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Europa Direkt
– för dig som lärare 
Är du lärare som vill att dina elever ska få mer kunskap
om EU och skulle vilja ha lite inspiration på vägen?
Vi finns här för dig!

Vi på Europa Direkt Lund kommer gärna ut till din 
skola och håller en föreläsning eller ett inspirationspass 
om EU:s politik, institutioner och prioriteringar. Helt 
utan kostnad. På detta sätt bidrar Europa Direkt till att 
förstärka skolundervisningen med ett internationellt 
och europeiskt perspektiv. Nedan kan du läsa mer 
om de föreläsningspaket vi erbjuder. Vill du att vi ska 
komma till din klass? Skicka oss ett mejl med dina tankar 
och önskemål.

europadirekt@lund.se
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Grundläggande 
introduktion till EU
Syfte med föreläsningen
EU är en stor organisation och ett samarbetsprojekt och 
kan upplevas som svårt för många. Den här föreläsningen 
går igenom EU:s grunder och redogör kortfattat om 
bildandet, EU:s arbetsområden, hur beslut fattas och vad 
Sverige tjänar på att vara en del av samarbetet.

Målgrupp
Denna föreläsning riktar sig åt dem som
inte är så insatta i EU, på gymnasienivå. 

Genomförande 
I föreläsningen Introduktion till EU kommer vi:

• Gå igenom grunderna för EU och visa fördelarna 
med EU samarbetet och hur Sverige gynnas av att 
vara med i EU.

• Efter föreläsningen erbjuds ett quiz som bygger på 
innehållet i föreläsningen, där eleverna får prova 
sina nyss lärda kunskaper och tävla om ett pris.
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EU:s institutioner
Syfte med föreläsningen
Det kan vara svårt att få ett grepp om EU och EU:s olika 
institutioner. Institutionerna har dock stor påverkan 
på vad som händer och bestäms i EU och därför är 
det viktigt att elever och studenter har kunskap om 
uppdragen för institutionerna och deras roller. Även 
beslutsprocessen inom EU kan upplevas som komplicerad 
och svår att följa. Den här föreläsningen ger eleverna/
studenterna en pedologisk genomgång i hur beslut fattas i 
EU med konkreta och tydliga exempel.

Målgrupp
Målgruppen som lämpar sig bäst för denna föreläsning 
är gymnasieelever och studenter på universitet och 
högskolor. Det är möjligt att anpassa innehållet efter 
önskad nivå.

Genomförande 
I föreläsningen om EU:s institutioner kommer vi:

• Gå igenom de sju institutionerna.
• Förklara syftet med respektive institution och vad 

de gör.
• Fokusera på att tydliggöra hur beslut fattas inom 

EU och de tre institutioner som är involverade i 
beslutsprocessen: EU-kommissionen, ministerrådet 
och Europaparlamentet.

• Efter föreläsningen erbjuder vi ett quiz som bygger 
på föreläsningen där eleverna/studenterna får prova 
sina kunskaper och vinnaren tilldelas ett pris.
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EU:s historia och Europadagen
Syfte med föreläsningen
EU:s historia sträcker sig tillbaka till efterkrigstiden. Det 
har hänt mycket sedan grundandet och det som började 
med ett fåtal länder är numera ett stort samarbete 
mellan 27 länder och fler länder står på tur att ansluta 
sig. Dagens elever bör känna till bakgrunden till EU och 
varför EU grundades, för att få en bättre förståelse kring 
EU:s verksamhetsområden och varför Sverige ingick i 
samarbetet. Då Europadagen har en historisk anknytning 
är även denna viktig att känna till.

Målgrupp
Målgruppen som lämpar sig bäst för denna föreläsning 
är gymnasieelever och studenter på universitet och 
högskolor. Det är möjligt att anpassa innehållet efter 
önskad nivå.

Genomförande 
I föreläsningen om EU:s historia och Europadagen  
kommer vi:

• Gå igenom EU:s historia i stora drag med nedslag 
som är relevanta exempelvis kring de olika  
EU-fördragen.

• Göra nedslag kopplat till Sverige och varför vi gick 
med i EU.

• Efter föreläsningen erbjuder vi ett quiz som bygger 
på föreläsningen där eleverna/studenterna får prova 
sina kunskaper och vinnaren tilldelas ett pris.
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Hur kan jag påverka EU?
Syfte med föreläsningen
EU kan kännas väldigt långt bort från Sverige och 
individen. Men EU påverkar vår vardag i hög utsträckning 
och som EU-medborgare har vi i Sverige också 
möjlighet att påverka EU. Den här föreläsningen belyser 
möjligheterna som finns för enskilda medborgare och 
grupper i samhället att påverka EU och göra sina röster 
hörda. Det är en viktig grundpelare i EU:s demokratiska 
system att veta hur man kan engagera sig och påverka.

Målgrupp
Målgruppen som lämpar sig bäst för denna föreläsning 
är gymnasieelever eller studenter på universitet och 
högskolor. Det är möjligt att anpassa innehållet efter 
önskad nivå.

Genomförande 
I föreläsningen om Hur kan jag påverka EU? kommer vi:

• Gå igenom hur man, som invånare i medlemsländerna, 
kan påverka vad som sker i EU. Detta innebär att vi 
kommer belysa vikten av att rösta och delta i olika 
medborgarinitiativ som EU anordnar.

• Lyfta vad ett aktivt EU-medborgarskap är, olika  
demokratiska projekt inom EU och hur man kan 
påverka på olika nivåer.

• Efter föreläsningen erbjuder vi ett quiz som bygger 
på föreläsningen där eleverna/studenterna får prova 
sina kunskaper och vinnaren tilldelas ett pris.
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Sveriges ordförandeskap  
i Ministerrådet
Syfte med föreläsningen
Sverige tar under det första halvåret 2023 över 
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. EU kommer även att 
ha stor närvaro i Sverige under ordförandeskapet och en 
rad evenemang kommer att arrangeras runtom i landet. 
Den här föreläsningen går in på detaljerna kring hur ett 
ordförandeskap går till, tar upp Sveriges prioriteringar 
och vad ordförandeskapet innebär för Sverige.

Målgrupp
Denna föreläsning vänder sig främst till gymnasieelever
och studenter på universitet och högskolor.

Genomförande 
I föreläsningen om Sveriges ordförandeskap i  
Ministerrådet kommer vi:

• Gå igenom vad ett ordförandeskap innebär, vad det 
betyder när ett land sitter vid ordförandeposten,  
hur Sverige har förberett sig för att ta över från 
Tjeckien och vilka prioriteringar Svergie har under 
sin tid som ordförande.

• Vidare kommer vi även gå igenom hur man  
bäst håller sig uppdaterad om vad som sker  
under ordförandeskapet.
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EU-rollspel:
Kampen om chokladen
Syfte med föreläsningen
Deltagarna simulerar ett möte i Europeiska unionens 
råd i form av ett rollspel. Syftet med mötet är att 
nå ett beslut om lagstiftningsförslaget rörande 
ingredienserna i choklad. Förslaget, som är lagt av 
Europiska kommissionen, kommer bara att antas om 
både Ministerrådet och Europaparlamentet är överens 
om det slutgiltiga innehållet. Under mötet presenterar 
kommissionen sitt nya förslag till chokladdirektiv och 
Europaparlamentet informerar rådet om sin ståndpunkt. 
Deltagarna spelar rollen som EU-medlemsländernas 
ministrar. De bör tänka på både sina nationella intressen 
och se till att den europeiska lagstiftningsprocessen 
fungerar smidigt. Företrädare för Europeiska 
kommissionen och Europaparlamentet medverkar
också i förhandlingen.

Målgrupp
Denna föreläsning vänder sig främst till gymnasieelever.

Genomförande 
Antal deltagare är något flexibelt men gärna minst 12 
och max ca 28. Rollspelet inleds med en introduktion, 
därefter förberedelser i grupper inför själva rollspelet. 
Sammantaget krävs 1-2 lektionstimmar för att genom- 
föra rollspelet. 
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Inspirationsföreläsning  
om EU-karriär
Syfte med föreläsningen
Svenskar är underrepresterade inom EU och intresset 
för att arbeta inom EU hos svenskar är inte stort. Det gör 
att Sverige får sämre möjligheter att påverka utfallet av 
den politik som drivs inom EU. För att öka kunskaperna 
och vidga bilder av hur en EU-karriär kan se ut belyser 
den här föreläsningen mångfalden av karriärmöjligheter, 
inte enbart som statsvetare eller jurist utan i en vidare 
bemärkelse. Vi tar upp karriärmöjligheter både inom EU 
men visar också hur man kan arbeta med EU-relaterade 
arbeten i Sverige. Vidare förmedlas även hur man kan 
tänka om man vill bygga upp en profil som gör det lättare 
att få ett jobb inom EU, vilken hjälp som går att få och tips 
på olika utbildningsvägar.

Målgrupp
Denna föreläsning vänder sig främst till gymnasieelever
och studenter på universitet och högskolor.

Genomförande 
Under föreläsningen kommer vi belysa olika karriärvägar 
för jobb inom EU. Föreläsningen bygger delvis på en 
intervjuserie med svenska EU-anställda och deras 
erfarenheter och tips riktade till personer som är 
intresserade av EU. Vi ger även exempel på hur du kan 
arbeta med EU på lokal, regional och nationell nivå. Vid 
förfrågan kan vi även bjuda med personer från EU:s olika 
institutioner och organ att medverka, inom ramen för 
EU:s koncept ”Back to School” eller ”Back to University”.
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