
Stolthet och fördom
 - högläsning med uppgifter,  
läs- och funderingsfrågor 
 
Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen av  
Jane Austens Stolthet och fördom.  
 
På MTM:s skolwebb finns motsvarande upplägg för ytterligare sex klassiker.
Lektionen är tänkt att komplettera Bonnier Utbildnings ”Känn på litteraturen 3 - en guide 
genom tio klassiker” som tar upp den normalsvåra versionen av Stolthet och fördom.

Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk,
År: 6-9, gymn, vux
Lektionstyp: Högläsning, reflektion och diskussion, eget arbete
Lektionsåtgång: 4

Stolthet och fördom – högläsning med uppgifter

Vecka 1, sidan 13-16
Mr Darcy nobbar Elisabet på festen

Läs från ”Mr Bingley såg bra ut, förde sig som en gentle-
man och hade ett otvunget, naturligt sätt.” till och med ”Jag 
avskyr den mannen.”.

Hur förändras folks syn på Mr Darcy under festen?

I den lättlästa texten har personerna genomgående ett och 
samma namn. Mr Bingley kallas genomgående Charles i lätt-
läst, Elisabet kallas Lizzy. Jane kallas i originaltexten här för 
både ”den äldsta miss Bennet” och ”min dam” (av Charles). 
Mrs Bennet kallas också för ”hans hustru”. Det kan under-
lätta lyssningen att reda ut det i förväg. Det ger också tillfäl-
le att prata om vad det gör för texten när det gäller variation 
och information.

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



Vecka 2, sidan 90-92
Mr Collins friar till Elisabet

Läs från ”Dagen därpå gjorde Mr Collins slag i saken och kom med en formlig kärleksför-
klaring.” till och med ”På denna punkt ska jag därför konsekvent iaktta tystnad, och ni kan 
vara viss om att ingen ogrannlaga förebråelse någonsin ska komma över mina läppar när vi 
blir gifta.”

Prata om hur Mr Collins verkar som person och vad han framför i sitt frieri. Hur tror ni att 
Elisabet svarar? Om eleverna redan läst så långt själva kan ni diskutera om hennes svar var 
klokt. Kunde hon ha gjort på något annat sätt?

Vecka 3, sidan 151-155
Mr Darcy friar till Elisabet

Läs hela kapitel 34.
Innan du läser dela gruppen i två halvor, den ena lever sig in i Mr Darcy och den andra halv-
an i Elisabet. Uppmana dem att snappa upp så mycket som möjligt av vad de säger, antyder 
och gör. 

När du läst klart ge dem ett par minuter att prata ihop sig och sedan som en advokat ta fram 
det bästa med sin persons agerande och ge goda skäl till varför de gör som de gör.

Vecka 4, sidan 278-280
Brev från Mr Collins

Läs från ”När hon nästa morgon kom ner mötte hon sin far som kom från biblioteket med 
ett brev i handen.” till och med ”…, istället för att han hade sett för litet.”.

Mr Collins vill i sitt brev både varna och kritisera familjen, vad har han på hjärtat? 
Mr Bennet och Elisabet reagerar lite olika på Mr Collins brev, vad kommer det sig?

sidan 281-282
Ett andra frieri

Läs från ”Elisabet hade nästan hoppats att Mr Bingley skulle få ett brev med ursäkter…” till 
och med ”Jag skulle naturligtvis inte ha dragit mig för att säga precis som det var.”.

Båda bär på något de vill säga den andra, vad?



Stolthet och fördom – läsförståelsefrågor

Vecka 1, sidan 5-33

Personer i berättelsen
1. Vem eller vilka på listan är roliga att ha med på en fest?
2. Vem eller vilka skulle du helst inte vilja träffa?
3. Lizzy Bennet är huvudperson. Hur verkar hon? Vad tror du att hon råkar ut för?

Fem döttrar, ingen son
1. Vad pratar fru Bennet om hela tiden?
2. Vill Lizzy gifta sig?
3. Vem är familjens nya granne?

Lizzys sårade stolthet
1. Vilka är de stiliga männen?
2. Vad säger Darcy om Lizzy?
3. Vad säger Jane om Darcy?

Inbjudan till Netherfield Park
1. Varför får Jane inte ta vagnen?
2. Hur tar Lizzy sig dit?
3. Varför kan Jane inte gifta sig med Charles?

Vad en kvinna bör kunna
1. Vad bör kvinnor kunna?
2. Varför kallar Charles på läkare?
3. Vem åker Lizzy gärna ifrån?

Mannen som ärver allt
1. Vem är Collins?
2. Vad tycker Lizzy om Collins?
3. Varför säger fru Bennet att Lizzy är vänlig?

Vecka 2, sidan 34-80

Bröder och fiender
1. Hur blir Lizzy påverkad av Wickham?
2. Hur blir Wickham påverkad av Lizzy?
3. Hur känner Wickham och Darcy varandra?
4. Vad har Darcy gjort mot Wickham?



En storslagen bal
1. Varför tror inte Lizzy att Collins ska gå på balen?
2. Var är Wickham?
3. Vad måste Jane göra?
4. Varför skäms Lizzy över Lydia?
5. Vilket fel gör Collins?

Ett förvirrat frieri
1. Varför vill Collins gifta sig?
2. Varför tror Collins att Lizzy vill gifta sig med honom?
3. Vad vill fru Bennet att hennes man ska göra?
4. Varför vill Charlotte gifta sig med Collins?
5. Vad hoppas Caroline på?

Vinter i Meryton
1. Vart tar fru Gardinger med Jane?
2. Vad drömmer Lizzys systrar om?
3. Vad gör herr Bennet misstänksam?
4. Varför slutar Wickham komma till Lizzy?

Den gamla gamen
1. Varför har Jane inget hopp kvar?
2. Hur chockar Collins Lizzy?
3. Vem räddar Lizzy från lady Catherine?

När elden tänds
1. Vem kommer för att prata med Lizzy?
2. Vad tycker Lizzy att Darcy kan öva på?
3. Vad avslöjar Fitzwilliam om Darcy?

Vecka 3, sidan 81-111

Sjuk av kärlek
1. Vad vill Darcy fråga Lizzy?
2. Varför tackar hon nej?
3. Vilka två saker avslöjar Darcy i sitt brev?

Resan till Brighton
1. Varför vill Lydia resa till havet?
2. Tycker Jane att Lizzy gjort fel?

Mötet i Derbyshire
1. Varför säger inte Lizzy något till sin moster om Darcys frieri?
2. Vad säger Darcys slott om honom?
3. Hur har Darcy förändrats?



Vecka 4, sidan 112-143

Rymlingarna
1. Hur kan familjen Bennet förlora sin heder?
2. Varför tror inte Lizzy att Lydia och Wickham har gift sig?
3. Vad tycker Collins hade varit bättre?
4. Vem ordnar så att Lydia och Wickham gifter sig?
5. Varför tänker Lizzy vara sams med Wickham?

Höstglöd
1. Vad gör Jane först blek sedan röd?
2. Varför är Lizzy ledsen efter Charles och Darcys besök?
3. Vad vill lady Catherine med sitt besök?

Ett välförtjänt bröllop
1. Varför älskar Darcy Lizzy?
2. Hur hjälpte lady Catherine till?
3. Varför säger herr Bennet att Lizzy inte behöver gifta sig med Darcy?
4. Vad säger fru Bennet när Lizzy berättar att hon ska gifta sig?



Stolthet och fördom – funderingsfrågor

Vecka 1, sidan 5-33

Personer i berättelsen
1. Titta på listan över personer och fundera lite över vilka som skulle vara kul att ha med på 
en fest, vilka som du inte så gärna skulle vilja träffa osv.

Fem döttrar, ingen son
1. Vad är viktigast för fru Bennet? Hur tror du att Lizzy vill ha sitt liv?

Lizzys sårade stolthet
1. Första mötet mellan Darcy och Lizzy blir inte så bra. Hur tror du det fortsätter?

Inbjudan till Netherfield Park
1. Hur gör fru Bennet för att Jane ska stanna på Netherfield länge?
2. Varför vill Lizzy gå tror du?

Vad en kvinna bör kunna
1. Låtsas att du är Caroline. Skriv dagbok för de här dagarna.

Mannen som ärver allt
1. Mr Collins pratar hela tiden om lady Catherine. Varför gör han det tror du?

Vecka 2, sidan 34-80

Bröder och fiender
1. Vad är så bra med fru Gardiner?
2. Vilka jämför Lizzy Wickham med?

En storslagen bal
1. Lizzy skäms över många saker under balen. Gör en lista över vad hon skäms över.

Ett förvirrat frieri
1. Fundera över skillnaden mellan Lizzy och Charlotte. Hur tänker och känner de för Col-
lins?

Vinter i Meryton
1. Blir du också misstänksam mot folk som berättar för alla om hur synd det är om dem?

Den gamla gamen
1. Vem är den gamla gamen?

När elden tänds
1. Låtsas att du är Darcy. Skriv ner dina tankar innan och efter du besöker Lizzy.

Vecka 3, sidan 81-111



Sjuk av kärlek
1. Gör Lizzy rätt i att tacka nej till frieriet? Vad tycker du?

Resan till Brighton
1. Hur tror du det kommer att gå för Lydia i Brighton?

Mötet i Derbyshire
1. Lizzy ser på ett nytt sätt på Darcy och Wickham. Darcy tyckte förut att Lizzy var ful. 
Tänk efter om du sett någon på ett nytt sätt. Finns det någon som du skulle vilja se på ett 
nytt sätt? Vad krävs för det?

Vecka 4, sidan 112-143

Rymlingarna
1. Skulle ditt val av partner påverka din familj? Hur då?

Höstglöd
1. Varför kommer Lady Catherine på besök? Tänk dig att du är hennes advokat. Beskriv 
hennes mål och handlingar så att de verkar så goda som möjligt.

Ett välförtjänt bröllop
1. Jämför hur herr och fru Bennet reagerar på förlovningen mellan Darcy och Lizzy.

”A genteleman does not Conga”
Om man så vill så kan man också skämta med genren, vilket 
den brittiska komikerduon Michell & Webb gör här
http://www.youtube.com/watch?v=gTchxR4suto


