I Vi förklarar- Valspecial 2022 tar Lilla Aktuellt teckenspråk upp ämnen som hör ihop med valet 2022.
Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmen hittar du här:
Lilla Aktuellt teckenspråk - valet | UR Play

Begreppslista till Vi förklarar - Ideologi:
politiker
parti
idéer
ideologi
samhället
städning
sätt
lösningar
mandat
socialism
liberalism
konservatism
nationalism

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.

Ideologi

1 Kan en politiker vara med i olika partier?
a nej, en politiker jobbar bara för ett parti
b ja, en politiker kan jobba för olika partier

2 Vad är ideologi inom politiken?
a partierna tycker lika hur målen ska uppnås
b partierna tycker olika hur målen ska uppnås
c partierna tycker ingenting

3 Sjukvården och skolan, alla partier vill att de ska bli bättre, men vad skiljer?
a partierna har olika syn på hur de ska bli bättre
b partierna har samma syn på hur de ska bli bättre
c partierna jobbar på samma sätt för att de ska bli bättre

4 Vilka fyra ideologier tar Gabriella upp?
A Feminism, rasism, audism och ekologism
b socialism, liberalism, konservatism och nationalism
c kapitalism, kommunism, terrorism, och marxism

5 Har varje parti bara en ideologi?
a ja, varje parti har en ideologi
b nej, ett parti kan blanda olika ideologier

Ideologi

Diskussionsfrågor

Gabriella jämför olika ideologier med olika sätt ni kan städa klassrummet. Vilket av de här
två sätten tycker du vore bäst att städa i klassrummet och varför? På vilket sätt kan det här
jämföras med politiken?

Ta reda på:

De fyra ideologierna: socialism, liberalism, konservatism och nationalism – vad innebär de?
Det här är de största, men det finns fler, vilka fler finns och vad står de för?
Vilka partier finns i Sverige och vad står de olika partierna för?

Tips på länkar för dig som vill veta mer

Ideologierna | UR Play (år 7–9, snart kommer teckenspråkstolkade avsnitt)

Facit: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b

