
en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

Sherlock Holmes
– funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI  
Årskurs: 7-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivuppgift
Lektionsåtgång: 2-5

Inledning
Vad vet ni i gruppen om Sherlock Holmes? 
Har ni sett filmer med Sherlock Holmes? 
Ser ni deckare på TV?
Läser ni serier? 
Vilka serier känner ni till? 
Vad gör en serie bra?

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har 
förstått det man läst. 

För många frågor kan störa läsningen, en del frågor 
passar bra ensamma som en mer fördjupande uppgift. 

Använd dem efter eget huvud och lust.

De rödhårigas förening
• Vad upptäcker Watson hos mannen som kommer på 
besök och vad upptäcker Holmes?
• Vad hade hänt om herr Wilson inte hade varit rödhårig?
• Vad är Wilsons uppgift hos de rödhårigas förening?
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En skandal i Böhmen
• Hur kan Holmes veta så mycket om andra människor?
• Hur kunde Irene Adler avslöja Holmes?
• Av vad jag har sett så är Irene på en helt annan nivå än ni, ers majestät.
Vad menar Holmes med det, tror du?

Det sista problemet
• Vilket är Moriartys budskap när han kommer hem till Holmes?
• Varför gömmer de sig för Moriarty?
• Hur kan Moriarty veta var de finns, tror du?

Vem är Sherlock Holmes?
• Vem var en förebild för Conan Doyle när han hittade på Sherlock Holmes?
• Vilka läste böckerna om Sherlock Holmes för att bli bättre på sitt jobb?
• Vad är typiskt för Conan Doyles stil?
• Kan du komma på andra deckare som arbetar på liknande sätt som Sherlock Holmes?

Diskussion och skrivuppgift
Serier berättar ju med både bild och text, i ett koncentrerat format. 
Vilken av tecknarna har bäst fångat Sherlock Holmes tycker du? 

Leta upp ett avsnitt där du tycker att bilden berättar mycket mer än texten. 
Visa era avsnitt för varandra och jämför.

Gör en egen serie. 
Antingen tar du en del av någon av novellerna och gör din egen, bättre version, 
eller hitta på en egen serie.
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Spaulding drog med mig 
och vi trängde oss förbi kön 
med rödhåriga män 
och fram till kontoret.

Vi söker
herr Duncan Ross.

Herr Ross, det här är 
herr Wilson som 
söker den lediga

tjänsten!

Utmärkt, det var den 
mest imponerande 

röda hårfärg jag 
någonsin sett.

Tillåt mig bara 
att kontrollera 
att det är äkta.

Aaajj!!!

Stig in!

Hallå
där!

Knuffas
inte!

Ställ er
sist 

i kön!

Ni skulle passa
utmärkt för jobbet.

Hur snart kan 
ni börja?

Jag tyckte att det lät som ett konstigt arbete.
Men kontoret var fint och jag behövde pengarna, 
så jag tackade ja.

Jaha, det låter bra.
Vad är det

jag ska göra?

Ni kan väl börja
redan i morgon, 

herr Wilson?
Jag kan sköta
butiken själv.

Så bra! Lönen är 
fyra pund per vecka. 
Arbetstiden är från 

tio till två.
På söndagar 
är ni ledig.

Jo ...

Ni ska skriva av
alla delarna i ett uppslagsverk, 
från A till ö. Papper och penna
får ni ta med själv. Ni får inte

lämna kontoret under arbetstid.
Om ni gör det, 

förlorar ni jobbet.
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Den här herren
har fått jobbet. 

Ni andra 
kan gå hem.

Nästa dag 
var jag
på plats 
klockan tio.

Här är första boken. Det är bara 
att sätta igång. Jag kommer 

tillbaka klockan två för 
att se hur det har gått.

Klockan är två,
det är tid att gå hem.
Mycket bra jobbat,

ni har kommit långt.

Herr Ross kom förbi 
varje dag under veckan.
På fredagen fick jag 
min första lön.

Adjö, och grattis
till ert nya jobb.
Vi ses i morgon!

Senare.

Så här fortsatte det
under de följande
veckorna. Jag kom
klockan tio och gick
hem klockan två. 
Herr Ross kom in 
varje dag 
för att kontrollera 
hur det hade gått.

Med tiden 
blev det längre
mellan herr Ross
besök. Till slut
kom han inte alls.
Jag vågade ändå
aldrig lämna
rummet
under arbetstid. 

Det gick åtta 
veckor. 
Men så i morse
var dörren 
till kontoret låst.
Det satt en lapp
på dörren.

De 
rödhårigas

 förening 
är upplöst!

De 

rödhårigas

 förening 

är upplöst!
Jag gick till 

hyresvärden.

Vad gjorde
ni sedan?

Ha ha ha! Ursäkta 
att jag skrattar, 

men hela historien 
är  en aning lustig.
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