
Film för skolan

Ämne: samhällskunskap, historia, engelska
Ålder: H+G   Från: USA, 2021
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns

Ämne: geografi, hemkunskap, samhällskun-
skap, historia, ekonomi
Ålder: M+H+G   Från: USA, 2021
Längd: 26 min
Svensk text Handledning finns

Internationella händelser –  
Varuleveranser och säkerhet 
Under pandemiutbrottet 2020 fungerade inte de globala 
varuleveranserna som tidigare. Viktiga varor som skydds-
utrustning saknades och många länder saknade inhemsk 
produktion. Hur blev det så?
Från sent 1950-tal började globala transportkedjor att 
effektiviseras. Gods kördes plötsligt ombord på fartyg med 
långtradare. Varuleveranserna blev billigare. På 1990-talet 
sjönk kostnaden även för kommunikation i och med den 
digitala revolutionen. Billig arbetskraft i andra länder an-
litades och vinst maximerades. Konsumenterna fick lägre 
priser men inhemska företag drabbades.
Hur kan länder försäkra sig om viktiga varuleveranser i 
framtiden?
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Internationella händelser –  
Världshälsoorganisationen, WHO
Världshälsoorganisationen, WHO, hamnade i den politiska 
hetluften när pandemin Covid-19 snabbt fick global sprid-
ning 2020. Men vad gör WHO och vilken roll har organisa-
tionen i dag och imorgon?
Världshälsoorganisationen invigdes 1948 och hade 48 med-
lemsstater. Organisationen bidrog framgångsrikt med att 
minska sjukdomar som polio och 1980 utrotades smittkop-
por. Från cirka 80-talet fokuserade WHO även på allmän 
hälsa som konsumtion av socker, salt och mättat fett vilket 
kritiserades, men förändringar har ändå inte sjösatts.
Hur påverkas folkhälsan av geopolitiska rivaliteter och hur 
kan det internationella samfundet förbereda inför nästa 
pandemi?

Internationella händelser – Brexit
Storbritanniens beslut att lämna EU blev långdraget och 
omstritt. Vad låg bakom beslutet och vilka röstade för och 
emot? 
I Europa har två världskrig utbrutit men efter att EU bilda-
des har konflikter undvikits. När Storbritannien 2016 rösta-
de för att lämna EU blottlades stora klyftor. På Nordirland, 
i Skottland och i London röstade en stor majoritet för att 
stanna i EU. Detsamma gjorde yngre människor generellt i 
Storbritannien. Det var landsbygdsbefolkningen och äldre 
som med knapp marginal möjliggjorde Brexit.
Vilken roll kan Storbritannien få utanför EU i förhållande till 
omvärlden? 
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Ämne: samhällskunskap, biologi, geografi, 
historia
Ålder: H+G   Från: USA, 2021
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!  

Fungerar globalisering i kristider?

3 nya delar i den amerikanska serien Inter-
nationella händelser belyser komplexa och 
aktuella samhällsfrågor:

• Världshälsoorganisationen

• Varuleveranser och säkerhet

• Brexit

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


