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Besættelsen

Historisk Bibliotek

Serien »Historisk Bibliotek« tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internatio-
nale historie. Her kan eleverne møde både personer og begivenheder, som har været med til sætte præg på vores 
historie.

Serien er velegnet til faglig læsning eller som supplerende læsning for hele klassen.

Bøgerne kan også læses som selvstændig individuel læsning af historieinteresserede elever.

Bøgerne vil lægge sig op ad eller uddybe de centrale kanonpunkter i Forenklede Fælles Mål og Historiekanon.

Teksten er skrevet i et levende, informativt og letlæseligt sprog, som suppleres af talrige illustrationer, tabeller, 
faktabokse, kilder mv.

Illustrationerne har uddybende og forklarende billedtekster.

Den primære målgruppe er elever fra 6. klasse.

Bøgerne i det Historiske Bibliotek er på 32 sider. Hæfterne suppleres med en omfattende opgavedel, korte meto-
diske anvendelsesmuligheder.

Nogle af opgaverne vil være kontrollerende, andre mere fortællende, reflekterende og
beskrivende. Opgaverne kan printes ud som en PDF-fil.

Se www.meloni.dk

Hele opgavedelen er gratis.

Lærervejledning
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Opbygning af bogen

Bogen er opbygget i følgende kapitler i en næsten kronologisk orden:
• Nu kommere de
• Landet, der ikke skulle have været besat
• Den nye herre i huset
• Med og uden sang
• Sammenbruddet
• Jødeaktionen
• Modstanden organiseres
• Frøslevlejren
• Frikorps Danmark
• Befrielsen
• Hvornår skete det?

Formål
At eleverne:

• får et solidt kendskab til besættelsestiden i Danmark
• får en forståelse for det politiske spil, danskernes reaktion og levevilkårene under krigen 
• kan perspektivere til deres egen tid

Lærervejledning
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Arbejd med bogen

Der er forskellige måder at arbejde med bogen på, f.eks.:

• som grundbog i et fællesarbejde om Besættelsen og 2. Verdenskrig.
• som baggrundslæsning for et emnearbejde, hvor grupper vælger at beskæftige sig med bogens forskellige 

kapitler. Grupperne fremlægger deres produkter og overvejelser for klassen og de andre elever.
• som grundbog for 3 gruppearbejder med overskrifterne:
 - Samarbejde eller modstand
 - Frikorps Danmark
 - Befrielsen
• som individuel læsning, hvor eleverne arbejder med “Aktiviteter og ideer” her på hjemmesiden.

1. Gennemgå bogen på klassen i fælleskab på overskriftniveau. Lad eleverne herefter vælge hvert et kapitel, 
som de arbejder med og fremlægger for klassen.

2. Gennemgå materialet i fælleskab og løs opgaverne, som foreslået neden for.

Aktiviteter og ideer

• Forestil dig, du skal skrive et interview med Scavenius om samarbejdet med tyskerne.
• Forestil dig, du skal skrive et interview med Renthe-Fink eller Werner Best om samarbejdet med den dan-

ske regering. 
• Lav et lille skuespil, hvor BOPA først planlægger og derefter gennemfører sabotagen af Riffelsyndikatet. 

Husk også roller til de tyske vogtere og de danske fabriksarbejdere. Overvej, hvordan de forskellige roller 
har reageret både før, under og efter begivenheden. 

• Undersøg, hvordan almindelige danskere levede under besættelsen. Lav en power point præsentation. 
• Lav en reportage eller øjenvidneberetning i ord og billeder fra angrebet den 9. april 1940.
• Lav en reportage eller øjenvidneberetning i ord og billeder fra befrielsen den 4. maj 1945.
• Skriv en anmeldelse af bogen.

Lærervejledning
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Inden du arbejder med bogen
Bogens titel?

Hvornår er bogen udgivet?

Hvem har skrevet bogen?

Hvordan er bogen opbygget? (Tekst, fotos, fakta mv.)

Hvad synes du umiddelbart om bogen? Synes du bogen virker spændende/kedelig?

Bladr i bogen
Hvilket kapitel ser mest interessant ud? Hvorfor?

Hvilke billeder ser mest interessante ud? Hvorfor?

Hvad ved du om emnet i forvejen?

Efter du har læst bogen
Hvad ved du om besættelsen nu?

Generelle opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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1. Nu kommer de
Forklar hvad der skete den 9. april 1940?

Hvorfor var stillingerne ikke gjort klar til kamp?

Hvad frygtede de danske politikere, og hvad håbede de på?

Hvordan klarede de danske soldater sig?

2. Landet, der ikke skulle have været besat
Hvorfor ville tyskerne besætte Norge?

Hvad skulle tyskerne bruge Danmark til?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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Hvorfor tror du, tyskerne gik stille med dørene? Hvorfor var de nervøse for at England kom først til 
Norge?

Beskriv hvad der skete den 8. og 9. april.

3. Den nye herre i huset
Hvad tror du udtrykket “Herre i eget hus” betyder?

Hvad hed den tyske leder i Danmark?

Hvorfor lod han den danske regering fortsætte?

Fortæl om “Ordningen af 9. april”?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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Hvad blev noteret på “Clearingskonto”?

Hvem var Erik Scavenius? Hvad var vigtigt for ham?

Nævn de tre punkter, hvor den danske regering ikke ville give efter for tyske krav? 

1.

2.

3. 

4. Med og uden sang
Hvordan gjorde danskerne modstand?

Hvad skete i 1943?

Hvilke nyheder sendte BBC fra London?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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Fortæl om, hvordan krigen påvirkede danskernes hverdag?

5. Sammenbruddet
Fortæl om folketingsvalget i 1943?

Hvordan viste danskerne deres utilfredshed?

Hvilke nye krav stillede Werner Best?

Hvad skete efter regeringens nej til kravene?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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6. Jødeaktionen
Hvad var Frihedsrådet?

Hvorfor havde tyskerne ladet jøderne være i fred i Danmark før august 1943?

Hvad planlagde tyskerne efter august 1943?

7. Modstanden organiseres
Hvordan blev modstanden mod tyskerne stærkere?

Hvad var målet for en undergrundshær?

Hvordan reagerede tyskerne på modstanden?

Hvorfor ville danskerne have Shell-huset bombet? Beskriv hvad der skete?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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8. Frøslevlejren
Hvem sørgede for oprettelsen af Frøslevlejren?

Hvorfor var lejren bedre for fangerne end i de tyske Kz-lejre?

Hvordan er lejren blevet brugt efter krigen?

9. De sidste timer
Hvad fik de dødsdømte modstandsfolk lov til?

Hvad hed den første dødsdømte, og hvem ønskede han at blive begravet ved siden af?

Hvem tænkte Jørgen Winther på, og hvordan trøstede han dem?

Hvor mange modstandsfolk henrettede tyskerne? 

Hvad kan man se på billedet og hvad står der på mindetavlen på henrettelsespladsen i Ryvangen?

10. Frikorps Danmark
Hvem var “de allierede”, som en del danskere støttede i krigen?

 
Hvor mange danskere meldte sig frivilligt til at deltage i krigen på tyskernes side? 

Hvad var Waffen SS?

Hvordan reagerede den danske regering?

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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Fortæl om Frikorps Danmark? Hvem var deres fjende?

Hvorfor blev den danske officer, Kryssing, fjernet, og hvem erstattede ham?

Frikorps Danmark og de andre delinger ville bekæmpe kommunismen, men hvad gik Waffen SS’s 
ideologiske krig også ud på? (Find eventuelt mere om det på internettet.)

Hvorfor blev soldaterne alligevel dømt, da de vendte hjem til Danmark, selvom den danske regering 
ikke havde forbudt dem at deltage? (Se også næste kapitel)

11. Befrielsen
Hvad ville Frihedsrådet beskytte værnemagerne mod? 

Fortæl om, hvordan befrielsen blev voldsom og for hvem.

Hvorfor blev Bornholm besat af russere?

Opgaver

01000 f.v.t.2000 f.v.t. 1000 e.v.t. 2000 e.v.t.

Stenalder Bronzealder Jernalder Vikingetid Middelalder Renæs.

Besættelsen 1940-1945

Oplys. Moderne
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Besættelsen
Opgaver

Hvor mange blev idømt dødsstraf, og hvorfor var det kontroversielt?

Hvad lærte Danmark af besættelsen, og hvad er NATO?


