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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa hur man gör när man undervisar i ett känsligt ämne. Detta  
är ett område som tidigare är dåligt utforskat. Studien behandlar Israel-Palestina konflikten och 
hur den tas upp i gymnasieskolan. Vilka problem är det lärarna möter och måste förhålla sig till?  
Dessa frågor har undersökts genom intervjuer med lärare i läroämnen som förväntas behandla 
konflikten. Dessa ämnen var religionskunskap, samhällskunskap och historia. 

Det som framförallt lyfts fram av lärarna är att ämnet är komplext och att man måste hitta sätt 
att få eleverna att förstå de olika ställningstaganden som görs av olika grupper. En metod som 
med framgång används för att skapa denna förståelse och även engagemang är rollspel. Det är 
även  vanligt  att  eleverna  får  skriva  arbeten  där  de  får  fördjupa  sin  kunskap  i  ämnet  på  ett 
utforskande sätt.

Studien visade på att det är två typer av problem som framförallt framkommer. Det första 
handlade  om  elever  med  starka  åsikter.  Det  var  vanligast  att  man  hade  elever  med  starka  
sympatier för Palestinas sak. De intervjuade lärarna belyste denna problematik från olika vinklar 
och kom även med olika lösningar till detta. Det andra problemet som lärarna möter är rasism 
och antisemitism. Detta problem hade enligt vissa lärare blivit större under de senaste åren. För 
att motverka detta är det viktigt att man tidigt arbetar med toleransfrågan. Förkunskaperna bland 
eleverna är oftast på gränsen till obefintlig vilket även kan vara ett problem.

Nyckelord: Konflikt, Israel-Palestina, intervju, antisemitism, undervisning, tolerans
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1 Inledning

Mellanöstern  som konfliktområde har gått  igenom en mängd faser under åren men har idag 
kommit att handla mer och mer om en konflikt mellan Israel och palestinier. Ämnet är laddat och 
det finns många olika åsikter om vem som har rätt och vem som har fel. Detta laddade ämne 
behandlas i skolan av lärare i flera olika läroämnen. Den undersökning som jag  genomfört i detta 
arbete grundar sig i ett intresse för att se hur Israel-Palestina konflikten tas upp i den svenska  
gymnasieskolan.  Sverige har ofta anklagats för att vara partisk till  förmån för den palestinska 
sidan  i  konflikten.  Detta  ända  sedan  Olof  Palme  uttryckte  sympatier  för  palestinierna  på 
åttiotalet1 till idag när aktioner som Ship To Gaza genomförs med många svenskar inblandade  
och medverkande. Samtidigt ökar spänningarna ständigt inom området, som man kan läsa i den 
lokala israeliska pressen.

Israel has never been as divided by hatred between the religious and the secular, between left and  
right, Jews and Arabs as it is now.2

Vilka konkreta problem möter man i skolan när man tar upp det? Antalet elever i Sverige med 
anknytning till Palestina är fler än antalet med anknytning till Israel. Detta kan eventuellt skapa 
problem i klassrummet. 

Ett annat problem som läraren kan möta är de rent rasistiska eller antisemitiska åsikter som 
finns bland vissa elever. Hur gör man för att bemöta dessa. I skollagen står det i kap1 §2 att  
”...skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” och 
även att alla som verkar inom skolan skall ”aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden”3. Med denna lagtext som grund är det tydligt framlagt 
att lärarna har ett ansvar att agera för mot den eventuella rasism eller antisemitism som man 
möter. I kapitel 2 kommer en kort presentation av konflikten mellan Israel och Palestina för att 
ge en förståelse av varför ämnet är så laddat.

1 http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/820701b_tco_kongress.pdf, s 9-10
2 Strenger, (21/10-10)
3 Skollagen, (1985:1100), Kap 1
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1.1 Problemformulering

Kärnan i det som ska behandlas i detta arbete är hur lärare tar upp Israel-Palestinakonflikten och  
hur man navigerar sig igenom eventuella problem som kan uppstå. Vilka didaktiska val är det 
som görs när man behandlar ett sådant känsligt ämne? I grunden handlar det om hur lärarna 
förhåller  sig till  frågan och vilken bild  som förmedlas genom val  av metod och material.  Jag 
beivrar även fortsatta studier  med observationer av hur det faktiska utfallet  blir.  Det är även 
viktigt att poängtera att detta arbete endast kommer göra ett stickprov av hur det ser ut. I arbetet 
diskuteras även olika problemområden som kan uppstå, det vill säga vilka problem lärarna stöter  
på och hur de bemöter dessa? 

1.2 Syfte & frågeställningar

Syftet  med att genomföra denna undersökning var att  fylla  upp en lucka i  kunskapsgrunden. 
Enligt  den genomförda litteraturstudien  har  ingen tidigare  undersökt  hur  det  ser  ut  i  skolan 
angående detta ämne. Förhoppningen är att kunna fylla delar av denna lucka genom att ställa  
vissa frågor som tidigare inte ställts. 

1.2.1 Huvudfrågor:

Hur behandlas Israel-Palestinakonflikten av lärare inom den svenska gymnasieskolan?

Vilka problem möter lärarna när de behandlar ämnet och hur hanterar de dessa?

1.2.2 Stödfrågor:

I vilka läroämnen tas konflikten upp?
Samhällskunskap, religionskunskap, historia och/eller något annat? 

Vad prioriteras och varför?
Är det den historiska eller samtida konflikten som behandlas?
Vilka aspekter av konflikten behandlas?
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1.3 Centrala begrepp

Den definition av Tolerans/intolerans som används i detta arbete är hämtat från skriften Den 
mångtydiga intoleransen4.

Tolerans likställs med respekt, accepterande och uppskattning av kulturella och andra olikheter.  
Intolerans  används  i  internationella  dokument  som  ett  begrepp  i  raden  av  diskriminerande 
praktiker som hotar demokratiska samhällen.5

I denna definition ingår det att man ska vara både accepterande och uppskatta olikheter. Om man 
endast accepterar hamnar man i kategorin ambivalenta. Detta är de som varken är positivt eller 
negativt inställda mot olikheter6.

Fanatism Är  en term som förekommer i  detta  arbete  i  samband med elever  med starka 
åsikter. Ordet betyder dock att man har gått längre än att endast ha starka åsikter. För att uppnå 
en status som fanatiker ska en person ha en överväldigande länk till en grupp eller företeelse. Man 
ska även agera på ett sätt som inte stämmer överens med den sociala normen7.

1.4 Disposition 

Arbetet har delats upp i tre segment. Det inleds med syfte och frågeställning. Detta följs av en  
kort bakgrund, för att ge lite insikt i konflikten och visa på varför den är så problematisk. Sedan 
behandlas  forskningsläget  och här presenteras den litteratur som ligger till  grund för arbetet.  
Efter detta presenteras den metod som används och den teoretiska utgångspunkt som analysen 
tar avstamp i. Under metod och material presenteras även vilka avgränsningar som gjorts och 
varför. 

I  den  andra  delen  presenteras  resultaten  ämne  för  ämne.  Det  är  religionskunskaps-, 
samhällskunskaps-  och  historielärare  som har  intervjuats.  Varje  ämne delas  upp  i  rubrikerna 
undervisningens  uppbyggnad och  Problemområden.  Dessa  två  rubriker  representerar  studiens  två 
huvudfrågor.

Sedan följer analys av resultaten. Även här delas det upp mellan undervisningens uppbyggnad och 
Problemområden. Slutligen kommer en diskussion som även sammanfattar vad studien har kommit 
fram till.

4 Forum för levande historia, (2010)
5 Ibid, s:13
6 Ibid, s:14
7 Thorne & Bruner, (2006) s:53
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2 Konflikten mellan israeler och palestinier

Det första man märker när man börjar gräva i konflikten är att det är nästintill omöjligt att få en 
opartisk  beskrivning av den.  De som har  skrivit  utförligt  om den tar  ställning.  Den svenska 
författaren Göran Rosenberg har skrivit en utförlig bok som går igenom sionismens historia och 
tar oss fram till hans egna insikt om att de saker som han lärde sig som sanningar när han var ung 
(i Israel) inte är så sanna som de då verkade8. Rosenberg är klart färgad av sin uppväxt och sitt 
politiska ställningstagande. Denna partiskhet återfinns som tidigare skrivet i de flesta källor. Här 
följer en kort beskrivning som trots detta har intentionen att vara värderingsfri.

2.1 Sionismen och Israel-Palestina

Sionism är en term som har funnits med länge i judisk historia men uppstod i sin moderna form i  
slutet av artonhundratalet.  Den sionistiska rörelsen har sedan dess haft som mål att skapa en 
judisk stat. Under åren har det funnits många olika former av sionism, från arbetar sionism till  
religiös sionism9. Judarna har i nästan 2000 år varit ett folk utan land. Trots att man har varit  
utspridda i  världen och ofta förföljda  och hotade så har man behållit  en gemensam tro och 
identitet. Det var Moses Hess som först skrev om hur judendomen snarare var en nationell och 
kulturell  angelägenhet  än  en  religiös10.  Tanken  på  att  judarna  borde  samlas  i  en  nation 
formulerades sedan mer konkret 1896  i boken Der Judenstaat av Theodor Herzl11.

Mellan 1880 och 1914 ökade antalet judar i det nuvarande Israel från 24 000 till ca 90 000.  
Man köpte upp mark och började odla den i bosättningar spritt  i  detta område. Efter första 
världskriget har engelsmännen kontroll över området12. Under 20-talet börjar tanken om en stat 
för judarna i Palestina få fäste i både Nationernas Förbund och England13. Vad som sedan händer 
med judarna i  Europa under 30 och första halvan av 40-talet,  i  samband med Nazitysklands 
framfart,  är de flesta medvetna om. Under denna tid fortsätter dock arbetet inom sionismen. 
Efter kriget tar diskussionen om en judestat på allvar fart igen. I november 1947 beslutar FN att  
Palestina ska delas i en judisk och en arabisk stat något som araberna i området starkt motsatte  
sig.  Den  15  maj  1948  förklarade  sig  Israel  självständigt  vilket  ledde  till  att  de  omgivande 
arabstaterna går till attack14. Israel är lyckosamma i de krig som följer de närmsta decennierna och 
lyckas stadga sig som stat.

8 Rosenberg, (1996)
9 Prior, (1999) s: 51
10 Göndör & Öhberg, (2009) s: 37
11 Ibid s: 95
12 Reichmann, (2006) s: 38
13 Ibid, s: 40
14 Ibid, s: 87
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Före 1948 var hela det område som idag kallas Israel, Gaza och Västbanken under brittisk 
kontroll.  Området  kallades  då  endast  Palestina  och  hade  erövrats  av  britterna  under  första  
världskriget då det stora Turkiska riket splittrades. Antalet muslimer var klart högre än antalet  
judar men judarna blev fler och fler15. Det var mycket som skedde under dessa år. Islam var inte 
längre statsreligion, engelsmännen byggde upp infrastrukturen och judarna visade att de var där 
för att stanna. Engelsmännen och judarna fick det allt bättre men araberna som levde på sina 
småbruk kunde inte längre försörja sig och detta medförde en stor fattigdom16. 

2.2 Den nutida konflikten

Under hela 1900-talet har det varit konflikter som avlöst varandra.De som bor i området har 
aldrig upplevt någon varande fred. Den fredsprocess som har kommit längst var Osloprocessen  
(1993) där Israels dåvarande premiärminister Yitzhak Rabin och PLO´s dåvarande ledare Yassir  
Arafat satte upp ramarna för fortsatta förhandlingar. Det avtal som de kunde enas över var dock  
relativt tandlöst då ingen av sidorna var redo att göra avsteg från några av sina kärnfrågor17. Idag 
snart  20  år  senare  kan  man  se  fyra  huvudproblem som definierar  konflikten.  Det  första  är 
återvändande palestinska flyktingar som Israel inte vill veta av. Palestinierna vill återvända till sina  
hem som nu ligger inom Israels gränser. Israel vill inte detta bland annat för att om de släpper 
detta  fritt  riskerar  de  att  bli  i  minoritet  i  sitt  eget  land.  En  andra  punkt  är  de  judiska 
bosättningarna  på  Västbanken.  Dessa  skapar  mycket  ont  blod  bland  palestinierna  som  ser 
bosättarna som ockupanter. Jerusalems delning är även ett stort problem. Palestinierna kräver att 
få kontrollera den östra delen och judarna vill ha hela. Den sista stora problematiken är läget i  
Gaza där Hamas som är terrorstämplat av många länder har vunnit val  18.  Kriget i Gaza som 
utspelade sig under 2009 fortsatte att skapa klyftor och aggression mellan folken. Efter kriget har  
folket i Gaza haft det väldigt svårt då Israel kontrollerar infarterna till området. Allt som ska in i  
området måste godkännas av Israel.  FN som arbetar med  återuppbyggnaden efter kriget  får 
endast igenom delar av det som behövs19. Den så uppmärksammade hjälpsändningen ship to Gaza  
blev en stor PR-förlust för Israel och stärkte det internationella stödet för Palestina. Sändningen  
var enligt många inte främst en humanitär insats, målet var snarare just att skapa opinion mot 
Israel20.

15 Persson, (2010)
16 Ibid, s: 64
17 Levine, (2009) s: 180
18 Stiernstedt, (2008-12-28 )
19 TT-AFP, (2010-11-30)
20 SvD, (2010-09-06)
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3 Forskningsläge/Litteraturgenomgång

Ämnet är tidigare väldigt tunt utforskat vilket även är en av anledningarna till att det i detta arbete 
har valts att göra en beskrivande undersökning som förhoppningsvis  kan leda vidare till  mer 
forskning. Den enda text som tar upp frågan om hur man undervisar i ämnet är skriven av min 
handledare Lena Roos21. Denna text utgår dock främst från ett journalistiskt utgångsläge. Roos 
tar dock upp hur hon själv behandlar konflikten i sin undervisning. 

Palestina-Israelkonflikten i svenska läroböcker är en artikel av Eva Adler. Adler tar upp två exempel 
till diskussion i sin artikel och dessa är 1. när blev palestinierna flyktingar och 2. vad kallas palestinierna.  
Hennes undersökning bygger på en kritisk analys av ett stort antal läromedel i religionskunskap 
A22. I detta examensarbete har det inte skett någon analys av läroböcker. Det som eftersträvats är 
att ge en bild av vad som tas upp och vad som därigenom anses som centralt. Förhoppningen har 
harit att inte lägga in mina egna värderingar, även om en total neutralitet naturligtvis är omöjlig.  
Detta  arbete  blir  en  kumulativ  undersökning  som tillsammans  med  artiklar  som Adlers  kan 
bredda förståelsen av problematiken kring ämnet i skolan.

I detta arbete kommer även rollspel som pedagogisk metod att tas upp. Phyllis Kitzerow och 
Carolyn M Shaw har båda arbetat med och skrivit om denna pedagogik. Shaws forskning baseras 
på undervisning som hon har bedrivit,  där hennes elever/studenter får agera olika parter i en 
konflikt23.  Kitzerows artikel  diskuterar  för  och nackdelarna  med att  använda sig  av rollspel  i 
undervisningen24 vilket även kommer göras i detta examensarbete. Lena Roos har även skrivit om 
rollspel som undervisningsmetod. Detta gör hon i tidskriften Religions och Livsfrågor i ett nummer 
dedikerat till rollspel i religionskunskapsundervisningen25.

Forum för levande historia har tagit fram en undersökning som behandlar olika former av 
intolerans mot minoriteter bland gymnasieelever. I denna rapport tas antisemitism upp i ett eget 
avsnitt vilket gör den intressant för min studie. Antisemitiska åsikter är ett av de problem som 
lärare kan möta när de behandlar ämnet. Rapporten tar inte upp synen på palestinierna utan har  
en kategori som de kallar för muslimer där palestinier får antas ingå. Denna artikel behandlar inte 
konflikten  i  Israel-Palestina,  men den berör  den konflikt  som kan uppstå  i  klassrummet.  En 
faktor som tydligt kommer fram i rapporten är att problematiken kan se olika ut beroende på 
vilket  gymnasieprogram  som  man  undervisar  för.  På  de  yrkesförberedande  programmen  är 
graden av intolerans högre än på de studieförberedande26. Studien visar även att den miljöfaktor 
som hade störst påverkan för elevernas syn på minoriteter var hur mycket läraren uppmuntrade 

21 Roos, (2004)
22 Adler, (2003 )
23 Shaw, (2006)
24 Kitzerow, (1990)
25 Roos, (2007)
26 Forum för levande historia, (2010), s: 34
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kritiskt tänkande27. Den visade även att de elever som fått mer undervisning om Förintelsen och 
rasism hade mer positiv inställning till de flesta minoriteterna28. Detta visar på vikten av en god 
undervisning. Även i en undersökning genomförd i Tyskland kunde forskarna fastställa att ett  
öppet klimat i skolan bidrar till att skapa mer toleranta attityder bland ungdomarna. 1312 tyska  
elever ingick i denna studie där man fan att elever som kom från familjer med utbildade föräldrar  
var överlag mer toleranta mot invandrare29.

När ett känsligt område som detta behandlas i skolan är det stor risk att det uppstår konflikter  
i klassrummet. Av denna anledning har litteratur angående konflikthantering och konfliktlösning 
även studeras. De två böcker som har använts är Kommunikation och konflikthantering30 och Praktisk 
konfliktlösning31. Den förstnämnda tar upp konflikter i ett bredare perspektiv. Den diskuterar bland 
annat olika metoder och teorier om konflikter och dess inverkan på vardagen. Den andra boken 
är som titeln antyder en mer direkt handbok för hur man hanterar konflikter men den diskuterar 
även frågan om konflikter måste ha negativa konsekvenser eller om de rentav kan vara positiva.

27 Ibid, s: 8
28 Ibid, s: 9
29 Gniewosza & Noackb, (2008)
30 Maltén, (1998)
31 Ekstam, (2010)
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4 Metod och material

4.1 Metod

Metoden för en undersökning bör väljas efter vad syftet är32 och så även i detta arbete. Tanken 
bakom studien är att urskilja olika handlingsmönster och försöka förstå hur lärare resonerar. Med 
en sådan ansats är en kvalitativ metod att föredra. En fördel med att använda sig av kvalitativa 
intervjuer är att denna metod till skillnad från en kvantitativa ger både komplexa och innehållsrika  
svar33.  Undersökningen  utgjordes  av  åtta  kvalitativa  intervjuer  med  lärare  i  religionskunskap, 
samhällsvetenskap och historia. Intervjufrågorna har utformats så att de är enkla och raka i sin 
natur men öppna för komplexa och breda svar34. Exempel på frågor kan vara som följer:

:Hur planerar du lektionerna som tar upp ämnet?
:Har du stött på några problem när du tagit upp frågan och i sådana fall vilka?

När  denna  undersökning  genomförts  har  det  tagits  hänsyn  till  en  rad  metod-  och 
utformningsmöjligheter. Ett av dessa är i vilken grad intervjuerna standardiserats. Man kan välja 
att standardisera maximalt genom att utföra intervjuerna i samma miljö med samma frågor som 
ställs  på  exakt  samma  sätt  för  alla  intervjupersoner.  Alternativt  släpper  man  intervjun  fri,  
uppmuntrar till  utvikningar och anpassar frågorna efter situationen35.  I detta arbete hade man 
med fördel kunnat hålla alla intervjuer på samma plats för att standardisera miljön. Av praktiska 
skäl har de dock hållits på lärarnas arbetsplatser. Detta ger dock en viss grad av standardisering då 
lärarna förhoppningsvis känner en likartad trygghet av att vara på hemmaplan. Utöver detta hade 
intervjuerna inslag av både hög och låg grad av standardisering. Undersökningen använde samma 
strukturerade intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuguiden redovisas i bilaga 1. Det 
var dock öppet för fördjupningar i de områden som kändes angelägna. När materialet sedan var 
samlat  analyserades  det  med  utgångspunkt  i  symbolisk  interaktionism  men  med  en  öppen 
hållning. Mer om detta under 4.2. 

32 Trost, (2010), s:25
33 Ibid, s: 12
34 Ibid, s: 25
35 Ibid, s 39
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4.2 Teoretisk utgångspunkt för analysen

I  analysen  användes  ett  symboliskt  interaktionistiskt  perspektiv  som  grund  med  vissa 
modifikationer. En del aspekter inom denna teoribildning stämmer till större grad överens med 
det jag hoppas kunna undersöka och en del mindre. I boken Att förstå vardagen lyfter författarna 
fram fem faktorer som de anser vara hörnstenarna i symboliskt interaktionism. En del av dessa 
verktyg ur denna teoretiska verktygslåda har det lagts större vikt  vid och andra mindre.  Den 
första faktorn, Definitionen av situationen, är själva grunden för denna teoribildning. Det betyder att 
vi  handlar  efter  hur vi  definierar  situationen.  Om vi  upplever  det  som händer runt oss som 
verkligt så agerar vi utefter att det är så. Man bör ge intervjupersonen möjligheten att ge hennes 
eller hans bild och inte försöka styra in det efter sina egna tankar. Det är lärarens definition av  
situationen som efterfrågas och det är viktigt att det är den som kommer fram. Inom denna 
teoretiska utgångspunkt ser man även att praktiskt taget allt vi gör är social interaktion. Detta innebär 
att även tankeverksamhet är social interaktion med sig själv. I en intervju är det intervjupersonens 
tankar om ämnet som jag får fram. När vi interagerar gör vi detta med hjälp av symboler och den 
vanligaste formen av symboler är orden. Även när vi interagerar med oss själva, det vill  säga 
genom tankeverksamhet så gör vi detta med ord. Den punkt inom symboliskt interaktionism som 
framförallt påverkat hur denna undersökning utformats är tanken på  människan som aktiv aktör.  
Detta innebär att vi inte definierar vad vi är. Istället ser man till vad man gör. En person är inte  
glad eller  snäll,  man agerar  glatt  eller  snällt.  Personer  är  inte  statiska  och oföränderliga  utan 
definieras  av  hur  de  agerar  och  upplevs.  Därför  är  det  viktigt  att  man  ser  till  människors  
handlande. Vad säger eller inte säger personer vad gör eller inte gör personer. För att lära oss om  
våra studieobjekt ska vi se till deras aktiviteter och tankar kring dessa aktiviteter. Det är enligt  
detta  synsätt  särskilt viktigt  när man ser till  aktiviteter  som handlar om kommunikation med 
andra människor. Den femte faktorn handlar om att vi agerar i  nuet och att vi befinner oss i en 
ständig process. Denna faktor är inget som påverkar denna studie36. 

4.3 Urval och procedur

Urvalet av intervjupersoner har skett genom att en förfrågan om deltagande har skickats ut till  
samtliga   religionskunskaps-,  samhällskunskaps-,  och  historielärare  på  Lundellska  skolan, 
Katedralskolan,  Bolandsgymnasiet,  Fyrisskolan,  John  Bauer,   Celsiusskolan,  Ekebygymnasiet, 
Cultus och IT-Gymnasiet.  Anledningen till  att urvalet föll på skolor i Uppsala är av praktiska 
svårigheter att genomföra intervjuer på annan ort.  Det första e-mailet skickades ut redan den 
nionde september. Det var då drygt tio lärare som skrev att de var intresserade av att ställa upp.  
Förhoppningen var då att intervjua tio lärare. Den andra november skickades ett andra mail ut till  
de som visat intresse. Dessa mail hittas i bilaga 2. Utifrån detta var det åtta lärare från Lundellska  

36 Trost & Levin, (1999), s:12-22
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skolan, Bolandgumnasiet, Fyrisskolan, John Bauer och Ekebygymnasiet som slutligen ställde upp 
på en intervju. Detta breda utskick gjordes i förhoppningen om att ett slumpmässigt urval av 
lärare skulle kunna tas fram. Förhoppningen i en beskrivande studie är att det urval man gör ska 
vara representativt för hela den population som man undersöker37. I denna undersökning riskerar 
dock de som visat  intresse att överrepresenteras av lärare som själva väljer  att undervisa om 
konflikten och därför vill delta i studien. Denna problematik tas det dock hänsyn till i den slutliga  
analysen. Intervjuerna bokades in efter lärarnas schema och genomfördes på deras arbetsplatser.  
Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare (mobiltelefon). Efter varje intervjutillfälle  
sammanställdes intervjuerna med hjälp av anteckningar och inspelningar.

4.4 Avgränsningar

Denna studie är av en beskrivande natur. Det kommer inte göras någon utförlig kritisk analys av 
det som kommer fram i intervjuerna. De metoder som lärarna beskriver kommer att diskuteras 
med grund i den forskning som finns inom de respektive fälten. Den analys som kommer att 
göras kommer att ha som mål att vara värderingsfri. Graden av generaliseringar som kan göras 
utifrån denna studie är begränsad av den geografiskt begränsade urvalsgruppen.

4.5 Validitet och reliabilitet.

Det  finns  två  former  av  validitet  och  dessa  är  begreppsvaliditet  och  resultatvaliditet. 
Begreppsvaliditet handlar om att vi använder rätt indikatorer och mäter rätt saker. Att uppnå en 
hundraprocentig  begreppsvaliditet  är  inte  möjligt.  När man gör  vetenskapliga  undersökningar 
måste man översätta verkligheten till  ett begripligt forskningsmaterial. Oberoende av hur man 
mäter får man aldrig med allt. Resultatvaliditet innebär att de resultat som framkommer verkligen 
förklarar verkligheten. Om man till  exempel ska visa på orsakssamband är det viktigt att man 
utesluter alternativa orsakssamband. För att höja den totala validiteten i detta arbete skulle även 
observationer av lärarna kunna genomförts när de har lektioner i ämnet38. I detta arbete är strävan 
dock att få lärarnas bild och deras beskrivning av hur de planerar. Hur utfallet blir kommer tyvärr 
inte bli möjligt att undersöka inom ramen för detta arbete. För att resultatvaliditeten ska vara hög 
krävs det utöver en god begreppsvaliditet även god reliabilitet,  vilket innebär att det inte görs  
osystematiska  fel39.  Att  man inte  gör  slarvfel  helt  enkelt.  För  att  motverka  detta  sparas  alla  
inspelade intervjuer så att om något i det nedskrivna resultatet verkar underligt kan man alltid 
lyssna på dem igen.

37 Rosengren & Arvidson, (2005), s:125-126
38 Esaiasson, (2003), s:63-66
39 Ibid s:70
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4.6 Forskningsetiska reflektioner

Det finns ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till när man utför forskning som behandlar  
människor  och  människors  agerande.  Det  empiriska  material  som  behandlats  i  detta  arbete  
bygger på de intervjuer som genomförts med aktiva lärare. Det är inför dessa lärare som jag har  
vissa förpliktelser om att de inte ska ta skada av det som de förmedlar till mig. Det är till exempel  
viktigt  att  de  kan lita  på att  det  som de säger inte  kommer att  missbrukas.  Detta  kallas  för 
individskyddskravet och bör vara ett centralt övervägande i all forskning av detta slag. Samtidigt 
har vi på universitet och högskolor ett ansvar att bedriva forskning som leder till större förståelse, 
det så kallade forskningskravet. Ur en etisk synvinkel är det i fältet mellan individskyddskravet 
och  forskningskravet  som  vi  bedriver  vår  forskning.  Individskyddskravet  konkretiseras  av 
Vetenskapsrådet  och  delas  upp  i  fyra  delar:  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personer som deltar i 
forskningen ska få all  den information som hon/han kan tänkas vara intresserad av. Vad går  
forskningen ut på, hur kommer resultaten att användas, vilken institution är ansvarig med mera? 
Det ska vara enkelt för personen att ta ställning till om de vill medverka. Det andra kravet tar upp 
frågan om samtycke,  den information som man ger personen ska denne sedan kunna avgöra om 
man vill delta. Vill man inte detta så har man alltid rätt att avstå. Konfidentialskravet betyder att  
studieobjektet ska kunna lita på att det som tas upp inte kommer behandlas av någon utöver de 
som man i det första steget har informerat om. Uppgifter om personer ska förvaras så att inga  
obehöriga kan få tillgång till dem. Slutligen har vi nyttjandekravet som innebär att uppgifterna 
som lämnas endast ska användas i det forskningsprojekt som man har informerat om 40. Samtliga 
av dessa punkter är det viktigt att man följer, vilket även varit fallet under processen med detta  
examensarbete. 

40 Vetenskapsrådet, s:5-14
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5 Resultat

Resultaten från de intervjuer som genomförts kommer att presenteras utifrån de tre läroämnen 
som  är  representerade.  Under  varje  läroämne  kommer  det  även  ske  en  uppdelning  i  två  
kategorier. Dessa kategorier är undervisningens uppbyggnad och problemområden. Under den 
första av dessa kategorier görs en kort översikt över hur mycket lärarna tar upp frågan. Detta 
redovisas  även  i  tabell  2.  Då  det  genomförts  åtta  intervjuer  kan  man  inte  dra  för  stora 
generaliseringar av vilken prioritering som konflikten får men det blir en fingervisning om hur det 
ser ut. Under denna kategori tas själva undervisningens uppbyggnad fram. Det är i detta material  
som undersökningens första huvudfråga kommer behandlas.  Hur lägger man upp arbetet när 
man tar upp ämnet? Under detta stycke redovisas även vilket material som lärarna använder sig 
av i sitt arbete. Slutligen redovisas vilka problem som intervjupersonerna möter när de tar upp 
ämnet och hur dessa problem bemöts. För att intervjupersonernas uttalande inte ska tolkas om i 
detta stadiet kommer deras egna ordval att användas och en viss grad av talspråk lysa igenom.

5.1 Intervjupersonerna.

Jag har intervjuat åtta gymnasielärare varav fem verksamma inom samhällskunskap, fyra inom 
religionskunskap och två inom historia. Av hänsyn till de lärare som intervjuats kommer deras 
namn vara  utbytta.   Analysen  av historieämnets  roll  är  mindre  omfattande  än för  de  övriga  
läroämnena eftersom det enbart var två lärare som intervjuades. Vissa lärare har två av de aktuella  
ämnena och kan därför representera båda dessa. Som man kan se i Tabell 1 är det övervägande 
lärare med få år i yrket som har ställt upp på intervjuer. Den som arbetat längst tid som lärare är  
Gunilla med sina 14 år.
Tabell 1

Namn* Ämne År i yrket Utbildning

Anna Religionskunskap 9 år Lärarexamen/Religion på D-nivå

Björn Historia 6 år Lärarexamen

Carl Samhällskunskap 5 år Lärarexamen

Diana Samhällskunskap & Religionskunskap 7 år Lärarexamen

Erika Samhällskunskap & Historia 7 år Lärarexamen

Fredrik Samhällskunskap 5 år Lärarexamen

Gunilla Samhällskunskap & Religionskunskap 14 år Lärarexamen

Hanna Religionskunskap 13 år Lärarexamen

16



* Namnen är kodade 

5.2 Religionskunskap

Inom religionskunskapsämnet är det Anna, Diana, Gunilla och Hanna som är intervjuade.

5.2.1 Undervisningens uppbyggnad

Ett återkommande tema i intervjuerna är uttalandet om att frågan är komplex och att det är 
viktigt att ge en nyanserad bild. De religionskunskapslärare som intervjuats har alla arbetat med 
att få fram denna komplexa verklighet och visa på hur helheten hänger ihop. 

Anna använder sig i religionskunskap A av en historiebeskrivning för att sedan förklara den 
nutida konflikten. Hon menar att det är viktigt med både judisk och modern historia för att få  
någon förståelse för det som händer. Modern judisk historia tas alltid upp och då kommer man 
alltid in på konflikten på något sätt. I Religionskunskap B skapar Anna ofta ett specialområde om 
Jerusalem som är kopplat till historien om området. Med detta som grund arbetar de sedan med 
dagsläget. Frågan varför Jerusalem är centrum för så många religösa grupper använder sig Anna 
ofta av för att komma in på ämnet. Då ser man till hela historien med folkslag som, sumererna, 
babylonierna,  med mera. ”vilka har varit där och röjt, och varför”. Man bör förstå att det har  
varit konflikt i området länge. Ett sätt att ta tag i den frågan är att använda sig Asterix på irrvägar41 

som tar upp hur det har varit konflikt i landet under lång tid. Den handlar bland annat om hur  
Astrix och Obelix vandrar genom Sinai och blir beskjutna av olika grupper.

Även Diana kan komma in på konflikten via Jerusalem men då i samband med en genomgång 
av heliga platser på jorden. Hon säger även att man kan kommer in på det via religionerna. Diana 
menar att i hennes undervisning i religionskunskapsämnet är det mer de religiösa aspekterna och 
mindre den humanitära aspekten som lyfts fram. Det är både historien och nutid som behandlas 
men båda väldigt ytligt. I tid handlar det om ca 20 till 25 minuter per klass. Det kan dock skilja sig  
väldigt mycket. Det händer att de gör arbeten och då är det oftast någon grupp som arbetar med  
den. När man har palestinier i klassen vilket händer så finns det ett större intresse och konflikten  
får ta mer plats. Det är på samhällskunskapen som hon arbetar mest med den.

Även Gunilla tar framförallt upp det på samhällskunskapen och kan inte uppskatta hur mycket 
tid som läggs under religionskunskapen men det är inte mycket.

Hanna tycker att det egentligen är ganska tokigt att man tar upp det på Religionskunskapen.  
Hon menar att det borde tas upp på Samhällskunskapen mer. När hon tar upp det handlar det  
sällan så mycket om religionerna. På  omvårdnadsprogrammet brukar de inte hinna med det på 
samhällskunskapen i tvåan så då tar hon upp det på religionskunskapen i trean. Hon menar även 
att det är bra att man tar det i trean för då har eleverna hunnit mogna mer, vilket är bra för att  
konflikten är så komplicerad. Hon säger även att man måste börja med att visa på en karta var det 

41 Goscinny, (2003), s:60-98
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ligger för det är det inte alla som vet. Sedan måste man gå igenom historien men inte fastna vid  
alla krig. Det är viktigt att man lyfter fram vems sanning som berättas. Att skilja på antisemitism 
och en kritisk hållning till Israel. Hanna är även en av de två lärare som nämner boken hur man 
botar en fanatiker42 som enligt flera lärare är ett bra material, mer om denna under 6.1.4.

Intresset  bland  eleverna  är  väldigt  olika.  Anna  och  Diana  har  både  praktiska  och 
studieförberedande klasser och ser en skillnad däremellan, där de studieförberedande klasserna 
visar ett större intresse. Anna vill lyfta fram att det inte bara är skillnader mellan programmen 
utan framförallt mellan klasserna. Diana pekar på skillnader mellan programmen och lägger upp 
undervisningen  olika  beroende  på  vilket  program  hon  ska  hålla   lektionen  för.  Samtliga 
religionskunskapslärare utom Diana menar att intresset oftast är lågt om det inte är någon som är  
aktiv i frågan eller har anknytning till området i klassen. Är det klasser där många har någon form 
av anknytning till området är det dock väldigt stort intresse. 

Diana menar att intresset är relativt högt men kunskapen väldigt låg. Man har hört om det på  
nyheterna men vet inte vad det handlar om. En bidragande faktor till  att intresset är högre i 
denna konflikt jämfört med andra kan vara att det ligger närmre geografiskt, ”...det är inte som 
Eritrea eller något land lång långt borta...”.

Konflikten  tas  antingen upp väldigt  lite  eller  inte  alls  i  läroböckerna  i  religionskunskapen. 
Ingen av religionskunskapslärarna  använde sig  av läroboken.  Tidningsartiklar  används  av alla 
utom Hanna. Diana och Hanna lyfter fram kartor som bra hjälpmedel i undervisningen. Anna tar 
gärna upp det  med hjälp an populärkultur  t.ex.  Simpson eller  liknande.  När  det  gäller  vilket  
material som används är samtliga religionskunskapslärare noga med att det ska vara uppdaterat.

5.2.2 Problemområden

Det är tre typer av problem som har kommit upp under intervjuerna.  Den första är de rent  
rasistiska eller  antisemitiska utspelen från elever.  Det andra är att man har elever med starka 
åsikter om vem som bär skulden för konflikten och som därigenom skapar konflikter i klasserna. 
Slutligen har vi okunskapen som kan vara väldigt stor. Det som är intressant är att olika lärare  
beskriver olika problem och olika lösningar.

Anna beskriver att det största problemet är de som avskyr religioner i allmänhet och uttrycker 
antisemitism och rasism. Detta är svårt att hantera och enligt Anna är det bäst att möta detta med 
ironi och försöka förklara det så sakligt som möjligt. Hon menar dock att hon aldrig haft något 
större problem med motsättningar mellan grupperna. Detta kan snarare vara en tillgång. Har man 
palestinier eller judar i klassen kan de hjälpa till att ge fördjupad kunskap. Om det skulle uppstå 
konflikt bör man bemöta den genom att lyfta fram att man får tycka olika. Hon menar att ”...man 
kan få riktigt bra diskussioner när folk har olika åsikter.”

42 Oz, (2009)
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Diana beskriver att det som kan vara ett problem i hennes klasser är ett Israelförakt som då 
ofta är kopplat  till  ett USA-förakt. Detta är väldigt vanligt i  de estetklasser som hon tar upp  
ämnet i. Det är många som har hört mycket om att judarna har mycket makt i USA. De som har  
någon förkunskap har även ofta uppfattningen att det är FN:s fel. Detta måste bemötas med att  
man nyanserar retoriken samt att man förklarar att ingen är helt neutral. Man bör visa på att man 
kan se på saker olika. ”Säga att det är ok att tycka som du men vissa ser det på andra sätt”. Man 
bör förklara att i  denna konflikten finns det många sidor som måste dela  på ansvaret.  Även 
okunskapen är ett problem, eleverna har ofta ingen förkunskap. Ett problem som lärare har är 
även att det är svårt att ge en rättvis bild, det är svårt att hitta neutral fakta. 

Gunilla har inte stött på några större problem. Hon poängterar att hon arbetar mycket med att 
man ska argumentera och agera vänligt mot varandra. Det är något som de arbetar mycket med 
långt innan att man kommer in på detta området.

Hanna, som arbetar i klasser med många som anser sig ha anknytning till området, beskriver 
ämnet som klibbigt.  ”Har aldrig jobbat med det här utan att konflikten klibbar av sig, de blir  
osams i klasserumet och det blir upprörda känslor.” Det finns så många elever med personligt 
engagemang och starka åsikter. Mycket av lektionerna går åt till att nyansera bilden. Man måste ta 
motsatta guppens argument vilket ofta leder till  att eleverna ser henne som väldigt pro-Israel.  
Sanningsfrågan blir ett problem. Vem kan man lita på och kan man lita på läraren. Det blir lätt en 
konflikt men i slutänden blir det oftast ganska bra balans. Första gången som hon arbetade med 
området fick hon avbryta lektionen för att stämningen blev för uppskruvad (diskussion). Detta 
beror enligt henne själv på att hon då inte förstod att ämnet var så laddat med känslor och åsikter. 
Ett bra sätt att förbereda sig är att i början av terminen låta eleverna skriva om sig och sina 
förväntningar. Då får de även möjligheten att tala om sin etniska eller religiösa bakgrund om de 
vill. Det är naturligtvis helt frivilligt men de som gör det kan man tala med innan man startar 
arbetet. Det är viktigt att visa att man är intresserade av att höra deras åsikt innan. Det är viktigt  
att låta eleverna vara involverade i planeringen. Även det antisemitiska inslaget har ökat med åren 
som Hanna har jobbat. De arbetar separat med ett område om antisemitism och då frågar hon 
alltid klassen om de hört uttrycket ”...din snåle jude” vilket alla har och vissa använder det aktivt.
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5.3 Samhällskunskap

Inom samhällskunskapen är det Carl, Diana, Erika, Fredrik och Gunnila som är intervjuade.

5.3.1 Undervisningens uppbyggnad

Det är i samhällskunskapen som konflikten tas upp mest och det är även samhällslärare som har 
visat störst intresse för att delta i studien.

Carl brukar ta upp ämnet under ca 1-2 timmar. Det är då en del av ett större område som 
behandlar internationella relationer. Det är svårt att avgränsa vad som räknas in i denna konflikt  
då de pratar mycket om konflikter mer generellt. När de behandlar stora konflikter så brukar de 
använda sig av kausalanalys och har då redan arbetat med den metoden innan. Hur de arbetar 
skiljer  sig från år till  år men brukar utgå från att eleverna får välja hur djupt de vill  gå in på 
konflikterna.  Det händer att de får  skriva pm om olika  konflikter  och då kan man välja  hur 
utförligt man vill skriva. En termin satte de upp en form av rollspel där klassen delades upp i två 
grupper och fick en partisk genomgång för varsin sida, sedan fick de debattera med varandra.  
Efter detta diskuterar man på nästa lektion om att det finns två sidor till konflikten och att båda  
anser sig ha lika rätt. Syftet var att se på hur man kan se på konflikten ur olika perspektiv men 
även att visa hur svårt det är att lösa. Om detta ska gå att genomföra på ett bra sätt är det bra om 
man är två lärare så att man kan genomföra de inledande genomgångarna samtidigt. Carl gjorde 
detta när han hade en praktikant som kunde hålla i den ena halvan. Utöver detta ser de ofta  
dokumentärer exempelvis  världens konflikter eller ett avsnitt av  korrespondenterna som handlar om 
försoning mellan israeler och palestinier.  Dessa två produktioner återkommer hos flera lärare. 
Den  historiska  delen  tas  upp  väldigt  översiktligt.  Det  centrala  är  enligt  Carl  att  visa  på 
svårigheterna att lösa en konflikt som denna på ett sätt som gör att båda sidorna blir nöjda.

Även Diana kommer in på Israel-Palestina när de går igenom stora konflikter i allmänhet. När 
de går igenom avsnittet internationella relationer gör eleverna arbeten om olika konflikter och då 
är det oftast någon som arbetar med Israel-Palestina. Utöver de som fördjupar sig i konflikten 
brukar det behandlas ca en timme. Elevernas intresse styr mycket över hur mycket det tas upp. 
Det är då mestadels det aktuella läget som avgör hur mycket det kommer upp. När det händer  
något som Ship to Gaza så tas det naturligtvis upp från det hållet. Man kan även komma in på det 
när man talar om flyktingar och flyktingströmmar. Det är en humanitär synvinkel som behandlas 
mer  i  samhällskunskapen  till  skillnad  från  den  religiösa  som enligt  Diana  bör  behandlas  på 
religionskunskapen.

Erika brukar i B-kursen ha en stor sektion dedikerad till konflikten både i samhällskunskap 
och historia.  Det handlar om ett segment som sträcker sig över sju-åtta veckor.  Enligt  Erika  
måste man förstå denna konflikt och hur den påverkar hela regionen. Stora krig och de olika  
grupperna hamas, hizbollah gås igenom. Erika lyfter fram konflikten som central och går in på 
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djupet. Undervisningen ser mest till  historien och mindre till  dagsläget. Erika arbetar med att 
eleverna ska få kartkunskap och förstå likheterna mellan religionerna. ”Det är viktigt att få dem 
att förstå att det inte handlar om religion så mycket”. För att de ska förstå varför Israel uppstod 
går de även igenom judeförföljelse genom historian. Själva upplägget av momentet brukar vara 
relativt traditionellt med genomgångar och uppgifter. En gång när hon hade en liten grupp lade 
de  upp arbetet  som en tidningsredaktion  som skulle  skriva  om konflikten.  De fick  då  olika 
områden som de skulle skriva artiklar om med bilder. Det fungerade rätt bra och i slutänden blev  
det en tidning som de döpte till  olja och krig,  det var det som det handlade om ansåg eleverna. 
Både när de skrev tidningen och annars är det viktigt att arbetat med källkritik. Källkritiken och 
svårigheterna med att hitta neutral information är återkommande i intervjuerna. Allt detta görs på 
B-kurserna, på A kursen i Samhällskunskap kan det komma upp om det händer något. På A-
kursen i samhällskunskap är det så mycket stoft som ska gås igenom och då tas andra konflikter 
upp som Iran, Afkanistan och Irak.

Fredrik undervisar oftast endast i A-kursen och tar då upp konflikten när det händer något. 
Han har en hel del svagare klasser som har svårt för en sådan komplex konflikt och håller sig 
därför oftast till grunderna. Han talar även om boken hur man botar en fanatiker som används av en 
kollega i en litteraturkurs. Han har dock inte använt sig av den själv. 

Gunilla tar upp det ganska mycket även om det skiftar mellan olika klasser. Det är väldigt svårt 
att skatta hur många timmar. Hon har haft det som ett tema över 1 ½ månad i samhällskunskap 
B.  De fick  då  tilldelat  sig  ett  land  som man skulle  läsa  på  om och se  till  landets  intresse  i 
konflikten. Sedan fick ”länderna” försöka lösa konflikten och det blev ett FN-möte. I A kursen  
kommer det in under internationell politik. Det är då lika mycket den historiska som den samtida  
konflikten som behandlas. Det är viktigt att lägga en grund genom att gå igenom historian. Vi har 
själva inte varit i krig de senaste seklerna så grunden till konflikten måste förklaras för att man ska 
förstå överhuvudtaget. Även Gunilla lyfter fram källkritiken och svårigheten att hitta trovärdigt 
material från både Palestina och Israel. När de arbetade med temaarbetet var ambassaderna en 
bra källa men då är det inte opartiskt. Man bör även vara tydligt med sin egen ståndpunkt så får 
eleverna  ta  ställning  till  det.  Gemensamt  för  de  flesta  lärare  är  att  de  inte  använder  sig  av 
kursböckerna när de arbetar med området. 

Intresset bland eleverna är väldigt skiftande. Carl menar att det ofta är relativt lågt och att även 
kunskapen om konflikten är låg. Det verkar inte som om det behandlas på högstadiet. Det kan 
hända att man har någon som har sympatier för Palestina och därmed är mer intresserad men det  
är ovanligt.  Om man kommer från ett område som är drabbat av konflikt är man oftast mer 
intresserad, det behöver inte vara från Israel/Palestinaregionen. Erika har upplevt att elever med 
helsvensk bakgrund tycker det är orättvist, för att de med anknytning har förkunskaper. Detta 
visar sig dock inte på provresultaten. Elevernas intresse är enligt henne relativt högt. I B kursen 
får de välja själva och då brukar det väljas. Fredrik säger att intresset styrs av vilka band man har  
till regionen. De som inte har några band är oftast inte så intresserade. Även Gunnila säger att 
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intresset i klasserna skiftar väldigt mycket och att de som har anknytning är mer intresserade.  
Även samhällsklasser brukar vara mer intresserade. I fordonsklasser blir oftast intresserade först 
när man kommer in på oljan. När det händer saker där blir bensinen dyrare här.

5.3.2 Problemområden

Diana och Gunillas problemområden har redovisats under religionskunskapen och kommer inte 
behandlas i någon större utsträckning under detta stycke.

Samtliga samhällskunskapslärarna utom Gunilla lyfter fram problematiken med partiska elever 
som det största problemet. Carl säger att partiska elever kan vara ett problem vilket kan leda till  
osakliga diskussioner uppstår. Vissa elever ser bara en sida och menar att Israel bara är skurkar.  
Men menar samtidigt på att detta inte är så vanligt. Man bemöter detta bäst genom diskussion 
och att man resonerar med den som har åsikterna. Erika menar även att det är svårt att ge en 
nyanserad bild och det är särskilt svårt när man har en egen åsikt. Hon menar även att eleverna  
ofta är onyanserade när de kommer in och är det ofta fortfarande när kursen är slut. De med 
svensk bakgrund anser oftast att Israel har rätt och de med utländsk bakgrund anser oftast att 
Palestina har rätt.  Men vid avslutad kurs har det  oftast  gått  över till  att  alla  anser att  det  är 
Palestina som har rätt. Vilket är ett problem för det är ju inte meningen att skapa opinion för den  
ena sidan. Det är inte syftet att få dem att välja sida. Det är dock svårt att förklara hur en stat bara 
kan komma och ta marken. Det har gått bättre när hon har börjat ta upp det ur infallsvinkeln, hur 
Sverige  har  sett  på  konflikten.  Att  vi  traditionellt  har  varit  propalistinska  men  att  det  har 
problematiserats de senaste åren. Hon har även jobbat med att försöka få eleverna att förstå att 
de inte behöver välja sida. Det är dock svårt när det händer saker som Gazakriget. Då är det svårt 
att förstå hur Israel kan motivera sin attack. Även Fredrik menar att elever som gör arbeten om 
konflikten  riskerar  att  engagera  sig  för  mycket  för  den ena sidans  sak och arbetena blir  lätt  
osakliga. Det är svårt att belysa det från bådas sida.

Även den totala okunskapen som ofta finns hos eleverna är ett problem enligt Erika men detta 
är något som man får arbeta med och förståelsen får de förhoppningsvis under kursens gång.
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5.4 Historia

Inom historieämnet är det Björn och Erika som är intervjuade. Denna del kommer till största del 
utgå från vad som kom fram i intervjun med Björn då Erikas svar har redovisats ovan.

5.4.1 Undervisningens uppbyggnad

Björn går oftast igenom de stora händelserna som hur staten Israel bildades och eventuellt  
sexdagarskriget. Det är dock hur konflikten startade som är det viktigaste i historien menar han.  
Det tillhör ett block där de går igenom efterkrigshistorian där fokus ligger på kalla kriget och de  
väpnade konflikter som pågick men även andra saker som hände under denna tid. Ämnet kretsar 
då kring konflikter mellan Sovjet och USA, Israel-Palestina kommer in som en liten bonus för att 
visa på en annan typ av konflikt. Detta anknyter han sedan till samtiden genom att påpeka att det 
fortfarande pågår. Han lyfter fram att när man studerar konflikter så är det segraren som skriver  
historien.  I  detta  fall  finns det  ingen klar  segrare men Israel  har större möjlighet  att  påverka 
omvärlden än palestinierna. Det är även de som skriver lagarna och kontrollerar armen i området.  
Han lägger stor vikt vid att prata om styrkeförhållandena. Med detta sagt är det viktigt att man 
inte överkompenserar och förespråkar någon sida. Björn menar likasom Erika att det är svårt att  
vara objektiv  när man som privatperson trots  allt  har åsikter.  Men det är viktigt  att tala  om 
maktrelationer i historian. Kursböckerna tar upp konflikten väldigt sparsamt enligt Björn vilket 
känns som en fingervisning mot att det inte anses vara så viktigt.

Björn menar att intresse från eleverna kan vara stort, särskilt i klasser med palestinier. Även i 
klasser utan palestinska eller judiska elever brukar de flesta tycka att det är ganska intressant. men 
oftast är förkunskapen låg. Björn säger att konflikten tillhör standardupplägget men att det ibland 
blir bortprioriterat på grund av att man inte hinner med allt. 

På A kursen tar Erika upp det väldigt lite, det styrs lite av intresse men på B-kursen är det ett 
stort  moment.  Här  är  det  oftast  ungefär  samma  upplägg  som  hon  använde  sig  av  på 
samhällskunskapen. Det handlar om ett arbete som sträcker sig över sju-åtta veckor.

5.4.2 Problemområden

Det största  problemet  som Björn lyfter  är  att  man inte bör  ge de som har tagit  ställning 
möjligheten att propagera för mycket. Det kan lätt bli ren propaganda. Samtidigt ska man inte  
underkänna några åsikter. Det är viktigt att visa att man kan ha olika åsikter och att det är ok. Är 
det  någon  som  säger  att  det  endast  är  den  ena  sidan  har  rätt  bör  man  möta  det  med  
motargument.  Denna  problematik  är  dock  ganska  ovanlig,  det  är  ca  en  på  femtio  som  är 
passionerat aktiva för Palestina. Han menar även att det kan vara svårt att vara objektiv själv. Det 
är inte som när man presenterar skattesystem då man kan visa olika modeller  sedan får folk 
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uttrycka sina olika åsikter. När det exempelvis handlar om Gaza kan det vara svårare att hålla sig 
opartisk. Han har själv sympatier för palestinierna här och det gäller att lägga band på sig.

Åsikter  som gränsar till  antisemitism kan framkomma av elever som är propalestinska.  Då 
brukar dock andra elever själva haja till när det känns överdrivet eller osmakligt och det blir sällan 
ett stort problem. 

Eleverna är oftast dåligt insatta och ett annat problem är den egna kunskapsnivån. Det är svårt  
att hålla koll på allt och denna frågan kan falla bort även i denna prioritering. 
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5.6 Förekomst

Här följer en sammanställning av hur mycket de olika lärarna tar upp frågan. Grupperingarna är 
relativt vida och tanken med denna uppdelning är att få en överblick över var ämnet får mest 
utrymme.

Tabell 2 

Om det händer 
något särskilt

En lektion 
eller mindre

Ett flertal 
lektioner

Eget större 
moment

Religionskunskap A Anna, Diana, 
Gunilla

Hanna

Religionskunskap B Anna, Hanna

Samhällskunskap A Diana, Erika, 
Fredrik

Carl

Samhällskunskap B Fredrik Erika, Gunilla

Historia A Erika Björn

Historia B Erika
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5.7 Sammanställning av problemområden

Det är tre typer av problematik som framförallt  lyfts fram från de olika lärarna. De som har 
menar  att  rasistiska  eller  antisemitiska  åsikter  är  ett  problem  har  samlats  under  rubriken 
Intoleransen. De lärare som lyft problematiken med väldigt partiska elever som anser att det är en 
sida  som  har  fel  samlas  här  under  Starka  ställningstagande.  Vissa  lärare  menar  även  att 
förkunskapen kan vara problematiskt låg. Dessa återfinns under Okunskap. För att komma med i 
denna tabell ska lärarna uppgett att hon/han upplever det aktuella ämnet som ett problem. Björn  
nämner att det kan förekomma antisemitiska uttalanden av vissa som är propalestina men att de  
andra  eleverna  brukar  ta  avstånd från de uttalandena och att  han  inte  upplever  det  som ett 
problem. Av den anledningen finns han inte representerad under intoleransen i tabell 3. 

Tabell 3

Inga problem Intoleransen Starka 
ställningstagande

Okunskap

Religionskunskap Gunilla Anna, Hanna Diana, Hanna Diana

Samhällskunskap Gunilla Carl, Diana, 
Erika, Fredrik

Erika, Diana

Histori Björn,Erika Björn, Erika

Summa 2(1) 2 8 (6) 5 (3)

Tabell 3: I tabellens summering står det två siffror. Den första siffran representerar antalet förekomster av problemet och  

den andra siffran antalet lärare som uppger det aktuella problemet.
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6 Analys

6.1 Undervisningens uppbyggnad

Här  kommer  jag  försöka  att  svara  på  den  första  av  denna  rapports  två  huvudfrågor.  Hur 
behandlas  Israel-Palestinakonflikten av lärare inom den svenska gymnasieskolan?  Med utgång 
från  de  resultat  som framkommit  under  mina  intervjuer  så  har  detta  svar  delats  upp under 
följande fyra rubriker. Förekomst, Rollspel i lärandet, Historia eller nutid och hur man botar en fanatiker. 

6.1.1 Förekomst

Det  framkommer  i  intervjuerna  att  det  oftast  är  på  B-Kurserna  som  konflikten  hanteras. 
Fördelningen kan utläsas i tabell 2. Samtliga lärare som har både A- och B-kurser utom Hanna 
säger sig lägga större vikt vid konflikten i B-kursen än i A-kursen. Det är flera lärare som menar 
att konflikten är väldigt komplicerad. Av denna anledning kan det vara bra att arbeta med den på 
B-nivå. En annan anledning till att den inte behandlas på A-kurserna är enligt vissa lärare att det 
är så mycket som ska tas upp på A-kurserna. På B-kurserna har man oftast större frihet och 
möjlighet till fördjupningar. Kursplanerna för B-kurserna ger större möjlighet till att arbeta med 
ämnet. I dem står det bland annat att eleverna ska ”kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika 
historiska bilder” och ”kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl 
dagsaktuella som historiska skeenden och situationer”43. Israel-Palestina konflikten ger möjlighet 
att arbeta med båda dessa. I kursplanen för A-kursen i historia är målen bredare och eleverna ska 
bland annat ”känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen”. Det är mindre fokus 
på det källkritiska tänkande som behövs när man behandlar israel-Palestina44. Detsamma gäller på 
samhällskunskapen där det källkritiska tänkandet poängteras först på B-kursen, eleven ska ”kunna 
hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa”45.

Det är endast två lärare som har valt att ta upp konflikten som ett eget större moment och det  
är Erika och Gunilla. I religionskunskapsundervisningen är det sällan som ämnet får stå för sig  
själv och Hanna menar rent av att ämnet borde behandlas på samhällskunskapen då det inte har  
så mycket med religionerna att göra. Det är på samhällskunskapens och historians B-kurser som 
konflikten får störst utrymme. På historian är det bara en intervjuad lärare som har B-kursen. Av 

43 HI1202
44 HI1201
45 SH1202
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denna anledning kan det inte göras några generaliseringar utifrån detta. I samhällskunskapen är 
mönstret tydligare.

6.1.2 Rollspel i lärandet

Flera lärare tyckte att det var ett svårt ämne att undervisa på grund av att konflikten är så stor och 
har så många olika sidor. Gunilla var en av de lärare som för att behandla ämnet använde sig av 
rollspel i undervisningen. Hon lät eleverna ta på sig rollerna av olika länder som sedan skulle 
försöka lösa konflikten på ett FN-toppmöte. Phyllis Kitzerow har skrivit om att använda rollspel  
i klassrummet. När hon använder sig av denna metod, som innebär att eleverna får ta på sig olika  
roller,  märker  hon  att  hon  inte  behöver  ta  upp  lika  mycket  av  problematiken  själv.  Istället 
kommer eleverna själva in på det som är centralt46. Ett samlat budskap från de jag intervjuat är att 
ämnet är komplicerat och det är delvis därför man väntar till  B-Kurserna med att ta upp den 
ordentligt. Istället för att förklara hur konflikten hänger ihop och varför alla parter agerar som de  
gör kan det vara enklare och mer givande att låta eleverna utforska det själva. De lärare som har 
använt sig av rollspel när de behandlat frågan beskriver detta som väldigt givande. Det finns flera  
fördelar med att simulera förhandlingar tillsammans med sina elever. Att genom föreläsningar 
och uppgifter försöka få eleverna att förstå den komplicerade verkligheten är väldigt svårt. Om 
eleverna istället får möjligheten att kliva in i de olika rollerna kan de enklare ta till  sig alla de  
utmaningar som uppstår. Ämnet blir levande för dem och nyanserna kommer fram47. Genom att 
gå in i roller har man möjlighet att gå ett steg längre i sin förståelse. Detta gäller särskilt om man 
tar en roll som går emot sin egen uppfattning. Då kan man komma underfund med att det inte är  
så svart på vitt. När man får utforska ett ämne på detta sätt kommer även frågorna mer naturligt  
från eleverna till skillnad från en traditionell föreläsning där man svarar på frågor som ingen har 
ställt48. 

Carl hade använt sig av en typ av rollspel, där han och en lärarkandidat propagerade för Israel 
med halva klassen och för Palestina med den andra och sedan lät han dem debattera konflikten 
med varandra som representanter för de två sidorna. För att balansera detta höll han sedan en 
mer nyanserad lektion där de bland annat såg på en dokumentär om konflikten som ska hålla sig 
neutral.  Kitzerow skriver dock i sin artikel att hennes elever kan ha svårt att kliva ur sin roll när 
spelet är över49. Det som kan bli problematiskt är även att elever kan vara närvarande vid den 
första partiska genomgången och sedan ha frånvaro vid den följande balanserande lektionen. Om 
detta skulle vara fallet är det enligt mig viktigt att man som lärare ser detta och pratar särskilt med 
den eller de eleverna.

46 Kitzerow, (1990), s: 224
47 Shaw, (2006), s: 51
48 Roos, (2007)
49 Kitzerow, (1990), s: 225
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När man genomför rollspel och diskussioner i helklass som dessa lärare har haft kan det vara 
en god idé att eleverna även får möjligheten att visa sina kunskaper på något annat sätt. När man  
håller diskussioner, eller som i fallet med Gunillas klass förhandlingar, blir det alltid några som tar 
ledarrollerna och vissa som säger mindre. För att alla ska få möjligheten att uttrycka sig kan det 
därför vara bra att man får skriva något om det som tagits upp, antingen efteråt eller löpande om  
man håller diskussionerna igång under flera lektioner50. En anna fördel med denna metod är att 
de som har väldigt starka åsikter om vem som har rätt och fel kan få möjligheten att ta på sig den  
andres roll och på så sätt brädda sina vyer. Det kan även vara ett sätt att få eleverna att förstå att  
alla inblandade har en egen agenda. Att arbeta med rollspel är ett sätt att få igång elever som 
annars inte hade haft samma engagemang Vi har dock fortfarande ett ansvar inför de som inte är 
bekväma med att spela roller och debattera. Även dessa måste få möjligheten att visa vad de kan.

6.1.3 Historia eller nutid

Vad är det som prioriteras när lärarna ska ta upp ämnet? De flesta av lärarna lägger sitt fokus på 
den historiska aspekten. Denna konflikt har genomgått stora förändringar genom åren och flera 
lärare menar att man omöjligt kan förstå den nutida konflikten om man inte först har en översikt 
av historien.  Även de lärare som säger sig  ha en jämvikt  mellan den historiska  och samtida  
konflikten talar om detta. Gunilla säger att hon lägga halva tiden på historian och halva på det 
nutida och säger att ”man måste ha den historiska för att förstå den samtida, för annars blir den 
helt  obegriplig...”.  Som tidigare  nämnt  så  är  det  först  på  B-kurserna  som ämnet  framförallt  
behandlas.  I  samhällskunskapen kan detta  bero på  att  man inte  kan börja  direkt  med att  gå 
igenom  det  som  händer  idag.  Först  måste  man  spendera  en  viss  tid  till  någon  form  av 
historieundervisning. Denna tid finns inte på A-kursen.

Genom frågan om vilken aspekt som tas upp kan man se att det riskerar att bli repetition för 
eleverna. Om lärarna inte har koll på vad de gör i de andra ämnena riskerar de att tala om samma  
saker. Här öppnar sig även möjligheter för ämnesöverskridande arbeten. Frågan skulle kunna tas 
upp historiskt på historian och ur religiös synvinkel på religionskunskapen. Dessa skulle sedan 
lämna över stafettpinnen till samhällskunskapen som tar in det i nutiden. Alla intervjuade lärare 
har frågats om de kan tänka sig några andra ämnen där konflikten kan tas upp. Två ämnen som 
har  återkommit  är  svenska  B  och  geografi.  Även  dessa  två  skulle  kunna  delta  i  detta 
överskridande arbete.

50 Shaw, (2006), s: 61
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6.1.4 Hur man botar en fanatiker

Ett av huvudproblemen i konflikten mellan Israel och Palestina är, som i många andra konflikter,  
fanatismen. Två av de intervjuade lärarna hänvisade till boken Hur man botar en fanatiker av Amos 
Oz som behandlar denna fråga. Det är teskedsordern som inspirerade av Oz  jobbar med att 
motverka och skapa förståelse kring fanatismen. De distribuerar hanns bok tillsammans med en 
lärarguide. I denna lärarguide finns det uppgifter som kan användas i anslutning till att man läser 
boken. Även teskedsordern uppmanar till ämnesöverskridande arbete med ämnet. Boken består 
av korta,  lättlästa essäer som kan behandlas i  historia,  religionskunskap,  samhällskunskap och 
svenska.  Tanken  är  att  motverka  fanatismen genom att  lära  eleverna  att  leva  sig  in  i  andra 
människors känslor och motverka fanatikern inom sig51.

6.2 Om problemområden

Det är tre större problemområden som beskrivs av lärarna när konflikten hanteras. Den första 
handlar om konflikter som kan uppstå i klassrummet när det finns elever med starka åsikter. Det 
andra stora problemet handlar om rent rasistiska eller antisemitiska åsikter som kan finnas i vissa  
grupper. Den tredje faktorn som som kan vara problematisk enligt lärarna är den stora okunskap 
som finns hos eleverna. Utöver dessa kan det uppstå rent praktiska problem som exempel kan 
man ta att det är svårt att hitta neutrala fakta om konflikten.

6.2.1 Starka åsikter

Lärarna målar upp väldigt olika bilder av hur stort problem det är med konflikter i klassrummet 
beroende på sympatier för en sida. Det är dock det problem som flest lärare lyfter fram. Det som 
är avgörande för problematiken är hur klassuppsättningen ser ut. I klasser där det finns många 
som har anknytning till regionen är ställningstagandet naturligtvis större. I klasser med elever utan 
anknytning är ställningstagandet lägre. Det finns dock ett undantag från detta. Diana säger att det 
även finns ett Israelförakt i hennes estetklasser.  Detta grundar sig dock enligt henne på ett USA-
förakt som spiller över på Israel. Det handlar mindre om att palestinierna har rätt och mer om att 
USA har fel. Det är oftast inte fanatism det handlar om utan snarare starkt ställningstagande.

Konflikter med elever med starka åsikter behöver inte vara något negativt. Konflikter ses ofta 
som synonymt med bråk eller obehaglighet men kan även vara något väldigt produktivt 52. Vissa 
lärare anammar den positiva aspekten och använder sig av den, Anna menar att”...man kan få 
riktigt bra diskussioner när folk har olika åsikter...” . Andra ser det som ett problem som måste 
hanteras. Carl uttrycker det på detta vis ”Partiska elever kan vara ett problem vilket kan leda till  

51 Markestedt, (2008) 
52 Ekstam, (2010), s:5
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osakliga diskussioner”. Detta kan betyda att följderna påverkas av definitionen av situationen. 
Om vi ser starka åsikter  som ett problem så agerar vi  utefter att det är ett problem 53.  Detta 
handlande kan sedan leda till att det blir ett problem. Det handlar om ett omvänt orsakssamband. 
Det är det problemhanterande handlandet som skapar problemet och inte problemet som skapar 
det problemhanterande handlandet. Naturligtvis är det problematiskt om man har fanatiska elever 
som vägrar att ta till sig någon annans bild men starka åsikter måste inte vara ett problem.

Gunilla är den enda av samhällslärarna som inte säger sig ha några problem med partiska eller  
fanatiska elever. Hon menar att man kan undvika detta genom att tidigt arbeta med respekt och 
bygga en god arbetsmiljö.  Detta är något som hon arbetat med långt innan hon tar upp den  
aktuella konflikten. Att man ska ta itu med dessa frågor tidigt är något som hon även får stöd för  
i forskningen. Om en konflikt inte uppmärksammas tidigt riskerar de inblandade att falla in i olika 
former av felbeteende. Det kan handla om att fly från problemet eller hitta syndabockar. I en 
sådan miljö är det svårt att bedriva en produktiv verksamhet och produktiviteten sjunker54.

Ett sätt att motverka problem i klassrummet är även att få eleverna involverade. Att få vara  
delaktig i hur skolan utvecklas har visat sig viktig för att eleverna ska utveckla ett positivt civilt 
engagemang55. Att få eleverna involverade i planeringsarbetet är något som Hanna har använt sig 
av med positiva resultat. Efter att hon hade haft problem med starka känslor i klassrummet i  
samband med en lektion som skulle behandla konflikten så valde hon att tala med vissa elever.  
”Jag kunde tala med elever i förväg som hade ett extra stort engagemang, (och fråga) visst ska vi  
göra dethär och det tyckte ju dom också. Men hur ska vi göra så att det funkar”. Utöver detta  
låter Hanna eleverna skriva ett brev till henne vid kursstarten där hon frågar om förväntningar  
m.m. Där ingår även som en frivillig  fråga om eleverna vill  skriva om sin egen religiösa eller  
etniska tillhörigheter. Det är många som gör det vilket öppnar möjligheter för samarbete med 
eleverna när känsliga ämnen ska behandlas. 

6.2.2 Intoleransen 

Anna lyfter fram intoleransen som det största problemet. Hon har klasser som är intoleranta och 
fördomsfulla mot allt och alla som inte är som dem enligt henne själv. Det är inte bara när man  
tar upp denna konflikten som de åsikterna kan komma till ytan. Hanna säger att det antisemitiska 
inslaget har ökat under de åren som hon har jobbat. I hennes klass arbetar de med ett område 
som behandlar antisemitism och då frågar hon alltid klassen om de hört uttrycket  din snåle jude 
och det har alla, och vissa använder det aktivt. 

I  Forum  för  levande  historias  rapport  om intoleransen  i  svenska  gymnasieskolor  har  de 
jämfört resultat från 2003 och 2009. Denna studie visar att intoleransen har minskat något mot 
gruppen muslimer men att den ökat något mot gruppen judar. Skillnaderna är små och gruppen 
53 Trost & Levin, (1999), s:12-16
54 Maltén, (1998) s:146-147
55 Sherrod, m.fl, (2010), s: 268
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ambivalenta (de som är varken positiva eller negativa) har ökat för muslimerna men minskat för 
judar56. Denna undersökning visar även att de toleranta uppfattningarna överväger de intoleranta 
både 2003 och 200957. Det är fler som uttrycker sig tolerant än intolerant mot olika minoriteter 
och den förändring som har sket över 6 år är marginell. De elever som både Anna och Hanna 
syftar på när de talar om denna problematik är troligen i minoritet men det kan även vara de 
elever som märks mest. Att Hanna upplever en ökning kan då bero på att de med intoleranta  
åsikter tar större plats i klassrummet och inte nödvändigtvis att de har blivit fler.

Merparten  av lärarna  vill  dock  inte  lyfta  fram intoleransen som ett  stort  problem i  deras 
klasser. En förklaring till skillnaderna mellan klasserna kan vara vilken uppsättning elever som 
finns  på  skolan.  Denna  studie  har  inte  tagit  hänsyn  till  vilken  socioekonomiska  grupp  som 
skolornas elever tillhör. Detta är dock något som enligt flera studier visat sig ha betydelse för  
graden av intolerans58. I en studie av tyska skolungdomar visar resultaten tydligt att elever med 
lägre utbildning visade mer intolerans mot invandrargrupper59. Elevers bakgrund är dock inte det 
enda som spelar in på hur toleranta eleverna är.  Det är under gymnasieåren (och till  viss del 
högstadiesåren)  som  de  flesta  formar  sin  grundläggande  syn  på  samhället.  Under  dessa  år 
spenderar man mycket av sin tid i skolan och studier visar att val av pedagogik har betydelse för  
elevernas utveckling som goda samhällsmedborgare60. Detta är något som lärare har ett ansvar att 
ta till oss. I skollagens första kapitel 2§ står det att ”...Utbildningen ska ge eleverna […] utveckling 
till  ansvarskännande  människor  och  samhällsmedborgare...”.  Det  står  även  att  skolan  skall 
”...motverka alla former av kränkande behandling såsom […] rasism”61.

6.2.3 Okunskapen

Det är tre lärare som anser att okunskapen bland eleverna är ett problem (Diana,  Erika och 
Björn). 

Diana menar att intresset är relativt högt men kunskapen väldigt låg och Erika talar även om 
den ”totala okunskapen”. Även om Erika säger att ”detta är något som man får arbeta med och 
förståelsen får de förhoppningsvis under kursens gång” så antyder vissa lärare att de kan irritera 
sig  på  att  eleverna  inte  fått  bekanta  sig  med  konflikten  tidigare.  Frågan  är  om  konflikten 
överhuvudtaget tas upp på högstadieskolorna. Detta är en fråga som tyvärr får lämnas hängande 
då inga sådana studier har genomförts. En anledning till  att konflikten eventuellt  inte tas upp 
tidigare, är som tidigare nämnt att det är en så komplex konflikt som kräver en viss mognad.  
Hanna menade att man med fördel kan vänta med att ta upp det till trean på gymnasiet. Då kan  
man förstå att högstadielärare känner att konflikten är för komplicerad.
56 Forum för levande historia, (2010), s:63
57 Ibid, (2010), s:61
58 Ibid, s:34, Gniewosza, Burkhard, Noackb, Peter, (2008) s:116
59 Gniewosza & Noackb, (2008), s:116
60 Sherrod, m.fl, (2010), s: 268
61 Skollagen, (1985:1100), Kap 1
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Björn säger att eleverna oftast är dåligt insatta men även att den egna kunskapsnivån kan vara 
ett problem. Han menar att det är väldigt många områden som behandlas i historian och det är  
svårt att hålla sig uppdaterad i allt. Detsamma kan naturligtvis gäller även för de andra ämnena. 
Israel-Palestina  konflikten  är  stor  och  komplicerad,  att  hålla  sig  uppdaterad  är  väldigt  
tidskrävande. 
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7 Diskussion

7.1 Källproblem

Att hitta neutral information om konflikten var svårt för mig och är även ett problem som de 
intervjuade lärarna vittnar om. Det man kan hitta som är trovärdigt är hur olika parter tycker.  
Gunilla var en av de lärare som använde sig av rollspel och eleverna skulle då hitta information  
om vilka åsikter som olika länder har. För att få denna information kunde man vända sig till de 
olika ambassaderna. Vill man däremot få någon opartisk bild av konflikten är detta svårare. För 
att  komma  åt  faktakunskaper  om  konflikten  kan  eleverna  använda  sig  av  t.ex 
nationalencyklopedin men faktum är att om man ser vilka källor som de har använt så finns 
Göran Rosenbergs Det förlorade landet med i deras källhänvisning62. Som tidigare nämnt är detta en 
utförlig bok som tar upp konflikten men författaren har ett förflutet inom propalestina rörelsen 
vilket borde tas hänsyn till när man använder den som informationskälla. NE har troligen gjort  
detta vilket är anledningen till att även detta arbete använder NE som källa (under rubrik 2.1) 
men det visar dock på att oberoende litteratur är svårt att hitta. Björn tar upp källkritiken och  
menar att Israel har större möjlighet än palestinierna att påverka världen. Detta kan mycket väl  
stämma, Israel är en stabilare enhet med större resurser och kan därigenom påverka omvärlden 
mer.  När  man  söker  information  om  konflikten  är  det  tydligt  att  antalet  judiska  författare 
överstiger antalet  palestinier  som har skrivit  om det. De texter som är skrivna ur palestinskt 
perspektiv är få och handla oftare om individuella berättelser. Ett exempel är Bakom muren : systrar  
i Palestina. De böcker som är skrivna om den politiska historien är oftast skrivna av israeler.

7.2 Avslutande diskussion

Studien har visat att lärarna använder sig av en mängd olika metoder för att närma sig ämnet. En  
metod som har fått goda resultat är att arbeta med konflikten i rollspelsform. Denna metod är 
enligt mig väldigt passande just för denna konflikt. Att förstå varför konflikten är så svårlöst är en 
av de viktigaste lärdomarna som eleverna kan få genom denna metod. Med hjälp av rollspel får de 
möjligheten att ta till sig kunskapen på ett helt nytt sätt. 

Ämnet är även passande för ämnesöverskridande arbete då den kan tas upp i många olika 
ämnen. Detta är något som jag skulle uppmana lärare att ta fasta på. Prata i arbetslagen och bygg  
upp ett moment kring konflikten. Man kan även utgå från fanatism och använda Israel-Palestina 
som ett verktyg. Om man använder fanatismen som grund för detta arbete kan kanske även 

62 Persson, (2010)
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filosofin komma in på ett hörn. Det faktum att konflikten är så bred och komplex gör att väldigt  
många olika ämneslärare kan delta. Allt från filosofi till geografi.

I frågan om vilka problem som lärarna möter var det vanligaste svaret att elever med starka  
åsikter kan skapa konflikter i klassrummet. Det är intressant att flera lärare lyfter detta som ett  
problem. I skolan talas det annars mycket om att man vill ha engagerade elever. När går det över 
till  att bli ett problem? Är det en konflikträdsla som gör att det ses som ett problem? Hanna 
berätta  att  första  gången som hon arbetade med området  fick hon avbryta lektionen för att  
stämningen  blev  för  uppskruvad.  Om  det  i  framtiden  skulle  genomföras  observationer  av 
lektioner vore det intressant att se vid vilket läge lärare anser att stämningen blir ohållbar. Det  
problem som var vanligast efter starka åsikter var den stora okunskapen. Återigen kan man undra 
om detta är ett problem? Möjligen är det kombinationen av starka åsikter och okunskap som kan 
vara problematiskt. Om en elev har väldigt starka åsikter men har dålig kunskap om det faktiska 
läget kan detta eventuellt bli svårhanterat. Eleven kan ha  stora kunskaper om den ena sidans syn 
på konflikten men har aldrig reflekterat över att se det ur den andres synvinkel. Här kan rollspel 
vara  ett  bra  verktyg  som ger  eleven  möjlighet  att  ta  på  sig  den  andres  glasögon.  Om man 
använder sig av den metod som Carl beskrev, där halva klassen fick partiska föreläsningar från 
varsin sida och sedan fick representera denna, kan man med fördel låta elever med starka åsikter 
för ett parti få representera den andres sida. Detta kan eventuellt leda till större förståelse och en  
mer nyanserad uppfattning av konflikten.

Gunilla talar om vikten av att förklara grunderna till konflikten med motiveringen att vi själva 
inte varit i krig de senaste seklerna. Detta behöver dock inte vara sanning för alla i klassen. Vissa 
elever kan ha egna erfarenheter av krig. Dessa elever tar eventuellt en ny roll när ämnet hanteras.  
De elever som annars är mest engagerade kan få en mer undanskymd roll. Denna nya dynamik 
bör man som lärare vara uppmärksam på. Det är lätt att man ger eleverna fasta roller i klassen.  
Dessa kan förändras när man kommer in på detta ämne. Det kan vara nya elever som tar plats.

Syftet med denna studie har varit att fylla en lucka i kunskapsgrunden. Någon liknande studie 
har inte genomförts tidigare. Detta syfte har i stora drag uppfyllts. Med denna studie finns det nu 
en  grund att  gå  vidare  med.  Denna  studie  har  utgått  från  lärarens  synvinkel.  Vilka  metoder  
använder läraren? Vilka problem möter man som lärare? Frågan om starka åsikter hos eleverna är 
ett problem, en tillgång eller kan var båda delar är något som skulle kunna ligga till grund för 
fortsatta studier. Även en studie om hur utfallet blir vore en god fortsättning på detta arbete. 
Vilka konsekvenser får lärarnas inställning för elevernas inlärning och hur väl fungerar de olika 
metoderna? Dessa studier kunde utgå från elevernas synvinkel med intervjuer eller enkäter. För 
att få bättre koll på utfallet vore det även bra om observationer kunde genomföras. Möjligheterna  
att gå vidare från denna studie är många.
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Bilaga 1

Tema Fråga Teoretiskt/analytiskt syfte

Grundläggande 

kartläggning.

1. Vilka ämnen tar du upp frågan i? Kartläggande 

2. Vilka ämnen utom ditt/dina tror du behandlar frågan? Kartläggande. 

Undervisningen.

3. Till vilken grad tar du upp konflikten? 

Hur många timmar?

Vilket utrymme ges frågan.

4. Är det den historiska eller samtida 

konflikten som du tar upp mest? 

Vilka aspekter är det som 

prioriteras?

5. Hur planerar du lektionerna som tar upp frågan? Vilka didaktiska val görs?

6. Vilket intresse visar eleverna för ämnet? Är det efterfrågat, laddat, 

ointressant för eleverna? 

Problematiken

7.Har du mött några problem när du tagit upp frågan och i sådana fall 

vilka? 

Vilka problem är det som kommer 

upp? 

8. Hur gör du för att bemöta eventuella problem? Hur frekvent är det? Vilka val 

görs? Hur bemöts problemen?

Materialet.

9. Tas frågan upp i läroböcker? Vilket underlag finns till lärarens 

förfogande? 

10. Vilken bok använder du dig av? Vilket underlag finns till lärarens 

förfogande? 

11. Använder du dig av något övrigt material i sådana fall vilket? Vilket underlag finns till lärarens 

förfogande? 

Följdfrågor.
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Bilaga 2
Brev till lärare med förfrågan om medverkan 

Brev 1. Skickat 9/9-2010
Hej

Jag heter Jens Bodin och ska under denna termin skriva mitt examensarbete på 
lärarutbildningen i Uppsala. Jag ska skriva om hur Israel-Palestina frågan behandlas i 
gymnasieskolan idag. I ett första steg försöker jag kartlägga i vilka ämnen som man tar 
upp konflikten och i ett andra steg hur man går tillväga när man behandlar det.

Därför undrar jag nu om du har tagit upp frågan under de senaste åren och i vilket/vilka 
ämne?

Om ja skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju om detta under terminen?

Tack på förhand.

MVH / Jens.A.Bodin 

Brev 2. Skickat 2/11-2010

Hej

Jag heter Jens Bodin och skickade för snart två månader sedan ut en förfrågan om du 
skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju för mitt examensarbete som 
behandlar Israel-Palestinakonflikten. Tiden är nu inne för dessa intervjuer.

Jag har skickat ut detta mail till de som tackade ja redan på mitt förra mail men behöver 
få tag på ett par personer till som kan tänka sig ställa upp.

Intervjuerna bör ta mellan 30-45 minuter och jag försöker anpassa mig efter ditt schema. 
Om du är intresserad av att hjälpa mig vore jag tacksam om du kunde skicka 3 möjliga 
tider under vecka 44,45 eller 46, så ska jag försöka sätta upp ett intervjuschema efter 
hur ni har möjlighet.

Stort tack på förhand

MVH/ Jens.A.Bodin 
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