
EU-rollspel 
Info innan 

Eleverna bör kort informeras om beslutsprocessen och om Europeiska unionens rådets 

{informellt kallat "Ministerrådet", vilket ofta används i svenskan och därför även här) och 

Europaparlamentets roll i beslutsprocessen. 

Målet med rollspelet är att eleverna, genom att diskutera och rösta om ett fiktivt förslag i 

rollen som Ministerrådet, ska få en ökad förståelse för hur beslut tas i Europeiska Unionen 

och hur nationella intressen påverkar röstningen inom Ministerrådet. 

Spelledarens {i rollen som Ministerrådets president) introduktion för 

eleverna: 

{Dra en kort sammanfattning av de 4 punkterna på nästa sida - "rollspelet kommer börja 

med ... sen ... för att sedan avslutas med ... ") 

Medlemsländernas är inte överens om vad som kan få kallas choklad. I ett land måste 

choklad innehålla kakaosmör medan det i ett annat land kan innehålla vegetabiliska oljor 

som till exempel palmolja. Detta har lett till att man i vissa länder inte kan importera choklad 

från andra eller, tvärt om, i vissa länder inte exportera till andra. För EU är det viktigt att man 

har en gemensam syn på vad som kan kallas choklad så att handeln mellan 

medlemsländerna inte störs. 

Europeiska Kommissionen har nu lagt fram ett förslag som Europaparlamentet har godkänt 

och det är nu dags för er {eleverna som representerar medlemsländerna) att diskutera 

förslaget och rösta om det. 

Rollspelet består av: 

• Ministerrådets president - 1 spelledare som leder rollspelet

• Europeiska Kommissionen - 1-2 elev{er)

• Medlemsländer - 14 medlemsländer med 1-2 elev{er) som representant för varje

• Europaparlamentets åsikter presenteras av en lärare eller av spelledaren när

spelledaren säger till

1. Dela ut rollerna

2. Låt eleverna läsa igenom sina roller noggrant.

3. Kör igång rollspelet enligt 11Spelledarens Lathund11



Rollspelets upplägg 

1. Mötet öppnas

a. Presidenten välkomnar deltagarna till detta möte där det ska röstas om

kommissionens förslag om innehållet i choklad.

b. Kommissionen föredrar förslaget.

c. Första röstomgång - länder röstar i tur och ordning på förslaget enligt deras

nationella direktiv (instruktionerna som delats ut}.

2. Paus

a. Mötet tar en paus för att låta länderna diskutera sinsemellan för att se om

länderna kan komma överens om förslaget med eventuella revideringar

(förändringar i förslaget}.

b. Kommissionen minglar runt för att höra ländernas åsikter och har även

möjlighet att revidera förslaget (göra förändringar}.

3. Mötet återupptas

a. Kommissionen föredrar (det möjligtvis reviderade} förslaget.

b. Länderna får var och en möjlighet att kort uttrycka sin åsikt om det.

c. Andra röstomgång - länderna röstar i tur och ordning om (det möjligtvis

reviderade) förslaget enligt vad de kommit fram till under pausen.

4. Mötet avslutas

a. Mötet avslutas och eleverna får diskutera hur det gick och varför det gick som

det gjorde

i. Var det realistiskt att förvänta sig att Ministerrådet skulle komma

överens om lagförslaget?

ii. Nationella intressen kan förhindra att Ministerrådet kommer överens

om lagförslaget

iii. Ideologiska skillnader kan förhindra lagförslaget

iv. Om parlamentet och Ministerrådet inte kommer överens förhindras

lagförslaget

v. Alla länder i Ministerrådet har också vetorätt ifall de verkligen inte vill

ha en EU-lagstiftning inom området men vetorätten används väldigt

sällan



Spelledarens Lathund 

1. Europeiska Kommissionen föredrar förslaget

2. Första röstomgången (en preliminär röstomgång)

a. länderna röstar enligt vad de tycker (vad som står på deras lapp) och

presidenten för in rösterna i Excel (förslaget röstas ner).

3. Parlamentet åsikt presenteras

4. Diskussion {15 min)

a. Länderna rör sig runt i klassrummet och försöker hitta allierade för att få

igenom sina önskemål. Kommissionen har möjlighet att komma med

förändringar till sitt förslag så att det förhoppningsvis går igenom.

5. Mötet återupptas (20 min)

a. presidenten betonar intresset av att intern handel inom EU.

b. Presidenten frågar om Kommissionen har gjort förändringar i sitt förslag.

i. Om det gjorts föredrar Kommissionen det förändrade förslaget och

förklarar varför förändringarna gjorts.

ii. Om förslaget är det samma så föredras det ändå igen av

Kommissionen.

c. Länderna får var och ett kort säga vad de tycker om förslaget som ligger.

d. Länderna röstar för andra (och sista) gången och presidenten för in rösterna i

Excel.

6. Mötet avslutas

a. Gå över till en avslutande diskussion enligt punkt 4 under "Rollspelets

upplägg"




































