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EVOLUTION

Film för skolan

GLOBAL HANDEL

Global handel har förändrat det sätt vi 
lever våra liv. De som förespråkar frihandel 
menar att frihandel skapar största möjliga 
rikedom för flest människor, gynnar tillväxt 
och räddar länder från fattigdom. Motstån-
darna menar i stället att frihandeln orsakar 
arbetslöshet i hemlandet vilket gör landet 
sårbart.

Vad betyder den globala handeln för 
hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt?

Ämne: samhällskunskap, ekonomi
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns

EUROPEISKA UNIONEN

EU grundades i kölvattnet av andra världs-
kriget med det ambitiösa målet att få slut 
på krigen i Europa.
I dag är Europeiska unionen utsatt för hård 
prövning. Brittiska väljare har i och med 
Brexit valt att lämna EU samtidigt som eu-
roområdets skuldkris och tillströmningen 
av migranter orsakar ett reellt hot för den 
politiska och ekonomiska sammanslut-
ningen. 

Kommer EU att klara prövningarna? 

Ämne: samhällskunskap, ekonomi
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns

Den 
amerikanska se-

rien Internationella 
händelser belyser 
globala händelser 
med en reflekte-

rande blick och uti-
från flera länders 

perspektiv.

KINA

Kina utökar sin militära maritima närvaro i 
de Syd- och Östkinesiska haven med stora 
investeringar i sin flotta, samtidigt som de 
har ett allt större territorialt anspråk på 
området. Frågan är komplex då Singapore, 
Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, 
Vietnam och Brunei har politiska intressen 
i de vältrafikerade havsområdena. Kommer 
Kinas maritima expansion leda till en allt 
mer aggressiv utrikespolitik eller kommer 
landet att kunna lösa meningsskiljaktighe-
ter på ett fredligt sätt?

Hur kommer stormakten Kina att utvecklas 
under Xi Jinpings styre?
 

Ämne: samhällskunskap
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns
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DVD-erbjudande!  Köp alla och spara 450 kr. 
• Köper du alla 3 filmerna kostar de 650 kr st. 

FILM OCH SKOLA
En strömmande helhetslösning  

Priser är exkl. moms och frakt och gäller för enskild skola.  
Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.  

Strömmande film
direkt i klassrummet

fritt en månad!

www.filmochskola.se

 Så här enkelt beställer du DVD: 
• E-post: info@cinebox.se • Ring: vxl 08-445 25 50
• Posta till: Cinebox/Swedish Film • Box 6014 • 171 06 Solna

 Mer information om Film och Skola: 
• www.filmochskola.se • E-post: info@filmochskola.se 
• Ring: vxl 08-445 25 50

3 sätt att beställa:
• Abonnera på Film och Skola 

(strömmande)

• Önska filmerna via din AV-
mediacentral (strömmande)

• Beställ DVD direkt från  
Cinebox/Swedish Film, se 
adress nedan

SVERIGE

PORTO  

BETALTB

Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB

Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50 vxl  •  www.cinebox.se  •  www.filmochskola.se

......st Art.nr. EDU0050 EUROPEISKA UNIONEN 800 kr

......st Art.nr. EDU0051 KINA 800 kr

......st Art.nr. EDU0052 GLOBAL HANDEL 800 kr

......st ALLA 3 FILMER   (ord pris 2400 kr) 1950 kr
650kr/film

INTERNATIONELLA HÄNDELSER

Ja tack - Jag vill ha nyhetsbrev om film för utbildning, från Film och Skola, med start under 2018 

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

• 1000-tals utbildnings- och spelfilmer

• Kvalitativa utbildningsfilmer från eta-
blerade varumärken

• Spelfilmer – från de stora bolagen till 
särskilt utvalda festivalfilmer

• Handledningar kopplade till läroplaner  

• Temasidor som underlättar

en del av Swedish Film


