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Velkommen til Europe Alive 
 

Europe Alive er et undervisningsforløb, som fokuserer på EU’s funktion som “kompromis-fabrik”. 
Meningen er, at eleverne skal forstå, hvorfor EU’s medlemslande har valgt en forpligtende, juridisk 
samarbejdsform og hvilke fordele og ulemper den har. Eleverne introduceres til hovedprincipperne i 
den fælles lovgivning på en måde, der sigter på at give dem et overblik over EU’s institutioner og den 
tekniske proces - og i lige så høj grad på at give dem mod på at bruge deres rettigheder som borgere i 
et EU-land.  

Europe Alive er udformet for at give eleverne en konkret og mere facetteret oplevelse af, hvordan 
lovgivningsprocessen foregår, som er let at huske og bruge aktivt sammenlignet med traditionel 
undervisning. 

Første del af forløbet, Når EU lovgiver, giver indtryk af de vigtigste institutioner i EU’s 
lovgivningsproces og deres samspil. Samtidig præsenteres et eksempel på et centralt 
lovgivningsområde - arbejdskraftens fri bevægelighed. Grundlaget er to informationsark på hver 4 
sider. 

I centrum af Europe Alive står simulationsspillet Europe at Work, hvor eleverne får til opgave at 
forhandle et direktiv på plads. Det direktiv, spillet drejer sig om, er en simpel version af EU's 
regulering af arbejdskraftens frie bevægelighed. Spillet Europe at Work er en digitalt understøttet 
simulering af en forhandling i EU, hvor Kommissionen, medlemslande, Parlamentet, særinteresser og 
medier alle indgår i processen med at fastlægge fælles regler for de EU-borgere, som vil arbejde i et 
andet EU-land end deres eget. Eleverne bliver repræsentanter for bestemte interesser og mødes i 
institutionernes særlige ramme for at skabe kompromis. Undervejs forhandler de og skriver notater 
og artikler om de dilemmaer, de møder. 70-200 elever spiller sammen.   

I tredje, sidste og måske vigtigste del af forløbet, Europa – færdigt arbejde, er formålet at få eleverne til 
at genkalde sig faglige udfordringer, sådan som de mødte dem i spillet og at reflektere over dem – bl.a. 
i lyset af begreberne fra første del.   
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Undervisningsforløbet Europe Alive 
 

  

Del 1: Når EU lovgiver  

• Op til 4 lektioner. 

• Ressourcer: Informationsark samt forslag til opgaver og videre læsning.  

Del 2: Europe at Work  

• 5 timer, 3-8 klasser.  

• Max. 2 timers praktisk forberedelse 

• Ressourcer: Lærervejledning og spilkoordinatorvejledning, lærerplatform.    

Del 3: Europa – færdigt arbejde  

• 1 lektion. 

• Ressourcer: Opgaveark. 
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Europe Alive og Samfundsfag 
 

Europe Alive retter sig særligt mod Samfundsfag i STX. Mange faglige mål og kernestof på A-niveau 
bringes i spil i forløbet, men også på C- og B-niveau vil der være et stort udbytte for eleverne. På 
lærersiden findes en uddybende beskrivelse af, hvordan aktiviteterne i Europe Alive bygger på 
bestemte målsætninger i Samfundsfag (STX). 

Enhver undervisning af unge og voksne, der introducerer til politiske processer og EU vil i øvrigt 
kunne få udbytte af forløbet. 

I Europe Alive bliver nogle vigtige elementer i det samfundsfaglige kernestof tilgængelige for 
eleverne. De bliver aktive deltagere i en politisk beslutningsproces, hvor de skal navigere i forhold 
forskellige særinteresser og både klassiske og moderne (postmaterielle) politiske skillelinjer. De skal 
forholde sig til dilemmaer og forskellige politiske hensyn på et globaliseret politikområde, 
arbejdsmarkedet, og til de muligheder og problemer der er forbundet med international regulering af 
det. Global økonomisk udvikling, nationale økonomiers sammenhænge og det, disse store linjer 
betyder for den enkeltes position og fremtid på arbejdsmarkedet, bliver tydeliggjort.  

Samtidig bruger eleverne færdigheder, som understøtter de faglige mål i Samfundsfag. De kommer 
både til at tilegne sig ny viden og aktivere eksisterende viden om den Europæiske lovgivningsproces. 
Samfundsfaglige begreber bringes i spil i en aktiv og travl forhandling, hvor de hele tiden bliver 
udfordret på deres argumenter af de modstandere og samarbejdspartnere, de finder i de andre elever. 
For at lægge en vinderstrategi må de undersøge det særlige samspil mellem økonomiske udviklinger 
og systemer, politiske ønsker, nationale forskelle og EU’s institutioner, og formidle deres analyser 
løbende igennem spillet både mundtligt og skriftligt - f.eks. ved at skrive notater og artikler. De må 
udvikle løsninger på konkrete problemstillinger, hvilket både kræver, at de tager aktivt stilling og 
afvejer forskellige hensyn mod hinanden, og at de samtidig evner at forstå og imødekomme de andres 
argumenter.  

 

  

http://www.europealive.org/laerere
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Eleverne får størst udbytte af at spille Europe at Work, hvis de har en vis baggrundsviden om EU.  

Vores forslag til at forberede eleverne er bygget op om to informationsark, som fokuserer på EU’s 
lovgivningsproces og den aktuelle lovgivning om rettigheder for ‘vandrende arbejdstagere’. De kan 
downloades som pdf her. 

Den forberedende undervisning forklarer og demonstrerer, hvorfor EU-landene har valgt en 
forpligtende, juridisk samarbejdsform, hvordan den virker, og hvilke fordele og ulemper den har. 
Eleverne introduceres til hovedprincipperne i den fælles lovgivning på en måde, der sigter på at give 
dem overblik og mod på at bruge deres rettigheder som borgere i et EU-land. Ud over at den 
forberedende undervisning er centralt fagligt stof, forberedes eleverne til at selv at spille en rolle i 
Europe at Work.  

Begge informationsark skal skabe overblik og forenkler bevidst fremstillingen af hensyn til elever 
uden forhåndskendskab til – eller større interesse i - EU.  Eleverne kan læse og arbejde med teksterne 
forud for spillet Europe at Work - og allerhelst drøfte dem i klassen.  

Både informationsark 1 og 2 indeholder forslag til læreren om, hvordan der kan arbejdes med 
materialet, så eleverne er forberedte til deres roller i spillet og bedre husker pointerne bagefter.  

Informationsark 1 ‘Sådan lovgiver EU’ fokuserer på beslutningsprocessens- og implementeringens 
effektivitet og demokratiske legitimitet. De tre centrale institutioner (EU-Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Ministerrådet) præsenteres og placeres i lovgivningsprocessen, og selve processen 
gennemgås i hovedtræk. Teksten, inklusive opgaveforslag, kan hentes her. 

Informationsark 2 ’Arbejdskraftens fri bevægelighed’ gennemgår arbejdstagernes rettigheder samt 
nogle af de vigtigste tematikker indenfor EU’s arbejdsmarkedspolitik. Teksten, inklusive 
opgaveforslag, kan hentes her.  

  

Del 1: Når EU lovgiver 

http://www.europealive.org/lovgivning
http://www.europealive.org/lovgivning
http://www.europealive.org/lovgivning
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Lærerens overblik 
 

 

 

Den overordnede historie i spillet Europe at Work handler om Europa-Parlamentet og 
Kommissionen, der sammen med medlemslandene i Ministerrådet forsøger at få vedtaget et direktiv 
om reglerne for at arbejde i et andet EU-land end ens eget. 

Spillets univers er bygget op, så det afspejler EU's institutioner og de grundlæggende mekanismer. 
Meningen er at eleverne gradvist opnår overblik, og kommer ned i lovstoffet og de konflikter, det 
rummer. Kommissionen og Parlamentets Arbejdsmarkedsudvalg er kun forenklet lidt. De øvrige 
aktører er fiktive for at demonstrere typiske interesser og problemer i arbejdsmarkedslovgivningen.  

Medlemslandene har meget på spil, men deres interesser er vidt forskellige. Hver har sine 
arbejdsmarkedstraditioner, økonomiske problemer og nationale særheder. Partigrupperne i 
Parlamentet slås om ideologi, og allierer sig med spillets lobbyister. De fleste forhandlingsparter synes 
ikke desto mindre, at der er brug for fælles regler. Derfor må de finde et flertal i Parlamentet og et 
kvalificeret flertal i Ministerrådet og vedtage et direktiv om arbejdsmarkedets regler. Medierne 
dækker forhandlingsspillet og udpeger dem, der sælger ud af mærkesagerne. Undervejs opstår en 
fuldblods krise fra en uventet kant, så det ikke er sikkert, at direktivet bliver vedtaget. 

Spillets forløb er delt op i tre runder. Hver runde begynder med, at Kommissionen udsender et nyt 
udkast til direktivet, så forhandlingen får en ny start. Se figuren på side 7. 

Eleverne spiller i teams. Alle elever har deres egen jobfunktion i teamet. Mange job svarer til nogle 
man har i alle teams, selvom de hedder noget forskelligt. Der er f.eks. altid en politisk chef (ministeren, 
kommissæren, talspersonen osv.) og altid ledende embedsfolk (f.eks. stabschefer og chefsekretærer). 
Mange har specialiserede rådgivningsopgaver: de skal enten forstå direktivets indhold eller 
situationen i deres hjemland, de andre forhandlingspartnere eller samspillet med medierne, og de skal 
sørge for, at teamet får gavn af deres specialviden. 

Europe at Work faciliteres af en digital platform, som er udformet som en individuelt tilpasset 
arbejdsstation for hver spiller. Den fortæller eleverne, hvor de skal være hvornår og hjælper dem 
undervejs.  I starten tildeles alle elever et job. Opgaver og forklaringer kommer til syne på platformen 
efterhånden som det bliver aktuelt – og for de spillere, som det er aktuelt for. Det er altså vigtigt, at 
eleverne holder øje med skærmen og leder efter svarene på deres spørgsmål dér.  

To nøglebegreber i Europe at Work er Prioriteter og IndflydelsesPoint. 

Prioriteterne fastlægger hvad de enkelte teams skal stræbe efter i forhandlingerne. Prioriteterne 
svarer til bestemte aspekter af det direktiv, der forhandles – f.eks. mest muligt økonomisk vækst, 
størst mulig beskyttelse mod social dumping, mindst mulig EU-regulering. Hvert team skal løbende i 
spillet tage stilling til, på hvilket niveau de ønsker, at reglerne inden for hver artikel om f.eks. 
økonomisk vækst eller beskyttelse mod social dumping skal fastlægges. Der er fem alternative 
formuleringer under hver artikel. 

Der er otte mulige Prioriteter og hvert team har 2-3 Prioriteter. 

IndflydelsesPoint (IP) afspejler at deltagere har flere ”magtmidler” ud over deres stemmer til at få 
deres vilje i forhandlingerne. De enkelte teams har en pulje af IP fra start, som de kan handle med og 
overføre til andre teams. De kan også sætte IP ind bag en Prioritet på platformen for at understrege, at 
de vil arbejde for at få den højere op i det næste udkast fra Kommissionen. Lykkes det, får de en IP-
bonus. Det team, der forøger sine IP relativt mest i forhold til udgangspunktet, vinder spillet. 

Del 2: Europe at Work 

• Europe at Work kan spilles med mellem 70-200 elever. 
• Det er nødvendigt, at alle elever har adgang til en computer eller tablet på spildagen. 
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Slagets gang – tidsplanen for dagen 

Spilkoordinatoren kan frit vælge starttidspunktet for spillet, når det 
oprettes. 

• 8.00: Du introducer eleverne til dagen. Eleverne åbner deres 
computere eller tablets, og logger ind via europeatwork.org.  
De får et job, men platformen åbner først kl 08.15. Inden 08.15 
afholder du en introduktion til eleverne vha. powerpointen 
’lærerens introduktion’, som kan hentes her. Mellem 08.15 og 
8.30 læser eleverne en jobbeskrivelse, som forklarer hvad jobbet 
går ud på. Små opgaver demonstrerer de features på skærmen, 
som man især har brug for. Skærmen oplyser også, hvor eleven 
skal gå hen for at møde sit team. 

• 8.30 mødes alle i deres team. En deltager er Stabschef, og skal 
lede mødet, så alle punkter nås. Teamet ser en video, der folder 
teamets Prioriteter ud og sætter dem i perspektiv. Derefter 
præsenterer eleverne kort deres job for hinanden. Til sidst 
introducerer Chefsekretæren teamets IndflydelsesPoint, og det 
besluttes, hvordan de skal bruges. 

• 9.00 går alle i gang med at løse opgaverne i deres jobbeskrivelse: 
nogle plejer relationer til andre delegationer. Rådgiverne sætter 
sig ind problemer og muligheder, hvorefter de briefer de politiske 
chefer. Lobbyisterne jagter indflydelse, og journalisterne gode 
historier. Kommissionen og de Tekniske Rådgivere mødes for at 
kulegrave problemerne, før Kommissionen lægger første udkast 
til direktiv op på platformen kl. 10 og anden runde starter. 

• 10.15 beslutter delegationerne, hvilke dele af direktivudkastet de 
er tilfredse og utilfredse med, og placerer deres IP. Kort derefter 
mødes Ministre m.fl. i Ministerrådet og Parlamentsmedlemmer i 
Arbejdsmarkedsudvalget for at drøfte udkastet. Nyhedsartikler 
udgives på platformens nyhedskanal ”NEWstream”. Der 
forhandles på kryds og tværs. 

• 11.15: Kommissionen vurderer situationen og udsender 2. udkast 
til direktivet. Så starter runde 3. Alle teams har herefter et 
kvarter til at tage bestik af situation og af det nye udkast og sætte 
deres IP. Samtidig er en generende nyhed begyndt at rulle som en 
snebold, der kan udløse en krise. 

• 11.25 mødes Ministerrådet hhv. Parlamentets 
Arbejdsmarkedsudvalg igen under stort presseopbud for at 
drøfte udkastet - og håndtere krisen. Forhandlerne og deres 
Rådgivere vurderer situationen og går i nye forhandlinger. 

• 12.10: Kommissionen vurderer, hvad der kan blive flertal for og 
udsender 3. version af direktivet. Runde 3 slutter, og direktivet 
sættes til afstemning. Resultater og IP gøres op.  

• 12.20 Alle teams forsvarer deres indsats på den afsluttende 
pressekonference. 

http://www.europealive.org/dk-europeatwork
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Lærerens rolle  
Som lærer har du to vigtige roller på spildagen, nemlig at 
sætte eleverne godt i gang og at rådgive dem undervejs. Det 
sidste giver også indblik i de faglige udfordringer, der kan 
tages op efter spillet.    

For at spille Europe at Work kræves det, at mindst 3 lærere 
deltager – optimalt 1 lærer per klasse.  

Alle lærere får adgang til en lærerplatform, hvor I kan holde øje med spillets udvikling, 
læse elevernes notater og nyhedsartiklerne på NEWstream. Det er også på 
lærerplatformen det afgøres om direktivet blev vedtaget eller forkastet, hvordan de 
forskellige forhandlere stemte og hvilket team der fik flest IndflydelsesPoint.  

Før spillet går i gang 
Det første punkt på dagsordenen i Europe at Work er en fælles introduktion på 30 min, som alle lærere 
holder med deres klasser.  

Eleverne skal logge ind via et link, vi sender til jer før spildatoen, og oprette sig som brugere. På den 
måde er vi sikre på, at alle har adgang til platformen, og at eleverne bliver fordelt rigtigt på deres jobs.  

Herefter har du 10 min til at introducere spillets formål og svare på spørgsmål, så eleverne bliver klar 
til at spille Europe at Work. Vi har lavet en powerpoint med talepunkter, som introducerer spillets 
struktur og formål, som du kan bruge til introduktionen.  

Efter 10 min skal eleverne gå i gang med at læse deres jobbeskrivelser, som introducerer dem til deres 
rolle i spillet. Der følger små opgaver med til jobbeskrivelserne, som eleverne skal gå i gang med at 
løse for at lære platformen at kende.   

Det er vigtigt at alle elever går ud til deres teams på samme tid – de skal altså blive i klassen indtil 
spilstart, som er 30 min efter I mødes.  

Der er især tre gode råd, som vil hjælpe eleverne godt igennem spillet: 

1. Computeren styrer slagets gang. Man er nødt til at læse skærmteksterne, hvis man vil hænge 
på, og bruge de forskellige funktioner, der er på skærmen. Spørg gerne, men læs først. 

2. Tag det roligt. Det her er en ukendt verden. Ingen kan overskue det hele. Hvis man prøver på at 
forstå sin egen rolle og arbejder sammen i teamet, så kommer det meste hen ad vejen. 

3. Man skal kæmpe, men med diplomatiske midler. Man skal helst være endnu mere høflig og vise 
mere respekt for andre, end man plejer. Man må gerne være lidt formel, give hånd og 
præsentere sig, når man møder folk første gang. Alle i spillet har vigtige roller, og man ved 
ikke, hvornår man får brug for en medspiller. 

Undervejs i spillet  
Den vigtigste lærerrolle er naturligvis at støtte og motivere eleverne undervejs i spillet. 

Nogle elever folder sig naturligt ud i et rollespil, mens andre kan blive lidt skræmt af det ukendte 
univers og de uvante opgaver. Her er det en fordel, at lærerne bevæger sig rundt i spilområdet – især i 
starten af dagen.  

Én lærer har en ganske afgørende rolle, og det er den i lærerteamet, som fungerer som 
spilkoordinator. Det er vigtigt, at det aftales på forhånd, hvem af jer som skal være spilkoordinator. 
Der findes en manual specielt til denne på lærersitet.  

På spil-dagen er det spilkoordinatoren der har overblik over, hvor og hvornår der kræves en 
lærerindsats. Det er særligt ved de fælles møder; mellem de Tekniske Rådgivere og Kommissionen, i 
Ministerrådet og Arbejdsmarkedsudvalget og den afsluttende pressekonference, at en lærer skal være 
klar til at styre dagsordenen. Det er vigtigt at aftale, hvem der har ansvar for hvad i lærerteamet inden 
spil-dagen. Der findes en vejledning til de fælles møder i Spilkoordinatorens vejledning. 

 

Husk at minde 
eleverne om, at alle 
skal have en computer 
eller tablet med på 
dagen! 

http://www.europealive.org/dk-europeatwork
http://www.europealive.org/laerere
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Den tredje og måske vigtigste del er efterbehandlingen i klassen. Her er formålet at få eleverne til at 
genkalde sig faglige udfordringer, sådan som de mødte dem i spillet og at reflektere over dem – bl.a. i 
lyset af begreberne fra første del.  

Europa – færdigt arbejde indeholder forslag til øvelser, som kan indgå i eller udgøre en lektion. 
Øvelserne sigter mod at koble temaer og begivenheder fra spillet Europe at Work til virkelighedens EU 
og til samfundsfaglige begreber. De findes som pdf på lærersitet.  

  

 

Del 3: Europa – færdigt arbejde 

 Europe Alive som afsæt til en aflevering 

I løbet af Europe at Work-rollespillet er der mange elever, som skriver små notater til deres 
ledere. Notaterne indeholder f.eks. argumenter, som Ministeren skal præsentere på 
Ministerrådsmødet eller en anbefaling til, hvilken Parlamentsgruppe man skal række ud til i 
næste runde.  

Notaterne bliver sendt til din mail som pdf efter spillets afslutning. De kan bruges i 
undervisningen eller som afsæt til en aflevering – f.eks. et notat eller en argumentation.  

http://www.europealive.org/faerdigtarbejde

