
EU-guiden: Verden er 
større enn EU 
 
 
Lærerveiledning utarbeidet av Nei til EU   
 
Om innholdet i heftet: 
Innføringshefte om EU og Norges forhold til EU.  
Unionsutviklingen beskrives og beslutningsprosessene i EU forklares.  
Både den norske folkeavstemningen i 1994 og dagens EØS-avtale er omtalt.  
Fem tema: folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet.  
Utgitt av Nei til EU. 32 sider. Særlig egnet for videregående skole.  
 
EU-guiden og læreplanen 
EU-guiden er relevant for et av kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for 
samfunnsfag, Vg1/Vg2, internasjonale forhold: «gjere greie for EUs mål og styringsorgan og 
diskutere Noregs forhold til EU».  
 
Problemstillinger til tema folkestyre: «demokratisk underskudd» 
• Hva menes det med at EU har et demokratisk underskudd? 
• Hvem foreslår og vedtar lovene i EU? 
• Hva mener du kjennetegner et folkestyre? 
 
Utfyllende lesestoff: 
• Nei til EUs årbok 2014: Hvor går EU? 
• Nei til EUs årbok 2011: Demokratisk underskudd – hvem bestemmer i EU? 
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 1 2010: Stadig mer union (Lisboatraktaten) 
• Nei til EUs faktaark nr 6 2010: Hvilken innflytelse kunne Norge fått i EU? 
 
Problemstillinger til tema solidaritet: «EU stenger de fattige ute» 
• Hva er problemene i EUs handelspolitikk overfor fattige land? 
• Hva er EUs partnerskapsavtaler (EPA) med fattige land? 
• EU er blitt kalt «Festning Europa». Er du enig i at EU stenger grensene for fattige 
mennesker?  
 
Utfyllende lesestoff: 
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 1 2014: Rettferdig handel? 
• Nei til EUs faktaark 7 2013: Ut av Schengen? 
• Nei til EUs arbeidsnotat nr 7 2011: Grenseløs kontroll (justissamarbeid og asylpolitikk) 
 
Problemstillinger til tema velferd og handel: «Krona holder koken» 
• Hvor stor er arbeidsledigheten i Norge sammenlignet med EU? 
• Hva betyr EUs pengeunion og den felles valutaen euro for medlemslandene? 
• Hva er forskjellen på EØS-avtalen og et EU-medlemskap? 



 
Utfyllende lesestoff: 
• Nei til EUs skriftserie Vett 4 2012: Hvordan rammer eurokrisen? 
• Nei til EUs skriftserie Vett 4 2011: Kvinner i krise – EU og likestillingspolitikk 
• Nei til EUs faktaark nr 5 2010: Forskjellene på EU-medlemskap og EØS-avtalen 
• Nei til EUs arbeidsnotat nr 6 2013: Krisepolitikken i EU 
 
Problemstillinger til tema miljø og ressurser: «Klimakrise og miljøkamp» 
• Hva menes med at EU setter miljøet på tiltalebenken? 
• Hva er de viktigste internasjonale miljøavtalene? 
• Hva er forskjellen på landbruket i EU og Norge, og hva betyr det for dyrehelse og miljø? 
 
Utfyllende lesestoff: 
• Nei til EUs arbeidsnotat nr 8 2013: Norge og EU i internasjonalt miljøsamarbeid 
• Nei til EUs faktaark nr 6 2013: Norge påvirker EUs miljøpolitikk 
• Nei til EUs faktaark nr 1 2011: Den felles landbrukspolitikken i EU 
 
Problemstillinger til tema handlefrihet: «EU er ikke all verden» 
• Hvor stor andel av verdens befolkning er med i EU? 
• Hva betyr det at EU skal snakke med én stemme internasjonalt? 
• Hvilke eksempler kjenner du der Norge har spilt en viktig rolle i internasjonale 
organisasjoner? 
 
Utfyllende lesestoff: 
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 5 2012: Fremmer EU freden? 
• Nei til EUs faktaark nr 2 2010: Handlefriheten utenfor EU 
• Nei til EUs årbok 2012: Alternativer til EØS-avtalen 
• Alternativrapporten – Alternativer til dagens EØS-avtale (finnes også i kortversjon), 2012 
 
Det utfyllende lesestoffet kan lastes ned på www.neitileu.no/kunnskapsbank/publikasjoner 
(unntatt Nei til EUs årbok 2014, som må bestilles). 
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