
Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande 
blick och utifrån flera länders perspektiv.

Trailer och studiehandledningar finns på www.cinebox.se
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Syd-och Nordkorea, Kuba, Mellanöstern och FN 

Ibland kan det vara lärorikt att ta del av världshän-
delser ur ett annat perspektiv än vi är vana vid. Det 
kan vara utlandets blick på Sverige eller Sveriges blick 
på andra länder. I serien Internationella händelser 
skildras aktuella konfliktområden och händelser i en 
amerikansk produktion. 

USA är en stormakt som är en aktör på många platser 
på jorden. I programmen ges intressanta förklaringar 
till de internationella insatserna utifrån amerikanska 
och lokala experter. Diskutera vinkeln och avsända-
rens roll i seriens olika delar. 
Hur påverkar nyheter vår bild av omvärlden?
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Utbildningsfilm för skolan



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

 
NORD- OCH SYDKOREA
Vid slutet av andra världskriget blev Korea delat i två 
delar. Den nordliga delen av den koreanska halvön ocku-
perades av Sovjetunionen och den södra av USA. I dag är 
Nord- och Sydkorea två extrema motpoler. Nordkorea är 
underutvecklat, fattigt och styrt av en korrupt auktoritär 
regim, medan Sydkorea har blivit ett av de mest utveck-
lade länderna på jorden. Med så stor skillnad är frågan 
om ett enande är möjligt eller ens önskvärt. 
Hur har Nordkorea fått tillgång till kärnvapen och hur försöker 
omvärlden förhandla fram en nedrustning?

Art.nr: 1745

 
FÖRENTA NATIONERNA
FN:s grundande 1945 för att uppnå några av mänsklighe-
tens mest lovvärda mål; att upprätthålla fred och göra slut 
på fattigdom och hunger. År 2000 lanserade FN millenie-
målen som var ett 15-årigt program med globala mål inom 
åtta nyckelområden inom extrem fattigdom, hälsovård 
och utbildning. Sedan dess har andelen extremt fattiga på 
jorden minskat med hälften, vilket ses som en framgång. 
Från 2016 finns nya ambitiösa mål kring hållbar utveckling 
att uppnå fram till 2030. Ett av målen är att helt eliminera 
extrem fattigdom och frågan är om målet är realistiskt. 
Med 193 medlemsstater är FN en trögrörlig organisation 
som behöver reformeras. 
Vad är för- och nackdelarna med FN:s organisation?

Art.nr: 1750

 
KUBA
Efter decenniers isolering meddelade USA i december 
2014 att de hade tagit avgörande steg för att normalisera 
relationen till sin södra granne Kuba. Uttalandet anger 
ett dramatiskt skifte från tidigare policy från en av kalla 
krigets mörkaste stunder, då en militär konfrontation 
mellan USA och Sovjetunionen var mycket nära. Även om 
USA:s handelsembargo troligen inte kommer att upphö-
ra, har försök att bygga upp en relation mellan länderna 
inletts.  
Hur kommer USA:s relation till Kuba att utvecklas med Presi-
dent Trump?

Art.nr: 1749

 
MIGRATION
Samtidigt som rekordmånga flyktingar tar sig över Med-
elhavet för att få skydd, kämpar Europa med att hitta en 
lämplig lösning. Även om Europas flyktingar till största 
delen flyr Syrien, Irak och delar av Afrika är Europas 
utmaning knappast unik. I dag, med ett rekordstort antal 
flyktingar i rörelse, konfronteras många länder med den 
svåra frågan hur säkerhet runt gränserna ska balanseras 
mot mänskliga hänsyn. 
Hur ska problemen förebyggas så att antalet människor på 
flykt begränsas?

Art.nr: 1744
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MELLANÖSTERN
Många olika konflikter gör situationen i Mellanöstern 
extremt komplicerad. Traditionella allianser i regionen 
har rubbats i samband med inbördeskriget i Syrien, 
vilket har utvecklats till ett krig mellan intressen utanför 
Syriens gränser. Syriens shiamuslimske president al- As-
sad stöttas av både Ryssland samt Iran, medan de syriska 
rebellerna i sin tur understöds av USA och allierade som 
Saudiarabien och Turkiet och kurder. IS å sin sida får 
finansiering av till exempel privatpersoner i Saudiarabien 
med sunnimuslimska intressen.  
Vilka intressen har USA i området och kan de bevaka dem 
utan att orsaka ytterligare skada och splittring?

Art.nr: 1747

 
ISLAMISKA STATEN
Terroristorganisationen Den Islamiska staten, IS, uppstod 
ur det syriska inbördeskrigets kaos samt från en gren av 
al Qaida, men orsakerna kan spåras till USA:s invasion i 
Irak 2003, då Saddam Hussein avsattes. Extremism gyn-
nades ofrivilligt av USA:s misstag. Tidigare hade Husseins 
bathparti förtryckt shiiter och favoriserat sunnimuslimer. 
2003 ändrades maktbalansen och USA:s närvaro bidrog 
till att en muslimsk extremistisk armé föddes som 2014 
tog sig över till Syrien. IS fick initialt framgångar genom 
finansiering från olja, kidnappningar samt PR via sociala 
medier. Att få bort IS är svårt och ordföranden i The In-
ternational Crisis Group Jean-Marie Guéhenno menar att 
det är politik som besegrar terrorism, inte militär styrka. 
Hur ska utsatta nås innan de ansluter sig till extremistgrup-
per?

Art.nr: 1746
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KURDERNA
Den bergiga regionen Kurdistan breder ut sig över de 
fyra länderna Turkiet, Syrien, Irak och Iran och kurderna 
som bor där är en av de största folkgrupperna i sydvästra 
Asien. De flesta kurder drömmer om självständighet. I 
västvärlden är kurderna mest kända för det oljerika och 
självständiga området i den irakiska delen av Kurdistan, 
som också har varit nära förbunden med USA sedan 
Saddam Hussein avsattes 2003. Sedan dess har irakiska 
Kurdistan blomstrat ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Senare har kurder även bekämpat IS med stöd av USA. 
Hur ska drömmen om självständighet bli verklighet med de 
övriga fyra ländernas samtycke och är kurderna själva eniga 
om frågan?

Art.nr: 1748
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PROGRAMMEN STÄMMER VÄL MOT LÄROPLANERNAS SYFTE OCH KURSMÅL I LGR11 
SAMT GY11:

LGR11
Samhällskunskap ur ämnets syfte: Människor har alltid varit beroende av att samarbe-
ta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen 
inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer 
och hållbar samhällsutveckling.
Åk 7-9
Information och kommunikation: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, 
till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka män-
niskors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån 
kön och etnicitet.
Rättigheter och rättsskipning: Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Beslutsfattande och politiska idéer: Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i 
Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internatio-
nell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
GY11
Samhällskunskap ur ämnets syfte: Eleverna ska utveckla följande: Kunskaper om 
demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rät-
tigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation 
och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förmåga 
att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 
relevans och trovärdighet.
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng: • Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika 
system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens 
möjligheter. 
• Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
Samhällskunskap 1b, 100 poäng: • De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de 
förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva 
mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för 
civila i väpnade konflikter
• Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
Samhällskunskap 2, 100 poäng, ur centralt innehåll: • Det nutida samhällets politiska 
utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, 
nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska 
villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
•Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier 
Samhällskunskap 3, 100 poäng, ur ämnets syfte: • Ett komplext samhälle med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och 
eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att 
söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att 
dra slutsatser utifrån informationen.
Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller 
kursen samhällskunskap 1b.
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Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser 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: 
• E-post: ann.nordstrom@cinebox.se • Ring: Ann Nordström 08-509 025 63 eller vxl 08-445 25 50
• Via hemsidan: www.cinebox.se • Posta till: Cinebox • Box 6014 • 171 06 Solna

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
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