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Andra världskriget – arbetsblad
ETT PROGRAM I SERIEN FATTA HISTORIA AV HEIDI HENFTLING OCH PER LARKELL

Arbeta med ord och begrepp
Öva de nya begreppen och orden som du känner dig osäker på. Använd ordlistor för att 
ta reda på vad orden betyder.  Du har fått lite hjälp i några rutor. Använd de sista tomma 
raderna längst ner för att fylla på fler viktiga ord som du inte kunde innan.

Ord och begrepp från programmet Förklaring på svenska Förklaring på annat språk
Arbetslöshet 

Ekonomisk kris 

Svält

Depression (inom ekonomi) Period av dålig ekonomi, lågkonjunktur

Arbetsläger 

Koncentrationsläger

Getto Ett område i en stad där en  
grupp människor bor isolerat

Ledare 

Skadestånd 

Kommunism 

Nazism 

Hämnd

Förlust 

Stormakt 

Makt 

Demokrati 

Diktatur 

Inflation Priserna stiger, pengarna blir mindre värda

Hyperinflation 

Ruinerad

Förintelsen

Mellankrigstiden Perioden mellan första och andra världskriget
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Arbeta med karta och bilder
Använd Google Earth. Besök flera olika för-
intelseläger. I vilka länder ligger de? Titta 
framför allt på Auschwitz. Hur ser det ut 
där? Hur tror du att det såg ut där under an-
dra världskriget? Hur stort är lägret? Kan du 
förstå storleken med hjälp av kartorna? Hur 
många människor var där medan lägret var 
i bruk? 

Personer på den här tiden
Be din lärare om ett kort på en känd eller 
påhittad person från den här tiden. Finns 
personen avbildad? Ta reda på mer om ho-
nom eller henne. Berätta sedan för några 
kamrater om personen. 

Förslag på personer: 
 ○ Irena Sendler 
 ○ Charlie Chaplin
 ○ Raoul Wallenberg 
 ○ Anne Frank
 ○ Adolf Hitler
 ○ Josef Stalin
 ○ Winston Churchill

Det fanns förstås fler kända personer under 
den här perioden. Välj gärna någon eller 
några andra också och ta reda på mer. Be-
skriv personen för de andra i gruppen. 

Faktafrågor
1. Beskriv perioden innan andra världskrigets utbrott.  

Vad var det som pågick vid denna tid i Europa, och då särskilt i Tyskland?  
 
 

2. Hur startade andra världskriget? Berätta med egna ord.  
 
 

3. På vilket sätt klarade sig Sverige undan från att dras in i andra världskriget? 
 
 

4. Vilka var de två stridande sidorna i andra världskriget? 
 
 

5. Nämn två orsaker till att andra världskriget slutade? 
 
 

6. Hur många människor dog totalt i andra världskriget?  
 
 

7. Vilka grupper av människor var mest utsatta för Hitlers politik? 
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Arbeta vidare
 ○ I programmet säger de ”Det var billigare att använda sedlar än papper när man 

skulle tapetsera om hemma.” Det här är en följd av hyperinflation. Ta reda på 
vad detta betyder och vad det var som hände. 

 ○ Hur kunde Hitler ta makten i Tyskland? Hur gick det till? Sök fakta och se om du 
kan hitta svaret.

 ○ Atombomberna över Japan påverkade och dödade hundratusentals människor 
direkt. Ännu idag har de effekt på oss. Ge exempel på detta.

 ○ Vad var syftet med Förenta Nationerna (FN) från början? Vad arbetar FN med 
idag? Försök hitta några exempel på deras projekt och verksamhet. 


