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Prov: Internationell politik

Instuderingsfrågor
Nedanstående frågor gör inte anspråk på att täcka allt som vi har gått igenom eller allt
som står i boken. Kan man dessa frågor torde det dock gå ganska bra på provet. De har
hamnat lite huller om buller.
1. Vad betyder internationell?
2. Vad kännetecknar den s.k. internationella anarkin?
Vilka är aktörerna?
Vad är makt?

5. Vad definierar en stat?
6. Vad är en nation?
7. Vad är en nationalstat?
8. Vad är ett multinationellt företag? Ge
ett exempel på ett sådant företag.
9. Internationella organisationer/

Rationellt eller irrationellt?

internationella frivilligorganisationer

Stämmer teorin i dina ögon?

kallas ofta för INGOs och IGOs. Vad

3. Vad kännetecknar den modell som kallas interdependens?
Vilka är aktörerna?
Vad är makt?
Stämmer teorin i dina ögon?
4. Boken pratar om stater med mjuk och hård makt. Vad är hård och mjuk makt? Passar
det in på interdependens och internationell anarki?
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betyder INGO och IGO? Ge ett
exempel på vardera.
10. Ge ett exempel på ett massmedium
som verkar på ett internationellt plan.
11. Ta fram en världskarta. Vilka länder är
medlemmar i NATO?
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12.Vad är globalisering? Vilka orsaker
menar boken är de viktigaste?
Stämmer bokens orsaker tycker du?
13. Vad är terrorism?
14. Hur uppstår krig?
15. Vad gör Internationella valutafonden
och Världsbanken?
16.Vad är folkrätt?
17. En konflikt inom folkrätten är vilken
hänsyn man ska ta till individers
rättigheter t.ex i form av mänskliga
rättigheter, respektive vilken hänsyn
man ska ta till staters suveränitet. Ge
ett exempel på en sådan konflikt.
18. Hur sanktioneras brott mot
folkrätten? Vilka domstolar finns det?
19.Vad skiljer Internationella domstolen
från Internationella

22.Vilka sitter i generalförsamlingen?

31.

Och vem sitter inte där?
23. Om du skulle beskriva de mänskliga
rättigheterna med tre eller fyra
meningar, hur skulle dessa meningar
lyda?
24. Vad är ett assymetriskt krig?
25. Vilka syften har FN?
26. Vad innebär vetorätten i
säkerhetsrådet?
27. Vilka har vetorätt?
28. Vad heter FN:s generalsekreterare?
29.Vad är spelteori? Hur kan det
kopplas till det internationella
systemet?
30.Vilken diskussionsfråga kan man
förvänta sig?

brottsmålsdomstolen?
20.Vilka sitter i säkerhetsrådet?
21. Vilka befogenheter har
säkerhetsrådet respektive
generalförsamlingen?
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