
Lärarhandledning – Varför Krig? 
 

Före filmen. 

• Varför tror du att vi människor krigar med varandra?  
• Kan du nämna ett par anledningar till att stater krigar mot andra stater? 
• Kan mänskligheten någonsin uppnå världsfred? 

Om filmen. 

• När ungefär tror man att civilisationen tog sin start? 
• Varför skapades FN? 
• Varför skapades EU och vad hette det tidigare?  
• Under vilken period existerande Romarriket?  
• Varför startade Nazityskland andra världskriget?  

Efter filmen. 

• Vem var Dag Hammarskjöld?  
• Vem var John F. Kennedy? 
• Vem var Mahatma Ghandi? 
• Vem var Nelson Mandela? 
• Vad är Utrikespolitiska Institutet för något? 
• Vilka andra internationella krigslagar och regler finns? 
• Finns det någon ledare eller stat som ställts inför rätta för brott mot 

internationella krigslagar eller mänskliga rättigheter? 
• Tidigare har FNs trupper inte fått avfyra sina vapen om det inte skett i 

självförsvar, vilken händelse ändrade denna regel? 

Diskussionsfrågor. 

• Som vi kunnat visa i filmen är vår gemensamma historia verkligen överfylld 
med krig och elände. Hur annorlunda tror ni vår värld hade sett ut om vi av 
någon anledning aldrig krigade mot varandra, utan löste våra problem 
genom diskussion och diplomati istället? Hade t.ex. vår teknologi 
avancerats annorlunda, eller hade vi kanske fortfarande levt kvar i grottor? 

• Hur tror ni vi människor egentligen skulle uppnå någon slags världsfred? 
Eller kan ni komma fram till varför det vore bättre om krig inte försvann? 

• Ett av de största krigen som världen ställts inför var det andra världskriget. 
Hur tror ni världen hade sett annorlunda ut om axelmakterna (Tyskland, 



Japan, Italien m.fl.) hade vunnit kriget? Och hur hade de egentligen kunnat 
vinna från första början? 

• Som vi idag vet resulterade t.ex. Kalla Kriget i en teknologisk kapplöpning 
mellan USA och Sovjetunionen, vilket bland annat resulterade i att USA 
landade människor på månen 1969. Hur hade världen sett annorlunda ut 
om Sovjetunionen eller USA reste sig till supermakter och Kalla Kriget 
aldrig utbröt? Hade vi t.ex. aldrig landat på månen? Vad för andra 
konsekvenser eller fördelar hade aldrig skett om Kalla Kriget aldrig 
startade?  

• Albert Einstein sa en gång att ”jag vet inte vad för vapen som kommer 
användas under tredje världskriget, men under fjärde världskriget kommer 
pinnar och stenas användas”. Tror ni att ett tredje världskrig hade kunnat 
brytas ut och hur hade det kunnat se ut? Vad för vapen hade använts och 
vilken påverkan hade det haft på samhället efter kriget?


