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Första världskriget
Elevmaterial
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Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur länge varade första världskriget?

2. Vilket land ville ockupera Frankrike?

3. Efter vilken händelse startade första världskriget?

4. Vad menas med en koloni?

5. Varför ville man ha kolonier?

6. Ge tre exempel på varför länder startar krig?
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7.

Första världskriget

Hur många länder var med i första världskriget?

8. Varför dog många svenskar trots att Sverige inte var med i kriget?

9. Vad är en torped?

10. Vad var orsaken till att det infördes ransonering i Sverige under första världskriget?

11. Vad fanns det i ingenmansland?

12. Vem var först med att använda ubåtar i kriget?

13. Vilken pandemi bröt ut under första världskriget?

14. Vilket lands sägs ha startat första världskriget?

15. Varför står det inga namn på många av korsen vid gravarna på kyrkogården?

16. Vilket land var först med att ge kvinnor rösträtt?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
17. I vilken världsdel hade Frankrike flest kolonier?

18. Hur kunde kriget vara kvar på samma ställe under en längre tid?

19. Vad var det som var så konstigt med händelsen nedan, tycker du?
Under julen 1914 tystnade kanonerna på västfronten. Tyska soldater började sjunga julvisor på
tyska och soldater från Storbritannien sjöng julsånger på engelska. Det var samma visor fast på
olika språk. Soldater från båda sidor kröp upp ur skyttegravarna. De bytte små enkla julgåvor,
pratade, åt och drack tillsammans.

20. På vems sida stod USA under kriget?

21. I vilket land skrevs ett fredsavtal mellan Tyskland och Ententen?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Varför tror du att Italien först var med på Centralmakternas sida i kriget och sedan bytte sida?

23. Vilket av alla nya vapen som kom under första världskriget tycker du var värst? Varför?

24. Varför tror du att Sverige inte var med i kriget?

25. Tycker du att det finns någon vinnare i första världskriget? Motivera ditt svar.
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KLURIGA ORD FRÅN BOKEN
Para ihop varje ord med rätt förklaring. Alla orden finns i boken så ett tips är att hitta ordet i boken och
läsa meningen där ordet står. Då kanske du kan få en ledtråd till ordet.
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UNDERSÖK KARTAN
Titta på Europakartan från första världskriget. Vilka länder som finns i Europa idag saknar du på kartan?
Hitta fem länder som inte finns med. Skriv ländernas namn under kartan.
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