
Frågor och uppgifter till EU-webben

Sök fakta på riksdagens webbplats om EU för att 
lösa uppgifterna. eu.riksdagen.se
Välj ingången ”Vad är EU” för att besvara 
följande frågor:  

Ange några orsaker till varför EU bildades.

1. a. Skapa en tidslinje där du berättar  
EU:s historia 

 Hur har EU har utvecklats fram till i dag? 
Använd årtalen 1952, 1958, 1993, 1995, 1999, 
2002, 2003 och 2009. (Om du vill kan du även 
lägga in viktiga årtal i Sveriges historia och 
i världen efter andra världskriget. Du kan 
också lägga in årtalen på en så kallad 3D-axel, 
ett gratisverktyg som finns på internet. På 
webbplatsen skolappar.nu finns exempelvis 
timeline) 

 b. Vilka två årtal anser du som särskilt viktiga 
för EU:s utveckling? Motivera ditt svar. 

2. Analysera någon av bilderna 1, 4 eller 5 i bild-
galleriet på eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/med-
lem-i-eu/eus-historia/#EU-i-backspegeln. 
När du gör din analys kan du gärna ta hjälp 
av instruktionsfilmen ”Att skriva bildanalys” 
som du finner på webbplatsen UR Play.se. 
urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-
Att-skriva-bildanalys 

3 Besvara följande frågor: 
 a. Vad ser du på bilden? 
 b. Vilka är de olika personerna som syns på 

bilden? 
 c. Vilken känsla ger bilden? 
 d. Vad säger bilden om EU? 
4. EU har sju olika institutioner med olika 

roller och funktioner. Ta reda på mer om 
varje institution genom att besvara följande 
uppgifter.

a. EU-kommissionen
• Vilka är EU-kommissionens viktigaste 

uppgifter?
• Vilken uppgift har EU-kommissionens 

ordförande?
• Vilken uppgift har den höga representanten? 
• I vilken stad har kommissionen sitt huvud-

säte?  
• Vem är Sveriges EU-kommissionär? Hur ser 

hens uppdrag ut och vad gör en EU-kom-
missionär? Sök reda på artiklar, intervjuer 
och andra källor på internet. Skriv sedan ett 
personporträtt om EU-kommissionären. 

b. Ministerrådet
• Vilka är ministerrådets viktigaste uppgifter? 
• Vilka politiker möts i ministerrådet? 
• Hur många platser har varje medlemsland?
• I vilken stad har ministerrådet sitt säte?  
• Ministerrådet kallas ibland för EU:s regering. 

Är det ett riktigt påstående? Förklara. 
c. Europaparlamentet
• Vilka är Europaparlamentets viktigaste 

uppgifter? 
• Hur många ledamöter sitter i Europaparla-

mentet? Hur många ledamöter har Sverige? 
Hur lång är mandatperioden? 

• I vilka städer har Europaparlamentet sitt säte?  
• Ta reda på mer om en svensk Europaparla-

mentarikers uppdrag och vardag. Välj en av 
de 21 svenska parlamentarikerna. Sök reda på 
intervjuer, faktaartiklar och andra källor på 
internet om parlamentarikern. Skriv sedan ett 
personporträtt om den parlamentariker som 
du har valt. 

http://eu.riksdagen.se
http://www.skolappar.nu
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#EU-i-backspegeln
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#EU-i-backspegeln
https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys
https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys
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d. Europeiska rådet
• Vilka frågor tar Europeiska rådet upp på sina 

toppmöten? 
• Vilka politiker kommer till EU:s toppmöten? 
• Vilken uppgift har Europeiska rådets ord-

förande?
• Var äger EU:s toppmöten rum?  
EU har tre ytterligare institutioner: EU-dom-
stolen, Europeiska centralbanken och Europe-
iska revisionsrätten. Ta reda på följande om var 
och en av dem:
• Vilka är institutionens huvuduppgifter?
• I vilken stad har institutionen sitt säte? 

5. Är följande påståenden sanna eller falska?

Sverige införde valutan euro 2003. S F

Ett EU-land kan inte bli uteslutet ur EU. S F

Malta är det land som senast blev medlem i 
EU. 

S F

En del av Schengenavtalet innebär att 
passkontrollerna mellan länderna har tagits 
bort

S F

Finland har bytt valuta från mark till euro. S F

Storbritannien är med i EU. S F

Ett EU-land kan bli uteslutet om det har ett 
för högt budgetunderskott eller bryter mot 
någon av de mänskliga rättigheterna

S F

För att bli medlem i EU måste det land som 
söker vara en stabil demokratisk rättsstat 
som respekterar de mänskliga rättigheterna.

S F

6. Europahymnen 

År 1985 bestämde EU:s stats- och regerings-
chefer att ”Hymn till glädjen” (den sista satsen 
i Beethovens nionde symfoni) skulle bli EU:s 
hymn att spelas i officiella EU-sammanhang och 
vid olika europeiska evenemang.
Vad är tanken med Europahymnen tror du? Vad 
vill den säga? Vilka känslor får du när du lyssnar 
på hymnen?

Läs mer och lyssna på Europahymnen: www.
coe.int/sv/web/about-us/the-european-anthem.

Välj ingången ”Vad gör EU” för att besvara 
följande frågor: 

1. Vilka institutioner är inblandade när beslut 
om EU-lagar ska fattas? 

2. Beskriv hur en EU-lag blir till.
3. Vilken eller vilka av EU:s institutioner har 

mest makt? Motivera ditt val. 
4. Välj ut tre av EU:s politiska områden som du 

tycker är viktigast. Motivera ditt val.
5. EU:s makt är graderad i fyra olika nivåer. 

Beskriv vilken makt EU har på olika politik-
områden.  

6. Är följande påståenden sanna eller falska?

Om en svensk lag står i strid med en EU-lag 
gäller svensk lag

S F

En EU-förordning är en EU-lag som gäller på 
exakt samma sätt i alla EU-länder.    

S F

Ett EU-direktiv är ett förslag från riksdagen 
till Europaparlamentet.

S F

Ett EU-fördrag bestämmer hur EU-länderna 
ska samarbeta.

S F

Ett EU-land kan ha en folkomröstning om 
ett EU-fördrag.

S F

Oslofördraget är det senaste EU-fördraget. S F

En av de fyra friheterna innebär att 
datauppgifter, som personuppgifter och 
företagsuppgifter, har fri rörlighet mellan 
EU-länderna.

S F

 

https://www.coe.int/sv/web/about-us/the-european-anthem
https://www.coe.int/sv/web/about-us/the-european-anthem
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Välj ingången ”EU i riksdagen” för att 
besvara följande frågor:

1. Ge några exempel på hur riksdagen kan 
påverka en EU-lag. 

2. Ge några exempel på hur riksdagen kan 
kontrollera regeringens arbete med EU-frågor. 

3. a. Vad innebär subsidiaritetsprincipen?
 b. Gör en sökning på ordet ”subsidiaritets-

prövning” i sökfältet på riksdagen.se. Vilka 
förslag sker det oftast en subsidiaritetspröv-
ning på, och inom vilka politiska områden?

4. a. Vilken roll har EU-nämnden i riksdagens 
arbete med EU-frågor?

 b. På vilket sätt skiljer sig EU-nämndens 
arbete från arbetet i riksdagens utskott? 

5. a Jämför EU:s institutioner med riksdagen 
och regeringen. Vilka av EU:s institutioner 
motsvarar riksdagen respektive regeringen?

 b. Riksdagen och regeringen har olika roller 
när det gäller arbetet med att ta fram en 
EU-lag. Hur skiljer sig rollerna åt? Förklara. 

 c. Vilka likheter och skillnader finns det 
mellan riksdagens beslutsprocess och besluts-
fattandet i EU? 

6. Här kan du följa hur riksdagen har arbetat 
med en EU-lag, från proposition till en gäl-
lande svensk lag: riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-
och-liknande-produkter.

 a. Läs den sammanfattande texten om beslutet. 
Hur framgår det att riksdagens beslut grundar 
sig på ett EU-direktiv? 

 b. Se inledningen av debatten (klicka på 
Debatt), där Lena Emilsson (S) och Johan 
Hultberg (M) debatterar emot varandra. Vilka 
argument lyfter Lena Emilsson respektive 
Johan Hultberg fram? 

 c. Vem argumenterar bäst enligt din mening? 
Motivera ditt svar. 

 d. Se omröstningen (klicka på Beslut). 
Resonera om vilka konsekvenser beslutet 
kan få för enskilda personer, för grupper av 
människor och för hela samhället. 

Välj ingången ”Du i EU” för att besvara 
följande frågor:

1. Ange minst tre olika vägar för hur du kan 
påverka beslut i EU.

2. Vad krävs för att få rösta i Europaparlaments-
valet?

3. a. Hur ofta är det val till Europaparlamentet? 
 b. När är nästa val?
4. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 var 

betydligt högre än i det svenska Europapar-
lamentsvalet 2019. Bilda en grupp på två till 
fyra personer och diskutera nedanstående 
frågor.

 a. Varför tror du att fler röstar i riksdagsvalet 
än i valet till Europaparlamentet?

 b. Vilka åtgärder skulle kunna höja valdelta-
gandet i Europaparlamentsvalet? Välj ut tre 
åtgärder och presentera dem för klassen. 

5. a. Ange några länder som har högre respektive 
lägre valdeltagande än Sverige i Europaparla-
mentsvalet. Här visas valdeltagandet per land: 
europarl.europa.eu/election-results-2019/en/
turnout/

 b. Välj ett land med högt valdeltagande och 
ett land med lågt valdeltagande. Jämför de 
både länderna och diskutera tänkbara orsaker 
till varför valdeltagandet skiljer sig åt mellan 
länderna.

 c. Vilka konsekvenser kan ett lågt valtdelta-
gande få för ett lands befolkning och för hela 
EU?

6. Bilda en grupp på två till fyra personer. 
Brainstorma fram några EU-relaterade frågor 
i samhället där ni vill se en förändring. Välj 
sedan en fråga som ni kan enas om. Vilken 
av påverkansvägarna väljer ni för att driva er 
fråga. Motivera ert val. Presentera i helklass. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter_H601SoU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter_H601SoU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter_H601SoU3
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/turnout/
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/turnout/


7. Tänk dig att du reser till ett EU-land. Du trivs 
så bra i landet att du bestämmer dig för att 
flytta dit för att arbeta eller studera där under 
minst tre månader. Skriv ihop en lista med 
det viktigaste som du behöver veta för att 
kunna resa dit, samt bo, studera eller arbeta 
där. Gör listan i punktform. Jämför sedan din 
lista med en klasskamrats lista. Är det något 
du behöver komplettera din lista med?
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