ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

HJALMAR SÖDERBERG

Doktor Glas

ORDLISTA
rabbla, rabblade, rabblat (sida 9, rad 11) säga saker väldigt snabbt utan känsla
skamsen (sida 10, rad 1) någon som skäms
hyckleri (sida 10, rad 9) att säga en sak, men mena och göra en annan
avsky (sida 11, rad 10) att tycka väldigt illa om någon
underlivet (sida 12, rad 11) annat ord för kvinnans könsorgan
motbjudande (sida 20, rad 8) äckligt, obehagligt
stetoskop (sida 34, rad 11) instrument som används för att lyssna på hjärtat
närgångna (sida 35, rad 16) personliga, privata
olustiga (sida 38, rad 4) hemska, otrevliga
slaganfall (sida 39, rad 8) hjärtinfarkt
obduktion (sida 39, rad 9) undersökning för att utreda dödsorsak
nonsens (sida 58, rad 5) struntprat, skitprat
dödsattest (sida 64, rad 10) dokument som intygar att någon dött, samt orsaken till döden
vichyvatten (sida 77, rad 2) kolsyrat vatten
Hittar du fler ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem i en egen ordlista och slå upp
vad de betyder.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns.
2. Förklara med egna ord vad meningarna betyder.
3. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
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HJALMAR SÖDERBERG

Doktor Glas

GRAMMATIK
Adjektiv
1. Adjektiv är ord som beskriver substantiv som människor och djur. Färger är också
adjektiv. Stryk under adjektiven i meningarna nedan.
•

Pastor Gregorius har en ung och vacker fru.

•

Just nu känns det som att ingen är så ensam som jag.

•

Han är alltid god och vänlig mot mig.

•

Jag var duktig i skolan.

•

Jag har knappt sett en vackrare man.

•

Han såg hemsk ut.

2. Välj fem adjektiv som beskriver:
•

Doktor Glas

•

Helga Gregorius

•

Pastor Gregorius

LÄSFÖRSTÅELSE
12 juni
Hur länge har doktor Glas känt pastor Gregorius?
Vad tycker han om honom?
Vad vet han om pastorns fru?
Vad får vi veta om doktor Glas?

14 juni
Hur har doktor Glas syn på sitt yrke förändrats?
Vad vill kvinnan som besöker honom?
Vad tycker doktor Glas om det?
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Doktor Glas

19 juni
Vad vill fru Gregorius ha hjälp med?
Hur länge har fru Gregorius varit gift?
Vad tycker hon om sin man?
Varför berättar fru Gregorius för doktor Glas att hon är otrogen?
Vad berättar doktor Glas för pastor Gregorius?

21 juni
Vem är fru Gregorius kär i?

23 juni
Vad har doktor Glas för syn på kvinnor och kärlek?
Hur länge sedan var det han kysste en kvinna?
Vad hände med kvinnan?
Hur påverkade det doktor Glas?

28 juni
Vad gör doktor Glas avundsjuk på Klas Recke?

2 juli
Varför söker fru Gregorius upp doktor Glas igen?
Hur reagerar doktor Glas?
Vad säger rösten inom honom?
Varför gifte sig Helga Gregorius med sin man?
Varför tror hon inte längre på Gud?
Varför kan hon inte skilja sig?
Vad är det för råd doktor Glas ger till pastor Gregorius?
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10 juli
Vad är det för piller som doktor Glas hittar?
Varför har han dem?

11 juli
Vad står det på lappen som doktor Glas hittar?
Vad är det värsta som kan drabba en människa, enligt doktor Glas?

13 juli
Vad har doktor Glas för tankar om sig själv?

14 juli
Vem är fröken Merters?
Hur känner doktor Glas henne?

24 juli
Vilken är den bästa timmen på dagen för doktor Glas?
Varför berättar doktor Glas inte om fru Gregorius och Klas Recke för sina vänner?

25 juli
Vad drömmer doktor Glas om?

2 augusti
Vad tycker doktor Glas om Eva Mertens?
Varför vill doktor Glas trots allt gifta sig?
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7 augusti
Vad drömmer doktor Glas om?
Varför anser han att prästen måste bort?
Varför vill han döda honom?
Varför anser han att lagen har fel och han rätt?
Varför vill han samtidigt inte döda pastor Gregorius?

9 augusti
Vad är det för val som doktor Glas funderar över?

13 augusti
Hur planerar doktor Glas att döda pastor Gregorius?
Vad ska han göra om han blir upptäckt?

14 augusti
Vilka saker kan man inte prata om med vänner, enligt doktor Glas?

17 augusti
Hur reagerar doktor Glas när han ser pastor Gregorius?

21 augusti
Vad vill Klas Recke att han och Helga ska göra?
Vad vill hon?
Varför ångrar Helga Gregorius ingenting?
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22 augusti
Den här dagen skriver doktor Glas dagbok två gånger. Vad händer mellan de två tillfällena?
Hur lurar doktor Glas pastor Gregorius att ta pillret?

23 augusti
Hur reagerar doktor Glas när han får blommor?
Vem tror du att blommorna är från?

24 augusti
Vem hade skickat blommorna?

28 augusti
Varför gick doktor Glas på begravningen?
Hur kände han sig efteråt?
Vilka äter Recke middag med?
Hur får det doktor Glas att känna?

20 september
Varför tänker doktor Glas så mycket på Helga Gregorius?
Vad borde han göra tycker du?
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SKRIVA
Skriv en recension
Vad tyckte du om boken? Skriv en recension.
Använd följande meningar som stöd:
•

Jag tyckte om att …

•

Det bästa med boken var att …

•

Den person jag tyckte bäst om var …

•

Min favorithändelse var när …

•

Det var bra att …

•

Jag tyckte inte om att …

•

Det var konstigt …

•

Jag undrar varför …

•

Jag hoppas …

Skriv dagbok
Doktor Glas är skriven som doktorns dagbok. Välj ut några av händelserna i boken och skriv
istället fru eller pastor Gregorius dagbok. Vad har de för tankar om det som händer i boken?

Skriv ett personporträtt
Välj en av karaktärerna i boken och skriv ett personporträtt av hen. Använd följande frågor
som stöd.
•

Vem ska du berätta om?

•

Hur är karaktärens liv?

•

Vad tycker karaktären om?

•

Vad tycker hen inte om?

•

Vad är karaktären rädd för?

•

Vad drömmer hen om?
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Ett moraliskt dilemma
Doktor Glas dödar en man. Finns det någon ursäkt för hans agerande? Skriv en
argumenterade text där du antingen försvarar doktor Glas, eller förklarar varför han borde
dömas för sitt brott.
Använd rubriken: ”Doktor Glas borde inte dömas för sitt brott” eller ”Doktor Glas borde
dömas för sitt brott”.

Skriv ett brev
I slutet av boken postar Helga Gregorius ett brev.
•

Vem tror du att det är till?

•

Vad skriver hon? Skriv Helgas brev.

Skriv en fortsättning
Bokens slut är öppet och vi vet inte vad som händer efteråt. Gör en egen fortsättning där vi
får veta vad som händer med doktor Glas och Helga Gregorius? Blir de någonsin lyckliga?
Berättar doktor Glas för någon att han har dödat pastorn?

Skriv en faktatext
Ta reda på mer om Hjalmar Söderbergs liv och hans böcker. Skriv en faktatext som
sammanfattar det viktigaste du fått reda på.
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ANALYSERA
Citat och tanke
Redan innan doktor Glas träffar Helga Gregorius väcker pastor Gregorius starka känslor
hos honom. Hitta tre citat från olika delar av boken som visar vad doktor Glas tycker om
pastorn. Förklara varför du valt dem och vilka tankar de väcker hos dig.

Teman
Teman kan till exempel vara starka känslor och händelser som genomsyrar berättelsen.
1. Ett tema i boken Doktor Glas är kärlek. Doktorn älskar Helga i smyg och verkar inte tycka
att han är värd äkta kärlek. Helga Gregorius är olycklig i sitt äktenskap och älskar en
annan. Ge fler exempel på olika sorters kärlek som finns i boken.
2. Vilka andra teman hittar du i Doktor Glas? Ge exempel och förklara.

Bokens konflikt
I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är konflikten
i den här boken? Förklara varför du tycker så.

Budskap
Budskapet är det berättelsen vill säga dig som läsare och det du kan lära dig av den. Ibland
kallas det sensmoral. Vad skulle du säga är budskapet i Doktor Glas? Varför?

En klassiker
Doktor Glas skrevs för mer än hundra år sedan, men har fortfarande många läsare. Sådana
klassiska böcker kallas ibland tidlösa, det vill säga att de är böcker som passar i alla tider.
Varför tror du att Doktor Glas har blivit en klassiker? Vad i boken är tidlöst?
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