ARBETSMATERIAL FÖR PEDAGOGEN

MARIAN HOEFNAGEL

Anne Frank – Ett liv

OM BOKEN
Anne Frank är en lättläst version av berättelsen om Anne Frank. Meningarna är enkla och
korta, och texten blandas med dagbokscitat och fotografier. Innehållet är ständigt aktuellt,
och värt att både läsa och diskutera.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER
1. Boken inleds med en kort information om andra världskriget. Vad vet ni om det som
hände då? Vad var det som hände i Tyskland? Varför? Finns det några liknande händelser
idag? Hur kan sådant hända? Vad kan vi själva göra för att förhindra/förebygga?
2. Titta på bilderna av Anne på s 7 och s 9. Hur ser Anne ut på bilderna? Är det möjligt att
förstå varför en helt vanlig flicka var tvungen att förändra sitt liv och utstå så mycket
lidande, bara för att hon tillhörde en viss religion?
3. Annes familj ägde en bank (s 6). Judar har en tradition av att studera mycket och arbeta
hårt, och detta har lett till att många judar har varit framgångsrika. Kan detta ha varit en
av anledningarna till att arbetslösa tyskar hatade judar? Är det lätt att bli avundsjuk på
dem som är framgångsrika? Hur viktigt är det med utbildning för att bli framgångsrik?
4. Läs de anti-judiska lagarna på s 12. Vad innebär de? Hur kan det kännas för en människa
att vara tvungen att följa dessa lagar?
5. Läs gårdshusets regler på s 26. Vad står det? Vad innebär reglerna? Varför måste de följas?
6. ”Vi tror att de flesta blir mördade. Den engelska radion säger att de blir dödade med
gas.” (s 28) Den engelska radion hade ju rätt. Idag vet alla vad som verkligen hände. Ändå
finns det vissa som förnekar Förintelsen. Varför? Vad kan de ha för egna tankar/syften/
erfarenheter? Hur kan vi bemöta dem?
7. Trots allt hemskt som händer så är Anne lycklig när hon är kär i Peter (s 40-42). Hur
förändras vi när vi är förälskade? Hur viktig blir kärleken när en är förälskad? Vilka olika
typer av kärlek kan vi uppleva? (familj, djur, jobb)
8. Läs om tågresan (s 54). Hur tror du att Annes föräldrar kände sig? Vad tänkte de under
resan? Vad tänkte och kände Anne? Hur kan tyskarna ha tänkt, som utsatte sina
medmänniskor för detta?
9. Otto Frank förlorade sin fru och sina döttrar. Vilken betydelse kan Annes dagbok ha fått
för honom? Vilka tankar och känslor tror du att dagboken väckte hos honom? Kan den ha
varit en kompensation?
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