
EU-guide er skabt af Altinget, der er et poli-

tisk neutralt internetmedie om politik. For-

målet er, at bringe Europa-Parlamentet nær-

mere danske elever – og borgere i det hele 

taget.EU-guide består af fire hovedelemen-

ter: 

IDENTIFY: Tag politiktesten og se, hvilken parla-

mentariker, du er mest enig med. 

FEEL: Seks videoer giver dig fornemmelsen af, 

hvordan parlamentarikerne er, og hvad de laver. 

LEARN: Journalistiske tekster baseret på kilder-

nes egne ord og overskuelige grafer. 

ENGAGE: Kom i kontakt med parlamentarikerne 

eller besøg Europa-Parlamentet. Vi hjælper dig. 



 

 

EU-guide er et undervisningsværktøj om 

Europa-Parlamentet. Her finder du for-

slag til, hvordan EU-guide kan anvendes 

i undervisningen.  

GYMNASIET/SAMFUNDSFAG: EU-guide 

er anvendelig i de fleste temaer om in-

ternational politik. Anvend den som 

introduktion til EU’s lovgivningsproces: 

 

Anvender du SamfNU (Systime), er den 

oplagt at lægge i kapitel 7 på side 249 

(3. udg.). 

 

Anvender du B-bogen (Columbus), kan 

du anvende EU-guide i stedet for den 

sidste halvdel af afsnit 1.5 fra side 51 

(”Hvem gør hvad i EU”, 3.udgave). 

 

Eller anvend EU-guide som introduktion 

til EU-perspektivet i dit tema. Det kan 

være flygtningekrise, grøn omstilling/

klima eller international økonomi.  

 

Guiden er en intuitiv måde både at få en 

fornemmelse af, hvad Europa-

Parlamentet er for et sted og hvordan 

lovgivningen formes. EU-guiden har 

hovedfokus på Europa-Parlamentet, 

men de andre institutioner forklares 

også.   

 

Læs mere:  

http://goo.gl/wCkBIa  

 

Til at styrke indlevelsen kan rollespillet 

sidst i dette dokument anvendes. Rolle-

spillet bygger på partiernes holdninger 

til flygtningekrisen, og hvilken rolle EU 

skal spille i den.  

 

GYMNASIET/HISTORIE: Altingets EU-

guide kan anvendes i historieundervis-

ningen som en del af de obligatoriske 

materiale om EU. Efter et forløb om 

baggrunden for det europæiske samar-

bejde kan EU-guiden visualisere, hvad 

EU er i dag. Desuden findes et historisk 

overblik over, hvordan Europa-

Parlamentet har udviklet sig. Til at kom-

plementere det interaktive element i 

testen kan det anbefales at anvende 

rollespil som for eksempel det, som fin-

des sidst i dette dokument. 

 

HØJSKOLE: I samfundsfaglige forløb om 

politiske emner som flygtningekrise, 

klima, udenrigspolitik eller andet, hvor 

EU har relevans, kan EU-guide anvendes 

som en nem præsentation af, hvordan 

EU virker. Videoreportagerne giver et 

hurtigt stemningsbillede, der viser parla-

mentarikernes roller, og testen og rolle-

spillet i pkt 4. er et godt afsæt for debat. 

 

EFTERSKOLE/10. KLASSE: Anvend EU-

guide til at introducere EU for eleverne. 

Gennem de politiske spørgsmål i testen 

får de et overblik over dagsordener i EU-

debatten, og selvom det er svært at 

forholde sig til alt, får de en personlig 

identifikation med en parlamentariker, 

når de har gennemført testen. Videore-

portagerne hjælper yderligere med 

identifikationen. Informationsteksterne 

kan anvendes til at støtte forståelsen af 

videoreportagerne. Her er det særligt 

relevant med: 

- Beslutningsprocessen:  

http://goo.gl/wCkBIa  

  

- De politiske grupper:  

http://goo.gl/oZJAdH 

http://goo.gl/wCkBIa
http://goo.gl/wCkBIa
http://goo.gl/oZJAdH


  

HOLDNINGSTEST: 13 EU-parlamenta-

rikere har besvaret de samme 10 

spørgsmål og begrundet deres svar. Ved 

at tage EU-testen kan eleverne se, hvem 

de er mest enige med og samtidig blive 

klogere på, hvilke emner parlamentari-

kerne arbejder med. 

 

EU-testen svarer til en kandidattest, 

som vi kender dem fra Folketings- og EU

-valg. Brugeren besvarer 10 spørgsmål, 

som er relevante i EU-politik og får præ-

senteret en liste over, hvilke danske 

medlemmer af Europa-Parlamentet 

han/hun er mest enig med. Testen er en 

interaktiv form for læring, der er mere 

dynamisk end en tekstbog.  

Testen har to formål:  

1. Identifikation. Når en bruger har 

taget testen, har vedkommende fået en 

personlig indgang til den videre læring. I 

stedet for at læse generelt om EU, har 

man her mulighed for at læse teksterne 

igennem øjnene af den person, man er 

mest enig med i testen. 

2. Sammenligning. Når brugeren har 

taget testen, har vedkommende bedre 

forudsætninger for at forstå forskellen 

imellem de forskellige parlamentsmed-

lemmer, samt hvad de forskellige politi-

ske grupper står for.  

OBS: Eleverne skal gøres opmærksom-

me på, at der ikke er et rigtigt og et for-

kert svar på testen. 

 

 

VIDEOREPORTAGER: Sara er lige blevet 
færdig med gymnasiet. Hun ved ikke så 
meget om EU, og besøger Bruxelles for 
at tale med et medlem af hver af de 
danske partier, der sidder i Europa-
Parlamentet. I seks små videoreportager 
stiller hun alle de dumme, men også de 
kritiske spørgsmål, der får parlamentari-
kerne til at afsløre dilemmaer, udfor-
dringer og det ansvar, som parlamenta-
rikerne bærer. Samtidig viser de, hvilke 
mennesker og personligheder der repræ-
senterer de danske partier i EU. 
 

Formålet med disse videoreportager er, 

at give brugerne følelsen af at være i 

Europa-Parlamentet: At se, hvordan der 

ser ud, hvordan parlamentarikerne op-

fører sig, høre om deres hverdag. Pro-

duktionerne er lærerige med et højt 

informationsniveau og er samtidig un-

derholdende.  

 

Videoreportagerne vil fungere godt som 

en god blød og nærværende intro til en 

undervisningstime om EU (de varer 7-9 

minutter). De skal ses hver for sig, og er 

ikke tænkt som en samlet visning. 

 

Videoreportagerne har fokus på hver sin 

valgte spidskandidat og har hver sit te-

ma. De tager udgangspunkt i parlamen-

tarikernes politiske relation til deres 

politiske gruppe. De taler alle om deres 

egen gruppe, men også relaterede di-

lemmaer i deres arbejde: 

 

Det anbefales, at de understøttes af 

tekstmateriale eller fakta-ark. Den tota-

le spillelængde for alle seks film er ca. 

50 minutter. Se arbejdsspørgsmål i pkt. 

5.  

http://www.altinget.dk/kandidater/eu-guide/
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/det-laver-parlamentarikerne
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/det-laver-parlamentarikerne


 

EU-INFO: Hvad er en politisk gruppe? 

Hvad laver de i udvalgene? Hvordan 

fungerer lovgivningsprocessen og hvad 

er det nu lige lobbyisme er? Altingets EU

-info giver et indblik i Europa-

Parlamentets liv og infrastruktur igen-

nem journalistiske artikler, hvor det er 

politikerne selv, der fortæller. 

 

EU-guiden præsenterer en række tek-

ster om Europa-Parlamentet. Forskellen 

på disse tekster og regulære lærerbogs-

tekster er, at disse er journalistiske tek-

ster, som lader kilderne fortælle selv. 

Således giver teksterne en følelse af at 

læse avis og man kommer til at møde 

parlamentarikerne igennem deres udta-

lelser. Selve parlamentet og parlamen-

tarikerne er derfor meget nærværende i 

disse tekster. Teksterne er suppleret 

med grafer, lister og fakta. 

 

Teksterne er delt op i underemner: 

 

1. OVERBLIK OVER EUROPA-

PARLAMENTET: Denne intro sammen-

ligner Europa-Parlamentet med det dan-

ske folketing. Hvad er ligheder og for-

skelle? Desuden beskrives Europa-

Parlamentets baggrund og beslutnings-

processen forklares.  

 

Relevante arbejdsspørgsmål: 

- Hvad er en gruppe i Europa-

Parlamentet? 

- Kan man sammenligne Europa-

Parlamentet med den danske regering? 

- Hvor mange medlemslande er kommet 

til siden den første traktat i det europæ-

iske samarbejde? 

- Hvornår begyndte man at afholde de-

mokratiske valg til Europa-Parlamentet? 

- Er generalsekretæren den mest 

magtfulde folkevalgte i Parlamentet? 

 

2. ARBEJDET I EUROPA-PARLAMENTET: 

Her findes artikler om, hvordan parla-

mentarikernes arbejde hænger sam-

men. Hvad laver man i udvalgene? Hvad 

er lobbyisme, og hvilke af de danske 

medlammer laver egentlig hvad? 

 

Relevante arbejdsspørgsmål: 

- Hvad laver et udvalg? 

- Hvilke politiske grupper er mest 

magtfulde? 

- Betragtes lobbyisterne som et problem 

af parlamentarikerne? 

- Hvem er den yngste folkevalgte parla-

mentariker? 

 

3. EUROPA-PARLAMENTETS HVERDAG: 

Denne sektion sætter fokus på det dagli-

ge arbejde i Europa-Parlamentet. Det 

handler blandt andet om politikernes 

dilemmaer i deres udvalgsarbejde, dy-

namikken i grupperne mm. 

 

Relevante arbejdsspørgsmål: 

- Hvem er parlamentarikerne mest loya-

le mod - deres politiske gruppe eller 

deres parti i hjemlandet? 

- Hvad er kontroversielt med Europa-

Parlamentets formand?  

- Hvordan ønsker parlamentarikerne, at 

ændre EU-valget?  

- Hvorfor bliver højrefløjen stærkere 

med ny gruppe?  

 

4. ANDRE INSTITUTIONER OG VEJE TIL 

INDFLYDELSE: EU-guiden tilbyder også 

let overskuelige tekster om, hvad EU-

Kommissionen og EU’s ministerråd la-

ver, samt en oversigt over, hvordan dan-

ske borgere og foreninger kan få indfly-

delse i EU. 

 

 

EU-KONTAKT: Hvordan får man mere 

information? Hvordan kommer man på 

besøg i Parlamentet i Strasbourg eller 

Bruxelles? Hvordan kommer man på 

besøg i Europa-Huset i København? Hvor 

findes Europa-Parlamentet og parla-

mentarikerne på sociale medier? Hvor-

dan får man kontakt med og indflydelse 

på parlamentarikerne?  

 

Denne side er lige så meget for lærere 

som for elever. Her findes en oversigt 

over, hvordan man kan besøge Parla-

mentet i Bruxelles, Strasbourg og Kø-

benhavn, samt hvordan man kan kom-

me i kontakt med parlamentarikerne. 

 

 

http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/Velkommen-til-EU-guide
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/Velkommen-til-EU-guide
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/bland-dig


Venstre 

 

 

 

Løkke ønsker helt stop for flygtnin-

gestrøm fra Tyrkiet 

Løkke: EU’s forslag om grænsevag-

ter går for langt 

V-ordfører sår tvivl om Løkkes EU-

løfte (Politiken.dk) 

Konservative 

 
Bendtsen: Grænsekontrol smadrer 

det indre marked 

Barfoed: Afrika har ansvar for båd-

flygtninge 

Radikale Venstre 

 

Helveg: Det er Europa eller kaos 

R: Danmark bør tage større medan-
svar for bådflygtninge 

Helveg: Bådflygtninge-ulykke for-
drer ny flygtningepolitik 

Alle partier 

Sådan vil partierne løse flygtninge-

situationen 

Dansk Folkeparti 

 

DF: Kommissionens grænseforslag 

giver ikke færre asylansøgere 

DF: Gravskrift over Europa 

Tak til østeuropæerne 

Enhedslisten/Folkebevægelsen 

 

 

Flygtningeaftale med Tyrkiet er en 

amoralsk studehandel 

FN-chef: EU-flygtningeaftale kolliderer 

med konventionerne 

Det store flygtningeryk gik uden om 

Danmark 

Socialdemokraterne 

 

 

 
 

Lappeløsninger stopper ikke flygtnin-

gekrise 

S vil lukke EU's ydre grænser: Alle 

flygtninge skal samles i lejre (TV2.dk) 

EU skal ikke bestemme dansk flygtnin-

gepolitik (Information.dk) 

SF: 

 

 

Auken: Flygtningekrisen skal løses 

af fællesskabet 

Hvor er EU blevet af i flygtningede-

batten? 

Nye tal: Det store flygtningeryk gik 

uden om Danmark 

Alternativet: 

Det store flygtningeryk gik uden om DK 

Liberal Alliance 

Det store flygtningeryk gik uden om DK 

For at få yderligere føling med, 

hvordan partierne arbejder, kan 

du anvende rollespil. Her er et 

eksempel. 

Hvordan løser vi flygtningekrisen? Fordel 

klassen i grupper med hvert deres parti 

(evt. efter hvem de var mest enig med i 

testen). Lad eleverne læse de debatindlæg, 

som passer til deres parti, samt de tilhø-

rende politikerprofiler. Lad hver gruppe 

udnævne en partileder som ordfører. Du 

er ordstyrer og stiller følgende spørgsmål 

til debat.  

Er det ikke den bedste løsning, at EU 

håndterer flygtningekrisen i fælleskab? 

Måske kan vi få tyrkerne til at løfte lidt 

mere af læsset? 

Skal vi så ikke bare beholde den danske 

grænse mod Tyskland? 

Eller skal vi bare sende flere penge? 

 

Afslut med en afstemning, hvor hvert parti 

kan stemme for en af de fire ovenstående 

muligheder. Hver elev tæller som en stem-

me.  

http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/loekke-oensker-helt-stop-for-flygtningestroem-fra-tyrkiet
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/loekke-oensker-helt-stop-for-flygtningestroem-fra-tyrkiet
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/loekke-eus-forslag-om-graensevagter-gaar-for-langt
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/loekke-eus-forslag-om-graensevagter-gaar-for-langt
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-eu-loefte/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-eu-loefte/
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/bendtsen-graensekontrol-smadrer-det-indre-marked
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/bendtsen-graensekontrol-smadrer-det-indre-marked
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/barfoed-afrika-har-ansvar-for-baadflygtninge
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/barfoed-afrika-har-ansvar-for-baadflygtninge
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/helveg-det-er-europa-eller-kaos
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/r-danmark-skal-tage-stoerre-medansvar-for-baadflygtninge
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/r-danmark-skal-tage-stoerre-medansvar-for-baadflygtninge
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/r-baadflygtninge-ulykke-fordrer-ny-flygtningepolitik
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/r-baadflygtninge-ulykke-fordrer-ny-flygtningepolitik
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/saadan-vil-partierne-loese-flygtningesituationen
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/saadan-vil-partierne-loese-flygtningesituationen
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/df-kommissionens-graenseforslag-giver-ikke-faerre-asylansoegere
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/df-kommissionens-graenseforslag-giver-ikke-faerre-asylansoegere
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/df-gravskrift-over-europa
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/messerschmidt-tak-til-oesteuropaeerne
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/el-flygtningeaftale-med-tyrkiet-er-en-amoralsk-studehandel
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/el-flygtningeaftale-med-tyrkiet-er-en-amoralsk-studehandel
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/fn-chef-eu-flygtningeaftale-kolliderer-med-konventionerne
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/fn-chef-eu-flygtningeaftale-kolliderer-med-konventionerne
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/s-eu-lappeloesninger-stopper-ikke-flygtningekrise
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/s-eu-lappeloesninger-stopper-ikke-flygtningekrise
http://nyheder.tv2.dk/2016-01-17-s-vil-lukke-eus-ydre-graenser-alle-flygtninge-skal-samles-i-lejre
http://nyheder.tv2.dk/2016-01-17-s-vil-lukke-eus-ydre-graenser-alle-flygtninge-skal-samles-i-lejre
https://www.information.dk/telegram/2015/09/mette-f-eu-bestemme-dansk-flygtningepolitik
https://www.information.dk/telegram/2015/09/mette-f-eu-bestemme-dansk-flygtningepolitik
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/auken-flygtningekrisen-skal-loeses-af-faellesskabet
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/auken-flygtningekrisen-skal-loeses-af-faellesskabet
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/nyt-europa-hvor-er-eu-blevet-af-i-flygtningedebatten
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/nyt-europa-hvor-er-eu-blevet-af-i-flygtningedebatten
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/146646-nye-tal-det-store-flygtningeryk-gik-uden-om-danmark


 

Jeppe Kofod introducerer arbejdet i 

grupperne og fortæller om rejsecirkus-

set imellem Bruxelles og Strasbourg.

Hvorfor ligger Parlamentet både i Bru-

xelles (Belgien) og Strasbourg 

(Frankrig)?  

Parlamentet er egentlig placeret i Stras-

bourg, men fordi de andre institutioner 

ligger i Bruxelles, har arbejdet naturligt 

flyttet sig derhen. 

Går alle de danske parlamentarikere til 

de samme møder?  

Nej, de sidder i forskellige fagudvalg, 

der beskæftiger sig med forskellig lov-

givning. 

Hvorfor skal Jeppe holde en gris?  

Fordi han skal løfte arven efter sin for-

gænger, Dan Jørgensen, med lovgivning 

om dyrevelfærd. 

 

Morten Messerschmidt fortæller om at 

være et skeptisk medlem af Europa-

Parlamentet og om at tabe et partimed-

lem.  

 

Hvad er ifølge Morten Messerschmidt 

fordelene ved at være medlem af den 

konservative ECR-gruppe i stedet for 

den mere nationalistiske EFD-gruppe?  

Den nye gruppe er større og har dermed 

mere indflydelse. 

Hvor mange medlemmer har Dansk Fol-

keparti i Europa-Parlamentet?   

Tre. Selvom Dansk Folkeparti fik valgt 

fire, besluttede medlemmet Rikke Karl-

son at forlade partiet. Hun er dog stadig 

medlem af ECR-gruppen. 

Hvorfor mener Morten Messerschmidt, 

at det er skidt, at der findes et Europa-

Parlament?  

Demokratiet skal ligge tæt på borgeren i 

nationalstaten og ikke langt væk i EU.  

 

 

Margrete Auken fortæller om at skifte 

gruppe, om SF’s bevægelse fra EU-

skepsis til at være positive over for EU 

og om grøn politik i EU. 

Hvorfor mente Margrete Auken, at SF 

skulle være i en anden gruppe?    

Auken var ikke enig med nogen af sine 

partifæller i den europæiske venstre-

gruppe, men følte sig hjemme i den 

grønne gruppe. Det krævede en svær 

bearbejdelse af SF. 

Hvad handlede direktivet om, som Mar-

grete Auken var ordfører for? 

Begrænsning af forurening med plastik-

poser. 

http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/jeppe-kofod-den-socialdemokratiske-gruppe
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/jeppe-kofod-den-socialdemokratiske-gruppe
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/morten-messerschmidt-de-europaeiske-konservative-og-reformister
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/morten-messerschmidt-de-europaeiske-konservative-og-reformister
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/morten-messerschmidt-de-europaeiske-konservative-og-reformister
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/margrete-auken-den-groenne-gruppe
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/margrete-auken-den-groenne-gruppe


 

 

Rina Ronja Kari fortæller om at stemme 

ja, selvom man er imod EU.  

Hvad hedder den sal, hvor der i sidste 

ende skal stemmes om ny politik? 

Plenarsalen. Den findes både i Stras-

bourg og Bruxelles, men det er oftest i 

Strasbourg, afstemningerne foregår. 

Hvad er årsagen til, at Rina Ronja Kari 

stemmer ja, når hun er i EU, på trods af 

at hun er en del af Folkebevægelsen 

mod EU? 

Hun deltager i det parlamentariske ar-

bejde med en politisk holdning. Hun 

stemmer ja, hvis hun mener, det kan 

gøre en forskel. 

Hvis Rina Ronja Kari stadig kan stemme 

for noget, hvad er det så ved EU, hun er 

imod? 

Rina mener ikke, at EU er den rigtige 

måde at samarbejde på i Europa. Demo-

kratiet skal tættere på befolkningerne 

end det er tilfældet i EU's system. 

 

 

 

Bendt Bendtsen fortæller om lobbyisme 

i EU og om at være den eneste dansker i 

Parlamentets største gruppe. 

Hvad gør Bendt Bendtsen for at få så 

meget indflydelse som muligt som par-

lamentariker? 

Netværk, netværk, netværk. Og så skal 

man fokusere sit arbejde på særlige 

emner. 

Hvordan mener Bendtsen, man skal 

håndtere lobbyister?  

Man skal altid tale med begge parter, og 

så kan man selv danne sig sit eget bille-

de. 

Er der stor forskel på, hvordan Konser-

vative, Venstre og Socialdemokraterne 

føre politik?  

Nej. De danske parlamentarikere er ge-

nerelt ret enige på tværs af partiskel. 

 

 

 

 

 

Morten og Ulla fortæller om lobbyisme, 

om at sidde to fra forskellige fløje i Dan-

mark i samme gruppe i EP, og at være 

valgt i både en kommune og Europa-

Parlamentet samtidigt. 

Hvad bruger den liberale politiske grup-

pe sine gruppemøder til?  

Til at søge en fælles holdning indenfor 

medlemmerne af gruppen.  

Hvordan forholder de sig til, at Venstre 

og Radikale Venstre sidder i samme poli-

tiske gruppe?  

De er enige om meget. Men der er også 

områder, hvor de ikke er enige, fx ang. 

asylpolitik. 

Hvad er lobbyisme?  

Når virksomheder eller organisationer 

mødes med politikerne for at præsente-

re en sag eller påvirke politikernes be-

slutninger. 
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