
Othello 
1. Tycker du att Jago var smart? Motivera ditt svar. 
”Han är smart för att han förstått hur han kan använda Desdemonas näsduk som bevis 
för att  Othello inte ska lita på Desdemona.” Ninja 
” Nej, han var en helt elak person, för en smart person gör inte dumma saker.” Laila 
” Han är ju inte osmart egentligen. Planen som han har genomfört är ju ganska 
genomtänkt. Men bara för att planen var det, betyder det inte att handlingarna var det. 
Utgången blev ju inte som han hade tänkt sig.” Elin 
”Ja,men han var smart på ett negativt sätt. Det var synd att han började lura människor. 
Han hade ju kunnat bygga bra relationer istället, blivit en bra militär och varit nära vän till 
Othello.” Sakina  
”Han var listig för att han kunde räkna ut vad han skulle göra för att få som han ville, men 
osmart då han aldrig tänkt på följderna.” Julia 
”Nej,han var manipulativ. Han var smart på ett jättedåligt sätt.” Saiid 
” Ja, smart ifall man inte tänker humant.” Stina 
” Ja,jag tycker att han är smart. Han vänder alla mot varandra utan att de vet om det.” 
Heaven 
”Jag tycker att han var smart för att han lyckades manipulera de flesta att gilla honom 
och tro att han är en god man.” Linda 
”Ja, han var smart men på ett negativt sätt för han lurade människor och tog pengar ifrån 
dem.” Arien 
”Ja, han tänkte ju ut allt väldigt listigt.” Agnes 
”Nej, han var absolut inte smart, för när man är smart gör man inte dumma saker mot 
andra för att få en plats eller för att uppnå något annat.” Basira 
” Han var ju inte så smart eftersom han förlorade mer på det än vad han vann.” Minna 
”Ja, fast han var ju elak.” Jenny 
” Jag tycker att han var jättesmart eftersom han kunde lura alla så lätt för att tt kunna nå 
sina elaka mål.” Azarakhsh 
”Ja, jag tycker att han är smart för att Othello trodde på allt som Jago planerade.” 
Nathalie  
”Nej,han var inte smart eftersom han mördade så många personer.” Abshir 
” Ja,för att han lurade alla.” Elias 
” Jag tycker inte alls att Jago är smart  eftersom en person som förstör andras liv inte alls 
är smart eller klok.” Farzaneh 
” Det var smart tänkt men klantigt utfört.” Anton 
”Ja,han var smart därför att han planerar för att lura alla och ta Cassios tjänst.”Esrom 
” Ja, hans plan var att förstöra Othellos och Desdemonas äktenskap och ta Cassios plats 
vilket han lyckades med.” Petra 
” Jo, därför att alla trodde på honom.” Mohammed 
”Ja, han använde Othello och andra på ett smart sätt.” Niklas 
”Ja, det var han, hans planerande fick fullständig genomslagskraft.” Julia 
”Jag tycker inte att han var smart eftersom han var dum och lurade alla bara för att få 
den tjänst som han ville ha.” Homayon 
” Han var smart som visste hur han skulle göra för att få sin plan i hamn. Han lyckades 
manipulera alla innan någon kunde förstå vad som var på väg att hända.” Lisette 
”Ja, men på ett ont sätt för att han planerade allt och lurade många personer.” Fatemeh 
”Egentligen inte eftersom han misslyckades på slutet.” Martin 



” Ja, han lyckades lura Othello och han lyckades att hämnas. Hade han varit osmart så 
hade hans plan inte gått så bra som det gjorde.” Manuel 
Ja, jag tycker att Jago var smart på att göra elaka saker på ett dåligt sätt.” Parvin 
” Ja, han var ganska smart, han hade ju planerat allt in i minsta detalj och var väldigt 
manipulativ.”Klara 
” Han tänkte själv att han var smart men i verkligheten var han en idiot och mördare.” 
Noormohammad 
”Han var lite smart, men de andra var också dumma eftersom de trodde honom så lätt.” 
Hamza 
”Jag tyckte att han var smart för han visste exakt vad han behövde göra för att lura 
Othello.” Atefe 
”Ja,han är ju det eftersom han lätt kan lura alla på något sätt.” Layth 
 
2. Hur skyddar vi oss mot en Jago? 
”Genom att själv tänka över vad som sägs och verkligen tänka över om det är sant.” Klara 
”Genom att ha ett öppet sinne och inte tro på allt som sägs. Även om det kommer från 
en nära vän.” Manuel 
”Genom att ha tillit till folk men ta det med en nypa salt.” Martin 
”Vi ska försöka att inte bry oss om en person som är likadan som Jago, då tror jag att det 
blir bättre. För om vi bryr oss så växer skvallret mer och mer. ”Atefeh 
”Vi tar reda på egna fakta och låter oss inte luras av vad en person säger. Det är ungefär 
som när man får höra skvaller om en person, att den personen är ”elak” och sedan när 
man själv lär känna personen så har man bildat sig en egen uppfattning och tycker något 
helt annat.” Lisette 
”Genom att inte lita på alla som vi träffar och inte heller tro på vad alla säger. Vi kan 
undvika att prata med de som ger oss negativ energi.” Azarakhsh 
”Inte förlita sig på allt man hör.” Julia 
”För att skydda sig mot en Jago måste man vara väldigt elak mot Jago. Men bara mot 
honom inte mot andra, då kan man avslöja honom.” Gen 
” Man väljer sina vänner noggrant och kanske gör lite mer research och inte dömer folk 
utan att ha ett bevis.” Fanny 
”VI måste ha starka bevis för att tro på någon.” Jamila 
” Inte lita blint på någons skvaller.” Niklas 
”Att man ska vara lite försiktig och inte lita på alla människor.” Mahammed 
”Prata med alla, vara källkritisk.” Maria 
”Att använda sin hjärna och inte lyssna på någon som säger dåliga saker eller försöker 
lura dig eller mig.” Abshir 
”Vi kan vara uppmärksamma när någon berättar något, är det här verkligen sant? Sedan 
kan det alltid vara bra att dubbelkolla med andra källor.” Petra 
” Man måste ta reda på sanningen själv.” Esrom 
” Att försöka ta reda på källan och prata med personen som det skvallras om samt 
försöka stänga ”Jago” ute.” Anton 
” Det är svårt att säga hur vi ska skydda oss mot en sådan person men det bästa är att 
lämna sådan vänner eller inte lyssna på vad han eller hon säger.” Homayon  
”Man måste alltid ta allt som sägs med en nypa salt och inte tro på alla. Man märker 
ganska snabbt om någon är falsk tycker jag och om hen bara vill snacka skit. Då kan man 
ju försöka hålla sig på avstånd till sådana människor.” Julia 



” Man ska inte lita på någon för mycket, inte heller på sig själv.” Benham 
” Försöka att inte lita på folk alltför mycket, ett bra sätt är ju att se till att alltid fråga 
personen ifråga som man hört skvallret om innan man dömer någon. Sen försöker jag 
aldrig döma en person utifrån saker jag hört, utan jag vill bilda mig en uppfattning först.” 
Cecilia 
”Att vara smart och inte låta den personen gå över gränsen med skvallret.” Nabil 
”Agera inte förrän du ser själv om det stämmer.” Sheilla 
”Det som man hör är inte lika säkert som det man ser, man måste vara säker innan man 
bestämmer något.” Darwish 
”Vi ska inte bry oss om vad människor tänker eller skvallrar om oss, de som skvallrar om 
oss ska vi inte lita på.” Farzaneh 
”Genom att inte lyssna på rykten, prata med personen direkt och gå till grund med 
problemen, framförallt inte själv ljuga och starta rykten.” Sara 
” För att skydda sig mot en Jago är det viktigt att inte tro på allt som en person säger . Vi 
måste tro på allt det som en person säger. Vi måste fråga flera personer om det är 
någonting som vi undrar över och inte bara lita på en person.” Abbas 
”Litar hellre på den som skvallret gäller och ifrågasätta det man hör.”Linda 
” Inte tro på någonting som sägs om någon annan, om det inte skulle vara personen själv 
som säger det. Men även då har ingen rätt att sprida det vidare om inte den som det 
handlar om har sagt det.” Amanda 
” Vara lite cynisk och realist. Prata med den som skvallret handlar om.” Anna 
”Känna tillit till varandra och undvika Jagotyper.” Simon 
” Samtala med varandra.” Stina 
”Tro inte på någon som du inte är säker på. Alla människor är inte bra, döm inte någon 
från ditt första möte med någon.”Hamza 
”Vara skeptisk och höra vad andra har att säga. Inte vara för blind av känslorna som kan 
påverka en.” Julia 
” Att inte bry sig om en person som är som Jago.” Laila 
” Att försöka tala sanning.” Ninja 
”Kolla om källorna är trovärdiga.” Elin   
 
3. Elakt osant skvaller dödade Desdemona. Vem bär skulden när skvaller dödar någon 

annan? Är alla som deltar i skvallret lika skyldiga? 
”Skvaller idag och i Othello tycker jag ser väldigt lika ut. I dagens läge skvallrar man om 
vem som har bedragit någon på något sätt, precis som man gjorde då. Alla som deltar i 
skvallret är skyldiga- man har ett ansvar att inte sprida saker man inte vet är sanna. 
Dessutom, vad har dessa personer med saken att göra. Skvaller är det värsta som finns, 
för den som blir utsatt vet inte ens om det själv.” Amanda 
”Den person som skvallrar först är mest skyldig och sedan är det de som lyssnar på 
skvallret men inte berättar sanningen.” Esrom 
” Alla som deltar i skvallret är skyldiga.” Linda 
” Den som delar skvaller, den som ”eldar på ” och den som agerar utan att kolla upp vad 
som är sant och inte sant- alla de är skyldiga.  Skvaller i min ”kultur” är så vanligt att man 
lär sig att inte tro på allt, kan vara allt från otrohet till vad någon åt till middag.” Sara 
” Alla som deltar när någons skadas av skvaller är skyldiga.” Darwish 
” Alla som tror på skvaller och skickar det vidare är skyldiga.” Nabil 



” Alla bär väl en viss skuld i skvaller, men det är alltid den som startar skvallret och sedan 
de som för det vidare som är bovarna. Jag och mina kompisar skvallrar faktiskt mest om 
killar och framför allt folk vi hatar gemensamt.” Cecilia 
”Alla som skvallrar är skyldiga. I min kultur, som är en hederskultur, skvallrar man mest 
om flickorna och vad de gör.” Nazia 
” Den som startar skvallret, den som sprider det vidare, den som lyssnar på det och tror 
på det istället för att dubbelkolla. Alla är lika skyldiga eftersom alla upprätthåller det.     
Vi skvallrar mest om vad någon gjort som är antingen elakt eller pinsamt.” Petra 
”Alla som deltar i skvallret är lika skyldiga. Vi får inte skvallra om någon därför att det kan 
påverka deras liv. ” Marzia 
” Skvaller är någonting icke fördelaktigt, när skvaller skadar någon annan bär samtliga 
som aktivt deltagit i handlingen ett ansvar. Skvaller i min kultur handlar om ovisshet och 
avundsjuka.”  Julia 
”Jag tycker att den som börjar skvallret bär mest skuld och alla som deltar i skvallret är 
lika skyldiga.” Azarakshsh 
”Den som startar skvaller är den som bär skulden. Dagens skvaller handlar om vem som 
har legat med vem,vem som är tillsammans med vem osv. ” Lisette 
”Jag tänker att den som skvallrar något osant bakom någons rygg bär störst skuld. De 
andra som är med i skvallret är inte lika skyldiga om de inte vet om skvallret är sant eller 
inte.” Homayon 
” I min kultur handlar det mest om att peka ut någon till syndabock.” Martin 
” Alla som är med och deltar i skvaller bär en viss skuld, sen bär vissa mer och vissa 
mindre.  För det mesta handlar skvaller i min umgängeskrets om onödiga saker som vilka 
som har gjort slut, vem som var pinsammast och spydde under helgens fest, om sex, 
droger och vem som snyltar cigg.” Manuel 
”Alla som skvallrar delar på skulden. I min kultur så är skvaller lika farligt som i Othello, 
skvaller om människor som kan göra att man dödar varandra.” Noormohammad 
” Den som startar skvallret bär mest skuld. Alla som deltar och sprider skvallret är 
självklart också skyldiga. Skvaller är för mig att snacka skit. De som skvallrar mest är 
osäkra människor.” Elin 
”Alla som skvallrar är skyldiga när skvaller skadar någon men den som startar skvallret är 
mest skyldiga. Ungdomar skvallrar mest om vem som är falsk, vad man har gjort om man 
har snackat skit.” Heaven 
”Skvaller handlar om rasism, hat mot kvinnor, en mytbildning skapas och upprätthålls. 
Jag tänker på att delta i och upprätthålla skvaller är förståeligt, men inte försvarbart.” 
Stina 
 
  
4. Kan man vara för snäll? Ligger det ett ansvar hos människor att inte vara för 

godtrogna/blåögda? Tänk på Cassio,Desdemona och Emilia! Motivera ditt svar. 
” Ja,det är ingen ursäkt. De borde ha varit mer uppmärksamma och inte gjort saker som 
de inte hade en aning om.” Heaven 
” Ja, på ett sätt. Det kan ”skada” en själv att vara för godtrogen mot alla. Men samtidigt 
uppskattar alla en snäll människa.”Anna 
” Klart att det går att vara för snäll och godtrogen. Det ligger ett ansvar hos alla.” Elin 
” Ja, det är sant att man kan var för snäll, men det är viktigt att vi är positiva mot andra 
för då blir andra positiva mot oss.” Noormohammed 



”Man kan vara för snäll och det är när man låter sig bli trampad på. Jag tycker att man 
har ansvar för sina egna handlingar, men går inte att göra så mycket om man är 
trög(blåögd) på riktigt.” Manuel 
” Detta är en väldigt komplicerad fråga, jag anser personligen att det mest fördelaktiga 
grundas i principen att ständigt vara på sin vakt. Klart att det finns väldigt godtrogna 
människor som anser att varje individ är god, vilket tyvärr inte stämmer med 
verkligheten.” Julia 
” Ja, man kan vara för snäll. Det gynnar inte en själv om man prioriterar bort sig själv före 
andra.” Fanny 
” Om man är så snäll att det drabbar en själv så är det ju inte bra. Jag tror att man ska 
akta sig för att vara för godtrogen.” Niklas 
” Ja, det finns människor som är alldeles för snälla och tittar blint på andra. Ja,det kan 
leda till något farligt även om det inte är ett brott i sig att vara för snäll.”  Petra 
”Ja, absolut,men det drabbar nästan bara en själv om man är för godtrogen.” Anton 
”Om man är för snäll ska man vara lika smart också.” Benham 
” Det är verkligen inte många som är ”för snälla” nuförtiden, man ska lite på folk till en 
viss gräns. det finns ju saker som jag själv aldrig skulle berätta för någon,just för att det 
inge går att lita på någon till 100 procent” Cecilia 
”Ja,det tror jag. För att de som är lättlurade är de som hjälper till med att föra skvallret 
vidare och kan skada någon annan illa.” Nabil 
” Man kan inte vara för snäll. Men folk tar alltid ens snällhet, för ens svaghet och där blir 
det fel.” Heaven 
” Jag tror att man kan vara för snäll och då är det lätt att bli utnyttjad av personer som 
Jago.” Farzaneh 
” Ja, det kan man. Men människor får inte vara lättlurade och de måste vara smarta och 
fråga om saker eftersom andra människor ibland vill göra dåliga saker.” Laila 
” Jag vet inte riktigt. Att vara godtrogen tills motsatsen är bevisad är ju uppenbarligen 
skadligt. Godtrogen men kritisk kanske.” Stina 
” Ja, det kan man nog. Man måste kunna säga ifrån och inte bara vara till för andra.” 
Klara 
 
5. Jämför kärleken som den var då och som den är idag. Skillnader och likheter. 
”Kärleken har varit densamma under alla tider, men synen på giftermål  och otrohet har 
ändrats under tidens gång.” Cecilia 
”Kärlek är kärlek tycker jag, det är ingen skillnad om det är idag eller om det var förr i 
tiden, den är lika stark.” Nabil 
” Det känns som om kärleken var mer passionerad förr i tiden. Det var även mer heder 
inblandad, man skulle ju aldrig döda en människa för att de var otrogna, om man är 
normal. Nu för tiden är det inte lika skuldbelagt för tjejer att ligga med många personer. 
Julia 
”Kärleken är intensiv, stark och dramatisk, ganska lika då som nu fast på olika sätt.” 
Klara 
”Idag- mer äkta. I alla fall i Sverige skiljer man sig om kärleken tar slut, vilket man inte var 
tillåten att göra förr.” Amanda 
” Som tjej är man mer självständig.” Lind 



” Jag tycker att kärleken var mer ytlig förr, det skulle vara på ett visst sätt och denna mall 
skulle följa. Idag kan kärlek vara på så många olika sätt. En likhet tycker jag är svartsjuka, 
lika stark än idag. ”Sara 
” Det kanske inte är många som dödar varandra på grund av skvaller idag men många 
begår självmord på grund av kärleken.” Heaven 
” Kärleken är en känsla som är likadan nu som då. Däremot har kanske förutsättningarna 
för kärleken bättrats på vissa ställen.”Anna 
”Kärleken kommer alltid vara densamma. Läser man Sapfos dikter så är 
kärleksbeskrivningen samma idag som då.” Elin 
” Kärleken som den var då var jättestark och de gjorde vad som helst för att nå kärleken. 
Men idag är det inte riktig kärlek. Människor dödar varandra för kärlek idag precis som 
förr i tiden.” Laila 
” Det är stor skillnad för då blev man dödad för att man var otrogen. Man kunde inte 
heller gifta sig med vem man ville.” Sheilla 
” Då var kärleken besatt- nu är den mer avslappnad.” Niklas 
”Jag tycker om den gamla kärleken, ärlig, seriös och långvarig tills döden skiljer oss åt.” 
Benham 
”Man blev lättare och fortare kär förut. Idag går man på flera ”dejter” och ändå kanske 
man inte blir tillsammans medan man då nästan gifte sig meddetsamma Idag har man 
nog högre krav på den man blir tillsammans med och därför hinner man vara tillsammans 
med många under sin livstid.” Lisette 
” Kärleken är väldigt lik ändå, folk är nykära, det skapas avundsjuka baserat på lögner och 
otrohet.” Petra 
”Kärleken är nog inte lika dramatisk men många likheter finns ju idag. Det handlar inte 
om tidsperioden utan kärleken i sig.” Anton 
”I grund och botten är det nog samma sak, bara att kärleksbrott var värre förr.” Martin 
” I det svenska moderna samhället är kvinnor och män mer jämställda. Kvinnor får tala 
lika mycket som män( i alla fall så ska det vara så)och personligen så känner jag att 
otrohet och skilsmässor är väldigt avdramatiserat. ” Manuel 
” Förr var det lätt att bli  kär i en människa men nu är det inte lätt att tro på en 
människa.”Noormohammed 
” Det var stor skillnad på man- och kvinnobilden i ett förhållande. Männen dominerade 
och kvinnorna var de ”undergivna”. Sedan levde man med sin partner livet ut och det var 
viktigt att inte svika den andre.” Julia 
 
 
 
 
 
 
 
 


