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VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Kol- och stålgemenskapen 

• Folkomröstning 

• Europeiska Unionen (EU) 

• Euro 

• Migration 

• Bidrag 

• Högkvarter 

• Europaparlamentet 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Varför startades EU? 

o För att skapa fred i Europa 

o För att stänga gränserna för flyktingar 

o För att alla skulle bli rika  

o För att försvara sig mot USA  

 

b) Vilka städer flyttar Europaparlamentet mellan? 

o Bryssel/Strasbourg 

o New York/Stockholm 

o London/Berlin  

o Peking/Amsterdam  

 

c) Hur ofta är det EU-val? 

o Vartannat år 

o Varje år 

o Vart femte år  

o Vart tionde år  
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FRÅGA 
Kan du ge ett exempel på någonting du redan visste om EU, innan du såg filmen?  

 

 

 

UNDERSÖK 
Uppgift 1: 

Dela upp er i par och ta reda på mer om vilken påverkan EU har på vad som händer i Sverige. 

Försök hitta aktuella exempel som visar vilka EU-beslut som tlll exempel påverkat vad vi 

svenskar får göra i andra länder, flyktingpolitiken, handel eller miljö. På Regeringens hemsida 

brukar det gå att hitta aktuell information, men ni kan även leta på olika nyhetssidor (DN, 

Svenska Dagbladet, SVT) 

 

Uppgift 2: 

Diskutera vad ni tror skulle hända om vi fick en svensk "Svexit" (dvs att Sverige gick ur EU). Skriv 

en lista på saker som vore bra, respektive dåligt med det. 
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o För att skapa fred i Europa 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Bryssel/Strasbourg 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Vart femte år 
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