Materiale til brug
før og efter jeres besøg
på Frihedsmuseet
Danmark under 2. verdenskrig
(Grundskolen 4.-6. klasse)

Introduktion (til læreren)

Inden I besøger Frihedsm
useet for at deltage i forlø
bet
Danmark under 2. verden
skrig, giver dette material
e jer
mulighed for at forbered
e jer til besøget samt mul
ighed
for at følge op på emnet
efterfølgende.

Opgaver til forberedelse før
besøget på Frihedsmuseet
Klassen kan som forberedelse lytte til podcasten
Danmarkshistorien for børn, afsnit 4, Churchill Klubben
– modstandsdrenge under 2. verdenskrig. Der findes link
til podcasten i elevopgaverne.
Der er udarbejdet arbejdsspørgsmål, som kan bruges som
inspiration til en klassedialog om 2. verdenskrig,
Tyskland, besættelsen og Churchill-klubben. Formålet
er at giver eleverne baggrundsviden, som kan aktiveres
i forløbet på museet.
Undervisningen på Frihedsmuseet
Fra 9. april 1940 til 4. maj 1945. Fem lange år tog
besættelsen af Danmark. Manges liv blev påvirket,
og danskerne måtte vælge, om de ville samarbejde med
besættelsesmagten, gå til modstand eller blot fortsætte
som om, intet var hændt. Med udgangspunkt i den kronologiske udstilling og historiske personer undersøger
vi besættelsen sammen med eleverne.
Vi dykker ned i hverdagen med rationering og mørklægning,
men også i hvem modstandsbevægelsen var, hvilken form
for modstand de udførte og jødeaktionen i 1943, inden
vi afslutter ved befrielsen.
Læringsmål:
• Eleverne opnår kronologisk overblik over besættelsen
af Danmark.
• Eleverne opnår indsigt i hverdagen under besættelsen.
• Eleverne træner at indgå i dialog og lytte aktiv til
andre og følge op med spørgsmål og respons.

Opgaver til efter besøget på Frihedsmuseet
te
Efteropgaverne består af to opgaver. I den førs
llet
opgave kan eleverne prøve at spille Luftværnsspi
en
på
og derved repetere hvad de oplevede på museet
sjov og legende måde. Til spillet skal bruges en
le 4
almindelig terning og ludo brikker. Der kan spil
elever per plade.
Efter de har spillet, kan I bruge oplevelsen, som
museet.
udgangspunkt for en klassedialog om besøget på
i
Luftværnsspillet findes med regler til udprint
slutningen af materialet.
i
I den anden opgave kan eleverne med udgangspunkt
k
Churchill-klubben arbejde med selvstændig historis
sk
ikan
amer
en
fremstilling. Allerede i 1943 udkom der
n
tegneserie, The Boy Saboteurs, om Churchill-klubbe
erne
og med blandt andet inspiration i den kan elev
ubben.
udarbejde deres egen tegneserie om Churchill-kl
de
Ud over den oprindelige tegneserie fra 1943, kan
museets
bruge følgende materiale. Billeder fra National
ubben
samlinger, interview med medlem af Churchill-kl
børn,
Knud Pedersen, podcasten Danmarkshistorien for
r
afsnit 4, Churchill Klubben – modstandsdrenge unde
2. verdenskrig.
have
Tegneserien er på engelsk, og yngre elever kan
behov for hjælp til at læse den.
bog;
Ældre elevere kan også læse Knud Pedersens egen
Churchill-klubben, der findes i værket Bogen om
Churchill-klubben som kan lånes på biblioteket.
e.
Der findes link til web materialet i elevopgavern

Opgaver til forberedelse før
besøget på Frihedsmuseet

Elevopgave 1:
Lyt til podcasten Churchill-klubben
– modstandsdrenge under 2. Verdenskrig
it 4,
Lyt til podcasten Danmarkshistorien for børn, afsn
enskrig.
Churchill-Klubben – modstandsdrenge under 2. verd
jdsBagefter kan I have en dialog i klassen om arbe
spørgsmålene.
Hvad skete der i Tyskland i 1933?
Hvad troede Hitler på?
Hvilket Tyskland ønskede Hitler?
Hvad er Krystalnatten?
Hvordan startede 2. verdenskrig?
Hvad handlede 2. verdenskrig om?
Hvornår blev Danmark besat af Tyskland?
Hvordan forandrede Danmark sig efter at
tyskerne besatte landet?
• Hvad sagde Kongen og statsministeren at
danskerne skulle gøre?
• Hvorfor startede Jens og Knud (Pedersen)
Churchill-klubben?
• Hvad er sabotage?
• Hvilken form for sabotage lavede
Churchill-klubben mod tyskerne?
• Hvad lavede Churchill-klubben på konditoriet?
• Kom Churchill-klubbens medlemmer i fængsel?
• Hvad kunne der ske med folk, der gjorde modstand
mod tyskerne under besættelsen?
rig?
• Hvornår blev Danmark befriet under 2. verdensk

•
•
•
•
•
•
•
•

Opgave til efter besøget
på Frihedsmuseet

Elevopgave 1: Spil brætspillet Luftværnsspillet
På museet så I Luftværnsspillet – Det nye Ludospil
, der
skulle hjælpe børn med at huske reglerne ved luft
angreb.
I kan selv prøve at spillet Luftværnsspillet –
Det nye
Ludospil og forestille jer, I levede under besæ
ttelsen
og skulle lærer reglerne for hvordan man skulle
opfører
sig under et luftangreb.
Når I har spillet, kan I tale sammen i klassen
om, hvad
I oplevede på museet.
Hvilke genstande og fortællinger kan I huske fra
besøget?
Elevopgave 2: Arbejd videre med besættelsen
I 1941 dannede en gruppe drenge en modstandsgru
ppe mod
tyskerne. De blev så kendte, at der i 1943 udko
m en
amerikansk tegneserie om den. De hed Churchill-kl
ubben
og bestod af drenge og unge mænd i alderen 14 år
til
starten af 20’erne.
I denne opgave skal I selv fortæller deres hist
orie
som tegneserie.
Som inspiration til jeres tegneserie kan I se,
høre
og læse dette materiale om Churchill-klubben.
• Se en film, hvor Knud Pedersen, der var medlem
af
Churchill-klubben bliver interviewet
• Se på billeder af Churchill-klubbens medlemme
r og
deres aktioner her
• (Gen)hør podcasten om Churchill-klubben
• Læs den amerikanske tegneserie True Comics nr.
27
fra 1943 om Churchill-klubben.
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