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De flesta av uppgifterna och samtalsämnena i den här 
 lärarhandledningen lämnar stort utrymme för barnens 
egna funderingar och föreställningar kring det som be
rättas och visas i boken. På så vis stärks deras själv  för
troende inför att både på egen hand och i samarbete med 
andra komma fram till olika förklaringar, slutsatser och 
lösningar på problem.

Introduktion till lärarhandledning

Serien Små människor, stora drömmar lyfter historiska 
personer som varit betydelsefulla som exempelvis konst
närer, författare, människorättskämpar, äventyrare, musi
ker, miljö aktivister och forskare. Böckerna finns översatta 
till 23 språk och uppmuntrar barn mellan 0–9 år att dröm
ma stort.

Boken om Anne Frank riktar sig till något äldre barn än de 
tidigare böckerna i serien. På grund av den tunga berät
telsen om Anne är målgruppen 6–9, och för första gången 
har vi tagit fram en lärarhandledning som tar upp små och 
stora frågor om bokens handling, teman och illustrationer.

Denna lärarhandledning är tänkt att hjälpa till att finna 
bra uppslag och struktur för lärarledda aktiviteter i klass
rummet.

 



Bokens omslag

Vad föreställer omslaget?

Vad känner du till om Anne Frank?

Vad är det Anne håller så hårt i sin famn?

Vad får du veta när du läser texten på omslagets 
baksida?



Övning: Finn Frankfurt

Ta fram en karta och se efter var staden 
Frankfurt ligger.

Ser du i vilket land staden ligger?

Rita landets flagga. Du kan antingen rita den själv, eller 
färglägga flaggan ovan.

Frågor

Vad berättar bilden om Annes familj och hur hon hade 
det under sin uppväxt?

Varför tror du att illustratören valde att rita bilderna i 
svartvitt?

Vad tycker du är det viktigaste i den här bilden?



Frågor

Vad vet du om Adolf Hitler?

Det man ser på tidningens omslag känns väldigt annor
lunda än resten av bilden. På vilket sätt tycker du?

Frågor

Vad tror du att de vita duvorna betyder i den här bilden?

Hur reste Anne och hennes familj till Nederländerna? 
Med bil, buss eller tåg?

Hur tror du att det skulle kännas om du blev tvungen att 
flytta till ett annat land därför att det vore farligt att stan
na kvar?



Frågor

Varför tvingade man judiska barn att bära en gul stjärna 
på bröstet?

Hur tror du att det här kändes för de judiska barnen, och 
vad tyckte de om att de måste gå i särskilda skolor?

Övning: Skriv dagbok

Skriv dagbok om en dag du minns väl. Det kan vara den 
här dagen eller en annan dag som du vill komma ihåg i 
framtiden. Du kan också skriva om en speciell händelse, 
eller något du har tänkt eller känt. Du kan också lägga 
till bilder – teckningar eller foton.

Vill du kan du fortsätta skriva dagbok under veckan som 
kommer, och fortsätta hur länge du vill.



Frågor

Hur föreställer du dig att ett hemligt gömställe kan se ut?

Hur tror du att det skulle kännas om du var absolut tvung
en att hålla dig gömd, kanske under väldigt lång tid?

Övning: Gömstället

Gör en liten teater föreställning om livet i gömstället. 

Dela upp er i grupper 
med fyra i varje. För
sök föreställa er vad 
Annes familj kände 
och vad de pratade 
om. Spela sedan upp 
en scen från en dag 
eller ett tillfälle i göm
stället för klassen. 



Frågor

Vad skulle du sakna mest om du var i samma situation 
som Anne?

Vad är det som händer i den här bilden?

Frågor

Vad menar författaren med att dagboken var Annes 
sällskap?

Anne skrev mycket i sin dagbok. Vad skrev hon om?

Finns det något som sticker ut i den här bilden?

Varför tror du att illustratören ville göra så?

Vad tänker du om svanarna som flyger iväg från Annes 
dagbok och ut i friheten?



Övning: Drömmar

Anne hade många fantastier och framtidsdrömmar, någ
ra kanske kan urskiljas här i bilden. Fundera på vilka 
drömmar du har, stort som smått, och rita en bild om din 
dröm.

Vilka drömmar tror du att Anne hade genom att se på 
bilden? Tror du att ni har några drömmar gemensamt?

Frågor

Vad är ett koncentrationsläger?

Vad kan man säga om fåglarna i den här bilden?

Varför ville illustratören att fåglarna skulle se ut just så 
här?

Vad är det i bilden som visar att de hade en väldigt lång 
tågresa framför sig?

Berätta vad du känner och tänker när du ser den här 
bilden!



Frågor

Hur gick det till när Annes pappa Otto hittade dag
boken?

Varför, tror du, är det en ensam svan som simmar i 
kanalen?

Frågor

Varför är det så viktigt att hela världen fick veta vad 
Anne upplevde och vad hon skrev i sin dagbok?

Vad har man gjort för att så många som möjligt ska 
kunna läsa dagboken, oavsett var man bor i världen?



Frågor

Här är dagboken väldigt stor. Varför är den det tror du?

Gick Annes drömmar i uppfyllelse? 

Svåra ord

Vad betyder de här orden?

• Diktator
• Ockupera
• Diskriminering
• Jude
• Allierade
• Koncentrationsläger
• Andra världskriget
• Nazist
• Arresteras
• Förföljelse



Övning: Tidslinje

Rita en tidslinje som visar när andra världskriget 
bröt ut och när det slutade, och när Anne och hennes 
familj flydde till Nederländerna.

Hur många år var det sedan Andra världskriget tog slut?




