
Film til undervisningsbrug 

 

2. Verdenskrig: Danmark 

 

THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangenskab  

http://www.theresienstadt.dk/sw84447.asp 

(Mellemtrin, udskoling, gymnasielt niveau: Historie) 

Filmen handler om seks dansk-jødiske børn, der deporteres med deres familier til Theresienstadt under 2. 
Verdenskrig. I filmen fortæller de om tiden før krigen, opholdet i lejren og livet efter fangenskabet. Deres 
fortællinger flettes sammen med historien om Danmarks besættelse, Europa i krig og Holocaust. 
Dokumentarfilmen bygger på øjenvidneberetninger og omfattende arkivmateriale, personlige dokumenter, 
fotos og tegninger.  

Filmen kan rekvireres gratis his DIIS.  
 

De 5 år (skoleudgave) 

http://filmcentralen.dk//gymnasiet/film/de-fem-aar-skoleudg#.UoyD2MT3Gao 

(Udskoling: Historie) 

En autentisk og dokumentarisk film om Danmarks besættelse, modstandskampen og befrielsen. Takket 
være modige danske filmfolks indsats lykkedes det her i landet at filme store dele af modstandskampen og 
de afgørende begivenheder, som prægede årene 1940-1945. Dette enestående materiale er her samlet i én 
enkelt film, suppleret med et stort antal optagelser, som siden er fundet frem dels fra danske gemmer, dels 
fra tyske og engelske arkiver (Filmstriben). 

 
Det gælder din frihed..  
 
(Udskoling, gymnasielt niveau: Historie, Samfundsfag) 
 
Filmen blev bestilt af Frihedsrådet og havde premiere den 4. maj 1946. Filmen er sammen med ”Danmark i 
lænker” blandt de første egentlige besættelsesfilm, og den rummer bl.a. billeder af en rekonstruktion af 
flugten i oktober 1943. Filmen ser på de fem år ud fra modstandsbevægelsens og Frihedsrådets synspunkt 
og den rummer skarpe kommentarer til den danske samarbejdspolitik. Den fortæller om, hvordan man fra 
dansk side skildrede besættelsen og jødeaktionen i den umiddelbare efterkrigstid. 
 

 

 



 

Matador. Episode 18: Hr. Stein (1943) 

(Mellemtrin, dskoling.: Historie) 

Krigens virksomhed er for alvor kommet tæt på Korsbæk. Hr. Stein jages af tyskerne, fordi han er jøde, men 
en uventet beslutsom og handlekraftig Maude kommer ham til undsætning. Hun kører ham til 
grisehandlerens hus, hvor de begge overnatter. Han bliver næste dag transporteret til Sverige. 

 
A Day in October 
 
(Udskoling, gymnasielt niveau: Historie) 
 
Filmen blev lanceret som en “fakta-baseret historie om en dansk frihedskæmper, som forelsker sig I en 
jødisk pige lige inden den tyske invasion af Danmark”. 
 
 
 

2. Verdenskrig: Holocaust 

 

Drengen i den stribede pyjamas: 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/drengen-i-den-stribede-pyjamas#.Uox5cMT3Gao 

(6. -10. klasse: Engelsk, Historie) 

Filmen handler om den 8-årige årige Bruno, der er søn af en lejrkommandant i en tysk kz-lejr under 2. 
Verdenskrig. Bruno bliver i hemmelighed ven med en jødisk dreng på den anden side af pigtråden. 

 

Øen i Fuglegaden 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/oeen-i-fuglegaden#.Uox_XsT3Gao 

(6. – 9. klasse: Samfundsfag, Kristendomskundskab, Dansk, Historie) 

Alex på 12 år bor under 2. Verdenskrig i den jødiske ghetto i Warszawa sammen med sin far og onkel. Med 
mellemrum hentes jøder ud af ghettoen og føres til kz-lejre, men Alex undslipper nazisterne og skal klare 
sig selv i den mennesketomme ghetto. Vi følger Alex på hans ensomme færd, imens han trofast venter på, 
at hans far skal komme tilbage.  

 

Anne Franks rejse 

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/anne-franks-rejse#.Uox7ycT3Gao 



(Mellemtrin, udskoling: Dansk, Historie, Samfundsfag) 

”Anne Franks rejse” fortæller i en sjælden afdæmpet, men samtidig effektiv stil historien om Anne Franks 
korte liv. Filmen opsøger de steder, Anne Frank levede: Frankfurt am Main, Amsterdam, Auschwitz og 
Bergen Belsen, hvor hun døde af sorg og udmattelse i 1945. På lydsiden fortæller Jesper Christensen Anne 
Franks historie, og en pige på hendes alder læser uddrag af den verdensberømte dagbog (Filmstriben). 

 

Jøden og arieren  

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/joeden-og-arieren#.Uox8d8T3Gao 

(Mellemtrin, udskoling: Historie) 

”Jøden og arieren” dokumenterer, hvordan nazisterne brugte filmen som propaganda til at overbevise den 
tyske befolkning om, at arierne var et overlegent herrefolk, mens jøderne var en livsfarlig fjende, der skulle 
fjernes fra Tyskland. Der vises klip fra stærkt antisemitiske film, der fremstiller jøden som et pengegrisk, 
liderligt og snyltende væsen. Film som ”Jøden Süss” og ”Den evige jøde” var medvirkende til, at mange 
tyskere passivt så til, da jøderne blev sendt til koncentrationslejrene (Filmstriben). 

 

Tavshed 

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/tavshed#.Uox8DMT3Gao 

(Udskoling, gymnasielt niveau: Historie) 

Tana Ross blev født i 1940 i Berlin og blev under krigen sendt til koncentrationslejren i Theresienstadt. 
Hendes mor blev sendt til Auschwitz og døde i et gaskammer. Tana overlevede og kom til slægtninge i 
Sverige, hvor hun blev mødt af tavshed. Først i dag, 50 år senere, kan hun fortælle sin historie i denne 
usædvanlige kortfilm, der blander fotografier, arkivbilleder og animation. Via animationens poetiske 
billeder føres tilskueren ind i Tanas indre verden, vi oplever de frygtelige begivenheder med barneøjne og 
får et bevægende indblik i smerten ved at leve i tavshed (Filmstriben). 
 

 

Håbets havn 

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/haabets-havn#.Uox-PsT3Gao 

(Gymnasielt niveau: Historie) 

”Håbets navn” er en film, som begynder sin fortælling om 2. Verdenskrig dér, hvor de fleste beretninger om 
krigen slutter, nemlig ved befrielsen. Filmen handler om, hvad det betyder for mennesker, der som børn 
undslap krigen med livet i behold – hvad det betyder at have haft så voldsom en oplevelse. Filmen er båret 
af håb og glæde, og den kaster lys over en helt særlig epoke. Samtidig giver den indsigt i, hvad det vil sige at 
komme videre efter et liv som forfulgt (Filmstriben). 

 

 



Livet er smukt 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/livet-er-smukt#.Uox_8sT3Gao 

(Udskoling samt Gymnasium: Mediefag, Dansk, Historie) 

Da en ung italiensk mand, Guido sendes i kz-lejr sammen med sin lille søn tager moderen frivilligt med.  
Guido bilder sin søn ind, at det hele er en leg, og at det gælder om at gemme sig for nazisterne.  
 
 

 

Jødedom 

 

Mig og Jøderiet 

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/mig-og-joederiet#.Uox5zsT3Gao 

(Udskoling, Gymnasium: Kristendomskundskab, Samfundsfag) 

”Jeg vogter Felix’ forhud”, siger Signe, mor til instruktør Ulrik Gutkins søn. Ulrik ønsker sin søn omskåret 
efter jødisk tradition. Signe er ikke jøde, og hun vil ikke have Felix omskåret. Ulrik må konfrontere 
”jøderiet” – han må undersøge sin baggrund og tage stilling til, om han vil videreføre sin families jødiske 
traditioner. Og der skal træffes en beslutning om omskæring, før det er for sent. ”Mig og jøderiet” er en 
humoristisk, ærlig og personlig film om kulturel og religiøs identitet – og omskæring (Filmstriben). 

 

Min bror  

http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/min-bror#.Uox-28T3Gao 

(Gymnasielt niveau: Religion, Samfundsfag) 

Det er over 25 år siden, Yulies bror blev ortodoks jøde og mistede kontakten med sin familie. Efter sin 
skilsmisse forsøger Yulie igen at nærme sig sin bror. Mens hun venter på at høre fra ham, studerer hun den 
ultraortodokse zionisme for at forstå, hvad der kom imellem dem. Langsomt begynder hun at finde sine 
egne jødiske rødder (Filmstriben). 

 

 
 
 


