Pedagogiskt material till
Den gyllene stjärnan
av Lois Lowry
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

1. Varför springer ni?

Var i världen utspelar sig första kapitlet i boken?

Varför finns det tyska soldater där? (Du kan googla eller be en
vuxen om hjälp för att hitta svaret).

Hur tror du det skulle kännas att leva i ett samhälle där det
fanns soldater överallt?

Vem är motståndsmännen?

2. Vem är det som rider förbi?
Hans Christian Andersen, som var dansk, har skrivit många
välkända sagor. Googla fram dem och skriv ner två av dem som
du känner till från tidigare.

1.

2.

Varför slogs Danmark inte mot nazisterna?

Det berättas i kapitlet om andra länder där det också finns tyska
soldater. Nämn tre av dem.

1.

2.

3.

I vilket land finns det inga tyska soldater?

Vem var Lise och vad hände med henne?

3. Var är fru Hirsch?

Annemarie berättar för sin mamma att det fanns ett hakkors på
lappen utanför fru Hirschs sybehörsbutik. Vad är ett hakkors?

På kvällen kommer Peter på besök, varför är det farligt?

Vad är det Peter berättar att tyskarna gett order om gällande
judar?

Vad menar Annemarie med att hela Danmark nu ska vara
livvakter åt judarna?

Hur känner Annemarie själv inför det?

4. Natten kommer att bli lång

Varför tycker Kirsti så illa om sina nya skor?

Vad har hänt med Tivoli?

Vad har hänt med Ellens föräldrar?

5. Vem är den mörkhåriga?

Det berättas i kapitlet att Ellen har ett halsband med en gyllene
davidsstjärna. Ta reda på hur en davidsstjärna ser ut och rita en
bild av den.

6. Är det bra fiskeväder?

Vart ska Annemaries mamma och barnen åka och varför?

Varför blir Annemarie riktigt rädd när soldaterna nämner nyår
och Kirsti börjar prata?

Vad betyder ordet trofast?

Vilket namn skulle du ge en hund om du hade en?

7. Huset vid havet

Skriv ner tre saker om hur morbror Henriks hus ser ut.

1.

2.

3.

Varför vill mamma inte att Annemarie och Ellen pratar med
någon?

Skriv en text på minst tio meningar där du skriver ner Ellens
tankar och känslor kring att inte veta var hennes föräldrar är. Du
kan till exempel formulera texten som en dagbokstext.

8. Någon har dött

Kirsti döper kattungen till Tor, efter den nordiska mytologins
åskgud. Googla fram namnet på tre andra nordiska gudar och
skriv vilken slags gud det handlar om.

1.

2.

3.

Vad tror du mamma menar när hon säger att “Åskguden tycks
ha släppt en liten regnskur där i hörnet på köksgolvet”. Fråga en
vuxen om hjälp om det är svårt att gissa.

Vem är det som enligt mamma har dött?

Varför tycker Annemarie att det är väldigt märkligt?

9. Varför ljuger ni?

Vad innebär det att vara modig? frågar sig Annemarie. Hur
skulle du själv svara på den frågan?

Varför menar morbror Henrik att det är bättre att Annemarie
inte vet så mycket om vad som är på gång?

10.

Låt oss öppna kistan

Varför har soldaterna blivit misstänksamma?

Vem tror du att människorna som samlats i vardagsrummet är?

11. Vi träffas väl snart igen, Peter?

Bokens handling utspelar sig år 1943, under andra världskriget.
Ellen och hennes familj är judar. Vad hände med judarna under
andra världskriget?

Annemarie tror att morbror Henrik tänker föra Ellens familj och
de andra till Sverige. Varför? (Ledtråd: läs igenom dina svar på
frågorna till kapitel 2)

12. Var är mamma?

Annemarie tänker på sin pappa hemma i Köpenhamn och
konstaterar att det är värst för dem som väntar. Mindre farligt
kanske, men desto hemskare. Vad tror du att det kan betyda?

Annemarie somnar och vaknar och märker att mamma inte har
kommit hem, trots att hon borde vara hemma. Vad tror du att
kan ha hänt Annemaries mamma?

13.Spring så fort du kan!

Vad är det Annemarie och mamma hittar i gräset?

Hur tror du det känns för Annemarie att springa iväg med det
lilla paketet i korgen?

14.

På den mörka stigen

Varför tror du att Annemarie berättar sagan om Rödluvan för sig
själv?

Hur brukar du lugna dig själv när du känner dig rädd?

15. H
 undarna vädrar kött

Hur gör Annemarie för att verka vara en dum liten flicka när hon
träffar på soldaterna?

Vad hittar soldaterna i paketet?

16.

Du får bara veta lite grand

Vad är det att vara modig, enligt morbror Henrik?

Vad var det speciella med näsduken i paketet?

I slutet av kapitlet virvlar en massa olika “om” runt i Annemaries
huvud. Skriv ner tre av dem.

1.

2.

3.

17. Så gick åren

Hur firade folket i Danmark att kriget tog slut?

Vad skrev Peter i det brev som han skickade från fängelset?

Vad får Annemarie veta om Lise?

Efterord
Hur länge var Danmark ockuperat av Tyskland?

Hur många judar smugglades över från Danmark till Sverige
under veckorna efter det judiska nyåret 1943?

Av vad bestod det medel som man kunde lura vakthundarna
med?

Temat i en bok är bokens huvudämne eller grundtanke. Temat
genomsyrar hela texten. Ett exempel på tema är till exempel
förbjuden kärlek i Romeo och Julia. Vilket eller vilka teman
hittar du i boken D
 en gyllene stjärnan?
När tycker du att boken är som allra bäst?

För vem skulle du rekommendera boken?

