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Internationell politik
Med detta planeringspapper får du information om ungefär vad vi ska läsa,
ungefär när och vilka mål det finns med studierna.
Nedan finns en förenklad version av Skolverkets mål med avsnittet Internationell poltik.

Teorier och begrepp

Du ska lära dig samhällsvetenskapliga
teorier, modeller och begrepp. I avsnittet innebär det bland annat att du ska
ha kunskaper om:
Internationell anarki, interdependens och världssystemmodellen
Stegen från samarbete till krig
Olika perspektiv på Internationell
politik
(Aktörs- och strukturperspektiv Vi
kanske spararar det till ett annat
avsnitt)

Folkrätt

Den internationella rätten skiljer sig
från nationell rätt. Du ska känna till:
Några primära skillnader mellan
internationell och nationell rätt

Mänskliga rättigheter

Det internationella systemet

Du ska efter avsnittet ha grundläggande kunskaper om

Du ska efter avsnittet känna till
Hur FN fungerar

Mänskliga rättigheter

Några olika delar av folkrätten

Problem och synsätt på FN

De delar av de mänskliga rättigheterna som är omdiskuterade

Exempel på olika internationella
domstolar
Konflikten mellan suveränitetsprincipen och mänskliga rättigheter

Vilka aktörer som finns i det
internationella systemet

Sidor: FN: 475-480

Sidor: Folkrätt: 458

rationalitet och spelteori

Stater och utrikespolitik: 455-457
Samarbete- krig 459-463

Sidor: Aktörer: 445-454

Tidigare

Anarki och interdependens, Perspektiv på internatio-

Provfrågor Välj en av nedanstående frågor.

Vecka 39:

Aktörer i internationell politik. FN

✦ I krisebs Ukraina har FN spelat en obetydlig roll. Diskutera om det är
önskvärt att FN ökar sitt engagemang och i så fall hur det kan gå till.

Vecka 40:

Folkrätt, mänskliga rättigheter, Dilemmaspelet Bantikka

✦ Är FN bra?

Vecka 41:

Arbeta med frågor

Vecka 42:

Vi börjar arbeta med FN-rollspelet

✦ Vad är viktigast att värna om, staters suveränitet eller mänskliga rättigheter?

Vecka 43:

Prov sidorna 393-416 Provdatum 23 oktober

nella relationerr,

Planering Internationell politikHiP

✦ Staten är den viktigaste aktören i internationell politik. Stämmer detta
påstående?

