Aktuella Konflikter
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver samband
med underbyggda resonemang.
E
Du kan använda olika källor för
inhämtning av fakta.

C
Du kan självständigt söka relevanta
källor och föra resonemang utifrån
dessa.

A
Du kan självständigt söka relevanta
källor som belyser många olika
perspektiv och föra resonemang
utifrån dessa.

Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang
och underbyggda argument och kan då i utsträckning växla mellan olika perspektiv.
E
Du kan redogöra sakligt om en
aktuell konflikt.
Du kan redogöra för orsaker till en
aktuell konflikt.
Du kan redogöra för åsikter från
olika sidor av en aktuell konflikt.
Du kan resonera om konsekvenser
av och lösningar på en aktuell
konflikt.

C
Du kan resonera om orsaker till en
aktuell konflikt.
Du kan resonera om olika
uppfattningar om en aktuell
konflikt.
Du kan resonera om och värdera
minst två olika konsekvenser av
eller lösningar på en aktuell
konflikt.

A
Du kan föra ett utvecklat
resonemang om en aktuell konflikt
där orsakerna även
problematiseras.
Du kan resonera och värdera de
olika uppfattningar som finns om
en aktuell konflikt.
Du kan resonera om och värdera
flera olika konsekvenser av eller
lösningar på en aktuell konflikt.
Utifrån fakta och egna resonemang
kan du ta ställning i en aktuell
konflikt.

Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på
hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
E
Du känner till de mänskliga
rättigheterna och hur de kränks.
Du vet vad folkrätt är.

C
Du kan ge exempel på olika länder
och olika vis de mänskliga
rättigheterna kränks.
Du kan ge exempel på kränkningar
av folkrätten.

A
Du kan resonera om och
problematisera kränkningar av
mänskliga rättigheter.
Du kan resonera om och
problematisera kränkningar av
folkrätten.

Arbetsprocessen:
1. Välj en konflikt som finns på www.globalis.se/konflikter,
www.sakerhetspolitik.se/konflikter eller www.landguiden.se/konflikter
2. När du valt meddelar du mig, först ut får välja. Har någon redan valt får
du hitta någon annan.
3. Läs in dig på fakta och information om landet och konflikten. Använd
ovanstående källor men sök även i andra pålitliga källor, t.ex. böcker.
Kolla även upp dagstidningarnas bevakning av konflikten.
4. Kom igång med skrivandet i ett google-dokument som du delar med mig.
5. Det är viktigt att du har med de delar i arbetet som finns beskrivna nedan.
6. Se också till så att ditt arbete har med det innehåll som finns angivet
nedan.

Vad ska arbetet innehålla?
 Orsaker: Beskriv och förklara olika orsaker till varför konflikten har uppstått.
Är det ekonomiska, politiska, geografiska, religiösa eller etniska orsaker?
 Konsekvenser: Vilka konsekvenser leder konflikten till? Hur påverkar
konflikten individer, grupper, samhället i stort och naturen på kort och lång sikt?
 FN och de mänskliga rättigheterna: Är FN inblandade? Varför är de i så fall
där och vilka insatser gör FN? Bryter man i konflikten mot de mänskliga
rättigheterna? På vilket vis berörs folkrätten i konflikten? Ge exempel och
förklara!
 Lösningar: Hur ska man lösa konflikten? Vem är det som har makt att lösa
problemet och med vilka medel kan konflikten lösas? Hur påverkar lösningarna
situationen för individen och samhället? Vad finner du själv för lösningar?
Analysera och fundera!
 Källkritik: Använd säkra källor och flera olika källor för att jämföra. Fundera
över vem/vilka som står bakom källorna du använder!

Arbetets olika delar:
1. Inledning
Här ger du en kort introduktion till vad ditt arbete ska handla om och en
motivering till varför du valde att fördjupa dig om just den här konflikten.
2. Syfte
Här skriver du vad du har för syfte med arbetet (vad du vill ta reda på).
Formulera gärna som frågeställningar (ev. i punktform).
3. Redogörelse
Här skriver du fakta om konflikten utifrån vad arbetet ska innehålla (se
föregående sida) och dina frågeställningar. Använd böcker, uppslagsverk och
internet. Skriv inte av källorna.
4. Diskussion
Här sammanfattar du först vad du har kommit fram till utifrån dina
frågeställningar. Sedan diskuterar och analyserar du dina resultat. Du lyfter också
fram egna tankar kring konflikten, dess konsekvenser och tänkbara lösningar. Ta
upp något kring källorna. Fann du sidor som belyste konflikten på olika sätt, hur
beskriver media konflikten?
6. Källor
Du anger här vilka källor du har använt. Om du tar något från Internet ska sidans
hela adress finnas med i källförteckningen. Inte bara google.se! Vid hänvisning till
bok anger du författarnamn, bokens titel och vilka sidor du använt i boken.
7. Presentation
Om du hinner gör du en presentation av ditt arbete på webben i form av video,
ljud, eller annat verktyg du själv väljer.

