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1900-talet
Svensk politik på 1900-talet är oerhört intresseväckande och händelserik.
Kvinnlig rösträtt och välfärdspolitik jämte utrikespolitik och kalla kriget. Här
presenterar vi mycket användbara och gripande filmer som med olika vinkling lyfter Sverige någon gång på 1900-talet.

i Sverige

Utbildningsfilm för skolan

Abonnera på Film och Skola eller önska filmer via din AV-mediacentral

Stig Wennerström – spion i kallt krig

Hitlers dödsdömda svenskar

Överste Wennerström nästlas in i ett spionliv mellan Tyskland,
Sovjet, USA och Sverige i efterspelet av andra världskrigets slut.
Med intresseväckande lätthet lyfts de politiska kapprustningarna och Wennerströms iskalla drag i det kalla krigets maktspel.
Han är smart, artig, och mycket omtyckt av militärer och politiker vilket gör att han har hög status och får inblick i de många
ländernas krigsmakt.

Polen, tidigt 1940-tal. Bevis om hemliga förintelseläger smugglas ut ur polska gränsen till Sverige genom några modiga svenska
direktörer. Direktörer som tidigare hade pengar och makt som
ledord är plötsligt fyllda med civilkurage utan dess like. De vet
spelets regler och Gestapo kommer på dem. De blir plötsligt sju
dödsdömda svenskar som den svenske kungen och Hitler förhandlar om. Ett mästerverk om svenska hjältar i det fördolda.

Kalla kriget mellan stormakterna Sovjet och USA drog in många
andra länder, däribland ”neutrala” Sverige.

Hur långt vågar du gå för att stå upp för människans rättigheter?

FAKTA

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: Filmo, 2018
Produktionsland: Sverige, 2017

Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: Filmo, 2019
Produktionsland: Sverige, 2018

Från: 13 år

Längd: 35 min

Från: 13 år

Längd: 36 min

Ämne: Historia, samhällskunskap

Språk: Svenska med valbar svensk text

Ämne: Historia

Språk: Svenska med valbar svensk text

Hotet mot demokratin

Palme – de sista timmarna

Nationalsocialistiska och nazistiska rörelser i Sverige i dag har rötter i tidigt 1900-tal. Drygt 200 svenska soldater stred för Hitler
för att få ära, men blev föraktade förlorare. I ett fattigt Sverige,
präglat av arbetslöshet, startades världens första nazistiska parti.
Efter kriget höll många tyst om sina Hitlersympatier, men bevis
om planerade koncentrationsläger och listor finns kvar.

Den 28 februari 1986 sköts Palme till döds på öppen gata. Dokumentären är en resa i tiden - från den tidens politiska samhällsklimat till dagens förändrade samhälle jämte de kritiska timmarna
innan som efter mordet. Mordet påverkade det politiska klimatet
i Sverige och den socialdemokratiska eran blev bruten. Se Palmes
välkända tal och hur han sågs som en världsfredsaktivist av statschefer världen över.

Nazism och främlingsfientlighet får inte bagatelliseras. Att slå vakt
om människors lika värde och värna om demokrati är av största
vikt.

FAKTA

Vem var Palme? En skicklig retoriker som väckte starka känslor
hos svenska folket?

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: Cinebox 2018
Produktionsland: Sverige 2018

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: Filmo 2015
Produktionsland: Sverige 2015

Från: 13 år

Längd: 23 min

Från: 13 år

Längd: 85 min

Ämne: Historia, samhällskunskap

Språk: Svenska med valbar svensk text

Ämne: Historia, samhällskunskap

Språk: Svenska med valbar svensk text

Testa Film och Skola med dina kollegor – fri provmånad

Sverige på 1900-talet
För 75 år sedan avlutades andra världskriget. Ett
krig som dolde fasansfulla handlingar. Och vem
vet hur länge det hade fått fortgå om inte några
modiga svenskar spred information inifrån de
stängda polska gränserna redan i början 1940-talet. Du kan arbeta med nyhetsrapportering från

då och nu. Eller med dilemman hos några personliga val som ligger bakom ordet civilkurage. Vågar
du gå in i döden för det du tror på? Dessa hyllade
spelfilmsdokumentärer, anpassade för skolan, är
viktiga och berör mycket effektivt läroplanens
många ämnen och grundläggande värderingar.

Spelfilmer
Historiska svenskar
Använd starka svenska personligheter som har egna
dokumentärer.
Palme, älskad och hatad retoriker som drev starkt för
socialdemokrati och världsfred.
Ester, första svenska journalisten som wallraffade. Då
om en pigas levnadsvillkor
på landsbygden.
Joe, den svenske emigranten som genom ett hemligt
fackförbund kämpade för
arbetsvillkoren i USA.
Palme © Scanbox

Ester Blenda © Lucky Dogs

Joe Hill © Studio S

Vi tipsar:
Skogsbrukets historia
Varför och hur uppstod träindustrin i Sverige och hur
är det med exporten idag?

Sveriges historia 12 – välfärdens tid
Från 1900 till nutid. Århundradet då Sverige blir som
vi minns det, såväl geografiskt som ideologiskt.

FAKTA
Längd: 9 min
Ämne: Geografi, slöjd

12 industriminnen
Serie i 12 delar om olika industriminnen i Sverige. Från
koppargruva till bergslag.

FAKTA
Längd: 43 min

Ämne: Historia, samhällskunskap

FAKTA
Längd: 10 min/st
Ämne: Historia

Ansvarig utgivare: Sandra Ortíz del Gaiso

Besök www.filmochskola.se för mer filminformation.

Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se
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Mässor i vår

Under våren besöker vi flera mässor i landet för att
träffa dig som vill veta mer om Film och Skola samt
andra sätt att visa film i skolan. Möt oss i:
Uppsala 10/3
Örebro 12/3

TRÄFFA OSS

Jönköping 17/3

Helsingborg 25/3
Skövde 1/4
Stockholm 21-23/4
SETT-mässan
Sundsvall 4/5
Östersund 5/5
Umeå 7/5

Film och Skola

• Responsiv design som passar alla enheter

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

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp
och spara favoritfilmer

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.

PROVA FRITT EN MÅNAD
www.filmochskola.se
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Mer information på www.filmochskola.se

Norrköping 18/3

för att prata om film i skolan

• Tusentals strömmande filmer för skola och
förskola
• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11

sätt att beställa
• Abonnera på Film och Skola
• Önska filmerna via din AV-mediacentral
Lärarhandledningar ingår

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • info@filmochskola.se www.filmochskola.se

Följ oss
för filmtips
till din
undervisning!

