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Till lararen

Det här är en lärarhandledning till Uppdraget i London, den första boken i serien 
Historieväktarna, en bok som tar läsaren på en spännande resa tillbaka till andra 
världskrigets London.  
 
Boken passar för elever i åldern 9-12 år, men kan även användas för elever på 
högstadiet, då den en bra ingång till både historieämnet och läsandet. 
Lärarhandledningen är indelad i två delar. Den första delen utgår mer direkt från 
bokens handling. Den andra delen är skriven av en av författarna, Jakob Blixt, och 
innehåller mer fördjupande diskussionsfrågor och aktiviteter kring bokens innehåll. 
 
Bokens och lärarhandledningens kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11 kan du 
läsa om på sidan 16. 
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Om boken
Uppdraget i London är den första boken i trilogin om Historieväktarna. Bokens huvudperson, 
Milton, upptäcker att han tillhör ett speciellt sällskap vars uppdrag är att bevara historien. 
Tillsammans med sin skolkamrat, Iona, hamnar han i ett farligt äventyr som kan ändra det 
förflutna och därmed även nutiden. En tidsresa för dem tillbaka till andra världskriget och 40-
talets London. Här måste de ställa allt tillrätta, så att inte nazisterna vinner kriget. På en ubåt 
vid kusten är de med i en av andra världskrigets mest fascinerande händelser, Operation 
Köttfärs, där en död soldat och förfalskade dokument har en avgörande roll för krigets 
utgång. Kommer Milton och Iona att lyckas återställa historien och återvända till nutiden så 
som vi känner den? 
 
Författarna till Historieväktarna är Jakob och Hanna Blixt. Hanna Blixt är en etablerad barn- 
och ungdomsförfattare med titlar som Styx märke, Snöugglans sigill (från serien Äventyren i 
Sagofallen), Äventyren på Hildasholm och Lönndörrens hemlighet. Den här boken har Hanna 
skrivit tillsammans med sin man, Jakob Blixt, som är historielärare. Jakob Blixt har även tagit 
fram stora delar av den här lärarhandledningen.



Här hittar du övningar och frågor att diskutera innan, under och efter läsning. Tanken är inte att ni 
ska jobba med alla frågor, utan välj de som passar dig och dina elever. 
 
Frågorna innan läsning handlar om att presentera boken och skapa intresse, men också om att 
eleverna ska få förförståelse och öva sin förmåga att kunna göra förutsägelser. Läsförståelsefrågorna 
är tänkta att användas under läsning. De syftar till att se att eleverna förstår och kan reflektera kring 
vad som händer. De övergripande frågorna går mer bortom raderna, dvs. utanför texten och kan 
utgöra underlag för spännande och viktiga diskussioner. Avslutningsvis finns ett antal skrivuppgifter 
av lite olika karaktär att välja bland. 
 
Utöver de uppgifter du hittar här i lärarhandledningen, är tanken att eleven skriver ned sina 
funderingar under läsning, för att sedan diskutera och jämföra sina tankar med en klasskamrat och 
slutligen diskutera frågorna i helklass. 

2

Ovningar till boken
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• Vad heter författarna? 
• Vad tänker du när du hör titeln? 
• Vad är det som händer på omslaget? 
• Vad tror du att boken kommer att handla om? 
 
  
Läs texten på baksidan av boken. 
• Vad för slags bok är Uppdraget i London? Vilken genre tillhör den? Vad är  
   typiskt för den genren? 
• Titta på kartan som finns innanför bokens pärm. Vad visar kartan? Är det  
   något som är nytt för dig? Känner du till alla länder som finns med? 
• Vad vet ni om andra världskriget? Gör en eller en mind map som ni  
   kan använda och fylla på under arbetet med boken.
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Innan läsning

Titta på omslaget och samtala om det.

Ovningar till boken

• Vad tycker du om lärarens svar när Iona säger att hon inte vill vara med Milton? 
• Varför säger Milton till sin mamma att han brukar vara med Michael och John? 
• Vilka är Michael och John? 
• Vad menas med att Milton har gröna fingrar? 
• Hur hamnade Milton hos Michael och Beatrice? 
• Vad tänkte du när du läste att Milton hade hittats i en övergiven, krockad bil? 
• På vilket sätt känner sig Milton annorlunda?

Under läsning

Kapitel 1

• Varför känner inte Milton för att gå till skolan? 
• Tror du att brevet är till Milton? Varför/varför inte? 
• Vad tycker Milton om meddelandet i brevet? 
• Vilka är Anto, Rick och Vicky? 
• Hur gör du när någon är dum mot dig? 
• Varför är alla rädda för det nedfallna trädet?

Kapitel 2

• Vad tycker Milton om Iona? 
• Vad har du fått veta om Miltons smycke? 
• Varför går Milton och Iona till biblioteket? 
• Varför har rektorn flyttat på biblioteket? 
• Vem är mr T? 
• Vad handlar den mystiska boken om? 
• På vilket sätt ändras historien boken?

Kapitel 3
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Ovningar till boken

• Vilka länder krigade mot varandra i andra världskriget? 
• Vad betyder allierad? 
• Vad måste hända för att Storbritannien, USA och Sovjet ska  
   kunna göra slut på kriget? 
• Vad menas med D-dagen? 
• Vad kommer Milton på att den felande länken måste vara?

Kapitel 9
• Var har Milton och Iona hamnat? 
• Hur får de kontakt med mr T? 
• Vad säger mr T att de måste göra? 
• Varför får de ett timglas och en klocka?

Kapitel 4

• Vad menas med den felande länken? 
• Varför tar soldaten med dem ner i tunnelbanan? 
• Varför tror Milton att de kommer att bli avslöjade?

Kapitel 5

• Varför är det inga andra barn i skyddsrummet? 
• Varför känner Milton att det till hälften sant att han har tappat bort sina  
   föräldrar?

Kapitel 6

• Vilka tror kapten Montagu att Milton och Iona är? 
• Hur känner sig Iona när hon får på sig andra kläder? 
• Varför tar Iona fotografierna från kuvertet hon hittar?

Kapitel 7

• Vad gör Iona för att ta reda på vad som händer? 
• Vad gör Milton? 
• Varför tror du att de reagerar olika? 
• Vad skulle du ha gjort?

Kapitel 8

• Hur ska de göra för att lura tyskarna? 
• Hur vet Milton vad han ska säga? 
• På vilket sätt tycker Iona att Milton beter sig annorlunda? 
• Varför tror du Milton är annorlunda?

Kapitel 10

• På vilket sätt är Iona till hjälp? 
• Vad är det Montagu vill fira?

Kapitel 11

• Hur känner Milton inför att befinna sig i en annan tid? 
• Vad använder Iona tepåsen till? 
• Varför skriver mr T att de ska lämna byggnaden? 

Kapitel 12
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Ovningar till boken

• Varför kan inte Montagu följa med på ubåten? 
• Varför tror du att Milton och Iona vill åka med ubåten? 
• Vem är George Stone?  
• Vad är en telegrafist? 
• Vad är en brits?

Kapitel 18
• Vad tycker Iona om att lämna byggnaden? 
• Vad tycker Milton? 
• Hur blir det, gör de som Milton eller som Iona vill? 
• Vad händer när de kommer ut? 
• På vilket sätt får de hjälp av boken?

Kapitel 13

• Var söker Milton och Iona skydd? 
• Varför är Milton lugn trots att bomberna faller utanför?

Kapitel 14

• Varför får Montagu tårar i ögonen när han ser Milton och Iona? 
• Vem var mannen med cigarren? 
• Hur känner Milton och Iona när de får veta att de ska följa med på ubåten?

Kapitel 15Kapitel 15

• Vilken titel har den magiska boken? 
• Vad tänker Milton när han ser det? 
• Vad menas med att något är ironiskt? 
• Varför tvekar Milton när de ska åka till ubåten och vad är det som får  
   honom att ändå följa med?

Kapitel 16

• Varför bromsar bilen in helt plötsligt? 
• Varför säger Milton att han är allergisk? 
• Varför har Iona skaffat teaterbiljetter?

Kapitel 17

• Beskriv ubåten och vad som finns ombord. 
• Varför tänker Milton att det är tur att han inte har klaustrofobi? 
• Varför vänder Milton på timglaset? Vad händer? 
• Vad tänker du när du läser om Hitlers åsikter? 
• Varför tror du det är en örn på undersidan av timglaset?

Kapitel 19

• Vem är Harding? 
• Varför måste ubåten dyka? 
• Vad oroar Milton när han ska sova?

Kapitel 20

• Vad tycker Milton och Iona om livet på ubåten? 
• Vad får de för tips för att må bättre? 
• Vad är proviant? 
• Vad menar Jewell med att det finns en mullvad i organisationen? 
• Vad ska de göra för att fylla på matförrådet?

Kapitel 21
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Ovningar till boken

• Vad ska Milton och Iona för att hjälpa till så att allt går som det ska? 
• Varför är det bra att Iona följer med? 
• Varför oroar sig Milton för att åka igenom Gibraltar sund? 
• Vad används en radar till?

Kapitel 26
• Längtar Milton hem? Varför/Varför inte? 
• Vad gör mannen som tar fram en portfölj? 
• Varför är texten om Göring skriven med kursiv/snedställd stil? 
• Vet du vem Hermann Göring var?

Kapitel 22

• Vad tänker Milton och Iona när de ser en skugga i korridoren? 
• Varför blir Iona ledsen? 
• Vad gör Milton för att trösta henne? 
• Vem misstänker de att spionen är? Varför? 
• Varför vill de inte berätta vad de tror för löjtnant Jewell?

Kapitel 23

• Varför börjar boken att skaka? 
• Hur får de löjtnant Jewell att lyssna på varningen? 
• Varför springer alla till fören på ubåten? 
• Vad menas med att tyskarna hade fått korn på dem?

Kapitel 24

• Vad får de se när de kommer upp till ytan igen? 
• Vad är det som gör att besättningen börjar känna att något är fel? 
• Varför bevakar Iona och Milton telegrafisten? 
• Vad upptäcker de om honom?

Kapitel 25

• Varför frågar Jewell om Milton och Iona är mullvaden? 
• Varför ändrar sig Jewell om att låsa in dem?

Kapitel 27

• Vem är mullvaden? 
• Varför har han spionerat? 
• Hur ska de lura tyskarna? 
• Varför tror du Milton lovar att inte berätta för Jewell att Harding är  
   mullvaden?

Kapitel 28

• Vad får de se när de öppnar boken? 
• Vad tror du att rektorn gjorde på mr T:s kontor? 
• Hur ska de få iland kroppen?

Kapitel 29

• Vad menas med att kusten är klar? 
• Vad gör de med den döde soldaten?

Kapitel 30
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Ovningar till boken

• Vad är det för motor de hör? 
• Var gömmer sig Milton och Iona? 
• Vad händer med fiskaren? 
• Hur kommer det sig att inte Milton och Iona blir upptäckta?

Kapitel 31

• Hur kommer Milton och Iona tillbaka till biblioteket? 
• Hur länge har de varit borta?

Kapitel 32

• Vad är det som gör att Anto inte slår Milton? 
• Hur känner Milton inför att Iona har hjälpt honom? 
• Vilka är örnarna och korparna? 
• Vad har hänt med örnarna? 
• Hur kunde Milton och Iona resa i tiden? 
• Vad får de reda på om mr T, vem är han?

Kapitel 33

• Vad har hänt med Miltons föräldrar? 
• Vad vill mr T att de ska göra?

Kapitel 34

• Var gömmer mr T boken? 
• Varför tror du att jordgloben visar örnar på flera ställen på kartan?

Kapitel 35
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Diskussionsfrågorna är av mer övergripande karaktär och är tänkta att  
användas efter ni har läst boken. Vissa frågor är kopplade till handlingen 
och andra till hur boken är utformad. Välj de frågor som passar klassen 
och det ni vill fokusera på.
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Efter läsning

Diskussionsfrågor

Ovningar till boken

Var utspelar sig boken? 
 
På vilka sätt märker du att handlingen inte utspelar sig i Sverige? 
 
Vad är en prolog? Har du sett en prolog i någon annan bok? 
 
När förstod du att Milton var barnet i bilen, som det berättas om i prologen? 
 
Hur tycker du att Milton förändras under berättelsen? Varför tror du det blir så? 
 
Förändras Iona och i så fall hur? 
 
Hur skulle du känna om du helt plötsligt var mitt i ett krig? 
 
Vad visste du om andra världskriget innan du läste boken? 
 
Vad har du fått lära dig om kriget? 
 
Vad tänker du när du läser om Hitlers tankar om att dela in människor olika  
raser med olika värde?

Vad tänkte du när du läser sista kapitlet i boken? Vad tror du kommer att 
hända i nästa bok? 
 
Skulle du vilja resa i tiden? Varför/varför inte? 
 
Vilka nya ord har du lärt dig i boken? Skriv upp minst fem, jämför med en 
kamrat och diskutera vad orden betyder. 
 
Första bokstaven i varje kapitel är utformad på ett speciellt sätt. Varför tror 
du det är så? 
 
Vem är det som berättar i boken? 
 
Vem är bokens huvudperson? Finns det flera huvudpersoner? 
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Efter läsning

Skrivuppgifter

Ovningar till boken

Här finns tre skrivuppgifter av lite olika karaktär. Välj den/de som passar dina elever 
eller låt eleverna välja själva. 
 
Välj en av texterna i faktadelen. Gör en tankekarta utifrån texten. Sök efter mer fakta och fyll 
på din tankekarta. Gör en presentation med bilder där du skriver eller berättar om vad du 
kommit fram till. 
 
Tänk dig att du skulle resa i tiden. Vilket årtal och vilken plats skulle du vilja resa till? Beskriv 
var du hamnar och berätta om vad du upplever. Tänk på att det kan vara bra att ta reda på 
fakta om tiden du ska resa till först. 
 
Iona letar reda på föremål som ska berätta vem den döde mannen är. Tänk ut tre föremål 
som skulle berätta något om dig. Beskriv föremålen, gärna med en bild, och motivera varför 
du har valt dem och på vilket sätt de talar om något om vem du är. 
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Här hittar du fördjupande frågor och uppgifter att använda i anslutning till läsning. Frågorna är mer eller 
mindre öppna, för att främja samtalet om boken. Vissa frågor har direkt koppling till ett kapitel, vilket då 
anges inom parentes, andra berör ämnen som anknyter till texten.  
 
Tanken är att eleven först funderar och skriver ned sina funderingar själv, för att sedan diskutera och 
jämföra sina tankar med en klasskamrat och slutligen diskutera frågorna i helklass med läraren, eller en 
utsedd elev, som samtalsledare.  
 
Frågorna och uppgifterna är tänkta som inspiration till hur ni kan använda boken i klassrummet. Välj de 
delar som passar dig och din klass utifrån lektionens syfte, elevernas intresse och förmåga och så vidare. 
 
För lärare som gärna använder sig av kooperativa strukturer i sin undervisning, är flertalet av frågorna 
anpassade för dessa.
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Fordjupande fragor och uppgifter

av Jakob Blixt
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”Måste jag verkligen vara med Milton?” 
 
Iona vill inte arbeta tillsammans med Milton. Deras lärare Vesslan bemöter  
inte hennes kommentar särskilt bra. (kap 1) 
 
a) Hur tycker du att en lärare ska bemöta en sådan kommentar? 
 
b) Hur tycker du Iona skulle ha gjort? 
 
c) Är det verkligen viktigt att kunna arbeta ihop med vem som helst? Vad tycker du   
    och varför?

Anto är en kille som gärna gör livet surt för Milton. (kap 1-2) 
 
a) Varför tror du att vissa vill trycka ned andra personer, såsom Anto gör mot  
    Milton i denna bok? 
 
b) Vilket ansvar tycker du att de andra kompisarna i Miltons klass har, för att  
     stoppa Anto? 
 
c)  Om du skulle skriva ned tio regler som du tycker skulle få alla att trivas i en  
     klass, vilka regler skulle det vara?

Milton har inte vuxit upp hos sina föräldrar, utan i ett familjehem 
(i boken och i denna lärarhandledning används den äldre termen 
fosterföräldrar). (kap 1) 
 
a) Milton vill inte visa för sina fosterföräldrar att han saknar kompisar. Varför  
     gör han så, tror du? 
 
b) Berätta hur Milton gör för att dölja att han är ensam för sina fosterföräldrar. 
 
c)  Visar du alla dina känslor för dina föräldrar/vårdnadshavare?  
    Varför, varför inte?

Milton känner sig ensam i klassen och han upplever att han är född i fel  
tid. (kap 1) 
 
a) På vilka sätt märks det att Milton tycker att han är född i fel tid? 
 
b) På sidan 17 beskrivs Milton som annorlunda eftersom han hellre läser en  
     bok än håller på med sin mobil, lagar saker än att köpa nytt samt skriver  
     brev för hand istället för att sms:a eller maila. Finns det något av dessa  
     saker som nämns i boken eller andra saker om hur man gjorde förr, som du  
     tycker är bättre än hur man gör nu? Vilka saker tycker du görs på ett bättre  
     sätt i dagens samhälle?

Milton och Iona har rest till andra världskrigets London. (kap 3-4) 
 
a) Om du skulle få möjlighet att göra samma resa, hur skulle du förbereda dig?  
     Vad skulle du packa med? Vad skulle du ha läst på i förväg? 
 
b) Om du fick välja till vilken tid du kunde resa till i historien, vilken period  
     skulle du då ha valt? Varför just denna period och denna plats? 
 
c)  Vilken tid och plats skulle du absolut inte vilja komma till? Förklara varför!

Iona och Milton förs ned till en tunnelbanestation av soldaten Atkins.  
Där frågar en man som läste tidningen, varför de inte blivit ivägskickade  
än. (kap 5-6) 
 
a) Varför skickades barn som bodde i London, iväg från sina föräldrar för att  
    bo hos andra ute på landsbygden och i mindre städer? 
 
b) Känner du till några andra böcker, eller filmer, som handlar om barn som  
     blivit ivägskickade från London under världskriget? 
 
c)  Tänk dig att du skulle bli ivägskickad på samma sätt som barnen i London  
    under kriget. Hur skulle du känna? Vad skulle du sakna mest? Vad skulle du  
    känna mest oro över?

1

2

3

4

5

6
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När Milton och Iona har kommit till kapten Montagus kontor blir de  
hänvisade att sitta och vänta och att inte röra någonting. Iona börjar att rota  
bland breven och pappren på och i sekreteraren Elisabeths skrivbord. Milton  
får panik. Men sedan är det Milton som blir aktiv och försöker ta reda på vad  
som händer inne hos Montagu. (kap 7-8) 
 
a)  Vad är det som gör att Milton ändrar sig och sedan vet vad han ska göra (sid 65)? 
 
b) Milton och Iona tar en stor risk när de börjar snoka runt på kontoret. Vad skulle  
     kunna hända om någon kom på dem? 
 
c) Skulle du våga, med fara för ditt och dina kompisars liv och hälsa, ta reda på  
    saker som i förlängningen skulle kunna rädda liv? 
 
d) Analysera Miltons och Ionas val att snoka eller att inte snoka på kontoret utifrån  
    någon av de etiska modellerna, exempelvis pliktetik eller konsekvensetik.

Att få tag på en död kropp till operationen var mycket svårare än vad  
kapten Montagu och de andra trodde. (kap 11) 
 
a) Vad är det som gör att de inte kan använda sig av vilken kropp som helst? 
 
b) Tror du att det skulle vara lättare att få tag i en kropp i dagens Sverige?  
    Varför, varför inte? 
 
c)  I alla kulturer och religioner är ritualer viktiga, inte minst de som rör när  
    någon har avlidit. Ritualerna kan se olika ut. Beskriv begravningar från två  
    olika religioner eller kulturer, t ex en begravning enligt Islam och en  
    kristen begravning. Vilka likheter och skillnader finns och vad kan  
    skillnaderna bero på?

7 9

På s. 66-76 förklaras i vilket skede under andra världskriget Milton och Iona 
har kommit och varför det som senare skulle kallas Operation Köttfärs blev 
viktigt för krigets utgång. (kap 9-10) 
 
a)  Skriv en sammanfattning på dator/Chromebook eller liknande, som svarar på  
     frågorna: 
        • Vad var Operation Köttfärs? 
        • Vilka var det som låg bakom operationen? 
        • Vad var Operation Köttfärs syfte? 
        • På vilket sätt skulle operationen underlätta för de allierade att vinna över  
          Nazi-tyskland? 
 
b) Jämför din text med en kompis. Vad har ni skrivit lika? Vad skiljer? 
 
c)  Sätt ihop era texter och redigera så att ni tillsammans gör en förbättrad version. 
 
d) Nu ska ni göra er text som ni har gjort tillsammans till en text med bilder och  
     länkar som förklarar svåra ord, ungefär som en text på Wikipedia. 

8

På s. 124-128 pratar Milton och Iona om vad som skulle hända om de  
inte lyckas med sitt uppdrag och får historien ”rätt” igen. (kap 19) 
 
Hur tror du att vår värld skulle se ut om de allierade inte hade vunnit kriget?

10

Nazismen är en rasistisk ideologi, där man delar in människor i olika 
raser med olika egenskaper. Att dela in mänskligheten i raser med olika 
värde var tyvärr inte unikt för Tyskland vid denna tid, utan fanns även i 
Sverige. Här grundades det Rasbiologiska institutet år 1922 och målet var 
att mäta och undersöka hela Sveriges befolkning. 
 
a) I Sverige finns flera minoritetsgrupper. De som undersöktes mest frekvent  
    av institutet var samerna, som chefen för institutet vid den tiden kallade för  
    en degenererad ras. Vad betyder ordet degenererad? 
 
b) Nazisterna använde också ordet degenererad om vissa folkgrupper, bland  
    annat om judarna. På vilka sätt beskylldes judarna av nazisterna att vara en  
    sämre folkgrupp än andra? 

11
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Jämför kartan i boken med en karta över dagens Europa. 
 
a) Vilka av dagens europeiska länder finns inte med på kartan i boken? 
 
b) Vilka länder i bokens karta finns inte i dagens Europa? 
 
c) Varför kan nya länder uppstå? Varför kan andra länder sluta att existera? 
 
d) Vilka länder tror du kan uppstå i Europa under de närmaste årtionden?

Historia kan användas för att visa att man har rätt till olika saker, eller  
för att förstärka ett budskap. Även att inte nämna en historisk  
händelse är ett sätt att använda historia.

12

Det framkommer att Milton i flera fall tänker på samma sätt som en så  
kallad prepper. 
 
a)  Vad är en prepper? 
 
b) Vad har Milton gemensamt med en prepper? 
 
c) Vad kan du göra för att vara mer förberedd för en krissituation när elektricitet,  
    kommunikation och andra viktiga funktioner slutat att fungera? 
    För att hämta inspiration, besök https://www.msb.se/sv/publikationer/om- 
    krisen-eller-kriget-kommer/ och ladda ned broschyren.

13

Idag använder främlingsfientliga och nazistiska grupper tecken, som 
andra världskrigets nazister också använde (se bilden). 

14

a) Varför tror du att du att de gör så? 
 
b) Vad betyder runan? 

29 länder runt om i världen klassar förföljelsen av armenier i dåtidens 
Osmanska riket 1915-1917 som ett folkmord. Under dessa år dödades ca en 
miljon armenier. Men i Turkiet är det straffbart att säga att händelserna med 
armenierna är ett folkmord. 
 
a) Lär dig mer om händelserna genom att besvara frågorna: var, hur, av utförde  
    förföljelsen och vilka blev utsatta? 
 
b) Varför tror du att Turkiet inte vill att händelserna ska kallas ett folkmord? 
 
c) Riksdagen har erkänt händelserna 1915-1917 som ett folkmord, men det har  
    inte regeringen gjort. Varför tror du att vissa länder och vissa regeringar inte  
    väljer att erkänna händelserna som ett folkmord? 
 
 
Det finns idag ett antal personer som är förintelseförnekare, de hävdar att 
förföljelsen och dödandet av judar i förintelselägren inte har ägt rum. 
 
a) Varför är det farligt att förneka en del av historien? 
 
b) Vilka bevis finns det att förintelsen har ägt rum? Vilka källor har vi? 

15

c) Hitler använde historia för att visa att tyskarna var ett ”herrefolk”. Ge några  
   exempel på detta och förklara på vilket sätt detta skulle visa att tyskarna var starka.

16
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Du är en del av historieskapandet just nu. Alla dina val och det du gör,  
kommer att påverka människorna runt omkring dig och kanske även  
större saker som vi kommer att läsa i framtidens historieböcker. 
 
a) Om du fick läsa om dig själv i framtidens historiebok, vad skulle du vilja att  
    det stod där om dig? 
 
b) Vad tycker du är viktigast att förändra, för att framtiden ska vara hoppfull?  
    Hur kan du vara med att förändra detta?

b) Detta är bara några orsaker som förklarar hur Hitler kunde ta makten i  
    Tyskland. Vilka fler orsaker vill du lägga till som förklarar nazisternas väg  
     till makten? Förklara! 
 
c)  Låtsas att du genomför en tidsresa med uppdraget att hindra Hitler från   
    att bli förbundskansler i Tyskland och därmed ta makten över landet. Hur  
    skulle din plan för att lyckas med uppdraget se ut? Du får bara rikta in dig  
    på att ändra orsaker.

Även dina val att inte göra någonting, kan påverka din samtid. Ett citat som  
kan användas för att förklara varför Hitler kunde ta makten i Tyskland är ”The  
only thing necessary for the triumph of Evil is for good men to do nothing.”  
(Edmund Burke) 
 
a) Hur kan detta citat förklara att Hitler fick makten? 
 
b) Om liknande händelser sker idag, att ondska tar makten, skulle du kämpa emot? 
 
c) Finns det några orättvisor som du ser, men som du inte väljer att kämpa emot?  
    Varför?

18

Orsak och konsekvens är två mycket viktiga begrepp inom historia.  
 
a)  Använd orden nedan (orsaker) för att förklara varför nazisterna kunde ta  
    makten i Tyskland (konsekvenser).

19

En konsekvens av andra världskriget och dess slut, var bildandet av FN 
och nedskrivandet av deklarationen av de mänskliga rättigheterna. 
 
a) Hur skulle samhället se ut om inte de mänskliga rättigheterna fanns? 
 
b) Läs de 30 mänskliga rättigheterna. Du kan ladda ned en lättläst version här  
    från regeringens hemsida. Välj ut de tre rättigheter som du tycker är  
    viktigast och förklara varför. Jämför dina svar med en kompis och kom  
    sedan tillsammans överens om vilka tre ni skulle välja ut som de viktigaste. 
 
c) Hur är det idag? Vilka av rättigheterna tycker du inte följs och respekteras?  
    Ge exempel och förklara hur du tänker. 
 
d) En av de mänskliga rättigheterna är att du ska få säga vad du vill, artikel 19,  
    och artikel 12 säger att ingen får säga elaka och osanna saker om någon  
    annan. Hur ska vi tänka här? Hur går dessa två artiklar ihop? 

20

Versaillesfreden Antisemitism

Krigsskadestånd Dolkstötslegenden

Hyperinflation Weimarrepubliken

17
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Aktiviteter
Här finns förslag på olika aktiviteter att göra, när ni har läst ut boken.

Skriv en interaktiv recension, eller en sammanfattning av boken, i PowerPoint eller i liknande 
program. Använd dator, Ipad eller din mobil för att hitta bilder som du vill använda. Animera 
presentationen så att den blir interaktiv, med länkar, kanske till sidor där man kan läsa mer 
om verkliga händelser som boken tar upp, och bilder. 
 
Gör en trailer till boken med exempelvis iMovie. Även här söker du efter bilder som du vill 
använda i din film.  
Tips: I iMovie finns olika mallar att använda för att göra trailers. 
För att få inspiration kan ni titta på filmen som Gullis lästips har gjort om Vita löparen, den 
tredje boken i serien Äventyren i Sagofallen: https://youtu.be/g8WgEtFCiQU 
 
Använd appen Toontastic, eller liknande, för att göra en animerad berättelse om Uppdraget i 
London. Välj ut de händelser du tycker är viktigast, så att din berättelse blir kort (inte mer än 
2–3 minuter) men att man ändå förstår helheten och får den röda tråden i berättelsen. 
 
Skriv faktatexter om verkliga personer som nämns i boken, eller andra viktiga personer eller 
händelser under andra världskriget. 
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Lärarhandledningen till ”Uppdraget i London” fokuserar på innehåll ur det centrala innehållet i kursplanerna för ämnena svenska och de fyra SO-ämnena.

Läsa och skriva  
- Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, 
begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det 
direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.  
 
- Sammanfattning av texter.  
 
- Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför 
texten samt till den egna läsupplevelsen.  
 
- Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande 
av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 
verktyg.  
 
Texter  
- Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser 
människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 
- Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. 
Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  

Åk 4-6 

Svenska

Läsa och skriva  
- Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och 
analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och 
motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll 
som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.  
 
- Sammanfattning av texter.  
 
- Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter 
samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.  
 
 
Texter  
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser 
människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 
- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och 
poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, 
miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  
 
- Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig 
ifrån varandra.  

Åk 7-9

Kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11
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Individer och gemenskap 
- Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen 
och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.  
 
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.  
 
Rättigheter och rättskipning 
- De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, 
inklusive skydd mot diskriminering.  
 
- De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 
och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.  

Åk 4-6 

Samhällskunskap

Individer och gemenskap 
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället 
och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, 
ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.  
 
 
Rättigheter och rättskipning  
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och 
internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.  
 
- Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman 
som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till 
exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.  

Åk 7-9
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Etik och livsfrågor 
- Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån 
elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan 
till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och 
sexualitet.  
 
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och 
olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad 
som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter 
döden.

Religion

Etik och livsfrågor 
- Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik 
och pliktetik.  
 
- Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna 
argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar 
och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om 
frihet, rättvisa och solidaritet.  
 
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar 
samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana 
frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen 
med livet.  
 

Åk 7-9Åk 4-6 
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Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950 
- Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av 
demokrati och diktatur.  
 
- De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, 
folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors 
motstånd mot förtryck.  
 
- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån 
källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska 
frågor.  
 
- Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika 
aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.  

Historia

Åk 7-9
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