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Fakta om Anne Frank
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
En vanlig tonåring
1.

Vilket land kom Anne Frank ifrån?

2.

Vilket var ett av Tysklands mål under andra världskriget?

3.

Varför var Anne Franks familj tvungen att gömma sig?

4.

Varför var Anne Franks dagbok ovanlig?

5.

Dagboken var fullskriven redan i december
1942. Sedan fortsatte hon att skriva i vanliga
skrivböcker. Så ”Anne Franks dagbok” var
Varför visste Anne Frank inte själv att hon blev världsberömd?
egentligen flera skrivböcker plus lösa blad.

Flydde från Tyskland
6.

Hur gammal skulle Anne Frank ha varit i dag om hon hade levt?
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7.

Vad tror du menas med att judarna var förföljda?

8.

Adolf Hitler blev rikskansler i Tyskland. Vad innebär det att vara rikskansler?

9.

Varför tror du att Otto och Edith bestämde sig för att flytta från Tyskland?
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Anne och föräldrarna
10. I Annes dagbok stod det: Mor är emot mig, och jag är emot henne. Vad tror du menas med det
uttrycket?

11. Varför tyckte Anne själv att hon kunde vara jobbig?

12. Vad hette Annes syster?

Hur hon var
13. Vad älskade Anne?

14. Vad innebär det att ha huvudrollen i en teaterpjäs?

15. Varför fick Anne ofta huvudrollerna när de spelade teater i skolan?
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Judarna förföljs
16. Varför fick Anne Frank och hennes syster byta skola?

17. Vilka tog makten i Nederländerna?

18. Vad bar alla judar för att visa att de var judar?

Till gömstället
19. Vad hände med de ungdomar som vägrade åka till arbetslägret?

20. Varför tror du att det inte finns några foton från familjen Franks gömställe?

21. Varför spred familjen ett rykte om att de skulle flytta till Schweiz?

Personerna i gårdshuset
22. Hur många personer gömde sig i gårdshuset?

23. Varför gillade Anne inte Fritz?

24. Varför tror du att bara några få personer visste att det bodde folk i gårdshuset?
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25. Vad tror du man kunde få för straff om man hjälpte judar?

Livet som gömda
26. Varför kunde Anne och de andra i gårdshuset inte spola i toaletten om dagarna?

27. Vad skulle du ha gjort om dagarna om du hade bott så som Anne gjorde?

Anne och Peter
28. Vad tyckte Anne om Peter från början?

29. Vad gjorde Anne och Peter tillsammans?

30. Vad skulle Anne ha gjort om hon inte hade haft sin dagbok?

Författaren
31. Vilket yrke ville Anne ha?

32. Varför börjar anteckningarna i Annes dagbok ofta med Kära Kitty?

33. Vad brukar många ha för rubrik i sina dagböcker enligt dig?
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Upptäckten
34. Var fanns dörren till lägenheten där Annes familj var gömd?

35. Vad hände med Anne och de andra efter det att de blev upptäckta?

Till Auschwitz
36. I vilket land ligger Auschwitz?

37. Vad hade Anne för jobb i Auschwitz?

38. Varför hade Anne och Margot en bättre chans att överleva än mamman?

39. Hur många judar dödades under andra världskriget?

Slutet
40. Varför tror du att detta kapitel heter Slutet?

41. Hur bodde människor i Bergen-Belsen?

SIDAN 5

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Anne Frank

42. Hur dog Anne?

Den världsberömda dagboken
43. Varför tog Annes pappa bort vissa avsnitt ur boken innan den gavs ut första gången?

44. Skriv två meningar om vad du känner efter att ha läst Fakta om Anne Frank.
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KLURIGA ORD FRÅN BOKEN
Para ihop varje ord med rätt förklaring. Alla orden finns i boken, så ett tips är att hitta ordet i boken och
läsa meningen där ordet står. Då kanske du kan få en ledtråd till ordets betydelse.

tyfus

väldigt ledsen

rykte

befallning

ockupera

ta makten utan tillåtelse

invadera

skvaller

förtvivlad

en farlig sjukdom

order

inta ett annat land med militär
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SAMMANFATTA TEXTEN
När du har läst klart boken väljer du ut två meningar eller ett kort stycke ur texten. Du kan till exempel
välja något du inte har förstått, något du inte håller med om, något du verkligen håller med om, något
som är fint skrivet, något som gör dig upprörd, något som väcker tankar eller något du blir förvånad över.
I vänstra spalten (Text) skriver du av meningen/stycket. I den högra spalten (Tanke) skriver du dina egna
tankar och funderingar kring meningen/ stycket.
TEXT

TANKE

(Vad som står i texten)

(Min reaktion/respons, vad som finns i mitt
huvud)

På sidan …

Jag känner att …

På sidan …

Jag känner att …

