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EU – ORGANISATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
EDU991115 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Europeiska Gemenskapen (EG) 

• Europeiska Unionen (EU) 

• Europaparlamentet 

• EU-val 

 

 

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 kallas EU:s avtal som alla medlemsländer måste följa? 

o Författning      

o Fördrag 

o EU-avtal  

o EU-lag  

 

b) Hur ofta är det EU-val? 

o Varje år 

o Vartannat år 

o Var femte år  

o Var tionde år  

 

c) Hur påverkar medlemsskapet i EU oss? 

o Det underlättar resande, studier och handel inom EU 

o Det ger oss skattelättnader 

o Det ger oss bidrag  

o Det ger automatisk tillgång till Nato       

  

http://www.eduklips.se/


         

© Eduklips – en del av Kunskapsmedia Group 

www.eduklips.se 

3 

 

EU – ORGANISATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
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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 EU:s sju institutioner och vad var och en av dem har för uppgift. Gör en 

organisationskarta över EU där du beskriver de olika institutionerna kort. Tips! Det finns gratis 

mallar att använda på nätet.  

 

Markera speciellt de organisationer som du själv har större chans att påverka framöver, till 

exempel med din röst i EU-valet.  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Fördrag 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Var femte år 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Det underlättar resande, studier och handel inom EU 
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