ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

MARIAN HOEFNAGEL

Anne Frank – Ett liv

Det finns en ordlista i slutet av boken, som förklarar alla ord som är fetade i texten.

ORD
anhängare (s 5, rad 2), de som följer någon
svält (s 5, rad 9), svår hunger, ingen mat
locktång (s 14, rad 6 under Flykt), för att fixa håret lockigt
dölja (s 22, rad 14), gömma
bekymmer (s 32), problem
frispråkig (s 34, rad 11), vågar säga vad som helst
rotar (s 40, rad 2), letar, söker
förrådd (s 51), sviken, avslöjad

TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR
Det här måste du veta
s5
Hur många judar fördes till koncentrationsläger?
Hur var det i lägren?
Vad hände med de flesta?
Anne
s6
Vilket år föds Anne?
Beskriv henne.
Oro
s6
Hur har Anne och Margot det när de växer upp?
Vad äger släkten?
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s8
Vad anklagar Hitler judarna för?
På vilka sätt gör nazisterna det svårt för judarna i Tyskland?
Ett nytt liv
s8
Varför beslutar sig familjen för att flytta till Amsterdam?
s 10
Varför flyttar föräldrarna först?
Vad gör Annes pappa i Amsterdam?
Varför säger Annes pappa att de inte ska åka tillbaka?
De blir nederländare
s 10
Vad har de flesta flytt från?
Vilket språk lär Anne och Margot sig?
s 11
Hur går det för dem i skolan?
Vad vill Anne bli när hon blir stor?
Vad börjar Anne skriva fem år senare?
Nya lagar
s 11
Varför känner sig judarna säkra i Nederländerna?
Vad händer i maj 1940?
Varför begår många judar självmord?
s 12
Vad innebär lagarna? Hur blir judarnas liv?
s 13
Vad får Annes föräldrar höra att judarna måste göra?
Varför säger de inget till döttrarna?
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Dagboken
s 13
Varför ligger det presenter på bordet?
Vilken present blir hon gladast för?
Vad tänker Anne om dagboken?
Vad skriver hon om?
s 14
Vad skriver SS till Margot?
Vad händer annars?

Flykt
s 14
Varför måste familjen hitta ett gömställe?
Vad packar Anne först?
s 16
Varför tar Miep och Jan med sig skor och kläder?
Varför är det svårt att andas?
Varför tar de på sig massor av kläder?
Vad ska hända med katten?
s 17
Var ska de gömma sig?
Hur länge kommer Anne att bo i gårdshuset?

Det hemliga gårdshuset
s 17
Hur ser det ut i gårdshuset?
Vad måste de göra först?
s 18
Vad har de när kvällen kommer?
Varför handlar Miep?
Vad känner Anne för den hemliga bostaden?
Hur många har har gårdshuset?
Hur fixar Anne sitt och Margots rum?
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Rädda
s 19
Vilka vet att det bor folk i gårdshuset?
Varför måste de vara tysta?
s 20
När äter de lunch?
Vad gör de på kvällarna?
Vad rapporterar Radio Oranje om?
Varför är Anne rädd?
Varför kryper Anne ner i sin pappas säng?
Ett perfekt gömställe
s 20
Hur många fler är det som flyttar in i gårdshuset?
s 21
Vad hoppas Anne?
Vad har Peter med sig?
s 22
Vad tror deras vänner?
Varför skrattar familjen?
Vilka dåliga nyheter får de?
Hur döljer de dörren?
Gräl
s 22
Hur bor människorna i gårdshuset?
s 23
Varför grälar de?
Vad tycker de om Anne?
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S 24
Vad skriver Anne i sin dagbok?
Vem försvarar henne?
Varför retar sig Anne på sin mamma?
Vem är den enda som Anne inte stör sig på?
Vad tycker Anne om Margot?
En nykomling
s 24
Varför måste många få hjälp att gömma sig?
s 25
Vilket yrke har den nya hyresgästen?
Vem ska han dela rum med?
s 26
Vad betyder regeln om språket? Varför finns den?
Varför skäller herr Pfeffer på Anne?
Dåliga nyheter
s 27
Vad gör militären?
Vad skriver Anne att hon ser framför sig?
s 28
Vad gör de på chanukka?
Vad händer med de judar som nazisterna hittar?
Vad säger den engelska radion?
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Mat
s 28
Hur får de tag på mat?
s 29
Varför får de mindre mat?
Vad skriver Anne om maten?
Varför är bristen på mat allvarlig?
Varför är de på dåligt humör?
Drömmar
s 30
Vad tror Anne att de andra tycker om henne?
Vilka drömmar har Margot?
Vilka drömmar har Anne?
s 32
Vem längtar efter ett hett bad?
Vad drömmer Annes mamma om?
Vad vill Peter göra?
Vad längtar Anne mest efter?
Bekymmer
s 32
Varför är Kleiman och Kugler oroliga?
Vad säger de andra om hur Anne ser ut?
s 33
Vad tänker Anne att hon behöver?
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Någon att tala med
s 33
Vad längtar Anne efter?
Varför säger hon att hon vill hjälpa Peter?
Varför blir det inget prat?
s 34
Vem är Moffie?
Vad visar Peter?
Hur förändras Peter?
Småkär
s 34
Vad skriver Anne om Peter?
s 36
Vad tycker Annes mamma om att Anne är med Peter?
Varför är Annes liv lättare?
Vad ser Anne från vindsfönstret?
Vad tycker Anne att hon och Peter har gemensamt?
Hur är de olika?
s 37
Vad förstår Anne?
Peter
s 37
Vad är de vuxna nyfikna på?
Vad vet Peter inte så mycket om?
Vad övar Anne på i sin dagbok?
s 38
Vad tror Annes mamma?
Vad hoppas Anne på?
Vad händer istället?
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Inbrott
s 38
Varför blir alla rädda?
Vad har tjuvarna gjort?
Vad gör tjuvarna samma kväll?
Varför skriker Van Pels ”Polis!”?
s 39
Vem går förbi på gatan?
Vad gör de?
Vad är alla rädda för?
Varför måste de vara tysta?
s 40
Varför darrar alla av rädsla?
Vem ringer de nästa dag?
Kär på riktigt
s 40
Hur var Anne beredd att dö?
Vilken är hennes högsta önskan?
s 41
Hur känner Anne?
Vad har Anne och Peter gjort?
Varför är Anne lycklig?
s 42
Vad undrar Anne?
Vad tänker Anne om deras kärlek?
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En journalist och författare
s 42
Vad säger ministern på radion?
s 44
Varför tror de att en dagbok kommer att bli värdefull?
Varför börjar Anne läsa sina skolböcker?
Vad tänker Anne om sin framtid?
Brevet
s 45
Vem vill Anne prata om Peter med?
Vad säger hennes pappa?
s 46
Vad vill han att Anne ska göra?
Varför är Annes pappa inte nöjd?
Varför skriver Anne ett argt brev?
Vad skriver hon?
Var lägger hon brevet?
Vad säger hennes pappa om brevet?
Problem
s 47
Varför grips grönsakshandlaren?
Vad skriver Anne om det?
s 48
Varför saknar alla i gårdshuset grönsakshandlaren?
Varför är Anne orolig för Peter?
Vad säger Peter som sårar Anne?
D-dagen
s 48
Vilket år är det?
Vad börjar på D-dagen?
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s 49
Vad har hänt på den franska kusten?
s 50
Hur gammal är Anne?
Vilka presenter får hon?
Vad får Anne av Peter?
Vem vill Anne bli av med?
Varför skrattar hon och låtsas vara glad?
Förrådda
s 51
Vilka kommer i bilen?
Vart går de?
Varför går de dit?
Vad gör SS-officeren?
Vad flyger ut på golvet?
Vad letar officeren upp?
s 52
Varför är Annes pappa förtvivlad?
Hur lugnar Kleiman honom?
Vad gör Miep med Annes dagbok?
Bortförda
s 52
Hur länge sedan var det som Anne var utomhus?
Vad ser hon genom fönstret på tåget?
s 53
Vad ska de straffas för?
Hur placeras de?
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s 54
Varför är Anne nöjd i lägret?
Vad är hennes föräldrar rädda för?
Hur många packas in i tåget?
Varför har Anne och Margot tur?
Vad upptäcker de tyska soldaterna?
Hur länge åker de?
s 55
Var stannar tåget?
Vad händer med fångarnas väskor?
Hur delar nazisterna upp människorna som klivit av tåget?
Vad ska Annes pappa aldrig glömma?
Auschwitz
s 56
Vilka förs direkt till gaskamrarna?
Hur är gaskamrarna?
Vad tror fångarna?
Vad händer med dem som inte dödas direkt?
Vad får fångarna göra?
s 57
Vad händer med den som är för sjuk för att arbeta?
Vad ser Peter?
Varför dödas herr Van Pels?
Bort från Auschwitz
s 57
Vad gör de ryska trupperna?
Varför beslutar nazisterna att flytta fångarna från Auschwitz?
Vart skickas kvinnorna?
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s 58
Vem undersöker kvinnorna?
Vad händer med Annes mamma?
Vad händer med Anne och Margot?
Hur får de det i Bergen-Belsen?
Vad försöker Anne och Margot göra?
s 59
Vad händer med Annes mamma?
En gammal vän
s 59
Varför är nazisterna nervösa?
s 60
Varför sprängs krematorierna?
Varför måste Annes pappa stanna?
Vad vill vakterna göra med alla som inte kan ge sig av?
Vad gör de sista tyskarna?
Vad händer med Annes pappa?
Vem möter fru Van Pels i lägret?
Vad har Hanneli trott?
Varför kan Hanneli inte träffa Anne?
s 61
Vad berättar Anne?
Slutet
s 61
På vilka sätt blir livet där värre?
Vad är Annes kläder fulla av?
Varför blir Anne och Margot sjuka?
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s 62
Varför kan de inte stänga dörren?
Vad händer med systrarnas kroppar?
Vad händer bara några veckor senare?
Vad får de brittiska soldaterna se?
Varför bränner de ner barackerna?
Tillbaka till Amsterdam
s 62
Varför reser inte Otto Frank till Nederländerna?
s 63
Varför måste Annes pappa ta en omväg?
Vart kommer han först?
Vart tar han en båt?
s 64
Vem möter han?
Vad berättar hon?
Vart går Annes pappa när han kommer till Amsterdam?
Vad försöker han ta reda på?
Hur gör han?
Vad berättar de två systrarna?
Annes dagbok
s 66
Vad tar Miep fram?
Varför klarar Annes pappa inte av att läsa dagboken?
Vad inser han när han läser?
Vad bestämmer han sig för att göra?
Varför går det inte bra att publicera dagboken?
När kom Annes dagbok ut?
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s 67
Vilka ville läsa dagboken?
Vad hände med dagboken?
Vem förrådde dem?
s 67
Vad ville alla veta?
s 68
Vad sa Annes pappa om det hela?
Vem sa några att det var?
Vad får vi nog aldrig reda på?
Slutord
s 68
Hur blev Anne känd?
s 69
Vad fick Annes pappa?
Hur brukade han avsluta alla brev?
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VERB
Skriv egna meningar med alla tre verbformerna.
Exempel:
Nu beslutar jag mig för att sluta röka.
I går beslöt jag mig för att sluta röka.
Jag har beslutat mig för att sluta röka.
1. begår, begick, begått
2. ligger, låg, legat
3. gråter, grät, gråtit
4. tar, tog, tagit
5. bär, bar, burit
6. äter, åt, ätit
7. kryper, kröp, krupit
8. griper, grep, gripit
9. försvinner, försvann, försvunnit
10. skriver, skrev, skrivit
11. flyger, flög, flugit
12. hinner, hann, hunnit
Motsatser
Sätt ihop motsatsparen.
levde, allt, släcker, värdelös, vaknar, tomma, få, sent, smutsig, kväll
somnar
tidigt
inget
värdefull
morgon
ren
dog
tänder
överfulla
många
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Nya ord
Skriv egna meningar med orden
1. svält
2. anhängare
3. dölja
4. bekymmer
5. frispråkig
6. rotar
7. förrådd
Skriv om meningarna med ordet inte
Exempel:
Anne är rädd på nätterna.
Anne är inte rädd på nätterna.
1. Tågresan är lång.
2. På kvällar och helger kan de röra sig mer fritt.
3. Anne blir glad när de kommer.
4. De vuxna är nyfikna.
5. Fångarna får för lite att äta.
6. Annes pappa måste ta en lång omväg.
7. Annes pappa försöker ta reda på vad som hänt hans döttrar.
8. Anne skriver ett argt brev.
9. Hennes dagbok och lösa papper flyger ut på golvet.
10. Detta var berättelsen om en och en halv miljon judar som mördades.

SKRIVUPPGIFTER
1. Anne får en dagbok när hon fyller 13 år. Hon tänker att den kan bli en vän som hon kan
berätta allt för. Skriv en egen dagbok, sann eller påhittad. Skriv och berätta om sju dagar
i ditt liv.
2. Anne och hennes föräldrar går genom staden i regnet (s 16). De har på sig så mycket
kläder att de knappt kan andas. Varför? Skriv och berätta vad som har hänt, och vart de
är på väg.
3. Skriv och berätta om tre händelser i boken som berörde dig starkt.
4. Du var nazist under kriget, och efteråt ångrar du dig. Du vill skriva ett brev till Anne och
förklara hur du kunde göra som du gjorde. Var du ung, fattig, rädd? Hur kunde du handla
som du gjorde? Skriv ett brev och berätta.
5. Skriv en recension av boken. Berätta vad den handlar om, utan att avslöja slutet. Vem
borde läsa boken, tycker du? Varför?
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