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Bogen
Af Jacob Graves Sørensen, Janus Graves Rasmussen og Martin Graves Rasmussen

International politik forandrer sig med stor hastighed og er tæt forbundet med udviklingen i
verdensøkonomien.

IP&Ø er en grundbog, som integrerer fagområderne International Politik og International Økonomi og
desuden behandler en række temaer om klimaforandringer, krig, globalisering og terrorisme. På den måde

dækker den både det obligatoriske stof og lægger op til projektarbejde og større opgaver.

Teoristoffet forklares tydeligt på A-niveau, og i en række cases viser forfatterne, hvordan man kan anvende
teorierne. Bogen indeholder masser af figurer og diagrammer, som både understøtter teksten og kan bruges

som et visuelt udgangspunkt i undervisningen.

Til bogen hører en omfattende hjemmeside med spørgsmål, opgaver, figurer og filmforslag.

To af forfatterne er praktiserende gymnasielærere og har derfor fingeren på den fagdidaktiske puls.
Fremstillingen er struktureret, så den passer til modullængden i gymnasiehverdagen.

Kapiteloverskrifter:
1)    Hovedteorier i International Politik

2)    Det internationale politiske system under forandring
3)    Supermagten USA og stormagterne: Målsætninger og udenrigspolitik

4)    Sikkerhed, krige og terror
5)    Internationalt samarbejde
6)    Globalisering og IPØ
7)    Den fattige verden

8)    Klimaforandringer og IP
9)    Danmark: Krigsnation i periferien af EU?

Om forfatterne:
Martin Graves Rasmussen er kandidatstuderende på Statskundskab ved Aarhus Universitet. Studieophold

med fokus på “Politics and International Relations” på University of New South Wales, Sydney.

Janus Graves Rasmussen er cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Har været praktikant på Danmarks
ambassade i Tel Aviv i 2011. Underviser på Øregård Gymnasium. Medforfatter til ”Mellemøsten under

forandring – baggrund og perspektiver”, Columbus 2012.

Jacob Graves Sørensen er cand.mag og art. med samfundsfag som hovedfag. Underviser på Øregård
Gymnasium. Og ja, far til de to andre forfattere. Samfundsfaglig redaktør og forfatter, bl.a. medforfatter til

”Mellemøsten under forandring – baggrund og perspektiver”, Columbus 2012 og ”Indien – den nye
stormagt”, Columbus 2014.
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