
Förslag på källor för arbetsområdet Konfliktanalys. 
 
Landguiden (Databas) samt Världspolitikens dagsfrågor från UI Utrikespolitiska Institutet 
 
Säkerhetspolitik.se 
 
Globalis 
 

 
Inetmedia.nu (Länkportal) 
 
Europaportalen 
 

Factlab   (statistik)                    
 

SO-rummet     
 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/11-september-attackerna 

 

 
Olika exempel (tryckta böcker/tidskrifter) från biblioteket 
 

 Koaf 

Styrman, Agneta: Palestina – landet som icke är                                                        2018 

 Kk 

Bremberg, Niklas: Spanien – demokrati i kris                                                               2018 

http://www.landguiden.se/
http://www.ui.se/
http://www.sakerhetspolitik.se/
http://www.globalis.se/
http://www.inetmedia.nu/fokus/
https://www.europaportalen.se/
http://www.so-rummet.se/
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/11-september-attackerna
https://www.ui.se/butiken/varldspolitikens-dagsfragor/2018/palestina---landet-som-icke-ar/
https://www.ui.se/butiken/varldspolitikens-dagsfragor/2018/spanien--demokrati-i-kris/


 Kqa 

Hallenberg, Jan: Supermakt på glid                                                                                   2018 

 

 Koa 

Lund, Aron: Syrien i spillror – vinner Assad?                                                                      2017                                                                                

 

 Koa     
                                                           2015 

Syrien : revolutionen, makten och människorna 
 

 Kocdc     
                        
Dowswell, Paul:Vietnamkriget                                                                                      2004                                                                              

 

 Koe                                                                                                                
Sjöberg, Tommie: Koreakriget                                                                                    2013 

  

 

https://www.ui.se/butiken/varldspolitikens-dagsfragor/2018/supermakt-pa-glid-trump-och-usas-utrikespolitik/


Hitta olika radio - och TV-program, filmer  (reportage, dokumentärer,debatter) 

 

USA-valet och sociala medier                                                                                      2018 

Om hur det gick till när Donald Trump lyckades bli president i USA. Om "Project Alamo", 

kampanjarbete i sociala medier och dess påverkan på väljarna. 

Flyktingkrisen efter fem års krig                                                                                    2016 

Kriget i Syrien har pågått i fem år och skapat en flyktingvåg som Europa inte har upplevt 

sedan andra världskriget. Hur påverkar denna humanitära katastrof EU och samarbetet? Tre 

korrespondenter som är stationerade i Europa försöker ge svar. 

Öppna era hjärtan                                                                                                         2017 

Statsminister Fredrik Reinfeldt höll sitt tal inför valet 2014, vädjade han till svenska folket att 

öppna sina hjärtan inför den kommande flyktingvågen. Varför formulerade han sig som han 

gjorde, och vilken betydelse fick talet egentligen för svensk politik?              

 Eller t ex Dokument utifrån (svt play eller Youtube) 

SLI - Logga in via Helsingborgs skolportal 

 

USA-podden SR 

T ex https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1157083?programid=4923 

Den historiska utskottsutfrågningen av domare Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford. 

 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/9-saker-att-ha-koll-pa-i-rysslandsutredningen 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–present) 

https://us.cnn.com/ 

https://www.foxnews.com/ 

 

Pressreader Läsa aktuella internationella tidningar/tidskrifter via lånekortet/Stadsbiblioteket 

 
Skolan/Hemifrån 

Logga in med personnummer 

och pinkod (4 siffror) 

https://urskola.se/Produkter/205990-Har-jag-nagot-val-USA-valet-och-sociala-medier
https://urskola.se/Produkter/195638-UR-Samtiden-Utrikesdagen-2016-Flyktingkrisen-efter-fem-ars-krig
https://urskola.se/Produkter/201148-Detaljerna-nutidspolitik-Oppna-era-hjartan
https://skolportalen.helsingborg.se/
https://sverigesradio.se/usapodden
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1157083?programid=4923
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/9-saker-att-ha-koll-pa-i-rysslandsutredningen
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–present)
https://us.cnn.com/
https://www.foxnews.com/


Artikelsök 

Använd Artikelsök (databasen) för att hitta tidskriftsartiklar från tidskrifter t ex Fokus och 
Tempus (finns på biblioteket) 
OBS! Databasen fungerar bara inom skolans nätverk 
Gör en lista till biblioteket om det inte finns ”gula Läsikoner” 

 
Om det krävs inloggning till DN-artiklar så finns lösenord (inloggningsuppgifter) i biblioteket 

https://www.dn.se/om/rysslandsutredningen/ 

 

 

 

Updatum (tidningsdatabas som även innehåller internationella tidningar) 

http://sob.btj.se/sb/FrontServlet?reqService=10
https://www.dn.se/om/rysslandsutredningen/
http://portal.cyberwatcher.com/v55/Secure/Modules/Search/Default.aspx


 
 
http://www.migrationsverket.se/ 
 
http://www.migrationsinfo.se/ 
 
https://www.gu.se/media/expertarkivet/experter--flyktingkrisen 

 
På flykt 
 

 
http://www.palestinagrupperna.se/ 
http://www.menorah-sweden.com/index.html 

http://www.sverigeisrael.se/ 

http://mfa.gov.il/mfa/Pages/default.aspx 

 

 
https://www.ekonomifakta.se/ 

 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsinfo.se/
https://www.gu.se/media/expertarkivet/experter--flyktingkrisen
http://paflykt.aftonbladet.se/
http://www.palestinagrupperna.se/
http://www.menorah-sweden.com/index.html
http://www.sverigeisrael.se/
http://mfa.gov.il/mfa/Pages/default.aspx
https://www.ekonomifakta.se/

