
Elakt , osant skvaller och svartsjuka blir Desdemonas död. 

Vem anser du har störst skuld till Desdemonas död? 

 
(Sätt siffra 7 för den som du tycker är mest skyldig till hennes död, siffra 6 för den som 

har lite mindre skuld, siffra 5 till nästa och så vidare) 

Alla måste få en siffra av dig. 

Siffra Vem anser du har störst skuld till Desdemonas död? 

 Är det Desdemona själv som intet ont anande fortsätter att be Othello att 

anställa Cassio igen? 

 Är det Jago som hittar på allt elakt och osant skvaller 

 Är det Othello som dödar sin älskade Desdemona för att han tror att hon 

har varit otrogen? 

 Är det Cassio som inte tar reda på var näsduken kommer ifrån och som inte 

märker hur Jago lurar honom? 

 Är det Rodrigo som låter sig luras av Jago och inte respekterar att 

Desdemona är gift? 

 Är det Desdemonas pappa som varnar Othello och säger att den som svikit 

sin pappa också kan svika sin man? 

 Är det Emilia, Jagos fru, som inte berättar för Othello att Jago hade tagit 

Desdemonas näsduk förrän Desdemona är död? 

 

Motivera dina siffror: 

Desdemona fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________  

Jago fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Othello fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Cassio fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________  

Rodrigo fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________  

Desdemonas pappa fick siffran ____ av mig därför att __________________________  

___________________________________________________________________________  

Emilia fick siffran ____ av mig därför att _________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Beskriv med en mening vad Othello handlar om. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vem har störst skuld till Desdemonas död? 

Hög siffra ger stor skuld- låg siffra liten skuld 

Elev Desdemona Jago Othello Cassio Rodrigo Desdemonas 
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