On the Border of Brexit
A Role Playing Game

Hvorfor et rollespil om Brexit?
I rollespillet skal eleverne forhandle, debattere og
blive enige om grænsen for Brexit.
at give eleverne indsigt i:

Formålet er

• Den politiske proces omkring Storbritanniens udtræden af EU
• Hvordan det europæiske samarbejde fungerer i forhold til nationale
grænser og fri bevægelighed.
• Hvordan nationale grænser tillægges politisk, social,
kulturel og praktisk betydning
• Hvordan en handelsaftale mellem EU og et tredjeland
bliver forhandlet
• Brugen af engelsk i forhold til politik, historie,
økonomi og forhandling

Hvordan foregår det?
Antal deltagere:
32-80 elever.
Antal spilleledere:
2-4 undervisere
Tidsforbrug:
En fuld dags undervisning –
ca. 5 klokketimer + pauser

Forberedelse:
Mindst to lektioner á 45 min.

Hvordan foregår det?
Forberedelse: forhåndsviden,
gruppedannelse, rollekort,
spilleledere, rekvisitter.
På dagen: Introduktion, lobbytid,
opening statements, forhandling 1
og 2, pressemøde, afslutning.

Hvad får deltagerne ud af det – i forhold til
bekendtgørelser?
Samfundsfag

Engelsk

• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder
betydningen af EU og globale forhold

• forstå forholdsvis komplekse
mundtlige engelske tekster og
samtaler af en vis længde om
almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige
stillejer
• analysere og perspektivere
aktuelle forhold i engelsksprogede
regioner på baggrund af
engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige
forhold i Storbritannien og USA

• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer
og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• undersøge konkrete økonomiske
prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og
diskutere løsninger herpå
• forklare begivenheder og udviklingstendenser i det
internationale system
• behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra
forskellige typer afsendere og anvende viden om
samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre
mindre empiriske undersøgelser

Hvordan kan I få det ud på jeres gymnasium?

Test-periode 1. Oktober til 1.
December.
Kontakt Sara Dybris McQuaid
saramcquaid@hum.ku.dk
og Kasper Tonsberg Schlie Kasper@deo.dk

