Självutvärdering – Internationella relationer
Du har kunskaper om olika
samhällsstrukturer.

Du kan undersöka samhällsfrågor ur
olika perspektiv och beskriver
samband med underbyggda
resonemang.

E
Du känner till organisationer som FN,
G8, IMF, NATO, OSSE, Världsbanken och
vad de arbetar med.
Du känner till några aktuella konflikter.
Du kan ge exempel på hur globalisering
förändrat ekonomin för såväl regioner
som enskilda länder.
Du kan ge exempel på konsekvenser av
människors olika ekonomiska resurser i
olika delar av världen.
Du känner till olika globala hotbilder.
Du kan ge exempel på internationell
konflikthantering.

C
☐ Du kan föra resonemang om
internationella organisationers arbete
och göra jämförelser.
☐ Du känner till likheter och skillnader
☐ mellan några aktuella konflikter.
Du kan resonera och förklara hur
globalisering förändrat ekonomin för
☐ såväl regioner som enskilda länder.
Du kan resonera om vilka
konsekvenser olika ekonomiska
☐ resurser i världen kan få.
☐ Du kan resonera om orsaker till olika
globala hotbilder.
Du kan resonera om fördelar och
nackdelar med olika typer av
internationell konflikthantering

Du kan använda olika källor för
inhämtning av fakta.
Du kan resonera om två olika perspektiv
i internationella frågor.
Du kan jämföra två olika länder och föra
ett resonemang utifrån ett
samhällsvetenskapligt perspektiv.

☐ Du kan självständigt söka relevanta
källor och föra resonemang utifrån
☐ dessa.
Du kan föra resonemang från flera
☐ olika perspektiv i internationella
frågor.
Du kan jämföra två olika länder och
föra ett resonemang ur både ett
geografiskt och samhällsvetenskapliga
perspektiv.

☐

☐
☐

☐

☐
☐

☐

☐

☐

A
Du kan föra resonemang om
internationella organsiationer, deras
arbete och kan göra fördjupade analyser
av deras arbete.
Du kan göra jämförande analyser om
olika aktuella konflikter.
Du kan resonera och problematisera den
globala ekonomin.
Du kan för ett utvecklat resonemang om
global resursfördelning där flera olika
perspektiv blir belysta.
Du kan resonera om och problematisera
olika globala hotbilder.
Du kan resonera om och problematisera
olika typer av internationell
konflikthantering utifrån olika
perspektiv.
Du kan självständigt söka relevanta källor
som belyser många olika perspektiv och
föra resonemang utifrån dessa.
Du kan belysa olika perspektiv på ett
saklig vis även utifrån tydligt partiska
källor.
Du kan jämföra två olika länder och föra
ett resonemang där du sammanfogar det
geografiska och samhällsvetenskapliga
perspektivet.

☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Du värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med resonemang
och underbyggda argument och kan
då i utsträckning växla mellan olika
perspektiv.

Du kan redogöra sakligt om en aktuell
konflikt.
Du kan redogöra för orsaker till en
aktuell konflikt.
Du kan redogöra för åsikter från olika
sidor av en aktuell konflikt.
Du kan resonera om konsekvenser av
och lösningar på en aktuell konflikt.

Du redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse
och ger exempel på hur de kränks och
främjas i olika delar av världen.

Du känner till de mänskliga rättigheterna
och hur de kränks.
Du vet vad folkrätt är.

Du har kunskaper om demokratiska
värden och processer och visar det
genom att föra resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter, samt om för- och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.

Du kan ge exempel på länder med olika
politiska styren.
Du kan identifiera olika hot mot
demokrati och demokratisk utveckling.
Du kan ge exempel på hur människors
sociala förutsättningar leder till olika
levnadsförhållanden i olika delar av
världen.

Du kan söka information om samhället
och använder då olika källor på
ett fungerande sätt och
för underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Dina uppgifter om konflikter och
jämförelse mellan länder innehåller
minst 3 sakliga källor vardera.
Du värderar källorna utifrån källkritiska
kriterier.
Du kan, utifrån dina källor, föra ett
underbyggt resonemang.

☐ Du kan resonera om orsaker till en
aktuell konflikt.
☐ Du kan resonera om olika
uppfattningar om en aktuell konflikt.
☐ Du kan resonera om och värdera
minst två olika konsekvenser av eller
lösningar på en aktuell konflikt.

☐ Du kan ge exempel på olika länder och
olika vis de mänskliga rättigheterna
☐ kränks.
Du kan ge exempel på kränkningar av
folkrätten.
☐ Du kan resonera om konsekvenser av
olika politiska styrelseskick för individ
☐ och samhälle.
Du kan resonera om orsaker till hot
☐ mot demokrati och demokratisk
utveckling.
Du kan resonera om konsekvenser av
olika sociala förutsättningar och
levnadsförhållanden i olika delar av
världen
☐ Du söker självständigt källor och
använder dessa utifrån källkritiska
kriterier.
☐ Du värderar dina källor och för ett
välunderbyggt resonemang med från
☐ Du söker flera perspektiv.

☐
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☐

☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

Du kan föra ett utvecklat resonemang
om en aktuell konflikt där orsakerna
även problematiseras.
Du kan resonera och värdera de olika
uppfattningar som finns om en aktuell
konflikt.
Du kan resonera om och värdera flera
olika konsekvenser av eller lösningar
på en aktuell konflikt.
Utifrån fakta och egna resonemang kan
du ta ställning i en aktuell konflikt.

☐

Du kan resonera om och problematisera
kränkningar av mänskliga rättigheter.
Du kan resonera om och problematisera
kränkningar av folkrätten.

☐

Du kan resonera om och problematisera
konsekvenser av olika politiska
styrelseskick för individ och samhälle.
Du kan problematisera orsaker till hot
mot demokrati och demokratisk
utveckling ur flera olika perspektiv.
Du kan resonera om och problematisera
konsekvenser av olika sociala
förutsättningar och levnadsförhållanden
i olika delar av världen
Du söker självständigt källor som belyser
flera sidor i båda dina arbeten.
Du kan använda även partiska källor och
föra ett sakligt och källkritiskt
resonemang utifrån dem
Dina resonemang utgår från många olika
källor och dina slutsatser är väl
underbyggda från dessa.
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