
 

 

 

  

I temabladet finns förslag länkade till mediekatalogen SLI. Här finns faktafilmer, spelfilmer, 

dokumentärer och ögonvittnesskildringar om första och andra världskriget. Utbildningsklipp är korta 

faktafilmer. Till tema om krig passar det bra att arbeta med olika typer av film! Faktafilm som grund 

och ögonvittnesskildringar för empati och förståelse. Spelfilmerna bygger ofta på sanna berättelser 

och här kan man se likheter med människors flykt undan förföljelse idag. Många filmer har 

handledning under dokument och länkar. Sök gärna efter mer material i mediekatalogen SLI. 

 

1914-1918 Första världskriget 

Agnus Dei - Guds lamm – spelfilm 

Andra världskriget - neutral till varje pris? 

Andra världskriget fokus: Europa, del 1 

Andra världskriget fokus: Europa, del 2 

Andra världskriget: Bombningarnas effekter – Storbritannien – utbildningsklipp, 4 min 

Andra världskriget: Bombningarnas effekter – Tyskland – utbildningsklipp, 3 min 

Andra världskriget: De civilas situation – Storbritannien – utbildningsklipp, 2 min 

Andra världskriget: De civilas situation – Tyskland – utbildningsklipp, 2 min 

Andra världskriget: Eftergiftspolitik – utbildningsklipp, 3 min 

Andra världskriget: Nordafrika – utbildningsklipp, 3 min 

Andra världskriget: Operation Barbarossa – utbildningsklipp, 5 min 

Andra världskriget: Polen, Nederländerna, Belgien och Frankrike – utbildningsklipp, 8 min 

Andra världskriget: På väg mot krig 1938-39 – utbildningsklipp, 6 min 

Andra världskriget: Slaget om Storbritannien och blitzen – utbildningsklipp, 6 min 

Andra världskriget: Versaillesfreden och nationernas förbund – utbildningsklipp, 3 min 

Andra världskriget: Ökad spänning 1935-37 – utbildningsklipp, 7 min 

Barnen som räddades – spelfilm 

Brev från första världskriget : Alison i Skottland 

Brev från första världskriget : Emelie i Frankrike 

Brev från första världskriget : Frieda i Tyskland 

Brev från första världskriget : Jessica från USA 

Brev från första världskriget : Justine i Belgien 

Brev från första världskriget : Misha i Ryssland 

Brev från första världskriget : Tobias i Österrike 

Dagböcker från Förintelsen - ungdomars sanna berättelser 

En labyrint av lögner – spelfilm 

Fannys Flykt – spelfilm 

Führerns elit – spelfilm 

Första världskriget i Sverige 

Krigshemligheter – spelfilm 

Livet under Hitler 

Livet under Stalin 

Temablad Världskrigen 
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Min farmor och förintelsen 

Morfar i koncentrationsläger 

SHOAH - Förintelsen 

Vi ses igen, barn 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1962-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1899-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1578-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2184-%201

