
Ett paper 
Konflikter och viktiga historiska händelser efter andra världskriget 
OBS! Detta är ett urval. Det finns mycket mer att arbeta med. Kom gärna med egna idéer!d 
Alla konflikter visar på mål i historia och samhällskunskap, men vill du t ex visa mer av dina kunskaper i 
religion kan du välja en konflikt där just religions-tillhörighet spelar en stor roll.  Geografi ingår också i de 
flesta. 

Bra länkar/program: 

Landguiden		 	 http://www.landguiden.se  
Globalis	 	 	 http://www.globalis.se 
Maps of War         	 	 http://www.mapsofwar.com 
Skolväskan	 	 	 http://www.ystad.se/skolvaskan 
SO-rummet		 	 http://so-rummet.se 
Utrikespolitiska institutet	 	 http://www.ui.se  
Wikipedia	 	 	 http://sv.wikipedia.org  
Gapminder	 	 	 http://www.gapminder.org  
Säkerhetspolitik.se	 	 http://www.sakerhetspolitik.se  
Google Earth 
Med mera...  

• Väst-östkonflikter – ”kalla kriget” 
Koreakriget 1950-53                        

Ungern 1956

Tjeckoslovakien 1968

Berlinmuren 1961

Kubakrisen 1962

Vietnamkriget 1957-75

Sovjetunionens invasion av Afghanistan


• Efter östblockets fall 1989 –1991 
Sovjet och Sovjetunionens upplösning 

Östeuropa förändras – Öst- och Västtyskland försvinner – 
Tyskland bildas

Inbördeskriget i Jugoslavien då nya länder bildas (re)


• På europeisk mark 
Konflikten i Baskien

Nordirland (re)

Romernas situation

Kosovo

Fd Jogoslavien (re)

Ryssland och Ukraina


• Afrika 
Algeriets frigörelse från Frankrike 

Sydafrika – från apartheid till Nelson Mandela

Kriget i Rwanda

Somalia 

Darfur

Revolutioner i Nordafrika vårvintern 2011

Sudan och Sydsudan - hur har det gått? (re)

Nigeria - vad har hänt sedan 2013 - Boko Haram (re)


• Mellanöstern 
Israel – Palstinakonflikten (re)

Libanon

Krig Iran-Irak 1980-88

Gulfkriget 1991

Kurderna ett hemlöst folk

USA:s invasion av Irak 

Inbördeskriget i Syrien och IS (re)

Jemen


• Asien 
Indien blir självständigt – Pakistan bildas – oro i Kashmir än i 
dag (re)

Klanområden i Pakistan – vad händer?

Vad händer i Afghanistan? Talibaner och USA  (re)

Burma (re)

Tibet (re)

Östtimor

Thailand – oroligt semesterparadis

Georgien- Sydossetien –Abchazien


• Latinamerika

Revolution på Cuba

Militärkupp i Chile

30 års inbördeskrig i Guatemala

Colombia – mord och narkotikahandel


• Andra händelser 

Spionage 

Rymdkapprustning

Kärnvapenkrig

Folkgrupper utan länder ex. kurder och romer

Terrorism 
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Arbetsgång: 

1. Välj ett ämne från listan (har du ett annat förslag som inte finns på lisan - prata med 
SO-läraren).  

2. Samla in fakta från olika källor. 
När du bestämt dig för vad du ska skriva om är det dags att samla fakta om ditt 
ämne. Skriv ner vad du redan vet om ämnet och vad du vill veta mer om. Börja 
sedan leta efter fakta. Information hittar du dels på biblioteket (det finns flera bra 
och användbara böcker), dels läroboken i historia men också på internet. Bra länkar 
finns nedan. Tänk också på att använda tidskrifter. 
Tänk på att hela tiden anteckna vilka källor du använder. Var hela tiden kritisk till de 
källor du hittar. Fundera på vem som har skrivit texten och varför. Finns det andra 
källor som kan bekräfta samma fakta. När är texten skriven? Om det är en gammal 
text, finns det mer aktuell fakta? I slutet av arbetet kommer du föra en källkritisk 
diskussion där du redogör för dina tankar.  

3. Sortera dina fakta. 
När du fått ihop tillräckligt med fakta sorterar du informationen. Tänk på att avgränsa 
dig så att ditt ämne inte blir för stort. Bestäm dig för ett par underrubriker som du 
sedan sorterar in dina fakta under.  

Arbetets utformning 

Redovisa ditt arbete enligt följande mall: 
1. Faktadel  
Här presenterar du den fakta du sammanställt. Skriv i löpande text, med rubriker och underrubriker, 
och använd egna ord och formuleringar. Tänk på att du måste förstå det du skriver och att innehållet 
ska vara sakligt och objektivt framställt. Om du behöver göra avskrivningar så använd ”citattecken” 
med tydliga hänvisningar till det du kopierar. Använder du bilder och kartor ska du skriva vad de 
föreställer och denna text ska stå under bilden/kartan. Förklara bakgrund/orsak, själva konflikten och 
eventuella framtidsscenarion.


2. Sammanfattning med diskussion 
I sammanfattningen får det inte förekomma någon ny fakta som du inte tidigare nämnt i arbetet. 
Endast i denna del är det tillåtet med egna tankar. Analysera och reflektera kring de fakta du 
sammanställt och de slutsatser du dragit. Om du arbetar med en pågående konflikt – vilken möjlig 
lösning eller utveckling ser du? Kan vi idag lära oss något av ”din” konflikt? Kan den sättas in i ett 
större sammanhang?


Texten får vara max 700 ord. Till det kommer källförteckning och källkritik och arbetets bilder och/
eller kartor.


3. Källförteckning  
Litteratur: 
Författarens efternamn, förnamn: Titel på boken, förlag och utgivningsår

Tidskrifter: 
Namn på tidskriften: Artikelns namn, publiceringsdatum (dagstidning) eller nummer och utgivare

Intervjuer: 
Efternamn på den du intervjuat, förnamn, vilken person/yrke/erfarenhet personen har

Internet: www – adressen (hela länken och tänk på att skriva upp datum och tid för när du 
hämtar information på nätet)


4. Källkritisk diskussion 
Tänk så här: Vem står bakom informationen? Vad vill den som förmedlar informationen?

Hur gammal är informationen? Är källan trovärdig? Varför/varför inte? Ange alla de källor du hämtat 
information i från.




Bedömning: 

Geografi 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar 
det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika 
delar av världen. 


Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika 
förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av 
världen. 


Historia 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 
tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, 
samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och 
värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 


Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor 
och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar 
fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del 
underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 


I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i 
resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 


Religion 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga 
förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda 
resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang 
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för 
resonemanget framåt. 


Samhällskunskap 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla 
och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några 
samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss 
utsträckning växla mellan olika perspektiv. 


