ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

TOMAS DÖMSTEDT

Adolf Hitler – Ett liv

ORDLISTA
storhetsvansinne (sida 4, rad 9) att ha en överdrivet positiv självbild
och syn på sin egen betydelse
frukta (sida 7, rad 7) vara rädd för
begåvad (sida 9, rad 10) smart och duktig
avlägsna (sida 20, rad 14) ta bort, utrota
kupp (sida 24, rad 1) försök att ta över makten i ett land med våld
Finns det andra ord som är nya för dig? Skriv dem, slå upp dem och skriv förklaringar.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns.
Förklara med egna ord vad meningarna betyder.
2. Skriv en egen mening med varje ord i ordlistan.
3. I boken finns rutor med ord och ordförklaringar. Skriv en mening om varje ord.
Förintelsen (sida 4)

värnplikt (sida 17)

judar (sida 4)

mönstring (sida 17)

koncentrationsläger (sida 4)

nationalism (sida 20)

rasistisk (sida 4)

nationalsocialism (sida 22)

diktator (sida 4)

den ariska rasen (sida 22)

senior (sida 6)

kommunism (sida 23)

rikskansler (sida 8)

Bayern (sida 25)

realskolan (sida 9)

Jehovas vittnen (sida 30)

härbärge (sida 15)

propaganda (sida 32)

antisemitism (sida 16)
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver saker, människor och djur, som till exempel ”liten”,
”glad” och ”lång”. Färger är också adjektiv.
1. Stryk under adjektiven i följande meningar:
Många tyskar hoppades att Hitler skulle göra Tyskland stort och mäktigt.
Klara har beskrivits som en tystlåten och snäll hemmafru.
Hon talade ofta om för honom hur duktig och speciell han var.
Hon tyckte Adolf var en charmig och vänlig ung man.
Budskapet skulle vara rakt och enkelt så att alla kunde förstå det.
2. Gör en lista med tio adjektiv i boken som beskriver Adolf Hitler.
3. Välj fem adjektiv som beskriver:
•

Alois Hitler

•

Klara Hitler

•

Eva Braun

4. Synonymer är ord som betyder ungefär samma sak.
Skriv synonymer till följande adjektiv:
•

glad

•

trött

•

lång

•

snäll

•

fattig

•

ond
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5. Antonymer än motsatsord. Skriv motsatsord till samma adjektiv:
•

glad

•

trött

•

lång

•

snäll

•

fattig

•

ond

LÄSFÖRSTÅELSE
Vem var Adolf Hitler?
Vad hoppades det tyska folket att Hitler skulle göra?
Varför vet man ganska lite om Hitler som person?

Föräldrarna
Vad hette Adolf Hitlers föräldrar?
Var och när föddes Adolf Hitler?
Hur var Adolfs relation till sin pappa?
Hur var Adolfs relation till sin mamma?

Barndomen
Hur var Adolf som barn?
Hur gick det för honom i skolan de första åren?
Varför blev det sämre i realskolan?
Vilka ämnen var han bäst i?
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Efter skolan
Vad drömde Adolf om att bli?
Vad hette hans bästa vän?
När insåg Adolf att han ville bli en stor hjälte?

Tiden i Wien
Varför flyttade Adolf till Wien?
Hur reagerade Adolf på sin mammas död?
Hur såg Adolfs liv i Wien ut?
Vad hände med vänskapen mellan August och Adolf?

Hemlös
Hur levde Adolf efter att han hade flyttat från huset där han och August bodde?
Hur tjänade han pengar?
Vad hände med honom när han pratade om politik?
Varför tyckte Adolf att tiden i Wien var nyttig, trots att det var en sorglig tid?

Till Tyskland
Varför flyttade Adolf till München?
Vad gjorde han där?

Första världskriget
Trots att Adolf Hitler ansågs olämplig som militär anmälde han sig som frivillig
när första världskriget bröt ut. Vad var hans uppgifter under kriget?
Varför tyckte hans kamrater att han var konstig?
Adolf Hitler skadades två gånger under kriget. Vad hände?
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Angrep judar
Vad fick Adolf för uppgift efter kriget?
Tyskland förlorade kriget. Vilka skyllde många på?
Vilket parti gick Adolf Hitler med i 1919?
Vad ändrade partiet namn till 1920?
När blev Adolf Hitler ledare för partiet?
Varför dömdes han till fängelse?

Ett kuppförsök
Vad var nazisternas budskap?
Varför dömdes Adolf Hitler till fängelse igen?
Vad gjorde han under sin tid där?

Tysklands ledare
Partiet som Hitler var ledare för förbjöds, men när och varför blev det tillåtet igen?
Vad hoppades de tyska väljarna att Hitler skulle göra?
När blev Hitler diktator?
Vad betyder det?
Varför byggdes de första koncentrationslägren?
Vilka skickades dit?
Vad är Hitlerjugend?
Hur hälsade nazisterna?
Vilken symbol valde Hitler till partiet?

Berghof
Vad var Berghof?
Hur såg Adolf Hitlers vardag ut när han var där?
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Kvinnorna
Hur var Adolfs förhållande till kvinnor?
Vem var Geli Raubal?
Vilka två förklaringar finns till hennes död?

Eva Braun
Var och när träffades Eva och Adolf?
Hur verkar deras förhållande ha varit?

Andra världskriget
När och varför startade andra världskriget?
Vad var Varglyan?

Slutet
När förstod Hitler att Tyskland skulle förlora kriget?
Vad gjorde han då?
Vad hände de sista dagarna i hans liv?
Hur dog Adolf Hitler?
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SKRIVA
Sammanfatta
Gör en sammanfattning av boken genom att skriva 1–2 meningar om varje kapitel.
•

Vem var Adolf Hitler?

•

Föräldrarna

•

Barndomen

•

Efter skolan

•

Tiden i Wien

•

Hemlös

•

Till Tyskland

•

Första världskriget

•

Angrep judar

•

Ett kuppförsök

•

Tysklands ledare

•

Berghof

•

Kvinnorna

•

Eva Braun

•

Andra världskriget

•

Slutet

Beskriv ett foto
•

Välj ett foto från boken.

•

Motivera (berätta varför) du valde det.

•

Skriv och berätta vad du ser på fotot.

•

Beskriv de känslor du får när tittar på fotot.
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Gör en karta
Gör en karta, för hand eller i Google maps, med de platser som Adolf Hitler bodde
på och besökte.

Händelse och tanke
Välj två betydelsefulla händelser ur boken.
Berätta vad som händer, vilka som är med och varför du anser att de är viktiga.
Använd punkterna nedan som stöd.
1.
•

Den första händelsen jag har valt är …

•

Jag valde den eftersom …

•

Det som händer är …

•

De som är med är …

•

Det är en viktig händelse för att …

•

Den får mig att tänka på …

•

Den andra händelsen jag har valt är …

•

Jag valde den eftersom …

•

Det som händer är …

•

De som är med är …

•

Det är en viktig händelse för att …

•

Den får mig att tänka på …

2.

Ställ frågor
Om du fick träffa Adolf Hitler, vilka fem frågor skulle du ställa till honom och varför?
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Skriv en faktatext
Välj en händelse, plats eller person som nämns i boken och hitta mer fakta.
Skriv sedan en faktatext.
Utgå från frågeorden:
•

Vem?/Vilka?

•

Var?

•

Vad?

•

När?

•

Hur?

•

Varför?

Exempel:
•

Vad hände?

•

När hände det?

•

Vem eller vilka var inblandade?

•

Var hände det?

•

Varför hände det?

•

Hur löste sig situationen?

Tänk om …
Kontrafaktisk historia är en alternativ berättelse om historien, som utgår från orden
”tänk om” och skapar en annan historia än den verkliga. I en alternativ berättelse finns
funderingar kring hur världen skulle ha sett ut om berättelsen hade varit verklig. Tänk om
Tyskland hade vunnit andra världskriget och Adolf Hitler hade överlevt, vad hade hänt då
och hur hade världen sett ut? Tänk om Adolf Hitler hade blivit en känd konstnär och inte
ägnat sig åt politik, vad hade hänt då? Hur hade världen sett ut?
Skriv en kontrafaktisk text som handlar om Adolf Hitler och hans liv.
Använd något av de två exemplen ovan, eller kom på ett eget.
Inled din text med ”Tänk om …” Vad hade hänt då och hur hade världen sett ut?
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