ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

STIEG LARSSON

Män som hatar kvinnor

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Män som hatar kvinnor av Stieg Larsson.
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
Män som hatar kvinnor är den första delen i Stieg Larssons internationellt framgångsrika
Millenniumtrilogi. Den gavs ut första gången 2005. De andra delarna heter Flickan som lekte
med elden (2006) och Luftslottet som sprängdes (2007). Alla tre böcker har filmatiserats.
Boken är bearbetad till lättläst av Tomas Dömstedt.

OM FÖRFATTAREN
Stieg Larsson föddes 1954 i Västerbotten. Han arbetade som journalist. Larsson kämpade
mot högerextremism och grundade tidningen Expo. Innan han dog 2004 hann han skriva
färdigt och lämna in böckerna i Millenniumtrilogin till Norstedts Förlag, som valde att
publicera dem efter hans död. Böckerna blev en stor försäljningssuccé och rättigheterna
såldes till ett 50-tal länder.

INFÖR LÄSNINGEN
I början av boken finns en kort presentation av viktiga karaktärer. Läs den tillsammans. Gör
gärna ett släktträd av familjen Vangers alla medlemmar för att förstå hur de hänger ihop.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Om du skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst den,
vad skulle du säga då?

•

Vilken karaktär i boken är din favorit? Varför? Vem tycker du minst om? Varför?

•

Gamla foton spelar en viktig roll i Män som hatar kvinnor. Har du något gammalt foto
som är viktigt för dig? Vad föreställer det? Vilka är med? Var befinner de sig? Varför är
det viktigt för dig?

•

Innan Lisbeth och Mikael har sex första gången säger han ”Lisbeth, det här är ingen
bra idé. Vi ska jobba ihop”. Håller du med om att det är dumt att vara tillsammans med
någon på jobbet eller i skolan? Varför? Varför inte?

Diskutera
•

Mikael Blomqvist får i uppdrag att lösa ett mord, men han är journalist och inte polis.
Varför tror ni att han får uppdraget?

•

Lisbeth och Mikael blir varnade flera gånger för att fortsätta utreda fallet. Ge exempel
på varningar och diskutera varför ni tror att de inte gav upp?

•

Boken heter Män som hatar kvinnor. Varför tror ni att Stieg Larsson valde den titeln?
Vad tycker ni om den?

•

Män som hatar kvinnor är en kriminalroman om ett brott som ska lösas. Vilka ledtrådar
fick er att förstå hur allt hängde ihop med Harriets försvinnande?

•

Vad tycker ni om Harriets agerande? Gjorde hon rätt, eller borde hon ha gjort på något
annat sätt?

•

Saker som händer i barndomen påverkar en mycket, vilket tydligt visas i Män som hatar
kvinnor. Vad har ni för tankar kring brottet i boken? Blir en person mindre skyldig för att
hemska saker har hänt hen i livet?

•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar och försök komma fram till ett
gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Hur tror ni att det går för Mikael och Lisbeth i de kommande böckerna?
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