ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

GEORGE ORWELL

Djurens gård

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Djurens gård av George Orwell. 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
Djurens gård är skriven av George Orwell och gavs ut för första gången 1945. Den
handlar om djuren på en gård, men är egentligen en satir som kritiserar Stalins styre i
Sovjetunionen.
Boken originaltitel är Animal Farm: A Fairy Story, det vill säga Djurens gård: En saga. Den är
skriven som en fabel, en saga där djur har huvudrollerna. Den första svenska översättningen
fick titeln Djurfarmen.
Den här versionen av Djurens gård är bearbetad av Tony Evans och är översatt till svenska av
Catharina Andersson. Den ingår i Vilja förlags serie Tidlösa berättelser.

OM FÖRFATTAREN
George Orwell hette egentligen Eric Arthur Blair. George Orwell var hans pseudonym, hans
författarnamn. Han föddes 1903 och var en brittisk författare och journalist. Orwells två
mest kända böcker är Djurens gård (1945) och 1984 (1949) som båda har getts ut i bearbetad
form av Vilja förlag.
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Inför läsningen
Läs mer om boken på sidan 5 under rubriken ”Bakgrund”.
På sidan 6 finns en kort presentation av de viktigaste karaktärerna. Gå igenom dem med
eleverna inför läsningen.

Sätt i boken i ett sammanhang
Djurens gård kom ut i augusti 1945 då andra världskriget just avslutats i Europa. Tyskland
förlorade kriget och Sovjetunionen stod som vinnare tillsammans med Storbritannien,
Frankrike och USA.
Ledare för Sovjetunionen var Josef Stalin och landet fick stor makt över de östra delarna av
Europa. För att eleverna ska kunna uppskatta boken som mer än en saga är det viktigt att de
får kännedom om Stalin och hans stora makt.

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Gå igenom Gamle majorens tal på sidorna 8 till 11. Vad är det han vill säga? Vad ska
djuren kämpa för? Vilka är deras fiender? Hur ska djuren leva?
2. Gamle majoren kallar djuren för ”kamrater” som är ett annat ord för kompis eller vän,
men också ett ord som används av Stalin och andra som tillhör kommunismen. Vilka
andra sätt har olika politiker hälsat publiken med?
3. Djurens gård är en fabel, det vill säga en djursaga. Känner du till andra sagor där djur har
huvudrollerna? Berätta.
4. Animalismen bygger på sju punkter (sida 18). Vilka sju regler skulle du ha om du skapade
en egen -ism som berättade hur samhället ska styras?
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Diskutera
1. Varför tror ni att George Orwell valde att kritisera Stalin och Sovjetunionen med
hjälp av en fabel där djur spelar huvudrollerna?
2. Vad tycker ni om sättet berättelsen är skriven på? Vad tycker ni om? Vad tycker ni
inte om?
3. Läs gemensamt de sju reglerna för animalismen på sida 18. Vilka regler håller djuren
fast vid? Vilka bryts? Vad har ni för tankar kring deras beteende?
4. Vilka karaktärer tycker ni om? Vilka tycker ni inte om? Förklara och jämför.
5. På vilket sätt är karaktärerna djur? På vilket sätt är de människor?
6. Grisarna anser att de förtjänar mer makt och bättre mat än andra. Vad tycker ni om
deras agerande? Vad tror ni att George Orwell har för tankar kring makt?
7. Vad tycker ni om slutet? Hade ni föredragit ett annat slut? Varför? Varför inte?
8. Vad tror ni George Orwell vill säga med sin bok?
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