Terrorism
Arbetsblad

Arbeta vidare

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
några av dem. Programmet passar bra
att se tillsammans med Perspektiv på
världen – Högerextremism och Perspektiv
på världen – Hbtq – hatbrott.

6 Rahmad Akilov som utförde terrorbrottet på Drottninggatan i april 2017 – vilka
motiv hade han?
7 Terrorism har funnits lika länge som
människan, säger Misse Wester i
programmet. Men hur är det i Sverige?
Ta reda på mer om terrorism i Sverige
genom tiderna.
8 Ta reda på mer om Army of God. Vilka
handlingar har de stått de bakom? Vilka
grupper stöttar dem och vilka bekämpar
dem?
9 Hur bekämpar man terrorism idag
globalt? Ta reda på mer.
10 Vilka ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer kan finnas bakom att en
människa blir terrorist? Försök skriva
en förklarande text. Använd gärna till
exempel några av dessa ord; radikalisering, propaganda, stereotyper, normer,
normalisering, media.
11 Terrorism kan ske i religionens namn.
Försök hitta exempel från alla de fem
världsreligionerna; kristendom, islam,
judendom, hinduism och buddism.

Ord och begrepp

terrorism, högerextremism, vänsterextremism,
islamistisk extremism, gerilla, terror

Frågor utifrån programmet

1 Vad är definitionen av terrorism? Hur
beskrivs det i programmet?
2 Hur förändrar vi vårt beteende efter en
terrorattack, enligt Misse Wester? Och
hur beter vi oss i krislägen? Överraskade
det dig?
3 Skriv ner de exempel på terroristorganisationer och terrorister som nämns i
programmet under rubrikerna högerextrema, vänsterextrema, islamistiska
och övrigt. Ta reda på mer om dem. När
var de aktiva? Vilka motiv har/hade de?
Vilka dåd har de utfört?
4 Hur har terrorismen förändrats i världen
de senaste åren? Beskriv med egna ord
utifrån grafiken i programmet.
5 Hur rättfärdigar Donald Spitz från Army
of God sina handlingar? Vilka är hans
motiv?
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Diskussionsfrågor

På nätet

12 Hur kan vi bekämpa terrorism?
13 Har världen förändrats pga. terrorism
och i så fall hur?
14 Har du förändrat några av dina beteenden och i så fall vilka?
15 Vad tror du kan få någon att begå ett
terrorbrott, ex. en självmordsbombare?
16 lS är en känd terroristorganisation.
Varför sker många av deras handlingar
i Västvärlden?
17 Det är mycket mer sannolikt att vi är
med om en trafikolycka eller skadas i
hemmet än att vi blir offer i en terrorattack. Ändå vittnar många om att det just
är terrorism de är rädda för. Varför tror
du att det är så?
18 Det finns många ord för människor som
utövar våld i ett visst ideologiskt syfte.
Några ord kan vara gerillaledare, frihetskämpe, revolutionär eller terrorist. Hur
påverkar ordval synen på en människa
och dess handlingar?
19 Alla religioner pratar om kärlek till sin
nästa. Ändå kan religiösa människor
utgöra grymma våldshandlingar.
Hur kan det gå ihop?
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FBI
Säkerhetspolisen
Utrikespolitiska institutet
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
START – The National Consortium
for the Study of Terrorism and
Responses to Terrorism

Andra program från UR
om terrorism
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Moderland
Moderland, fördjupning
– Vem är terrorist?
Barnaministeriet Dokumentär
– I terrorattackens skugga, radio

