
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. Programmet passar bra att 
se tillsammans med Perspektiv på världen 
– NATO, Perspektiv på världen – Global 
ekonomi samt Perspektiv på världen – Eko-
nomi – pengar, makten och demokratin.

Ord och begrepp
EU-ambassadör, kommissionär,  
EU-kommissionen, EU-parlamentet, Brexit, 
Ministerrådet, utskott, EG, plenum 

Frågor utifrån programmet
1 Lista några fakta om EU som tas upp i 

programmet. Till exempel:
a	 Hur	många	medlemsländer	finns	det?	
b	 Hur	många	människor	bor	i	EU?	
c	 Vad	samarbetar	man	om?	

2	 Varför	skapades	EU?	Sammanfatta	EU:s	
historia med egna ord. 

3	 Vilka	krav	finns	det	på	att	vara	och	på	att	
bli	medlem	i	EU?

4 Beskriv hur beslut fattas i EU. Använd 
orden EU-kommissionen, EU-parlamen-
tet och Ministerrådet. 

5	 På	vilka	sätt	kan	Sverige	påverka	de	
beslut	som	tas	i	EU?

6	 Brexit	innebär	att	Storbritannien	har	
röstat om ett utträde ur EU. Vilka var 
argumenten	för	att	gå	ur	EU?	Och	vilka	
argument	fanns	för	att	stanna	kvar?	

7 Vilka argument för och emot EU förs i 
övrigt	fram	i	programmet?

Arbeta vidare
8 Undersök något land som vill gå med  
i	EU.	Varför	vill	de	vara	med	i	EU?	Vilka	
krav	ställs	på	dem?

9 Ta reda på mer om hur Brexit ska gå till. 
Vilka	krav	ställer	EU	på	Storbritannien	
inför	utträdet?

10 Undersök vilka frågor EU arbetar med 
just nu.

11 EU har en gemensam valuta – Euro. Ta 
reda på mer om den. Vilka länder har 
Euro?	Hur	ställer	sig	Sverige	till	Euro?	
Varför?

12 Ta reda på mer om tullar mellan EU och 
omvärlden. Hur ser det ut med tullar 
mellan	till	exempel	EU	och	USA	eller	
EU	och	Kina?	Vilka	varor	är	det	tull	på?	
Sök	upp	några	fler	länder	och	undersök	
deras handel med EU. Välj gärna länder 
i olika världsdelar. Jämför med varandra. 
Titta gärna på programmet Perspektiv på 
världen – Global ekonomi också. 

13 Några projekt som riktar sig särskilt till 
unga i EU är Erasmus+ och gratis Inter-
railkort till unga. Ta reda på mer om de 
här projekten! Kände du till dem sedan 
tidigare?

14 Ta reda på vad De fyra friheterna är för 
något. 

EU



Diskussionsfrågor
15 Vilka fördelar och nackdelar kan du se 
med	EU?

16 Vilka frågor tycker du att EU ska jobba 
med?	Varför	just	dem?	

17 Är gemensamma unioner vägen mot fred 
eller	tvärtom?	Kan	de	skapa	murar	mot	
omvärlden?	Vilka	för-	och	nackdelar	ser	
du	med	unioner?

18 Varför är det så få som röstar i EU-valet, 
tror	du?

19 Vad tror du att konsekvenserna av Brexit 
blir?	Försök	förklara	varför	du	tror	som	
du gör.  

20	Det	finns	många	krav	på	ett	land	för	
att få vara med i EU. Vilka tycker du är 
viktigast?	

21	Hur	påverkar	EU	ditt	liv?	Försök	hitta	
exempel från din vardag. 

22 Tycker du att vi borde införa Euro  
i	Sverige,	eller	borde	vi	ha	kvar	kronan?	
Motivera!

På nätet
Europa.eu

Andra program från UR om EU
n	 Vem	bestämmer	vad?	Om	EU
n Brexit och Europas framtid,  
UR	Samtiden


