ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

HJALMAR SÖDERBERG

Doktor Glas

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren samt muntliga uppgifter. I elevdelen
finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor, skrivuppgifter och
analysuppgifter.

OM BOKEN
Doktor Glas utkom 1905 och är en av den svenska litteraturens stora klassiker. Ända in i våra
dagar fortsätter den att fascinera i kraft av de existentiella och moraliska frågor den väcker.
Doktor Glas förälskar sig i den unga vackra Helga, som är fast i ett kärlekslöst äktenskap
med den motbjudande pastor Gregorius. Helga vänder sig till doktor Glas för att få hjälp och
alltmer aktivt förbereder han lösningen ... Men har man rätt att döda en människa för att
rädda en annan?
Doktor Glas är bearbetad till lättläst av Tomas Dömstedt. Den ingår i serien Tidlösa
berättelser.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

HJALMAR SÖDERBERG

Doktor Glas

OM FÖRFATTAREN
Hjalmar Söderberg räknas som en av 1900-talets mest betydande svenska författare. Han
föddes 1869 i Stockholm och arbetade som journalist på tidningar som Svenska Dagbladet
och Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Hans första bok hette Förvillelser och kom ut
1895. Hjalmar Söderberg är också känd för sina noveller. Den första samlingen kom 1898
och hette Historietter. Doktor Glas tillhör hans mest kända böcker tillsammans med Den
allvarsamma leken som kom ut 1912 och blev hans sista roman. År 1917 flyttade Söderberg
till Köpenhamn och ägnade sig mycket åt religionsforskning. Han levde i Köpenhamn till sin
död 1941.
Om du befinner dig i Stockholm kan du besöka konstnären Peter Lindes staty av Hjalmar
Söderberg som står placerad i Humlegården utanför Kungliga biblioteket.

INFÖR LÄSNINGEN
Berätta för eleverna om Hjalmar Söderberg och visa bilder på honom. Information om
författaren finns bland annat på Söderbergsällskapets hemsida.
http://www.soderbergsallskapet.se/
Gå också tillsammans igenom listan med karaktärer som finns i början av boken för att
underlätta läsningen.
I boken Guide till bearbetade klassiker utgiven av Vilja förlag finns fler förslag på hur du som
lärare kan arbeta med klassiker som Doktor Glas i undervisningen.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Doktor Glas söker efter kärlek, men lyckas inte finna den. Hur tycker du att den perfekta
partnern ska vara? Berätta!
2. Boken är full av lögner. Vilka kan du acceptera? Vilka kan du inte acceptera?
3. Doktor Glas drömmer både om fru Gregorius och pastor Gregorius. Berätta om en dröm
du har haft.

Diskutera
1. Doktor Glas verkar inte trivas med sitt yrke. Varför tror ni att han ändå fortsätter att vara
läkare? Vad hade ni gjort om ni inte trivdes med ett jobb?
2. Varför tror ni att doktor Glas bestämmer sig för att hjälpa fru Gregorius? Vad tycker ni
om det?
3. Doktor Glas verkar ha ett komplicerat förhållande till kvinnor. Varför tror ni att han lever
ensam?
4. Vilka kärleksråd skulle ni vilja ge honom?
5. Doktor Glas funderar mycket över ”begäret”. Vad tror ni att han menar?
6. Pastor Gregorius behandlar sin fru illa, men hon lurar också honom. Hur tycker ni att de
borde lösa situationen?
7. Doktor Glas övertygar pastor Gregorius att lämna sin fru och åka till ett hälsohem. Är det
en bra lösning tycker ni?
8. Doktor Glas anser att pastor Gregorius måste bort och ser det som sin plikt att döda
honom. Han anser att lagen har fel och han har rätt. Vad anser ni om det?
9. Vilka ledtrådar finns tidigare i boken till att doktor Glas kommer att döda pastor
Gregorius?
10. Vad tycker ni om hans agerande? Borde han erkänna sitt brott?
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