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Spillet om EU’s fremtid

DEO er nonprofit og alle vores 
undervisningsmaterialer er gratis 
til rådighed på nettet. Der ligger 
også en video vejledning, Power-
Point og introvideo til spildagen.

www.undervisning.deo.dk/rollespil

Spillet om EU’s fremtid er et rollespil, der er designet 
til at engagere 66-110 elever i ca. seks lektioner. 
Rollespillets formål er at anspore eleverne til at 
deltage i en livlig og nuanceret debat om tre af 
EU-Kommissionens strategiske prioriteter: 

● En økonomi, der tjener alle 

● Fremme af vores europæiske levevis 

● Et stærkere Europa i verden 

De tre strategiske prioriteter har vi valgt at over-
sætte til “EU ś budget”, “En ny migrationspagt for 
Europa” og “Et stærkere EU i verden”. De udgør 
tre selvstændige sessioner, hvor eleverne skal for-
handle en politisk aftale på plads i Ministerrådet. 

Rollespillet er udviklet, så man enten kan spille alle 
sessionerne på en gang eller så man kan udvælge 
to til tre sessioner. 

Første session der handler om EU’s budget er dog 
et nødvendigt udgangspunkt, hvorefter man så 
kan tilvælge session 2 og/eller 3. Den sidste ses-
sion er pressemøde. Denne session kan ikke stå 
alene sammen med budgetforhandlingerne, men 
skal ses som en god afslutning og evaluering på 
dagen. Sessionen kan udgå, hvis man mangler tid.

Spillet kan tilpasses som introforløb eller afslutning 
på et forløb om EU. Det kan både bruges i grund-
skolens ældste klasser og på ungdomsuddannel-
serne.

Vi forventer at de tre strategiske prioriteret fra EU-Kommissionen vil komme til at domi-
nere den europæiske politiske dagsorden i årene fremover. I 2020 fik EU med hiv og sving 
vedtaget et nyt syv-årigt budget, der udstillede en række konfliktlinjer blandt medlemslan-
dene: Sparelandene i nord ønskede et smalt budget, mens en række store lande talte for 
en massiv, fælles investering i fremtidens udfordringer. Derudover blev der åbnet for en 
afgørende debat: Skal udbetalinger fra EU’s budget til et medlemsland afhænge af landets 
respekt for de demokratiske spilleregler? 

Flygtningekrisen vil ligeledes presse EU-landene til handling, da der endnu ikke er blevet 
fundet en fair og bæredygtig afløser for den uholdbare Dublinforordning. Til sidst sætter vi 
fokus på det spirende forsvarssamarbejde anført af Frankrig, der kan danne rammen om et 
EU, der i fremtiden spiller en stadig større rolle i den regionale og globale sikkerhedspolitik. 

Vi har valgt tre af kommissionens seks strategiske prioriteter for at sikre, at der er tid til 
at gå i dybden med emnerne. Rollespillets institutionelle kontekst er Ministerrådet, hvor 
de tre temaer behandles ved at fagministrene og deres rådgivere forhandler sig frem til 
fælles løsninger. Dette sker dog ikke i et vakuum: Journalister og interesseorganisationer 
deltager i processen og skaber dermed et mangefacetteret set-up, hvor eleverne opnår 
en intuitiv forståelse af beslutningsprocessen. 

Formålet med rollespillet er ikke at give eleverne en 1-til-1 forståelse af EU’s komplekse 
lovgivningsprocedurer, men derimod at bruge følelser (retfærdighed, empati, tryghed, 
vrede, medfølelse) som løftestænger for en mere intuitiv erkendelse af europæisk politik 
som proces. Rollespillet er dermed en anledning til at “lege EU” og få beslutningsproces-
serne ind under huden, samt at øge motivationen for at lære mere om de faktiske forhold.  

Rollespillet kan fra august 2021 downloades frit på www.undervisning.deo.dk og består af: 

●	 Denne lærervejledning med en spilmanual og praktiske detaljer

● Rollekort til landegrupper, mediegrupper og interessesgrupper. Ca. 80 unikke kort i alt.

● Faktaark, der skal bidrage til elevernes vidensniveau om de tre emner

● En powerpoint-præsentation, som spillelederen kan tilpasse og bruge på spildagen 

● Efterretningsdokument (militærkort) til sessionen om Rusland + valgmuligheder på 
bagsiden

● Et Excel-ark der kan opdateres med tal og resultater under forhandlingerne

● Fem a4 sider med hemmelige interventioner (konstruktive spilafbrydelser), der skal 
deles ud til interesseorganisationerne.

Baggrunden for emnevalget

https://undervisning.deo.dk/rollespil/
https://ec.europa.eu/info/strategy_en
https://www.undervisning.deo.dk
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Forberedelse før spildagen
Vi anbefaler, at der afsættes ca. 2 lektioner til at forberede eleverne på spillets tre temaer. 
De to lektioner skal bruges på at forberede eleverne på dagens tre temaer og på at fordele 
alle rollerne, så den enkelte elev kan forberede sig på sin rolle. Dette bør gøres et par uger 
før spildagen, så eleven har god tid til at overveje sin rolle.

Forhåndsviden

Eleverne kan med fordel arbejde med vores relevante temapakker, hvor dagens emner 
kan bearbejde på ca. 30 minutter hver. Temapakkerne er frit tilgængelige her: Temapakker 
– DEOundervisning

Derudover kan eleverne se en kort introfilm til rollespillet og tre introfilm til hver af ses-
sionerne inden spildagen, der alle findes på www.undervisning.deo.dk/rollespil/spillet-
om-eus-fremtid/ 

Gruppedannelse

Spillet består af 22 grupper, fordelt som følger: 
●	 12 landegrupper, bestående af en stats- eller regeringsleder, udenrigsminister, 
 finansminister, embedsmand og en presserådgiver. 
●	 Fem interesseorganisationer, bestående af en chefstrateg, 
 en spindoktor og 1-2 lobbyister.
●	 Fem mediegrupper, bestående af en chefredaktør, 1-2 reportere, 
 en SoMe-redaktør og en fotograf. 

Spillet er ideelt til ca. 105 elever, men kan spilles med helt ned til 66 elever. 

Det anbefales, at der bliver spillet med et maksimum af fem elever per gruppe (seks er også 
muligt, men to elever vil så skulle dele en rolle). Hvis der spilles med færre end 105 elever, 
kan  man fordele tre elever på hver gruppe, således at hver elev vil varetage flere opgaver. 

Spillet er indrettet, så alle grupperne har forskellige opgaver og det er derfor vigtigt at alle 
grupperne er med. Hvis det ikke kan lade sig gøre at have alle grupper med, anbefales 
det at man fravælger mediegrupperne en efter en, det vil dog altid være at foretrække at 
en gruppe består af færre personer end at den udgår.

Alle rollerne har forskellige opgaver og alle grupperne skal være på og socialt opsøgende 
i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at grupperne har en nogenlunde balance mellem 
ekstroverte og introverte elever. Det kan også være en fordel, at have mindst én fagligt 
(meget) dygtig elev per gruppe. 

Rollekort
Alle rollekortene er individuelle og 
kan findes på rollespilssiden. Eleverne 
kan enten læse deres rollekort digitalt 
eller læreren kan printe en samlet pdf 
med alle rollekort og uddele dem til 
eleverne. 

Det anbefales at eleverne har fået til-
delt deres rolle inden selve spildagen, 
så de kan forberede sig på rollen og 
mødes i deres gruppe.

Lærerens forberedelse 
til spildagen

●	 Læs denne lærervejledning 
 grundigt.

●	 Hent PowerPoint 
 præsentationen.

●	 Se de fire videoer der 
 introducerer rollespillet og 
 de første tre sessioner.

●	 Hent excel-arket, der bruges 
 under forhandlingerne.

●	 Opstil borde efter tegningen 
 på næste side.

https://undervisning.deo.dk/gymnasium/temapakker/
https://undervisning.deo.dk/gymnasium/temapakker/
https://www.undervisning.deo.dk/rollespil/spillet-om-eus-fremtid/
https://www.undervisning.deo.dk/rollespil/spillet-om-eus-fremtid/
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Tider Programpunkt

20 min. Introduktion til rollespillet v/spillelederen

40 min. Session 1 om EU’s budget
 Forberedelse og lobbytid

45 min. Session 1 om EU’s budget
 Præsentationer og forhandlinger

40 min. Session 2 om EU’s håndtering af flygtninge og migranter
 Forberedelse og lobbytid

45 min. Session 2 om EU’s håndtering af flygtninge og migranter
 Præsentationer og forhandlinger

40 min. Session 3 om EU’s forsvarspolitik
 Forberedelse og lobbytid

45 min. Session 3 om EU’s forsvarspolitik
 Præsentationer og forhandlinger

5 min. Session 4 Pressemøde og evaluering
 Forberedelse

15 min. Session 4 Pressemøde og evaluering
 Spørgsmål og debat

Programskitse for dagen Opsætning og rekvisitter

● 13 glasskåle: En glasskål per 
 landegruppe plus en stor glasskål 

til spillelederen (Charles Michel), 
der leder forhandlingerne. 

● 505  karameller fordelt i poser med 
141 til Tyskland, 125 til Frankrig,

 86 til Italien, 44 til Spanien, 
 33 til Nederlandene, 25 til Sverige, 
 17 til Polen, 16 til Danmark, 
 7 til Irland, 5 til Ungarn, 
 2 til Rumænien og 1 til Estland. 

● Computere til 
 alle 22 grupper.

● Mikrofoner til 
 forhandlinger 
 og taler. 
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Forhandlingernes forløbDrejebog for rollespillets forløb
Introduktion: Spillelederen introducerer spillet, temaerne og dagens program. Brug 
gerne powerpointet på spillets hjemmeside som forlæg. Bemærk, at hver enkelt 
session introduceres nærmere i denne vejledning. 

Varighed: 20 minutter.

Session 1: EU’s budget

EU skal vedtage et nyt 7-årigt budget. Det bliver en svær 
forhandlingsproces, for det kræver et større budget at 
håndtere nye og voksende udfordringer som klimaforandringer, regional udvikling, 
miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Der er også et særligt fokus på, at EU 
skal spille en større rolle i forhold til at sikre jobs og vækst. 

Derudover kæmper visse lande for en retsstatsmekanisme, der skal binde EU-pen-
gene op på landenes respekt for retsstaten -  antidemokratiske tendenser skal koste 
på bundlinjen. Polen og Ungarn er imod denne mekanisme, mens sparebanden 
(Danmark, Sverige, Østrig og Nederlandene) kæmper for et mindre EU-budget. 
Rådsformanden, Charles Michel, skal lede forhandlingerne og har en ambition om 
at rejse et samlet budget på 100 mia. euro. om året, svarende til 225 karameller. 
Charles Michel spilles af en lærer eller en rollespilskonsulent fra DEO. 

Landene har et samlet budget, udmålt i karameller, der svarer til 10% af deres 
statsbudget. De kan derfor selv vælge, hvor mange af de karameller, der skal gå til 
EU’s budget og hvor mange der skal blive i nationalstaten. Det er vigtigt, at eleverne 
forstår, hvilke områder der er vigtige for deres gruppe at støtte økonomisk. 

Forberedelses- og lobbytid: Efter introduktionen læser grupperne deres rollekort 
(session 1) og forbereder et forhandlingsudspil. 

Landegrupperne skal: 
● Beslutte sig for, hvor mange karameller landet vil give til EU’s fælles budget
● Beslutte sig for om landet stemmer for at knytte budgettet til demokratiske 

spilleregler (retsstatsmekanismen)
● Forberede et antal argumenter, som finansministeren kan bruge til at forklare 

sit valg ved forhandlingsbordet. Hvilke EU-indsatser vil landet støtte og hvorfor? 
Hvorfor kan nogle udfordringer bedre løses i nationalt regi? 

● Herefter må grupperne mingle med hinanden og forsøge at finde opbakning til 
deres linje

Interesseorganisationerne skal: 
● Læse deres rollekort
● Lægge en strategi: Hvad mener gruppen skal prioriteres i EU’s budget og hvilke 

landegrupper skal de kontakte for at blive hørt? 
● Forberede deres tale eller intervention (læreren uddeler a4 med intervention til 

De Orange Veste). Det er chefstrategen med hjælp fra de andre, der skal udføre 
selve talen eller interventionen.

● Udføre aktivt lobbyarbejde: Kontakt landegrupper og medier for at fortælle om 
gruppens prioriteter

● Lave en instagramprofil, hvor de kan dele videoer og statements. 

Mediegrupperne skal: 
● Læse deres rollekort og diskutere, hvor deres medie står i debatten
● Oprette en Instagramprofil
● Producere journalistik som beskrevet på rollekortet.
● Redaktøren skal forberede sin præsentation af udvalgte posts til forhandlingerne.

1) Finansministrene sætter sig til forhand-
lingsbordet med én rådgiver umiddel-
bart bag ved sig mens alle øvrige del-
tagere står/sidder i en halvcirkel rundt 
om forhandlingsbordet (se illustration)

2) Spillelederen byder velkommen til for-
handlingerne og forklarer, hvor afgøren-
de det er at EU’s ambition om et budget 
på 225 karameller imødekommes af 
landene. Spillelederen fortæller kort 
om de seks indsatsområder, som EU 
gerne vil fokusere på i det kommende 
år (se powerpoint). 

3) Spillederen introducerer mediegrup-
perne, hvor redakørene præsenterer 
deres Instagram-opslag på storskærm. 
Spillelederen finder deres opslag frem 
ved at søge på #deorollespil eller @
deorollespil som alle mediegrupper 
har tagget deres opslag med.

4) Interessegrupperne: Business Europe 
og United States of Europe præsen-
terer deres tale.

5) Runde, hvor ministrene på skift forklarer, 
hvorvidt de er tilhængere af retsstats-
mekanismen. Både Polen og Ungarn 
kan nedlægge veto mod beslutningen. 

6) Runde, hvor ministrene på skift forklarer, 
hvilke områder de mener EU bør hånd-
tere, samt hvor mange karameller de vil 
lægge i EU-kassen. En spilassistent (en 
lærer eller DEO-medarbejder) opdaterer 
løbende tallene i excel-arket, der vises 
på storskærm.

7) Intervention: Spillelederen får telegram 
om en en ny farlig virus, der spreder 
sig i Europa. Fortællingen bliver afbrudt 
af De Orange Veste, som afholder en 
kæmpe demonstration, hvor de beder 
om støtte fra fælleskassen med det 
samme - ellers vil de fortsætte med at 
demonstrere. Dette scenarie vil give 
gode spredningsvilkår for den nye virus 
og gå ud over de europæiske økonomi-
er. Det er spillelederen der styrer, hvor 
længe interventionen skal vare.

8) Når tiden er gået, gør spillelederen 
status: Har EU fået tilsagn om tilstræk-
kelige midler til at kunne varetage de 
seks områder i det kommende år? Hvis 
det ikke er tilfældet, kan spillelederen 
forklare, hvilke områder EU må ned-
prioritere.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_da
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Session 2: En ny migrationspagt for Europa

Krig, klimakrise og fattigdom får hvert år mange tusinde flygtninge og migranter til 
at søge mod EU. De færreste kan blot flyve hertil og bede om asyl, så mange begi-
ver sig ud på en farefuld rejse, der ofte involverer menneskesmuglere og livsfarlige 
rejser over Middelhavet. Man forventer, at den globale opvarmning vil forstærke 
tendensen i de kommende årtier. 

Derfor skal Ministerrådet mødes for at investere i et nyt flygtningesystem, som 
EU-Kommissionen har sammenlignet med et hus på tre etager: Den nederste etage 
består af udviklingsindsatsen i Afrika og Mellemøsten, der skal skabe flere jobs 
og forebygge konflikter. Den midterste etage består af bevogtningen af EU’s ydre 
grænser og samarbejde med sikkerhedsstyrker i nabolande som Tyrkiet og Libyen. 
Den øverste etage består af EU’s interne asylsystem, hvor landene økonomisk skal 
støtte de flygtninge der har ophold i Europa, men også være med til at deportere 
dem der får afvist deres anmodning om asyl. 

Medlemslandene skal forberede et forhandlingsudspil, hvor de tager stilling til: 

1) Hvor mange EU-karameller (fra fælleskassen) de vil investere i den 
 præventive indsats (udviklingsarbejde, partnerskaber og konfliktforebyggelse) 

i Mellemøsten og Afrika.
 EU’s anbefaling: Investeringer på i alt 12 karameller fra EU-kassen. 

2) Hvor mange EU-karameller de vil investere i stærkere ydre grænser 
 (betjente, hegn, overvågning).
 EU’s anbefaling: Investeringer på i alt 25 karameller fra EU-kassen.

3) Hvor mange EU-karameller de vil investere i integrationen og deportering 
 af flygtninge i EU. 
 EU’s anbefaling: Investeringer på i alt 35 karameller fra EU-kassen.

Mediegrupperne skal: 

● Læse deres rollekort og diskutere, hvor 
deres medie står i debatten

● Producere journalistik som beskrevet 
på rollekortet

● Redaktøren skal forberede sin præsen-
tation af udvalgte posts til  forhandlin-
gerne.
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Forhandlingernes forløb

1) Udenrigsministrene sætter sig til forhand-
lingsbordet med én rådgiver umiddelbart bag 
ved sig mens alle øvrige deltagere står/sidder 
i en halvcirkel rundt om forhandlingsbordet 
(se illustration)

2) Spillelederen byder velkommen til forhandlin-
gerne og forklarer, hvor afgørende det er, at 
EU finder en varig løsning på flygtninge- og 
migrantkrisen. 

3) Spillederen introducerer mediegrupperne, hvor 
redakørene præsenterer deres Instagram-op-
slag på storskærm. Spillelederen finder deres 
opslag frem ved at søge på #deorollespil eller 
@deorollespil som alle mediegrupper har 
tagget deres opslag med.

4) Interesseorganisationen Heartbeat of Europe 
præsenterer deres tale.

5) Runde, hvor ministrene på skift forklarer, hvad 
de vil investere i løsning 1, 2 og 3. Spilassisten-
ten opdaterer løbende tallene i excel-arket, 
der vises på storskærm. 

6) Intervention: Europæere mod EU afbryder 
forhandlingerne. 100.000 flygtninge er lige nu 
på vej over Middelhavet i gummibåde og gamle 
skuder. Alle grænser skal lukkes, så de ikke 
kommer ind. Spillelederen appellerer til uden-
rigsministrene om, at tage imod flygtningene. 
Hvis de ikke fordeles, overlades de til deres 
egen skæbne på havet. Kan vi få dem fordelt 
nu? Spilassistenten opdaterer excel-arket med 
tilsagn om at tage imod flygtninge (i tusinder). 

7) Intervention: Business Europe kommer på 
banen med et forslag fra Tyrkiet, der gerne 
vil modtage flygtningene. Men det koster 1 
karamel pr 1000. Det vil styrke det økonomi-
ske samarbejde samt betyde, at EU lettere 
kan sortere i de flygtninge der kommer til 
Europa. Men er det moralsk acceptabelt at 
sende flygtninge til Tyrkiet, der allerede huser 
millioner?

8) Landene skal nu beslutte om de skal tage imod 
Tyrkiets tilbud og have fordelt de resterende 
flygtninge. De flygtninge der ikke bliver sendt 
til Tyrkiet eller fordelt landene imellem omkom-
mer i Middelhavet. Det er spillelederen, der 
styrer hvornår begge interventionen kommer 
og hvor længe den skal vare.

9) Når tiden er gået, gør spillelederen status: 
Har EU fået de tilsagn man skal bruge? Hvad 
kan vi udlede af karamelstøtten til de tre 
indsatsområder samt landenes villighed til at 
tage imod flygtninge i akut fare? 

Interesseorganisationerne skal: 

● Læse deres rollekort

● Lægge en strategi: Hvilken løsning mener gruppen er bedst og hvilke 
landegrupper skal de kontakte for at blive hørt? 

● Udføre aktivt lobbyarbejde: Kontakt landegrupper og medier for at 
fortælle om gruppens prioriteter

● Forberede deres tale eller intervention (læreren uddeler a4 med inter-
ventionsbeskrivelse til Europæere mod EU og Business Europe). 
Det er chefstrategen der, med hjælp fra de andre gruppemedlemmer, 
skal udføre selve talen eller interventionen.

● Forberede slogans, skilte og flyers

● Dele videoer og statements på deres instagramprofil.
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Session 3: Et stærkere EU i verden

OBS: Uddel print af militærkortet over Baltikum 
umiddelbart inden sessionen begynder. 

Er Rusland ved at angribe EU? Spioner fra EU-landenes efterretningstjenester har 
fundet ud af, at Rusland tilsyneladende planlægger en invasion af Estland og sen-
der russiske soldater afsted mod grænsen. Rusland plejer på det her tidspunkt at 
holde en årlig militærøvelse, men EU’s spioner har fundet et militærkort, der kunne 
indikere, at Rusland i år vil bruge militærøvelsen som en afledningsmanøvre til et 
overraskelsesangreb. Rusland har længe været interesseret i Estland, fordi der er et 
stort russisk mindretal i landet og landet var en del af Sovjetunionen. Man ønsker 
måske at annektere Estland, der både er medlem af EU og NATO. 

Et muligt scenarie er derfor, at russiske tropper går ind over grænsen til Estland og 
besætter et område. Det har Rusland gjort før i Ukraine i 2014 og i Georgien i 2008. 
Konsekvensen af det bliver, at der kommer krig i regionen, der kan sprede sig til 
nabolandene og suge flere EU-lande ind i en væbnet konflikt. I løbet af Trumps præ-
sidentperiode er EU blevet usikker på, om USA vil hjælpe, hvis et lille NATO-medlem 
angribes. Lige nu er det derfor op til EU’s medlemslande at beslutte, hvordan man 
vil reagere og forholde sig til efterretningerne.

Forberedelses- og lobbytid
Efter introduktionen forklarer spillelederen de tre løsningsmodeller herunder, som 
EU-landene hver især kan vælge at følge. Landene kan skifte mening undervejs i 
sessionen, men husk at der skal være enstemmighed for at kunne gennemføre den 
franske model, mens den tyske model kræver simpelt flertal. De tre løsningsmodeller 
står også beskrevet på bagsiden af militærkortet. 

Den tyske løsningsmodel:
- Minderne om Anden Verdenskrig præger stadig tysk politik og man vil for alt i 

verden undgå nye konflikter i Europa. Derfor vil den tyske model søge den mest 
fredelige udvej. Derudover har Tyskland længe haft tætte handelsrelationer med 
Rusland, der bl.a. leverer store mængder gas til Tyskland. Man vil derfor bruge 
handlen til at skabe et større samarbejde med Rusland og på den måde få et 
bedre forhold - også militært. 

 I den tyske model vil man forsøge at skabe dialog med Rusland. Fx ved at arran-
gere et møde med ambassadøren, sende diplomater til Moskva eller arrangere 
et møde mellem EU’s udenrigschef og Ruslands udenrigsminister. EU-landene 
kan i denne model også prøve at skabe et varmere forhold til Rusland gennem 
kulturarrangementer i EU og i Rusland. Ulempen ved den tyske model er, at EU 
risikerer at vende den anden kind til og finde sig i for meget. EU kan også ende 
med at virke svag, hvis Rusland ikke tager imod forslaget om at arbejde for et 
bedre forhold. Og så risikerer EU, at Rusland fortsætter med sine militære planer 
på trods af den diplomatiske indsats. 

Den franske løsningsmodel:
- Frankrig har længe været fortaler for et europæisk forsvar, hvor EU løser sine 

egne problemer og ikke sender bud efter NATO. Nu er der en mulighed for at 
afprøve det! I denne model kan man sætte ind med forskellige offensive tiltag. 
Fx ved at lade europæiske militærfly patruljere over Estland for at markere EU’s 
tilstedeværelse. Eller samle forskellige medlemslandes tropper og gennemføre 
storstilede øvelser i Estland for at afskrække Rusland. 

 EU-landene kan også vælge at indføre flere sanktioner mod Rusland. Rusland 
skal i hvert fald mærke, at landet ikke bare kan slippe afsted med (måske) at 
planlægge en invasion af et EU-land. Sanktionerne kan være indrejseforbud til 
EU-lande, økonomiske sanktioner (f.eks. eksport- og importforbud) og indefrys-
ning af konti, hvis personer i Rusland har bankkonti i et EU-land. 

 Ulempen ved denne model er, at EU ikke har prøvet det før og ikke ved, om samar-
bejdet fungerer i praksis. Desuden risikerer EU, at Rusland indfører modsanktioner, 

som kan ramme EU-landenes økonomi 
og betyde, at man mister mange penge/
karameller. I værste fald kan tiltagene 
provokere Rusland til at optrappe kon-
flikten. 

‘Ignorer bjørnen’-modellen:
- Denne løsningsmodel indebærer, at EU 

ikke skal foretage sig noget. Det er et 
problem, som Estland og andre interna-
tionale organisationer som NATO og FN 
må tage sig af, mens EU skal holde sig 
helt ude af sikkerhedspolitik og fokusere 
på fx handels- og klimapolitik. Fordelen er, 
at EU dermed klart overlader ansvaret til 
NATO og FN og melder klart ud, at man 
ikke er en militær aktør.   

 Ulempen ved denne model er, at Rusland 
(endnu engang) erfarer, at EU slet ikke er 
gearet til at reagere på militære trusler. 
På længere sigt kan det betyde, at Rus-
land vil føre en mere aggressiv politik og 
eventuelt reagere militært overfor lande 
som Polen, Letland og Litauen.  
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Forhandlingernes forløb

OBS: Spillelederen vurderer, hvilke interventioner 
der skal sættes ind hvornår. 

1. Stats- og regeringslederne sætter sig til forhandlingsbordet med én 
rådgiver umiddelbart bag sig, mens alle øvrige deltagere står/sidder i 
en halvcirkel rundt om bordet (se illustration)

2. Spillelederen byder velkommen til forhandlingerne og forklarer, hvor 
afgørende det er, at et enigt og samlet EU reagerer på efterretningerne. 
Spillelederen forklarer, at man kan ændre valget af løsningsmodeller 
undervejs, efterhånden som sessionen udvikler sig. 

3. Spillederen introducerer mediegrupperne, hvor redakørene præsente-
rer deres Instagram-opslag på storskærm. Spillelederen finder deres 
opslag frem ved at søge på #deorollespil eller @deorollespil som alle 
mediegrupper har tagget deres opslag med.

4. Interesseorganisationen Europæere mod EU holder deres tale.

5. Runde, hvor stats- og regeringslederne på skift forklarer, deres bud på 
en løsning.

6. Intervention: United States of Europe afbryder forhandlingerne. Der 
er ubekræftede meldinger om russiske soldater på gaden i Tallinn. Den 
europæiske familie er blevet angrebet og EU må gribe ind nu! De ap-
pellerer til at EU sætter offensivt ind med tropper og tager kampen op. 
At vise muskler over for Rusland er det eneste der virker. Spillelederen 
sætter spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i deres påstand.

7. Forhandlingerne om en løsning fortsætter.

8. Intervention: Heartbeat of Europe afbryder forhandlingerne. De 
appellerer til statslederne om at huske på, hvad det er EU bygger på. 
Diplomati er vejen frem. Heartbeat of Europe viser billeder af et ødelagt 
Europa efter anden verdenskrig. 

9. Forhandlingerne om en løsning fortsætter og spillelederen spørg om, 
om nogle af landene vil ændre holdning. Det er spillelederen der styrer, 
hvornår begge interventionerne skal ske og deres varighed.

10. Når tiden er gået, gør spillelederen status: Har EU fået tilstrækkeligt 
opbakning fra medlemslandene til at reagere på efterretningerne? 
Og hvordan? Hvis det ikke er tilfældet at der er opnået enighed, kan 
spillelederen forklare alternative muligheder.

11. Exitscenarier (spillelederen vælger selv, hvilken exitscenarie der skal 
komme. Spillelederen baserer det på forhandlingernes gang og hvorvidt 
der er brug for en voldsom afslutning eller ej.): 

1. Ved den tyske model fortsætter Rusland sit indtog. Sanktionerne 
virker delvist. Rusland indfører modsanktioner, der rammer den 
europæiske økonomi. Koldkrigs-tilstanden intensiveres, men man 
kan samtidig fortsætte import af russisk gas til europæiske lande. 

2. Ved den franske model reagerer Rusland tilbage med andre finter; 
lukker for strømmen, cyberangreb, massiv fake news-kampagne. Og 
evt: Flere europæiske lande må forberede sig på russisk aggression. 

3. Hvis EU skal blande sig uden om, kan det munde ud i regulær krig. 
Rusland annekterer en god bid af Estland og området fastlåses i 
en konflikt som den i Ukraine. 

4. I yderste konsekvens: NATO kan blande sig i konflikten med USA i 
ryggen. Det kan få den konsekvens,  at Kina blander sig i konflikten 
og tredje verdenskrig bryder ud.

Herefter læser grupperne deres rollekort 
(session 3) og forbereder et forhandlingsudspil. 

Landegrupperne skal: 

● Beslutte sig for hvilken model landet først 
vil stemme for. Lav en liste over fordele/
ulemper. 

● Forberede et antal argumenter, som stats-
lederen kan bruge til at forklare sit valg 
ved forhandlingsbordet. Hvilken model vil 
landet støtte og hvorfor?

● Herefter må grupperne mingle med hin-
anden og forsøge at finde opbakning til 
deres linje. Det er ekstremt vigtigt pga. 
afstemningsreglerne som beskrevet ovenfor. 

Interesseorganisationerne skal: 

● Lægge en strategi: Hvilken løsning mener 
gruppen er bedst og hvilke landegrupper 
skal de kontakte for at blive hørt? 

● Udføre aktivt lobbyarbejde: Kontakt lan-
degrupper og medier for at fortælle om 
gruppens prioriteter

● Forberede deres tale eller intervention 
(læreren uddeler a4 med interventionsbe-
skrivelse til United States of Europe og 
Heartbeat of Europe). Det er chefstra-
tegen med hjælp fra de andre, der skal 
udføre selve talen eller interventionen.

● Forberede slogans, skilte og flyers

● Dele videoer og statements på deres in-
stagramprofil 

Mediegrupperne skal: 

● Læse deres rollekort og diskutere, hvor 
deres medie står i debatten

● Producere journalistik som beskrevet på 
rollekortet

● Redaktøren skal forberede sin præsentation 
af udvalgte posts til  forhandlingerne.
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Session 4: Evaluering / pressemøde

Dagen slutter med et fælles pressemøde, hvor landenes presserådgivere fremlægger 
deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne 
forbereder tre spørgsmål de hver kan stille til landenes presserådgivere og ministre. 
Landegrupperne kan også stille spørgsmål til hinanden. Eleverne får 5 minutter til 
at forberede sig og pressemødet afholdes på ca. 15 minutter. Pressemødet kan 
med fordel sluttes af med fælles evaluering af dagen, hvor eleverne træder ud af 
deres roller. 

Spørgsmål, booking, ros eller ris: Skriv til undervisning@deo.dk

mailto:undervisning%40deo.dk?subject=
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Læringsmål
Spillet giver en grundig forståelse af EU’s medlemslandes magtforhold og prioriteter og 
en indføring i udfordringerne ved at træffe fælles beslutninger om økonomi, flygtninge 
og forsvar.

Eleverne får desuden et realistisk indblik i centrale aktører i europæisk politik. Spillet 
kan bruges uden forudgående viden hos eleverne, men kan også udbygges og styrkes 
med målrettede undervisningsforløb op til spillets afvikling. Her kan læreren bruge de 
gratis forløb til grundskolen på www.undervisning.deo.dk/grundskole/   og til ungdoms-
uddannelser på www.undervisning.deo.dk/gymnasium/ 

Rollespillet er gennemtestet i løbet af foråret 2021 med seks rollespil, hvor spillet er 
blevet udviklet og forbedret undervejs. En stor tak til Århus Statsgymnasium, Favrskov 
Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Rødkilde Gymnasium, Risskov Gymnasium og 
Hjørring Gymnasium. 

DEOundervisning har siden 2009 udarbejdet rollespil til brug i undervisningen i EU-emner. 
Spillene trækker på de øvrige materialer, vi udgiver på vores hjemmeside, hvor en lang 
række af forskelligartede tilgange til EU-undervisningen på ungdomsuddannelserne og 
grundskolen sætter læreren i stand til at arbejde med aktuelle cases, der giver indblik 
i, hvad EU er for en størrelse.

Rollespillet er udviklet af DEO med Kasper Tonsberg Schlie og Camilla Sasha Polack som projektledere 
med hjælp fra Kristine Ottesen og Michel Friis. Spillet om EU’s fremtid er en del af projektet 
“A new strategy for Europe”, der har modtaget støtte fra Jean Monnet programmet under Erasmus+ 2020.

mailto:https://www.undervisning.deo.dk/grundskole/?subject=
mailto:https://www.undervisning.deo.dk/gymnasium/?subject=
mailto:https://www.undervisning.deo.dk?subject=

