Den allvarsamma leken
- funderingsfrågor, diskussion,
skriv- och fördjupningsuppgifter
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gymn, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-8

Introduktion

Det här är den lättlästa versionen av Hjalmar
Söderbergs bok Den allvarsamma leken, originalet gavs ut
1912. Då var Hjalmar Söderberg 43 år gammal.
2016 kom en film baserad på boken.

Funderingsfrågor

Nedan finns frågor till de olika kapitlen i romanen Den
allvarsamma leken. Skriv ner svaren eller diskutera dem i
klassen.

”Sommarens kyssar”
1.
2.
3.

Vem är Lydia?
Vem är Arvid?
Hur träffas de två?

” Promenader”
4.
5.

Varför promenerar Arvid i Stockholm under eftermiddagarna?
Vad händer när han väl möter Lydia?

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se
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”Ett dödsfall”
6.
7.

Arvid får i uppgift att skriva sin första riktiga artikel. Vad handlar den om?
Vem är det som dött?

”Jag vill men jag törs inte”
8.
9.

Hur mycket tjänar Arvid år 1898?
Vad innebär det att vara hemlig älskarinna?

”Ut, jag vill ut”
10.
du?
11.
12.

Arvid får ett brev av Lydia med endast två rader text. Vad betyder dessa rader tror
Vilka är det som förlovat sig?
På sidan 27 står det: ”Nu hade han fått som han ville”. Vad betyder det?

”Två röda rosor”
13.
14.
15.
son?

Hur har Arvids liv förändrats sedan han flyttade till Stockholm?
Vem är Dagmar Randel?
Vem är det Arvid får rosor ifrån? Hur förstår han att rosorna är just från denna per-

”Hemligt förlovad”
16.
17.
18.

Arvid säger att han inte kan gifta sig. Varför kan han inte det menar han?
Varför tror du Arvid väntar sex år på att besöka sin far i Värmland?
Vem är hemligt förlovad?

”Familjeliv”
19.
20.

Hur trivs Arvid som gift?
Varför har Arvid sparat Lydias lapp i så många år, tror du?

”Ett möte på Operan”
21.
22.
23.

Vad är det Arvid har tappat?
På middagen är det en kvinna som flörtar med Arvid. Hur märker han det?
Varför har Arvid svårt att koncentrera sig på Operan?

”Brevet”
24.
25.
26.

Vem är det Arvid får brev ifrån?
Vad står det i brevet?
Vad händer när Lydia och Arvid träffas?

”Älskarinnan”
27.

Lydia skriver till Arvid nästan varje dag. Sammanfatta det Arvid får berättat för sig.

”Den påhittade Hans Bergling”
28.
29.

Vem är Hans Bergling?
Varför tror du att Arvid köper en brosch till Dagmar?

”En sommar tillsammans”
30.
31.

Varför följer inte Arvid med sin fru och sina barn till fadern i Värmland?
Arvid får brev från Dagmar. Vad skriver hon?

”Vid dödsbädden”
32.
33.

Vad är Klarälven för något?
Vad händer när Arvid somnar?

”Kyrkogården”
34.
35.

Varför går Arvid omkring på Johannes kyrkogård?
Varför super sig Arvid full?

”Tänk att få slippa leva”
36.
37.
38.

Varför funderar Arvid på att ta sitt liv?
Vem är Kaj Lidner?
Vad gör Kaj Lidner under julhelgen? Varför gör han det?

”Dubbelliv”
39.
40.
41.

På vilket sätt lever Arvid ett dubbelliv?
Arvid skriver en revy. Vad är revy för något?
Vem är Ture Törne?

”Allt har ett slut”
42.
43.

Varför är Dagmar vaken mitt i natten?
Vad vill Dagmar? Och vad vill Arvid?

”En verklig kvinna”
44.

När Ture läser upp sin text för Arvid mår Arvid dåligt. Varför det?

”Långt, långt bort”
45.
46.
47.

Arvid ska bli Nationalbladets resereporter. Vad betyder det?
Varför bestämmer sig Arvid för att resa iväg?
Vem kommer till tågstationen när Arvid ska resa iväg?

Diskussionsuppgifter

Nedan finns ett par olika diskussionsuppgifter. Arbeta gärna enligt modellen EPA (EnskiltPar-Alla) d v s först får eleverna fundera individuellt, därefter kan de få diskutera i par eller
mindre grupper. Slutligen diskuterar man frågorna i helklass.

Om romanens titel Den allvarsamma leken
Efter att ha läst hela romanen, vad tänker du att romanens titel betyder? Förklara dina tankar. Ta stöd från romanen genom att lyfta in exempel.

I krig och kärlek
Det finns ett ordspråk som lyder ”I krig och kärlek är allt tillåtet”. Det betyder att man som
människa är beredd att gå hur långt som helst när man antingen är djupt förälskad eller
befinner sig i en krigssituation. I denna roman får man följa Lydia och Arvid. De bryter mot
gällande normer och regler och träffas trots att båda är gifta.
Hur tänker du kring detta?
a) Får man gå hur långt som helst när man är förälskad?
b) Får man bryta mot normer och regler för att vara med någon man älskar?
c) Är det tillåtet att såra andra?
d) Får man vara otrogen?

Hjalmar Söderberg och Maria von Platen.
”Lydia Stille” i Den allvarsamma leken är baserad på henne.

Skrivuppgifter

Nedan följer ett par skrivuppgifter. Till uppgifterna finns det ytterligare stödmaterial som
eleverna kan behöva använda sig utav för att klara av skrivandet. Använd det gärna.

Århundradets kärlekssaga
Läser man på Adlibris hemsida beskrivs Den allvarsamma leken som århundradets kärlekssaga. Håller du med om att det är en stor kärlekssaga? Skriv ett blogginlägg där du antingen
håller med eller motsäger dig påståendet. Tänk på att de som läser ditt inlägg inte har läst
romanen. Du behöver alltså både återge handlingen i korthet och använda exempel från
romanen i din motivering.
Tips vid skrivande av blogginlägg:
Ha en lockande rubrik
Skriv personligt d v s för fram dina tankar och åsikter
Skriv så att också de som inte läst romanen kan hänga med i ditt inlägg
Strukturera din text så att det blir ett bra flyt i den
Dela in texten i stycken

Skriva referat
Din uppgift blir att skriva två olika referat på romanen Den allvarsamma leken. Det ena
referatet ska vara ett traditionellt sådant där du objektivt (utan att lägga in egna tankar och
åsikter) sammanfattar romanens handling. Texten ska innehålla källhänvisning, referatmarkörer och eventuellt citat. Till din hjälp har du Jenny Edvardssons filmade genomgång ”Referatteknik med Fröken JE”, https://youtu.be/Q9fojqwPr_8
Ditt andra referat ska vara en modern version. Du ska utgå ifrån att du har Twitter och du
ska skriva ett referat i form av en tweet. I ett tweet får max 140 tecken ingå. Hur ska du
kunna sammanfatta ditt traditionella referat till ett referat på 140 tecken?

Fördjupningsfrågor

I denna fördjupning handlar det om att få en bild av det dåtida Stockholm.
Stockholm stadsmuseum har väldigt mycket fotografier kartor och annat från gamla tiders
Stockholm. Materialet finns samlat på http://www.stockholmskallan.se.

Stockholm i slutet av 1800- och början av 1900-talet
Låt Lydia, Dagmar och/eller Arvid ta dig med in i romanen och dåtidens Stockholm.
Var bor de? Vilka gator, platser, hotell, arbetsplatser och restauranger besöker de?
a) Ta fram en nutida Stockholmskarta och sätt ut de olika platser som Lydia, Dagmar och/
eller Arvid tar dig med till.
b) Sök sedan information om de platser du satt ut på kartan.
Vad får du fram för information?
c) Gör faktarutor där du sammanställer din information.
d) Redovisa det du fått fram för dina klasskompisar.

26

Han gick dit en kväll
i början av december 1902.
Direktör Randel hade en son och tre döttrar.

Men av någon anledning sa han ja
till en middag med dans hos direktör Randel.
Arvid hade träffat honom hastigt någon gång
men kände honom egentligen inte.

Namnet Arvid Stjärnblom började bli
ganska känt i staden.
Många läste Nationalbladet
och visste vem han var.
Han fick ofta inbjudningar
till fester, teaterpremiärer och annat.
För det mesta tackade han nej.

Det gick några år.
Arvid hade flyttat från sitt hyresrum
till en egen liten lägenhet på Grev Turegatan.
Han skrev allt oftare i tidningen.
Lönen hade höjts flera gånger.
Numera tjänade han 200 kronor i månaden.
Mest skrev han om musik
men han skrev också andra artiklar.

Två röda rosor
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När Arvid kom in i sitt arbetsrum på tidningen
stod två röda rosor i ett glas på hans skrivbord.
Det var den 20 december, hans födelsedag.
Han tittade förvånat på blommorna
och kände sig både rörd och glad.
Under de år han hade bott i Stockholm
hade det aldrig hänt förr
att någon brytt sig om hans födelsedag.

*

Sen pratade de om annat.
Hon var glad och trevlig
men Arvid gick ändå hem ganska tidigt.
Och de närmaste dagarna
tänkte han nästan inte alls
på fröken Dagmar Randel.

– Så lustigt, då har vi samma födelsedag!
utbrast Dagmar.

– Ja, det var ju förskräckligt gammalt,
svarade han skämtsamt.
Men jag är faktiskt ännu äldre.
Jag fyller 28 år precis samma dag.

– Jag fyller 26 år den 20 december, sa hon.

En av dem, Dagmar, var fortfarande ogift.
Arvid tyckte att hon var söt.
De satt och pratade ganska länge den kvällen.
Dagmar klagade över att hon började bli gammal.
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*

Han la brevet i ett kuvert
skrev ditt hennes namn och adress
och satte på ett frimärke.
Brevet skulle han posta på eftermiddagen,
men först måste han jobba några timmar.
Han hade lovat sin chef Markel
att bli klar med en artikel idag.

Han måste i alla fall skriva ett litet brev
och tacka henne. Han gjorde det
och bad samtidigt om ursäkt för att han inte
hade kommit ihåg att gratulera henne.

Han gick tillbaka till sitt rum,
satte sig vid skrivbordet och tittade på blommorna.
Dagmar hade kommit ihåg hans födelsedag
men han hade glömt hennes.

Det måste vara Dagmar Randel, tänkte Arvid.

– Det var en ung dam som lämnade blommorna,
svarade vaktmästaren.
Hon hade långt, ljust hår.

Han kunde nog gissa vem rosorna kom från
men för säkerhets skull gick han
och frågade vaktmästaren.
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– Jag postade just ett brev till dig,
förklarade Arvid. Det var bara
ett litet tack för blommorna.
Jag är hemskt ledsen
att jag inte har skickat blommor till dig.

Han gick förbi en brevlåda och kom ihåg
att han hade brevet till Dagmar i fickan.
Han tog upp det och la det i lådan.
Just när han vände sig om
fick han syn på fröken Randel
som kom gående längs gatan.
Han hälsade. Hon stannade.

I hans hemby i Värmland var det säkert
massor av snö. Där skulle hans gamla far
nu sitta ensam vid julbordet för sjätte året i rad.
Arvid hade dåligt samvete för
att han aldrig hälsade på honom,
kanske kunde han göra det i sommar.

Trots att det snart var jul
hade det inte blivit någon riktig vinter än.
Dagarna var mulna, grå och kalla,
och det hade inte kommit någon snö.

När klockan var halv fem
hade Arvid arbetat klart för dagen.
Han gick mot Kungsträdgården.
Han tänkte äta middag på restaurang Du Nord.
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Hon var tyst en stund.
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– Kära Dagmar, sa han. Du förstår väl
att vi inte kan gifta oss.
Inte än i alla fall.

Kanske vill hon gifta sig med mig,
tänkte han samtidigt.
Han kom ihåg deras samtal
för några veckor sen när hon hade sagt
att hon var så förfärligt gammal.
Kanske var hon rädd att hon skulle bli ogift
om hon väntade för länge.

De gick ut på Skeppsholmen.
De stannade under ett stort träd
och han kysste henne.

– Jag ska inte hem och äta förrän klockan sex,
sa Dagmar.
Kan vi inte gå en promenad tillsammans?

– Jag tänkte gå till Du Nord och äta middag,
svarade han. Men det är ingen brådska.
Jag är inte särskilt hungrig.

– Varför skulle du göra det? frågade hon.
Man behöver inte alls skicka blommor
på födelsedagar, men man kan göra det
om man får lust. Och jag fick lust
att skicka blommor till dig.
Vart är du på väg?
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Arvid gick till Du Nord och åt middag.
Han åt köttbullar med bruna bönor.

– Jag ska försöka, sa Dagmar.

– Någon gång efter klockan sju, sa han.

– Vilken tid? frågade hon.

– Jag sitter hemma och har tråkigt
hela kvällen, svarade han.
Kan du inte komma hem till mig?

Arvid tänkte efter. Han var ledig denna kväll.
Han skulle varken gå på Operan
eller någon konsert.

– När ses vi nästa gång? frågade hon.

Det fortsatte att gå. Arm i arm
gick de tillbaka över bron.
Det var dags att skiljas.

– Jag har inte alls tänkt på att vi skulle gifta oss,
sa hon sen.
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