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OM ARBETSMATERIALET

Det här är ett arbetsmaterial till boken 1984 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

1984 är skriven av George Orwell och gavs ut första gången 1949. Den utspelar sig 
i ett framtida samhälle, kallat Oceanien, där Partiet styr allt. Ledaren, Storebror, 
kontrollerar till och med människornas tankar. George Orwell skrev boken efter 
andra världskriget och kritiserar länder där politiska ledare struntar i demokratin och 
begränsar befolkningens frihet.

Huvudpersonen heter Winston Smith och han drömmer om ett liv i frihet. När han 
träffar Julia och blir förälskad har han ännu ett skäl att längta efter ett bättre liv där 
de kan vara tillsammans.

Den här versionen av 1984 är bearbetad av Tony Evans och 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 3 under rubriken ”Bakgrund”.

På sidan 5 finns en kort presentation av de viktigaste karaktärerna och på sidan 6 finns 
en rad uttryck som är viktiga att känna till för att förstå boken. Gå igenom dem med 
eleverna inför läsningen.

MUNTLIGA UPPGIFTER

Berätta

1. Hur skulle du beskriva 1984 för någon som inte har läst boken?

2. Läs Partiets tre slagord på sidan 10. Hur lyder de? Vad tror du att de betyder?

3. Beskriv livet i Oceanien. Vilka saker hade du haft lättast och svårast att acceptera?

4. 1984 är en dystopi, en dyster och hemsk framtidsskildring. Berätta om den värsta 
framtid du skulle kunna tänka dig. Liknar den det samhälle Orwell skriver om?

Diskutera

1. Hur tror ni att det skulle vara att leva i Oceanien?

2. Alla barn ska vara med i Spionklubben för att lära sig spionera på vuxna. Vad har ni 
för tankar kring det?

3. Boken heter 1984 och utspelar sig under samma år. Vårt samhälle såg inte ut så här 
1984 och inte nu heller, men vilka delar av Orwells beskrivning tycker ni stämmer in 
på dagens samhälle?

4. Winston arbetar med att ändra gamla tidningar så att de ska stämma med det 
Partiet vill att befolkningen ska tro. Hur påverkar det människorna som bor 
i Oceanien, tror ni?

5. Partiet ändrar också språket genom att skapa ett nyspråk som har färre ord.  
Vad är syftet?

6. Varför tror ni att Winston och Julia tar så stora risker för att få träffas?

7. Vad tycker ni om Winstons agerande? Hur hade ni gjort om ni levde i Flygbas 1?



GEORGE ORWELL 1984

3

                – lättläst för vuxna  •  www.nyponochviljaforlag.se 

8. Vad tycker ni om sättet berättelsen är skriven på? Vad tycker ni om?  
Vad tycker ni inte om?

9. Vilka karaktärer tycker ni om? Vilka tycker ni inte om? Förklara och jämför.

10. Vad tycker ni om slutet? Hade ni föredragit ett annat slut? Varför?

11. Vad tror ni George Orwell vill säga med sin bok?


