
Med hjälp av de tre kartorna över Europa från 1936, 
1942 och 1945 som finns i Europa brinner och enklare 
frågor till vad man kan se får eleverna snabbt en över-
blick över andra världskrigets förlopp. 

Arbetstid: 
1-2 lektioner
Eleverna arbetar individuellt eller i par, avslutas med ge-
mensam diskussion och insamlande av frågor.

Material: 
Europakartorna i slutet av boken Europa brinner – Hitler 
och andra världskriget

Förberedelser: 
Skriv ut och kopiera frågorna till varje elev.

Så här kan man göra:

1. Man kan inleda med att be eleverna skriva upp tre ord eller fenomen som de associerar till 
när de tänker på andra världskriget. 
• Skriv upp dem på tavlan och gruppera gärna orden efter hur de kan höra ihop.  
• Kommentera hur ni grupperar orden, till exempel varför ”koncentrationsläger” står nära 
”Auschwitz”. 
• Lägg märke till om du tycker att det är något väsentligt område som saknas, skriv till det 
och berätta något om varför. 
• Finns det andra sätt att gruppera orden än vad ni just gjort? 
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2. Rita en tidslinje på tavlan och låt den gärna börja en bit före första världskriget och gå 
fram till idag. 
• Placera in en del av händelserna eller fenomenen på linjen. 
• Känner de någon som levde under andra världskriget? 
• Markera året då de själva föddes. 

3. Så kan man gå över till att arbeta med kartorna. 
Varje elev får ett exemplar av frågorna att arbeta med.

4. Efter lämplig tidsrymd återsamlas och prata om vad man kan se eller gissa sig till utifrån 
kartorna. Var uppmärksam på frågor eller kunskapsluckor som visar sig, formulera dem 
gärna som stödord eller frågor och skriv upp dem på tavlan eller ett blädderblock. 

Man kan också fråga eleverna om det är något de undrar över eller är nyfikna på. Frågorna 
kan man återkomma till senare under processen.

Malin Elghorn

Europa brinner – Hitler och andra världskriget 
av Bengt Fredrikson

Året är 1932 och Hitler tillsammans med nazisterna är 
på väg att ta makten i Tyskland. Några år senare faller 
tyska bomber över Europa och det andra världskriget 
börjar.

Kriget kommer att pågå i sex år och kosta minst 35 mil-
joner människor livet. Men hur gick det till när Hitler tog 
makten? Och hur stoppades den tyska krigsmaskinen till 
slut?

Europa brinner följer Adolf Hitlers liv från ungdoms-
åren till slutet i bunkern i Berlins ruiner. Vi får läsa om 
alla viktiga skeenden under kriget – blixtkriget, iskylan i 
Stalingrad, D-dagen och mycket annat. 



Europa - 1936

• Se efter om det är något land förutom Tyskland som inte ser ut eller kallas som det gör 
idag. 

• Under Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten och Syrien står ett annat land inom 
parentes. Vad betyder det?

• Läs gärna kapitlet Tala om fred, rusta för krig, Rhenlandet 1936

Europa - hösten 1942

• Här är Tyskland som störst. 
Vilka länder som 1936 var självständiga ingår nu i Tyskland? 

• Vilka länder är varken ockuperade eller bundsförvanter med Tyskland? 

Europa – 1945

• Jämför med de två tidigare kartorna och lägg märke till vad som hänt med Rhenlandet, 
Polen, Litauen, Lettland, Estland, Egypten och Libyen.

• Efter kriget ockuperades Tyskland av segermakterna och så småningom kom landet att 
delas i två delar, Västtyskland och Östtyskland. 
Bonn var huvudstad i Västtyskland och östra Berlin var huvudstad i Östtyskland. 
Genom Berlin gick en mur som delade staden i två delar. 
Ta reda på vilket år Tyskland blev ett land igen.


