ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

TOMAS DÖMSTEDT

Adolf Hitler – Ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Adolf Hitler – Ett liv av Tomas Dömstedt.
Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor
och skrivuppgifter.

OM BOKEN
Adolf Hitler – Ett liv är en biografi om en av världshistoriens mest kända personer.
Boken ingår i Viljas serie lättlästa biografier för unga vuxna och vuxna, om personer
som förändrat världen.

OM FÖRFATTAREN
Tomas Dömstedt har skrivit en rad böcker för barn och unga, både skönlitterära böcker och
lättlästa faktaböcker. Han har också gjort många bearbetningar av böcker till lättläst.
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INFÖR LÄSNINGEN
Vad vet eleverna om Adolf Hitler? Låt dem göra en lista enskilt och sammanställ sedan
en gemensam tankekarta på tavlan.
Vad vill de veta mer? Låt eleverna ge exempel på saker de vill veta om Adolf Hitler.
Sammanställ och återkoppla efter läsningen för att se vad eleverna har fått veta.
Läs det inledande kapitlet ”Vem var Adolf Hitler?” gemensamt och diskutera gärna hur
det kan komma sig att vi vet så lite om en person som de flesta känner till.

ARBETA VIDARE
Andra världskriget och framför allt Förintelsen är viktiga delar av vår historia.
På ”Forum för levande historia” www.levandehistoria.se finns mycket information
om detta och även andra folkmord.

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Vad visste du om Adolf Hitler innan du läste boken?
2. Vad var det mest överraskande du fick lära dig?
3. Gör en tankekarta utifrån boken med viktig information om Adolf Hitler och berätta
sedan om honom för någon annan.
4. Adolf Hitler hade få nära vänner. Hur tycker du att en bra vän ska vara? Berätta!
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Diskutera
1. Förintelsen är ett av de mest uppmärksammade folkmorden i historien.
Hade den kunnat undvikas? Varför tror ni att så få protesterade mot Förintelsen
och behandlingen av judar, andra minoriteter, homosexuella och oliktänkande?
2. Adolf Hitler är en av historiens mest hatade personer, men själv upplevde han att
han ”offrade sin personliga lycka för Tyskland och det tyska folket” (s. 5).
Vad tror ni var hans drivkraft, varför agerade han som han gjorde?
3. De flesta skulle hävda att Adolf Hitler var ond. Vad har ni för tankar kring ondska?
Vem är ond? Hur blir en människa ond? Finns det människor som endast är onda,
utan några goda egenskaper?
4. Adolf Hitler verkar ha haft ett väldigt bra självförtroende redan som barn.
Vad tror ni att det beror på?
5. Vilka avgörande ögonblick i Hitlers liv beskrivs i boken och hur tror ni att
de förändrade honom?
6. På s. 49 finns en lista med viktiga årtal i Adolf Hitlers liv. Vilka tycker ni är viktigast?
Förklara och jämför era svar.
7. Var det några saker i boken som var svåra att förstå?
8. Vad var det mest intressanta ni fick veta om Adolf Hitler?
9. Vad skulle ni vilja veta mer om?
10. Varför tror ni att författaren har gjort just det här urvalet av fakta?
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