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Du skal svare på tre
 
Oppgave 1. FN 
Gjør greie for oppbyggingen av FN og forklar hvordan organiseringen av FN 
vanskeliggjøre handling. Hva er
reform av FN og hvilke land går imot dette?
Syria. 
 
Oppgave 2. Krig 
Redegjør for og gi eksempler på 
Nasjonalisme, religiøse konflikter
konflikter. Hva er definisjonen på folkemord? 
 
Oppgave 3. Diplomati 
Hva er hensikten med diplomati? Hva er de sentrale oppgavene ti
har vilkårene for diplomati og oppgavene til diplomater endret seg de siste årene? Drøft
kort om det fortsatt vil være
 
Oppgave 4. 
Definer, forklar og gi eksempler på 

a) Nykolonialisme 
b) Globalisering 
c) Korrupsjon 
d) Hegemoni 
e) FNs tusenårsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOKMÅL:  

tre av oppgavene. Hver av oppgavene vektes likt. 

Gjør greie for oppbyggingen av FN og forklar hvordan organiseringen av FN 
e handling. Hva er argumentene for at FN bør reformeres
og hvilke land går imot dette? Kom her inn på den siste tidens hendelser i 

og gi eksempler på følgende årsaker til krig:   
konflikter, etniske konflikter, ideologiske konflikter og

a er definisjonen på folkemord? Nevn noen eksempler på folkemord.

Hva er hensikten med diplomati? Hva er de sentrale oppgavene til en diplomat? Hvordan 
har vilkårene for diplomati og oppgavene til diplomater endret seg de siste årene? Drøft
kort om det fortsatt vil være behov for diplomati i en globalisert verden. 

og gi eksempler på følgende begrep: 
 

 

av oppgavene. Hver av oppgavene vektes likt.  

Gjør greie for oppbyggingen av FN og forklar hvordan organiseringen av FN kan 
bør reformeres? Hvilke land ønsker 

siste tidens hendelser i 

flikter, ideologiske konflikter og territoriale 
eksempler på folkemord. 

l en diplomat? Hvordan 
har vilkårene for diplomati og oppgavene til diplomater endret seg de siste årene? Drøft 

behov for diplomati i en globalisert verden.  



 
 
 

 
 
 

 
Du skal svare på tre
 
Oppgåve 1. FN 
Gjer greie for oppbygginga av FN og forklar korleis organiseringa
vanskeleggjere handling. K
reform av FN og kva land går imot
 
Oppgåve 2. Krig 
Gjer greie for og gje døme
Nasjonalisme, religiøse konflikta
konfliktar. Kva er definisjonen på folkemord? 
 
Oppgåve 3. Diplomati 
Kva er hensikta med diplomati? Kva er de
vilkåra for diplomati og oppgåvene til diplomatar endra seg de siste åra
framleis vil være behov for diplomati i ei
 
Oppgåve 4. 
Definer, forklar og gje døme

a) Nykolonialisme 
b) Globalisering 
c) Korrupsjon 
d) Hegemoni 
e) FNs tusenårsmål 

 
 
 

NYNORSK: 

tre av oppgåvene. Kvar av oppgåvene vektas likt. 

gginga av FN og forklar korleis organiseringa av FN kan 
e handling. Kva er argumenta for at FN bør reformeras? Kva land ynskjer 

land går imot dette? Kom her inn på den siste tida

og gje døme på følgjande årsaker til krig:   
konfliktar, etniske konfliktar, ideologiske konfliktar og territoriale 

va er definisjonen på folkemord? Nemn nokre døme på folkemord.

Kva er hensikta med diplomati? Kva er dei sentrale oppgåvene til en diplomat? 
mati og oppgåvene til diplomatar endra seg de siste åra

il være behov for diplomati i ei globalisera verd.  

je døme på følgjande omgrep: 
 

 

 

vene vektas likt.  

av FN kan 
? Kva land ynskjer 

siste tidas hendingar i Syria. 

r, etniske konfliktar, ideologiske konfliktar og territoriale 
på folkemord. 

vene til en diplomat? Korleis har 
mati og oppgåvene til diplomatar endra seg de siste åra? Drøft kort om det 


