ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

VIRGINIA WOOLF

Mrs Dalloway

OM ARBETSMATERIALET
Det här arbetsmaterialet hör till boken Mrs Dalloway av Virginia Woolf. 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, grammatikuppgifter, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.

OM BOKEN
Mrs Dalloway är skriven av Virginia Woolf och kom ut första gången 1925. Boken är översatt
till svenska av Catharina Andersson.
Mrs Dalloway gavs ut under den litterära epok som kallas modernismen, och anses vara en
väldigt typisk bok för sin tid. Under modernismen försökte såväl författare som konstnärer
tänja på gränserna och bryta mot gamla regler för hur litteratur och konst skulle se ut.
Virginia Woolfs sätt att skriva kallas stream of consciousness (”medvetandeström”) och
beskriver det som karaktärerna tänker och känner. Precis som tankar kan flytta sig
genom olika associationer är berättarstilen ofta ganska hoppig. En inre monolog där
karaktären observerar sin omgivning, tänker, funderar och ”pratar med sig själv” är vanligt
förekommande. I elevmaterialet finns en övning som handlar om författarens stil som
eleven ska försöka efterlikna.
Mrs Dalloway utspelar sig under ett enda dygn i London under juni månad.
Romanens första mening är klassisk och lyder: "Mrs Dalloway sade att hon skulle köpa
blommorna själv.” Den inleder även denna bearbetade version.
I början av boken finns en förteckning av de karaktärer som finns med i boken. Läs gärna
igenom den före läsningen.
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OM FÖRFATTAREN
Virginia Woolf räknas som en av 1900-talets viktigaste författare. Hon föddes 1882 i London
och hette då Virginia Stephen. Hennes föräldrar hade varit gifta förut och hade både egna
och gemensamma barn.
Modern dog redan 1895 och när fadern dog 1904 flyttade Virginia tillsammans med systern
Vanessa och två av bröderna till en lägenhet på Gordon Square nummer 46 i Bloomsbury,
London. Där formades efter hand den så kallade Bloomsbury-gruppen, som blev en viktig
grupp för den kulturella utvecklingen under modernismen i Storbritannien.
Gruppen träffades regelbundet hemma hos syskonen och några av gruppmedlemmarna
var ekonomen och filosofen John Maynard Keynes, biografiförfattaren Lytton Strachey,
konstkritikerna Clive Bell och Roger Fry, samt författaren Leonard Woolf. Vanessa gifte sig
senare med Clive Bell och blev själv en känd konstnär. Virginia gifte sig med Leonard Woolf.
Tillsammans grundade de bokförlaget Hogarth Press.
Virginia Woolf tillbringade mycket tid i sitt och Leonards sommarhus Monk’s House som
låg i det lilla samhället Rodmell. Systern Vanessa hade ett sommarhus i närheten som hette
Charleston. Där bodde hon tillsammans med sin älskare Duncan Grant. Maken Clive Bell
flyttade dit när andra världskriget bröt ut och John Maynard Keynes hade ett eget rum i
huset. Båda husen är nu museum och går att besöka.
Virginia Woolf led av psykisk ohälsa och försökte ta sitt liv flera gånger. Hon dränkte sig i en
flod nära sitt sommarhus i mars 1941.
Mrs Dalloway är en av Virginia Woolfs mest kända böcker. Andra berömda böcker hon skrivit
är Orlando, Till fyren och Ett eget rum.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Mrs Dalloway utspelar sig under ett dygn. Berätta om ett viktigt eller typiskt dygn i ditt liv.
2. I Mrs Dalloway ordnar Clarissa en stor fest. Hur tycker du att en perfekt fest ska vara?
Var ska den vara? Vilka ska vara där? Vad ska ni göra? Berätta!

Diskutera
1. Det finns flera berättare i Mrs Dalloway. Vem tycker ni mest om? Varför?
2. Både mr och mrs Dalloway tänker mycket, men säger lite. Det leder till att de ofta
missförstår varandra. Vilka råd skulle ni vilja ge dem för att få ett bättre äktenskap?
3. Enligt vissa ska Septimus vara Virginia Woolfs alter-ego, det vill säga den karaktär som
är mest lik henne själv. Vad tycker ni om hur hans fru hanterar hans mående? Hur tror ni att
man bäst hjälper en person som mår väldigt dåligt psykiskt?
4. Mrs Dalloway vill egentligen inte alls ordna någon fest, men ändå gör hon det. Varför tror
ni att hon gör saker som hon inte vill? Brukar ni göra det? Varför? Varför inte?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
3

