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Till dig som pedagog 
Det pedagogiska materialet skall tillsammans med föreställningen ses som en helhet. 

Vi rekommenderar därför att ni bekantar er med materialet före ni ser föreställningen. 
Innan ni börjar är det viktigt att klargöra för ungdomarna att det inte finns något ”rätt” 

eller ”fel” när man pratar om en teaterupplevelse. I detta pedagogiska material finns 

olika typer av uppgifter som ni kan göra både före och efter pjäsen. Förarbetet 

koncentreras i huvudsak på historien och Anne Frank som person, medan 

efterarbetet fokuserar på tematiken och de paralleller som kan dras till dagens 

samhälle. Syftet med det pedagogiska materialet är att publiken skall få en fördjupad 

konstnärlig upplevelse genom att erbjudas förberedelser inför föreställningen och 

möjlighet att bearbeta intrycken efteråt. Materialet är uppbyggt så att ni själva kan 

välja vilka uppgifter ni gör och väljer att fördjupa er i tillsammans med ungdomarna.  

 

Tack för samarbetet och lycka till! 

 

 

        
 Alexandra Mangs    Annika Åman 

 
 
Vem är vi? 
Unga Scenkompaniet är en fri, professionell teatergrupp som vill erbjuda sin publik 

såväl konstnärliga som dramapedagogiska upplevelser utgående från de ungas 

perspektiv och verklighet. Unga Scenkompaniet fungerar i huvudsak som en 

turnerande teater och producerar teaterföreställningar för barn och unga, samt 

erbjuder dramaundervisning för exempelvis daghem, skolor och föreningar. Unga 
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Scenkompaniets vision är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där 

den unga publiken erbjuds högklassig teater utgående från relevanta och aktuella 

teman. Vi vill vara i nära dialog med familjer, daghem och skolor och göra teater som 

barn och ungdomar kan känna igen sig i. Vi som har grundat Unga Scenkompaniet 

heter Alexandra Mangs och Annika Åman och är utbildade dramainstruktörer (YH 

Novia, 240 sp). I föreställningen “Anne Frank” står Alexandra Mangs för 

dramatisering och regi, medan Annika Åman står på scenen. 

 

 

 

Musiktips!   ♪	 ♫ ♩ 	 

Schubert, Symphony No. 2 

 

 

 

Boktips! (Se bilaga 1)    
 

 
 
 
 
Filmtips! (Se bilaga 2)   
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ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN 
 
Om föreställningen (Läs gärna upp detta i klassen)  
Anne Frank är tolv år gammal när hon och hennes familj går under jorden för att 

gömma sig undan nazisterna år 1942. Tre år senare skall hon dö i ett 

koncentrationsläger i Bergen-Belsen. Det här är hennes berättelse. 

 

Anne Franks dagbok är ett av de viktigaste dokumenten från Förintelsen och en av 

de mest lästa böckerna i världshistorien. Den oavkortade originalutgåvan, som utkom 

år 2005 i svensk översättning av Per Holmer, understryker dock att Anne först och 

främst var en tonårsflicka och människa – inte en symbol. 

 

 

Om Anne Frank 
Annelies “Anne” Frank föds i Frankfurt am Main i Tyskland den 12.6 1929. Annes 

familj består av mamma Edith Frank Holländer, pappa Otto Frank och den tre år 

äldre systern Margot. De första fyra åren av Annes liv bor familjen kvar i Frankfurt am 

Main. På grund av det politiska klimatet och den ökande antisemitismen i Tyskland, 

flyttar först Otto till Amsterdam, där han grundar företaget Nederlandese Opekta AB 

för syltberedning, och några månader senare flyttar även hustrun Edith. Anne och 

Margot bor hos deras mormor i Aachen, Tyskland, medan föräldrarna ordnar det 

praktiska inför döttrarnas flytt till Amsterdam. I februari 1934 bor hela familjen i 

Holland. Anne känner sig snabbt hemma och det nederländska språket kommer att 

bli hennes modersmål; också det språk på vilket hon skrev sin dagbok. 

Efter novemberpogromerna i Tyskland, natten mellan den 9:e och 10:e november 

1938 (kallas även Kristallnatten), flyttar Annes mormor hem till familjen Frank i 

Amsterdam.  

 

Några månader efter Annes tionde födelsedag bryter andra världskriget ut. I maj 

1940 intar den tyska armén Nederländerna. Judelagar införs. När Anne är tolv år får 

hon och andra judiska barn inte längre gå i skola med icke-judiska barn. Anne måste 

byta skola och efter sommarlovet 1941 börjar hon i en judisk högstadieskola.  

I samband med nazisternas inmarsch i Holland och att judars rättigheter försvinner 

börjar familjen Frank flytta kläder, livsmedel och möbler hem till andra människor. 
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Otto och Edith har tagit beslutet att inte vänta på att bli hämtade av nazisterna utan 

börjar istället planera att gå under jorden. Annes mormor dör i januari 1942. 

Den 12 juni 1942, på sin 13-års dag, får Anne Frank en dagbok som hon kommer att 

kalla “Kitty”. Den 5 juli 1942 får Margot Frank en inställelseorder; en kallelse att 

infinna sig på ett arbetsläger i Tyskland. Om denna kallelse inte hörsammas kommer 

säkerhetspolisen att ingripa. P.g.a. inställelseordern bestämmer sig familjen Frank för 

att gömma sig något tidigare än planerat. Den 6 juli 1942 beger de sig till det hemliga 

gårdshuset på Prinsengracht 263, i samma byggnad där Ottos företag finns. Ottos 

personal: Johannes Kleiman, Victor Kugler, Bep Voskuijl, Beps far herr Voskuijl, Miep 

Gies och hennes make Jan Gies vet om att familjen skall gömma sig och har varit till 

stor hjälp under förberedelserna. Under de två följande åren kommer de att vara 

oersättliga för de undangömda. Den 13 juli gömmer sig även familjen van Pels 

(kallas i Annes dagbok familjen Van Daan) i Gårdshuset. Herr van Pels är Ottos 

kompajon i firman och familjen van Pels är nära bekanta till familjen Frank. De 

hemska rapporterna rörande judars öde som når Gårdshusborna gör att man 

bestämmer sig för att ta emot en åttonde person som vill gömma sig. Den 16 

november 1942 gömmer sig således även tandläkaren Fritz Pfeffer (kallas i Annes 

dagbok Alfred Dussel) i Gårdshuset. 

I två år och två månader håller sig Anne Frank gömd. Hon lever sina första tonårs år 

isolerad från omvärlden och verkligheten. Informamation från omvärlden fås via 

medhjälparna eller en radioapparat nere i det så kallade privatkontoret i fastigheten. 

Den 6 juni 1944 börjar invasionen, då de allierade landstiger i Normandiet; 

Räddningen för de krigsdrabbade områdena är nära. Den amerikanske 

överbefälhavaren General Dwight Eisenhower meddelar att detta är “D-day”, ett 

uttryck som skall komma att bli ett av de mest bevingade uttryck i samband med 

Andra världskriget och invasionen. Den länge efterlängtade invasionen innebar för 

många hopp och tro på befrielse. 

Anne hinner fylla 15 år innan de undangömda, den 4 augusti 1944, hämtas av 

SS-oberscharfürhrer Karl Joseph Silberbauer och den holländska polisen. De har efter 

drygt två års fångenskap i gömstället blivit förrådda. De åtta i Gårdshuset, samt Victor 

Kugler och Johannes Kleiman arresteras. Efter arresteringen sitter Gårdshusborna fyra 

dagar i häktet i Amsterdam innan de forslas de vidare till koncentrationslägret 

Westerbork och från Westerbork vidare till Auschwitz. Anne och Margot deporteras från 

Auschwitz till koncentrationslägret Bergen-Belsen. En månad innan lägret befrias av 

brittiska trupper dör först Margot och några dagar senare Anne. 
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De åtta som gömde sig i Gårdshuset på Prinsengracht 263 (Se bilaga 3) 
 

1. Otto Frank 

2. Edith Frank-Holländer 

3. Margot Frank 

4. Annelies “Anne” Frank 

 

5. Hermann Van Pels (Kallas i dagboken Herr Van Daan) 

6. Auguste Van Pels (Kallas i dagboken Fru Van Daan) 

7. Peter Van Pels (Kallas i dagboken Peter Van Daan) 

 

8. Fritz Pfeffer (Kallas i dagboken Alfred Dussel) 

 

 

Medhjälparna (Anställda vid Annes fars firma för sylttillverkning): 
 

Miep Gies 

Jan Gies 

Bep Voskuijl 

Victor Kugler 

Johannes Kleiman 

 

 

Historisk återblick i korthet: 
 

• 1918 slutar första världskriget med Tysklands nederlag, de tvingas betala ett 

enormt krigsskadestånd. 

•  1919 bildas Deutsche Arbeiterpartei (byter senare namn till 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), Adolf Hitler ansluter 

sig till partiet. 

• 1929 börjar den ekonomiska världskrisen. Pengar är värdelösa och miljoner 

människor är arbetslösa. 

• 1932 vinner NSDAP valet i Tyskland och blir det största partiet i parlamentet. 

• 1933 blir Hitler rikskansler. Alla partier förutom NSDAP förbjuds och Tyskland 
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blir diktatur. 

• 1935 införs raslagar i Tyskland. Judar fråntas sina rättigheter. 

• 1938 organiserar nazisterna en pogrom mot judar. Judiska synagogor, butiker 

och hem förstörs. 30 000 judiska män arresteras och 200 judar mördas. 

• 1939 börjar andra världskriget. 

• 1940 Holland ockuperas av tyskarna.  

• 1942 Tyskland vid det här laget har ockuperat stora delar av Europa. Högt 

uppsatta nazister träffas i hemlighet och diskuterar hur man skall verkställa ett 

beslut om att döda alla 11 miljoner judar i Europa. Planerna på att deportera 

judar från Frankrike, Belgien och Nederländerna börjar verkställas. 

• 1943 lider den tyska armén sitt första nederlag i Sovjetunionen. 

• 1944 landstiger brittiska, amerikanska och kanadensiska trupper i Normandie 

i norra Frankrike. Invasionen har börjat. 

• 1945 begår Hitler självmord. Den tyska armén kapitulerar; kriget i Europa är 

över. Förenta Nationerna bildas. Nürnbergprocesserna inleds och ledande 

nazister ställs inför rätta. 

• 1948 Förenta Nationernas 51 medlemsstater undertecknar deklarationen om 

de mänskliga rättigheterna. 

 
 
Vid behov och intresse kan ni fördjupa er mer i tiden kring andra världskriget i 

skolans historieböcker eller genom att leta information på nätet. Se även bilaga 

med tips på filmer och litteratur. 

 
 
 
Ordlista (Se bilaga 4) 
Välj bland följande ord eller begrepp och skriv dem på små lappar. Dela in klassen i 

mindre grupper och låt varje grupp dra en eller flera lappar. Ungdomarna skall sedan 

tillsammans reflektera över ordet eller begreppet som står på lappan. Vad betyder 

ordet eller begreppet? Ge exempel om möjligt. Öppna upp diskussionen i klassen. 

(Du hittar utförligare förklaringar till varje ord/begrepp som bilaga längst bak i det 

pedagogiska materialet.) 
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Hatbrott 

Främlingsfientlighet 

Förtryck 

Nationalism 

Antisemitism 

Koncentrationsläger 

SS-officer 

Gestapo 

Förintelsen 

Registrering 

Judelagar 

Zyklon B 

Invasion 

D-dagen 

 
 
Värderingsövning 1: Byta platser 
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig plats. Ungdomarna skall ta ställning till 

olika frågor och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, 

skall de sitta kvar på sin stol. Uppmana ungdomarna att tänka själva och inte 

kommentera varandra eller prata under övningen. Pedagogen sitter med i ringen och 

läser påståendena i ganska rask takt, men byter inte själv plats. 

  
 Jag bor i Finland  
 Jag har bruna ögon 
 Jag har blåa ögon 
 Jag är intresserad av historia 
 Jag är tycker om att lära känna nya människor 
 Jag har varit utomlands 
 Jag är intresserad av vad som händer i samhället 
 Ungdomar kan påverka vad som händer i samhället 
 Jag tycker att det är svårt att förstå religioner eller ideologier, som inte är 
 mina egna 
 Jag bryr mig om vad andra tycker om mig 
 Jag bryr mig inte i andra människor 
 Det är skönt att kunna skylla problem på någon 
 Jag säger till om någon behandlar mig fel 
 Jag säger till om någon behandlar någon annan fel 
 I skolan får man vara den man är 
 Vi präglas av vår barndom 



 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 Det finns många saker om mig som ingen annan vet 
 Jag har ofta fördomar om andra människor 
 Jag blir ofta beskylld för saker som jag inte gjort 
 Jag skyller ofta ifrån mig 
 Orättvisor gör mig arg 
 Livet är orättvist 
 Jag jämförs ofta med mina syskon eller vänner 
 Människan föds god 
 En del människor föds onda 
 Det är tungt att gå omkring och vara arg 
 Om man är arg har man övertag 
 Våld kan vara befogat 
 Mina åsikter om saker och ting är mina egna åsikter 
 Jag umgås med människor som jag litar på 
 Jag påverkas lätt av vad andra tycker 
 Jag skulle bryta med mina vänner om de gjorde något som är mot mina 
 principer 
 Jag skulle kunna gå emot det jag tror på, om andra runt mig var emot det 
 Jag skulle svika en vän för att rädda mitt eget skinn 
 Det var lättare att vara ung förr i tiden 
 Alla människor är lika mycket värda 
 Alla människor har samma rättigheter 
 Om jag får barn skall jag vara en god förebild 
 Vuxna förstår hur ungdomar tänker 
 Det är lätt att prata med en vuxen om vad man känner 
  
   

 

 

 
  
Diskussionsuppgift: Textutdrag (Se bilaga 5) 
 
Läs igenom utdrag ur Anne Franks dagbok som finns som bilaga. Låt ungdomarna 

jobba parvis. Paren väljer en av texterna att gå in djupare i och diskutera.  

 

à Börja med att diskutera vilka bilder och tankar texten ger. Känner man igen sig? 

På vilket sätt? Forstätt sedan att diskutera utgående från följdfrågorna. 

 

Följdfrågor: Vad beskriver Anne i texten? Vilka orsaker kan finnas till att hon skrivit 

inlägget? I vilket känslotillstånd kan hon ha skrivit inlägget?   
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Skrivövning: Dagbok 

 

Anne skrev dagbok för att ventilera sina känslor och upplevelser. Idag använder 

många sin blogg, Facebook, Twitter, Instagram osv. för att skildra sin vardag och ge 

utlopp för sina känslor. 

 

A. Använd dagboksinlägget som ni arbetade med i föregående uppgift. Skriv en kort 

Facebookstatus/Tweet utgående från detta. Läs gärna upp texterna för varandra i 

klassen. 

 

B. Be ungdomarna skriva ett privat dagboksinlägg utgående från temat ”Frihet”. 

Texten skall relatera till egna upplevelser och alltså inte vara fiktiv. Detta behåller 

ungdomarna för sig själva, men be dem spara texten till efterarbetet. 

  

 Vid behov kan du som pedagog ge följande ledfrågor eller exempel på   

 inledande meningar: 

 

 Din favoritplats? 

 Vad tycker du om att göra när du är ledig? 

 Vad gör dig lugn? 

 Var/När kan du vara dig själv? 

  

 ”När jag…känner jag mig fri.” 

 ”Frihet för mig betyder…” 

 

 

Efter detta går ni och ser föreställningen Anne Frank. Föreställningen är 
ungefär 80 minuter lång. För- och efterarbetet skall med fördel göras 
inom loppet av några veckor och gärna så snart som möjligt efter att ni 
sett pjäsen. 
 
 
_____________________________________________________________
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ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN 
 
 
Minnesrunda efter föreställningen 
Ge ungdomarna tid att tänka igenom föreställningen för sig själva. Be dem därefter 

berätta för varandra om sitt starkaste minne. Här blir det tydligt hur olika man kan 

uppfatta samma föreställning. Kom ihåg att påpeka detta innan övningen. 

	  

Fortsätt sedan med ledda frågor. Dessa kan ni antingen diskutera i helgrupp eller i 

mindre grupper. Det finns inga rätta svar på frågorna, utan det viktiga är att 

ungdomarna får ge uttryck för sina tankar, känslor och minnen från föreställningen. 

Nedan följer exempel på frågor som du som pedagog kan ställa/teman att diskutera: 

 
 Hur såg scenbilden ut? 
 Hur användes sanden i föreställningen? 
 Vad symboliserade sanden? 
 Hur var skådespelaren klädd? Varför? 
 Hur användes huvjackan? Varför? 
 Utöver Annes dagboksinlägg med hennes egna tankar och upplevelser, 
 hurudan information fick du? Vem förmedlade den? 
 Hur upplevde du den historiska informationen som du fick i föreställningen? 
 Var den historiska informationen bekant? 
 Vilka så kallade judelagar kommer du ihåg? 
 Berätta om dina tankar kring Anne: Vem var hon? Hurudan var hon? Vad fick 
 du reda på om hennes familj och uppväxt?  
 Vem var de övriga i Gårdshuset? 
 Hurudan var hennes relation till de övriga i Gårdshuset? 
 Vad pågick utanför Gårdshuset och hur fick Gårdshusborna denna 
 information? 
 Hurudan var Annes bild av sig själv? 
 
 
Vidareutveckla diskussionen med följande frågor:  
 
 Kunde du känna igen saker i dig själv? Berätta. 
 Varför tror du att Anne Franks dagbok är en av de mest lästa böckerna? 
 Skriv upp vilka känslor pjäsen födde i dig själv. Varför? (Detta behåller var 
 och en för sig själv.) 
 Varför tror du att omvärlden inte ingrep tidigare? 
 Om du kunde gå tillbaka i historien, vad skulle du göra för att ändra 
 Gårdshusbornas eller övriga judars öde? 
  
  
 



 
 
 
 

12 
 
 
 
 

Värderingsövning 2: Byta platser 

 
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig plats. Ungdomarna skall ta ställning till 

olika frågor och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, 

skall de sitta kvar på sin stol. Uppmana ungdomarna att tänka själva och inte 

kommentera varandra eller prata under övningen. Pedagogen sitter med i ringen och 

läser påståendena i ganska rask takt, men byter inte själv plats. 

 

 
 
 Jag är intresserad av historia 
 Jag är intresserad av vad som händer i samhället 
 Ungdomar kan påverka vad som händer i samhället 
 Jag tycker att det är svårt att förstå religioner eller ideologier, som inte är 
 mina egna 
 Finland är ett tryggt land 
 Det är viktigt att Finland har Försvarsmakt 
 Jag är rädd för att ett tredje världskrig skall utbryta 
 Det är skönt att kunna skylla problem på någon 
 Jag säger till om någon behandlar någon annan fel 
 Vi präglas av vår barndom 
 Finland är ett öppet land 
 Jag tycker inte att Finland borde ta emot flyktingar 
 Jag tycker att Finland borde ta emot fler flyktingar 
 Jag har ofta fördomar om andra människor 
 Jag ser rasism i min vardag 
 Jag ser en ökad främlingsfientlighet i samhället 
 Jag tillhör en minoritet 
 Jag tycker att man ofta överdramtiserar minoriteters ställning 
 Diskriminerande kommentarer är vanliga på nätet 
 Diskriminerande kommentarer på nätet är ofta anonyma 
 Jag har personligen fått elaka kommentarer på nätet 
 Det är lättare att vara ärlig om man får vara anonym 
 Människan föds god 
 En del människor föds onda 
 Det är lättare att lösa ett problem genom diskussion än genom våld 
 Jag påverkas lätt av vad andra tycker 
 Jag skulle “byta” vänner om de gjorde något som är mot mina principer 
 Jag skulle kunna gå emot det jag tror på om andra runt mig var emot det 
 Jag skulle svika en vän för att rädda mitt eget skinn 
 Ungdomen är en ensammare tid än ålderdomen 
 Alla människor är lika mycket värda 
 Alla människor har samma rättigheter 
 Jag har personligen upplevt förtryck 
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Vidareutveckla: Diskussion. 
 
Sitt kvar i ringen och diskuterar värderingsövningen i helgrupp. Det är viktigt att 

poängtera att alla har rätt till sin egen åsikt och att ungdomarna inte skall värdera 

varandras åsikter. En del påståenden i värderingsövningen är samma som i 

förarbetet. Har någon ändrat åsikt om något påstående? Varför? Vilka påståenden är 

svårast att ta ställning till? 

 

 

 
Skrivövning 2: Dagbok 
 

I förarbetet skrev ungdomarna ett dagboksinlägg utgående från temat ”Frihet”. Be 

dem läsa igenom sina personliga texter och därefter skriva ett nytt inlägg utgående 

från temat ”Fångenskap” eller ”På flykt”. Texten får gärna basera sig på egna 

erfarenheter eller associationer, men man kan också använda dagboksinlägget som 

man skrivit i förarbetet och tänka sig in i att man fråntas denna frihet. 

 

 

 

Avslutande diskussionsövning: Gruppdiskussion 

 
Beroende på gruppstorlek, diskutera följande frågor antingen i helgrupp eller mindre 

grupper. Vidareutveckla gärna diskussionen. 

 

 Vem utsätts för förtryck/diskriminering/rasism? Varför? 

 Vem förtrycker? Varför? 

 Var syns förtryck? (Ex. Internet, gatubilden) På vilket sätt? 

 Vad kan man göra för att motarbeta förtryck? 
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Bilaga 1: Boktips 
 
”Anne Franks dagbok – Den oavkortade originalutgåvan 

Anteckningar från gömstället 12 juni 1942 – 1 augusti 1944”  

(Nordstedts, 2005, svensk översättning Per Holmer) 

 

”Flickan Anne Frank” av Melissa Müller (Albert Bonniers Förlag, 1999) 

 

”Emrich är mitt namn- Hatet, förnedringen, kärleken” av Emrich Roth 

(Carlsson, 2005) 

 

”Jag bröt med nazismen” av Dennis Persson (LL-förlag, 2001) 

 

”Rubinröd” av Linzi Glass (B. Wahlströms, 2009) 

 

”Varför just han? –Om vägen ut ur hatet” av Emtich Roth (Liber, 2000) 

 

”Förintelsen” av R.G Grant (Gleerup, 1998) 

 

”Förintelsen, utrotningen av Europas judar” av Anne Grynberg (Berghs, 1997) 

 
”Asfaltsänglar” av Johanna Holmström (Schildts & Söderströms, 2013) 

 
 
Bilaga 2: Filmtips 
 
”Anne Franks dagbok” (1959) 

 

”Anne Frank- The Whole story” (2001) 

 

”Crash” (2004) 
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”Pianisten” (2002) 

 

”Shindlers list” (1993) 

 

”Sophie Scholl: de sista dagarna” (2005) 

 

”Führerns elit” (2004) 

 
 
 
Bilaga 3: Prinsengracht 263 
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Gårdshuset 
 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 4: Ord/begrepp 
 
Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till 

förutfattade meningar mot en identifierbar grupp och därför strider mot de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors 

lika värde. 

 

Främlingsfientlighet är en stark eller irrationell motvilja eller rädsla för människor 

från andra länder, eller som en oskälig rädsla eller hat mot främlingar eller det som är 

främmande eller konstigt.  

Begreppet "främlingsfientlig" används ibland som benämning för uppfattningen att 

människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller 



 
 
 
 

17 
 
 
 
 

mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. På så sätt skiljs begreppet från 

"rasism" som istället är grundat på ideologiska föreställningar om förmodade 

genetiska (rasbiologiska) eller menande essentiellt kulturella skillnader mellan 

folkgrupper, så kallade raser. Båda nämnda perspektiven inom rasistisk ideologi 

innebär hierarisk social ordning där vissa med ett visst ursprung anses mer 

värdefulla och därför överordnas andra, ett perspektiv som saknas inom 

främlingsfientligheten. 

 

Förtryck är tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. 

Termen förtryck används ofta för att beteckna hur en grupp hålls nere med hjälp av 

maktbefogenheter, med oberättigat våld eller med samhälleliga normer. När sådant 

förtryck sker under formellt eller informellt legitimerade former, brukar man tala om 

"systematiskt förtryck". 

 

Nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom 

nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt 

om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen 

benämns nationalist. Vissa nationalister kopplar även samman begreppen nation 

och folk. I dessa fall kan nationalismen få inslag av rasism och främlingsfientlighet. 

Antisemitism är religiös förföljelse och utgör ett hatbrott riktat mot judar, 

diskriminering av judar, fientlighet mot judar och fördomar gentemot judar. 

 

Koncentrationsläger är läger där stora grupper av civilpersoner interneras på 

obestämd tid. Koncentrationsläger upprättas oftast i krigstider som tillfälliga 

interneringsläger för personer som anses utgöra ett hot mot nationen eller regimen. I 

dessa läger förs de personer samman, det vill säga koncentreras, som på grund av 

sin nationella, etniska, religiösa, klassmässiga eller politiska tillhörighet betraktas 

som farliga, opålitliga eller oönskade. De har alltså i strikt bemärkelse inte begått 

något brott. Begreppet koncentrationsläger förknippas framförallt med de nazistiska 

koncentrationslägren i Nazityskland 1933-1945. 
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SS är en förkortning av Schutzstaffel (tyska för "skyddskår" eller "skyddsgrupp") och 

var en paramilitär kamporganisation med elitpersonal tillhörande Nationalsocialistiska 

tyska arbetarepartiet (NSDAP). Organisationen uppmärksammades efter kriget för 

sina omfattande förbrytelser, framför allt i samband med Förintelsen. 

 

Gestapo (tyska Geheime Staatspolizei/GeStapo) grundades 1933 och var den 

statliga hemliga polisen i Nazityskland. Vid Nürnbergprocessen (1945–1946) 

åtalades och fälldes den totala organisationen Gestapo för brott mot mänskligheten 

och dömdes som kriminell. 

 

Förintelsen är nazisternas försök att utrota de europeiska judarna under andra 

världskriget och innebar systematiska, industriella och statligt organiserade 

mordmetoder. Nazisterna betraktade den germanska "ariska rasen" som en 

härskarras. Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 

5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar. 

 

Registrering (av verbet registrera) betyder att bokföra, anteckna, införa i register. 

Exempelvis finns alla finländska medborgare registrerade i Befolkningsregistret. 

Under Andra Världskriget uppfördes ett register över etniska minoriteter, vilket var ett 

första steg för nazisterna att få full kontroll över exempelvis judar. 

 

Judelagar, infördes i Nazityskland på 1930-talet. Lagarna begränsade judars frihet 

och småningom fråntogs de alla sina rättigheter. 

 

Zyklon B (Zyklon Blausäure), vätecyanid (blåsyra, HCN) var en produkt 

ursprungligen ämnad som bekämpningsmedel mot insekter, men användes senare 

för nazisternas mord i förintelseläger under andra världskriget. 
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Invasion (från verbet invadera) innebär att ockupera, inta, tåga in i något; i 

krigssammanhang ofta ett landområde.  

 

 

D-dagen kallas den dag då de allierade den 6 juni 1944 landsteg i Normandie och 

påbörjade befriandet av de ockuperade områdena under Andra världskriget. 

 

 

 
 
 
Bilaga 5: Ett urval av Annes dagboksinlägg 
 
På sidorna som följer nedan hittar du de utvalda dagboksinläggen. Dessa kan 

du kopiera och dela ut till eleverna. 
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Text 1 
 

Fredagen den 29 oktober 1943 

 

Jag mår bra, bortsett från att jag helt har tappat aptiten. 

Ständigt och jämt får jag höra; 

"Men vad du ser eländig ut!"  

De sliter och kämpar för att hålla mig en smula på humör. Det är långt ifrån alltid som 

jag har nerverna under kontroll, särskilt på söndagar känner jag mig eländig.  

Då är stämningen i huset tryckande, sömning och blytung, man hör inte en enda fågel 

sjunga därute, en dödlig och kvävande tystnad vilar över allting och allt det tunga 

klamrar sig fast vid mig som om jag måste följa med ned i någon djup underjord. Då 

struntar jag av och till i far, mor och Margot, jag irrar från rum till rum, upp- och 

nedför trappan och känner mig som en sångfågel som hårdhänt blivit avryckt sina 

vingar och i fullständigt mörker flyger rakt in i spjälorna i sin trånga bur. Ut, mot luft 

och skratt! ropar det inom mig. Numera svarar jag inte ens, jag lägger mig ovanpå en 

slaf och sover för att förkorta tiden, tystnaden och den fasansfulla rädslan likaså, för 

döda dem kan man inte.  

 

Din Anne 
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Text 2 
 

 

 

 

Lördagen den 12 februari 1944 

 

Kära Kitty, 

Solen skiner, himlen är högblå, det blåser en ljuvlig vind och jag längtar så. Längtar, 

efter allt... Efter att få prata, efter frihet, efter vänner, efter att få vara ensam. Jag 

längtar så... efter att får gråta! Jag känner mig sprickfärdig inombords och vet att det 

skulle lindra att gråta, men jag kan inte. Jag är rastlös, går från rum till rum, andas 

genom springan vid ett stängt fönster och känner mitt hjärta bulta som om det sa;  

"Uppfyll då äntligen min längtan."  

 

Din Anne. 
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Text 3 
 
 

Fredagen den 17 mars 1944 

 

Allrakärestan min, 

Margot och jag börjar tröttna så smått på våra föräldrar. 

Det är ett hårt slag för oss båda två nu när vi plötsligt märker hur lite som finns kvar 

av den gamla förtroligheten och harmonin i hemmet! Och det beror ju till stor del på 

att vi kommit så i otakt. Med det menar jag att man utåt sett behandlar oss som små 

barn trots att vi är mycket äldre än tjejer i vår ålder vad det inre anbelangar. 

Jag känner mig mycket mer som människa än som barn, jag känner mig helt 

oberoende av vilken annan själ som helst. Jag vet att jag är bättre än mor på att 

debattera och diskutera, jag vet att jag ser tillvaron mer objektivt, jag vet att jag inte 

överdriver lika mycket, är både ordentligare och händigare och därför, du kan skratta 

åt det, känner jag mig också överlägsen henne i väldigt många avseenden.  

 

 

Din Anne M. Frank. 
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Text 4 
 

Lördagen den 20 maj 1944 

 

Kära Kitty, 

Till vår stora bedrövelse och upprördhet har vi fått höra att inställningen till oss judar 

har slagit om bland många människor. Vi har fått höra att det uppstått antisemitism i 

kretsar där sådant förr var otänkbart. 

Orsaken till detta judehat är begriplig, ibland rentav mänsklig, men inte rättmätig. De 

kristna beskyller judarna för att prata bredvid mun hos tyskarna och förråda sina 

hjälpare, att det är judarnas fel att många kristna tvingas utstå det fruktansvärda öde 

och de fruktansvärda straff som drabbar så många. Det stämmer ju. Men här som 

överallt annars borde man också se det hela från andra sidan; skulle kristna ha handlat 

annorlunda i vårt ställe? Kan en människa, jude eller kristen, hålla tyst när tyskarna 

visar upp sina maktmedel? 

Varenda människa vet om att det är praktiskt taget omöjligt, så varför kräver man då 

det omöjliga av judarna? 

I underjordiska kretsar muttras det om att tyska judar som emigrerat till Holland och 

nu befinner sig i Polen inte bör få komma tillbaka till Holland igen. I Holland hade de 

asylrätt, men när väl Hitler är borta bör de flytta tillbaka till Tyskland igen. 

Om man får höra sådant, är det inte självklart då att man frågar sig varför detta långa 

och mödosamma krig alls utkämpas? Vi får ju ständigt höra att vi alla strider 

tillsammans för frihet, sanning och rätt! Och börjar det uppstå en splittring redan 

medan striden ännu pågår, är då juden mindre värd än den andre? 

Det är sorgligt, så rysligt sorgligt, att den gamla visdomen har bekräftats åter igen: 

vad en enskild kristen gör bär han ansvar för själv, men vad en enskild jude gör 

drabbar samtliga judar. 

Ärligt talat kan jag själv inte fatta att holländare, människor av detta goda, ärliga och 

rättskaffens folk, dömer så över oss, dömer så över de mest förtryckta, det kanske 

mest olyckliga och mest beklagansvärda folk på hela jordklotet. 

Jag hoppas bara en sak: att det här judehatet ska visa sig vara övergående, att 

holländarna trots allt skall visa sitt rätta jag, att de inte nu och aldrig någonsin ska 
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vackla i sin rättskänsla, ty detta är inte rätt! 

Om detta fasansfulla faktiskt skulle bli verklighet, i så fall kommer den ynka lilla 

resten av judar att ge sig av ifrån Holland. Vi också, vi får dra vidare igen med vårt 

lilla bylte, bort från det här fina landet som så vänligt erbjöd oss tak över huvudet och 

nu i stället vänder oss ryggen. 

Jag älskar Holland, en gång hoppades jag att det skulle bli ett fosterland för mig som 

saknat fosterland, och det hoppas jag fortfarande!  

 

Din Anne M. Frank. 
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Text 5 
 

 

Tisdagen den 13 juni 1944 

 

Kära Kit, 

En av alla de stora frågorna, som inte ger mig nån ro i sinnet har alltmer kommit att 

bli varför kvinnan förr i tiden och även nu och bland skilda folkslag intar en så 

mycket lägre plats än mannen. Vem som helst kan tycka att det är orättvist, men det är 

inte nog för mig, jag skulle så gärna vilja veta orsaken till den stora orättvisan! 

Jag antar att mannen i kraft av sin större kroppsstyrka redan från början härskade över 

kvinnan, mannen som tjänar pengar, mannen som avlar barn, mannen som får allting. 

Alla dessa kvinnor har tills helt nyligen varit dumma nog att stillatigande låta det 

fortgå, för ju fler sekler som den här ordningen lever vidare, desto mer vinner den 

fotfäste. Som tur är har kvinnan genom skola, arbete och utveckling fått upp ögonen 

en smula. I många länder har kvinnor vunnit lika rättigheter, och många människor, 

framför allt kvinnor, inser nu hur galen den här uppdelningen av världen är. De 

moderna kvinnorna kräver sina rättigheter i ett fullständigt oberoende! Men inte nog 

med det, dessutom måste en dag kvinnans eget värde komma! I alla världsdelar 

skattar man oftast mannen högt, men varför får inte kvinnan sin del av 

uppskattningen?  

 

Din Anne M. Frank. 
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Text 6 
Tisdagen den 1 augusti 1944 

 

Kära Kitty, 

"Ett knippe motsägelser", kan du förklara för mig exakt vad det är för något? Vad 

betyder motsägelse? Liksom så många ord har det två betydelser, man blir motsagd 

utifrån och man blir motsagd inifrån. Det första handlar ju om att man inte godtar den 

andres uppfattning, att man vet bättre själv, vill få sista ordet, kort sagt idel otrevliga 

egenskaper som jag själv är känd för. Det andra däremot, det är jag inte känd för, det 

är min hemlighet. 

Min själ är liksom splittrad i två halvor. Den ena sidan härbärgerar min uppspelta 

munterhet, min drift med allt och alla, min livslust och i synnerhet detta att se allt från 

den ljusa sidan. Den här sidan ligger ofta på lur och tränger undan den andra, som är 

mycket vackrare, renare och djupare. Inte sant, Annes vackra sida, den känner ingen 

till och det är därför som så få människor står ut med mig. Visst kan jag vara en 

underhållande clown för en eftermiddag, men sedan har alla fått tillräckligt av mig för 

en månad. Liksom en kärleksfilm för djupt tänkande människor blott och bart innebär 

förströelse, ett nöje för stunden, något att snabbt glömma bort, inte något illa men än 

mindre något gott.  

Det är hemskt obehagligt för mig att behöva säga det här till dig, men varför inte göra 

det nu när jag vet att det är sanningen? Min lättare, ytliga sida kommer alltid att hinna 

undan den djupare och därför ständigt avgå med segern. Du kan inte ana hur ofta jag 

försökt puffa åt sidan, örfila och gömma undan den här Anne, hon som bara är hälften 

av allt detta som heter Anne, men jag lyckas inte.  

Jag är hemskt rädd för att alla som känner mig som den som jag alltid är någon gång 

ska upptäcka att jag har en annan sida , en vackrare och bättre sida. Jag är rädd att de 

ska håna mig, tycka jag är löjlig, sentimental, inte ta mig på allvar. Jag är van vid att 

inte bli tagen på allvar, men det är bara den "lätta" Anne som är van och står ut med 

det, den "tyngre" är alldeles för svag.  

I sällskap med andra har sålunda aldrig, aldrig en enda gång, den goda Anne trätt 

fram, men i ensamheten är det nästan alltid hon som spelar första fiolen. Jag vet exakt 

hur jag skulle vilja vara, och hur jag också är på insidan. Men tyvärr är jag det bara i 
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enrum. Och det kanske, nej, helt säkert är skälet till att jag själv anser mig vara en 

glatt inåtriktad person och andra människor att jag är glatt utåtriktad. Vad jag 

verkligen känner är alltså något helt annat än det som jag uttrycker och som har fått 

mig att framstå som en pojktokig, flirtig, näsvis liten romanläserska. Den muntra 

Anne skrattar åt alltihop, kommer med en fräck replik, rycker liknöjt på axlarna, låtsas 

inte bry sig om det, men den tysta Anne reagerar i stället med motsatsen. Om jag ska 

vara riktigt ärlig måste jag erkänna att det visst gör mig ledsen, att jag lägger ned 

omätliga ansträngningar på att bli annorlunda, men ständigt tvingas slåss mot starkare 

arméer. "Där ser du, där har du hamnat, ingen uppskattning, hånfulla och förgrämda 

ansikten, människor som tycker att du är otrevlig, och allt detta för att du inte lyssnar 

på de goda råden från din egen bättre hälft." 

Nog skulle jag vilja lyssna, men det går inte, när jag är tyst och allvarlig tror alla att 

det handlar om en ny komedi, och då får jag rädda mig med ett skämt. För att nu inte 

tala om min egen familj som bestämt tror att jag är sjuk, proppar i mig 

huvudvärkspiller och lugnande tabletter, känner efter på halsen och pannan om jag har 

feber, frågar om min avföring och kritiserar mitt dåliga humör. Det orkar jag inte med, 

om man vaktar så där på mig blir jag först näbbig, sedan ledsen och till slut vrider jag 

om hjärtat, vrider den dåliga sidan utåt, den goda inåt och letar ständigt efter något 

medel för att bli sådan som jag så hemskt gärna skulle vilja bli. Som jag också skulle 

kunna bli om... det inte fanns några andra människor i världen.  

 

Din Anne Frank. 
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Länkar 

 

http://www.annefrank.org/en/ 

 

http://www.annefrankguide.net/sv-SE/default.asp?resetculture=1&showsplash=1 

 

www.levandehistoria.se 

 

www.vagenuturhatet.se 

 

http://www.annefrank.org/en/Education/Teachers-portal/Pupilsquestions/?page=1  

 

 

 
 


