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Rollespillets
rammer
Den 23. juni 2016 stemte 
briterne sig ud af EU og 
satte dermed gang i en 
lang forhandlingsproces. 
Men hvordan fungerer 
forhandlingerne omkring 
skilsmissen fra EU 
– og ikke mindst 
forhandlingerne om en 
ny fælles handelsaftale?

Niveau: 
Samfundsfag, engelsk og 
historie i gymnasiet (stx).
Ideelt til studieretningen 
Samf. A og Engelsk A.

Antal deltagere: 
32 - 80 elever

Antal spilleledere: 
2 - 4 undervisere

Tidsforbrug: 
En fuld dags undervisning - 
ca. 5 klokketimer + pauser

Forberedelse: 
Mindst 2 lektioner á 45 min.

Udgivet i 2021 med støtte fra Europa 
Nævnets Pulje C (2020)
af Demokrati i Europa 
Oplysningsforbundet (DEO).

Spillet er udviklet af lektor Sara Dybris 
McQuaid fra Københavns Universitet 
i samarbejde med Demokrati i Europa 
Oplysningsforbundet. 

Spillet er udviklet med støtte fra Euro-
pa Nævnets Pulje C (2020). 

Redaktører: Sara Dybris McQuaid og 
Kasper Tonsberg Schlie

Skribenter: Kristoffer Kjærsgaard, 
Marianne Sønnichsen Daugaard, 
Kirstine Ottesen.

Der skal lyde en særlig tak til lærere og 
elever på Egaa Gymnasium (Aarhus) 
og Det frie Gymnasium (København), 
hvor rollespillet blev testet i november 
og december 2020. Jeres engagement 
og værdifulde feedback har bidraget til 
at skabe et bedre og mere realistisk spil.  
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Introduktion

Formålet med rollespillet er at give eleverne indsigt i: 
• Processen omkring Storbritanniens udtrædelse af EU
• Hvordan EU’s toldunion og indre marked fungerer 
• Hvordan følsomme landegrænser tillægges politisk, social og religiøs betydning
• Brugen af engelsk i forhold til politik, økonomi og forhandling 

Spillet giver eleverne en detaljeret forståelse af international politik og de politiske dy-
namikker omkring politiske forhandlinger. Eleverne engageres i realistiske problemer og 
forhandlinger i EU og skal deri søge løsninger og fremlægge faglige analyser af deres 
løsninger. Spillet vil derudover give eleverne indsigt i grænseproblematikken mellem Irland, 
dvs. EU, og Storbritannien i et område af verden, hvor grænserne før Brexit var åbne og 
dermed lette at bevæge sig over. 

Grundet spillets geografiske fokusområde, historiske dimensioner og sprogbrug, kan 
spillet anvendes tværfagligt i fagene samfundsfag, engelsk og historie. Da spillet foregår 
på engelsk og behandler avancerede samfundsfaglige problemstillinger, anbefaler vi at 
deltagerne går i gymnasiet og har studieretningen Engelsk A-Samfundsfag A. Derudover 
anbefaler vi at man forbereder et introduktionsforløb om Brexit-processen og det historiske 
forhold mellem Irland og Storbritannien forud for spildagen for at sikre optimalt udbytte. 

Rollespillet er et didaktisk redskab, som giver et indblik i forhandlingsproceduren mellem 
EU og Storbritannien, når de to parter skal blive enige om først en skilsmisseaftale og 
dernæst en handelsaftale. Rollespillet er bygget op som et forhandlingsspil, hvor eleverne 
kvalitativt skal undersøge grænsepolitiske dilemmaer, økonomiske prioriteringer og fair 
konkurrence mellem lande. 

1. Forberedelse til spilledagen

Forhåndsviden: Vi anbefaler, at der bruges to lektioner på at forberede eleverne på 
rollespillets kontekst (Irland, Storbritannien, EU og Brexit). Fx hvorfor den irske grænse er 
så følsom et emne, hvordan toldunionen og det indre marked fungerer, hvordan EU’s task 
force får sit forhandlingsmandat og hvorfor Brexit-afstemningen var så vigtig for briterne. 
Dette bidrager til elevernes argumenter og deltagelse på spildagen. Læreren kan også 
snakke med eleverne om, hvorfor lige præcis denne forhandling mellem Storbritannien og 
EU er så speciel, så eleverne kender EU’s rolle i forhandlingerne, Storbritanniens ønsker 
til en handelsaftale og Irlands frygt for en hård grænse til Nordirland. 

Vi kan anbefale disse forberedelsesmaterialer:
Borders, Brexit, and British-Irish Relations – Sara Dybris
Temapakker om Brexit nederst på DEO’s hjemmeside

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Spilleledere
Rollerne herunder kan spilles af lærere eller DEO’s rollespilskonsulenter (skriv 
til undervisning@deo.dk). Sara Dybris McQuaid fra Københavns Universitet 
deltager også gerne live med oplæg og vejledning (saramcquiad@hum.ku.dk). 
Elevernes roller og opgaver står beskrevet på rollekortene.  

Leder af forhandlingerne. En af lærerne – eller DEO’s konsulenter - vil agere 
leder af forhandlingerne og er den generelle spilleleder. Vi opfordrer til, at man 
som leder af forhandlingerne nærlæser hele vejledningen og har kendskab til 
rollekortene.

Redaktør for medierne. Redaktøren skal vejlede medierne i, hvordan man 
interviewer politikere og interessegrupper og hjælpe med at færdiggøre artikler 
og videoer. Enten på papir eller via SoMe-kanaler. 

Spilassistenter. En eller flere lærere vejleder og motiverer grupperne og hjælper 
specielt interessegrupperne med at foretage interventioner under rollespillet. 
Spilassistenter skal desuden sørge for øvrige praktiske forhold og rekvisitter.  

Gruppedannelse: Før spillet skal de deltagende elever fordeles i grupper. Der skal 
være fire elever i hver gruppe. Der er i alt 8 politiske grupper, 4 mediegrupper og 4 
interessegrupper med i spillet. Hvis der er færre end 64 elever, kan man spille med 
helt ned til to deltagere i hver gruppe. Det vigtigste er, at de politiske grupper og in-
teressegrupperne hver har to forhandlingsledere. I tilfælde af at der er 3 elever i hver 
gruppe, så skal presserådgiverens opgaver varetages af den særlige rådgiver.  

Læs rollekort: Eleverne bør læse og forstå deres roller forud for spillets start. Det 
anbefales, at de gør dette sammen med deres gruppe. Det er derfor også vigtigt at 
forklare eleverne, at de skal samarbejde i gruppen, og at det dermed ikke kun er 
ledere og forhandlingsledere, som træffer politiske beslutninger, men hele gruppen, 
som i fællesskab beslutter, hvor meget gruppen vil gå på kompromis med dets hold-
ninger i forhandlingerne, om gruppen vil danne alliancer med andre grupper m.m.

Vi anbefaler, at eleverne får tildelt deres roller ca. en uge før spillet, så de får tid til 
at fordybe sig i gruppens interesser og udvikle en følelse af ejerskab over rollen. Vi 
anbefaler yderligere, at stærke og svage elever fordeles jævnt og at diskussionslystne 
elever udnævnes til forhandlingsledere.  

Forberedelse på spilledagen

Du finder de nødvendige dokumenter og 
materialer på spillets hjemmeside: 
• Denne lærervejledning, hvor spillets 
 forløb beskrives. 

• En power point præsentation af 
 spillets struktur, som spillelederne kan 
 bruge som introduktion til spillet. 

• Udkast til to draft agreements (aftaleudkast) 
samt lister med ændringsforslag. 

• Rollekort til alle eleverne.

Ovenstående kan anvendes 100% digitalt, men vi anbefaler at rollekort og draft 
agreement printes og lægges ud på gruppebordene.  

Du finder disse materialer på: www.undervisning.deo.dk/rollespil

Fire nøglepersoner i forhandlingerne: 
Michel Barnier, Boris Johnson, 
Ursula von der Leyen og Nigel Farage
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Rekvisitter

Materialer (karton/papir) til plancher, bannere og flyers til interessegrupperne 
og medierne. 

Knaldperler til de irske militantes intervention. Ca. 50-100 styks. Derudover 
en træplade på ca. 50x50 cm som knaldperlerne kan kastes på (så gulvet ikke 
beskadiges). 

To flasker børnechampagne samt 12 glas (se afsnit om interventioner)

5-10 bamser (landbrugsdyr som får, grise, køer etc). 

Computere til journalisterne, minimum én per medie. Smartphones er også 
praktiske i forbindelse med videointerviews etc.  

Mikrofoner: To trådløse mikrofoner bør bruges til forhandlinger og taler. Det kan 
ellers være svært at høre, hvad eleverne siger under forhandlingerne. 

Sort tape (50 m - gerne isolerings- eller pakketape) så lokalet kan inddeles i 
zoner. Tapen inddeler i grove træk lokalet i zonerne Irland, Nordirland, Storbri-
tannien og Bruxelles. 

Rød tape (10 m) bruges til at illustrere grænsen mellem Irland og Nordirland. 
Tapen illustrerer dermed spillets fire magtcentre i et udsnit som herunder. 
 

 

Rollespillet skal foregå i et stort lokale 
med siddepladser til alle deltagende 
elever. Forslag til bordopstilling findes 
nederst på siden. 

De 16 grupper skal sidde ved hvert de-
res bord med et skilt, som viser, hvilken 
gruppe de repræsenterer. Grupperne 
bruger bordet som base og skal i peri-
oder af spillet gå rundt blandt de andre 
borde. 

Bordene opstilles så de i grove træk føl-
ger landene på kortet herover. Nordsøen 
er forhandlingszone med forhandlings-
bord og storskærm, EU-grupperne sid-
der omkring Bruxelles, Irlands regering 
ved Dublin, Storbritanniens regering i 
London, grupperne fra Nordirland nord 
for Irland og pressen og civilorganisatio-
nerne mellem Nordirland og Irland. Den 
præcise opstilling er ikke afgørende, 
men et gimmick der giver en fornem-
melse for gruppernes tilhørsforhold. 

Derudover skal der bruges et forhand-
lingsbord med 13 stole. Af de 13 stole 
går 8 til forhandlingslederne, 4 til inte-
resseorganisationerne og 1 til lederen 
af forhandlingerne. 

Forhandlingsbordet skal også bruges 
til det afsluttende pressemøde, hvor 
alle grupper præsenterer deres syn på 
forhandlingernes resultater.

Opsætning

Bruxelles

Storbritannien

Irland

Nordirland

Wales

Belgien

England

Rollekort: Downloades på hjemmesiden, printes og opstilles på bordene.

FOTO: EU-PARLIAMENT
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Programskitse for spilledagen

Tidsforbrug Programpunkt

20 min. Velkomst og introduktion

 Eleverne sætter sig ved gruppebordene, som er markeret med skilte.

 Spillelederen byder velkommen og introducerer dagens tema (evt. med Pow-
erpoint). Herefter gennemgår spillelederen dagens program. Præsentation 
bør foregå på engelsk, som er arbejdssproget dagen igennem.   

45 min. Session 1: Opening statements 

 I den første session læser eleverne deres rollekort og får en fornemmelse 
for spillets struktur. Herefter forbereder alle grupper en opening statement, 
som præsenterer gruppen generelt og hvad gruppen ønsker at få med fra 
de kommende forhandlinger. Hver præsentation bør maksimalt tage ét minut 
og udføres af gruppens særlige rådgiver. Der kan evt. opstilles en talerstol 
(lectern) til formålet.

 Forberedelse ca. 20 min. og præsentationer ca. 25 min. 

100 min. Session 2: Hard or soft Brexit? 

 Så går spillet for alvor i gang. Spillelederen giver en 10 min. lang introduktion 
til skilsmisseaftalen (withdrawal agreement) og forklarer, at spillerne har 90 
minutter til at blive enige om en aftale mellem Storbritannien og EU. Spillele-
deren viser på storskærm den forberedte draft agreement og en bruttoliste 
med amendments, som er et udkast  til en skilsmisseaftale. Elevernes opgave 
er at forhandle en endelig aftale hjem.  

 Efter introduktionen læser eleverne deres rollekort, draft agreement og lægger 
en strategi for sessionen. Herefter går de rundt i lokalet for at lobbye og danne 
alliancer. Medierne bruger lobbytiden på at forberede deres første artikler. 

 Selve forhandlingen foregår til sidst i denne session mellem alle gruppernes 
ledere på nær medierne, som til gengæld læser deres artikler op og observerer 
forhandlingerne. De nordirske civilsamfundsgrupper kan udføre interventioner.

 Introduktion ca. 10 min., forberedelse og lobbytid ca. 45 min.                         
og forhandling ca. 45 min.

100 min. Session 3: Handelsaftalen

 Spillelederen introducerer sessionen. Spillelederen fremlægger på storskærmen 
en ny draft agreement og en bruttoliste med amendments, som tilsammen 
udgør handelsaftalen mellem EU og Storbritannien. 

 Eleverne forbereder herefter et forhandlingsudspil, hvor de igen danner 
alliancer og lobbyer med andre grupper. Deres forberedelse vil blive brugt i 
forhandlingerne om handelsaftalen mellem EU og Storbritannien. 

 Under forhandlingerne vil medierne forberede opfølgende spørgsmål til for-
handlingslederne, som de skal svare på efter forhandlingerne. NI business 
kan udføre interventioner. 

 Introduktion ca. 10 min., forberedelse og lobbytid ca. 45 min.                       
og forhandling ca. 45 min.

25 min. Pressemøde om dagens resultater

 Medierne viser først fire korte videointerviews fra dagen på storskærm. 
Herefter afholder presserådgivere fra de politiske grupper og medierne et 
pressemøde. Her har hver politisk gruppe og mediegruppe 1 min. til at frem-
lægge deres syn på skilsmisse- og handelsaftalens endelige format. Til sidst 
stiller mediegrupperne opfølgende spørgsmål til presserådgiverne. 

 Forberedelse ca. 5 min. og fremlæggelse ca. 20 min. 

10 min. Afslutning og evaluering
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Forberedelse ca. 20 min. og præsentationer ca. 25 min. 

I den første session får vi indblik i, hvad de forskellige grupper mener om Brexit og 
en eventuel handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Grupperne skal kort skitsere, 
hvordan deres gruppes mest ideelle Brexit ser ud og derfra arbejde henimod lige 
præcis dén type Brexit. 

Præsentation
Sessionen starter med, at redaktøren eller spillelederen forklarer forskellen mellem 
interessegrupper, politikere og pressen. Endeligt forklares det, hvorfor det er vigtigt 
for politikere, interessegrupper og pressen at vide, hvad konsekvenserne ved Brexit 
og en handelsaftale er. 

Forberedelse 
Politiske grupper: Grupperne gennemlæser deres rollekort og forbereder en kort præ-

sentation af, hvad de ønsker at få ud af forhandlingerne om Brexit og 
en eventuel handelsaftale. Gruppens særlige rådgiver præsenterer. 

Interessegrupper: Grupperne gennemlæser deres rollekort og giver også en kort 
præsentation af deres holdning til Brexit og forhandlingerne om 
en handelsaftale. Gruppens særlige rådgiver giver præsentation på 
vegne af gruppen.

Mediegrupper: Journalisterne læser deres rollekort og præsenterer udfordringerne 
omkring forhandlingerne ved Brexit og handelsaftalen og lægger 
særligt vægt på, at der er mange og meget forskellige holdninger 
til en Brexit- og handelsaftale – i både de politiske grupper og inte-
ressegrupperne.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Session 1: Opening Statements (45 min)

Introduktion
Spillelederen (lederen af forhandlingerne) 
byder velkommen og forklarer 
rollespillets formål og dynamik. Her kan 
det forberedte powerpoint anvendes. 

Spillelederen vil også præsentere 
dagens aktiviteter vha. et skema, 
som viser præcise klokkeslæt for 
sessionerne, frokost og andre pauser. 
Undervejs vil spillelederen sikre, at 
spillets aktiviteter forløber inden for 
de givne tidsrammer, at der rettidigt 
bliver indkaldt til forhandlinger m.m. 

Drejebog for spillets forløb

Opening statements - forløb

Redaktøren eller spillelederen beder 
særlige rådgivere og journalister om 
at gøre sig klar til at præsentere deres 
gruppers holdning til Brexit og den 
eventuelle handelsaftale. 
Præsentationerne foregår ved 
gruppernes borde for at illustrere 
at grænserne mellem grupperne 
er trukket op.

De politiske grupper præsenterer 
først deres holdninger til Brexit 
og en eventuel handelsaftale. 

Derefter bidrager interessegrup-
perne med deres kritiske holdnin-
ger til forhandlingerne. 

Endeligt fortæller journalisterne om 
deres syn på processen 
(med deres medies linje i tankerne) 
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Session 2: Hard or soft Brexit? Skilsmisseaftalen (100 min)

Introduktion ca. 10 min., 
forberedelse og lobbytid ca. 45 min. 
og forhandling ca. 45 min.

Parterne skal sammen finde frem til 
den skilsmisseaftale, som fungerer 
bedst. Hvordan skal grænsen mellem 
Irland og Nordirland se ud, hvordan 
skal fremtidens forhold mellem EU og 
Storbritannien se ud og hvordan hånd-
terer interessegrupperne de store sam-
fundsændringer som Brexit skaber? 

 
Introduktion
Lederen af forhandlingerne indleder 
session 2 med en opsummering af, 
hvad grupperne skal opnå i løbet af 
de næste 100 min. I denne session 
skal parterne forhandle sig frem til en 
skilsmisseaftale mellem Storbritannien 
og EU. Hvis parterne ikke bliver enige 
om et blødt Brexit, kan grænsestriden 
mellem Irland og Nordirland udvikle sig 
til tidligere tiders uroligheder. Desuden 
kan en manglende blød skilsmisseafta-
le betyde, at Storbritannien og EU med 
det samme vil opleve mindre handel 
mellem hinanden og dermed mindre 
økonomisk aktivitet, som påvirker 
borgere, virksomheder og interesse-
grupper negativt. Derudover vil en blød 
eller hård Brexit-aftale have store kon-
sekvenser for forhandlingerne i session 
3, hvor man helt præcist skal blive 
enige om fremtidens handel mellem de 
to blokke. Lederen af forhandlingerne 
præsenterer herefter på storskærm 
en forberedt draft agreement og en 
bruttoliste med amendments, som 
parterne skal bruge i forhandlingerne 
om skilsmisseaftalen. Disse dokumen-
ter skal desuden printes om omdeles til 
alle gruppeborde. 

Forberedelse og lobbytid 
Efter introduktionen til sessionen, begynder grupperne at forberede sig på forhand-
lingerne og lobbye for deres sag blandt de andre grupper. 

Politiske grupper: skal forberede et udspil og forhandlingsleder 1 skal forhandle i denne 
session. 
– Gruppen skal lægge en strategi for forhandlingerne i forhold til 
 hvilke argumenter de vil fremføre og  hvilke Amendments de vil indføre.
– Skrive en kort tale hvor de fremlægger deres synspunkter (et halvt minut).
– Forsøge at lave aftaler med andre grupper 
 så de kan danne alliancer i forhandlingerne.
– Kontakt journalister for at få dem til at skrive om deres synspunkter

Forhandlingslederen går til mødet, holder talen og deltager i forhandlingerne. Den sær-
lige rådgiver sidder lige bag ved forhandlingslederen, klar til at give gode råd. 

De politiske grupper forbereder gode argumenter, som understøtter deres forhandlings-
strategi. Under forberedelsestiden skal de politiske grupper forsøge at indgå alliancer 
med andre grupper, inklusive medierne og interessegrupperne. 

Interessegrupper: Skal lave lobbyarbejde, som argumentere for deres politiske holdning 
til Brexit og grænsen mellem Irland og Nordirland. Interessegrupperne skal også lave 
plancher med slogans, som kan bruges under forhandlingerne og forberede interventi-
oner under forhandlingerne, hvis parterne ikke nærmer sig en endelig skilsmisseaftale. 

Medier: Forbereder artikler, som læses op inden forhandlingerne starter. Artiklernes 
indhold er beskrevet bag på mediegruppernes rollekort. Artiklen skal være 7-12 lin-
jer, svarende til 1 minuts oplæsning. Derudover skal mediegrupperne forberede 1-3 
spørgsmål til den endelige skilsmisseaftale. Spørgsmålene fungerer også som startskud 
på forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Alternativt kan 
medierne oprette en kanal på Instagram, som de løbende opdaterer med fotos og stories. 

FOTO: DEPOSITPHOTOS
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Forhandlingernes forløb

1. Lederen af forhandlingerne introducerer og opfordrer til, at forhandlingsparterne 
forsøger så vidt muligt at gå på kompromis, så vi undgår en hård grænse mellem 
Irland og Nordirland. Lederen af forhandlingerne skitserer kort forhandlings-
udspillet - draft resolution. 

2. Inden forhandlingerne starter, skal journalisterne læse deres artikler op (eller vise 
posts fra deres Instagramkonto). Redaktøren byder journalisterne velkommen.

3. Runde med statements fra de politiske grupper og interessegrupper, hvor hver 
forhandlingsleder afslører deres ønsker til skilsmisseaftalen og foreslå deres 
amendment. Hver forhandlingsleder må svare på ét spørgsmål efter sin præsen-
tation. Lederen af forhandlingerne tager notits af det foreslåede amendment og 
må gerne stille opfølgende spørgsmål for at sikre, at de andre politiske grupper 
forstår motiverne bag valget af amendments og holdningerne til hvilken slags 
grænse der skal være i fremtiden mellem Irland og Nordirland. 

4. Åbne forhandlinger, hvor de politiske grupper og interessegrupperne kan hen-
vende sig direkte til hinanden og opfordre til at gå på kompromis med deres 
holdninger eller at sætte hårdt mod hårdt i forhandlingerne. Nogle parter er for 
en blød Brexit og nogle favoriserer en mere hård Brexit. Forhandlingslederen 
bestemmer, hvilke amendments der skal stemmes om og den tekniske spille-
leder kopierer amendments ind i aftalen, hvis forhandlingslederne fra både 
Storbritannien og EU er enige. 

5. INTERVENTION: Border Communities Against Brexit afholder en demonstra-
tion. Formålet er at advare politikerne mod at man ender i en situation med en 
hård grænse, som i værste fald vil få grænsekonflikten til at blusse op. Irland 
og Nordirland er nødt til at implementere dele af gruppens ønsker i forhandlin-
gerne i forhold til den fremtidige grænse. Gruppen kan anvende plancher med 
budskaber og synge slagsange som optakt til en kort præsentation af deres 
ønsker/krav. 

6. INTERVENTION: The New IRA angriber. Vi anbefaler at der indkøbes et par 
æsker med knaldperler, som kastes på gulvet ved siden af forhandlingsbordet. 
Evt. også elefanthuer. Gruppen tager herefter ordet og erklærer, at de har gen-
nemført et attentat mod politiet i Nordirland. De forklarer yderligere at de vil 
angribe adskillige britiske mål, hvis der kommer en hård grænse mellem Irland 
og Nordirland. Konfliktgruppen kan true med endnu en bombe, hvis grupperne 
ikke nærmer sig en Brexit-aftale. 

7. Forhandlingerne fortsætter, indtil lederen af forhandlingerne mener, at der kan 
stemmes om en skilsmisseaftale. Alle forhandlingsledere kan stemme, men 
EU og Storbritannien skal begge stemme ja, før aftalen er godkendt. De øvrige 
gruppers stemmer er derfor kun vejledende – som i virkeligheden. Denne faglige 
og pædagogiske pointe er et vigtigt element i spillet. 

8. Efter afstemningen opsummerer spillelederen, hvad parterne har opnået. Hvis 
ikke en fælles løsning på en skilsmisse- og en handelsaftale finder sted, så 
opnår partnerne en såkaldt hård Brexit og en handelsaftale på WTO-regler 
med høje toldafgifter og dermed mindre handel mellem EU og Storbritannien. 
Man kan dog godt spille videre uden en færdig skilsmisseaftale.  

Session 2: Hard or soft Brexit? Skilsmisseaftalen (100 min)

Forhandling
Forhandlingslederne (forhandlings-
leder 1 på rollekortet) sætter sig ved 
forhandlingsbordet. 

De særlige rådgivere sidder lige 
bag ved forhandlingslederne, så for-
handlingslederne har én at sparre 
med under forhandlingerne. 

De resterende elever står rundt om 
bordet og følger forhandlingerne. 
Eleverne kan undervejs klappe eller buhe 
i forhold til forhandlingsresultaterne. 

Lederen af forhandlingerne beslutter, 
hvor meget buhen og klappen fylder 
under forhandlingerne. 
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Session 3: Handelsaftalen (100 min)

Introduktion ca. 10 min., 
forberedelse og lobbytid ca. 45 min. 
og forhandling ca. 45 min.

Nu er Storbritannien og EU blevet enige 
om en skilsmisseaftale, men Brexit-pro-
cessen er langt fra slut. Nu skal part-
nerne nemlig forhandle om en fælles 
handelsaftale, som er med til at definere 
reglerne for handel, fiskeri, investeringer 
og mobilitet mellem EU og Storbritannien 
i fremtiden. Millioner af jobs og milliarder 
af euro og pund er på spil!

Introduktion
Lederen af forhandlingerne indleder 
session 3 med en opsummering af, hvad 
grupperne skal opnå i løbet af de næste 
100 min. I denne forhandlingsrunde er 
det vigtigt for parterne at komme frem til 
en handelsaftale, der sikrer at samhand-
len mellem EU og Storbritannien ikke får 
en mavepuster. Handelsaftalen vil bl.a. 
berøre konfliktpunkter såsom miljøre-
gulering, fiskerettigheder, fødevarekrav 
m.m. Hvis en bilateral handelsaftale ikke 
kommer på plads, så ender handels-
forholdet mellem Storbritannien og EU 
med at falde tilbage på WTO’s standar-
der – dvs. at handlen pålægges told og 
afgifter, hvilket vil koste begge sider dyrt. 
Millioner kan miste jobbet – heraf mange 
i Danmark, der hvert år eksporterer for 
102 mia. kr. til Storbritannien. Derud-
over kan fraværet af en handelsaftale be-
tyde, at grænsestriden mellem Irland og 
Nordirland forværres, hvilket de færreste 
politiske grupper og interessegrupper i 
Storbritannien og EU ønsker. Lederen af 
forhandlingerne præsenterer en forbe-
redt draft agreement og en bruttoliste 
med amendments, som parterne skal 
bruge i forhandlingerne om en handels-
aftale.

Forberedelse og lobbytid
Efter introduktionen til sessionen, begynder grupperne at forberede sig til forhand-
lingerne som under sidste session. 

Politiske grupper: skal forberede et udspil og forhandlingsleder 2 skal forhandle i 
denne session.
– Hvem kan blive mest konkurrencedygtig ved en handelsaftale 
 og dermed tjene bedst på at handle? 
– Hvilke handelspunkter er vigtigst for grupperne? 
 Fiskeri, miljøkrav, borgerrettigheder? 
– Hvor meget skal EU og Storbritannien handle med hinanden? 
 På alle områder eller få udvalgte? 
– Hvilken amendment vil gruppen kæmpe for at få indført? 
– Gruppen skal forsøge at finde flertal bag deres amendment (til draft resolution). 

De politiske grupper forbereder gode argumenter, som understøtter deres valg 
i forhandlingerne. Under forberedelsestiden skal de politiske grupper forsøge at 
indgå alliancer med andre grupper, inklusive medierne og interessegrupperne.

Interessegrupper: Skal lave lobbyarbejde, som argumenter for deres politiske hold-
ning til en handelsaftale. Interessegrupperne skal også lave plancher med slogans, 
som kan bruges under forhandlingerne og forberede interventioner under forhand-
lingerne, som enten argumenterer for mere handel eller mindre handel mellem 
parterne. 

Medier: Laver interviews og/eller reportager på video som skal filmens under 
lobbytiden, redigeres under forhandlingerne og vises på pressemødet. 

FO
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Session 3: Handelsaftalen (100 min)

Forhandlingernes forløb

1. Lederen af forhandlingerne introducerer og opfordrer til, at parterne så vidt muligt 
forsøger at gå på kompromis, så vi opnår en handelsaftale, som sikrer en åben grænse 
mellem Irland og Nordirland, fair konkurrence mellem blokkene, inkl. samme miljøkrav, 
fiskerirettigheder og fødevarekrav (level playing field), og at de to blokkes økonomier 
ikke bliver negativt berørt af forhandlingerne. Derudover skal man forsøge at undgå, 
at handelsaftalen splitter Nordirland og det øvrige Storbritannien. Forhandlingslederen 
præsenterer derudover draft agreement og amendments på storskærm. 

2. INTERVENTION: Business Community in Northern Ireland. Umiddelbart før 
forhandlingerne, holder gruppen en overbevisende tale om erhvervslivets interesser 
(både i Storbritannien og EU). Talen kan evt. ledsages af at gruppen serverer et glas 
(børne)champagne til de delegerede ved forhandlingsbordet. Gruppen har derudover 
ret til – under forhandlingerne - at sende sedler med forslag til EU’s og Storbritanniens 
forhandlingsledere.  

3. Runde med politiske grupper og interessegrupper, hvor hver forhandlingsleder afslører 
deres ønsker til handelsaftalen. Hver gruppe foreslår ét amendment, som de mener, 
skal med i den endelige handelsaftale. Lederen af forhandlingerne må gerne stille 
opfølgende spørgsmål for at sikre, at de andre politiske grupper forstår motiverne bag 
valget af amendments. Spillelederen beslutter om der skal stemmes om amendments 
umiddelbart efter hver præsentation – eller om der først skal stemmes senere. 

4. Åbne forhandlinger, hvor forhandlingslederen kan henvende sig direkte til hinanden 
og opfordre til at gå på kompromis med deres holdninger eller sætte hårdt mod hårdt 
i forhandlingerne. Nogle parter er for en stor handelsaftale med mange liberale tiltag 
og andre foretrækker mindre handel og muligvis kun handel, hvor den ene part har 
konkurrencemæssige fordele. Forhandlingslederen kan sætte enkelte amendments til 
afstemning – husk at både EU og Storbritannien skal stemme for, hvis en amendment 
skal erstatte en artikel i aftalen. 

5. INTERVENTION: Border Communities Against Brexit og NI Business Community. 
 Aktivisterne indleder deres intervention med at kaste 5-10 bamser (landbrugsdyr) ind på 

forhandlingsbordet, mens de råber slagord. Gruppen kan også sprøjte lidt vand ud over 
forhandlingslederne med forstøvere (skal symbolisere pesticider). Herefter forklarer et 
eller flere gruppemedlemmer, hvilke konsekvenser en (dårlig) handelsaftale kan få for 
klimaet, landbrugseksporten til Irland og miljøet – særligt i forhold til nye produkt- og 
miljøstandarder i Storbritannien, der ikke opfylder EU’s krav. 

6. Forhandlingerne fortsætter, indtil lederen af forhandlingerne mener, at der kan stemmes 
om den samlede handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Herefter opsummeres 
resultatet af forhandlingerne. Husk at det i sig selv er en god faglig og pædagogisk 
pointe, hvis der ikke kan indgås en aftale. Det er heller ikke nemt i virkeligheden, hvor 
processen trækkes i langdrag. En aftale med 1-2 vedtagne punkter er bedre end ingen 
aftale.

Forhandling
Forhandlingslederne sætter sig ved 
forhandlingsbordet. 

De særlige rådgivere sidder lige 
bag ved forhandlingslederne, så 
forhandlingslederne har én at sparre 
med under forhandlingerne. 

De resterende elever står rundt om 
bordet og følger forhandlingerne. 

Eleverne kan undervejs 
klappe eller buhe i forhold til 
forhandlingsresultaterne. Lederen 
af forhandlingerne beslutter, hvor 
meget buhen og klappen fylder 
under forhandlingerne.

FOTO: DEPOSITPHOTOS
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Session 4: Pressemøde

Forberedelse ca. 5 min. 
og fremlæggelse ca. 20 min.

I den fjerde og sidste session opsummerer 
vi dagens diskussioner og resultater. 
Vi begynder med at mediegrupperne 
viser deres korte videoer eller 
Instagramfeeds på storskærm. Herefter 
afholder de politiske grupper og interesse-
gruppernes presserådgivere et presse-
møde, hvor de på ét minut forklarer, om 
gruppen er tilfreds med dagens resultater. 

Medierne stiller kritiske spørgsmål til 
presserådgiverne. Hvorfor er grupperne 
tilfredse eller utilfredse med resultatet? 
Hvem tog ansvar for at komme frem til 
en handelsaftale? Hvem kæmpede 
imod en handelsaftale? Hvordan ser 
fremtiden ud for forholdet mellem EU 
og Storbritannien?   

Redaktøren introducerer pressemødet 
og forklarer kort sessionens indhold. 

Alle grupperne mødes hurtigt og disku-
terer de vigtigste pointer fra dagen. 
Det er vigtigt, at de beskriver dagen ud 
fra deres gruppes synspunkt. 
Journalisterne forbereder 2-3 spørgsmål 
per medie. 

Særlige opgaver for redaktør og medier

Under hele spillet er det redaktørens opgave at vejlede de fire mediegrupper 
(se rollekortene). Redaktøren skal undervejs læse og godkende artikler og 
videoer fra mediegrupperne samt hjælpe med spørgsmål til de politiske grupper. 
Artiklerne kan vises på storskærm til alle grupperne. Alternativt kan artiklerne 
printes og hænges op på en opslagstavle. 

Mediegrupperne har en vigtig rolle i spillet. De stiller spørgsmål til de politiske 
grupper og interessegrupperne, om hvad de mener om forhandlingerne. Ved at 
stille spørgsmål og researche på de forskellige gruppers holdninger, kan medi-
erne bore i svarene og sætte dagsordenen for diskussionen og forhandlingerne. 

Redaktøren skal sørge for at koordinere med lederen af forhandlingerne, så 
mediegrupperne har artiklerne klar og kan berette om interessegruppernes 
interventioner under forhandlingerne.

De fire medier skal i 1. session præsentere, hvilke udfordringer og dilemmaer 
de forskellige grupper vil møde under forhandlingerne. 

I 2. session skal medierne i lobbytiden skrive artikler, om de politiske grupper 
og interessegruppernes holdninger til Brexit. Artiklerne holdes hemmelige og 
læses op i starten af forhandlingerne. 

Under 3. session skal medierne producere videointerviews og/eller -reportager, 
der præsenteres umiddelbart før pressemødet.

Som tidligere beskrevet, kan medierne alternativt vælge at skabe en Instagram-
profil og opdatere den med interviews og fotos dagen igennem. Dette kan være 
en bedre og mere kreativ mulighed for selvstændige elever. 
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SAMFUNDSFAG

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

• 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 

ENGELSK

• 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 

Rollespillets relation til fagenes bekendtgørelse


