
Lärarhandledning Vilhelm Moberg 
 

Han är pojken som från fattigdomen i Småland reste sig och blev en av våra mest 

älskade författare och samhällsdebattörer.  Han föddes i ett soldattorp i Moshultamåla 

1898, där han lade grunden till sitt författarskap genom att lära sig skriva med hjälp 

av en kolbit och omslagspapper. Hans böcker har översatts till flera språk, bland annat 

hans utvandrarepos och Raskens för att nämna några.  Han är mannen som alltid stod 

på den svages sida och han är den vars verk fortfarande lever kvar, även om han varit 

död i över 40 år. Han är Vilhelm Moberg.   

 

 

Före filmen 

 Vad känner klassen redan till om Vilhelm Moberg ?  

 Har de, och i så fall hur, kommit i kontakt med hans verk?  

 

Efter filmen 

 Vilka nya frågor skapar filmen?  

 Diskutera gemensamt ”Finns det några svåra ord?” 

 

Frågor till filmen 

 

 På vilket sätt präglades Vilhelm Moberg av sin uppväxt? 

 Vad är ett soldattorp? 

 Beskriv Moberg som författare 

 Varför, tror du, att han blev så pass stor (känd) som han blev? 

 När skrev han sin första bok? Vad handlade den om? 

 Vad tyckte du var mest intressant i filmen? Varför?  

 Samhället förändrades mycket medan Moberg levde, kan du nämna några 

viktiga historiska händelser? 

 Varför kunde inte den ryske författaren Solzjenitsyn ta emot sitt Nobelpris? 

 Vilhelm Mobergs mest kända verk är Utvandrareposet, varför har de böckerna 

blivit så populära?  

 Vad är en bannbulla?  

 Varför tror du att det blev sådan uppståndelse kring den första boken om 

Utvandrarna? 

 Varför utvandrade så många svenska till Amerika under  slutet av 1800-talet 

fram till cirka 1920? 

 Hur gick det för de som utvandrade? 

 
Ta reda på mer 
 

 Vilhelm Moberg var inte bara författare utan också journalist och 
samhällsdebattör.  Nämn en händelse som han var med och påverkade. 
Förklara bakgrunden och skriv vilken ståndpunkt Vilhelm Moberg hade 
och hur händelsen slutade. 
 

 Välj en av Vilhelm Mobergs böcker, hur speglar boken samhället under 
den tiden som boken handlar om? 

 



 Om Vilhelm Moberg hade levt idag, hur tror du han hade fungerat i vårt 
moderna samhälle? 

 
 

 


