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FÖRFATTARE

Det här utbildningsmaterialet har tagits fram och uppdaterats av den belgiska ideella 

organisationen Europe House Ryckevelde, på uppdrag av Europaparlamentet.

KONTAKT
Kontakta Europaparlamentets förbindelsekontor i ditt land för mer information: www.europarl.

europa.eu/at-your-service/sv/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

SPRÅKVERSIONER
Original: EN

Översättningar: Alla officiella EU-språk.

Denna språkversion: SV

Alla dokument finns tillgängliga på internet på europarl.europa.eu/ambassador-school.

ANSVARSFRISKRIVNING
Undervisningsmaterialet ”Europe@school – Aktiva lektioner om Europeiska unionen” har tagits 
fram för skolundervisning om EU. Den främsta målgruppen är 14–18-åriga elever i alla EU-
länder. Materialet har pedagogiskt syfte, och innehåll och metod har valts helt och hållet med 
tanke på det. Upphovspersonerna ansvarar för innehållet, och de åsikter som framförs häri ska 
inte betraktas som Europaparlamentets officiella ståndpunkt. 

Undervisningsmaterialet uppdaterades i april 2020. Bryssel © Europeiska unionen, 2020. 
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OM ”EUROPE@SCHOOL – AKTIVT LÄRANDE OM 
EUROPEISKA UNIONEN” 

KONCEPTET: VAD ÄR ”EUROPE@SCHOOL”?
Undervisningsmaterialet ”Europe@school – Aktiva lektioner om Europeiska unionen” utvecklades först 
för att erbjuda skolor inom programmet Europaparlamentets ambassadörsskolor en utbildningsaktivitet 
om Europeiska unionen. Det innehåller skräddarsydda lektioner för att på ett praktiskt och roligt 
sätt lära 14–18-åriga elever om EU. 

Syftet är att se till att alla skolor i Europa har tillgång till material för att prata om Europas 
parlamentariska demokrati och information om hur man kan delta i och engagera sig i 
Europaparlamentets ungdomsverksamhet. Materialet kan så klart också användas för en bredare 
publik. 

Modul upplägg och aktiva metoder  
Både elever och lärare har uppskattat materialet, tack vare de aktiva metoderna, med pedagogiska 
lekar och tävlingar, rollspel och debattövningar. Forskning har visat att undervisning där eleverna 
deltar aktivt är en engagerande inlärningsstrategi som har stor effekt.  

Alla moduler i materialet kan användas var för sig. Det står dig som lärare fritt att välja en eller flera 
moduler som passar eleverna och läroplanen. 

I slutet av den här lärarhandledningen finns en lista med kompletterande undervisningsresurser, med 
liknande aktiva metoder. 

Baserat på pedagogiska principer 
”Europe@school” har utvecklats på grundval av ett antal starka pedagogiska principer. Principerna 
garanterar ett kreativt och gediget undervisningsmaterial med verklig effekt:

- Skräddarsytt för målgruppen: ”Europe@school” har tagits fram för 14–18-åriga elever i hela 
EU. Eftersom det här är en bred målgrupp valde man ett modulärt upplägg: läraren väljer de 
uppgifter som bäst passar elevernas utbildningsbehov.

- Klart att använda: Materialet kan omedelbart användas i klassrummet och är användarvänligt. 

- Lärare och andra berörda parter har varit med i utvecklingen av det här 
undervisningsmaterialet. Materialet har testats och använts av skolor inom programmet 
Europaparlamentets ambassadörsskolor.

- Aktuellt: ”Europe@school” använder moderna medier och diskuterar aktuella ämnen. 

- Neutralt: Informationen presenteras på ett neutralt sätt. Det är upp till eleverna att bilda sig en 
egen uppfattning. 

- Kreativt och motiverande: ”Europe@school” använder aktiva och moderna metoder som 
motiverar både lärare och elever att arbeta med temat ”Europa” i klassrummet och skolan. 
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”Europe@school” har ett tydligt pedagogiskt tillvägagångssätt och en tillväxtmodell för undervisning 
om Europa i skolan, som överensstämmer med Parisförklaringen (2015) som uppmanar till att stärka 
utbildningens roll i att främja medborgarskap och gemensamma EU-värden: Det främsta syftet med 
utbildning är inte bara att utveckla kunskap, färdigheter, kompetenser och attityder och att förankra 
grundläggande värden, utan också att hjälpa ungdomar att bli aktiva, ansvarsfulla och öppensinnade 
samhällsmedlemmar.

MODULER I EUROPE@SCHOOL
1. Frågesport på nätet om Europeiska unionen
 -  Lärarhandledning
 - Frågesport på nätet

2. EU:s medlemsstater
 -  Lärarhandledning
 - Pedagogiskt spel
 -  Presentation 

3. EU – historia och fakta
 -  Lärarhandledning
 - Pedagogiskt spel
 -  Presentation 
 -  Den europeiska integrationsprocessen – tidslinje att skriva ut (2):
  - Från 6 till 27 medlemsstater
  - Från kol och stål till en gemensam valuta och mycket mer

4. EU i vardagen
 -  Lärarhandledning
 - Pedagogiskt spel
 -  Presentation 

5. EU:s värden 
 -  Lärarhandledning
 - Pedagogiskt spel
 - Debattövning med påståenden

6. Europaparlamentets rollspel 
 -  Lärarhandledning
 - Rollspel med fem relevanta ämnen att välja mellan
 -  Presentation för genomgång av övningen

7. Mediekompetens
(Den här modulen har tagits fram av Europaparlamentet, inte av författarna till de andra modulerna.) 
 -  Pedagogiskt spel
 -  Presentation

8. Allmän lärarhandledning (det här dokumentet)

4  /  EUROPE@SCHOOL



KOMPLETTERANDE UNDERVISNINGSRESURSER
1. EUROPEISKA UNIONEN – ALLMÄNT

• Presentationsbilder om EU: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-
presentations_sv 

•  Onlinespel om EU i vardagen: www.the12differences.eu 

•  Europaparlamentets frågesport på nätet om EU och om Europaparlamentet (15 minuter): . 
www.eu-val.eu/fragesport

•  Broschyren EU & JAG: op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  EU & JAG - frågesport på nätet: europa.eu/learning-corner/quiz_sv  

2. EU:S VÄRDEN
• Europaparlamentets frågesport på nätet om mänskliga rättigheter (10–15 minuter): www.

europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191205STO68454/fragesport-hur-mycket-vet-
du-om-manskliga-rattigheter-i-eu 

3. MER UNDERVISNINGSMATERIAL
• Europeiska historiens hus: historia-europa.ep.eu/sv/pedagoger-och-larare  

• Elev- och lärarhörnan: europa.eu/learning-corner/home_sv
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