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Att vara eller inte vara...

”Vad övrigt är, är
tystnad.”
Ur Hamlet

INTRODUKTION
Du känner säkert igen orden ovan och
kanske kan du fortsättningen på citatet
också. Orden sägs av Hamlet som är
huvudperson i Shakespeares pjäs med
samma namn. På någon scen i världen
spelas det alltid en pjäs av Shakespeare.
Under några veckor framöver ska vi lära
oss mer om honom och hans pjäser. Spelet
kan börja!
”The Globe” - Shakespeares teater som nu är återuppbyggd i London

TIDSPLAN
v 38 Introduktion och genomgång av
Shakespeare
Eget arbete
OBS! Onsdag = utvecklingssamtal
Shakespeares hus i Stratford-on-Avon

v 39 Eget arbete
Genomgång The Globe
OBS! Torsdag = studiedag
v 40 Eget arbete
Torsdag: läxa s. 84-85, 87-89 +
ant.
v 41 PROV (onsdag): s.84-89 i Ess,
keynote, anteckningar etc.

William Shakespeare 1564-1616

DETTA KAN DU LÄSA PÅ INFÖR LÄXFÖRHÖR/
PROV:
- sid. 84-89 i Ess i Svenska
- Anteckningar från genomgångar
- Svaren på instuderingsfrågorna
- Försök se samband mellan Shakespeare,
hans verk och hans samtid.

SHAKESPEARE

Läs sid. 84-85 och sid. 87-89 i läroboken
innan du börjar besvara frågorna.
1. Var och när föddes William Shakespeare?
2. Vad vet du om hans föräldrar?
3. Vem var Anne Hathaway?
4. Hur försörjde sig Shakespeare när han först
kom till London?
5. Vad skrev Shakespeare förutom pjäser?
6. Vilka olika grupper/typer av pjäser skrev
Shakespeare? Ge exempel på en pjäs från varje
grupp.
7. Hur/Varifrån fick Shakespeare inspiration till
sina pjäser?
8. Varför blev Shakespeares pjäser så populära?
9.Varför tror du att Shakespeares pjäser
fortfarande spelas över hela världen? Kanske har
du delvis svarat på denna fråga redan i fråga 8?!
10. Vad handlar ”Romeo och Julia” om? Berätta
kortfattat!
11. Vad handlar ”Macbeth” om? Berätta
kortfattat!
12. Var och när dog William Shakespeare?
13. Vad betyder följande ord:
A: förbittrad
B: tyrann
C: idealist
D: rämna
E: fåfänga
F: förödmjukande
G: maktlysten
H: samvetskval

SIDAN
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Titta på ”teaterskissen”, läs igenom dina
anteckningar och läs sid. 86 i läroboken
innan du börjar besvara frågorna.
14. Vad hette Shakespeares teater?
15. Var spelade man?
16. Varför spelade man på dagen?
17. Beskriv hur teatrarna såg ut.
18. Var befann sig publiken?
19. Vad betydde hissad vimpel?
20. Varför fanns det en lucka i golvet?
21. Vad vet du om skådespelarna?
22. Vilka slags människor gick på teatrarna?
23. Alla gillade inte teatrarna, t.ex. prästerna och
Londons borgmästare. Vad tror du att det var
som de inte gillade?
24. Vad kunde man få se i en pjäs? Vad innehöll
pjäserna?
25. Varifrån kunde pjäsförfattarna hitta sin
inspiration?
26. Varför tror du att teatrarna var så
välbesökta? Varför gick så många människor dit?
27. Idag är det svårare att locka människor till
teatrarna, särskilt ungdomar. Varför har det
blivit/är det så?
28. Vad betyder följande ord:
A: åskådare
B: yngling
C: trashank
D: likgiltig
E: rekvisita
F: kuliss
G: komik (komedi)
H: tragik (tragedi)

