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Et rollespil om
EU’s håndtering af
klimaspørgsmålet
Nogen må redde klimaet, når
Trump nu ikke vil. Giv dine
elever chancen for at engagere
sig i klimadebatten og lære en
masse om EU. Dette rollespil er
designet til at kunne afvikles på
5 lektioner à 45 minutter. Spillet
kan bruges som start eller
som afslutning på et forløb om
EU. Det kan både anvendes i
grundskolens ældste klasser og
på ungdomsuddannelserne.
Det optimale antal deltagere
er 60-80 elever, men spillet kan
skaleres til 55-100 deltagere.
Niveau:
Samfundsfag i gymnasiet
eller grundskolen.
Antal spillere:
55-100 elever
Antal spilleledere:
2-4 undervisere
Tidsforbrug:
5 lektioner á 45 min.
Forberedelse:
1-2 lektioner á 45 min.

Spillet kan downloades
gratis fra DEOundervisnings
hjemmeside.
Her finder du også en introduk
tionsvideo og en PowerPoint
præsentation til brug på selve
spilledagen samt et undervisnings
forløb, der med fordel kan bruges
inden selve spilledagen.
www.undervisning.deo.dk
/rollespil

Formålet med spillet
Generelt
Målet med rollespillet er at give eleverne indsigt i, hvordan EU kan bidrage til at mindske
CO2-udledningen og investere i vedvarende energi – og dermed reducere den globale
opvarmning.
Det giver eleverne en forståelse for EU’s beslutningsprocedurer og aktørernes roller.
Desuden giver spillet eleverne viden om, hvordan EU-samarbejdet fungerer, hvilke interesser og ressourcer de forskellige lande har og giver klare oplevelser af, hvad EU’s
store udfordringer er. Eleverne engageres i realistiske problemer og forhandlinger i EU
og anspores til at søge løsninger og fremlægge faglige analyser. Derudover er klima
et emne, der kræver en grundlæggende naturvidenskabelig indsigt i sammenhængen
mellem menneskelige aktiviteter og den globale temperaturstigning, hvilket vil være i
fokus i spillets første del.
Derfor kan spillet anvendes i forbindelse med et tværfagligt tema om klimapolitik, bære
dygtighed og global opvarmning i fagene samfundsfag og de naturvidenskabelige fag.
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/folkeskole eller lade eleverne
arbejde med de synopsisopgaver, der er designet til brug på ungdomsuddannelserne på
www.undervisning.deo.dk/gymnasium.
Grundskolen
Gennem rollespillet lærer eleverne at argumentere for et synspunkt, danne alliancer og
indgå kompromisser. De træner en lang række kompetencemål og bevæger sig igennem
store dele af det obligatoriske stof i samfundsfag og de naturvidenskabelige fag, særligt
i forhold til internationale forhold, politik, økonomi, bæredygtighed og klima.
Rollespillet vækker elevernes nysgerrighed på samfundsfaglige problemstillinger ved at
få dem til at overveje, diskutere og forhandle sig frem til løsninger på en række udfordringer. Hvordan kan EU-landene finde fælles fodslag i klimaspørgsmålet? Hvordan kan
man tackle individuelle landes udfordringer i forhold til at mindske udledningen af CO2?
Hvordan forsøger forskere, interesseorganisationer og pressen at påvirke den politiske
beslutningsproces?
Gymnasiet og andre ungdomsuddannelser
Rollespillet er et didaktisk redskab, der skal give eleverne et indblik i det politiske system
i EU samt i politiske beslutningsprocesser på EU-niveau. Rollespillet er bygget op som
et forhandlingsspil, hvor eleverne skal undersøge konkrete økonomiske, politiske og
miljømæssige problemstillinger, hvorefter de skal fremføre synspunkter, argumenter og
vurderinger, der alle er baseret på et fagligt grundlag. Eleverne skal forholde sig til allerede
eksisterende klimamål samt opstille, argumentere for og diskutere løsningsforslag enten
baseret på konkrete landes klimapolitik eller andre interessenter.

Op til spilledagen
Vi anbefaler, at der inden spilledagen bruges 1-2 lektioner på at forberede eleverne.
I det følgende beskrives punkter, vi anbefaler at læreren kommer omkring.
FORHÅNDSVIDEN: Eleverne skal helst kende lidt til EU’s institutioner, så de ved, hvad
et topmøde og et ministerrådsmøde er. I kan også arbejde mere intensivt med EU på
forhånd, for at højne kvaliteten af argumenterne i spillet.

Hvis I vil høre om mulighederne
for at få DEO ud på jeres skole
eller gymnasium, kan I skrive til
undervisning@deo.dk
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Vi anbefaler også, at læreren taler med eleverne om global opvarmning, klimaforandringer
og klimatiltag, så alle eleverne starter på et fælles grundlag. På undervisning.deo.dk findes
der undervisningsforløb, som med fordel kan bruges inden spilledagen. På hjemmesiden
kan du finde relevante temapakker og forløb til både grundskole og gymnasieniveau.

GRUPPEDANNELSE: Før spillet skal de deltagende elever fordeles i grupper. Der skal
være 4-5 elever i hver gruppe. Der er i alt 10 lande, 3 medier, 3 ekspertgrupper og 4
interessegrupper med i spillet. Hvis der er færre end 80 elever, anbefales det at justere
gruppestørrelsen til 3 elever, men vær opmærksom på, at landenes særlige rådgiver så
også vil skulle være presserådgiver.
LÆS ROLLEKORT: Eleverne bør læse og sætte sig ind i deres roller, inden spillet starter.
Meget gerne sammen med deres gruppe. Det er vigtigt at understrege overfor eleverne,
at de skal arbejde sammen i gruppen. Det er altså ikke kun statslederen i en landegruppe,
der skal formulere gruppens politik, men hele gruppen der skal være med til at formulere
og præsentere gruppens politik, danne alliancer og forsøge at plante historier i medierne.
Dette gælder også interesseorganisationerne, ekspertgrupperne og mediegrupperne,
hvor grupperne skal arbejde sammen om deres oplæg og interventioner.
Det er vores erfaring, at spilledagen bliver bedst, hvis eleverne på forhånd kender deres
roller. Det giver dem tid til at tage ejerskab over rollerne. Der er ingen særlige krav til
gruppeinddelingen, men vi anbefaler, at stærke og svage elever fordeles jævnt. Derudover kan det være en fordel, hvis de elever, der er særligt diskussionslystne bliver tildelt
rollerne som statsledere.

Forberedelse på spilledagen
Før spillet går i gang, skal eleverne have en overordnet introduktion til spillet og dets
problematikker.
På spillets hjemmeside finder du flere forskellige materialer:
– Denne lærervejledning, hvor dagens opgaver gennemgås.
– En power point præsentation, som spillederen kan bruge til introduktion
før de enkelte sessioner.
– En præsentationsvideo, der vises på selve spilledagen.
– Et Excel-ark hvor landenes klimamål noteres.
– Rollekort til alle eleverne.
Du finder disse materialer på: www.undervisning.deo.dk/rollespil

Programskitse for spilledagen
Tidsforbrug
20 min.

70 min.

75 min.

40 min.

10 min.

Spilleledere
Nedenstående roller kan enten
spilles af lærerne eller DEO – alt
efter om I booker os til at gennemføre spilledagen.
Donald Tusk leder som EU’s
præsident (formand for Rådet)
forhandlingerne mellem EU-landenes regeringer. En af lærerne
(eller en DEO-medarbejder) spiller
Donald Tusk og er den primære
spilleleder. Læs hele vejledningen,
gennemgå alle rollekort og se
instruktionsvideoen som forberedelse til dagen.
Redaktør for medierne. Redaktøren er ordstyrer under session
1 og 3 (ekspertpanel og pressemøde). Derudover skal du læse
journalisternes artikler, inden de
printes, offentliggøres på power
point eller slås op i netforum (f.eks.
en dedikeret Facebookgruppe eller
Wordpress-blog). Læs drejebogen
for redaktør og journalister.
Spilassistenter. En eller flere
lærere. Jeres vigtigste rolle er at
vejlede og motivere grupperne og
anspore interessegrupperne til
interventioner. Du/I skal desuden
sørge for øvrige praktiske forhold
og rekvisitter. Vi anbefaler 1 lærer
per 25 elever.

Programpunkt
Velkomst og introduktion
Eleverne sætter sig ved deres gruppeborde, der hver er markeret med et skilt.
Spillelederen (Donald Tusk) byder velkommen og gennemgår dagens program.
1. session: Ekspertpanel informerer om global opvarmning
I den første session får vi styr på videnskaben. De tre ekspertgrupper og fire interessegrupper researcher og
forbereder et oplæg på 1-2 min. hver. Efter oplæggene skal særlige rådgivere og journalister stille spørgsmål.
Forberedelse ca. 40 min. og præsentationer + spørgerunde ca. 30 min.
2. session: Ministerrådsmøde om EU’s klimamål for 2030
Fra ord til handling. Statslederne skal i samspil med miljøministrene og de to rådgivere forberede et
forhandlingsudspil til EU’s klimapolitik. Hvor meget vil deres land reducere CO2-udledningen, og hvor meget
vil de investere i vedvarende energi?.
Forberedelse og lobbytid ca. 30 min. og forhandling ca. 45 min.
3. session: Pressemøde om dagens resultater
Presserådgiverne og eksperterne holder et pressemøde, hvor hver gruppe på 1 minut evaluerer dagen set
fra deres lands synspunkt. Herefter vil først pressen og siden de øvrige tilstedeværende stille kritiske spørgsmål til dagens forløb.
Forberedelse ca. 10 min. og fremlæggelse ca. 30 min.
Afslutning og evaluering.
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Opsætning og rekvisitter
Rollespillet skal foregå i et stort lokale med
siddepladser til alle deltagende elever. Se
bordopstillingen nedenfor.

REKVISITTER:
Glasskåle: En glasskål per landegruppe plus en til den grønne investeringsfond (10 mindre og 1 stor). Det er vigtigt, at skålene er af glas, så alle
kan se indholdet.

De 20 grupper skal sidde ved hver deres bord
med et skilt, der viser, hvem de repræsenterer.

Karameller: 148 fordelt i poser med 42 til Tyskland, 30 til Frankrig, 22 til
Italien, 14 til Holland, 12 til Polen, 8 til Danmark, 8 til Sverige, 6 til Bulgarien,
4 til Letland og 2 til Luxembourg.

I skal desuden bruge et stort forhandlingsbord
med 11 stole omkring, en til hver af landenes
statsledere og en til rådsformanden, Donald
Tusk. Eventuelt ti stole til miljøministrene, som
skal sidde eller stå lige bag ministrene.

Materialer til plancher, bannere og flyers til interessegrupperne.
Computere til journalisterne, minimum én per medie. Desuden en printer
og opslagstavle, eller en projektor, der viser artiklerne (der kan lægges op
på en netplatform eller lignende).

Bordet skal kunne splittes op til et smalt langbord, der skal bruges til ekspertpanel og pressemøde. Der skal kunne sidde 14 elever på den
ene langside.

Mikrofoner: 2 stk. Skal bruges til forhandlinger og taler. Det kan være
svært at høre det hele ellers.
Rollekort, logoer og flag. Alt sammen inkluderet i spilpakken fra DEO.

De elever, der ikke er en del af forhandlingerne,
står rundt om bordet og følger med.
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Drejebog for spillets forløb
Velkomst og intro
Spillelederen byder velkommen og forklarer
formålet med dagen. Herefter gennemgås
alle dele af spillet, og der gives konkrete
eksempler på, hvordan forhandlinger og
forberedelse foregår.
Dagens program med præcise klokkeslæt
for sessioner, frokost og pauser præsenteres af spillelederen. Brug power point
præsentationen, der findes på spillets
hjemmeside som udgangspunkt. De øvrige
spilassistenter og redaktøren præsenteres.

Som tommelfingerregel betyder det, at
mindst seks lande, inklusive de tre største
lande skal stemme for. Et stort land kan
stemmes ned, hvis de fleste af de andre
lande kan blive enige. Se landenes andele af
den samlede befolkning i EU på fakta-arket
Regler i forhandlingerne
Beslutningerne på dagens topmøder tages i elevmaterialet.
med kvalificeret flertal. Det betyder, at et
Når der er behov for det, giver Donald Tusk
flertal af landene og mindst 65% af EU’s
statslederne ti sekunder til at snakke med
befolkningstal står bag beslutningen. I
deres rådgivere og miljøministre. Donald
spillet vil det sige, at mindst seks lande,
Tusk kan derefter tage en lynrunde for
der repræsenterer mindst 65 procent af
at få overblik over alle landes positioner.
befolkningen i de ti lande, skal stemme for.
Spillelederen gør løbende status over,
hvad landene er enige og uenige om og
formulerer eventuelt kompromisforslag
(hvis ikke landene selv sørger for det), som
statslederne skal stemme om.
Spillederen holder styr på tiden, indkalder
til forhandlingsrunder, er ordstyrer under
forhandlingerne og afgør om, der er kvalificeret flertal for forhandlingsresultaterne.

Interventioner i forhandlingerne
Interesseorganisationerne kan alle lave
interventioner/demonstrationer under for
handlingerne. Det er afgørende, at spilassi
stenterne har besluttet rammerne for interventioner, men ellers er det spillelederen,
der beslutter, hvad der er muligt.

1. SESSION: Ekspertgrupper og lobbyister informerer
om global opvarmning i et ekspertpanel
Forberedelse ca. 40 min. og præsentationer + spørgerunde ca. 30 min.
I den første session får vi styr på videnskaben. De tre ekspertgrupper og fire interessegrupper researcher og forbereder et oplæg på 1-2 minutter hver. Efter oplæggene
skal særlige rådgivere og journalister stille spørgsmål.
Præsentation
Sessionen starter med, at redaktøren kort forklarer forskellen på ekspert- og interessegrupper og hvorfor det er vigtigt at politikere og journalister får en grundig forståelse
af mekanismerne bag den globale opvarmning.
Forberedelse
Ekspert- og interessegrupper: Disse grupper skal på 40 minutter læse deres rollekort,
lave research på nettet og forberede en kort præsentation på 1-2 minutter, der forklarer
global opvarmning og muligheder/faldgruber ved forskellige politiske løsningsmodeller.
Selve præsentationen gennemføres af to medlemmer fra hver gruppe. Dette er grundigt
forklaret på rollekortene. Spillelederen bør være særligt opmærksom på disse grupper
under 1. session.
Landegrupper: Hvis det ikke allerede er gjort, bør landegrupperne først fordele de
interne roller. Derefter skal de gennemlæse deres rollekort og forberede mindst 3
spørgsmål (per gruppe) til ekspertpanelet.
Mediegrupper: Journalisterne læser deres rollekort og diskuterer deres rolle som ”medie
med en mening”. Herefter forbereder mediegrupperne ligeledes mindst 3 spørgsmål
(per gruppe) til ekspertpanelet.

Ekspertpanelet - forløb
Redaktøren beder to repræsentanter
fra hver af de tre ekspertgrupper og
de fire interessegrupper om at gøre
sig klar på scenen (den ene langside
af forhandlingsbordet). Grupperne
skal huske at medbringe deres skilte,
så alle kan se, hvem de repræsenterer.
Redaktøren byder velkommen til
panelet og forklarer, hvorfor det er
vigtigt, at politikerne forstår de videnskabelige resultater, før de foreslår
politiske løsninger.
Ekspertgrupperne præsenterer først,
dernæst interessegrupperne (1-2
minutter per gruppe).
Herefter åbnes der for spørgsmål fra
salen (ca. 15 min). Hvis journalisterne
og de særlige rådgivere ikke frivilligt
rækker hånden i vejret, bør redaktøren spørge grupperne direkte.
Redaktøren opsummerer indsigterne
fra ekspertpanelet.
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2. SESSION: Ministerrådsmøde om EU’s klimamål for 2030
Forberedelse og lobbytid ca. 30 min. og forhandling ca. 45 min.
Fra ord til handling. Statslederne og miljøministrene skal forberede et forhandlingsudspil
til EU’s klimapolitik. Hvor meget vil deres land reducere CO2-udledningen, hvor stor
en procentdel af deres energi skal komme fra vedvarende energi, og hvor meget vil
de investere i en grøn investeringsfond?
Præsentation
Donald Tusk indleder dette møde, der er kulminationen på rollespillet. Politikerne har
på dette tidspunkt i spillet opnået en grundig forståelse af klimaproblemet. Nu skal de
så omsætte den viden til handling. Donald Tusk forklarer, hvad der konkret skal ske i
denne session: Statslederne og miljøministrene skal til forhandlingsbordet og tilbyde
en reduktion i deres lands CO2-udledning og komme med et bud på, hvor stor en
procentdel af deres energi, der skal komme fra vedvarende energi, samt hvor meget
der skal investeres i den grønne omstilling.
Forberedelse
Derefter er det tid til at forberede forhandlingerne.
Landegrupperne: Skal forberede et udspil.
1. Hvor meget vil landet reducere dets CO2-udledning (i % i 2030)
2. Hvor meget af landets energi skal komme fra vedvarende energi (i % i 2030)
3. Hvor meget landet skal investere i den grønne investeringsfond (i karameller).
Landene skal forberede gode argumenter til at understøtte deres valg i forhandlingerne. Landene skal i forberedelsestiden prøve at indgå alliancer med andre lande
og interesseorganisationer.
Interesseorganisationer: Skal lave lobbyarbejde, ved at prøve at påvirke landene til at
tage hensyn til netop deres interesser. Derudover skal interesseorganisationerne lave
plancher med gode slogans, de kan bruge under forhandlingerne.
Ekspertgrupper: Skal prøve at fremlægge resultater og modeller for politikerne, så
politikerne går til forhandlingerne på et videnskabeligt grundlag. Ekspertgrupperne
skal huske, at de skal være neutrale og derfor ikke skal lave lobbyarbejde.
Mediegrupper: Skal forberede en artikel, som læses op inden forhandlingerne går i
gang. Artiklen skal være 7-12 linjer svarende til 1 minuts oplæsning. Derudover skal
mediegrupperne forberede spørgsmål til det efterfølgende pressemøde.
Forhandling
Statslederne sætter sig til forhandlingsbordet. Miljøministrene sidder lige bag dem,
så de har én at sparre med. De resterende elever står rundt om bordet og følger forhandlingerne. Det er muligt for dem at klappe eller buhe i forhold til forhandlingsresultater. Donald Tusk styrer, hvor meget det må fylde, så forhandlingerne rent faktisk
kan gennemføres.

Forhandlingernes forløb
1. Donald Tusk introducerer forhandlingerne og opfordrer til, at landene
strækker sig til det yderste for at reducere deres CO2-udledning, overgå til
vedvarende energi og investere i den
grønne omstilling. Donald Tusk fremhæver, at målet er at opnå et samlet
niveau af reduktioner og investeringer,
som kan holde den globale temperaturstigning på under 2 grader i 2050.
Det kræver, at landene sænker deres
CO2-niveau med 40%, overgår til 27%
vedvarende energi og lægger det, der
svarer til 30% af deres karameller, i den
grønne investeringsfond.
2. Inden forhandlingerne starter, skal
journalisterne læse deres artikler op.
Redaktøren byder dem velkommen.
3. Landerunde, hvor hver enkelt statsleder afslører de tre tal, CO2-reduktion,
vedvarende energi og investering i den
grønne fond, som straks noteres ind i
excel-arket på storskærmen med hjælp
fra en spilassistent. Hver statsleder argumenterer grundigt for sit lands valg.
Donald Tusk må gerne stille opfølgende
spørgsmål for at sikre sig, at de andre
lande forstår motiverne bag de tre tal.
4. Åbne forhandlinger, hvor landene kan
henvende sig direkte til hinanden og
opfordre til en større indsats. Nogle
lande vil fastholde en strategi om at
lade de rigere lande tage et større
ansvar, mens andre vil kræve en indsats
baseret på befolkningstallet.
5. Når forhandlingerne går i stå, sætter
Donald Tusk en video på med en ny
situation landene skal reagere på hurtigst muligt.
Videoen kan streames fra
www.undervisning.deo.dk/rollespil
Videoen fungerer som en intervention,
der skal skabe fremdrift i forhandlingerne. Ingen udover Donald Tusk kender
til interventionen.
6. Forhandlingerne fortsætter indtil Donald Tusk vurderer, at der kan skrides
til afstemning. Enstemmighed er at
foretrække, men forslaget kan i spillet
gennemføres ved kvalificeret flertal.
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3. SESSION: Pressemøde
Forberedelse ca. 10 min. og præsentationer + spørgerunde ca. 30 min.
I den tredje session får vi opsummeret dagens diskussioner og resultater. Alle landenes presserådgivere og en fra hver af de tre ekspertgrupper holder et kort oplæg på
1-2 minutter, hvor de beskriver dagen fra deres synspunkt. Er landet/ekspertgruppen
tilfredse med klimaaftalen? Hvem tog ansvar for fællesskabet og hvem tænkte mest
på deres egen industri? Efter oplæggene skal først journalisterne og dernæst resten
af grupperne stille spørgsmål.
Præsentation
Sessionen starter med, at redaktøren kort introducerer pressemødet.
Forberedelse
Alle grupperne mødes hurtigt og diskuterer de vigtigste pointer fra dagen. Det er vigtigt,
at de beskriver dagen ud fra deres synspunkt og ikke ud fra generelle betragtninger.
Journalisterne forbereder 2-3 spørgsmål per medie.

Særlige opgaver for redaktør og journalister
Redaktøren styrer ekspertpanelet og pressemødet. Redaktøren byder velkommen,
går rundt med mikrofonen og hjælper med at få understreget pointer. Derudover er
det redaktørens rolle at vejlede journalistgrupperne, der er fordelt på tre medier (se
rollekortene). Redaktøren skal læse og godkende artiklerne, før de offentliggøres, og
sikre, at de bliver distribueret og vist til alle deltagere i spillet effektivt. Det kan gøres
ved at slå artikler op på et webforum, via power point vise dem på projektoren eller
hænge dem op på en opslagstavle.

Pressemødet - forløb
1. Redaktøren beder presserådgiverne og en fra hver ekspertgruppe
om at gøre sig klar på scenen
(den ene langside af forhandlingsbordet). Grupperne skal huske at
medbringe deres skilt, så alle kan
se, hvem de repræsenterer.
2. Redaktøren byder velkommen til
panelet.
3. Ekspertgrupperne præsenterer
først, dernæst presserådgiverne
(1-2 minutter per gruppe).
4. Herefter åbnes for spørgsmål fra
salen (ca.15 min). Hvis journalisterne ikke frivilligt rækker hånden
i vejret, bør redaktøren spørge
grupperne direkte.
5. Hvis tiden tillader det, kan der
åbnes op for spørgsmål fra resten
af salen.
6. Redaktøren takker alle deltagerne.

Journalisterne har en vigtig funktion i spillet. De stiller spørgsmål til lande og interessenter og videreformidler svarene. Ved at stille spørgsmål til flere aktørers holdninger
og bore i svarene er journalisterne med til at sætte dagsorden for, hvad der diskuteres.
Det er vigtigt, at journalisterne er bevidste om den indflydelse, de har.
Redaktøren skal sørge for at koordinere tæt med Donald Tusk.
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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 på klimaområdet. Eleverne
får desuden et realistisk indblik i centrale aktører i europæisk
politik. Spillet er både egnet til grundskolen og gymnasiet,
da spillets faglige niveau kan hæves eller sænkes af spillelederen. Derfor skriver spillet sig både ind i kompetencemål
og færdigheds- og vidensmål for grundskolen samt faglige
mål og kernestof for gymnasiet.
Grundskolen
Spillet er blandt andet egnet til udskolingen i folkeskolen.
Hvor eleverne får viden om beslutningsprocesser i EU samt
en større forståelse for politiske problemstillinger indenfor
EU. Eleverne skal, på baggrund af den viden de får opbygget
i spillet, kunne diskutere problemstillinger og komme med
forslag til handlinger.
Spillet behandler også læringsmål inden for de naturvidenskabelige fag, med fokus på bæredygtighed og klima.
Gymnasiet
Spillet retter sig direkte til bekendtgørelsen for samfundsfag
i gymnasiet, og byder ind med indsigt i politiske beslutningsprocesser og hvordan politikområder er påvirket af EU. Eleverne skal kunne fremføre
synspunkter, argumenter, vurderinger og konkrete løsningsforslag ud fra et fagligt
grundlag. Ligeledes bliver eleverne styrket i at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger og anvende samfundsfaglige begreber og metoder.
Naturgeografi er også repræsenteret og kernestof om klimaet og vejrets betydning
for menneskers livsvilkår, vil blive behandlet.
Gennemtestet materiale
Spillet om EU’s fremtid er udviklet og forbedret i et forløb med i alt fire dagsarrangementer i foråret 2018, hvor DEOundervisnings medarbejdere har været ude på gymnasier
og folkeskoler og arbejdet med både elever, lærere og pædagogiske konsulenter.
DEOundervisning har siden 2009 udarbejdet rollespil til brug i undervisningen i
EU-emner. Spillene trækker på de øvrige materialer, vi udgiver på vores hjemmeside
www.undervisning.deo.dk, hvor en række temapakker til ungdomsuddannelserne
og forløbspakker til 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 DEOundervisning
med Kasper Tonsberg Schlie og Camilla Polack
som projektledere.
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DEOundervisnings rollespil omfatter navne på
virkelige personer, institutioner og organisationer. Beskrivelserne af disse er tilpasset spillenes
logik og er derfor forsimplede og ufuldstændige. Politiske holdninger, motivationer og
organisationsformål i spillet kan derfor afvige
fra forhold i virkelighedens verden.
Spillet ”Kan EU redde klimaet?” er en del af
projektet European Youth in Troubled Times,
der har modtaget støtte fra Jean Monnet-puljen
under Erasmus+.

