-lövet, som är en 
enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU.

EU:s påverkan  
på Sverige
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EU:s påverkan  
på Sverige

Ungefär hälften av alla frågor som kommunen hanterar har på ett eller 
annat sätt med EU att göra. Det handlar inte bara om lagar och regler 
som EU har beslutat om och som Sverige måste följa. Det kan också 
handla om pengar och stöd som EU ger till kommuner i Sverige för 
att driva olika projekt, till exempel ungdomsutbyten inom Erasmus+.
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Fråga 3.
EU:s konsumentskydd ger bland annat två veckors ångerrätt på 
internetköp, garanti i två år och fri roaming i hela Europa. Känner 
människor till sina rättigheter, tror du? Hur kan man säkerställa att 
alla vet om detta?

Fråga 2.
Vilken tycker du är den mest positiva påverkan som EU har på 
Sverige och våra liv?

Fråga 3.
Vilken tycker du är den sämsta påverkan och effekten som EU har på 
Sverige och våra liv?

Fråga 1.
Känner människor till vad och hur EU påverkar Sverige och 
människors liv? Tycker du att det är viktigt att de som bor i 
Sverige känner till hur EU påverkar, eller spelar det ingen roll?



EU:s påverkan  
på Sverige
Ungefär hälften av alla frågor som kommunen hanterar har på ett eller 
annat sätt med EU att göra. Det handlar inte bara om lagar och regler 
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EU:s program  
för unga

Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är EU:s program för 
unga. Så många som totalt 853 000 unga har under år 2018 deltagit 
i volontärprojekt i andra länder, gjort student- eller ungdomsutbyten 
eller genomfört andra projekt och aktiviteter som är möjliga genom 
Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 70 procent av alla unga 
som deltagit på utbyten, projekt eller åkt iväg som volontärer tror att 
deras chanser att få ett jobb har ökat.
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Fråga 4.
Under bränderna som härjade i Sverige sommaren 2018 
skickade bland annat Polen brandmän till hjälp. Vad finns det 
för andra samhällsinsatser som kunde vara smart att hjälpas åt 
med genom att låna ut experter och hjälp till varandra?

Fråga 2.
Tror du att det är utvecklande att åka utomlands på 
ungdomsutbyten, projekt eller volontärtjänster? Vad kan  
man lära sig som man inte lär sig i skolan?

Fråga 1.
Borde alla svenska ungdomar få chans att åka utomlands  
på ett utbyte av något slag?  I så fall, varför?

Fråga 3.
Har ungdomsutbyten, europeiska projekt och volontärtjänst med 
demokrati att göra tycker du? Varför/varför inte?
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Fråga 4.
En volontär är någon som jobbar för att förbättra samhället 
utan att få betalt. 21 procent av svenska ungdomar  
svarar att de har deltagit i en volontäraktivitet de senaste  
12 månaderna enligt Eurobarometern. Är det viktigt för 
samhället att unga gör volontärinsatser?

Fråga 6.
Vad skulle du vilja arbeta med om du åkte till ett annat  
EU-land som volontär?

Fråga 5.
Ungdomsledare och ungdomar på en ungdomsgård i Tyskland 
undrar om er ungdomsgård vill vara med och göra ett ungdoms-
utbyte med dem och en ungdomsgård i Ungern. Ni skulle 
träffas under en vecka och tillsammans göra så att de orter där 
ni bor blir bättre för unga att leva i. Vad är ert förslag på vad ni 
skulle kunna göra eller diskutera under ungdomsutbytet?

Avancerad fråga.
Er kommun har en så kallad vänort eller vänortskommun (kompisstad) 
i Frankrike. Nu samlar de in idéer för vad de ska göra tillsammans 
nästa år. Vad tror du att kommuner i olika länder kan lära sig av 
varandra? Vilka kommunala verksamheter (till exempel skola, infra- 
struktur, omsorg, kultur- och fritid eller miljö) skulle du föreslå för 
en veckas utbyte och kompetens-utvecklingi Frankrike? Vad skulle 
deltagarna fokusera på att lära sig och utbyta kunskap om? Vilka 
samarbeten skulle man kunna genomföra som kommer unga i 
kommunen till nytta?
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Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan 
ansöka om att gå med i EU. Landet ska bland annat vara en stabil 
demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna samt följa rätts-
statsprincipen och införa alla EU-regler. Förutom dessa kriterier måste 
alla EU:s medlemsländer godkänna den nya medlemmen. Det här är 
en process som är komplicerad och tar lång tid.

Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan 
ansöka om att gå med i EU. Landet ska bland annat vara en stabil 
demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna samt följa rätts-
statsprincipen och införa alla EU-regler. Förutom dessa kriterier måste 
alla EU:s medlemsländer godkänna den nya medlemmen. Det här är 
en process som är komplicerad och tar lång tid.

Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan 
ansöka om att gå med i EU. Landet ska bland annat vara en stabil 
demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna samt följa rätts-
statsprincipen och införa alla EU-regler. Förutom dessa kriterier måste 
alla EU:s medlemsländer godkänna den nya medlemmen. Det här är 
en process som är komplicerad och tar lång tid.



Avancerad fråga.
EU har 27 medlemsländer och just nu förhandlar EU med fem 
länder som vill ansluta sig till EU – Albanien, Montenegro, 
Nordmakedonien, Serbien, och Turkiet. Finns det någon gräns 
för hur många medlemsländer EU kan ha, tycker du?

Avancerad fråga.
Ska det vara möjligt för ett medlemsland att helt blockera ett nytt 
medlemsland från att ansluta? Varför/varför inte?

Avancerad fråga.
Vilka för- och nackdelar ser du med fler medlemsländer i EU?


