
Rollspel för skolor 

Nytta och nöje 

Eleverna får sätta sig in i Europaparlamentets interna arbete på ett sätt som är både 

innovativt och underhållande. 

Under spelets gång får de se hur EU-lagstiftning utarbetas och vilka parter som är 

inblandade i hela processen. De kommer att lära sig hur det går till att bilda allianser, 

förhandla med andra institutioner och kommunicera med media. 

Arbetet kommer att bedrivas under stark press, precis som för riktiga EU-

parlamentariker. Det gäller att samla in information från experter, lobbygrupper och 

andra berörda parter och sedan välja ut den mest relevanta. Snabba beslut måste 

fattas, och eleverna kommer att få användning för sin förmåga att kommunicera i 

sina kontakter med pressen och i politiska debatter. 

Under hela spelet kommer eleverna att behöva samarbeta och göra många 

uppoffringar för att kunna fatta beslut som sammanfaller med européernas intressen. 

De kommer att inse att det inte går att hela tiden köra sitt eget race utan att de måste 

ta hänsyn till andra människors åsikter för att nå ett tillfredsställande resultat. 



Snabbguide till rollspelet 

 

1. Politiska grupper 

Väl på plats delas deltagarna in i politiska grupper. Det finns fyra fiktiva grupper i 

spelet: 

 

 

Europeiska solidaritetsgruppen 

Politik:  Gruppens viktigaste fråga är välfärden. Den tror på en stark stat 

som tillhandahåller offentliga tjänster och offentlig finansiering 

 

 

 

Europeiska ekologigruppen 

Politik: Den här gruppen arbetar framför allt för miljöskydd, men även 

för social rättvisa och frihet. 

 

  

 

Europeiska frihetsgruppen 

Politik: Frihetsgruppen tror på individens ansvar och 

marknadsmekanismer. Den är för fri företagsamhet och konkurrens 

och mot statliga ingrepp. 

 

 

 

Europeiska traditionsgruppen 

Politik:  Gruppen tror på ett samhälle där statliga ingrepp och privata 

initiativ balanseras mot varandra och där lagstiftningen präglas av 

realistiska mål och en flexibel tillämpning. 

  

 

 

 

  

 



2. Ärenden 

 

När de politiska grupperna har formerats delas var och en upp i två separata 

undergrupper som ska ligga till grund för utskotten. Varje utskott får ett fiktivt ärende 

att behandla. 

 

 

 

Ärende 1: Miljöutskottet – direktivet om vattensolidaritet 

Klimatförändringarna har rubbat Europas vattenförsörjning.  EU-

länderna har beslutat att samordna sina resurser genom att bygga en 

vattenledning genom EU. Bygget har redan kommit igång, men 

samtidigt visar de senaste forskningsrönen att vi fortfarande står inför 

ett 30-procentigt vattenunderskott. Kommissionen reagerar med en 

handlingsplan – direktivet om vattensolidaritet. 

 

 

 

 

Ärende 2: Direktivet om medborgerliga rättigheter – direktivet om 

personidentifiering 

Inopererade mikrochips används redan i Europa av hälso-, 

identifierings- och säkerhetsskäl. En del anser att denna 

identifieringsteknik har många fördelar, medan andra anser den helt 

oacceptabel. EU-kommissionen ser ett behov av att reglera 

användningen av inopererade chips i framtiden för att värna om 

människors grundläggande rättigheter och begränsa risken för 

missbruk. Därför lägger kommissionen fram direktivet om 

personidentifiering. 

 

 

 

 

 

 

 



3. De olika stegen

Spelet är en simulation av det ”ordinarie lagstiftningsförfarandet” i 

Europaparlamentet. Det här förfarandet består av två eller tre behandlingar. I första 

behandlingen skriver deltagarna ändringsförslag till direktivförslagen och försöker få 

majoritet för sina synpunkter vid utskottsmötena. 

I andra behandlingen förhandlar deltagarna med ministerrådet för att påverka 

direktivförslaget i önskvärd riktning. Om man inte når fram till någon kompromiss 

kommer förslaget att diskuteras en sista gång vid ett förlikningsmöte. Där är det allt 

eller inget som gäller… 

Hur kan vi boka? 

Rollspelet är gratis och riktar sig till skolelever i åldern 14–16 år. Men även för 

äldre elever kan det vara lärorikt och underhållande. Endast gruppbokningar 

accepteras. Enskilda besökare kan inte spela. Grupperna består av 16–32 deltagare. 

Förfrågningar om gruppbokningar kan göras via vår hemsida: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/education-learning/brussels/role-play-

game

 Kom ihåg att göra gruppbokningen senast fyra månader före ert besök. 

Rollspelet äger rum måndag till fredag och varar ungefär 2,5 timmar.  För elever med 

nedsatt rörelseförmåga kan vi erbjuda särskilda hjälpmedel. Har ni ytterligare 

frågor om när spelet ges kan ni kontakta vår reservationsavdelning på e-

postadressen: rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

