ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ANNELIE DREWSEN OCH KATARINA LYCKEN RÜTER

Raoul Wallenberg – Ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Raoul Wallenberg – ett liv av Annelie Drewsen och Katarina
Lycken Rüter. Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Raoul Wallenberg var en svensk affärsman, arkitekt och diplomat som i slutet av andra
världskriget skickades till Budapest för att rädda livet på så många judar som möjligt. Boken
handlar om hans liv och gärning, från uppväxten i Stockholm, via resor och studier i olika
världsdelar, till hans insats i den ungerska huvudstaden i slutet av kriget. Boken är illustrerad
med foton och har ett efterord av Raoul Wallenberg Academy.
Svåra ord förklaras första gången de förekommer i texten. I faktarutor sammanfattas
viktiga historiska skeenden. Sist i boken finns viktiga årtal, källförteckning samt ett register.

OM FÖRFATTARNA
Annelie Drewsen har skrivit ett tjugotal böcker för barn och ungdomar, varav flera lättlästa
biografier och skönlitterära böcker. Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och
religion samt läromedelsförfattare. Detta är deras första bok tillsammans.
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MUNTLIGA UPPGIFTER FÖRE LÄSNINGEN
Förutspå utifrån omslaget
Visa eleverna omslaget och låt dem fundera och samtala utifrån frågorna:
•

Vad ser du på omslaget?

•

Vad tror du att det är för sorts bok?

•

Vet du något om personen? Kan du gissa vem det är?

•

Vilken tid tror du boken handlar om?

•

Vad blir du nyfiken på?

MUNTLIGA UPPGIFTER EFTER LÄSNINGEN
Återkoppla till samtalet om omslaget
Diskutera i klassen:
•

Vilka tankar om omslaget stämde med boken?

•

Var det något i boken som överraskade?

•

Passar omslaget till boken?

•

Skulle boken kunna ha en annan titel? Vilken?

Berätta
Finns det något i Raouls Wallenbergs liv som du kan känna igen dig i, någon situation som
liknar något du har varit med om?
Vad tycker du är mest intressant med Raoul Wallenberg och hans liv?
Raoul Wallenberg både levde och reste runt i flera olika platser. Vilka olika länder har du levt
i och/eller varit i?

Dramatisera en scen ur Raouls liv
Låt elever i mindre grupper välja en scen i boken att dramatisera, genom att använda fakta
från texten för att skriva egna repliker.
Förslag på scener:
• Maj och Raoul Oscar pratar om barnet de ska få (sida 6–7)
• Raoul reser i Amerika (sida 22–24)
• Raoul pratar med en judisk vän i Haifa (sida 29 + 32)
• Kalman Lauer och amerikanen i hissen (sida 39–41)
• Raoul möter Per Anger i Budapest (sida 45–48)
• Raoul och Lászlo Pető möts (sida 53–54)
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DISKUTERA
1. Vilka tycker ni är Raoul Wallenbergs viktigaste egenskaper? Hur visar han att han har
dessa egenskaper? Ge exempel ur boken.
2. Vilka saker i boken tyckte ni var svåra att förstå? Jämför era svar med varandra.
3. Varför är det viktigt att känna till Raoul Wallenberg?
4. Raoul Wallenberg levde under andra världskriget och fick en viktig uppgift i Budapest.
Vad tror du han skulle ha gjort om han hade levt nu?
5. Vad tyckte ni om i boken? Vad tyckte ni inte om?
6. Finns det någonting i boken som ni skulle vilja veta mer om? I så fall, vad och varför?
7. Har ni hört talas om några andra personer som påminner om Raoul Wallenberg? Kanske
någon som varit modig, räddat andra människor eller kämpat för mänskliga rättigheter.
Berätta för varandra!

ARBETA VIDARE
8. I kapitlet Vill du veta mer? tipsar författarna om Forum för levande historia och
Armémuseum i Stockholm samt organisationen Raoul Wallenberg Academy.
På https://raoulwallenberg.se/skolmaterial/ finns flera olika lärarhandledningar och
annat material för att arbeta med mänskliga rättigheter och Raoul Wallenbergs liv och
gärning.
9. I Utbildningsradions tv-serie Människor för förändring handlar ett avsnitt om Raoul
Wallenbergs liv. Programmet samt arbetsmaterial till alla sex avsnitt finns på urskola.se.
10. Några lättlästa böcker som kan kopplas till Raoul Wallenbergs liv är:
11. Dömstedt, Tomas (2019). Fakta om Anne Frank. Lund: Vilja förlag.
12. Frank, Anne (2019). Anne Franks dagbok. Bearbetad av Tomas Dömstedt. Lund: Vilja
förlag
13. Fredrikson, Bengt (2009). Europa brinner: Hitler och andra världskriget. Stockholm:
LL-förlaget
14. Hoefnagel, Marian (2016). Anne Frank: ett liv. Lund: Vilja förlag
15. Kertész, Imre (2003). Mannen utan öde. Återberättad av Johan Werkmäster. Stockholm:
LL-förlaget.
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