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Forord
Undervisningsmaterialet er opstået ud fra et ønske om at møde eleverne i
diskussioner, hvor de har kvalifikationerne til at deltage. Vi har valgt at se bort
fra alt det, man kan google sig til og i stedet lagt op til diskussioner, som er
tætte på elevernes hverdag, og som har en tråd til EU-politik.
I udarbejdelsen af elevbogen har vi selvfølgelig inddraget målgruppen gennem
test af viden, holdninger og interesser. Målgruppen har dermed været med til at
definere indholdet. De unge udgør desuden en betragtelig del af indholdet i form
af stemmer fra henholdsvis Tyskland, Litauen, Spanien og Danmark. Vi ved, at
mødet med jævnaldrende fra andre EU-lande kan åbne op for diskussioner, som
ellers kan være svære at gå til.
Elevbogen er bygget op om problemstillinger. Problemstillingerne ledsages
af kilder – både jævnaldrende, eksperter og politikere m.fl.. Denne opbygning
træner dem i en indlæringsmetode, hvor de ikke bare skal reproducere viden,
men analysere og bearbejde. Dermed vil materialet ruste eleverne til eksamen.
Vi håber, at materialet – med sin jordnære tilgang – vil give eleverne lyst til at
diskutere politik i klasseværelset i løbet af skoleåret.
God læselyst!

Om Europabevaegelsen
Europabevægelsen er en tværpolitisk medlemsorganisation, som arbejder for et
tæt, fredeligt samarbejde mellem de europæiske befolkninger. Det har vi gjort
siden 1948 sammen med 43 andre europabevægelser.
Europa og EU fylder meget i vores alles hverdag – både de store, grænseoverskridende udfordringer som flygtninge- og klimaforandringer, men også de
almindelige ting i vores dagligdag – fra hvilke stoffer, der er tilladt i shampooen,
til landbrugsstøtten, der støtter bønderne i at producere det korn, der bruges til
rugbrødet i din frokost og til beskyttelsen af dit privatliv, når du går på Facebook
om aftenen. Det er vigtigt for os, at alle kan tage stilling til de politiske emner, som
påvirker os – uanset om det er på lokalt, nationalt eller europæisk plan og være en
del af demokratiet – om det er at blande sig i debatten eller stemme til EuropaParlamentsvalg. Derfor arbejder vi for at sætte Europa på dagsordenen overalt i
Danmark – i avisspalterne, på skoleskemaet og over køledisken i supermarkedet.
Vi laver oplysning og skaber debat om EU, Europa og Europarådet – gennem
sociale medier, arrangementer og undervisning. Vi er pro-europæiske i vores
grundholdning, men mener det vigtigste er, at alle tager stilling og kan tage del i
debatten og demokratiet.
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Om laerervejledningen
Målgruppe: ‘EU set med unge øjne’ er en publikation primært rettet mod
grundskolens 8. og 9. klasse.

Forenklede fælles mål: Materialet er lavet i overensstemmelse med
Undervisningsministeriets forenklede fælles mål for samfundsfag under EU og
Danmark:
Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske
problemstillinger i forhold til EU.
Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU.
Foruden disse to mål rammer materialet også en mængde andre mål under
samfundsfag og også historie og geografi. Disse mål gennemgåes i præsentationen af de respektive temaer længere nede i denne introduktion. Du finder
de specifikke mål under lektionerne.

Tematisk tilgang: Elevbogen er inddelt i fire temaer og har desuden en
ordbog på næstsidste side. Temaerne er tænkt til at kunne bruges på flere forskellige måder, og ikke nødvendigvis kronologisk – som lærer kender du selvfølgelig
din klasse og dens kompetencer bedst. Det er oplagt at bruge elevbogen på en af
de to følgende måder:
Generel viden om EU –
supplerende læsning
til dig som lærer:
‘117 spørgsmål og svar om EU –
Folketinget’
http://www.eu.dk/da/publikationmappe/~/media/files/eu/publikationer/117_spoergsmaal_og_svar_
om_eu.ashx
‘Sådan arbejder EU efter Lissabontraktaten – Folketinget’
http://www.eu.dk/da/publikationmappe/~/media/files/eu/publikationer/saadan_arbejder_eu.ashx

1.

Som et supplement til et forløb, du har planlagt, som har et
emnefællesskab med et eller flere af elevbogens tematikker.

2.

Et samlet forløb, hvor I arbejder med hele publikationen.

Problematiserende tilgang: Alle temaerne er formuleret som

spørgsmål. Vores mål er at lægge op til diskussion i klassen. EU-undervisning bør
aldrig handle om paratviden, men om lysten til at diskutere samfundet omkring
sig.

Sværhedsgrad: Publikationens sprog er skrevet i et jordnært sprog, men vi
kan ikke komme uden om, at der i arbejdet med EU ofte er et højt lixtal. Derfor kan
det være nødvendigt, at læreren træder til og hjælper eleverne i deres ordforståelse ud over det, som ordbogen kan tilbyde.

Supplerende litteratur: Som en tilføjelse til lærervejledningen har vi
også nogle steder indlagt forslag til supplerende litteratur, som beskæftiger sig
med emnet, men som ikke bliver brugt i undervisningsmaterialet. Det har vi valgt
at gøre, fordi vi tror på, at man sagtens kan arbejde med et emnefællesskab uden
decideret at arbejde tværfagligt. Desuden tror vi på, at materialerne kan bruges til
at åbne emnerne op, så eleverne får en dybere forståelse af emnet og problematikkerne.
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Opbygning
Lærervejledningen består af:
kort introduktion af de fire temaer, deres formål, det forventede
tidsforbrug og deres tilknytning til de forenklede fælles mål.
forslag til undervisningsplanlægning under de individuelle temaer.
forslag til understøttende spørgsmål til temaet.
forslag til tegn på læring.
forslag til evaluering ved læreren.
forslag til elevernes evaluering af deres egen læring.
forslag til prøvespørgsmål til en eventuel samfundsfagsprøve.
kopisider til at understøtte og supplere elevernes læsning og
læring i elevbogen.

Tema 1: EU-medlem af lyst eller nød?

Fokus er på det historiske – hvilke lande, der er en del af EU, og hvad
motivationen har været dels for at lave unionen og dels for at optage
de nye lande.

Formål: For at forstå det EU, der er i dag, bliver eleverne nødt til at kigge
på, hvorfor samarbejdet startede, og hvordan det er blevet til det, det er i dag.
Tidsforbrug: 90 min.
Forenklede fælles mål:

Samfundsfag:
EU og Danmark: Eleven har viden om hovedtræk i EU’s udvikling
og beslutninger i EU.
Historie:
Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan sætte begivenhedernes
forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.

Undervisningsmål:

Eleven forstår, at EU har udviklet sig fra Kul- og Stålunionen i 1952
til at omfatte meget mere i dag.
Eleven kan forklare nogle af motiverne for de forskellige lande til at
søge om optagelse i EU og senere blive medlemmer.
Eleven kan sætte ord på nogle af de forskellige effekter, der kan være
ved at indgå i EU-samarbejdet.
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Tema 2: Hvem er de nye europæere?
Her kigger vi på flygtningesituationen i EU, som har kastet EU ud i en alvorlig
politisk krise. Vi giver både mikrofonen til eksperten, der giver et bud på, hvordan
situationen vil forandre EU og hører også fra flygtningen, der bor i unionen af
nød. Desuden skal eleverne selv diskutere, hvem de vil give asyl ud fra moralske
og juridiske overvejelser.

Formål: Eleverne får gennem dette tema udvidet deres ordforråd ift. ord, der
har med flygtninge- og migrantsituationen at gøre. Det vil i højere grad sætte
dem i stand til at forstå ordene i en ofte ophedet debat. Eleverne skal desuden
læse og tage stilling til FN’s flygtningekonvention og desuden tage stilling til,
hvordan de tænker, at man bør løse flygtningesituationen.
Tidsforbrug: Del 1: 90 min. Del 2: 60 min.
Forenklede fælles mål:

Samfundsfag:
Kultur: Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale
kulturelle fænomener.
Eleven har viden om kulturel globalisering.
Geografi:
Globalisering – perspektivering: Eleven kan forklare årsager til
nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger
og ressourcer.
Historie:
Det lokale, regionale og globale: Eleven kan forklare historiske
forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Undervisningsmål:

Eleven kan med udgangspunkt i Mustafas historie forklare hans
grund til at flygte til EU og Danmark.
Eleven kan forklare nogle af grundene til, at man kan få asyl efter
FN’s flygtningekonvention.
Eleven kan forstå, hvordan flygtningestrømmen mod EU kan være
med til at splitte landene i EU, og at der er forskellige holdninger til,
hvordan man bør håndtere udfordringen.
Eleven kan, med udgangspunkt i ‘Hvem lukker du ind?’, sætte ord på
sine tanker om forskellige situationer og problematikker ved forskellige
grupper menneskers forsøg på at søge asyl i Danmark og i EU.

Tema 3: Hvorfor synes EU noget om Facebook?
Privatlivets fred sættes op mod terrorsikring, overvågning og sikkerhedspolitik.
Vi ønsker at give eleverne viden om, hvad der sker, hver gang de åbner deres
mobiltelefoner og på den baggrund at hjælpe dem til at have en reflekteret
brug af deres smartphones m.v.. Herudover får eleverne indsigt i, hvorfor
datalovgivningen i EU ikke altid bliver lavet i det tempo, som er hensigtsmæssig
i forhold til udviklingen.

Formål: Eleverne får indsigt i overvejelsen om, hvordan man på den ene
side skal sikre privatlivets fred og på den anden side også skal lave en effektiv
kriminalitetsbekæmpelse. De reflekterer over, hvornår det ene eller andet kommer
først.
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Eleven får også indsigt i, hvordan og hvorfor EU’s lovgivning nogle gange er en
langsommelig proces, og om hvorfor samarbejdet mellem landene nogle gange
kan være svært.

Tidsforbrug: 90 min.
Forenklede fælles mål:

Samfundsfag:
Privatøkonomi og forbrugeradfærd: Eleven har viden om
forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder.

Undervisningsmål:

Eleven kan diskutere privatlivets fred kontra tiltag for at forhindre terror.
Eleven kan forstå, at lovgivningsprocessen i EU og USA er forskellig,
da det er to forskellige strukturer, og at lovgivningsprocessen i EU
derfor kan trække i langdrag.
Eleven kan sætte ord på begrebet teknisk handelshindring og forklare,
hvordan tekniske handelshindringer kan være problematiske for det
indre marked.

Tema 4: Miljø eller money?
I temaet kigger vi på elevernes forbrugsvaner og forsøger at sætte dem ind i,
at alle de valg de tager har konsekvenser. Vi forsøger ikke at tale for miljø, men
derimod lade eleverne overveje, hvilke miljømæssige konsekvenser deres indkøb
kan have.

Formål: Eleverne bliver bevidste om, at alle valg har konsekvenser, og at det
ikke kan lade sig gøre ikke at påvirke miljøet. De reflekterer også over de mange
aktører i debatten om miljø og miljøpåvirkning, og at man ikke kan tale om debatten i sort/hvid, men at der er tale om mange forskellige faktorer.
Tidsforbrug: Del 1: 60 min. Del 2: 90 min.
Forenklede fælles mål:

Samfundsfag:
Økonomisk vækst og bæredygtighed: Eleven kan redegøre for
problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og
økonomisk vækst.
Privatøkonomi og forbrugeradfærd: Eleven kan diskutere rollen som 		
forbruger. Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller (og
forbrugerrettigheder).
Geografi:
Globalisering – undersøgelse: Eleven kan undersøge miljømæssige
konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre. Eleven har
viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.
Naturgrundlag og levevilkår – perspektivering: Eleven kan beskrive
interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget. Eleven kan
forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse.
Perspektivering i naturfag – perspektivering: Eleven har viden om
interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.

Undervisningsmål:

Eleverne er i stand til at diskutere forskellige standpunkter i miljødebatten op mod hinanden.
Eleven er i stand til – generaliseret – at fortælle, hvordan forskellige
grupper af mennesker med forskellige interesser grundlæggende
forholder sig til naturen, miljøet og naturgrundlaget.

EU set med unge øjne
Lektioner / Tema 1
/ eu-medlem af lyst eller nød?

Tema 1:

EU-medlem af
lyst eller nod?
Tidsforbrug: 90 min.
A.
B.
C.
D.
E.

Hvad er EU? (10 min.)
Opsamling (10 min.)
Gruppearbejde: Mød andre unge fra EU (20 min.)
Elevarbejde: Hvad er EU? Og hvorfor har vi et EU? (30 min.)
Opsamling (20 min.)

Materialer:

Elevbog, kopiark 1.1, 1.2 og 1.3, plakat 1.1 og plakat 1.2 (print plakaterne i A3)
og post its.

Fag:

Samfundsfag og historie.

Beskrivelse:

Timen er opbygget i fire faser og kan bruges til at kickstarte et forløb om EU.

A: Hvad er EU?

Før eleverne får elevbogen, udleverer du kopiark 1.1 for at aktivere deres
allerede eksisterende viden og forforståelse. Eleverne svarer på spørgsmålene
i par eller i små grupper.

B: Opsamling på klassen med understøttende
spørgsmål
Eleverne fortæller kort om deres viden
og opfattelser af EU. Brug evt. de
understøttende spørgsmål.

C: Gruppearbejde:
Diskutér holdninger
fra andre
europæiske unge

Del eleverne ind i fire grupper.
Udlevér kopiark 1.2. De skal læse vox
poppen på side 6-7 i elevbogen. Hver
gruppe får et land. Det vil sige, at de skal
læse svarene fra enten Litauen, Spanien,
Tyskland eller Danmark.

Understøttende
spørgsmål
Hvad er EU?
Hvad beskæftiger EU
sig med?
Hvilke lande er en del af
EU (se evt. på kort)?
Hvad er en union?
Er der nogen, der kan
sige noget om EU-debatten
i Danmark?
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Lektioner / Tema 1
/ eu-medlem af lyst eller nød?

Tema 1:

D: Elevarbejde: Hvad er EU? og hvorfor har vi et EU?
Læsning af ‘Klub EU’ side 4-5 i elevbogen og ‘EU-medlem af lyst
eller nød’ side 8-9 i elevbogen.
Spørgsmål til teksterne og opgaver i kopiark 1.3.

E: Opsamling

Post its uddeles i klassen, og der hænges to plakater op.
Eleverne hænger deres statements og kommentarer op,
og der opsamles/evalueres.

Understøttende
spørgsmål
Hvordan har EU udviklet sig over tid?
Hvad kan være grunde til at søge om
optagelse i EU?
Hvem bestemmer, hvem der må være
med i EU?
Hvordan fungerer Københavns-kriterierne?
Hvordan tænker I, at EU kommer til at
udvikle sig i fremtiden - kommer der
flere lande med i EU?
Hvad kan være nogle af udfordringerne eller
mulighederne ved en eventuel udvidelse?

Tegn på læring

Eleverne italesætter forskelle i motivationen til at søge om optagelse
i EU.
Eleverne spørger aktivt ind til stoffet, der gennemgås.
Eleverne kommer med statements baseret på det indhold, de har læst.

Lærerevaluering

Læs elevernes svar på plakaten med post its.

Elevevaluering

Hvis eleverne skal evaluere sig selv, se da kopiark 5.1.

Forslag til prøvespørgsmål

Hvordan og hvorfor blev EU skabt?
Hvad kan være nogle af udfordringerne i EU-samarbejdet?
Hvordan udvikler EU sig, og hvordan kan fremtiden se ud?
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Lektioner / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Tema 2:

hvem er de nye
europaeere?
Tidsforbrug: 2 gange 90 min.
Del 1 (90 min.):
A.
Ordforståelse (30 min.)
B.
Mustafas rejse og ‘inside outside circle’ (30 min.)
C.
FN’s flygtningekonvention og opsummering (30 min.)
Del 2 (90 min.):
D.
Eleverne læser: ‘Fremtid – flygtninge presser EU i bund’ (15 min.)
E.
Diskussion (15 min.)
F.
Opsamling (5 min.)
	G.
Eleverne læser ‘Hvem lukker du ind?’ (10 min.)
	H.
Gruppearbejde 25 min.)
	I.
Opsamling (15 min.)
	J.
Diskussion (5 min.)
Materialer:

Elevbog, kopiark 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4, plakat 2.1 og 2.2 (print plakaterne i A3), interaktiv tavle/projektor, smartphones, tablets eller computere.

Del 1

A: Ordforståelse

Inddel klassen i små grupper og udlevér kopiark 2.1.
Eleverne beskriver med egne ord, hvad en flygtning og en migrant er.
De ord, de ikke finder definitioner på i elevbogen (gør dem også
opmærksom på ordbogen på side 27 i elevbogen), finder de på nettet.
Saml kort op på tavlen, så der findes fælles definitioner på ordene.
Skrives derefter i samarbejde med klassen ind på plakat 2.1, som
hænges op i klassen.

B: Mustafas rejse og ‘inside outside circle’

Læs: “Nu kan jeg igen spille fodbold” på side 10-13 i elevbogen.
Udlevér kopiark 2.2 og besvar spørgsmålene i tomandsgrupper.
‘Inside outside circle’: Der dannes to cirkler – en indre og en ydre.
Læreren stiller spørgsmål med udgangspunkt i kopiark 2.2.
Eleverne diskuterer det pågældende spørgsmål. Efter to minutter
roterer ydercirklen, og eleverne bytter samtalemakker.

Understøttende spørgsmål
Var der nogle veje, I havde foretrukket frem for andre?
Hvad tænker I forskellen på ruterne er – hvorfor er der nogen, som tager nogle ruter, og
andre, der tager nogle andre?
Er der evt. nogle ruter, der enten er dyrere eller farligere end nogle andre?

EU set med unge øjne
Lektioner / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Tema 2:

C: FN’s flygtningekonvention

Udlevér kopiark 2.3.
Bed eleverne læse konventionen i grupper. De skal diskutere, hvordan
den fungerer. Du kan eventuelt læse den op med dem, så lixtallet
bliver sat ned.
Bed eleverne svare på spørgsmålene.

Opsummering

Eleverne læser deres idéer til konventioner op for hinanden.
Synes eleverne, at der er nogle mennesker, som er særligt vigtige
at beskytte?

Foto: T. Kaare Smith

Del 2

D: Eleverne læser:
‘Fremtiden: flygtninge presser EU i bund’

Læs artiklen ‘Fremtiden: flygtningene presser EU i bund’ på side
14-15 i elevbogen.
Snak med klassen om, hvad de tænker om artiklen og dens
indhold. Eleverne skal ikke bearbejde artiklen særlig længe,
men derefter gå til del E, hvor den sættes i perspektiv med
Mustafas historie.

Understøttende
spørgsmål
Hvad tænker eleverne, når de
har læst Mustafas historie?
Hvad tænker de, når de
sammenligner de to tekster?
Hvordan tænker eleverne, EU
bør håndtere flygtninge- og
migrantsituationen?
Er der noget, eleverne synes mangler
i FN’s flygtningekonvention?
Hvad betyder det, at Danmark ikke
er forpligtet til at hjælpe med at
håndtere flygtninge, fordi det ligger 		
under vores retsforbehold? Bør
vi være med?
Er der forskel på, hvad medlemslandene mener om, hvordan vi
skal håndtere flygtninge- og
migrantsituationen?

E: Diskussion

Eleverne diskuterer Mustafas situation ved at sætte
den op i forhold til artiklen ‘Fremtiden: flygtninge
presser EU i bund’.
På klassen diskuteres og drages pointer frem
fra diskussionen.

F: Opsamling

Eleverne får hver udleveret post its.
Bed dem skrive deres bud på, hvordan man løser flygtningeog migrantsituationen på de uddelte post its. Hæng dem op
på plakat 2.2.

11
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Lektioner / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Tema 2:
Nyttige links og
supplerende undervisning
Dagbladet Politikens definitioner på ord, der relaterer sig til at være
flygtning, asylansøger, emigrant, migrant og immigrant m.v.: http: /politiken.
dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE2845470/overblik-migrant-flygtning-indvandrer/
Dilemmaspillet ‘Lad dem bare sejle deres egen sø’ lavet af DR-journalist
Ole Ryborg: http://www.emu.dk/modul/eu-dilemma-lad-dem-bare-sejlederes-egen-s%C3%B8

G: Eleverne læser

Eleverne læser enkeltvis dilemmaet: ‘Hvem lukker du ind?’ på
side 16-17 i elevbogen.

H: Gruppearbejde

Del klassen ind i fem grupper og tildel dem en person fra
dilemmaet pr. gruppe.
Bed eleverne arbejde ud fra spørgsmålene i kopiark 2.4.

I: Opsamling

Hav FN’s flygtningekonvention stående på tavlen.
Split grupperne op og bed eleverne forklare i grupper på tværs,
hvorfor deres personer/grupper kan eller ikke kan få tildelt asyl
ift. FN’s flygtningekonvention.

J: Diskussion

Hav gerne FN’s flygtningekonvention på tavlen til den næste diskussion.
Diskutér med eleverne, hvad de tænker om flygtningekonventionen:
Er der huller i den?
Lukker den nogle mennesker uretmæssigt ude?
Hvad nu hvis man flygter p.g.a. enten sult, klima, oversvømmelser
eller bare fattigdom/dårlige levevilkår – er det så ikke grund nok?
Kan/bør vi som EU tage imod alle?

EU set med unge øjne
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Lektioner / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Tema 2:

Forslag til supplerende læsning

Dansk: Jane Teller: ‘Hvis der var krig i norden’. Grafisk novelle,
der sætter flygtningesituationen i perspektiv.
Samfundsfag: ‘Lad dem bare sejle deres egen sø’ – et
dilemmaspil: http://www.emu.dk/modul/eu-dilemma-lad-dembare-sejle-deres-egen-s%C3%B8

Tegn på læring

Eleverne reagerer på Mustafas historie og spørger ind til, om det er en
virkelig historie.
Eleverne italesætter ulemper/fordele ved FN’s flygtningekonvention.
Eleverne svarer reflekteret på de understøttende spørgsmål.
Eleverne italesætter interessekonflikter mellem Mustafas historie og
artiklen. Det vil sige, at de ikke ser situationen sort/hvidt, men kan
identificere forskellige interesser.

Fotos: T. Kaare Smith

Lærerevaluering

Se på elevernes statements på plakaten – har de grundlæggende en forståelse for
konflikter inden for emnet, og er de i stand til at bruge de rigtige ord på de rigtige
tidspunkter?

Elevevaluering

Hvis eleverne skal evaluere sig selv, se da kopiark 5.1.

Forslag til prøvespørgsmål

Hvorfor flygter/rejser folk til EU?
Hvorfor tager EU ikke imod alle, der har lyst til at bo hos os?
Hvad er argumenterne for og imod at tage flere flygtninge i EU?
Hvordan kan du være med til at hjælpe med integrationen af
flygtninge i det danske samfund?

EU set med unge øjne
Lektioner / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?

Tema 3:

Hvorfor synes EU
noget om Facebook?
Tidsforbrug: 90 min.
A.
B.

Terrorsikring eller overvågning? (45 min.)
Hov! EU kom for sent til den digitale revolution (45 min.)

Materialer:

Elevbog, kopiark 3.1, 3.2, og 3.3 samt en saks.

Fag:

Samfundsfag.

Beskrivelse:

Privatlivets fred sættes op mod terrorsikring, overvågning og sikkerhedspolitik
for at give eleverne viden om, hvordan deres brug af online medier kan påvirke
dem. På baggrund af dette gives eleverne refleksioner til at tilgå data på en sikker måde og reflektere over, hvad de deler på sociale medier.
Herudover tages EU’s datalovgivning op til diskussion: Hvorfor er USA meget
hurtigere til at vedtage love? Hvordan foregår EU’s lovgivningsproces? Og
hvornår giver det mening at lave politik på EU-niveau?

A: Terrorsikring eller overvågning?

Eleverne læser vox poppen ’Er det OK, hvis myndighederne snager i
din profil på Facebook?’ på side 18 og 19 i elevbogen (10 min).
Eleverne får udleveret et kort hver fra kopiark 3.1 (klippes ud – printes
evt. i flere eksemplarer). I går på gulvet og spørger hinanden om
spørgsmålene på kortene. Når begge elever har svaret, bytter de kort
og spørger den næste (10 min).
Der dannes grupper. Hver gruppe får tildelt kopiark 3.2, hvor de skal
skrive 10 digitale bud (15 min).
Hver gruppe præsenterer deres 10 digitale bud for klassen (10 min).

Understøttende
spørgsmål
Hvilke apps har I på jeres
telefoner – ved I, hvor de
firmaer, som har lavet
app’sene, kommer fra?
Hvorfor tror I, at EuropaKommissionen fokuserer
så meget på at lave
EU-lovgivning om det
digitale?
Hvordan kan det være, at
EU er langsommere end
USA til at gennemføre
lovgivning?

B: Hov! EU kom for sent til den digitale revolution

Forklar begrebet teknisk handelshindring (se boks). Spørg eleverne
om at tage noget frem fra deres skoletaske fx drikkedunk. Hvad kunne
være en teknisk handelshindring for den? (10 min.).
Bed eleverne læse artiklen ‘Hov! EU kom for sent til den digitale
revolution’ (10 min.).
Udlever kopiark 3.3 og lad eleverne svare på spørgsmålene (15 min.).
Se på lovgivningsprocessen ud fra den interaktive infografik 		
på følgende side http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/20150201PVL00004/Legislative-powers (5 min.).
Diskutér hvorfor det kan være svært at lave lovgivning for alle
EU-landene, og om der er et alternativ på det digitale område –
giver det mening med national lovgivning? (5 min.).
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Lektioner / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?
Forslag til supplerende læsning

Tema 3:

Nutellatraktaten (under lærervejledningen på euskolen.dk) er
et beslutningsspil, hvor eleverne får lov til at gennemgå EU’s
beslutningsproces, men i stedet for at beslutte noget politisk, skal de
beslutte, hvad klassen skal have til morgenmad.

Tekniske handelshindringer
Når man vælger at ensrette reglerne i de forskellige lande gennem EU, gør man det for at undgå det, man
kalder ‘tekniske handelshindringer’. En god forklaring kan være, at man i Frankrig fx har tilladt et stof i
kosmetik, som er forbudt i Danmark. Når det er forbudt i Danmark, kan kosmetikken altså ikke sælges her,
også selv om den er lovlig i Frankrig. Derfor ensretter man reglerne, så det indre marked, altså handlen, kan
fungere effektivt. Fabrikken i Frankrig har så ikke længere brug for at lave flere forskellige produkter af samme
typer med forskellige stoffer i, så de passer til de forskellige landes love. Det er det samme, man forsøger at
gøre på det digitale – at ensrette reglerne, så man kan være sikker på, at man kan handle over grænser, og
at ens kortoplysninger og personlige oplysninger vil blive behandlet med samme respekt og forsigtighed i
de forskellige lande. En af de udfordringer, man har på det digitale område, er, at mulighederne og medierne
udvikler sig meget hurtigt, hvilket kan gøre det svært for lovgiverne at lave lovgivning hurtigt nok.

Det digitale indre marked
Formålet er at gøre det nemmere for virksomheder og forbrugere at handle og bruge
de digitale muligheder på tværs af grænser. Ligesom med det indre marked vil man
sikre, at der ikke er forhindringer. Udspillet til det digitale indre marked består af
mange forskellige elementer, hvor formålet er at gavne forbrugerne og lave ens regler
for virksomhederne, men også generelt at styrke væksten og økonomien i Europa.
Eksempelvis skal det være nemmere at få adgang til onlinetjenester som fx Netflix
uanset hvor i EU, man befinder sig, og det skal være muligt at købe de samme varer
online – uanset om man er i Spanien eller Danmark.

Tegn på læring

Eleverne italesætter og reflekterer over deres brug af digitale medier.
Eleverne kan give eksempler på, hvornår lovgivning på EU-niveau
giver god mening.
Eleverne kan sætte ord på, hvordan EU’s beslutningsproces er, og
hvorfor den kan være lang og til tider kompliceret.

Lærerevaluering

Har eleverne forståelse for udfordringer i overvågning kontra privatliv, når de
skriver deres ti digitale bud?
Kan eleverne forstå, hvorfor lovgivningen på det digitale ikke går så hurtigt, som
man kunne ønske sig?

Elevevaluering

Hvis eleverne skal evaluere sig selv, se da kopiark 5.1.

Forslag til prøvespørgsmål

Hvordan er EU udfordret på det digitale område?
Hvorfor kan det nogle gange være svært at få ny lovgivning igennem
i EU?

EU set med unge øjne
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Lektioner / Tema 4
/ Miljø eller money?

Tema 4:

Miljo eller money?
Tidsforbrug: 2 gange 90 min. I alt 180 min.
Del 1: Miljøbevidsthed – unge og politikere (90 min.)
A.
Eleverne læser vox poppen: ‘Hvad tænker du
		

B.
C.
D.

over, når du shopper?’ (15 min.)
‘Line of decision’ (25 min.)
Eleverne læser politikernes svar (10 min.)
Gruppearbejde (40 min.)

Del 2: Dilemma – miljø eller money? (90 min)
E.
Eleverne læser dilemma (10 min.)
F.
Gruppearbejde (30 min.)
	G.
Paneldebat (15 min.)
	H.
Diskussion (10 min.)
	I.
Refleksion (15 min.)
Materialer:

Elevbog og kopiark 4.1 og 4.2.

Fag:

Samfundsfag og geografi.

Beskrivelse:

I miljøspørgsmål er der altid interessekonflikter. Vi forsøger at gøre eleverne bevidste om, at det ikke er muligt ikke at påvirke miljøet – at der i miljøspørgsmål er
mange aktører, som alle har valide argumenter for deres handlinger. Vi forsøger at
gøre eleverne bevidste om. at det er umuligt ikke at påvirke miljøet.

Del 1: Miljøbevidsthed – unge og politikere

A: Vox pop

Eleverne læser vox poppen ‘Hvad tænker du over, når du shopper’ på
side 22-23 i elevbogen.
Inddel dem i grupper, hvor de taler om det, de har læst (uden
understøttende spørgsmål).

B: ‘Line of decision’

Eleverne stiller sig op i et spektrum fra helt enig til helt uenig på
baggrund af lærerens spørgsmål (se boks nedenfor).
Under øvelsen er det fint, hvis der stilles opklarende spørgsmål. Det
er også vigtigt at fortælle eleverne, at man selvfølgelig kan ændre
mening, eller ikke have lyst til at sige sin mening. På den måde holdes
de ikke personligt ansvarlige for deres valg af ståsted.

EU set med unge øjne
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Lektioner / Tema 4
/ Miljø eller money?

Tema 4:

C: Læs politikernes svar

‘Tre politikere fra Europa-Parlamentet skal vælge: Hvad er vigtigst i
EU – at passe på miljøet eller skabe flere arbejdspladser?’ læses på
side 26 i elevbogen.

D: Gruppearbejde

Udlevér kopiark 4.1 og lad eleverne arbejde sammen i grupper.
Del grupperne op på ny og lad eleverne diskutere deres svar i nye
grupper.

Spørgsmål til ‘line of decision’
Jeg tænker over miljøet, når jeg køber tøj.
Jeg køber økologisk hver gang, jeg køber dagligvarer.
Der er forskel på, hvor meget jeg tænker på miljøet. Det afhænger af,
om det er mine eller mine forældres penge, jeg køber dagligvarer for.
Alt burde være økologisk!
Økologi er noget værre fis, det er alt for dyrt.
Når jeg køber tøj, har jeg styr på under hvilke forhold, tøjet er
produceret, så jeg sikrer mig, at arbejderne bliver behandlet
ordentligt, og der tages hensyn til miljøet under produktionen.
Jeg afleverer mit brugte tøj til genbrug, så det kan blive solgt videre til
folk, som har brug for det.
Jeg synes, det er vigtigere at have meget tøj end at have lidt tøj, som
til gengæld er bæredygtigt.
Tanker omkring miljøet ødelægger markedsøkonomien, hvis man skal
tænke for meget over produktionsforhold, kan virksomhederne ikke
ansætte folk, og så bliver der flere arbejdsløse.
Der er sundhedsmæssigt ingen fordele ved at købe økologi.

Del 2: Dilemma – miljø eller money?

E: Læse dilemma

Eleverne læser side 24-25.

Illustration: Jon Skræntskov

F: Gruppearbejde

Eleverne inddeles i fem grupper og hver gruppe får tildelt en person
fra dilemmaet.
Eleverne forbereder med baggrund i casen og bordkortene i kopiark 4.2
deres argumenter til en diskussion – de må gerne søge yderligere
information. Bed dem om at leve sig ind i rollen, også selv om de er
uenige med personens holdninger.

EU set med unge øjne
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Lektioner / Tema 4
/ Miljø eller money?

Tema 4:

G: Paneldebat

Hver gruppe vælger en repræsentant, der skal præsentere deres
standpunkter og diskutere op mod de andre roller (se boks med
spørgsmål til panelet nedenfor).

H: Diskussion

Den resterende klasse diskuterer efterfølgende upartisk, hvordan
argumenterne spillede op mod hinanden, hvad der virkede i
diskussionen, og hvad der ikke virkede.

I: REFLEKSION

På klassen samles op, om eleverne kan genkende og komme med
eksempler på nogle af argumenterne fra den daglige debat om miljø,
penge, EU og lignende.

Spørgsmål til panelet

NB:

Illustrationer: Jon Skræntskov

Det er vigtigt, at eleverne
er klar over, at de ikke nødvendigvis repræsenterer
deres egne standpunkter,
men at de (skue)spiller
standpunkterne.

(spørg om yderligere ting og få panelet til at spørge
hinanden, det her kan være en start)
1.

I har hver ét minut til at præsentere jeres grundholdning: Hvorfor mener
I det, I mener?

2.

Spørgsmål til den polske landmand: Du mener, at det er vigtigt, at du
får lov til at gøde mere, for at du kan tjene penge, men hvad med fx
fiskerens indtjening og vandmiljøet i Østersøen?

3.

Spørgsmål til direktøren i organisationen ‘Danske Virksomheder’: Du
siger, at det er vigtigt, at vi tjener mange penge for at bevare velfærden,
men betyder det, at du mener, at vi ikke bør koncentrere os om naturen
samtidig? Er der ikke en risiko for, at vi ødelægger den natur, som
vi lever af - og hvis vi gør det, hvad har vi så tilbage?

4.

Spørgsmål til den svenske fisker: Nu siger du, at fiskene i Østersøen er
ved at dø, men kan I ikke bare fiske et andet sted? Hvis vi skal sikre
stabilitet i EU, giver det så ikke mening, at Polen får lov til at komme op
på samme økonomiske niveau som de andre EU-lande?

5.

Spørgsmål til lobbyisten fra organisationen ‘Bevar Naturen’: Du taler
meget om store selskaber, som er ligeglade med naturen og bare
producerer for at kunne tjene flere penge, men anerkender du ikke, at
hvis vi skal bevare det velfærdsniveau, vi har nu, så bliver vi nødt til at
bruge naturen som grundlag for produktion?

6.

Spørgsmål til den meget miljøbevidste forbruger: Når du siger, at du
går meget op i miljøet, og du gør alt, hvad du kan for at påvirke det
i en positiv retning, er det så ikke din pligt at kræve flere oplysninger om
dine fødevarer? Og nu taler du om forbrug: Du har tydeligvis råd til at
købe økologisk, hvad med alle dem, som ikke har råd?

EU set med unge øjne
Lektioner / Tema 4
/ Miljø eller money?

Tema 4:

Tegn på læring

Eleverne stiller spørgsmål til spørgsmålene i ‘line of decision’ og
placerer sig derefter anderledes.
Eleverne forholder sig til, at det er svært ikke at påvirke miljøet.
Eleverne italesætter interessekonflikter i politikernes svar.
Eleverne arbejder aktivt og højlydt, mens de danner deres argumenter.
Eleverne er i stand til at fremføre argumenter og leve sig ind i rollen.
Klassen er i stand til at forholde sig reflekteret til debatten, efter den
er afsluttet.

Lærerevaluering

Eleverne er i stand til at skabe argumenter på baggrund af den viden,
de har fra del 1.
Eleverne kan italesætte interessekonflikter i forskellige syn på
menneskets samspil med naturen og naturgrundlag.
Klassen kan se bag argumenterne i debatten og gennemskue, hvorfor
de forskellige roller sagde, som de sagde.

Elevevaluering

Hvis eleverne skal evaluere sig selv, se da kopiark 5.1.

Forslag til prøvespørgsmål

Illustrationer: Jon Skræntskov

Hvad gør EU for at passe på miljøet?
Hvilke overvejelser kan der være mellem at passe på miljøet og
sikre arbejdspladser?
Hvordan kan man som ung være med til at påvirke virksomheder til
at producere mere miljørigtige produkter?
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Kopiark 1.1

Hvad er EU?

Kopiark / Tema 1
/ eu-medlem af lyst eller nød?

1. Hvad ved I om EU?

2. Hvad tænker I, at
landene i EU samarbejder om?

3. Hvordan er EU og
Danmark forbundet?

4. Hvad er en union?

4. Hvor mange lande, som
I kan huske, er med i EU?
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Kopiark 1.2

Kopiark / Tema 1
/ eu-medlem af lyst eller nød?

Unge holdninger
1. Redegør for svarene fra de unge fra det land, din gruppe har fået tildelt.
Hvad snakker de om?

2. Kom med et bud på, hvorfor de svarer, som de gør.

3. Fortæl, om der er nogle af de unges holdninger, der overrasker jer – og i så
fald hvorfor?
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Kopiark 1.3
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Kopiark / Tema 1
/ eu-medlem af lyst eller nød?

Hvad er EU? Og hvorfor
har vi et EU?
OPGAVE 1:
1. Hvorfor startede unionen i 1952
som Kul- og Stålunionen?

3. Hvad kan være nogle af
grundene til, at lande
vælger at gå med i EU?

2. Hvordan påvirker EU stabiliteten i Europa
og forholdet mellem landene?

4. Kan alle lande
bare komme med
i EU, hvis de har lyst?

5. Undersøgelsesspørgsmål:
Hvad er Københavns-kriterierne?
Og hvad indebærer de?

OPGAVE 2:
1. Kan du komme på nogle ulemper ved at arbejde sammen
om at lave fælles regler, når man er så mange lande?
2. Kan du komme med fordele eller
ulemper ved EU-samarbejdet?

fordele

ulemper

EU set med unge øjne

Kopiark 2.1
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Kopiark / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Flygtningeordbog
Diskutér og definér med din gruppe følgende ord:
1. Flygtning

2. Migrant

3. Ulovlig migrant

4. Asylansøger

5. Opholdstilladelse

6. Internt fordreven flygtning

7. Synes du, at der mangler nogle ord på ordkortet?
Skriv dem og giv din definition.
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Kopiark 2.2

Kopiark / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Mustafas rejse
danmark

1.Hvordan tænker I, det er at være ung, uledsaget
flygtning i Danmark?
milano

italen

istanbul

tyrkiet

Sicilien

Kobane

syrien

2. Hvordan kan man komme til Danmark som
flygtning?

algeriet

libyen

3. Hvordan synes I, vi bør håndtere flygtninge og
migranter, der kommer til EU?

4. Hvorfor tror du, man vælger at tage i gummibåd over Middelhavet i stedet for at køre over
land?

5. Undersøgelsesspørgsmål: Hvor mange flygtninge fra Syrien:
- bor i EU?
- bor i Tyrkiet, Libanon og Jordan tilsammen?
- er internt fordrevne i Syrien?

EU set med unge øjne

Kopiark 2.3

Kopiark / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Flygtningekonventionen
Kap 1 artikel 1 A. (2): En flygtning er en person “som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race,
religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det
land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette
lands beskyttelse; eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig udenfor det land,
hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil.”
Kilde: retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=71110

1. Er der noget, der undrer dig ved flygtningekonventionen?

2. Flygtningekonventionen er vedtaget den 17. november 1952. Hvis du skulle bestemme,
hvordan skulle den se ud i dag? Skriv det med dine egne ord.
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Kopiark 2.4

26

Kopiark / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Illustrationer: Jon Skræntskov

Hvem lukker du ind?

1. Tegn en cirkel om den person, I har fået tildelt.
2. Beskriv personens situation, og hvorfor personen ønsker asyl.

3. Kig på FN’s flygtningekonvention:
Er der noget, der forhindrer, at personen/personerne får asyl i Danmark?

4. I forhold til FN’s flygtningekonvention, hvad kunne så gøre, at personen/
personerne kunne få asyl i Danmark?

5. Hvis du skulle bestemme, hvilke tre ting skulle så gøre, at en person kunne få asyl?

6. Hvordan synes du, EU skal håndtere asylansøgere – skal hvert land have lov til at bestemme,
hvem de vil have ind? Eller skal man lave fælles aftaler om, hvordan flygtninge skal fordeles?

EU set med unge øjne

Kopiark 3.1

Kopiark / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?

At snage eller
ikke at snage?

Hvornår må
myndighederne
overvåge din aktivitet
på nettet?

Er det et problem, hvis
myndigheder snager,
hvis du alligevel ikke gør
noget forkert?

Hvis man nu har begået
noget kriminelt, må
myndighederne så godt
kigge med?

Hvad gør du for
at sikre dig, at dine
data er beskyttet?

Må myndighederne holde
øje med, hvis du søger på
noget bestemt, også selv
om de ikke har nogen
grund til at mistænke dig?

Hvad tænker du om det, som Kortryna
Najulyté fra Litauen siger om, at der
med ytringsfrihed følger et ansvar,
og at der er nogle ting, man måske
bare bør lade være med at skrive på
Facebook?
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Kopiark 3.1

Kopiark / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?

At snage eller
ikke at snage?

Martin Heller, Danmark:
“Jeg ser det ikke som et stort
problem, for jeg laver ikke
noget, som andre ikke må se.”
Hvad tænker du om det?

Zacharia Grønkvist fra Danmark
har set en ubehagelig video med
nogen der blev henrettet. Hvad
kan man gøre, hvis man ser sådan
noget, og tror du, det er noget,
myndighederne følger med i?

Kan man snage lidt, eller er
det at snage overhovedet
noget, der kan gradbøjes?

Victoria Bensel fra Tyskland: “Når du
tilmelder dig Facebook, bør det være
klart for dig, at alle har fri adgang til din
profil. Det ved jeg og er ok med det.”
Hvornår har du sidst læst vilkårene for
brug af et socialt medie eller en app?

Anna Nordbæk fra Danmark: “Det
skaber frihed for os alle sammen,
at der er mere beskyttelse”
gælder det alle, og hvordan kan
overvågning på internettet skabe
mere frihed?

Laura Kaae fra Danmark: “Det er skræmmende,
at alt kan findes igen. Tænk hvis et billede,
som jeg måske har taget som 15-årig, kan
betyde, at min karriere kan blive ødelagt, når
jeg er voksen.” Tror du, at en karriere kan blive
ødelagt af billeder, og hvad kan man gøre for at
sikre sig, at det ikke kan ske?
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Kopiark 3.2

Kopiark / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?

De 10 digitale bud
I kan eventuelt starte sætningerne med enten
1. Myndighederne må snage når/hvis/i tilfælde af…

eller

2. Myndighederne må ikke snage, når/hvis/i tilfælde af…

Bud 1
Bud 2
Bud 3
Bud 4
Bud 5
Bud 6
Bud 7
Bud 8
Bud 9
Bud 10
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Kopiark 3.3
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Kopiark / Tema 3
/ Hvorfor synes eu noget om Facebook?

Hov! EU kom for sent til
den digitale revolution
1. Åben din telefon – hvor mange af dine apps kommer fra EU-lande?

2. Hvorfor kan det være sværere at lave love i EU end i USA?

3. Hvad kan fordelene og ulemperne være ved at lave fælles digitale regler (stikord: Det
indre marked, tekniske handelshindringer, forbrugerrettigheder, datasikkerhed)?

4. Hvad synes du, EU bør fokusere på – fysisk eller digital infrastruktur*
– og hvorfor?

*Fysisk eller digital infrastruktur
Digital infrastruktur: At man sikrer hurtigt internet overalt i unionen og skaber en ensretning af regler, så landene bedre
kan arbejde sammen digitalt.
Fysisk infrastruktur: Hvordan unionen er fysisk forbundet – det kan fx være ved hjælp af veje, tognet, lufthavne men
også gasledninger eller elektricitet mellem landene.
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Kopiark 4.1

Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?

Hvad er vigtigst i EU

– miljo eller arbejdspladser?
1. Med jeres egne ord: Hvad mener de tre politikere?
Morten Løkkegaard:

Jo Leinen:

Rina Ronja Kari:

2. Kan I se, hvilke ideologier politikerne hører til – og i så fald, hvordan?

3. Er politikerne uenige om noget – og i så fald hvad?
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Kopiark 4.1

Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?

Hvad er vigtigst i EU

– miljo eller arbejdspladser?
4. Hvad er grøn vækst, og tror du, man kan skabe grøn vækst og
samtidig have økonomisk vækst?

5. Hvad, mener du, er vigtigst – grøn vækst eller flere arbejdspladser?

6. Rina Ronja Kari er bekymret for en samarbejdsaftale med USA – TTIP*.
Undersøg hvad enten Socialdemokraterne eller Venstre synes om TTIP?

*TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership
TTIP er en frihandelsaftale mellem USA og EU. En frihandelsaftale vil sige, at man mellem to lande vil gøre det nemmere at
handle. Det kan man gøre ved fx ingen eller lavere told på varer og ved at lave mere ens regler, fx når en vare skal godkendes.
Det tager lang tid at forhandle en aftale, da der er mange ting, man skal blive enige om, og der er mange, som skal blive enige.
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Illustration: Jon Skræntskov

Den polske landmand
Fold her

Den polske landmand

Det er ikke nødvendigvis bedre for miljøet at producere økologisk. Man kan nemlig ikke styre,
hvor mange næringsstoffer afgrøderne har brug for. Derfor kan vi om muligt skade vandmiljøet mere,
end hvis vi producerer konventionelt (ikke-økologisk).
Det er fint, at I vil fra konventionelt landbrug til økologisk, men er I klar til at betale prisen?
Det er i forvejen svært nok for os at producere varer, miljøstandarderne bliver højere og
højere, og EU laver dumme love, der hæmmer vores produktion.
Vi har brug for at tjene penge, så vi kan komme op på samme niveau som de andre EU-lande. I har
bare fået lov til at svine i mange, mange år. Er det ikke okay, at vi får lov til at have en stabil økonomi,
så vi kan blive lige så rige som jer?

Du er eksperten!
Kopiark 4.2

Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?
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Illustration: Jon Skræntskov

Den svenske fisker
Fold her

Den svenske fisker

Når der bruges gødning i det omfang, som vi gør i dag, bliver alle næringsstofferne skyllet ud
i Østersøen. Det gør, at algerne får gode levevilkår, blomstrer op og stjæler alt ilten fra
vandet, så fiskene dør.
Når fiskene dør, forsvinder mit levegrundlag, og jeg kan ikke fiske de fisk, jeg lever af.
Jeg kan godt forstå, at man skal bruge gødning for at få sine afgrøder til at vokse,
men når man gøder for meget, risikerer man at ødelægge vandmiljøet i rigtig lang tid.

Du er eksperten!
Kopiark 4.2

Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?
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Illustration: Jon Skræntskov

Lobbyisten fra organisationen
‘Bevar naturen’
Fold her

Lobbyisten fra organisationen ‘Bevar naturen’

Naturen skal nok klare sig, når vi er væk, men kan vi klare os uden naturen?
Hvis ikke vi passer på naturen nu, vil fremtidige generationer komme til at bøde
under det. Er det virkelig sådan, vi vil overlade kloden til vores efterkommere?
Det er svært at få ørenlyd, når de store multinationale selskaber har en masse penge,
de kan bruge til at påvirke politikerne. Grundlæggende er EU et kapitalistisk projekt,
der ikke passer ordentligt på miljøet.

Du er eksperten!
Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?

Kopiark 4.2
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Direktøren i organisationen
‘Danske Virksomheder’
Fold her

Direktøren i organisationen ‘Danske Virksomheder’

Det er klart, at vi skal passe på naturen, men virksomhederne skal samtidig
have et levegrundlag.
I forvejen fylder miljøafgifter alt for meget i virksomheders budgetter, sætter
vi dem yderligere op, risikerer vi, at virksomheder flytter ud af landet, og så
mister vi arbejdspladser. Har vi ingen arbejdspladser, kan vi ikke betale for
vores alle sammens velfærd, og så kan vi ligeså godt droppe idéen om en velfærdsstat.
Vi producerer og sælger, hvad forbrugerne efterspørger, hvis de efterspørger
mere økologi, vil markedet rette sig efter det og producere mere økologi.

Du er eksperten!
Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?

Kopiark 4.2
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Forbrugeren
Fold her

Forbrugeren

Jeg synes, det er megauoverskueligt at finde ud af, hvordan jeg påvirker
miljøet, når jeg køber ind. Vi skal have en mærkning, der sikrer, at man kan
få fuld indsigt i miljøpåvirkningen i produktionen af alle varer.
Tænk engang, hvis staten gjorde alt undtagen økologi forbudt. Det ville være
fantastisk for alle!
Altså pesticider og andet møg ødelægger jo den natur, som mine søde børn skal vokse op i. Føj!

Du er eksperten!
Kopiark 4.2

Kopiark / Tema 4
/ Miljø eller money?
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Kopiark 5.1

Kopiark / evaluering

Hvad har du laert?
– saet kryds
Tema 1: EU-medlem af lyst eller nød?

kan

kan næsten

kan ikke

kan

kan næsten

kan ikke

kan

kan næsten

kan ikke

kan

kan næsten

kan ikke

Jeg ved, hvad EU er, og hvorfor det startede med at hedde
Kul- og Stålunionen.
Jeg kan komme med eksempler på, hvad det betyder for et land
at blive medlem af EU.
Jeg kan forklare, hvorfor nogle lande gerne vil være en del af EU.
Jeg kan give eksempler på bestemte retningslinjer fra
Københavns-kriterierne, som man skal overholde for at blive en
del af unionen.

Tema 2: Hvem er de nye europæere?
Jeg kan forstå, hvad grundlaget kan være til at flygte fra ens
hjemland.
Jeg ved, hvad FN’s flygtningekonvention er og kan give
eksempler på, i hvilke situationer mennesker er beskyttet af
den.
Jeg kan give eksempler på, hvornår man ikke er beskyttet af
FN’s flygtningekonvention.
Jeg kan fortælle om, hvordan migrations- og
flygtningestrømme kan være med til at skabe politiske
uenigheder i EU.

Tema 3: Hvorfor synes EU noget om Facebook?
Jeg kan komme med eksempler på, hvad jeg synes er vigtigst:
Privatlivets fred eller myndighedernes muligheder for at
overvåge min datatrafik for at kunne forhindre terror og
kriminalitet.
Jeg kan fortælle, hvorfor det nogle gange kan være svært for EU
at nå til enighed og lave lovgivning hurtigt.
Jeg ved, hvad begrebet teknisk handelshindring betyder, og
kan komme med eksempler på en teknisk handelshindring.
Jeg kan komme med eksempler på, hvad jeg selv synes, at EU
skulle fokusere på digitalt.

Tema 4: miljø eller money?
Jeg kan give eksempler på, hvor forskellige meninger kan være,
når der er tale om miljødebatten.
Jeg kan sætte forskellige meninger op mod hinanden og
fortælle, hvor jeg opfatter meningerne – på godt og på ondt.
Jeg kan komme med en forklaring på hvilke udfordringer, der
kan være, når der er tale om, om man bør fokusere enten på at
landene tjener flere penge eller passer på miljøet.
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Plakat / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Flygtningeordbog
1. Flygtning

2. Migrant

3. Ulovlig migrant

4. Asylansøger
5. Opholdstilladelse

6. internt fordreven flygtning

7. Andre ord
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plakat 2.2

Plakat / Tema 2
/ Hvem er de nye europæere?

Hvordan bor vi lose
flygtninge- og
migrantsituationen?
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