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EU – BAKGRUND OCH HISTORIA 
EDU991110 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Kol- och stålunionen 

• Europeiska Gemenskapen (EG) 

• Europeiska Unionen (EU) 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Vad hette det som blev början till dagens EU? 

o Europeiska samarbetet 

o Kol- och stålgemenskapen 

o Anti-krigsorganisationen  

o EG  

 

b) Vilka är vanliga samarbetsområden i EU? 

o Handel, forskning, jordbruk, kärnbränsle 

o Tåg- och flygtransporter 

o Skolregler  

o Skattesatser  

 

c) Vad är det viktigaste syftet med EU? 

o Att enklare kunna bilda jordbruksallianser 

o Att medlemsländerna ska slippa tullar 

o Att underlätta migration  

o Att skapa varaktig fred i Europa  
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FRÅGA 
Om du jämför med bilden du hade av EU före du såg utbildningsklippet; är det något nytt du lärt 

dig som kom som en nyhet för dig?  

Diskutera i klassen och jämför era intryck.  

 

Extra fråga: Diskutera vad det är som så att säga skapar "bilden av EU" - hur får ni er information 

om vad som händer i EU och hur påverkar det er bild av organisationen? 

 

 

 

UNDERSÖK 
Ta reda på mer om Sverige och EU. På Regeringens hemsida finns aktuell information om vad 

som diskuteras på möten i Europeiska rådet och ministerrådet samt vilken ståndpunkt Sverige 

har. Där hittar du även information i olika sakfrågor.  

 

Välj en aktuell fråga som intresserar dig och ta reda på vad som händer med den. Ni kan även 

jobba i par/mindre grupper. Alla presenterar sen resultatet med en max 5 min lång presentation. 
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Kol- och stålgemenskapen 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Handel, forskning, jordbruk, kärnbränsle 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Att skapa varaktig fred i Europa 
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