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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på  
världen – EU.

Ord och begrepp
NATO, försvarsallians, pakt, försvar, femte  
artikeln, det kalla kriget, Warszawapakten

Frågor utifrån programmet
1 NATO är en förkortning av North Atlan-

tic Treaty Organization. Vad får du veta 
om NATO i programmet? Använd dig 
gärna av begreppen ovan i ditt svar. 
a Hur fungerar NATO idag? 
b Vad är syftet med NATO?  
c Hur många länder är med? Nämn någ-

ra av de största.  
d När bildades NATO? Vad var huvud-

syftet då? 
2 Vad är Sveriges roll i NATO? 
3 Vad betyder alliansfrihet? 
4 NATO:s femte artikel är viktig. 

a Vad är den femte artikeln? 
b När har den utlösts? 
c	 Vad	fick	det	för	konsekvenser?

Arbeta vidare
5 I programmet berättas det om  

Sovjetunionens fall. Samtidigt visas  
bilder på när Berlinmuren revs 1989. 
Dessa två händelser hänger ihop.  
Ta reda på mer om hur. 

6	 Finns	det	några	fler	länder	än	 
Sverige som är alliansfria? Vilka?

7 Förenta nationerna (FN) är en organisa-
tion som nästan alla jordens länder är 
med i. Vad är FN:s främsta uppgifter? 
Hur skiljer sig FN:s arbete åt jämfört med 
NATO:s?

8 Vad innebar det kalla kriget? Vilka var 
inblandade och varför kallades det för 
det kalla kriget?

9 Andra världskrigets slut innebar starten 
för	flera	internationella	samarbeten	för-
utom NATO. 
a	 Kan	du	komma	på	fler	exempel.	
b Varför tror du att internationellt  

samarbete ökade nu?

Diskussionsfrågor
10 Behövs militära allianser?
11 Kan man vara helt alliansfri idag?
12 Är militära allianser en bra lösning för 

att förhindra krig, eller är det tvärtom? 
13 Bör Sverige gå med i NATO eller inte? 

Samla argument för och emot ett med-
lemskap. 

14 Vad tror du kommer hända i framtiden 
med NATO? Och kommer Sverige nå-
gonsin att gå med? 
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