
Det här kortspelet bygger på principen frågor och svar. Frågorna handlar om EU:s historia och EU i 
allmänhet. Antagligen kan eleverna inte svaren på de flesta av de här frågorna. Metoden som används 
i det här spelet stimulerar eleverna att memorera svaren på frågorna så att de ökar sin kunskap om EU 
medan de spelar. 

När spelet är slut kan läraren ge mer information om ämnet.  

METOD TID MATERIAL
Pedagogiskt spel: EU-
fakta

20 min -   Timer för varje grupp (du kan låta eleverna använda en smartphone) 

- 25 kort med EU-fakta för varje grupp

Presentation 10–20 min -   Dator + projektor

- Presentation av modul 3

MÅL OCH KUNSKAP
PREMISSER

–  Eleverna vill lära sig mer om EU. 

KUNSKAPSMÅL
–  Eleverna vet hur, när och varför Europeiska unionen bildades.

– Eleverna kan några grundfakta om Europeiska unionen

LÄRARHANDLEDNING  
MODUL 3 - SPEL OM EU-FAKTA 
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STEG FÖR STEG

1. SPELET

UPPLÄGG 
Eleverna spelar i mindre grupper med jämnt antal spelare. Varje 
grupp bör ha minst (och helst) fyra elever. Grupper om sex elever 
går också bra. Alla grupper spelar spelet samtidigt, men varje grupp 
spelar för sig. I varje grupp bildar eleverna lag om två. Om en grupp 
har ett ojämnt antal elever kan läraren vara med i den gruppen. 
Lagen sitter mittemot varandra, som på bilden.

ARBETSGÅNG 
- Målet är att samla så många kort som möjligt per lag.

- Varje grupp får en uppsättning kort. På varje kort står en fråga med svar. 

- En person börjar (person 1A) och håller i korten. Han eller hon ställer en fråga till sin lagmedlem, 
som sitter mittemot (person 1B). Om person 1B svarar fel lägger person 1A kortet underst i högen 
och ställer nästa fråga. Om person 1B svarar fel lägger person 1A kortet längst ner och ställer nästa 
fråga. 

- Laget fortsätter att spela tills timern anger att tiden är ute. 

- Varje lag har 30 sekunder på sig. 

- I slutet av de 30 sekunderna skickar spelaren korten till personen i lag 2 som sitter till vänster 
(person 2A). 

- Det är nu det andra lagets tur och person 2A ställer frågor till person 2B. Efter ytterligare 
30 sekunder skickas korten till person 1B och därefter till person 2B osv. 

- Det här fortsätter tills alla frågor har besvarats och alla kort innehas av ett av lagen. 

- Det lag som inte spelar (läser och svarar på frågor) håller reda på tiden. 

- Det lag som har samlat ihop flest kort (genom att svara rätt på flest frågor) vinner spelet.

Varje lagmedlem deltar aktivt ofta, ibland genom att läsa frågorna och ibland genom att besvara dem. 
På så sätt får alla spelare se frågorna och svaren så att de kan memorera informationen. 

   Snabb sammanfattning av reglerna:
-  Varje omgång tar 30 sekunder. På dessa 30 sekunder ska laget svara rätt på så många frågor som 

möjligt. 

-  Man får bara svara en gång på varje fråga. Om det första svaret är fel lägger personen som ställer 
frågan tillbaka kortet underst i högen och går vidare till nästa fråga. Personen som svarar på frågan 
får alltså inte rätta sig själv. 
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-  Om en spelare inte vet svaret kan han eller hon säga ”pass”. Personen som ställer frågorna lägger 
då kortet längst ner och fortsätter med nästa fråga. 

-  Informationen som står inom parentes på korten är extra information. Spelarna behöver inte 
inkludera den här informationen för att svara rätt på en fråga. Ibland finns det flera svar som är rätt 
och i sådana fall står det ett snedstreck (”/”) mellan möjligheterna. Det räcker med att ge ett av 
svaren.

NÅGRA TIPS
- Förklara spelet med ett exempel. 

INNEHÅLL

Det finns 25 frågor om Europeiska unionens historia och grundläggande fakta om EU. 
Två av frågorna är ”vem är ordförande för [...] just nu?”. Det är bäst att i förväg kolla vem det är. Du hittar 
en länk i tabellen nedan. De två sista frågorna är specifika för ditt land. Du hittar en länk till svaren i 
tabellen nedan.
Du måste printa korten och sen skriva svaren på dem själv. 

Fråga Svar

15. Vem är ordförande för Europeiska rådet (EU:s toppmöte) 
just nu? 

..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Klicka här för att 
kolla om det fortfarande är rätt svar: www.
consilium.europa.eu/sv/european-council/
president/role/

16. Vem är ordförande för Europeiska kommissionen just nu? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Klicka 
här för att kolla om det fortfarande är 
rätt svar: ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/president_en

24. Varje medlemsstat nominerar en kommissionsledamot 
till Europeiska kommissionen. Vem är ditt lands 
kommissionsledamot just nu? 

..................................

Klicka här för att se en lista över alla 
kommissionsledamöterna: https://ec.europa.eu/
commission/commissioners/2019-2024_sv

25. Varje EU-land får ett visst antal platser i Europaparlamentet. 
Antalet platser står i proportion till hur stor befolkningen 
är. Hur många ledamöter har ditt land i Europaparlamentet 
just nu?

..................................

Klicka här för att se antalet platser för varje 
EU-land: www.europarl.europa.eu/meps/
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2. PRESENTATION:
DISKUSSION OM VAD ELEVERNA LÄRT SIG

UPPLÄGG
Eleverna sitter så att de kan se presentationen utan problem. 

GENOMFÖRANDE
Du använder presentationen för att ge mer bakgrundsinformation om EU:s historia. 

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

- Här hittar du användbar bakgrundsinformation på den allmänna EU-webbplatsen https://europa.eu/
european-union/about-eu/history_sv

- Klicka här för att läsa om utbildningsmaterial från Europeiska historiens hus: https://historia-europa.
ep.eu/sv/pedagoger-och-larare

- Presentationsbilder om EU tar upp olika aspekter på Europeiska unionen: https://europa.eu/european-
union/documents-publications/slide-presentations_sv

- På webbplatsen Det här gör EU för mig finns det många exempel på hur EU påverkar vår vardag: 
https://what-europe-does-for-me.eu 
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