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PRESIDENTENS MAKT
Makten över USA:s militär delas mellan den 
lagstiftande- och verkställande makten sedan 
1787. Presidenten är överbefälhavare men 
behöver kongressens medgivande för militär 
våldsutövning. Men undantag har medgetts 
under 1900-talet, och senare strax efter terror-
attentatet 11 september 2001. Sedan dess kan 
presidenten själv besluta om militära insatser 
mot grupper eller länder som ansetts inblandade 
i dådet 2001. 
Hur stor bör presidentens makt vara över värl-
dens i särklass största militär? Och vem har de 
rätta befogenheterna att definiera begreppet 
terrorism?

Ämne: samhällskunskap, historia
Ålder: H+G   Från: USA, 2019
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns

POPULISM I EUROPA
Under 1900-talet har det som vi i dag kallar för 
Europeiska unionen, EU, gått från att framför allt 
vara ett ekonomiskt samarbete till en politisk 
union. Detta har inneburit stabilitet och växande 
ekonomier, men har på senare år fått hård kritik 
när arbetslöshet och försämrad ekonomi drabbat 
många av Europas invånare. Till det kom ett ökat 
immigranttryck mot Europa 2015. Storbritan-
niens utträde ur unionen i och med Brexit marke-
rar en ökad nationalism bland Europas länder, då 
populistiska partier på både höger- och vänster-
kanten vinner terräng.

Hur ska Europa tackla utmaningarna och bibe-
hålla stabilitet och samarbete?

 
Ämne: samhällskunskap, historia
Ålder: H+G   Från: USA, 2019
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns
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MADE IN CHINA
Kina har i decennier varit den främsta producenten 
av enkla, billiga, varor. Men i maj 2015 lanserades 
ett industripolitiskt program kallat Made in China 
2025. Kinas fokus riktades därmed mot innovation 
och högteknologiska produkter. Samtidigt är målet 
att importberoendet minskas. 2049 vill landet vara 
den dominerande industrinationen på den globala 
marknaden. I väst finns en oro och kritik mot 
statliga subventioner, industrispionage och krav på 
tekniköverföring från utländska bolag till kinesiska 
intressen. 
Hur ska omvärlden förhålla sig till Kina  – samarbe-
te och utbyte, eller sanktioner och höga handels-
hinder?

Ämne: samhällskunskap, ekonomi, 
teknik, historia
Ålder: H+G   Från: USA, 2019
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns
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• Responsiv design som passar alla enheter

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med 
strömmande filmer och lärarhandledningar för pedagoger 
som arbetar med barn och ungdomar i skolan. 

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning till aktivitet 
före och efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en 
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Film och Skola

sätt att beställa för filmtips 
till din 
undervis-
ning! 

PROVA FRITT EN MÅNAD

www.filmochskola.se

Följ oss
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På Film och Skola hittar du ytterligare användbara avsnitt i serien Internationella händelser, 
med utmärkta handledningar och övningar.

Tips!  

Stormakter i förändring
3 nya delar i den amerikanska serien Internationella 
händelser belyser aktuella förändringar i världen på 
tre kontinenter, utifrån olika perspektiv. Program-
men är lärorika och tänkvärda i samhällskunskap, 
teknik, historia och ekonomi. I utmärkta lärarhand-
ledningar finns övningar om allt från patentregler, 
piratkopior, världshandelns historiska betydelse, 
orsakerna till populismens ökning i Europa till makt-
fördelningsprincipen i USA jämfört med Sverige.

• Abonnera på Film och Skola 
• Önska filmerna via din AV-mediacentral
• Önska DVD – kontakta info@filmochskola.se


