
FÖRSTÅ AFGHANISTAN – studieplan för FUs/SAKs studiecirkel  

 

Träff 1:  INTRODUKTION 

Presentation av cirkeln, boken och oss själva. 
Vi läser tillsammans: Förordet.                                                                                
Deltagarnas förväntningar. Vi skriver ”en fråga jag vill ha svar på”.                                                                                                                                          
Enayat berättar med bilder på temat ”Min bild av Afghanistan”. 

Vi läser tillsammans: Den generösa afghanen s. 134-136; Historier från Afghanistan s. 97-101.   
Vi tittar tillsammans på kartan och läser ev. Afghanistans nationsgränser s. 68. 
Vi tittar på frågorna från inledningen. 

 

Träff 2: HISTORIA 

Läsning: Tiden fram till år 1747 s. 12-21                                                                                                    
Fördjupning: Kulturminnesmärken s. 195-204; Det baktriska guldet s. 205; Mattkonst s. 229-233 

Läsning: Åren 1747–1979 s. 21-34                                                                                                        
Fördjupning: Litteratur s. 207-210   

Diskussionsfrågor:  
- Vad är Sidenvägen? Vilken roll har den haft för Afghanistan?  
- Vad i historien har bidragit till den speciella relationen mellan Afghanistan och Pakistan? 
- Vilka är ”krigsherrarna” som beskrivs i boken? 
 
 

Träff 3: LANDET 

Läsning: Naturtillgångar s. 82-84; Jordbruk s. 86-89 
Fördjupning: Afghanistans jordbruksekonomi s. 90-93; Opium; s. 94-95; Saffran s. 96; Det 
afghanska köket s. 234-236  

Läsning: Stad och landsbygd s. 65-66; Utbildning s. 69-74; Hälsa s. 78-81. 
Fördjupning: Kraften i förändrade normer och attityder s. 75-77   

Diskussionsfrågor:  
- Vilka naturtillgångar kan utvinnas i Afghanistan? Vilka är anledningarna till att vissa inte    
utnyttjas för att stärka ekonomin? 
- Vilka är skillnaderna i levnadsförhållanden och möjligheter mellan stad och landbyggd?  
- Vilken betydelse har möjligheten till utbildning i Afghanistan?  
- Vilka utmaningar finns inom hälso- och sjukvården i Afghanistan idag?  

                                                                              

Träff 4: FOLK, RELIGION, KULTUR 

Läsning: Folkgrupper s. 103-109; Familjens roll s.112-127; Mänskliga rättigheter s. 118-122; 
Jämställdhet s. 123-127 
Fördjupning: Pashtunwali s. 110-111 

Läsning: Islam s. 178-183 
Fördjupning: Afghanska högtider s. 237-238; Konst s. 212-214; Musik s. 216-220; Media s. 159-
161; Film och tv s. 225-227; ”Jag var på något sätt både stolt och rädd” s. 221-224; Idrott s. 240-
242; Kvinnor inom idrotten s. 244 



 
Diskussionsfrågor:  
- Hur skiljer sig förhållandet mellan individen och familjen i en jämförelse mellan Sverige och 
Afghanistan? Hur skiljer sig förhållandet mellan individen och folkgruppen? Mellan individen och 
staten? Vilka likheter finns?  
- Vad hindrar flickor och kvinnor i Afghanistan från att åtnjuta sina mänskliga rättigheter idag? 
- Vilken roll spelar religionen för människors liv och vardag i Afghanistan? 

 

Träff 5: STAT, EKONOMI, POLTIK 

Läsning: Konfliktens byggstenar s. 141-147; Demokrati s. 153-154 och 157-158 
Fördjupning: Det politiska systemet s. 156-157 

Läsning: Ekonomi s. 162-165 
Fördjupning: Handel s. 166-167; Korruption s. 168-169 

Läsning: Regionen s. 171-173 
Fördjupning: Regionen s. 175-177 
 
Diskussionsfrågor:  
- Vilka förhoppningar och rädslor kopplade till demokrati kan tänkas finnas i landet?  
- Välj ut något ur Reza Jarids text om landets ekonomi (s. 162-165) som du inte kände till tidigare 
och som du fann intressant, berätta varför.  
- Hur kan en förstå den utbredda korruptionen i Afghanistan?  

 

Träff 6: AFGHANISTAN IGÅR, IDAG, I MORGON 

Läsning: Tiden efter 1979 s. 35-61 
Fördjupning: Talibanerna s. 182-188; Öga mot öga med en taliban s. 190-193; IS i Afghanistan s. 
189; Konflikten stabiliseras på rekordnivåer s. 148-152; På parkett den 11 september s. 62-63; 
Där det finns liv finns det hopp s. 137-139; Vi var som en enda stor familj s. 148-152 
 
Något om den dagsaktuell situationen 
 
Läsning: Svenska Afghanistankommittén s. 253-258 
Fördjupning: Utvärdering av den svenska insatsen i Afghanistan s. 259-263 
Flyktingströmmar s. 264-267  
 
Diskussionsfrågor:  
- Hur har den sovjetiska ockupationen påverkat Afghanistan? 
- Vilka faktorer har bidragit till talibanernas inflytande i Afghanistan?  
- Hur blev utfallet i landets första presidentval 2004 och vad följde därefter?  
 
- Hur är relationen mellan Sverige och Afghanistan? Hur kommer det sig den ser ut som den gör? 
- Vad i SAK:s arbete ser du som viktigast? Vad tycker du att SAK borde arbeta mer med?  
 
Vi gör en avslutande utvärdering av studiecirkeln 


