Fröken Julie

- högläsning och fördjupning,
närläsnings- och funderingsfrågor
Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen av
August Strinbergs Fröken Julie.
Lektionen är tänkt att komplettera Bonnier Utbildnings ”Känn på litteraturen 3 - en guide
genom tio klassiker” som tar upp den normalsvåra versionen av Fröken Julie.
Ett utdrag ur Fröken Julie ingår i lektionen.
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk,
År: 6-9, gymn, vux
Lektionstyp: Högläsning, reflektion och diskussion, eget
arbete
Lektionsåtgång: 4

Fröken Julie – högläsning och fördjupning
1. Läs om fröken Julies och Jeans drömmar igen.
(sidan 31-32)
Alternativt läs högt ur originaltexten sid 109-110 från Jeans
replik ”Vet ni att ni är underlig” tills Jean avslutat om sin
dröm.
Låt eleverna beskriva med egna ord vad fröken
Julie och Jean drömmer om.
Diskutera om ni tycker att någon av dem får det de
drömmer om.
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2. Hur förändras fröken Julies och Jeans relation
när de har haft sex med varandra?
Tror ni det hade varit någon skillnad om pjäsen istället hade handlat om greve Jean och
Jenny, en av hans anställda?
Vad säger pjäsen oss om könsrollerna, som Strindberg beskriver dem?
Tycker ni att vi ser annorlunda på sex idag?

3. Beskriv fröken Julie och Kristin.
Hur gamla är de?
Får vi veta något om hur de ser ut?
Vad gör de?
Vad tycker de om saker och ting?
Välj ut tre ord som beskriver fröken Julie. Gör likadant med Kristin.
Låt dem vara var sin typ. Fröken Julie är överklasskvinnan.
Kristin är arbetarkvinnan. Vilken av typerna tror ni att Strindberg tyckte bäst om? Varför?

Fröken Julie – närläsningsfrågor
Dramat Fröken Julie är fullt av små händelser som fördjupar
och för dramat framåt.
Följande frågor är stöd för att kunna göra en närmare analys av texten.
Låt eleverna jobba tillsammans med någon av scenerna eller ha frågorna som stöd för ett
gemensamt samtal om någon passage.

Scen 1
• Vilken dag är det?
• I vilket rum börjar pjäsen?
• Vem är där?
• Vem kommer in och vad ställer han på golvet?
• Varför är greven inte hemma?
• Vem har Jean sett dansa på logen?
• Varför tror Kristin att fröken är mer galen än vanligt?
• Vad tror hon är skälet till att fröken inte följde med greven?
• Vad har Jean sett?
• Vad får Jean att äta?
• Vad gör han när Kristin drar honom i håret?
• Vad dricker Jean till maten?
• Vad kokar Kristin?
• Jean säger att fröken inte är fin. Varför är hon inte det?
• Men han tycker något annat om fröken också, vad?
• Vad lovar Jean att han ska göra med Kristin?
• Vem står plötsligt i köksdörren?
• Vad gör hon?
• Vad vill fröken Julie att Jean gör?
• Vad säger Kristin om det?
• Varför blir fröken Julie ilsken?
• Hur slutar diskussionen?

Scen 2
• Vad gör Kristin när hon är ensam i köket?
• Vad berättar Jean när han kommer tillbaka?
• Vad säger Kristin om det?
• Varför vill fröken Julie att Jean ska byta kläder?
• Vad har Kristin gjort?
• Vad gör fröken Julie och Jean då?
• Vad säger fröken Julie att Jean ska kyssa?
• Varför är Jean orolig för att någon ska se dem?
• Vad brukar fröken Julie drömma?
• Vad brukar Jean drömma?
• Jean har fått något i ögat. Vad gör fröken Julie då?
• Vad säger Jean när han varnar fröken Julie?
• Vad menar han när han säger: ”Vet ni inte att det är farligt att leka med elden?”
• Vad gör fröken Julie när han försöker kyssa henne?
• Vad är det för arbete som väntar på Jean?
• En gång blev Jean sjuk av olycklig kärlek. Vem var han kär i då?
• Varför somnade Jean under en fläderbuske?
• Vad hörde Jean när han lyssnade på fröken Julie och hennes väninna?
• Vad säger fröken Julie om det?
• Vad föreslår fröken Julie när Jean vill gå och lägga sig?
• Varför tycker Jean att fröken Julie ska fly?
• Vad gör de?
• Vilka kommer in i köket?

Scen 3
• Titta på bilden. Vad tror du har hänt på Jeans rum?
• Vart tycker Jean att de ska resa?
• Vad ska de göra där?
• Vad ska fröken Julie göra?
• Vad hade Jean i fickan?
• Hur kan Jean ge fröken Julie mod?
• Vilka murar ser Jean mellan dem?
• Vad ser han nu som påminner honom om det?
• Vad behöver han för att kunna klättra uppåt?
• Vad är viktigt för fröken Julie?
• Vilken är fröken Julies enda fråga?
• Vad tror Jean att fröken Julie har?
• Varför vill fröken Julie försvinna?

• Vad har Jean stulit?
• Vad har han ljugit om?
• Hur ville fröken Julies mor uppfostra henne?
• Hur hämnades hon på sin man, fröken Julies far?
• Vad tycker fröken Julie att Jean är skyldig henne?
• Jean säger att tjänstefolk inte har samma problem för att de saknar något, vad?
• Varför kan fröken Julie inte stanna?

Scen 4
• Vem kommer in i köket?
• Vad handlar dagens predikan om?
• Varför vill Kristin inte vara kvar i huset längre?
• Varför tycker Kristin att det är dags för Jean att se sig om efter en ny anställning?

Scen 5
• Vad har fröken Julie med sig?
• Vad ljuger Jean om?
• Varför tror fröken Julie att Kristin ska förstå henne?
• Hur kan Kristin hindra dem från att resa medan hon är i kyrkan?
• Vad kan fröken Julie göra för att komma ur sin knipa?
• Vem ringer i klockan?
• Vad vill han ha?
• Vilken tjänst vill fröken Julie att Jean gör henne?
• Vad gör fröken Julie som vi inte får se?

Fröken Julie – funderingsfrågor
Scen 1
I första scenen presenteras alla personer.
Läs först hela scenen.
Lägg undan texten och beskriv Kristin, Jean och Julie med tre ord var.

Scen 2
Vad tror du Kristin tycker om att fröken Julie gärna dansar med Jean?
Drömmarna som fröken Julie och Jean har berättar mer för oss om dem.
Drömmarna är som en föraning om vad som ska hända längre fram i pjäsen.
Hur tror du att pjäsen slutar?

Scen 3
Vad berättar fröken Julie om sin mamma?

Scen 4
Vad har Kristin för framtidsplaner?

Scen 5
Vad är det som hindrar Jean och fröken Julie från att resa iväg och starta sitt hotell?
Beskriv Kristin, Jean och Julie med tre ord var.
Ta fram de ord du skrev till scen 1. Är de lika? Vad har ändrats?
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