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Det här är en lärarhandledning till
Gömstället i Amsterdam, den andra boken
i serien Historieväktarna.
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Till lararen
Det här är en lärarhandledning till Historieväktarna – Gömstället i Amsterdam, en bok
som tar läsaren på en spännande resa tillbaka till Amsterdam under slutet av andra
världskriget. 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 24.

Om boken
Gömstället i Amsterdam är den andra boken i trilogin om Historieväktarna. Bokens
huvudperson, Milton, upptäckte i första boken att han tillhör ett speciellt sällskap, Örnarna,
vars uppdrag är att bevara historien. Tillsammans med sin skolkamrat, Iona, upplever han i
återigen i ett spännande äventyr i det förﬂutna. Den här gången beger dig sig iväg på en
tidsresa till Amsterdam 1944. Målet med resan är att försöka rädda de Örnar, däribland
Miltons föräldrar, som är fast på olika platser i historien. Under sitt uppdrag möter de Anne
Frank som med sin familj gömmer sig undan nazisterna. Kommer Milton och Iona att kunna
fullfölja sitt uppdrag, utan att ändra historien, trots att de inget hellre vill än att rädda Anne?
Författarna till Historieväktarna är Jakob och Hanna Blixt. Hanna Blixt är en etablerad barnoch 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.

Text: Eva Johansson, Jakob Blixt
Design & formgivning: Björn Frändfors
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Ovningar till boken

Frågorna och övningarna i lärarhandledningen är tänkta som inspiration kring hur ni kan använda
boken i klassrummet och kan anpassas efter lektionens syfte, elevernas intresse och så vidare. Välj de
frågor och övningar som passar dig och dina elever.
Läsförståelsefrågorna är frågor i anknytning till texten och 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. Återigen, det är inte tänkt att
man jobbar med alla frågor, utan väljer de som passar.
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.
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Ovningar till boken
Innan läsning

Under läsning

Titta på omslaget och samtala om det.

Prolog

• Vad är det som händer på omslaget?
• 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
har ändrats på kartan sedan förra boken Uppdraget i London?
• Vad tror du att boken kommer att handla om?

Mr T lämnar skolbiblioteket för dagen.

Läs texten på baksidan av boken.
• Vad för slags bok är Gömstället i Amsterdam? Vilken genre tillhör den?
Vad är typiskt för den genren?
• Ta reda på mer om Nederländerna under andra världskriget! Vilka ﬂer
länder i Europa blev ockuperade av Nazityskland? Vilka blev det inte? Vilka
länder krigade mot Tyskland, de som kallas för de allierade. Vilka länder
var på Tysklands sida? Vad gjorde Sverige? Lista, gör en mind map och
fundera över hur allt hänger ihop under arbetet med boken!

Mr T bestämde sig istället för att täcka över den (boken Historiens väktare). Om
ms Dorothy eller någon annan av de som tillhörde Korparna ﬁck syn på den …
Han vågade inte ens avsluta tanken. Boken ﬁck under inga omständigheter falla
i orätta händer!
• Varför tror du att mr T är så mån om att boken inte ska upptäckas? Vad
skulle kunna hända?
När mr T slutligen lämnar sitt kontor, händer det saker:
I samma ögonblick började jordgloben att glöda. Ett ljussken strålade ut från
globen så att kartbilder syntes i taket. Hade mr T stannat bara några sekunder
till hade han sett hur symboler av örnar avtecknade sig på ﬂera av kartbilderna.
Men det gjorde han inte.
• Vad tror du att symbolerna av örnarna betyder, som visades på kartbilden
i taket?
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Ovningar till boken
Kapitel 1

Kapitel 4

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vad har hänt med Miltons föräldrar?
På vilket/vilka sätt har Milton känt sig udda?
Varför är kojan viktig för Milton?
Vad har hänt med kojan?
Hur reagerar Milton när han ser den förstörda kojan?
Vad är det för speciellt med hunden som Milton träﬀar på?

Kapitel 2
• Vem är mr T?
• Varför tror Milton att Iona har något att göra med att kojan blivit
förstörd? Har hon det?
• Vad händer när Milton trycker på den upp- och nervända globen?

Vad är en tryckpress?
Vad använder de tryckpressen till?
Hur förbereder de sig mer för resan?
På vilket sätt är Iona ett språkgeni?
Hur ska de klara av att prata holländska i Amsterdam?
Vilka hoppas Milton träﬀa i Amsterdam?
Vad ska de med örnfjädern till?

Kapitel 5
• Vad bestämmer de sig för att göra när de är framme i Amsterdam?
• Varför kommer det upp ett timglas ur boken Historiens väktare?
• Varför ryser Milton till när de sitter på bänken?

Kapitel 3

Kapitel 6

•
•
•
•
•
•
•

• Vad händer när de försöker få ett rum på ett hotell?
• Varför blir ordningsvakten misstänksam?
• Hur får de hjälp av receptionisten?

Vilka är Korparna och Örnarna? Varför kämpar de emot varandra?
Vad får de för ledtrådar till var Örnarna är?
Vad är det för bok som Milton hittar?
Har du hört talas om Anne Frank?
På vilket sätt får de hjälp av boken?
Vet du vad Titanic är?
Vart går deras tidsresa och varför?
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Kapitel 7
• Milton och Iona ska öppna en portal för att hjälpa de andra örnarna.
Vad är en portal?
• Receptionisten viskade en adress till Iona. Skulle du ha litat på det
receptionisten sa?
• Varför blir Milton illa berörd av ﬂaggorna på husen?
• Vad är SS-soldater?
• Vilka är människorna på lastbilen?
• Varför har de en stjärna på sig?
• Vad tänker Milton på när de blir jagade? Varför tror han tänker på sin
hårfärg?
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Ovningar till boken
Kapitel 8

Kapitel 12

•
•
•
•
•

• Hur ser det ut i i byggnaden där Annes familj gömmer sig? Beskriv vad
du ser framför dig när du läser texten.
• Hur många är det som bor där?
• Vilka regler måste Milton och Iona följa och varför?

Vilka får Milton och Iona hjälp av?
Vad gör kvinnorna vid borden som trycker en platta mot ett papper?
Vad är motståndsrörelsen?
Vad är det för barn som kvinnan och herr Speelman måste hämta?
Hur föreslår Milton att de ska göra för att hjälpa barnen?

Kapitel 9
• Vad är det för papper som alla över 15 år måste ha?
• Vad är Nationale Jeugdstorm?
• Varför säger Milton att han ska fundera på att gå med där?

Kapitel 10
• När de kommer fram till parken vill herr Speelman att Milton och Iona
spanar efter det som verkar mystiskt. Vad skulle det kunna vara?
• Hur reagerar Milton när han förstår att paret som ska hämta barnen
är hans föräldrar?
• Varför går han inte fram till sina föräldrar?

Kapitel 11
•
•
•
•
•

Vilka är Gestapo?
Vad är en razzia?
Varför låter sirenen?
Var ska Milton och Iona övernatta?
Vem är ﬂickan som Milton känner igen?
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Kapitel 13
• Varför kittlar det i Miltons mage när han tittar på Iona?
• Vad menar Iona med att Anne är ”världens mest kända
dagboksförfattare”?
• Vad vill Anne när hon kommer upp till dem?
• Vad berättar hon om sig själv?
• Vad är teaterlokalen?
• Varför tror du Milton tittar ner i golvet när Iona frågar hur det kommer
att gå för Anne?

Kapitel 14
•
•
•
•
•

Vad har Milton läst om vad som händer med Anne och hennes familj?
Varför blir Iona lite arg på Milton?
Vilka Örnar väljer Milton att rädda först?
Hur gör han för att rädda dem?
Varför kan de inte fortsätta att rädda ﬂer?

Kapitel 15
• Varför tror du Iona kommer att tänka på den lilla hunden som hon
inte kunnat rädda?
• Hur känner hon inför situationen med Anne och hennes familj?
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Ovningar till boken
Kapitel 16

Kapitel 20

•
•
•
•

• Familjerna börjar få svårt att hålla sams, varför?
• Vad är orsaken till sprickan mellan Milton och Iona?

Vilken är Annes favoritplats? Varför gillar hon just den?
Vad tyckte Anne om att gå i skolan?
Varför tror du Anne skriver dagbok?
Varför måste de vara tysta under dagen?

Kapitel 17
• Milton har hittat en historiebok som han läser. Den skiljer sig från de
han är van vid att läsa. Hur? Varför är det så, tror du?
• Hur ser det ut när man sitter i skräddarställning? Varför heter det så?
• Varför börjar Miltons ryggsäck att skaka?
• Vad är orsaken till razzian på kontoret?

Kapitel 18
• Hur förklarar de ljusskenet för SS-soldaterna?
• Hur skulle du klara av att leva instängd med samma personer under
lång tid?
• Vad är ett koncentrationsläger?
• Vad använder de radion till?
• Vad är det Anne berättar om i sin dagbok och varför?
• Vilken är den andra Örnen som Milton och Iona befriar?

Kapitel 19
• Vad är det som får dem att vakna mitt i natten?
• Vad drömde Iona om innan hon väcktes?
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Kapitel 21
• Varför går Iona ut?
• Vad får Iona av personen på brandstegen?
• Varför tror du att Iona får boken och ringen?

Kapitel 22
• Varför vill inte Iona berätta för Milton om det hon har fått?
• Varför väntar Anne på Iona när hon kommer tillbaka?

Kapitel 23
• Varför öppnar Milton boken Historiens väktare själv, utan Iona?
• Vad får han höra?
• Vad tror du att det är för ring som Vesslan pratar om?

Kapitel 24
•
•
•
•
•
•

Hur reagerar Miltons föräldrar när de träﬀas?
Vad är det som övertygar dem om att Milton är deras son?
Varför hade Miltons föräldrar lämnat honom?
Vad är det för skillnad mellan Örnarna och Korparna?
Varför får historien inte ändras, menar Örnarna?
Varför går Iona i väg?
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Ovningar till boken
Kapitel 25
• Hur får Iona Anne att följa med ut?
• Vad händer när Anne får se sitt namn i historieboken?

Kapitel 26
• Vad upptäcker Iona när hon letar efter Anne?

Kapitel 27
• Vad händer när Milton och Iona träﬀas igen?
• Varför kan inte Miltons föräldrar följa med hem?
• Vad upptäcker de när de letar efter fjädern?

Kapitel 28
• Vad händer när Milton tar tag i Annes dagbok?
• Vad gör Milton när han får syn på den lilla ﬂickan som släpper ut en katt?
• Vad händer när de sätter fjädern på rätt plats i boken?

Kapitel 29
• Var är Milton när han vaknar?
• Varför har han bråttom att titta i boken?
• Vad grälar ms Dorothy och Vesslan om?

Kapitel 30
• Var är Iona när hon vaknar?
• Vad är det för kuvert hon hittar?

Kapitel 31
• Vad tänker Milton när han får se ringen på Ionas hand?
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Ovningar till boken
Efter läsning
Diskussionsfrågor
Diskussionsfrågorna är av mer övergripande karaktär och är tänkta att
använda efter att ni har läst boken. Vissa frågor är kopplade till
handlingen, andra till hur boken är utformad. Välj de frågor som passar
klassen och det ni vill fokusera på. Fler diskussionsfrågor ﬁnns i den del i
lärarhandledningen som är skriven av Jakob Blixt.

• Vad är en prolog? Har du sett en prolog i någon annan bok? Varför tror du
man som författare väljer att skriva en prolog?

• Vad tänkte du när du läste sista kapitlet i boken? Vad tror du kommer att
hända med Iona och Milton i nästa bok?

• Milton blir väldigt upprörd och ledsen när han upptäcker att hans koja är
förstörd. Har du någon plats eller något föremål som betyder mycket för dig?

• Vilka nya ord har du lärt dig i boken? Skriv upp minst fem ord och jämför
med en kamrat och diskutera vad orden betyder.

• Iona kan prata ﬂera olika språk. Milton kallar henne för språkgeni. Vilka språk
skulle du vilja lära dig och varför?
• Vad vet du om det som hände i koncentrationslägren?
• Hade du hört talas om Anne Franks dagbok förut?
• Tänk dig att du skulle behöva ﬂy och leva gömd utan att få gå ut. Vad skulle
du ta med dig? Vad skulle du göra på dagarna för att få tiden att gå?
• Vilka tycker du har rätt, Örnarna eller Korparna?
• Vad tror du menas med att kriget tvingar barn att bli vuxna snabbare?
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Ovningar till boken
Efter läsning
Skrivuppgifter
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 och berättar om vad du
kommit fram till.
Anne Frank skrev dagbok där hon berättade om sig själv och sitt liv som gömd. Hennes
dagbok är en av världens mest lästa böcker. Tänk dig att någon hittar din dagbok om 50 eller
100 år. Vad skulle du vilja att de skulle veta om hur det är att leva här och nu? Skriv och
berätta om en eller par dagar i ditt liv.
Nästa bok är den sista i trilogin. Hur tror du att det kommer att gå? Vad kommer att hända
med Milton? Kommer han att få träﬀa sina föräldrar igen? Kommer Örnarna att räddas? Skriv
och berätta.
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A
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Fordjupande fragor och uppgifter
av Jakob Blixt

Till boken ﬁnns ett varierande antal frågor, som är mer eller mindre öppna, för att främja samtalet om
boken. Vissa av frågorna har koppling till vissa kapitel, vilket anges inom parentes. Andra är av mer
övergripande karaktär. Frågorna är tänkta som inspiration till hur ni kan använda boken i klassrummet.
Välj de frågor som passar beroende på klassens intresse och behov, syfte med lektionen och så vidare.
För lärare som gärna använder sig av kooperativa strukturer i sin undervisning, är ﬂera av frågorna
anpassade för dessa.
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Bokens inledning, kapitel 1-3

3

Milton väntar på att få träﬀa mr T och Iona i skolbiblioteket. Han upptäcker
att någon har förstört hans koja och tror att det är Iona som avslöjat hans
hemliga ställe.

1

I skolbiblioteket läser Milton i en anteckningsbok med gröna pärmar.
Det visar sig vara Anne Franks anteckningsbok där hon skrev sin
dagbok. Några sidor, även i den riktiga anteckningsboken, var
överklistrade med brunt papper.
a) Vad tror du att det står under de bruna pappren i Annes riktiga
anteckningsbok?

I kapitel 1 märks det att Milton är i obalans, han är arg och frustrerad.

b) Vem tror du har skrivit meddelandet som var dolt i anteckningsboken som
Milton lyckades läsa?

a) Vad gör Milton som visar att han är frustrerad?

c) Ta reda på vad som står under de bruna sidorna i den riktiga
anteckningsboken (om du törs …).

b) Hur brukar du reagera när du tycker att allt går för långsamt?
c) Vad skulle du säga till Milton, om du satt på hans rum och såg hur han mådde?

Tidsresan
2

Milton och Iona gör sig redo för ytterligare en tidsresa. Denna gång till
Amsterdam 1944 och målet är att kunna hitta och föra hem de som tillhör
Örnsällskapet. De hoppas kunna ﬁnna Miltons föräldrar, men det visar sig
vara svårare än de först trodde.

Milton reagerar starkt på att platsen för hans koja är avslöjad och kojan
nedriven.
a) Vad tror du att platsen där kojan låg betyder för Milton?
b) Vilken plats betyder något särskilt för dig?

4

Bredvid skolbiblioteket har mr T ett hemligt rum där det ﬁnns saker
som Milton och Iona behöver på sin tidsresa.

c) Hur skulle du känna om någon förstörde din särskilda plats?

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?

d) Hur kan ni i klassen skapa en plats i skolan eller på skolgården, som får
vara er speciella plats? Hur vill ni att det ska kännas när ni är där?

b) Om du ﬁck ta med dig en sak som uppfanns senare än 1944, vad skulle
det vara och varför skulle du vilja ta med dig just den?
c) Om du ﬁck välja till vilken tid du kunde resa till i historien, vilken period
skulle du då välja? Varför just denna tid och denna plats?
d) Vilken tid och plats skulle du absolut inte vilja komma till? Förklara varför!
e) Tänk dig att du ska resa till framtiden, 50 år framåt. Vad tror du att du ska
packa med dig då, för att smälta in och slippa bli avslöjad?
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5

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)

Fakta som ska vara med i er presentation:
1. Var personen levde.
2. När personen föddes och dog.
3. Vad personen var känd för – det viktigaste.
4. Finns det något som är typiskt för personen – något den gjorde, hade
på sig eller har sagt.
5. Någon rolig fakta, som kanske inte är så viktig.

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.

6

I serien Historieväktarna kommer det att ﬁnnas en hel rad med riktiga
historiska människor. Hittills har exempelvis Winston Churchill, Herman
Göring, Adolf Hitler, Ewan Montague, Benito Mussolini och Fransisco Franco
nämnts i boken.
a) Bilda grupper och berätta om en av personerna, enligt modellen Grej of the day
(GOTD). Om ni inte vet hur en GOTD görs kan ni titta på exemplet om Anne
Frank som ﬁnns på länken: https://sites.google.com/view/grejoftheday/f/122
Gör en presentation likt exemplet om Anne Frank där det ﬁnns:
1. En ledtråd.
2. Lagom mycket fakta per bild. Det måste vara lättläst.
3. Bilder som passar till faktan.
4. Något som inte alls stämmer – felaktig fakta – som klass-kompisarna sedan ska
lista ut vilken den är. (Detta ﬁnns inte med i exemplet om Anne Frank.)
5. Gör gärna animationer så att texten kan tryckas fram lite i taget, så att inte hela
sidan visas på samma gång.
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Milton och Iona hamnar precis vid ett av nazisternas högkvarter i
Amsterdam, vid Kleine Gartmansplatsoen, när en lastbil stannar till
och soldater tvingar människor in i byggnaden (kap 7).
a) Vad kommer att hända med de judar som hade tagits till fånga?
b) Finns det andra böcker som du har läst och/eller ﬁlmer du har sett
som berättar om människor som gömmer sig undan nazisterna under
1930-1940-talet?
c) Nazisterna ansåg att judarna var sämre och hotade att förstöra bättre
människoraser. Var tror du tankarna kommer ifrån att människor är olika
mycket värda?
d) Läs texten om Uppkomsten av rashygienen (se länken nedan), där
Forum för Levande Historia kortfattat beskriver ursprunget till idéerna att
dela in människor i olika raser och ge dem olika värde. Känner du igen
teorierna som nazisternas rashygien bygger på?
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/aktion-t4om-manniskosyn-i-nazityskland/uppkomsten-av-rashygien
e) Vad tycker du är viktigt för att inte vetenskapliga teorier ska användas
fel, såsom nazisterna använde Darwins evolutionsteori?

12

f) Många judar i Tyskland och andra länder som Tyskland ockuperat, försökte ﬂy –
bland annat till Sverige. Tror du att de var välkomna hit? Varför/varför inte?

8

9

Milton och Iona förs till ett gömställe på adressen Prinzengracht 263 i
kap 11-12.

g) När nazisterna försökte att samla ihop de judar som bodde i Danmark (som
Tyskland hade ockuperat) gömde många danskar judar, som sedan ﬂydde med
ﬁskebåtar till Sverige. Läs mer om detta här:
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/ﬂykten-over-oresund

a) Besök Anne Franks museums hemsida för att få en bild av hur gömstället
ser ut. Genom att trycka på länken landar du i rummet utanför gömstället,
där en bokhylla döljer ingången till familjen Frank.
https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/landing/

Milton och Iona räddas av motståndsrörelsen när de blir jagade av de tyska
soldaterna, kap 8.

b) Tänk dig att du av någon anledning är tvungen att gömma dig i någon
annans hus, precis som Anne Frank. Vilka regler tror du skulle ﬁnnas i dag
för att du inte skulle bli upptäckt? Glöm inte de digitala fotspåren.

a) Målet för de olika grupperna, som vi idag kallar motståndsrörelsen, var att på
olika sätt förstöra för nazisterna. Försök att komma på så många exempel ni kan
hur detta skulle kunna göras.
Besök gärna museet för motståndsrörelsen i Nederländerna på nätet och lär dig
mer: http://www.verzetsmuseum.org/museum/en/museum (obs: på engelska)
b) I källaren, dit Milton och Iona förs, trycker de papper/tidskrifter. Vad tror du att
det stod på dessa papper?
c) Tryckfrihet (rätten att skriva och sprida nyheter och åsikter) är idag en mänsklig
rättighet. Hur skulle dagens samhälle se ut om inget ﬁck publiceras på nätet, i
sociala medier, radio, tv eller tidningar som inte godkänts av statsministern eller
dennes partimedlemmar?

10

Anne Frank och hennes familj bodde i gömstället i två år utan att kunna
gå ut.
a) Hur tror du att Anne mådde i gömstället? Hur skulle du må om du bara ﬁck
vara inomhus och inte synas eller höras?
b) Vad gjorde Annie, mer än att skriva dagbok, för att få tiden att gå i gömstället
och för att känna att det fanns något meningsfullt att göra? Vad skulle du ha
gjort i samma situation?
c) I boken Uppdraget i London ﬁck Milton och Iona följa med på en ubåt. Livet
på ubåten liknar till viss del livet för Anne i gömstället. Vad är lika och vad
skiljer sig åt? Jämför dina svar med en kompis. Håller ni med varandra?

d) Idag är sociala medier ett viktigt sätt att sprida nyheter, t ex Facebook som
används av ca 80 % av Sveriges internetanvändare. Men på vissa platser i världen
har myndigheterna stängt ner möjligheten att använda olika sociala medier. Vilka
länder i världen tror du har förbjudit Facebook och varför?
e) En kritik mot sociala medier är att de styr vilka inlägg du ser. Algoritmerna gör så
att appen visar liknande inlägg som du tidigare har gillat eller tittat på. Detta gör
att du inte får se inlägg från människor som inte har samma åsikter som du. Vad
är faran i detta, att inte se vad andra människor tycker?
f) Vi tänker oss att Sverige blir ockuperat av nazisterna, precis som Nederländerna
blev. Skulle du då göra motstånd, försöka få livet att fortsätta likt det var förut eller
skulle du försöka samarbeta med de som nu har makten? Förklara hur du tänker
och fundera på vilka för- och nackdelar ditt val har för dig, din familj, dina vänner
och för de du inte känner men som lever i din närhet.
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Boken kretsar kring Anne Frank.
a) Skriv en sammanfattning på dator/Chromebook eller liknande, där du tar med:
i. Vem var Anne Frank? Berätta om hennes liv!
ii. Varför har hon blivit så känd?
iii. Berätta om dagboken
iv. På vilka sätt kan Anne Frank vara en förebild för unga och vuxna idag?

13

Jämför kartan nedan från år 1914, med kartan (från augusti 1944) i
boken samt med en karta över dagens Europa.

b) Jämför din text med en kompis. Vad har ni skrivit lika? Vad skiljer sig åt?
c) Sätt ihop era texter och redigera så att ni tillsammans gör en förbättrad version.
d) Nu ska ni göra er version som ni har gjort tillsammans till en text med bilder och
länkar som förklarar svåra ord, ungefär som en text på Wikipedia.

12

Genom tidsresan kommer Milton och Iona i ett sammanhang där de kan
ändra historien, och får möjlighet att rädda familjen Frank och de andra i
gömstället.
a) Vad tycker du? Ska Milton och Iona rädda Anne och de andra? Vilka argument för
och emot ﬁnns det?
b) Du får åka tillbaka i tiden och förändra en sak i historien som ni har läst om i
skolan.
i. Vilken historisk händelse vill du förändra?
ii. Hur ska du göra detta?
iii. Varför vill du ändra just denna händelse?
iv. Hur tror du att det kommer att bli? Kommer den händelse som du vill
förändra, kunna gå att ändra på? Eller kommer händelsen att ske i alla fall,
men kanske vid en annan tidpunkt, annan plats och med andra människor?
v. En del tror att allt är förutbestämt, att det är bestämt vad som ska hända.
De kallar det för ödet eller liknande saker. Vad tror du? Är det redan bestämt
vad du kommer att jobba med som vuxen? Finns det en drömprins eller
prinsessa som ﬁnns utvald just för dig? Kan du påverka det som händer eller
ska hända? Eller kommer det att hända i alla fall oavsett vad du gör eller vill?

Observera att kartan är på tyska samt att varje land har fått en egen färg.
Så Russisches Reich (Ryssland) är allt som är i samma nyans i grönt.

a) Vilka av dagens europeiska länder ﬁnns inte med på de andra kartorna?
b) Vilka länder på kartan från 1914 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?
e) Välj ett land som ﬁnns idag, men som inte ﬁnns på kartan från 1914 eller från
1944. Ta reda på hur detta land bildades och när.
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15

Nazismen är en rasistisk ideologi, där man ger olika grupper av människor
olika värde. Några som inte hade ett högt värde i nazisternas ögon, var barn
med olika svårigheter och funktionsvariationer. Dessa barn sågs som en
belastning och kostnad för samhället.

16

Du är en del av historieskapandet just nu. Alla dina val och det du gör,
kommer att påverka människorna runt omkring dig. Kanske kommer
även större saker att hända som vi kan läsa om i framtidens
historieböcker.

a) Använd länken för att kunna läsa mer om Aktion T4 som var starten till
Förintelsen i Nazityskland och svara på frågorna. Du kan bläddra i texten genom
att använda den lila menyn till höger. https://www.levandehistoria.se/fakta-omforintelsen/den-nazistiska-forfoljelsen-av-andra-grupper/aktion-t4-ommanniskosyn-i

a) Om du ﬁck läsa om dig själv i framtidens historiebok, vad skulle du vilja
att det stod om dig?

i. Vad betyder ordet tvångssteriliserad? (länken För samhällets bästa)
ii. Vilka grupper tvångssteriliserades?
iii. Berätta om Aktion T4. Vad gick den ut på, vilka drabbades och hur
genomfördes ”aktionen”? (länken Den nazistiska människosynens
konsekvenser)
iv. Fanns det några som vågade protestera mot Aktion T4? Ge exempel!
v. Läs eller lyssna på Roberts och Pauls berättelse. Vilka känslor får du när du
läser om deras berättelse?
vi. På vilka sätt var Aktion T4 början till Förintelsen? Ge några exempel och
förklara! (länken Från Aktion T4 till Förintelsen)
vii. Finns det några människor i dag som faller oﬀer för liknande tankar som
nazisterna hade – att dessa människor är en belastning eller en kostnad för
samhället? Förklara varför eller varför inte!

c) 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”.

b) Vad tycker du är viktigast att förändra för att framtiden ska vara
hoppfull? Hur kan du vara med och påverka så att det blir så?

i. Hur kan detta citat förklara att Hitler ﬁck makten?
ii. Om liknande händelser sker i dag, att ondska tar makten, skulle du
kämpa emot?
iii. Finns det några orättvisor som du ser, men som du inte väljer att
kämpa emot? Varför?

Historia kan användas för att förstärka ett budskap. Även att inte nämna en
historisk händelse är ett sätt att använda historia.
a) Hur kan Anne Frank och hennes dagbok användas? Vad kan vi lära oss i dag från
hennes livsöde?
b) Under 1990-talet marscherade nynazister i Sverige den 30:e november för att
komma ihåg Karl XII:s död 1718. Ofta blev dessa marscher våldsamma.
i. Varför tror du att nynazisterna ville komma ihåg just Karl XII?
ii. Vad i Karl XII:s liv gör att han inte passar för den roll som
nynazisterna ville ge honom?

© 2021 Tukan förlag läromedel - Lärarhandledning, Historieväktarna – Gömstället i Amsterdam

15

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

Gör ett alternativt omslag. Hur tycker du att omslaget i boken ska se ut, för att locka till läsning och
berätta något om boken handlar om (utan att berätta för mycket).
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.
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 Gömstället i
Amsterdam. Välj ut de händelser du tycker är viktigast, så att din berättelse blir kort (inte mer än 2–3
minuter) men så 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.

© 2021 Tukan förlag läromedel - Lärarhandledning, Historieväktarna – Gömstället i Amsterdam

16

Aktiviteter
SVENSKA
Åk 4–6

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.
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Aktiviteter
SVENSKA
Åk 7–9

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.
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Aktiviteter
SAMHÄLLSKUNSKAP
Åk 4–6

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.
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Aktiviteter
SAMHÄLLSKUNSKAP
Åk 7–9

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.
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Aktiviteter
RELIGION
Åk 4–6

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.
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Aktiviteter
RELIGION
Åk 7–9

Etik och livsfrågor
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.
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Aktiviteter
HISTORIA
Åk 7–9

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.
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Kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11
Lärarhandledningen till ”Gömstället i Amsterdam” fokuserar på innehåll ur det centrala innehållet i kursplanerna
för ämnena svenska och de fyra SO-ämnena.

Svenska
Åk 4-6

Åk 7-9

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.

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.
- 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.
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- 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.
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Samhällskunskap
Åk 4-6

Åk 7-9

Individer och gemenskap
- Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen
och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

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.

- 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.
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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.
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Religion
Åk 4-6

Åk 7-9

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.

Etik och livsfrågor
- Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik
och pliktetik.

- 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.
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- 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.
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Historia
Åk 7-9
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.
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