Internationella relationer

Momentguide: Internationell politisk ekonomi
Världens länder är alltmer sammanflätade ekonomiskt, politiskt och kulturellt i den
process vi kalla för globalisering. Den aktuella tendensen med Brexit och Trumps
seger i det amerikanska presidentvalet antyder att vi i västvärlden går mot en mer
inåtvänd och protektionistisk politik. Med allt större klyftor mellan de fattigaste och
de rikaste i världen och inom länder, verkar det som att förtroendet för
globaliseringer och öppna gränser håller på att ta slut.
Förväntat resultat
● Du kan redogöra för en aktör/företeelse/organisation på den internationella
politiska arenan med fokus på ekonomi
● Du kan problematisera och analysera aktören/företeelsen/organisationen
utifrån orsaker och konsekvenser
● Du kan föreslå åtgärder på internationella problem
● Du kan söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor och
diskutera källornas relevans
● Du kan presentera dina kunskaper i en muntlig presentation med tekniska
hjälpmedel
Instruktion för examinerande uppgift
1) Välj en aktör/företeelse/organisation på den internationella politiska arenan. Det
kan handla om en stat, ett transnationellt företag, produktkategori inom handeln,
strukturomvandlingsprocesser, internationella ekonomiska frågor eller
organisationer som har med ekonomiska frågor att göra.
2) Förbered en muntlig presentation på ca 10-15 minuter där du:
● Utförligt redogör för aktören/företeelsen/organisationen och
problematiserar det i ett IR-perspektiv
● Kopplar redogörelsen till den ekonomiska och politiska utvecklingen eller
andra orsaker
● Redogör för konsekvenser för individer/grupper/samhälle
● Presenterar och resonerar kring de källor som ligger till grund för
presentationen
● Använder tekniskt hjälpmedel, t ex Keynote, som stöd för din presentation
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● I presentationsprogrammet sammanfattar du innehållet med nyckelbegrepp
eller i korta kärnfulla meningar, samt använder bilder, kartor och diagram där
det passar
Examination sker genom muntliga presentationer fredagen den 9 december.
Material
Wollinger, Bo, Internationella relationer, Lund 2013
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Kunskaper

Du redogör översiktligt för en
aktör/företeelse/organisation
inom internationell politisk
ekonomi

Din redogörelse är fördjupad
och visar på utförliga
kunskaper

Din redogörelse tar fasta på
olika perspektiv på synsätt på
det du studerat

Analys

Du kan fastställa några orsaker
till att situationen är som den
är och kopplar till den
ekonomiskhistoriska
utvecklingen

Du problematiserar det valda
området och ser tydliga
samband med historiska
förutsättningar och
ekonomiskhistoriska
utvecklingen

Du redogör för några
konsekvenser för individer,
grupper eller samhällen

Du redogör för
konsekvenserna för individer,
grupper och samhällen

Du resonerar kring
konsekvenserna, t ex genom
att anlägga olika perspektiv
och synsätt på konsekvenserna

Du diskuterar någon lösning
för att förbättra situationen i
framtiden

Du redogör utförligt för
någon eller några lösningar
och diskuterar hur sådana
lösningar skulle kunna bli
verklighet

Du resonerar kring vilka olika
intressen som kan vara för och
emot de lösningar du
presenterat

Du använder några relevanta
begrepp, teorier och modeller

Du använder med säkerhet
några relevanta begrepp,
teorier och modeller

Källor

Du hämtar information från
relevanta källor och redogör
för dem

Du reflekterar över källornas
relevans och trovärdighet

Dina reflektioner är
välgrundade

Muntlig
presen
-tation

Din presentation är 10-15
minuter lång. Du använder t
ex Keynote som stöd för
presentationen. Du har försökt
anpassa innehållet till dina
klasskamrater genom att
förklara begrepp och innehåll.

Dessutom är dina
Keynote-bilder stringenta:
med lagom mycket innehåll
och kartor, bilder och figurer
där det passar. Du formulerar
dig självständigt och sakligt.
Du försöker hålla kontakt med
åhörarna.

Dessutom har presentationen
en bra disposition mellan de
olika delarna och du ser till att
den har en god röd tråd. Du
ser till att hålla god kontakt
med åhörarna.

