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Inledning 

Att leva i en värld där vi ständigt kommer i kontakt med nyhetsuppdateringar kan vara både 

utmanande och förvirrande, inte minst för ungdomar. Med nyhetsrapporteringar direkt i 

mobilen eller delade artiklar på Facebook får vi snabba men relativt ytliga bilder av vad som 

försiggår i omvärlden. Vi läser om självmordsbombare, IS spridning, spänningar mellan USA 

och Ryssland, terroristattentat och otalet andra hemskheter och utan djupare förståelse är det 

väldigt lätt att skapa förutfattade meningar och generaliseringar vilka inte ovanligtvis kopplas 

till religion.  

Huvudfokus i detta arbete kommer att ligga i följande centrala innehåll: 

”Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt.” LGR 11 

Målet med detta arbete blir således att tillsammans med eleverna arbeta med en av de mest 

aktuella konflikterna i världen de senaste fem åren, nämligen Syrien-konflikten. Denna 

konflikt har inte bara haft en påverkan på folket i Syrien utan även stora delar av Europa i och 

med den stora flyktingströmmen som eskalerat det senaste året.               

Utöver det centrala innehållet är målet att detta arbete skall ge eleverna en större förståelse för 

människor från andra kulturer i nöd och genom öppen diskussion och kunskap bemöta den 

främlingsfientlighet och intolerans som kan infinna sig vid tider som dessa.  

 

Inledningsvis kommer didaktiska verktyg för bland annat lektionsupplägg att diskuteras och hur detta 

anpassats till det valda centrala innehållet. Vidare kommer ett mer detaljerat schema för hur vardera 

lektion kommer att genomföras, vad och varför de innehåller detta och slutligen kommer en kortare 

diskussion över arbetet och dess eventuella problematik.    
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Didaktisk teori 

Etnografiska glasögon 

När vi ser oss omkring i dagens samhälle så märker man av den stora mångfalden i Sverige på 

flertalet sätt. I städer växer moskéer fram, ett nytt matutbud ses i affären, ett större behov av 

specialutbildade lärare behövs för att kunna ge nyanlända en bra start på sitt nya liv här i 

Sverige. För det mesta, hoppas jag, och vill jag se att detta möts utan motstånd, men det är 

inte ovanligt att när människan möter traditioner som inte är oss bekanta så kan förenklingar 

och stereotypiseringar skapas. (Berglund, 2014, s. 125) Ser vi på den etnografiska metoden ur 

ett religionsdidaktiskt perspektiv innebär det att lärare skall ge eleverna en större förståelse för 

människors känslor, tankar och beteendet för att undvika att fördomar, diskriminering eller 

rasistiska tankegångar. (Berglund, 2014, s. 127) 

Detta är även något som tas upp i läroplanen under religionskunskapens syfte, här lyfter de 

fram vikten av att undervisningen skall göra eleverna uppmärksamma över att olika 

människor uttrycker och utövar sin religion på olika sätt, det vill säga att det finns många 

olika tolkningar av samma religion. (Skolverket, 2011, s. 198) Att sätta dessa etnografiska 

glasögon på eleven kan hjälpa dem att få ett djupare och bredare kunnande om andra kulturer 

vilket förhoppningsvis kan skapa en bra grund där lärare kan bemöta främlingsfientlighet och 

hjälpa eleverna att utveckla en känsla för tolerans. (Berglund, 2014, s. 127) 

Ur ett religionsdidaktiskt perspektiv innebär dessa etnografiska glasögon att läraren gör ett 

försök att ge eleverna en möjlighet att studera religiösa händelser som eleverna kanske inte 

vanligtvis lägger någon större tonvikt vid eller tar sig tid att undersöka närmare, (Berglund, 

2014, s. 128) något som detta arbete kommer att ge dem möjlighet till.  

Didaktikens grundläggande frågor 

Två av de kanske viktigaste didaktiska frågorna för en lärare när det kommer till undervisning 

är ”Vad?”, det vill säga, vad ska läras ut samt ”Varför?”, varför just detta? (Liberg, 2014, s. 

336)  

Samtidigt som frågorna ”Vad?” och ”Varför?” är viktiga inom didaktiken så blir det svårt att 

få undervisningen att flyta utan att se till ytterligare två begrepp nämligen; ”Vem?”, vem är 

det som skall lära sig och ”Hur?”, hur lär sig denne på bästa sätt? Som lärare måste Vem-

frågan ställas i relation till både Vad- och Hur-frågan för att på bästa sätt ge en optimal 

utgång. (Liberg, 2014, s. 340) 
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Vem? 

Elever har, inte minst under sitt sista år på högstadiet, stora ryggsäckar med intressen, 

attityder, erfarenheter och kunskaper. Fyllda med kunskap förmår de att välja bort saker som 

inte intresserar dem och det riskerar att leda till utebliven kunskap. Det blir därför otroligt 

viktigt för lärare att skapa en undervisning som motiverar eleverna till vidare lärande. Genom 

att ta vara på elevernas ryggsäckar och involvera eleverna i planerandet av lektionerna kan 

motivation bibehållas. (Liberg, 2014, s. 341 – 342) Detta tankesätt stöttas även av läroplanen 

som under skolans värdegrund skriver att det viktigt att låta eleverna delta i planeringen och 

utvärdering av undervisningen. Att aktivt få välja innehåll, ämnen eller teman i 

undervisningen kan ge eleverna en möjlighet att utveckla ansvarstagande och inflytande. 

(Skolverket, 2011, s. 8) I denna klass som detta arbete kommer att utföras finns det ett stort 

intresse att diskutera dagsaktuella händelser, vilket troligtvis kommer att generera i ett gott 

deltagande från eleverna.     

Hur? 

Utöver det faktum att undervisningsplaneringens struktur skall engagera eleverna så skall den 

även utmana dem. En sådan struktur är baserad på hur stark klassificering läraren sätter upp 

mellan olika innehållsämnen, det vill säga huruvida det finns en länk mellan olika innehåll 

eller om de är åtskilda. De två klassificeringarna som man skiljer på är svag och stark. Detta 

arbetsområde kommer att vara fokuserat på en svag klassificering vilket innebär att ämnen 

sammanförs kring en idé som ett tema, i detta fall kring Syrienkrisen. Här finns även 

möjligheter att föra in annat innehåll, exempelvis, källkritik eller fundamentalism som det 

kommer vara i detta arbetsområde. När valet av en star eller svag klassificering är gjord (i 

detta fall, en svag) görs ett övervägande om hur olika ämnesområden möjligvit skulle kunna 

haka i varandra. Arthur Appelbee har funnit fem grundläggande strukturer. (Liberg, 2014, s. 

342 - 343) Endast två av dessa strukturer kommer att presenteras då det är dessa som passar 

bäst in till den undervisning som eleverna kommer att få i detta arbetsområde.  

Den första är ”sekvensen”, som är vanlig att använda sig av inom de samhällsorienterade 

ämnena, där då inräknat religionskunskapen. När en lärare använder sig av denna struktur ä 

arbetet välstrukturerat och indelat i olika sekvenser, (Liberg, 2014, s. 344) inte helt olikt 

upplägget på det arbetsområde som eleverna kommer att ägna de kommande sex lektioner till. 

Den andra är den ”integrerande strukturen” som handlar om att skapa relationer mellan olika 

innehåll som exempelvis orsakssamband eller relationer mellan det som undervisas och 

tidigare inlärt stoff (Liberg, 2014, s. 344). Då det ämnet som eleverna kommer att arbeta med 
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är fokuserat kring en specifik kris där Islam som religion är i stort fokus är det viktigt att 

eleverna tar med sig det stoff som de tidigare lärt sig om Islam för att utveckla sin kunskap 

om Islams olika inriktningar.  

När planeringen av en undervisning skall genomföras är det centralt att se hur olika moment 

ska genomföras för att flätas samman och skapa relevant innehållsstruktur för eleverna. Det 

vill säga hur undervisningsförloppet skapas på både mikro- och makronivå. (Liberg, 2014, s. 

344) Handlingar som utförs efter varandra i en sekvens kallas ett undervisningsförlopp, ett av 

de kanske enklaste sätten att se detta på en så kallad detaljerad mikronivå är en lärare ställer 

en fråga (initiativ), eleven besvara sedan frågan (respons) och sedan följs svaret upp och 

utvärderas (evaluering). Exempelvis:  

Initiativ: Läraren: Hör IS till Sunnitiska eller Shia-islamska falangerna? 

Respons: Eleven: Sunni 

Evaluering: Läraren: Ja, bra! 

(Liberg, 2014, s. 345) 

Under lektion ett, två och tre, som till största del är i form av föreläsningar där eleverna 

kommer att ta in information kommer mikronivån dominera. Det vill säga att under 

föreläsningarna kommer läraren följa ovanstående exempel, mestadels för att se till att 

eleverna hänger med och förstår det som föreläsningen handlar om.  När ett 

undervisningsförlopp utförs på makronivå innebär det att eleverna genom olika steg och 

infallsvinklar skapar en större förståelse för exempelvis begrepp eller händelser, vilket är 

anpassningsbart när elever exempelvis arbetar i grupp där eleverna bidrar med olika 

infallsvinklar.  (Liberg, 2014, s. 345 - 346)  

I projektet eller snarare arbetsområdet kommer eleverna att få analysera en konflikt utifrån 

olika infallsvinklar och synsätt, det vill säga på makronivå. Arbetsområdet handlar till största 

del om Syrien-krisen och eleverna kommer genom flertalet infallsvinklar att få en större 

förståelse för de olika synsätten som en konflikt av denna kaliber kan erbjuda.  

Genomförande 

Det arbetsområde som denna årskurs 9 klass (början av sista terminen) kommer att arbeta med 

under de kommande två veckorna är uppdelat i sex lektioner. De första tre lektionerna 

kommer att vara mer teoretiskt inriktade medan de sista tre kommer vara av en mer praktisk 
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karaktär. Klassen består av totalt 24 elever som under de sista tre veckorna kommer att delas 

in i sex grupper med fyra elever i varje grupp.  

Lektionsinnehåll 

Här följer en mer detaljerad plan över vad varje lektion kommer att innehålla med enkla 

kopplingar till teorier och styrdokument som är relevanta för detta arbetsområde. 

Avslutningsvis finns en plan för hur bedömningen av eleverna kommer att se ut efter avslutat 

arbete.   

Lektion ett 

Måndag – 60 minuter 

13.00 – 13.10 

Den första lektionen i detta tema kommer att börja med en kort introduktion på ca tio minuter 

där kommer läraren redogör för det arbetsområde som kommer att beröras under kommande 

sex lektionerna, nämligen Syrien-krisen. I denna introduktion kommer även eleverna 

informeras om hur och vad som kommer examineras i slutet av arbetet.  

13.10 – 13.40 

Efter detta kommer de nästkommande 30 minuterna bestå av en föreläsning om Islamska 

staten (IS) som är en av de tre stora aktörerna i den rådande krisen i Syrien.   

Islamska staten (IS) grundades 2006 efter att de brutit med den ökända terrororganisationen 

al-Qaida, ökända för attacken på World Trade Center den 11 september 2001. IS, hette 

tidigare al-Qaida i Irak men bröt som sagt med organisationen efter att ha blivit kritiserade av 

moderorganisationen för att ha varit för brutala. Dock såddes ett frö till skapande av IS redan 

under slutet av 70-talet fram till slutet av 80-talet när Sovjet ockuperade Afghanistan. Under 

denna tid anslöt sig många radikala muslimer från Mellanöstern där de som valde att ta till 

militanta medel bildade organisationen al-Qaida. Is kom under 2013, när inbördeskriget i 

Syrien trappades upp, även att etablera sig här.         

IS är som sagt en militant organisation var mål är att skapa ett enhetligt Islam, oavsett medel. 

Gruppen har invaderat och tagit över områden i både Irak och Syrien och har en lång lista 

med brott mot de mänskliga rättigheterna och anhängare över hela världen. Områden som 

erövrats av IS ”arme” kallas ”kalifat”, det vill säga ett rike som styrs av kalifen enligt Allahs 

principer. Den aktuella ledaren eller kalifen är för tillfället en 45-årig man från Irak vid namn 

Abu Bakr al-Bagdadi.   
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När det kommer till den religiösa tillhörigheten inom IS så faller de under den sunnitiska tron, 

det vill säga att man anser att makten efter Mohammed skall väljas, inte ärvas. IS räknas till 

en trosriktning som kallas Salafism, en väldigt liten inriktning inom den sunnitiska tron. Men 

även inom Slafismen sticker IS ut en aning då deras mål är att återinföra gamla traditioner, en 

tradition som skulle ge dem rätten att mörda alla som inte följer deras lära. (Ohlsson, 2015, 15 

december)   

Exempel på punkter som är av vikt att ta upp i föreläsningen är: 

 Visa en karta över Islams inriktningar för att påvisa IS storlek i jämförelse med andra 

inriktningar http://oprev.org/2010/01/landscape-of-islam/  

 Målet för den Islamska staten i krisen 

 Historik, hur har de uppstått? 

 Religiös tillhörighet 

13.40 – 14.00 

De sista 20 minuterna av lektionen kommer fokusera på att förklara och problematisera 

begreppet fundamentalism för eleverna. Detta görs då detta är ett problematiskt begrepp som 

både internet och människor har en förmåga att slänga sig med utan att egentligen kunna sätta 

det i kontext.      

Fundamentalism är och har länge varit ett väldigt debatterat begrepp och användningen av det 

har varierat. Som ett resultat av detta betyder det att det måste råda en varsamhet med vad och 

vilka vi väljer att knyta till detta begrepp, inte minst ur en semantisk synpunkt. Historien 

bakom begreppet fundamentalism sträcker sig ca 100 år bakåt i tiden, vilket historiskt sett ses 

som en relativt kort tid. Begreppet härstammar från kristendomen, närmare bestämt från 

protestantismen. Under början av 1900-talet producerade flertalet författare med protestantisk 

bakgrund ett antal essäer under namnet ”The Fundamentals”. Detta gjorde de av den 

anledningen att de ansåg att samhället höll på att glida ifrån den kristna trons grunder. (Franck, 

2014, s. 66 - 68)  

Det var i slutet av 1970-talet, efter den islamska revolutionen i Iran, som forskare och 

journalister kom att överföra begreppet från dess kristna grund till ett muslimskt 

sammanhang. Ett överförande av en term som fundamentalism som är så hårt grundat i 

kristendom till ett muslimskt sammanhang kommer inte utan problem, inte minst när det 

kommer till media. Den västerländska median är inget undantag i detta som efter detta började 

http://oprev.org/2010/01/landscape-of-islam/
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använda fundamentalism för att beskriva allt från islamisk politisk aktivism till aktiviteter 

som kunde kopplas till våld med religiös bakgrund. (Roald, 2012, s. 223 – 224) 

Att vara en fundamentalist har fått en otroligt negativ klang i dagens samhälle och det är 

säkerligen många generaliserar när det gäller islam och anser att alla muslimer är 

fundamentalister, eller kanske till och med terrorister?  

Från början var en fundamentalist en person som ansåg att den heliga skriften var ofelbar och 

det som stod i den var historisk fakta och inte symboliskt, med detta synsätt så skulle det 

enligt Roald (2012) var möjligt att kalla nästan alla muslimer för fundamentalister. Utgår vi 

istället från att fundamentalism betyder en bokstavlig tolkning av en helig skrift, så blir de 

muslimska fundamentalisterna väldigt få till antal. (Roald, 2012, s. 223 – 224) 

Som sagt så har begreppet fundamentalism blivit ett väldigt mångfasetterat begrepp och det är 

inte ovanligt att det används på felaktiga sätt, inte minst på internet. Som framtida lärare ser 

jag därför en stor vikt i att ge eleverna en historisk överblick en var begreppet härstammar 

ifrån , inte minst för att undvika missuppfattningar om att det exempelvis endas är 

applicerbart på Islam.   

Lektion två  

Onsdag – 50 minuter 

10.10 – 10.40 

Den andra lektionen kommer att börja med en föreläsning på ca 30 minuter om Oppositionen 

som är den andra av de tre aktörer som kommer att granskas i detta arbete.  

Det är den 15: mars, 2011 som ”Vredens dag” utlyses av aktivister i Syrien. I och med detta 

uppmanar de folket till fredliga protester mot den sittande presidenten Bashar al-Assad och 

hans regim. Men de fredliga protesterna slutar med att fem demonstranter dödas i staden 

Daraa, syrienkonflikten har tagit sin början. I maj bildar oppositionen det Syriska nationella 

rådet (SNC) och kraven är tydliga, oppositionen kräver Assads avgång. Under hösten samma 

år så bildas Fria Syriska Armén (FSA), denna grupp består av avhoppare från Assad regim 

men är till skillnad från SNC villiga att ta till vapen i striderna. (Ohlsson, 2016, 13 mars) 

Under 2013 börjar FSA få ett större fäste och de börjar ta kontrollen över de nordliga 

provinserna i Syrien som är mycket folkrika. Men under 2013 börjar även Jihadistisk grupper 

tillsammans med IS (dåvarande ISIS) börjar anfalla samhällen i norra Syrien som är under 

kontroll av FSA. (Ohlsson, 2016, 13 mars) 
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Ett av problemen inom oppositionen eller rebellerna som de även ibland kallas är att det idag 

finns över 1000 stycken olika rebellgrupper. Det finns en djup splittring mellan dessa och de 

slåss inte bara mot regimen utan även mot varandra vilket leder till att denna kris kan bli svår 

att lösa. Majoriteten av invånarna i Syrien är araber varav två tredjedelar av dessa är 

sunnimuslimer och det är sunnimuslimerna som är den drivande kraften i kampen mot Assads 

styre. (Ahola, 2015, 16 september) 

Det kommer även stöd till oppositionen från utomstående länder, bland annat USA och 

Turkiet som stöttar vissa oppositioner både politiskt och finansiellt. Men även den militanta 

delen av oppositionen finner stöd från utomstående länder där Qatar och Saudiarabien bidrar 

med donationer och militärt stöd. (Ahola, 2015, 16 september) 

Exempel på punkter som är av vikt att ta upp i föreläsningen är: 

 Påvisa hur många olika grupper det är som är involverade i oppositionen 

 Målet för oppositionen i krisen 

 Den religiösa tillhörigheten inom oppositionen 

 Vilka utomstående länder som stöttar oppositionen 

10.40 – 11.00  

De sista 20 minuterna kommer eleverna att tilldelas ett häfte med en mängd relevanta begrepp 

med korta beskrivningar om vad de betyder. Tillsammans med eleverna kommer läraren 

därefter gå igenom dessa begrepp för att klargöra eventuella frågetecken. Dessa begrepp ska 

fungera som en hjälp för eleven under det fortsatta arbetet. 

Lektion tre 

Fredag – 50 minuter 

11.10 – 11.40 

De första 30 minuterna av den tredje föreläsningen kommer att tillägnas den tredje och sista 

aktören som är i fokus i den rådande krisen i Syrien, nämligen regimen. 

I Syrien sitter president Bashar al-Assad vid makten, detta har han gjort sedan år 2000 då hans 

far, diktatorn Hafez al-Assad avled. Hafez bedrev under sina 30 år som makthavare i Syrien 

en politisk ideologi som drevs ur ett anti-västerländskt perspektiv. Det mesta pekar på att hans 

son efter att stridigheterna i Syrien bröt ut föll in i samma spår som sin far. Redan från början 

bemötte regimen de fredliga protesterna med vapen och med tiden började demonstranterna 
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besvara med samma medel och det nu fem år gamla kriget pågår fortfarande. (Åkerman, 2013, 

2 september)  

Familjen Assad tillhör den shiamuslimska grenen inom Islam, närmare bestämt Alwariterna 

som är en minoritet i Syrien med (12 procent). Många av minoriteterna i Syrien, bland annat 

alwariterna och druserna, är oroliga för hur utvecklingen och situationen för dem skulle se ut 

om oppositionen som till största del består av sunnimuslimer (majoritet) skulle ta makten i 

landet. (Ahola, 2015, 16 september) 

Ryssland har vid flertalet tillfället visat stöd för regimen i Syrien genom att de vid flera 

tillfällen lagt in Veto mot sanktioner i Syrien. I månadsskiftet september och oktober, 2015, 

träder Ryssland på riktigt in i kriget på regimens sida genom att utföra flygräder mot vad de 

påstått vara IS-mål.  Dock kommer flygräderna att kritiseras av bland annat USA som påstod 

att målen i själva verket var oppositionen. (Ohlsson, 2016, 13 mars)  

Media har en stor förmåga att spegla Is som kanske den största boven i Syrien-konflikten men 

enligt människorättsorganisationen Syrian Network for Human Rights så har 

regeringstrupperna mellan januari och juli 2015 dödat 7894 personer medan IS tros ligga 

bakom 1131 dödsfall. (Ahola, 2015, 16 september) 

Exempel på punkter som är av vikt att ta upp i föreläsningen är: 

 Målet för Regimen i krisen 

 Regimen och Al – Assads historia 

 Den religiösa tillhörigheten i regimen 

 Vilka utomstående länder som stöttar regimen 

11.40 – 12.00 

De sista 20 minuterna av denna lektion kommer att fokusera på källkritik, detta för att ge 

eleverna ett stoff att ha i bakhuvudet inför det kommande arbetet med artiklar.  

Den digitala revolutionen har under det senaste decenniet utvecklats explosionsartat och 

skapat stora förändringar när det kommer till lärande. Närheten till faktakunskaper ligger bara 

ett knapptryck bort tack vare sökmotorer som Wikipedia och Google. (Selander & Kress, 

2010, s. 85)  

Det tidigare behovet av att memorera och presentera information har i takt med den digitala 

utvecklingen minskat. Istället behovet av att analysera, organisera och kritiskt granska den 
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information som internet delger oss blivit allt viktigare Vi måste även lära oss sålla bort svagt 

underbyggd information och istället ta vara på den vetenskapliga och starkt underbyggda 

informationen. (Säljö, Liberg & Lundgren, 2014, s. 700) Vikten av att lära eleverna att 

utveckla kunskap i att kritiskt granska källor, inte minst när det gäller religion, är något som 

tas upp i läroplanen under religionskunskapens syfte. (Skolverket, 2011, s. 198) Tack vare att 

internet är öppet för alla och vem som helst (inte minst när det gäller Wikipedia) kan bidra 

med ”fakta” så ökar vikten av källkritik. Därför anser jag att det är viktigt att upplysa eleverna 

om den problematik som internetbaserad fakta kan skapa och därför hålls denna lektion. 

Lektion fyra 

Måndag – 60 minuter 

13.00 – 13.05 

Denna lektion kommer att börja med en kort introduktion på cirka fem minuter av dagens 

lektion som kommer att innehålla ett grupparbete och en gruppdiskussion som handlar om de 

mänskliga rättigheterna. Eleverna kommer att delas in i sex grupper med fyra elever i varje 

grupp, eleverna kommer därefter att få ett papper tilldelat sig med olika frågor gällande de 

mänskliga rättigheterna som de ska svara på.  

13.05 – 13.25 

Med utgångspunkt att internet består av oändligt många osäkra källor kommer eleverna bli 

dirigerade till FN:s svenska sida (http://www.fn.se) för att minimera risken av att 

informationen de samlar blir felaktig. Frågorna kommer succesivt smalnas av för att riktas 

mot det aktuella arbetsområdet, nämligen Syrien-krisen, exempelvis: 

 Hur många länder har skrivit under de mänskliga rättigheterna? 

 Hur många punkter finns det av de mänskliga rättigheterna? 

 Varför har de mänskliga rättigheterna skapats? 

 Vad händer om ett land bryter mot de mänskliga rättigheterna? 

 Har Syrien skrivit under de mänskliga rättigheterna? 

 I så fall, när skrev de under dem? 

Informationen som eleverna får fram skall de samla i ett dokument på en dator, detta är inget 

som de behöver källhänvisa eller skriva om utan kommer endas att användas som underlag för 

kommande diskussion.  

http://www.fn.se/
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13.25 – 13.55 

Under de kommande 30 minuterna kommer läraren att leda en gruppdiskussion utifrån de 

frågor som eleverna tidigare letat fram svar på. Diskussionen kommer precis som frågorna 

leda succesivt över till Syrien-krisen där eleverna kommer att få fundera, analysera och 

diskutera huruvida denna konflikt innebär brott mot de mänskliga rättigheterna.     

En av anledningarna till eleverna får göra detta är att det enligt läroplanens värdegrund och 

uppdrag är det av vikt att utbildningen både förankrar och förmedlar de mänskliga 

rättigheterna (Skolverket, 2011, s. 7) men det är aven en del av det centrala innehållet för 

religionskunskapen i årskurs 7 – 9 (Skolverket, 2011, s. 202)  

13.55 – 14.00 

Under de sista fem minuterna av lektionen kommer läraren att dela ut ett papper till eleverna 

med information om nästkommande lektions grupparbete samt en hemläxa till nästa lektion. 

Informationen på pappret är olika beroende på vilken grupp eleverna tillhör men generellt 

innehåller de samma uppmaningar: 

 Ert fördjupningsämne kommer att vara: IS/Oppositionen/Regimen 

 Hemläxa: Leta upp artiklar som kan hjälpa er att ge svar på följande: 

- Historik/Bakgrund till IS/Oppositionen/Regimen 

- Målet för IS/Oppositionen/Regimen i konflikten 

- Motståndare till IS/Oppositionen/Regimen i konflikten 

- Religiös tillhörighet inom IS/Oppositionen/Regimen 

- Synliga brott mot de mänskliga rättigheterna inom IS/Oppositionen/Regimen 

- Andra länder som stöttar IS/Oppositionen/Regimen? 

- Egen fakta som ni uppfattar som intressant 

 Ni får endas samla er fakta från följande webbaserade tidskrifter: 

- Göteborgsposten  http://www.gp.se  

- Dagens Nyheter  http://www.dn.se  

- Svenska Dagbladet  http://www.svd.se  

- Sydsvenskan  http://www.sydsvenskan.se  

 Se till att göra hemläxan ordentligt då detta kommer att underlätta för ert fortsätta 

arbete. 

 Examination: Utifrån er insamlade fakta skall ni sedan filma er själva med exempelvis 

mobilkameror när ni presenterar er aktör i konflikten (ca. 5 minuter). Presentationen 

http://www.gp.se/
http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
http://www.sydsvenskan.se/
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skall vara i form av en nyhetssändning, se till samtliga i gruppen får möjlighet att 

presentera lika mycket.  

 Efter visningen av dessa ”nyhetssändningar” kommer vi ha en kort gruppdiskussion 

där vi öppet diskuterar och sammanfattar konflikten. 

Lektion fem 

Onsdag – 50 minuter 

10.10 – 11.00 

Eleverna kommer under denna lektion (50 minuter) att arbeta fritt i sina grupper för att 

sammanställa den information de tagit fram, för att sedan filma sin ”nyhetssändning”. Läraren 

kommer finnas i elevernas omgivning för att hjälpa dem vid behov. Läraren kommer under 

denna process även vara flexibel med arbetstiden, om denna märker att tiden är för knapp 

finns utrymme för att arbetet med sammanställningen och filmningen även kan fortsätta 

nästkommande lektion. Därmed kommer redovisningen och diskussionen att skjutas upp till 

kommande måndag. 

Pedagogen John Dewey var en av de många förespråkarna för socialt samspel. Han ansåg att 

skolan agerade som en gemenskap och att det var väldigt viktigt att elever involverades i 

aktiviteter där samarbete låg i fokus. Dewey såg att nyckeln till verkligt lärande låg i 

funktionella aktiviteter i sociala sammanhang. (Phillips & Soltis, 2015, s. 89) 

Inom det så kallade sociokulturella perspektivet fanns förespråkare som Vygotsky som talades 

det om vikten av ett socialt samspel för lärande. Det sociokulturella perspektivet poängterar 

att elever skapar kunskaper och erfarenheter genom sampel med andra och att interaktion och 

kommunikation är nycklarna till detta samspel. Betoningen på samspelet mellan elever inom 

det sociokulturella perspektivet påvisar att kunskap inte är något som överförs mellan 

människor utan snarare är något som vi deltar i. (Säljö, 2014, s 307)  

Precis som Vygotsky och Dewey anser jag att det sociala samspelet mellan eleverna är av stor 

vikt i klassrummet. Möjligheten att hjälpa och stötta varandra i grupparbeten eller 

gruppdiskussioner ser jag som en möjlighet för att även elever som kan vara aningen blyga 

skall få en möjlighet att visa sin kunskap i klassrummet. Självklart finns det även problem 

med dessa arbetssätt, så som att dynamiken i gruppen kan vara dålig och leda till 

ineffektivitet, eller att enstaka personer i gruppdiskussioner är starkare karaktärer vilket kan 

leda till att vissa elever kommer i skymundan.    
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Lektion sex 

Fredag – 50 minuter 

11.10 – 12.00 

Målet är att eleverna under denna lektion skall visa sina ”nyhetssändningar” för de övriga i 

klassen och därefter kommer en kort öppen diskussion och sammanfattning av konflikten 

samt en utvärdering av fördelar och nackdelar med att använda sig av artiklar som källa. Som 

tidigare nämnt kommer läraren att vara flexibel med arbetstiden. Inget kommer att vara 

inplanerat under kommande lektion (måndag) för en eventuell förlängd tid att filma men även 

som en säkerhet då redovisningarna eventuellt skulle kunna dra ut på tiden, eventuellt på 

grund av tekniska problem eller mänskliga faktorer.  

Lektion sju 

Måndag – 60 minuter (Eventuellt) 

Extralektion till redovisningar, gruppdiskussion och sammanfattning vid behov. 

Bedömning  

Det huvudsakliga som kommer att bedömas under detta arbetsområde är följande centrala 

innehåll: 

”Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt.” (Skolverket, 2011, s. 210) 

Eleverna kommer i första hand bli bedömda som grupper då den största delen av detta 

arbetsområde innefattar olika grupparbeten och gruppdiskussioner. Problemet med detta kan 

självklart bli att vissa elever kan uppfatta att deras betyg borde varit högre eller att andra får 

ett högre betyg än vad de förtjänat. Därför kommer inte någon ”betygs-bokstav” att delas ut 

till eleverna utan istället kommer de få en sammanfattande kommentar om vad som varit bra 

och vad som behöver utvecklas vidare.  

Det främsta betygskriteriet som läraren kommer att se till är huruvida: 

”Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i 

huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.” (Skolverket, 2011, s. 205 – 206) 
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Diskussion 

Politiska likväl religiösa konflikter är ofta mångfasetterade och väldigt komplexa och detta 

stämmer även in på Syrien-konflikten, vilket gör det väldigt viktig att diskutera. Detta är 

kanske den mest omskrivna konflikten i dagen läge då den syns i så gott som varenda 

medium, samtliga som våra unga har enkel tillgång till. Denna konflikt är dock inte endast 

något som de läser om i tidningar eller på nätet utan även en konflikt som visar effekt i 

Sverige genom de stora flyktingströmmarna som den skapat. Dessa två anledningar gör att det 

enligt min mening finns en stor anledning till att diskutera det inom skolans fyra väggar.  

Även om den Islamska staten av media målas upp som den värsta skurken i konflikten så är 

det viktigt att lärare ger elever en möjlighet att upptäcka och analysera fler ingångar och 

vinklar i en så pass världspåverkande konflikt. Förhoppningen är att genom detta 

arbetsupplägg ge eleverna en möjlighet att i grupp se närmare på de tre största aktörerna i 

Syrien-konflikten och där med kunna skapa sig en mer detaljerad kunskap om hur de olika 

aktörerna agerar och varför.   

Konflikten i Syrien har skapat stora flyktingströmmar över hela världen och eleverna i skolan 

möts och kommer fortsätta mötas av kulturer, traditioner och värderingar på ett nytt sätt som 

de kanske inte har gjort tidigare. Detta tillsammans med en växande främlingsfientlighet som 

tycks få fäste i samhället gör att detta arbetsområde enligt mig blir av stor vikt. Så, utöver det 

huvudsakliga målet att undersöka konflikten i Syrien är det underliggande målet med arbetet 

att skapa eftertänksamhet bland eleverna och där igenom bli någon slags grund till att 

motarbeta generalisering av Islam och rasdiskriminering.  

Problemet med att diskutera en så pass aktuell händelse som denna är att informationen i stor 

utsträckning är begränsad till tidningar, vilket inte bör ses som de säkraste källorna då det inte 

är ovanligt att dessa kan vinklas för att få fram ett budskap. För att bemöta detta blev valet 

helt enkelt att endast tillåta att eleverna samlade sin information från fyra utvalda tidningar 

med förhoppningen att informationen skulle bli relevant och relativt korrekt.  

Tiden för arbeten är alltid svår att uppskatta i arbeten inte minst med ett så pass 

diskussionsvänligt ämne som detta. För att bemöta detta valde jag att frigöra en dag för att ha 

ett spelrum vid behov av ändringar.  

För att kunna diskutera och skapa ett mervärde i ett arbete som detta har insikten blivit att de 

så kallade etnolografiska glasögonen är otroligt viktiga, inte minst för att skapa nyanseringar i 

elevernas synsätt på flyktingar.  
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