Hemsöborna

- funderingsfrågor, diskussionsfrågor
och skrivövningar
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 6-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion,
högläsning, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Hemsöborna kom ut första gången 1887 och den utspelar
sig i Stockholms skärgård
Vad vet eleverna om den tiden?
Ta reda på lite mer om hur folk levde då.
Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström och
Strindbergs Röda Rummet utspelar sig i Stockholm under
ungefär samma tid. De finns som lättläst. Läs dem gärna
tillsammans.
I Hemsöborna får naturen ta stor plats. Vad vet eleverna
om skärgården? Använd gärna bilder och kartor. Ta tillfället i akt att lära er fler namn på fåglar, blommor och träd.

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har förstått det man läst. För många frågor kan störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer fördjupande uppgift.
Använd dem efter eget huvud och lust.
Carlsson kommer till Hemsö (sidorna 7-27)
• Var kommer Carlsson ifrån?
• Vad vill pigorna svara på och vad vill de inte svara på?
• Varför har gumman Flod anställt Carlsson?
• Vad tycker Gusten om Carlsson?
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Inled-oss-icke-i-frestelse
utan-fräls-oss-ifrån-ondo
(sidan 26) Vad är det här för ramsa?
Söndag (sidorna 28-41)
• Vad är en timmerskog?
• Vad vill Carlsson göra på gården?
• Varför ska Carlsson inte sova i soffan längre?
Carlsson ordnar allt (sidorna 42-58)
• Hur gör Carlsson för att få drängarna att jobba mer?
• Vad vill Carlsson göra för att få in mer pengar till gården?
• Varför vill alla klä sig fint?
• Vad är slåtter?
• Först räfsar Ida efter Carlsson och sedan föreslår folket att gumman Flod ska räfsa efter
honom. Vad är speciellt med det, tror du?
Planer för framtiden (sidorna 59-82)
• Var Ida kär i Carlsson, tror du?
• Varför kommer pastorn till gården?
Lust och begär är en sak
och gifta sig är en annan sak.
(sidan 76) Vad menar Carlsson med det? Håller du med?
• Älskar Carlsson och gumman Flod varandra?
Bröllopet (sidorna 83-113)
• Vad får Gusten att ändå vilja komma till bröllopet?
• Har du varit på bröllop? Vilka likheter kan du se med bröllopet mellan Carlsson
och gumman Flod?

Stora förändringar (sidorna 114-136)
• Ibland är Carlsson väldigt arbetsam och intresserad av gården. Andra perioder är han inte
alls lika intresserad. När är han mer intresserad?
Vinter (sidorna 137-167)
Hon var utmattad.
Hon satte sig ner och skrek och grät.
(sidan 141) Vad tror gumman Flod har hänt?
Men ta ingen bortifrån som är annorlunda.
Lika barn leka bäst.
(sidan 144) Var menar gumman Flod? Har hon rätt?
• Varför hamnar kistan i vattnet?
Tänk på att den enes död
är den andres bröd.
(sidan 161) Vad betyder det?
• Det blir en ovanlig begravning. Vad gör de?

Allan Edvall som Carlsson.

Högläsning ur originaltexten med uppgifter
Till högläsningsförslagen har vi utgått ifrån Hemsöborna utgiven i serien August Strindbergs
samlade verk nationalupplaga utgiven av Stockholms universitet 2012.

Inledningen
Läs första kapitlet Carlsson kommer till Hemsö från Han kom en afton i april till och med
Inte blev han klokare av det (sidorna 7-9)
Läs högt ur inledningen till originaltexten från Han kom som ett yrväder till och med Så den
blev han inte klok på!
Vad får vi veta om Carlsson, om pigorna och om Madam Flod i den här inledningen?
Inledningen är ett exempel på In medias res, berättelsen börjar med att gå rakt in i handlingen, mitt i ett skeende.
Kan ni komma på fler böcker eller filmer som börjar In medias res?
Skriv några egna inledningar till berättelser på liknande sätt.
Eller ta kända böcker och skriv nya inledningar till dem i In medias res-stil.

Bröllopssamtal
Läs ur kapitlet Planer för framtiden från Vad är det för prat jag hör överallt till och med De
samtalade till långt in på natten. (sidorna 75-80)
Läs högt ur originaltexten från Vad är det för prat som går i socknen här till och med
därmed var förbundet beseglat om dock ännu icke stadfästat. (sidorna72-75)
Läs gärna texten flera gånger. Pröva olika sätt att läsa den på. Överdriv gärna undertexten.
Prata om: Om det var idag, vad skulle Carlsson och gumman Flod säga då?
Och om de vore unga?
Arbeta två och två och skriv en egen dialog mellan två som vill bli ihop.

Begravningen
Läs ur kapitlet Vinter från Alla var trötta till och med över livets stormiga vatten. (sidorna
164-167)
Läs högt ur originaltexten från För att emellertid få ett någorlunda avrundat slut till och med
över det nyckfulla livets blåsiga fjärdar och sund. (sidorna 133-134)
Prata om stämningen i texten och hur Strindberg använder naturen för att
förstärka upplevelsen.
Begravningen blir ett slut på en generation, gumman Flod, men också för Carlssons tid på
Hemsö. Begravningen blir också en ny början för Gusten.
Prata om övergångar i livet. Vilka viktiga ritualer eller händelser betyder något idag?
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