
FORBEREDELSE

1. Eleverne laver hjemmeopgaven 
som lektioner til 1. lektion. 

2. Snak i klassen om 
hjemmeopgaven.

3. Det forventes, at eleverne 
inden forløbet gennem en til 
tre undervisningsgange er 
blevet undervist i Danmark 2. 
Verdenskrig og Vestegnen under 
2. Verdenskrig. Litteratur til 
den forberedende undervisning 
tilsendes fra Forstadsmuseet ved 
booking. 

4. Del klassen i fire grupper og 
lad dem evt. arbejde med 
kildeopgaverne allerede, hvis I 
har tid. 

RUNDVISNING

1. I mødes med en underviser fra 
Forstadsmuseet. Under rundvisningen 
skal eleverne formidle deres 
forhåndsviden om 2. verdenskrig og 
Besættelsestiden.  
2. Under rundvisningen får eleverne  
de dramatiske fortællinger om 
hvad der skete under Besættelsen i 
Brøndby. 

EVALUERING

1. Klassen arbejder videre 
med deres kildeopgaver og 
fremlægger for hinanden. 

2. Efter forløbet kan klassen arbejde 
videre med kanonpunktet 
”Augustoprør og jødeaktion 
1943”. I kan med fordel besøge 
andre museer for at arbejde 
videre med emnet. Se mere på 
Forstadsmuseets hjemmeside. 

UDE MED MUSEET

Rundvisning 

2 lektioner

SKOLE

Evaluering 

2-3 lektioner

SKOLE

Forberedelse 

1-2 lektioner

INTRO

Tag klassen med til forstaden og lær om Danmark under Besættelsen! 
 
Det er den 9. april 1940. Ned over Danmark glider tusindevis af tyske flyverblade - Danmark er besat! 
I de fem år besættelsen varer vælger flere folk side. Nogle bliver modstandsfolk og andre bliver medløbere. 
På Vestegnen var der både eksempler på modstandskamp, værnemagere og nazisttilhængere. 
 
I dette forløb skal eleverne dykke ned i forstaden under besættelsen. De skal undersøge autentiske kilder fra vores 
lokalhistoriske arkiv og selv danne deres udgave af dramatiske historiers gang. Til slut skal de formidle deres fortælling 
gennem et kreativt produkt, f.eks. en tegneserie, et teaterstykke eller en stop motion-film.

MODSTAND OG MEDLØBERE
- Et Åben Skole undervisningstilbud for 7.-9. klasse

FORLØBET

OMSATTE LÆRINGSMÅL

• Eleverne har viden om og kan redegøre for hvad der skete i Danmark og i forstaden under Besættelsen.

• Eleverne kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.

• Eleverne kan udarbejde et produkt, hvori de formidler deres udgave af en historisk hændelse.

• Eleverne kan med faglige begreber vurdere forskellige typer kilder om Besættelsen og forstaden.



MØDESTED

• Krydset af Roskildevej og Brøndbyøstervej (ved Pilegården). I kan tage toget til Brøndbyøster Station eller bus 9A mod 
Glostrup St.  

PRAKTISK INFO

• Undervisningen finder sted udendørs hele året. Eleverne bedes derfor være klædt på efter årstiden og vejret. 


