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Learning
by doing

Förslag på olika saker du kan 
göra med dina elever. Läs mer 
om vårt rollspel ”Kampen om 

chokladen”.

Sidan 21-23

Denna guide är framtagen av Europa Direkt  
Sydskåne för att ge inspiration till att lära ut EU på 
ett roligt och inspirerande sätt. Vi har försökt att 
samla kort information, tips, användbara länkar 
och roliga övningar för att underlätta för lärare.  

Vi tipsar även om olika saker som EU kan finansiera 
vad gäller skola och utbildning. 

Har du frågor eller feedback kring materialet? Hör gärna 
av dig! :) Våra kontaktuppgifter finns sist i materialet.

EU 
– kortversionen

En kort introduktion 
kring hur EU fungerar.

Sidan 5-11

Lärare och EU
Information om  

olika initiativ för lärare 
och skola. Till exempel  

”Skolambassadör”.

Sidan 25-27

Unga och eu
Tips på aktiviteter och initiativ 
som är aktuellt för unga. Till 

exempel ”Erasmus+”.

Sidan 29-31

EUROPA DIREKT
Kort om vilka vi är, hur ni  

når oss samt hur vi kan stötta 
er i ert arbete.

Sidan 32-33

HITTA
EU-MATERIAL 

för unga
Tips på hemsidor,  

tryckt material och annat.

Sidan 13-19

Folder producerad 2019 av Europa Direkt Sydskåne
Denna version reviderad juni 2020

Bilder i foldern kan vara skyddade av upphovsrätt och  
därför kan  tillstånd för vidare användning behöva  
sökas av respektive upphovsrättsinnehavare.
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EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska unionen (EU) är ett ekono-
miskt och politiskt samarbete mellan 
27 europeiska medlemsländer. EU 
skapades efter andra världskriget 
för att främja fred och ekonomiskt 
samarbete. 

Sverige gick med i EU 1995. Under 
åren har EU-samarbetet vuxit och 
spänner numera över flera områden 
som EU-medborgarna berörs av varje 
dag. EU har sju institutioner som an-
svarar för olika uppgifter som exem-
pelvis lagstiftning, EU:s budget och 
penningpolitik.

Från 2017 kan exempelvis  
du som EU-medborgare surfa fritt 

inom hela EU till följd  
av EU-regler.

Sverige har tillsammans med de andra 
medlemsländerna kommit överens om 
vilka frågor som EU ska arbeta med. 
EU:s främsta uppgift är att säkerställa 
en inre marknad med fri rörlighet för 
varor, tjänster, personer och kapital. 
Detta innebär att du som EU-medborg-
are får bo, arbeta, studera och handla 
i vilket annat EU-land du vill. EU arbe-
tar också med att ta fram lagar och 
regler för en rad olika frågor såsom 
asyl, energi, tillgång till sjukvård och 
konsumentskydd. Telekommunikation 
är ännu ett område EU tar fram regler 
inom. Från 2017 kan exempelvis du 
som EU-medborgare surfa fritt inom 
hela EU till följd av EU-regler.

EU – kortversionen
Visste du att 30% av Sveriges lagar och 60% av kommunens agenda beslutas på 
EU-nivå? Att 2/3 av vår export går till EU länder? Eller att det är tack vare EU vi 
kan jobba och plugga var vi vill i EU och slipper roamingavgifter på resa? Dessutom 
har EU faktiskt sett till att vår skånska Spettekaka är skyddad. På följande sidor 
kommer en kort introduktion till EU och hur det fungerar.
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EU:S MAKT
EU har varierande mängd makt inom 
olika politikområden som bestäms i 
avtal mellan EU-länderna. Dessa avtal 
kallas för EU:s fördrag. EU kan ha 
exklusiv befogenhet inom ett politik-
område, vilket innebär att det bara 
är EU som har rätt att lagstifta inom 
området. Handelspolitiken är ett exem-
pel på ett område där EU har exklusiv 
befogenhet. Detta innebär bland annat 
att Sverige inte på egen hand får ingå i 
handelsavtal med andra länder.

Delad befogenhet innebär att både EU 
och medlemsländerna kan lagstifta 
inom ett område. Dock går EU-reglerna 
före och ett medlemsland kan enbart 
ha egna lagar i området om det inte 
redan finns några EU-bestämmelser. 
Den inre marknaden, miljö-politik, jord-
brukspolitik samt säkerhet och rättvisa 
är exempel på politikområden där EU 
har delad befogenhet med medlems-
länderna.

Stödjande befogenhet innebär att 
EU endast kan stödja, samordna 
eller komplettera medlemsländernas 
insatser inom ett politikområde. Inom 
dessa områden kan EU inte stifta 
några lagar.

Istället brukar EU ge stöd inom dessa 
områden genom finansiering till olika 
projekt.

EU:S SJU INSTITUTIONER 
Det är EU-länderna som tillsammans 
tar beslut om nya lagar och regler. 
De sju institutionerna är: EU-kommis-
sionen, Ministerrådet, Europaparla-
mentet, Europeiska rådet, EU-dom-
stolen, Europeiska centralbanken och 
Europeiska revisionsrätten.

Tre institutioner arbetar med besluts-
fattandet om EU:s lagar: EU-kommis-
sionen, Ministerrådet och Europapar-
lamentet.

SVERIGES MEDLEMSAVGIFT  
TILL EU
Som medlem i den Europeiska Uni-
onen måste Sverige varje år betala 
in en avgift. Denna ”medlemsavgift” 
bestäms med utgångspunkt i Sveriges 
bruttonationalinkomst (BNI) och även 
genom momsinkomster och andra 
avgifter. 

Medlemsavgiften bestäms utifrån var-
je lands ekonomiska situation. Efter-
som Sverige är ett relativt rikt land be-
talar vi mer än vad vi får tillbaka från 
EU i ekonomiskt stöd. Men den stora 
ekonomiska vinsten för EU-länder är 
de fördelar som uppstår tack vare den 
gemensamma marknaden och den fria 
rörligheten av varor, tjänster, personer 
och kapital på den inre marknaden.

EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentet är EU:s enda 
direkt folkvalda institution och utgörs 
av ledamöter från samtliga EU-länder. 
Parlamentsledamöterna röstas fram 
av EU-medborgarna vid ett val som 
hålls vart femte år. En av Europapar-
lamentets viktigaste uppgifter är att 
debattera och fatta beslut om lagstift-
ningsförslag. Andra viktiga uppgifter 
som Europaparlamentet utför är att 
granska EU-kommissionens och Mi-
nisterrådets arbete, besluta om EU:s 
årliga budget och godkänna valet av 
EU-kommissionens ordförande.

Europaparlamentet består från 2020 
av 705 ledamöter som arbetar i olika 
partigrupper. Från 2020 kommer Sve-
rige att få 21 ledamöter på grund av 
Storbritanniens officiella utträde ur EU. 
Antalet parlamentsledamöter skiljer 
sig mellan EU-länderna eftersom varje 
medlemslands ledamotsantal bestäms 
utifrån hur stor befolkning landet har.

I de sju partigrupperna sitter Europa-
parlamentets ledamöter efter partipo-
litisk tillhörighet och inte efter natio-
nalitet. Det är partigruppen som får 
talartid i parlamentets kammare.

En av Europaparlamentets viktigaste uppgifter är att 
debattera och fatta beslut om lagstiftningsförslag. 
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??

LAGFÖRSLAG OCH 
PRIORITERINGAR
Den svenska regeringen är även våra representanter i EUs  
ministerråd, som tar beslut om EU-lagar tillsammans med 
Europaparlamentet. Visste du att det är här som de flesta 
av vårt lands lagar och regler för handel, fiskeri och miljö-
frågor beslutas? 

Till höger kan du se vilka frågor som EU-kommissionen  
prioriterar just nu och nedan en schematisk modell för hur 
det ser ut när vi tar fram ny lag tillsammans.

Idé för en ny lag tas fram av 

EU-kommissionen

EUparlamentet och Ministerrådet 

förhandlar, diskuterar och beslutar

I ministerrådet sitter repre-
sentanter från medlemsländernas regeringar.

Kanske var du 

med och valde ut vilka 

som representerade Sveri-

ge i  Europaparlamentsva-

let den 26 maj 2019.

?

Lagen införs och följs upp i medlemsländerna

POLITISKA RIKTLINJER FÖR 
EU-KOMMISSIONEN 2019-2024

Följande sex prioriteringarna kommer att påverka 
den lagstiftning som skapas och den EU-finansiering 

som görs tillgänglig under de nästkommande fem 
åren. Detta gäller såväl offentlig som privat sektor.

En europeisk grön giv
Sträva efter att bli världens första  

klimatneutrala kontinent

En ekonomi för människor
Arbeta för social rättvisa och välfärd

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 
Ge människor mer inflytande med en  

ny generation teknik 

Främjande av vår europeiska livsstil 
Skydda våra medborgare och våra värden

Ett starkare Europa i världen
Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap 

En ny satsning på demokrati i Europa
Vårda, skydda och stärka vår demokrati
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUTSFATTANDE ROLL
Europaparlamentet beslutar tillsammans med Ministerrådet om nya lagar och 
regler genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det innebär att EU-kommis-
sionen lägger fram ett lagförslag, vilket kommissionen har ensamrätt att göra. 
Lagförslaget debatteras och förhandlas, i både Europaparlamentet och Ministerrå-
det, varpå ett beslut fattas.

Om Ministerrådet och parlamentet inte kan komma
 överens om en ny lag införs den inte.

Under denna process har Europaparlamentet och Ministerrådet lika stor makt 
vilket innebär att båda institutionerna måste vara överens för att ett lagförslag 
ska antas. Om Ministerrådet och parlamentet inte kan komma överens om en ny 
lag införs den inte.

EUROPAPARLAMENTETS MAKT
Tack vare sin centrala position i EU:s beslutsfattningssystem har Europaparla-
mentet makten att fatta beslut inom flera av de områden som EU verkar inom. 
Europaparlaments makt har vuxit under åren, och utöver dess viktiga roll i EU:s 
lagstiftningsförfarande är parlamentet
även med och beslutar om EU:s budget. 

Europaparlamentet kontrollerar även att EU:s pengar används på rätt sätt samt 
godkänner tillsättningen av EU-kommissionen och kommissionens ordförande.

Så funkar EU. Film från Sveriges Riksdag:
https://www.youtube.com/watch?v=LdTH-VmI6oE
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Elev- och lärarhörnan
Använd de smidiga filtreringsfunktionerna på Europeiska unionens hemsida för 
skola: ”Elev- och lärarhörnan”. Här kan du hitta såväl tryckt material att beställa 
som olika spel och frågesporter. Här finns även tips till lärare kring olika evene-
mang och hemsidor där du hittar mer information om EU.

Hitta EU-material för unga
Det finns flera roliga och intressanta sätt att lära sig mer om EU. Varför inte pro-
va ett spel, en frågesport eller titta på en film som får dig att upptäcka EU på ett 
kul sätt? Det finns något för alla åldrar och det mesta materialet är kostnadsfritt 
att använda! Eller ge eleverna adresser till olika hemsidor och låt dem leta runt 
själva efter information.

https://europa.eu/learning-corner/home_sv

På nästkommande uppslag tipsar vi om exempel på material som passar för 
högstadieum och gymnasium, från bland annat Elev- och lärarhörnan. Vill du 
beställa tryckt material och bor i Sydskåne (Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simris-
hamns, och Skurups kommun) kontakta oss på Europa Direkt.
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Tips på material
What it is and what it does 
Denna publikation är en översiktlig guide till EU. Den förklarar bland annat kort 
vad EU är, vad EU gör inom olika områden för att förbättra människors liv och EU: s 
beslutsprocess. Den finns i olika format, bland annat en klickbar webb-version. 
Läs/ladda ner och beställ materialet här:
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/

 

EU & jag (14-18)
Den här broschyren är för unga mellan 14 och 18 år eller för högstadium-/gymna-
siumlärare som vill veta mer om Europeiska unionen. Det är ett lättöverskådligt 
material med mycket grafik och bilder. I foldern finns massor av övningar och 
diskussionsunderlag såväl som tips på var en kan hitta mer information om EU. 
Materialet finns på flera olika språk och som tryckt folder, PDF och webbsida.

Knutet till materialet finns även övningar som går att göra på nätet. Läs/ladda 
ner/beställ materialet här: 

Efter att du tagit del av materialet 
”EU & jag” kan du prova den här frågespor-

ten som finns online: 
 https://europa.eu/learning-corner/quiz_sv

EU &
SV

https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1

? QUIZ ?

Om du är medborgare i ett EU‑land är du också automatiskt EU‑medborgare. Vad betyder detta i praktiken? Vad har EU gjort för oss? Ja, till att börja med är det fred i Europa. Det är visserligen en stor bedrift i sig, men det är inte det enda som EU har gjort för oss. 
Om du är mellan 14 och 18 år och intresserad av att veta mer om EU så är det här en broschyr för dig! 
Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig om de många utmaningar som EU står inför i dag – utmaningar som också kommer att påverka din framtid.
EU har byggts upp under lång tid. Det är ett ständigt pågående projekt, och snart kommer det att vara din generations tur att välja vad som ska göras härnäst. Så nu är det dags för dig att bilda dig en uppfattning om EU. Denna broschyr och uppgifterna i den är tänkta att få dig att fundera, inte bara på egen hand utan även när du pratar om EU med vänner och familj. 

Om du vill kolla upp vad du lärt dig kan du göra ett test online efter att ha läst igenom broschyren. 
Alla kommentarer eller förslag gällande den här broschyren kan du skicka till  
comm‑publi‑feedbackw@ec.europa.eu

europa.eu/!YC49Wb

VAD ÄR EU? HUR 
FUNGERAR 

EU?

VAD STÅR 
PÅ EU:s 

DAGORDNING?
HUR  

PÅVERKAR EU 
DIN VARDAG?

6

26

14

38

INNEHÅLL

SVAR PÅ UPPGIFTERNA   54

6

VAD ÄR EU?

SEDAN INRÄTTANDET 1957 HAR EUROPEISKA UNIONEN VUXIT, 

FRÅN 6 TILL 27 LÄNDER, SOM HAR VALT ATT GÅ SAMMAN FÖR 

ATT TILLSAMMANS FORMA EN BÄTTRE FRAMTID. VILKA ÄR DÅ 

LÄNDERNA I EU OCH NÄR GICK DE MED? I DETTA KAPITEL FÅR 

DU LÄRA DIG OM HUR EU BLEV VAD DET ÄR I DAG OCH VARFÖR 

EU ÄR SÅ UNIKT.
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INSPIRERA UNGA KRING MILJÖ
Den gröna given och arbetet mot ett klimatneutralt Europa 2050 är en central 
fråga för EU. Det europeiska miljöarbetet är en intressant och relevant fråga 
att arbeta med för unga. Här kommer tips på material på ämnet.

Informationsmaterial
Det finns många broschyrer att ladda ner som PDF. Här finns en hel del material 
indelat på olika ämnen: http://ec.europa.eu/clima/publications/
Även Elev- och lärarhörnan som vi nämnt tidigare har material om miljö. Nedan 
tipsar vi om några publikationer som är speciellt framtagna för unga. Gå in på: 
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/teachers och sök på  
publikationens namn.

Online verktyg för skola med fakta kring klimatförändringar och vad som händer 
inom EU, samt vad vi alla kan bidra med: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions_sv

Interaktivt material
Nedan får du ett par tips på hemsidor som eleverna kan klicka sig runt i och 
få information och inspiration på ett roligt sätt.

Denna quiz kring klimat och energi finns för såväl barn som 
vuxna: https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html

Vill du veta mer om EU:s arbete kring klimatfrågor 
gå in på: https://ec.europa.eu/clima/index_sv

VÅR PLANET, VÅR FRAMTID
SÅ BEKÄMPAR VI KLIMATFÖRÄNDRINGARNA TILLSAMMANS

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
–VAD HANDLAR DET EGENTLIGEN OM?

EU INVESTERAR I VÅR PLANET:
TIO INITIATIV FÖR EN MODERN OCH REN EKONOMI

1

Klimatförändringar 

– vad handlar det egentligen om?

En introduktion för ungdomar
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LÄNK TILL LISTA MED FILMER KRING KLIMAT 
Europeiska kommissionen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRRcWLcpmM55dWsyA6UHgq4RDWloi9as
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Andra Tips på hemsidor/film

Rörligt om EU från Sveriges riksdag
Sveriges riksdag har tagit fram en informationssida där du kan hitta mer om vad 
EU är och om hur du kan påverka det som händer i EU.

Här finns filmer och infographics som på ett kul sätt lär dig mer. Här finns även 7 
fakta du behöver veta om EU och en sida med tryckt material som du kan beställa 
hem helt kostnadsfritt eller ladda ner direkt som PDF.

Läs mer på:
http://eu.riksdagen.se/

EU på 10 minuter
Ge dina elever en snabb överblick vad EU innebär. Detta är Sveriges riksdags 
tryckta informationsmaterial med fakta om EU. Informationsmaterial från Sveriges 
riksdags EU-information kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Läs mer och 
beställ här:http://eu.riksdagen.se/global/ladda-ner-och-bestall

What Europa Does For Me
På What Europe Does For Me kan du på svenska scrolla dig igenom över 
400 texter som beskriver vilken koppling EU har till exempelvis din hälsa, din 
framtid, din dag och massor av andra områden. På samma portal kan du 
också fördjupa dig i ämnen som är extra relevanta för medlemsländerna just 
nu. 

Klicka dig runt på: https://what-europe-does-for-me.eu/sv/home

Kolla även in ”EU Publications” En bokhandel på nätet med pdf-filer och 
e-böcker på EU:s 24 officiella språk: https://op.europa.eu/sv/home

Har du fler tips? 
Kanske har du något bra tips på mate-
rial för elever som vi har missat? Hör 

gärna av dig så lägger vi till det!

EU i fokus
I fyra fristående delar sätter UR fokus på EU. Här finns även tillhörande ar-
betsmaterial att ladda ner. Läs mer:
https://urplay.se/program/211063-eu-i-fokus-in-eller-ut-ur-eu
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Tipsrunda eller Quiz
Ett enkelt sätt att låta eleverna testa 
sin EU-kunskap är att låta dem göra en 
tipsrunda eller en quiz - detta kan vara 
såväl digitalt som analogt. 

Låt dem hitta på egna frågor för att 
testa sina klasskamrater eller ta färdi-
ga frågor från nätet. 

Vi har tagit fram lite frågor som du 
hittar på http://www.ditteu.se/quiz. Vill 
du ha rätt svar får du dem via mejl ;)

Europa - språk och aktiviteter
Den 26 september är det den interna-
tionella språkdagen. 

Här kommer lite tips från EU-kommis-
sionen kring vad som kan göras för att 
uppmärksamma dagen på din skola. 
Självklart kan du använda dessa tips 
även andra dagar för att skapa intres-
santa aktiviteter kring EU!

learning by doing
Ett sätt att göra EU-kunskap mer intressant är att låta eleverna göra egna akti-
viteter kring EU. Här kommer lite tips på sådant som eleverna kan göra. Du får 
även ta del av vårt rollspel ”Kampen om chokladen” ...

• Arrangera språkcaféer, matlag-
ningskurser, föreläsningar och 
tävlingar om språk.

• Visa filmer på olika EU-språk

• Informera om studier och  
arbete utomlands

• Lär er några ord på de språk 
som talas av eleverna på sko-
lan.

• Anordna en utställning om de 
länder där din skola har samar-
betspartners

• Anordna en utställning med 
böcker och tidskrifter från an-
dra länder på skolbiblioteket

• Samarbeta med skolmatsalen 
och servera mat från andra 
länder

Tävlingstips:

Juvenes Translatores

är en tävling för att utse de bästa 

unga översättarna i EU. Vinnarna 

åker till Bryssel och  

tar emot pris.
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Rollspel
- kampen om chokladen

Tid: Cirka två lektioner
Svårighetsgrad: Passar för högstadium och gymnasium
Material: Skriv ut PDF på http://www.ditteu.se/rollspel
Antal deltagare: Minst 15 elever och en lärare

Detta är en övning för att höja EU-kunskapen, samt öva färdigheter i debatt, förhandling och demokratisk process. 

Målet med rollspelet är att eleverna, genom att diskutera och rösta om ett fik-
tivt 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.

Handling
Medlemsländerna är inte överens om vad som kan få kallas choklad. Något som 
påverkar import och export. Europeiska Kommissionen har nu lagt fram ett förslag 
som Europaparlamentet har godkänt och det är nu dags för medlemsländerna 
(som representeras av olika elever) att diskutera förslaget och rösta om det.

Roller som ska bemannas i spelet
• 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

Spelordning
1. Skriv ut allt material (ditteu.se/rollspel)
2. Dela ut rollerna
3. Låt eleverna läsa igenom sina roller noggrant.
4. Kör igång rollspelet enligt Spelledarens Lathund

Lia Sandberg
Verksamhetsledare 

europa direkt Sydskåne

Ha det så roligt! :)
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Lärare och EU
Är du som lärare lite extra intresserad av EU finns det olika saker du kan göra 
för att se till att just din skola blir ännu mer EU-fokuserad. Här tipsar vi om olika 
initiativ inom EU som lärare kan ta del av. Du är alltid välkommen att kontakta 
Europa Direkt om du har tankar kring hur vi kan hjälpa dig att engagera din skola 
och klass kring EU och demokrati.

Bli skolambassadör
Är du lärare för gymnasium eller grundskolans senare årskurser och har ett intres-
se av EU och skolutveckling? Då är kanske utbildningen till att bli en skolambassa-
dör för EU något för dig!

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med 
att undervisa om EU och Europa. Utbildningen innehåller moment som projektkun-
skap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. 

Lärarutbildningen är sju dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre 
dagar vid ett tillfälle under året. Universitets- och högskolerådet genomför utbild-
ningen tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regerings-
kansliet. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här!  
https://www.utbyten.se/program/skolambassador-for-eu/Film om att vara en skolabmassadör (FB)

https://www.facebook.com/EUkommissionen/videos/713433329056197/

En skolambassadör för EU inspirerar och 
stöttar kollegor på skolan i arbetet med att 

undervisa om EU och Europa.
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E-twinning 
E-twinning är ett skolnätverk med webbseminarier, tävlingar och andra evene-
mang. Det är en plattform för lärare att samarbeta i olika projekt med skolor från 
olika länder. 

Här hittar du verktyg för fortbildning och inspiration till din undervisning. Medlem-
marna kan få utmärkelser för sina projekt. Läs mer:  
https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

School Education Gateway
School Education Gateway är en plattform för lärare, rektorer, beslutsfattare, 
experter och andra som arbetar inom skolan. Här hittar du såväl nyheter som olika 
material. Plattformen innehåller även en Teacher Academy som erbjuder kurser för 
lärare, även på nätet. Är du intresserad av att undervisa utomlands finns här även 
information det. Läs mer:  
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Euroscola
Euroscola ger dig och din klass möjlighet att besöka Strasbourg och testa på livet 
som Europaparlamentariker, tillsammans med skolor från andra EU-länder. Varje 
år har ett antal svenska gymnasiumklasser chansen att representera Sverige i 
Euroscola i Strasbourg.

Läs mer och ansök:  
https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/euroscola.html

”Vårt besök i Bryssel gav en helt ny bild av hur Europeiska Unionen 
fungerar. Genom vistelsen och olika studiebesök ökade förståelsen för 
beslutsfattandet, Sveriges relation till EU, och dessutom skapades ett 
stort intresse hos eleverna. Jag åkte med en elevgrupp som efter resan 
ansvarade för vårt skolval till EU-parlamentet. För mig som lärare i 

samhällskunskap var detta en stor förmån, och ett minne för livet”, säger 
Peter Diurhuus-Gundersen, lärare Ystad Gymnasium.

Studieresa till Bryssel
Det finns olika sätt att finansiera en studieresa. Hör gärna av dig till 
oss om det är något du vill göra med din klass. 
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Unga och EU
Det finns många olika initiativ och projekt för unga inom EU. Här tipsar vi om 
några som du kan dela med dig av till dina studenter.

Testa ett nytt jobb och bidra till en bättre värld
Är du mellan 18 och 30 år och vill testa på att arbeta utomlands eller bidra till en 
bättre värld? Då kan du söka volontärtjänst via europeiska solidaritetskåren. Som 
volontär åker du iväg mellan 2 och 12 månader till ett land inom eller utanför EU.

Det finns flera olika sorters uppdrag att välja på. Det kan gälla till exempel arbete 
med ungdomar, internationella organisationer,  flyktingar och solidaritetsprojekt. 
EU står för kostnader för resa, boende, fickpengar och språkkurs. 

De som har varit iväg på uppdrag via solidaritetskåren upplever ofta att de utveck-
las, lär sig nya språk och upptäcker nya intressen. Det är en unik möjlighet att 
uppleva andra kulturer och träffa människor från olika platser. 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går 
till att ansöka.

Du kan även läsa mer här: https://europa.eu/youth/solidarity_sv
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Erasmus+ 
Erasmus+ är EU:s program för utbild-
ning, ungdomar och idrott med en 
budget på 14,7 miljarder euro. Studen-
ter kan få ekonomiskt och praktiskt 
stöd för att studera vid ett europeiskt 
partneruniversitet. Eftersom det finns 
ett gemensamt europeiskt poängsyste-
met kan studiepoäng från ett utländskt 
universitet tillgodoräknas för studierna 
i hemlandet.

Det sker kontinuerligt informationsträf-
far kring hur man söker finansiering 
till denna typen av projekt. Hör gärna 

DiscoverEU – initiativet som låter unga upptäckta Europa
DiscoverEU körde igång 2018 och sedan starten har de delat ut nästan 50 000 
resekort. Det här kortet ger dig möjlighet att med, främst tåg, resa runt och besö-
ka olika delar av Europa. 

Detta har varit en återkommande tävling. Håll utkik på vår hemsida ditteu.se för 
nästa ansökningsperiod eller gå direkt in på:  
https://europa.eu/youth/discovereu_sv

”Erasmus+ ger fantastiska möjligheter att möta 
olika kulturer och det viktiga är det som händer 
mellan de projekt som vi arbetar med. Det är 

mötena mellan elever och de band som binds som 
verkligen är den stora vinsten”, säger Jens Bodin, 

Lärare Nova Academy, Simrishamn.
av dig till oss så kan vi hjälpa dig att 
hitta rätt.

Läs mer på: 

Euresjobb
Detta initiativ är för dig som:
• Är 18–35 år
• Är medborgare och lagligt bosatt 

i ett EU-land, i Norge eller på 
Island

• Har svårt att hitta arbete eller 
utbildning i det land där du bor

• Vill flytta till ett annat EU-land, 
Norge eller Island för att arbeta, 
göra praktik eller vara lärling

Ditt första Euresjobb hjälper till att 
matcha unga arbetssökande med er-
bjudanden om avlönat arbete i Europa. 
Genom Ditt första Euresjobb kan du få 
hjälp med information, jobbsökande, 
matchning and rekrytering. 

Du kan också vara berättigad till 
ekonomiskt stöd för att gå på intervju 
utomlands samt kostnader för bl.a. 
språkkurser, erkännande av kvalifika-
tioner eller flytt utomlands. Läs mer på 
nedan länk.

European youth event
Vartannat år samlar European Youth Event (EYE) tusentals ungdomar från hela EU 
för att forma och dela sina idéer om Europas framtid. Deltagande i EYE är gratis 
men utgifter för resor och boende ingår ej. Det finns dock möjlighet att ansöka om 
finansiellt stöd från Europaparlamentet. Läs mer på initiativets hemsida:  
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.htm

Gå med i tillsammansieuropa.eu
tillsammansieuropa.eu är Europaparlamentets kommunikationsplattform för att 
främja det demokratiska engagemanget i Europeiska Unionen. 
Läs mer: https://tillsammansieuropa.eu/

evenemang/initiativ att engagera sig i kring EU

EUROPEISKA UNGDOMSPORTALEN  
Titta in på : https://europa.eu/youth/EU_sv

PRAKTIK VID EU:S INSTITUTIONER
För praktikplatser som ger erfarenhet av att jobba för EU titta in på: 
 https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_sv

BESÖK EU-INSTITUTIONERNA
Vill du se EU från insidan genom ett studiebesök? Hitta kontaktuppgifter här:  
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_sv

Kolla även in de 
här sakerna ... 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sv

https://ec.europa.eu/eures/public/sv/your-first-eures-job-js
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Vi svarar på frågor om EU, guidar 
dig rätt bland EU-programmen, EU:s 
regelverk samt arrangerar aktiviteter 
och evenemang. Till höger kan du 
se bilder från olika evenemang vi 
anordnat. Här finns allt från talkshows 
och afternoon tea med Brexit-tema till 
Kosläpp och en resa till Europahuset 
i Köpenhamn med unga. Håll koll på 
våra event! Att ta med sin klass för att 
lyssna på intressanta debatter, titta på 
utställningar eller att delta i ett mingel 
är ett bra sätt att öka ungas intresse 
för och kunskap kring EU. Dessutom 
söker vi löpande nya praktikanter, så 
kallade unga EU-ambassadörer, som 
vi coachar i att hålla i informations-
bord och föredrag.

FÖLJ GÄRNA Europa Direkt Sydskåne! 

Verksamhetsledare – Lia Sandberg
Mobil 0734 – 24 26 93
Mejl lia.sandberg@sjobo.se

Kommunikatör – Ingrid Nilsson
Mobil 0734 – 24 29 87
Mejl ingrid.nilsson2@sjobo.se

www.europadirektsydskane.se
www.ditteu.se
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oto: Gabriella Gut                              Europa Direkt Sydskåne drivs i 
samverkan mellan Ystad, Sjöbo, 
Tomelilla, Simrishamns, och Sku-
rups kommun och arbetar med att:

• Svara på allmänhetens frågor 
om EU

• Informera om EU: s politik och 
stödmöjligheter

• Främja den lokala debatten om 
EU och Europa

• Anordna seminarier, debatter, 
föreläsningar, utbildningar och 
kulturarrangemang med en 
EU-twist.

Idag finns det ett nätverk på cirka 
420 Europa Direkt-kontor i Europa 
och 14 kontor i Sverige.

Europa Direkt Sydskåne
Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information 
om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöj-
ligheter.
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facebook.com/europadirekt

instagram.com/edsskane
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