
 ROLLESPILLET
 EU’s rolle i løsningen af globale problemstillinger

TIL LÆREREN
Setup: I laver et debatmøde, hvor du eller en af eleverne er ordstyrer/moderator og leder debatmødet ved 
hjælp af det tilhørende talepapir og powerpoint. 3-6 elever agerer repræsentanter fra henholdsvis Folkebe- 
vægelsen mod EU, Dansk Folkepartis Ungdom og Europæisk Ungdom. Debatmødet varer ca. halvanden 
time. Du kan skifte ud i repræsentanterne undervejs, så flere elever får mulighed for at være debattører.  

Forud for rollespillet kan I evt. arbejde med nogle af foreslåede tekster i fakta-arkene om henholdsvis flygt-
ninge og klima. 

Læringsmål: Eleverne opnår indsigt i, hvilken rolle EU spiller i løsningen af globale problemstillinger som 
klima og flygtninge. 

Mødet understøtter følgende faglige mål:
�Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handle-

muligheder i forbindelse hermed.
�På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en 

faglig dialog.
�Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

Tidsforbrug: 4 lektioner

Det skal du bruge: 
1 og 2. lektion: Rollekort til eleverne
3 og 4. lektion: Powerpoint og talepapir samt projektor. 

Sådan gør du: 
Fortæl eleverne, at I skal afholde et debatmøde om, hvilken rolle EU skal spille i forhold til at løse globale 
udfordringer som flygtninge- og klimaproblematikken. På mødet deltager en række debattører fra henholds-
vis Europæisk Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom og Europæisk Ungdom - men det er eleverne selv, der 
skal agere disse debattører. 

2) Fordel eleverne i tre lige store grupper og giv rollekortet Europæisk Ungdom til gruppe 1, Dansk 
Folkepartis ungdom til gruppe 2 og Europæisk Ungdom til gruppe 3. Med udgangspunktet i rollekortet skal 
de forberede sig på at deltage i debatmødet som repræsentant for den pågældende organisation. Giv elev-
erne 90 minutter til at forberede sig. 

3) Afhold debatmødet ved at bruge powerpointen og talepapiret. Du kan have to repræsentanter fra hver 
organisation i debatpanelet. Resten af eleverne får til opgave at agere borgere eller journalister, der kan 
stille spørgsmål til debattørerne. 

Rollespillet ‘EU’s rolle i løsningen af globale problemstillinger’  
er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet.


