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Den här lärarhandledningen ger tips på övningar som du kan använda dig av 
i undervisningen om EU. Du hittar även grundläggande fakta och informa-
tion om EU längre bak i handledningen. 

Dessutom finns lärar instruktioner till elevövningarna med konkreta ären-
den (till exempel frågan om engångsplast och upphovsrätt). 

Övningarna riktar sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Syfte och mål
Materialet ska komplettera undervisningen i 
samhällskunskap om EU samt ge eleverna insikt 
i hur EU:s beslut påverkar samhället.
Målet är att eleverna ska
• öka sina kunskaper om vad EU är och vad EU 

gör
• förstå att EU påverkar deras vardag och få 

veta vilka vägar som finns att påverka EU:s 
beslut

• få kunskap om hur riksdagen påverkar 
besluten i EU.

Tips på övningar
I den här lärarhandledningen presenteras ett 
antal övningar med olika karaktär och svårig
hetsnivå. Nivå 1 handlar om att eleverna ska 
få grundläggande kunskaper. Eleverna får 
presentera fakta och begreppskunskaper i ett 
sammanhang och till viss del även undersöka 
och fördjupa sig inom området. Nivå 2 kräver 
svar av reflekterande och analytisk karaktär där 
eleverna diskuterar och för resonemang. På nivå 
3 ska eleverna även dra generella och avancerade 
slutsatser.
Välj själv ut den övning som du tycker passar 
din undervisning och dina elever bäst. Övning
arna finns i separata pdf:er på webbplatsen 
riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studie-
material/.

EU på 10 minuter

I studiematerialet EU på 10 minuter får eleverna 
en snabb koll på vad det innebär att Sverige är 
medlem i EU och hur EUsamarbetet går till. 
Efter läsningen kan eleverna testa sina EU
kunskaper i quizet som beskrivs nedan.

Quiz – testa dina EU-kunskaper

I quizet kan eleverna testa sina EUkunskaper 
efter att de läst EU på 10 minuter. Quizet inne
håller korta, enklare frågor på Nivå 1. Quizet 
kan även fungera som en introduktion eller 
avslutning till undervisningen om EU.

Frågor och uppgifter till EU-webben 

I studiematerialet finns ett rikt utbud av frågor 
och uppgifter som ger eleverna grundläggande 
kunskaper utifrån angivna mål. En majoritet av 
frågorna befinner sig på Nivå 1, men några krä
ver svar på Nivå 2 (markerade med *). Frågorna 
och uppgifterna utgår från det innehåll som 
finns på de olika avdelningarna på webbplatsen 
eu.riksdagen.se:
1. Vad är EU?  

Om EU:s organisation och institutioner, vad 
EU–medlemskapet innebär och hur det går 
till för ett land att bli EUmedlem.

2. Vad gör EU?  
Hur EU:s lagar stiftas, vad EUländerna 
samarbetar om och vad EU:s budget används 
till.

3. EU i riksdagen  
Om riksdagens roll i EU:s beslutsprocess och 
hur riksdagen arbetar med EU:s lagförslag.

https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/
https://eu.riksdagen.se
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4. Du i EU  
Om de rättigheter EUmedborgare har och 
hur du kan påverka EU som privatperson. Här 
finns också en guide till svenska myndigheter 
och EUinstitutioner som ansvarar för och 
kan svara på olika EUfrågor.

Tanken är att eleverna ska finna svaren på webb
platsen. Men i vissa fall krävs andra källor.
Obs! Det finns ett facit till några av frågorna 
längst bak i den här lärarhandledningen.

Övningar utifrån aktuella EU-beslut

Värderingsövningar/konkreta exempel

Här finns fyra aktuella EUbeslut som kan vara 
intressanta för eleverna. Tanken är att genom 
konkreta exempel visa hur det går till när EU 
fattar beslut om en ny lag. Till varje exempel 
finns instruktioner till dig som lärare följt av 
uppgifter till eleverna. Det finns även minst en 
värderingsövning till varje exempel.
Syftet med en värderings/fyrahörnövning är att 
alla i en grupp ska få möjlighet att tänka till och 
tycka till i en viss fråga. 
En fyrahörnövning genomförs stående i ett rum. 
Du som lärare beskriver först bakgrunden till 
den fråga som ska diskuteras, och därefter berät
tar du vilket hörn som gäller för vilket alternativ. 
Eleverna får sedan möjlighet att ta ställning 
genom att ställa sig i det hörn som bäst stämmer 
överens med den egna åsikten.
Varje hörngrupp får ett par minuter på sig att 
diskutera vad de tycker och varför de tycker som 
de gör. Slutligen håller du som lärare i en diskus
sion där alla elever deltar och kan framföra sina 
åsikter. Innan du inleder diskussionen kan du 
berätta för eleverna att de gärna får byta hörn 
om de under diskussionens gång ändrar åsikt. 
Fördelen med en fyrahörnövning är att alla får 
möjlighet att tycka till utan att behöva delta i en 
muntlig diskussion.

1. Vem har makten? 

Övningen syftar till att eleverna på ett konkret 
sätt ska förstå några av de frågor som Europa
parlamentet arbetar med samt hur riksdagen 
påverkar besluten i EU.

2. Evig sommartid eller inte? 

Övningens syfte är att eleverna ska se den demo
kratiska processen utifrån olika perspektiv samt 
få veta hur man som medborgare kan påverka 
EU mer än på valdagen.

3. Vad får man sprida på nätet?

Övningen syftar till att ge eleverna ett konkret 
exempel på hur EU påverkar deras vardag. 
Frågan om upphovsrätt i allmänhet och så kall
lade memes i synnerhet är en av de frågor som 
riksdagens svarstjänst fått från unga människor.

4. Plast – skräpet vi inte ser. 

Övningen syftar till att ge eleverna ett konkret 
exempel på hur EU påverkar deras vardag och 
ge dem tillfälle att reflektera över riksdagens och 
kommunernas påverkansmöjligheter.

Så löser eleverna övningarna
Många av övningarna går att lösa med hjälp av 
webbplatsen Sveriges riksdags EUinformation 
(eu.riksdagen.se.) Eleverna kan även använda 
andra källor på webben eller läroböcker för att 
söka information.
I de konkreta exemplen finns direktlänkar till 
det lagärende som exemplet gäller. Länkarna går 
till EURLex som är en databas på EU:s officiella 
webbplats där alla EU:s rättsliga texter finns 
samlade, cirka tre miljoner dokument. Hör av 
dig till Riksdagsbiblioteket eller ett universi
tetsbibliotek om du behöver hjälp med att hitta 
dokument i EURLex.

Koppling till styrdokument

Samhällskunskap 1a1 och 1b

Materialet har följande kopplingar till ämnets 
syfte:

https://eu.riksdagen.se
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Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska 
ge eleverna förutsättningar att utveckla
• kunskaper om demokrati och de mänskliga 

rättigheterna, såväl de individuella som de 
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, 
samhällsförhållanden samt olika samhäl
lens organisation och funktion från lokal 
till global nivå utifrån olika tolkningar och 
perspektiv

• kunskaper om historiska förutsättningars 
betydelse för dagens samhälle samt om hur 
olika ideologiska, politiska, ekonomiska, 
sociala och miljömässiga förhållanden påver
kar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer

• förmåga att analysera samhällsfrågor och 
identifiera orsaker och konsekvenser med 
hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, 
teorier, modeller och metoder.

Materialet berör följande delar av ämnets  
centrala innehåll:
• demokrati och politiska system på lokal och 

nationell nivå samt inom EU
• internationella och nordiska samarbeten
• medborgarnas möjligheter att påverka poli

tiska beslut på de olika nivåerna
• maktfördelning och påverkansmöjligheter 

i olika system och på olika nivåer utifrån 
grundläggande demokratimodeller

• möjligheter och utmaningar med digitalise
ringen när det gäller frågor om demokrati och 
politik

• politiska ideologier och deras koppling till 
samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Samhällskunskap årskurs 7–9

Materialet har följande kopplingar till ämnets 
syfte:
Genom undervisningen i ämnet samhälls
kunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• reflektera över hur individer och samhällen 
formas, förändras och samverkar

• analysera och kritiskt granska lokala, natio
nella och globala samhällsfrågor ur olika 
perspektiv

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

• reflektera över mänskliga rättigheter samt 
demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser.

Materialet berör följande delar av ämnets cen-
trala innehåll:
• Sveriges politiska system med Europeiska 

unionen, riksdag, regering, landsting och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de 
påverkar individer, grupper och samhället i 
stort. Sveriges grundlagar.

• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess 
bakgrund och innehåll.

• Individers och gruppers möjligheter att 
påverka beslut och samhällsutveckling samt 
hur man inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut.

• Demokratiska fri och rättigheter samt 
skyldigheter för medborgare i demokratiska 
samhällen.

Grundläggande fakta  
och information om EU
Hur stort inflytande har EU på riksdagens 
arbete? Med hjälp av statistiskt material och 
intervjuer av ledamöter och tjänstemän inom 
Riksdagsförvaltningen har Nina Liljeqvist i sin 
avhandling ”The asymmetric impact of Europe 
on national parliaments – the Swedish case” 
(2018) undersökt hur stor andel av författning
arna i Svensk författningssamling (SFS) som 
innehåller referenser till EUrätt. År 2015 var 
andelen dryga 26 procent. Inflytandet från EU
rätt skiftar dock mellan olika politiska områden. 
I vissa frågor, som till exempel utbildning, kultur 
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och socialpolitik, är EU:s inflytande mindre. I 
frågor som rör miljö, jordbruk, utrikeshandel, 
energi, transport och migration är EUlagstift
ningen betydligt större. En tydlig majoritet, hela 
58 procent, av den jordbruksrelaterade lagstift
ning som publicerades i Svensk författningssam
ling 2015 (SFS 2015) refererade till EUrättsliga 
regler. Förslagen till nya lagar kommer alltså i de 
flesta fallen från Bryssel och inte från riksdagen 
eller regeringen. I utbildningsfrågor innehåller 
däremot bara cirka 4 procent EUreferenser. 
Här kan du läsa mer om avhandlingen: sieps.se/
publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-
en-svag-demokratisk-lank/
Ett sätt att göra sin röst hörd som EUmedbor
gare är att använda sin rösträtt. Det gäller inte 
bara till valet i Europaparlamentet utan också till 
de nationella valen då det handlar om att välja 
vilken politisk inriktning landet ska ha. Den 
regering som får majoritet i ett land represen
terar sedan landet både i Europeiska rådet och 
i ministerrådet. Både kommissionen, Europa
parlamentet och ministerrådet är involverade i 
lagstiftningen.

EU:s lagstiftningsförfarande

Det vanligaste lagstiftningsförfarandet, det så 
kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet, inom 
EU är att kommissionen lämnar ett lagförslag 
som sedan både Europaparlamentet och minis
terrådet (eller Europeiska unionens råd som det 
officiellt heter) behöver godkänna för att det ska 
bli lagstiftning. Vid det ordinarie förfarandet 
är Europaparlamentet och ministerrådet jäm
bördiga. Båda debatterar och ändrar i de förslag 
som kommer från EUkommissionen. Vanligast 
är att man debatterar och ändrar en till två 
gånger var, och det kallas då för ”första läs
ningen” och ”andra läsningen”. Om Europapar
lamentet och ministerrådet inte kommit överens 
efter två läsningar brukar ärendet gå till förlik
ning, en sorts förhandling med representanter 
från både Europaparlamentet och ministerrådet, 
men det är ovanligt att det behöver gå så långt.

Ministerrådet

Ministerrådets roll är att företräda medlemslän
derna i lagstiftningsprocessen inom EU. Minis
terrådet sammanträder i tio olika så kallade 
rådskonstellationer beroende på vilket ämne 
man diskuterar. Det finns till exempel ett råd 
för jordbruks och fiskefrågor där statsråd med 
ansvar för dessa frågor träffas. Här kan du läsa 
om vilka de tio rådskonstellationerna är: consi-
lium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/.
Vissa rådskonstellationer träffas oftare för att 
förhandla om sina områden. Det beror på att 
medlemsländerna har lämnat över mer makt 
åt EU på vissa områden och beslut därför kan 
tas på EUnivå. Det kan till exempel handla 
om handel, tullar, fiskepolitik, miljö eller andra 
frågor som får bättre genomslag om de beslutas 
på EUnivå än om respektive land självt bestäm
mer. Vilka områden EU får besluta om står 
tydligt beskrivet i EUfördraget.
Ministerrådet beslutar oftast med majoritets
beslut. Det innebär att ett land måste följa det 
gemensamma beslutet även om landet röstar 
mot ett förslag. När det handlar om förslag 
från kommissionen gäller för det mesta krav på 
kvalificerad majoritet där 55 procent av med
lemsländerna (minst 15 av 27 länder) röstar för, 
samtidigt som jaländerna måste omfatta minst 
65 procent av EU:s totala befolkning. Vid frågor 
som inte handlar om lagstiftning räcker det med 
enkel majoritet (minst 14 medlemsländer). Inom 
framför allt utrikes och finanspolitiken gäller 
dock ofta enhällighet – det vill säga att inget land 
är emot. Kommissionen har nyligen föreslagit 
att fler områden ska kunna beslutas med kvalifi
cerad majoritet, även när det gäller utrikes och 
finansfrågor. Motståndet är emellertid starkt 
från en lång rad medlemsländer som är oroliga 
för att förlora sitt inflytande.
Varje land har en så kallad ständig representa
tion i Bryssel, som bl.a. deltar i möten i arbets
grupper och i Coreper (Comité des représentants 
permanents), som ska förbereda och förenkla 

http://www.sieps.se/publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-en-svag-demokratisk-lank/
http://www.sieps.se/publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-en-svag-demokratisk-lank/
http://www.sieps.se/publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-en-svag-demokratisk-lank/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/
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arbetet i rådet. Där jobbar opolitiska tjänstemän 
på uppdrag av de nationella regeringarna. Man 
kan säga att den ständiga representationen är en 
form av ett ”miniregeringskansli” som leds av en 
EUambassadör. EUambassadörerna träffas i 
Coreper där de förbereder frågor inför minister
rådets möten.
De flesta frågor som hanteras av ministerrådet 
har redan förhandlats färdigt i Coreper och 
klubbas bara igenom vid ministerrådsmötena. 
Frågor som är svårare att lösa tas upp till diskus
sion och avgörs av ministrarna i rådet.
Du kan läsa mer om ministerrådet på consilium.
europa.eu/sv/council-eu/.

Europaparlamentet

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda 
institution med direkta val sedan 1979.
Europaparlamentets huvuduppgifter är att 
besluta om nya EUlagar och EU:s budget 
tillsammans med ministerrådet. Det är också 
Europaparlamentet som kontrollerar EU
kommissionen och har möjlighet att avsätta 
EUkommissionen i sin helhet om den missköter 
sitt arbete.
Val äger rum vart femte år. Nästa val genomförs 
år 2024.
Från och med den 1 februari 2020 har Euro
paparlamentet 705 platser. Innan Storbritan
niens utträde ur EU den 31 januari 2020 hade 
Europaparlamentet 751 platser. Beslutet att 
minska antalet ledamöter och omfördela 27 
av de brittiska platserna till andra länder togs 
redan sommaren 2018. Sverige var ett av de 
länder som tilldelades ytterligare ett mandat och 
har nu 21 ledamöter. Du kan se vilka Sveriges 
EUparlamentariker är på europarl.europa.eu/
meps/sv/home. 
Mandatfördelningen mellan länderna grundar 
sig på befolkningsantalet. De mindre länderna 
har dock fler platser i förhållande till sin 
folkmängd än de stora länderna (minst 6 och 
högst 96 enligt Lissabonfördraget). Du kan se 

mandatfördelningen före och efter Storbritan
niens utträde här: europarl.europa.eu/news/
sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/
grafik-sa-manga-platser-far-varje-land-i-
europaparlamentet.
Parlamentsledamöterna arbetar oberoende av 
de länder som de har utsetts i och representerar 
främst sina väljare och politiska grupper. Arbetet 
i Europaparlamentet bygger på politisk tillhörig
het, och ledamöterna delar in sig i olika grupper 
beroende på vilket parti de tillhör. Det innebär 
till exempel att svenska socialdemokrater sitter 
i samma grupp som spanska socialdemokrater. 
De politiska grupper som finns i Europaparla
mentet kan du läsa om här: europarl.europa.
eu/about-parliament/sv/organisation-and-
rules/organisation/political-groups eller här: 
europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/
valresultat/2019-2024/.
För att bilda en grupp i Europaparlamentet krävs 
minst 23 ledamöter och minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna måste finnas representerade i 
gruppen. En ledamot får inte tillhöra mer än en 
politisk grupp.
Valdeltagandet 2019 ökade i Sverige med 4,2 
procentenheter i jämförelse med 2014 års val, 
från 51,07 procent till 55,27 procent. I hela EU 
var valdeltagandet 50,66 procent, vilket var det 
högsta någonsin sedan direkta val till Europa
parlamentet infördes 1979. Du kan se valresul
tatet från 2019 på Valmyndighetens webbplats: 
data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/
index.html. Statistik för valdeltagande i hela EU 
för åren 2004–2019 finns på europarl.europa.
eu/election-results-2019/sv/valdeltagande/.
Arbetet i Europaparlamentet fungerar på lik
nande sätt som i riksdagen. Precis som i riksda
gen lämnas varje lagförslag för behandling till 
ett utskott:
1. Europaparlamentets utskott röstar om ett 

lagförslag.
2. Europaparlamentets utskott skriver ett betän

kande.

https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/grafik-sa-manga-platser-far-varje-land-i-europaparlamentet
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/grafik-sa-manga-platser-far-varje-land-i-europaparlamentet
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/grafik-sa-manga-platser-far-varje-land-i-europaparlamentet
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/grafik-sa-manga-platser-far-varje-land-i-europaparlamentet
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sv/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sv/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sv/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valresultat/2019-2024/
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valresultat/2019-2024/
https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valdeltagande/
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valdeltagande/
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3. Omröstning sker i Europaparlamentet.
4. Lagförslaget skickas till ministerrådet. Enkel 

majoritet, det vill säga en majoritet av de 
ledamöter som finns på plats, avgör.

I praktiken sker dock förhandlingar löpande 
mellan Europaparlamentet, ministerrådet och 
kommissionen, även före Europaparlamentets 
omröstning. Dessa förhandlingar kallas för trilo
ger. Genom dessa triloger kan alla tre parterna 
tidigt i processen identifiera och diskutera delar 
som är svårare att lösa. Du kan läsa mer om 
Europaparlamentets olika utskott här: europarl.
europa.eu/committees/sv/home.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av medlemsländernas 
stats och regeringschefer, Europeiska rådets 
ordförande och kommissionens ordförande. 
Deras möten kallas ofta för EUtoppmöten. 
Europeiska rådet drar upp riktlinjer för EU:s 
politik och övergripande inriktning, medan 
ministerrådet lagstiftar.

EU-medborgarnas möjlighet till inflytande: 
samråd och medborgarinitiativ

Hur kan då EUmedborgare göra sin röst hörd?
Det finns flera sätt att bidra till EU:s lagstift
ningsarbete som EUmedborgare. Ett sätt är att 
lämna synpunkter på lagförslag genom så kallat 
samråd. Ett annat sätt är genom medborgarini
tiativ då medborgare uppmanar kommissionen 
att föreslå nya lagar. När ett initiativ fått en 
miljon underskrifter beslutar kommissionen 
om man ska följa upp det. Så var fallet i frågan 
om säsongsbaserad tidsomställning (sommartid 
eller inte):
På Finlands initiativ lämnades ett förslag om 
att avskaffa ändringen till sommartid. Runt 4,6 
miljoner medborgare i EU deltog i ett samråd 
om frågan och svarade på den webbenkät som 
kommissionen lade ut. I historisk jämförelse är 
det ett högt svarsdeltagande. Sett till det totala 
antalet medborgare i EU (cirka 500 miljoner 
invånare) är dock siffran fortfarande låg. 99,8 

procent av de svarande var privatpersoner. Det 
finns alltså möjlighet att påverka som enskild 
medborgare.
Processen med förslaget om att avskaffa tidsom
ställningen är fortfarande pågående. Exemplet 
om säsongsbaserad tidsomställning finns i den 
här lärarhandledningen. Läs mer i avsnittet 
Lärarinstruktioner – Evig sommartid eller inte?

Riksdagen och EU

Traditionellt brukar man säga att EU:s infly
tande främst märks genom subsidiaritetspröv
ningar i utskotten och genom EUnämndens 
arbete. Hur stort inflytande EU har på riksda
gens arbete skiljer sig åt mellan olika frågor och 
utskott.

Subsidiaritetsprövning

EU:s lagförslag skickas till medlemsländernas 
parlament för en närhetsprövning, en så kallad 
subsidiaritetsprövning. Parlamenten har åtta 
veckor på sig att pröva förslaget.
En subsidiaritetsprövning innebär alltså att ett 
riksdagsutskott prövar om ett specifikt lagförslag 
från EU fattas på rätt beslutsnivå för att få maxi
mal effekt. Om man till exempel vill minska 
utsläppen från den tunga industrin kan det få 
mer genomslag om beslutet tas på EUnivå än på 
nationell nivå. Sedan Lissabonfördraget trädde i 
kraft 2009 har endast tre förslag uppnått så kall
lat gult kort då kommissionen fått invändningar 
från tillräckligt många nationella parlament. 
Läs mer om dessa tillfällen på ec.europa.eu/
info/law/law-making-process/adopting-eu-law/
relations-national-parliaments/subsidiarity-
control-mechanism_sv. En subsidiaritetspröv
ning görs så tidigt som möjligt i lagstiftnings
processen. EUkommissionen kan behöva ändra 
eller lägga ned förslaget om tillräckligt många 
nationella parlament är överens om att beslutet 
inte ska tas på EUnivå.

EU-nämnden

Det är regeringen som företräder Sverige inom 
EU. Regeringen ska dock ha stöd i riksdagen för 

https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/home
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_sv
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hur den ska ställa sig i olika EUfrågor. Därför 
överlägger regeringen med utskotten i olika sak
frågor och samråder med riksdagens EUnämnd 
inför varje möte i EU:s ministerråd och Europe
iska rådet. EUnämnden har 17 ledamöter från 
alla riksdagspartierna, precis som utskotten.
Läs mer om EUnämnden på riksdagen.se/sv/
sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-
arbetar-eu-namnden/.

Fördrag och direktiv

Det finns olika nivåer av EUlagar. EU:s fördrag, 
direktiv och förordningar står alla över den 
nationella lagstiftningen. Störst tyngd har fördra
gen, som också kallas för primärrätt. Fördrag är 
grundläggande lagstiftning om EU, till exempel 
Lissabonfördraget, och kan närmast liknas vid 
grundlagar. Fördragen reglerar principerna för 
EUsamarbetet, hur EU:s institutioner ska fung
era, vad EU får besluta om och hur det ska gå till. 
EUfördragen är också grunden till hela EU:s 
samarbete och har förhandlats fram gemensamt 
av medlemsländerna sedan samarbetet började 
på 1950talet. Varje land är ålagt att införa EU
fördragen. En förordning är en bindande rättsakt 
som alla EUländer ska tillämpa i sin helhet.
Direktiv fungerar som uppsatta mål för med
lemsländerna, ungefär som ramavtal. Medlems
länderna bestämmer själva på vilket sätt de ska 
uppnå direktiven. Vanligtvis har länderna två 
år på sig att införa direktiven i den nationella 
lagstiftningen. Kommissionen kontrollerar att 
medlemsstaterna införlivat fördragen och direk
tiven. Om ett land inte infört en förordning eller 
ett direktiv påbörjas en procedur för att reda ut 
om landet har överträtt regler – ett så kallat över
trädelseförfarande. På kommissionens webbplats 
kan du ta del av kommissionens rapporter och se 
antalet överträdelseförfaranden per år: ec.europa.
eu/info/publications/annual-reports-monito-
ring-application-eu-law_en.
Om kommissionen anser att ett land brutit mot, 
eller inte infört, ett fördrag eller direktiv kan 
kommissionen påtala problemet på följande sätt:

1. I ett första steg skickar kommissionen en 
”formell underrättelse” till medlemsstaten där 
kommissionen påtalar vad man anser vara 
problemet. Medlemslandet måste skicka in en 
förklaring inom vanligtvis två månader.

2. Om svaret inte kommit in till kommissionen 
eller inte är tillräckligt utförligt blir nästa steg 
att skicka ett ”motiverat yttrande” där med
lemslandet uppmanas att åtgärda problemet 
och också visa att man åtgärdat det. Vanligt
vis har landet två månader på sig.

3. Som sista åtgärd kan kommissionen skicka 
fallet till EUdomstolen. Det är dock ytterst 
sällan som det behöver hända. Läs mer om 
EUdomstolen på eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/
eus-institutioner/eu-domstolen/ eller på 
https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies/court-justice_sv.

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-eu-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-eu-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-eu-namnden/
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-domstolen/
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-domstolen/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_sv
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_sv
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Övningar utifrån aktuella EU-beslut 

Plast – skräpet vi inte ser

Lärarinstruktioner –  
Plast – skräpet vi inte ser
Ett av världens snabbast växande miljöproblem 
är nedskräpningen av våra världshav. Varje år 
hamnar ungefär 8 miljoner ton plast i haven, och 
enligt organisationen Håll Sverige Rent svävar 
det omkring 150 miljoner ton plast i haven, eller 
580 000 plastbitar per kvadratkilometer. I dag 
tillverkas 9 500 kilo plast varje sekund. Hela 
40 procent av plastproduktionen används till 
engångsförpackningar, och det är just engångs
förpackningar som hamnar högt på tioitopp
listor över det vanligaste skräpet i havet. En 
välkänd uppskattning är att det kommer att vara 
mer plast än fisk i haven år 2050 om inget görs. 
Läs mer på Håll Sverige Rents webbplats.
EU:s miljökrav är bland de strängaste i världen. 
Man har satt upp mål för miljöpolitiken fram till 
2020 och en vision för 2050 som ska förverkligas 
med hjälp av forskningsprogram, lagstift
ning och finansiering. Enligt miljömålen och 
visionen ska EU för det första skydda, bevara 
och stärka vårt naturkapital, för det andra bli 
en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi, och för det tredje skydda 
invånarna mot miljöpåverkan och risker för 
hälsa och välbefinnande. Läs gärna mer på EU:s 
officiella webbplats.

Arbete för en bättre miljö

EU har länge arbetat med miljöfrågor. 1972 
fattade medlemsländerna beslut om att det 

behövs en gemensam miljöpolitik. Sedan 1973 
har EUkommissionen lagt fram lagförslag 
och mål för EU:s miljöpolitik. Bland annat 
har arbetet lett fram till Lifeprogrammet som 
startade 1992 och ett nytt avfallsdirektiv 2008. 
Läs mer på kommissionens webbplats ec.europa.
eu/info/energy-climate-change-environment/
overall-targets_sv och ec.europa.eu/info/poli-
cies/environment_sv, samt på EUparlamentets 
webbplats europarl.europa.eu/factsheets/sv/
section/193/miljopolitiken. 

Plastdirektivet

Våren 2018 lämnade kommissionen ett förslag 
till ett direktiv om att minska vissa plastproduk
ters inverkan på miljön (COM(2018) 340), det så 
kallade plastdirektivet. Förslaget gäller framför 
allt de tio produkter som utgör majoriteten 
(85 procent) av alla plastföroreningar på bland 
annat Europas stränder: ballonger, ciga rrettfilter 
och fiskeredskap, bomullspinnar (tops), sugrör, 
plastbestick, plasttallrikar och plastmuggar. 
I bilagan till kommissionens förslag till plastdi
rektivet kan du läsa mer om vilka engångsartik
lar som direktivet innefattar: eur-lex.europa.eu.
Enligt plastdirektivet ska det införas ett utökat 
producentansvar på medlemsnivå för att bland 
annat förebygga nedskräpning. Direktivet ingår 
i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. En 
ökad återanvändning och återvinning av mate
rial och produkter ska minska mängden avfall 
och restprodukter. Handlingsplanen var en inte
grerad del av kommissionens tio prioriteringar 
för mandatperioden 2014–2019. Läs mer om 
vilka prioriteringar som är aktuella för perioden 
2019–2024 på ec.europa.eu/info/priorities_sv.

Samråd om plastdirektivet

Offentliga samråd är då EUkommissionen ber 
allmänheten och andra berörda parter att lämna 
synpunkter som underlag för lagstiftningen. 
Skräp transporteras ofta både med vind och 
med vatten, vilket gör att skräpet är gränsöver
skridande. Därför kan det heller inte hanteras 
av enbart enskilda medlemsländer. Direktivet 

https://hsr.se/skrap-i-havet
https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv
https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets_sv
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets_sv
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets_sv
https://ec.europa.eu/info/policies/environment_sv
https://ec.europa.eu/info/policies/environment_sv
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/section/193/miljopoli%ADtiken.Plastdirektivet
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/section/193/miljopoli%ADtiken.Plastdirektivet
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sv
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poängterar att det behövs samordnade åtgärder. 
Vid det offentliga samrådet mellan december 
2017 och februari 2018 kom det in 1 800 svar. 
En klar majoritet av svaren kom från producen
ter. 98,5 procent av de som svarade ansåg att 
åtgärder för att bekämpa marint skräp i form av 
plastartiklar för engångsbruk är ”nödvändiga”, 
och 95 procent ansåg att åtgärderna är ”nödvän
diga och brådskande”. Över 70 procent av alla 
tillverkare och över 80 procent av alla varumär
kesaktörer och återvinningsaktörer ansåg att 
åtgärderna är ”nödvändiga och brådskande”.
Läs mer om samrådskommentarerna i plastdi
rektivet på EU:s officiella webbplats.

Skatt på plastbärkassar

Den 1 maj 2020 infördes skatt på plastbärkassar 
i Sverige. Förslaget som antogs den 29 januari 
2020 i riksdagen är en del av januariavtalet och 
budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, 
Centerpartiet och Liberalerna. 
Den nya lagen har sin bakgrund i ett EU
direktiv från april 2015. Medlemsstaterna åläggs 
i direktivet att minska den årliga förbrukningen 
av tunna plastbärkassar. Vid utgången av år 
2019 skulle förbrukningen ha minskat till 90 
plastbärkassar per person och vid utgången av 
2025 ska förbrukningen ha minskat till maxi
malt 40 stycken per person. Syftet är att minska 
nedskräpning och spridning av mikroplaster. 
Läs mer om direktivet (2015/720) i EURLex: 
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=
1589207496905&uri=CELEX:32015L0720.
Med anledning av direktivet utfärdade reger
ingen redan år 2016 en förordning om plastbär
kassar (2016:1041). Förordningen innebär bland 
annat att den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
tillhandahåller plastbärkassar ska informera 
konsumenterna om plastbärkassars miljöpåver
kan och informera om vilka åtgärder som kan 
vidtas för att minska förbrukningen.

Samråd om minskad förbrukning av 
plastbärkassar

Ett samråd för allmänheten om minskad för
brukning av plastbärkassar genomfördes mellan 
den 17 maj och den 9 augusti 2011. 15 538 svar 
kom in. Svaren visade att det fanns en stor oro 
hos allmänheten vad gäller ohållbar förbruk
ning av plastbärkassar och att majoriteten av 
de svarande var positiva till att EU skulle vidta 
åtgärder (78,4%). Av de svarande var 74,1 procent 
positiva till att införa åtgärder för att minska 
avfallet av plastpåsar. 70,6 procent var för ett 
förbud mot plastbärkassar, medan 61,8 procent 
även kunde tänka sig prisreglerande åtgärder. På 
EURLex kan du ta del av förslaget till direktivet: 
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=
1589807495717&uri=CELEX:52013PC0761.

Förslag på inledande värderingsövning

Presentera ämnet kortfattat för eleverna och gör 
en enkel fyrahörnövning innan du börjar med 
de konkreta elevövningarna.
Gör en fyrahörnövning med följande påståen
den.
Plast är ett stort miljöproblem, och forskare 
räknar med att det kommer att finnas mer plast 
än fisk i haven år 2050 om inget görs. 
Hur ska EU gå till väga för att minska mängden 
plast som kastas i haven?
1. Totalförbjud plastartiklar som matlådor, 

sugrör, muggar, tops och dylikt. De får helt 
enkelt inte produceras längre. 

2. Inför ett gemensamt straffsystem inom EU 
som gör att alla som slänger skräp på marken 
får böta 50 euro.

3. Inför ett belöningssystem som gör att alla som 
lämnar in plastskräp får 1 euro per kilo.

4. Annat alternativ.

Förslag på förberedande material och filmer 
att visa för klassen inför elevuppgiften:

EU:s miljöprioriteringar: ec.europa.eu/info/
energy-climate-change-environment_sv 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SV/COM-2018-340-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1589207496905&uri=CELEX:32015L0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1589207496905&uri=CELEX:32015L0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1589807495717&uri=CELEX:52013PC0761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1589807495717&uri=CELEX:52013PC0761
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv
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EU:s arbete mot miljö- och klimatförändring: 
eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environ-
ment 
Håll Sverige Rent, om skräpet i havet. 
Håll Sverige Rent, Skatt på plastbärkassar  ett 
sätt att minska nedskräpningen. hsr.se/nyheter/
skatt-pa-plastbarkassar-ett-satt-att-minska-
nedskrapningen
Hur mycket skräpar vi ned? Seas at Risk: 
seas-at-risk.org/images/pdf/publications/
SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthe-
marineenvironment.compressed.pdf 
Naturvårdsverket om förbrukning av plast
bärkassar: naturvardsverket.se/Nyheter-
och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/
Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/
Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-
under-2017/
naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmedde-
landen/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmedde-
landen-2018/Anvand-plastkassar-pa-ratt-satt/
naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmed-
delanden/Anvandning-av-plastbarkassar-
--Sverige-klarar-malet-for-2019-men-takten-
behover-oka/
naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-
A-O/Plastbarkassar/
Sveriges Television om nya regler om plast
bärkassar: svt.se/nyheter/lokalt/halland/nya-
regler-om-plastbarkassar-har-gett-effekt 
Sveriges Television om den nya skatten på plast
bärkassar: svt.se/nyheter/inrikes/tre-kronor-i-
skatt-pa-plastbarkassar
Regeringens förslag till en hållbar plastan
vändning. Statens offentliga utredningar (SOU 
2018:84): regeringen.se/rattsliga-dokument/
statens-offentliga-utredningar 
Regeringens information om den nya skatten på 
plastbärkassar: regeringen.se/artiklar/2020/02/
om-den-nya-skatten-pa-plastbarkassar/.

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=sv
https://hsr.se/skrap-i-havet
https://hsr.se/nyheter/skatt-pa-plastbarkassar-ett-satt-att-minska-nedskrapningen
https://hsr.se/nyheter/skatt-pa-plastbarkassar-ett-satt-att-minska-nedskrapningen
https://hsr.se/nyheter/skatt-pa-plastbarkassar-ett-satt-att-minska-nedskrapningen
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthemarineenvironment.compressed.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthemarineenvironment.compressed.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthemarineenvironment.compressed.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-under-2017/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-under-2017/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-under-2017/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-under-2017/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Handeln-anvande-832-miljoner-plastkassar-under-2017/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Anvand-plastkassar-pa-ratt-satt/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Anvand-plastkassar-pa-ratt-satt/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Anvand-plastkassar-pa-ratt-satt/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Anvandning-av-plastbarkassar---Sverige-klarar-malet-for-2019-men-takten-behover-oka/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Anvandning-av-plastbarkassar---Sverige-klarar-malet-for-2019-men-takten-behover-oka/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Anvandning-av-plastbarkassar---Sverige-klarar-malet-for-2019-men-takten-behover-oka/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Anvandning-av-plastbarkassar---Sverige-klarar-malet-for-2019-men-takten-behover-oka/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Plastbarkassar/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Plastbarkassar/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/nya-regler-om-plastbarkassar-har-gett-effekt
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/nya-regler-om-plastbarkassar-har-gett-effekt
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-kronor-i-skatt-pa-plastbarkassar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-kronor-i-skatt-pa-plastbarkassar
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201884/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201884/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/02/om-den-nya-skatten-pa-plastbarkassar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/02/om-den-nya-skatten-pa-plastbarkassar/
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Övningar utifrån aktuella EU-beslut 

Vad får man sprida på nätet? 

Lärarinstruktioner – Vad får man 
sprida på nätet? 
I april 2019 fattade EU beslut om att ändra reg
lerna för hur upphovsrättsskyddat material får 
användas på internet (upphovsrättsdirektivet). 
Tanken är att ha mer lika regler för EU:s med
lemsländer och göra det möjligt för användare 
att i större utsträckning få onlinetillgång till 
verk i hela EU. Samtidigt vill man öka möjlig
heterna för dem som skapar verken att få betalt 
för sitt arbete när deras musik eller nyhetstexter 
sprids på internet. 
Upphovsrättsdirektivet innehåller regler som 
innebär att Youtube och liknande plattformar 
måste ta ansvar för att musik och annat upp
hovsrättsskyddat material inte laddas upp på 
plattformen utan tillåtelse av den som har skapat 
materialet. I och med reglerna blir plattformarna 
tvungna att använda en teknik som känner igen 
innehåll automatiskt.
Upphovsrättsdirektivet innehåller också en ny 
rättighet för innehållsskapare om hur deras 
material får användas på internet. Den kommer 
att förstärka publicisternas förhandlingsposition 
gentemot internetplattformar som använder 
deras material. Reglerna ska hjälpa journalister, 
konstnärer, publicister och andra innehålls
skapare att förhandla fram bättre avtal när deras 
material används på internet. 

1 ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/vanliga-fragor-om-upphovsrattsreform 

Enligt EUkommissionens informationssida1 
innebär upphovsrättsdirektivet inte ett förbud 
mot länkar eller memes (internetfenomen), 
vilket har påståtts i den offentliga debatten.
Patent och registreringsverket har mer informa
tion om vilka lagar och regler som gäller för 
upphovsrätt: prv.se/sv/upphovsratt/ och prv.se/
sv/upphovsratt/upphovsrattsdirektivet/.
EURLex är en databas som tillhandahåller hela 
EU:s samlade lagstiftning och rättsliga texter. 
Där kan du ta del av upphovsrättsdirektivet:  
eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/swe.

Vad är memes?

Memes kan bland annat vara satiriska bildmon
tage. För att förstå ironin behöver åskådaren 
ha vissa förkunskaper inom ämnet. Memes 
är särskilt populära bland ungdomar. Gör en 
bildsökning på internet för att se exempel.

Vad är ett direktiv?

Ett direktiv är ett uppsatt EUmål som måste 
införlivas i varje lands lagar. Men det är upp 
till varje enskilt medlemsland att bestämma 
hur man ska nå målet. I direktivet står det en 
tidpunkt när det senast ska vara infört i varje 
land. Vanligtvis har medlemsländerna två år på 
sig. Läs mer om EU:s lagstiftningsförfarande i 
lärarhandledningen.

Syftet med övningen om memes:

Den här elevövningen går ut på att ge eleverna 
ett konkret exempel på hur EU påverkar deras 
vardag samt att låta dem arbeta konkret med 
källkritik. Frågan om upphovsrätt i allmänhet 
och memes i synnerhet är en av de frågor som 
riksdagens svarstjänst fått från unga människor. 
Ämnet engagerar.

Förslag på inledande värderingsövning

Presentera ämnet kortfattat för eleverna och gör 
en enkel fyrahörnövning innan du börjar med 
de konkreta elevövningarna.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/vanliga-fragor-om-upphovsrattsreform
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/upphovsrattsdirektivet/
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/upphovsrattsdirektivet/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/swe
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Vilka regler om upphovsrätt tycker du borde  
gälla?
1. Allt material ska kunna användas helt fritt av 

alla, och upphovsrättsinnehavaren kan inte 
påverka hur materialet får användas.

2. Privatpersoner ska kunna använda material 
hur som helst, men företag måste alltid betala 
eller be upphovsrättsinnehavaren om lov.

3. Det är upphovsrättsinnehavaren som ensam 
ska bestämma över hur materialet ska få 
användas av såväl privatpersoner som företag.

4. Annat alternativ.

Förslag på förberedande material att visa 
inför elevuppgiften:

Europapodden

sverigesradio.se/avsnitt/1226444, avsnitt 98 
från den 29 januari 2019 om EU:s upphovsrätts
direktiv. De första 19 minuterna förklarar man 
skillnaden mellan artikel 11 och artikel 13 (i den 
slutgiltiga versionen av upphovsrättsdirektivet 
har dessa artiklar flyttats och blivit artikel 15 
respektive artikel 17). 

Statens medieråd 

Klassrumsövningar om upphovsrätt: statensme-
dierad.se/mik/upphovsratt.2968.html och  
statensmedierad.se/mik/vadarupphovsratt.
Poddradio: statensmedierad.se/publikationer/
poddar/bungyjumpfallet, en 20 minuter lång 
poddokumentär om Bungyjumpfallet där 
20åriga Rebecka Johansson filmade när hennes 
kompis hoppade bungyjump och linan gick av. 
Som genom ett under överlever kompisen, men 
filmen får större spridning än vad tjejerna tänkt 
sig. 
Poddokumentär om upphovsrätt och att streama 
andras filmer: statensmedierad.se/publikatio-
ner/poddar/swefilmer.

EU:s egen officiella information  
om EU-processen:

 I databasen EURLex på EU:s officiella webb
plats finns alla EU:s rättsliga texter samlade. 

Här kan du följa EU:s arbetsprocess med upp
hovsrättsdirektivet: eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/.
Oeil är Europaparlamentets databas som inne
håller ärenden från 1994 och framåt. Även här 
kan du följa EU:s arbetsprocess med upphovs
rättsdirektivet: oeil.secure.europarl.europa.eu.

EUR-Lex 

I databasen EURLex, som tillhandahåller hela 
EU:s samlade lagstiftning och rättsliga texter, 
hittar du upphovsrättsdirektivet: eur-lex.
europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/swe.
Vill du titta på förslaget som låg till grund för 
direktivet kan du söka på COM/ 2016/0593 final 
2016/0280 (COD). Förslaget heter formellt För
slag till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. 

Sveriges regering 

EU antog upphovsrättsdirektivet den 17 april 
2019 och senast den 7 juni 2021 ska direktivet 
vara genomfört i medlemsstaterna. Läs mer om 
hur upphovsrättsdirektivet ska genomföras i 
Sverige på regeringens webbplats: regeringen.
se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-
upphovsrattsdirektiv/.
Gör gärna en egen sökning i medierna om vad 
som skrivs om upphovsrätt i allmänhet. Titta 
gärna i synnerhet på vad som skrivs om artikel 
15 (tidigare artikel 11) och artikel 17 (tidigare 
artikel 13) då de har varit föremål för en omfat
tande debatt innan EU fattade beslut om upp
hovsrättsdirektivet.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1226444
https://statensmedierad.se/mik/upphovsratt.2968.html
https://statensmedierad.se/mik/upphovsratt.2968.html
https://statensmedierad.se/mik/vadarupphovsratt.2959.html
https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/bungyjumpfalletlangd20min.2644.html
https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/bungyjumpfalletlangd20min.2644.html
https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/swefilmermaletlangd23min.2658.html
https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/swefilmermaletlangd23min.2658.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/HIS/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/HIS/?uri=CELEX:52016PC0593
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0280(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/swe
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/swe
https://regeringen.se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-upphovsrattsdirektiv/
https://regeringen.se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-upphovsrattsdirektiv/
https://regeringen.se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-upphovsrattsdirektiv/
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Övningar utifrån aktuella EU-beslut 

Vem har makten 

Lärarinstruktioner – Vem har 
makten?
Hur stort inflytande har EU på riksdagens 
arbete? Med hjälp av statistiskt material och 
intervjuer med ledamöter och tjänstemän inom 
Riksdagsförvaltningen har Nina Liljeqvist i sin 
avhandling ”The asymmetric impact of Europe 
on national parliaments – the Swedish case” 
(2018) undersökt hur stor andel av författning
arna i Svensk författningssamling (SFS) som 
innehåller referenser till EUrätt. År 2015 var 
andelen dryga 26 procent. Inflytandet från EU
rätt skiftar dock mellan olika politiska områden. 
I vissa frågor, som till exempel utbildning, kultur 
och socialpolitik, är EU:s inflytande mindre. I 
frågor som rör miljö, jordbruk, utrikeshandel, 
energi, transport och migration är EUlagstift
ningen betydligt större. En tydlig majoritet, hela 
58 procent, av den jordbruksrelaterade lagstift
ning som publicerades i Svensk författningssam
ling 2015 (SFS 2015) refererade till EUrättsliga 
regler. Förslagen till nya lagar kommer alltså i de 
flesta fallen från Bryssel och inte från riksdagen 
eller regeringen. I utbildningsfrågor innehåller 
däremot bara cirka 4 procent EUreferenser.2 
Sverige har alltså överlåtit en del av beslutande
rätten till EU. Samtidigt finns Sverige represen
terat i EU:s gemensamma institutioner och är 
därför ändå med och beslutar.

2 sieps.se/publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-en-svag-demokratisk-lank/.

Europeiska rådet

I Europeiska rådet deltar statsministern tillsam
mans med övriga medlemsländers stats och 
regeringschefer. Deras uppgift är att dra upp 
riktlinjer för EU:s politik och bestämma den 
övergripande inriktningen för EU. Europeiska 
rådets möten kallas EUtoppmöten. 

Ministerrådet

Den svenska regeringen ingår också i Europeiska 
unionens råd, eller ministerrådet som det ofta 
kallas. Ministerrådet stiftar lagar tillsammans 
med Europaparlamentet.  

Europaparlamentet

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda 
institution med direkta val sedan 1979. 
Val äger rum vart femte år. Nästa val genomförs 
år 2024.
Mandatfördelningen mellan länderna grundar 
sig på befolkningsantalet. De mindre länderna 
har dock fler platser i förhållande till sin folk
mängd än de stora länderna (minst 6 och högst 
96 enligt Lissabonfördraget).
Parlamentsledamöterna arbetar oberoende av 
de länder som de har utsetts i och representerar 
främst sina väljare och politiska grupper. Arbetet 
i Europaparlamentet bygger på politisk tillhörig
het, och ledamöterna delar in sig i olika grupper 
beroende på vilket parti de tillhör. Det innebär 
till exempel att svenska socialdemokrater sitter i 
samma grupp som ledamöter från den spanska 
motsvarigheten. 
Valdeltagandet 2019 ökade i Sverige med 4,2 
procentenheter i jämförelse med 2014 års val, 
från 51,07 procent till 55,27 procent. I hela EU var 
valdeltagandet 50,66 procent. Du kan se valresul
tatet från 2019 på Valmyndighetens webbplats: 
data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.
html. Statistik för valdeltagande i hela EU för åren 
2004–2019 finns på europarl.europa.eu/election-
results-2019/sv/valdeltagande/. 
Läs mer om EU:s institutioner i lärarhandled
ningen.

http://www.sieps.se/publikationer/2018/riksdagspartierna-och-eu-en-svag-demokratisk-lank/
https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valdeltagande/
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/sv/valdeltagande/
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Förslag på inledande värderingsövning

Presentera ämnet kortfattat för eleverna och gör 
en enkel fyrahörnövning innan du börjar med 
de konkreta elevövningarna.
Gör en fyrahörnövning med följande påståen
den.
Om du fick möjlighet att arbeta inom EU, vad 
skulle du då helst vilja göra?
1. Lägga förslag.
2. Besluta.
3. Kontrollera och utvärdera beslut.
4. Annat alternativ.
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Övningar utifrån aktuella EU-beslut 

Evig sommartid eller inte? 

Lärarinstruktioner – Evig sommartid 
eller inte?
Det vanligaste lagstiftningsförfarandet inom EU, 
det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
är att kommissionen lämnar ett lagförslag som 
sedan både Europaparlamentet och minister
rådet lagstiftar om. Europaparlamentet och 
ministerrådet är jämbördiga. 
Lagförslaget skickas också till medlemsländernas 
nationella parlament för en närhetsprövning, en 
så kallad subsidiaritetsprövning. Parlamenten har 
vanligtvis åtta veckor på sig att pröva förslaget.
Du kan läsa mer om lagstiftningsförfarandet i 
lärarhandledningen.

Hur kan EU-medborgare göra sin röst hörd?

Som EUmedborgare finns det flera sätt att bidra 
till EU:s lagstiftningsarbete. Ett sätt att lämna 
synpunkter på lagförslag är genom så kallat 
samråd. Ett annat sätt är genom medborgarinitia
tiv då medborgare uppmanar kommissionen att 
föreslå nya lagar. När ett initiativ fått en miljon 
underskrifter beslutar kommissionen om man ska 
följa upp det. Så var fallet i frågan om säsongsba
serad tidsomställning (sommartid eller inte). 

Förslaget om att avskaffa säsongsbaserad 
tidsomställning 

På Finlands initiativ lämnades ett förslag om att 
avskaffa omställningen till sommartid. Runt 4,6 
miljoner medborgare i EU deltog i ett samråd 
om frågan och besvarade en webbenkät som 

kommissionen lade ut. I historisk jämförelse är 
det ett högt svarsdeltagande. Sett till det totala 
antalet medborgare i EU (cirka 500 miljoner 
invånare) är dock siffran fortfarande låg. 99,8 
procent av de svarande var privatpersoner, 
vilket visar att man som privatperson faktiskt 
kan påverka. Av de svarande var 84 procent för 
att avskaffa systemet med tidsomställning två 
gånger om året. Läs mer om resultatet av sam
rådet: ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/sv/IP_18_5302.
Svar kom från alla medlemsländer, men störst 
antal svar kom från Tyskland med 70 procent 
(3,1 miljoner) av det totala antalet, följt av 
Frankrike med 8,6 procent och Österrike med 
6 procent. 
I proportion till landets totala befolkningsstor
lek deltog 4 procent av Tysklands befolkning, 
3 procent av Österrikes befolkning och 2 procent 
av Luxemburgs befolkning.
Fem frågor ställdes i samrådet. Du kan läsa 
om samtliga frågor i det aktuella samrådet på 
eur-lex.europa.eu/legal-content. I elevuppgiften 
finns tre tabeller baserat på samrådet:
1. Vilka var mest aktiva i samrådet om avskaf

fande av säsongsbaserad tidsomställning?
2. Vilka var mest positiva till att ställa om mel

lan vintertid och sommartid?
3. Om vi avskaffar säsongsbaserad tidsomställ

ning – vilken tid ska då gälla enligt medlems
länderna?

Kommissionens förslag efter samrådet

Kommissionens ordförande, JeanClaude 
Juncker, föreslog i september 2018 att man skulle 
avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar på 
ett harmoniserat sätt från och med den 1 april 
2019, efter en sista övergång till sommartid den 
31 mars 2019. Medlemsländerna skulle dock ha 
rätt att själva genomföra en sista övergång till 
normaltid (vintertid) den 31 oktober 2019:

Vad gäller huvudfrågan för förslaget, huruvida 
tidsomställningarna två gånger per år bör avskaf-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_18_5302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_18_5302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0406&from=SV
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fas i samtliga EU-medlemsstater, var delegation-
erna generellt öppna för att diskutera frågan. De 
flesta av dem meddelade dock att de ännu inte 
var klara med relevanta nationella samråd med 
berörda parter och mellan ministerier, och därför 
hade de ännu ingen slutgiltig ståndpunkt. 
…
Med tanke på den tid som krävs för att man ska 
kunna genomföra och utvärdera alla nationella 
samråd och för att möjliggöra en noggrant 
samordnad strategi med grannländer och andra 
EU-medlemsstater, ansåg de flesta delegationer 
att det planerade tillämpningsdatumet, den  
1 april 2019, vore alltför optimistiskt.
…
För att bemöta medlemsstaternas oro kring tidsra-
men för direktivets tillämpning lade ordförandes-
kapet fram ett kompromissförslag vid arbetsgrup-
pens möte den 22 oktober 2018 som skjuter upp 
direktivets tillämpning till den 1 april 2021. Detta 
tillvägagångssätt välkomnades av dele gationerna 
och sågs som ett steg i rätt riktning.

Källa: eur-lex.europa.eu/legal-content.

EU:s egen officiella information om 
EU-processen 

I databasen Oeil och på EU:s officiella webbplats 
EURLex kan du söka efter EUrättsliga doku
ment. Oeil är Europaparlamentets databas som 
innehåller ärenden från 1994 och framåt. Där får 
du bland annat veta hur långt man har kommit 
med förslaget om säsongsbaserad tidsomställ
ning: oeil.secure.europarl.europa.eu. 
EURLex är en databas på EU:s officiella webb
plats där du hittar alla EU:s rättsliga texter. Totalt 
rör det sig om drygt tre miljoner dokument. Du 
kan själv göra sökningar i EURLex och får bäst 
träffar om du söker på kommissionens diarie
nummer, som alltid börjar med COM. Övningen 
om sommartid baseras på dokumentet Förslag 
till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
avskaffande av säsongsbaserade tidsomställ
ningar och om upphävande av direktiv 2000/84/
EG, COM/2018/639 final. Vill du få hjälp med 
att hitta specifika dokument rekommenderas du 

att kontakta ett universitetsbibliotek, ett Europa 
Direktkontor eller Riksdagsbiblioteket.
Vill du veta vilka frågor du och dina elever kan 
yttra sig om just nu kan du gå in på kommis
sionens webbplats ec.europa.eu/info/consulta-
tions_sv och läsa mer. 

Regeringens webbplats

Läs mer om förslaget att avskaffa tidsomställ
ningen på regeringens webbplats: regeringen.
se/artiklar/2019/10/slopa-eller-behalla-
tidsomstallningen/ och regeringen.se/artik-
lar/2018/11/fakta-om-tidsomstallningen/.

Förslag på inledande värderingsövning

Presentera ämnet kortfattat för eleverna. Välj en 
av de tre fyrahörnövning nedan innan du börjar 
med de konkreta elevövningarna.
Gör en fyrahörnövning med följande påståenden. 

Varje vår och höst ställer EUmedborgarna 
om sina klockor, i mars en timme framåt och i 
oktober en timme bakåt. EU har nu föreslagit att 
länderna ska sluta att ställa om klockan. Varje 
land får själv välja om man ska införa evig som
martid eller evig vintertid.
Vad tycker du – ska vi ha sommartid eller ska vi 
ha vintertid?
4. Ändra till vintertid.
5. Ändra till sommartid.
6. Det spelar verkligen ingen roll.
7. Annat alternativ.
Om en  miljon medborgare i EU väcker en fråga 
i ett så kallat medborgarinitiativ beslutar EU
kommissionen om den ska följa upp det. I EU 
bor det ungefär 500 miljoner människor. Tycker 
du att det är lämpligt att det krävs en miljon 
personer för att kommissionen ska ta upp en 
fråga?
1. Nej, en miljon är för många.
2. Nej, en miljon är för få.
3. Ja, en miljon är lagom.
4. Annat alternativ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14838_2018_INIT&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0332(OLP)
https://ec.europa.eu/info/consultations_sv
https://ec.europa.eu/info/consultations_sv
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/slopa-eller-behalla-tidsomstallningen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/slopa-eller-behalla-tidsomstallningen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/slopa-eller-behalla-tidsomstallningen/
http://regeringen.se/artiklar/2018/11/fakta-om-tidsomstallningen/
http://regeringen.se/artiklar/2018/11/fakta-om-tidsomstallningen/
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I samrådet uttalade sig 4,6 miljoner EUmedbor
gare. De flesta var från Finland och Tyskland. 
Ska medborgare i andra länder få bestämma 
över lagar vi ska ha i Sverige?
1. Ja, vi är ju med i EU.
2. Nej, vi måste få bestämma om sådana frågor 

själva. 
3. Det beror på vilken fråga det är. 
4. Annat alternativ.
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5. Är följande påståenden sanna eller falska?

Sverige inför valutan euro 2003. F
Ett EUland kan inte bli uteslutet ur EU. S
Malta är det land som senast blev medlem i EU. F
En del av Schengenavtalet innebär att passkontrollerna  
mellan länderna har tagits bort. S
Finland har bytt valuta från mark till euro. S
Storbritannien är med i EU. F
Ett EUland kan bli uteslutet om det har ett för högt  
budgetunderskott eller om det bryter mot någon av  
de mänskliga rättigheterna. F
För att bli medlem i EU måste det land som söker vara en  
stabil demokratisk rättsstat som respekterar  
mänskliga rättigheter. S

Facit till några av frågorna till EU-webben
Vad är EU

2.a. Skapa en tidslinje där du berättar EU:s historia och hur EU utvecklats fram till 
i dag. Använd årtalen 1952, 1958, 1993, 1995, 1999, 2002, 2003 och 2009.

1952 Första byggstenen är Europeiska kol och stålgemenskapen  
 (kol och stålunionen).
1958 Samarbete kring jordbruk och handel startar.
1993 En inre marknad för varor, tjänster, personer och kapital  
 blir verklighet.
1995 Sverige blir medlem i EU.
1999 Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) bildas.
2002 Eurosedlar och mynt börjar användas i euroländerna.
2003 Sverige genomför en folkomröstning om att införa euro.  
 Resultatet blev nej. 55,9 procent röstade för nej och 42 procent för ja.
2009 EUländernas nationella parlament får större inflytande i EUpolitiken.
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Vad gör EU

6. Är följande påståenden sanna eller falska?

Om en svensk lag står i strid med en EUlag gäller svensk lag. F
En EUförordning är en EUlag som gäller på exakt  
samma sätt i alla EUländer. 

S

Ett EUdirektiv är ett förslag från riksdagen  
till Europaparlamentet. F
Ett EUfördrag bestämmer hur EUländerna ska samarbeta. S
Ett EUland kan ha en folkomröstning om ett EUfördrag. S
Oslofördraget är det senaste EUfördraget. F
En av de fyra friheterna innebär att datauppgifter,  
som personuppgifter och företagsuppgifter, har fri rörlighet  
mellan EUländerna. F
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Quizfrågor till foldern EU på 10 minuter

Foldern EU på 10 minuter finns att beställa gratis via eu.riksdagen.se/global/ladda-ner-och-
bestall/. Broschyren finns även i pdfformat.

Facit till frågorna:

1 x 2

1 1

2 1

3 2

4 x

5 1

6 x

7 2

8 x

9 2

10 2

11 x

12 1

13 x

14 2

15 1

https://eu.riksdagen.se/global/ladda-ner-och-bestall/
https://eu.riksdagen.se/global/ladda-ner-och-bestall/
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