
En studie i rött
BearBetad av Ian edgInton

tecknad av I .  n.  J .  culBard

Översatt av cato vandrare

a r t h u r  c o n a n  d o y l e

Redaktör: Johan Kimrin. Omslag och Sherlock-logotyp: Nicolas Križan.  
Omslagsillustration samt porträtt på Mattias Boström: Jimmy Wallin. 

Tack för hjälp: Emilia Nilsson, Ulf Nilsson, Yelda Polat och Carl-Johan Rudnert. 
Först publicerad år 2010 av SelfMadeHero, www.selfmadehero.com. 

Publishing Director: Emma Hayley. Copyright © 2010, SelfMadeHero. 
Tryckt på miljöcertifierat papper av Ljungbergs Tryckeri i Klippan, Sverige, 2014.  

Denna utgåva © 2014 Apart Förlag AB. 1:a upplagan. ISBN: 978-91-87877-01-8. 

vanen LjT_svart.indd   1 2011-11-04   11:53:41

Sherlock_Studie_i_rött_APART_155x235_140907_CS55.indd   1 2014-09-09   16:59

Sir Arthur Conan Doyle fick debutromanen En studie i rött publicerad år 1887. Succén  
uteblev i flera år, inte förrän ytterligare ett flertal noveller om detektiven Sherlock Holmes  
och hans vapendragare Doktor Watson publicerats i tidningar förstod folk storheten och  
Doyle blev en av detektivgåtornas mest hyllade och kända författare. 

Apart förlag har nu gett ut den första och andra av böckerna om Sherlock Holmes  
i serie romanform på svenska, tolkad av Ian Edginton och illustrerad av I.N.J. Culbard.  
Den här lärarhandledningen är skriven till boken En studie i rött, den bok där Sherlock 
Holmes och Doktor Watson introduceras och de löser sitt första brott tillsammans.

En lärarhandledning
för högstadiet och gymnasiet

av Helga Boström
ISBN: 978-91-87877-80-3 (e-bok)
ISBN: 978-91-87877-79-7 (print)
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Lärarhandledning: Sherlock Holmes, En studie i rött 
(Svensk version, Apart Förlag)

Serieromanens handling
Serieromanen börjar med ett tvåsidigt förord om Arthur Conan Doyles liv och hur det kom sig 
att han började skriva detektivhistorier om Sherlock Holmes. Förordet är skrivet av Mattias 
Boström, författare till boken Från Holmes till Sherlock.

Därefter börjar berättelsen och läsaren får först möta John H Watson, som fungerar som 
bokens berättare. Han befinner sig mitt i det brinnande Afghankriget som kirurg. Året är 1878. 
Han blir skadad och skickad till London för att återhämta sig. Då han inte har så mycket 
pengar tackar han ja till ett erbjudande om att dela bostad med en viss Sherlock Holmes.

Watson flyttar in på Baker Street. Han upptäcker mycket snabbt att Sherlock Holmes är en 
speciell och beslutsam man med mycket goda kunskaper i vetenskap och anatomi. De båda 
herrarna utvecklar någon form av vänskap, vilken i början mest går ut på att Sherlock Holmes 
berättar om sina tankar och teorier kring olika fenomen.

Sherlock Holmes får besök av personer från olika samhällsklasser som han hemlighetsfullt 
stänger in sig med. Han kallar personerna för sina klienter och snart får Watson veta att 
Sherlock Holmes verkar som detektiv och hjälper dessa klienter att lösa problem de hamnat 
i. Sherlock Holmes har en anmärkningsvärd förmåga att se detaljer och utifrån dessa dra 
slutledningar. Denna förmåga ska snart visa sig vara väldigt värdefull, då polisen Tobias 
Gregson plötsligt skickar ett brev med en vädjan om att få hjälp med att lösa ett mordfall.

Den mördade är en Enoch J. Drebber och han har hittats i ett Londonhus, utan en skada på 
kroppen men med blod på sig och på väggen ovanför honom står 
ordet ”Rache” (hämnd på tyska) skrivet i blod. Polisen Lestrade 
anländer också till platsen och det blir tydligt att de båda poliserna, 
Gregson och Lestrade, sätter prestige i att försöka övertrumfa 
den andra och lösa brottet på egen hand. Det blir dock under 
berättelsens fortsatta gång också tydligt att den som är hjärnan 
framför dem båda är Sherlock Holmes. Han ser detaljer, som att en 
droska nyligen kört fram till huset, att mördaren måste vara lång i 
och med att det blodskrivna ordet är skrivet på en viss höjd och att 
det finns askflingor från en speciell sorts cigarr nära offret. Mordet 
är inget rånmord, offret har bland annat en guldklocka och pengar 
i fickan. Samt en visitkortshållare med visitkort som avslöjar offrets 
namn och två brev, ett adresserat till offret själv och ett till en 
”Stangerson”. I handen håller offret en kvinnas vigselring. Sherlock 
Holmes sammanfattar för Watson vad han hittills kan reda ut av 
de ledtrådar han fått, bland annat att det blodskrivna ordet måste 
vara skrivet för att vilseleda utredningen. Bokstäverna är nämligen 
inte skrivna på tyskt vis. Han förstår också att den mördade dött 
av gift och att han kom till huset i en droska tillsammans med sin 
mördare med vilken han lugnt gick in i huset med.  
Detta kunde han se genom att studera hjulspår samt de bådas fotspår i den leriga marken.

I samtal med poliskonstapeln som var först på plats får Holmes ytterligare ledtrådar  
i form av att en berusad man stått utanför huset där den mördade hittats. Holmes förstår 
genast att detta var mördaren som kom tillbaka för att hämta ringen som han glömt.  
Av konstapeln får de en ny ledtråd – att mördaren är rödlätt.

Sherlock Holmes sätter in en annons i Watsons namn om att de hittat en vigselring och att 
man mot beskrivning kan hämta upp den i deras hem. En äldre kvinna kommer dit och drar en 
märklig historia om att hennes dotter tappat sin ring. Holmes förföljer henne därifrån men hon 
lyckas undkomma och han får se att adressen hon uppgivit att dottern bor på är falsk.

Gregson tror sig ha kommit på vad som hänt. Han har sökt upp platsen där Drebber och 
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i själva verket, 
Gregson, gjorde 
jag en upptäckt 
av yttersta vikt 

innan herr Holmes 
anlände. Den hade 

blivit förbisedd om 
jag inte hade under- 

sökt väggarna  
noggrant.

Se här ...

Det här  
är rummets 

mörkaste hörn 
och därför 

förbisågs det. 
Mördaren har 
skrivit det med 

sitt eget  
blod.

Med  
stearin- 
ljuset på 

spiselkransen 
tänt vore detta 

väggens ljusaste 
del, inte den 

mörkaste.

Så vad 
betyder 

det, enligt 
er åsikt?

Att den  
som skrev 

det blev av-
bruten innan  

han eller hon 
hade skrivit 

klart namnet 
Rachel.

Sanna mina ord,  
när detta fall är 

uppklarat kommer ni  
att finna en kvinna  

vid namn Rachel  
vid dess rot!
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Hans utseende var anslående 
även vid den mest flyktiga 
betraktelse. Han var över  
en och åttio lång, men han  
var så mager att han såg  
ännu längre ut.

Hans blick var skarp och 
genomträngande, hans 
smala höknäsa gav ett 
intryck av vakenhet och 
beslutsamhet.

Även hans haka hade 
den framträdande 

rätvinkliga form som  
utmärker en be slut-

samhetens man.

Hans händer hade konstant 
bläckfläckar och kemi kalie-

stänk, ändå besatt han  
ett utomordentligt 
känsligt handlag.

Hans okunnighet var 
dock minst lika stor 
som hans kunskap.
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hans sekreterare Stangerson bodde och fått veta av kvinnan som bor där att Drebber jämt var 
berusad och att han på mordkvällen antastat kvinnans unga dotter Alice.Kvinnans våldsamme 
son dök samtidigt upp och han jagade ut Drebber. Sonen dök sedan upp först fyra-fem timmar 
senare och Gregson är helt säker på att det är han som mördat Drebber och att alla spår på 
mordplatsen var villospår.

Dock visar sig detta vara en felaktig teori. Lestrade dyker nämligen upp och berättar att 
sekreteraren Joseph Stangerson nu också hittats död på ett pensionat, knivskuren i hjärtat.  
Ovanför honom stod ordet ”Rache” skrivet i blod. Ett mjölkbud såg en rödlätt och lång man  
lämna pensionatet efter att först, helt synligt, ha tvättat sina händer och torkat av kniven.  
Även detta offer hade pengar i fickan, samt ett månadsgammalt telegram där det stod ”J.H. är 
i Europa”. I fönsterkarmen låg också 
en plåtask med piller. När Holmes 
får höra om pillerasken utbrister han 
att det var den sista ledtråden och att 
fallet nu är löst.

Han testar de två pillerna på en 
hund. Ett är verkningslöst, av det 
andra avlider hunden genast. Precis 
därefter anländer droskan för att 
hämta Sherlock Holmes. Men istället 
för att följa med hämtar Holmes upp 
(den rödlätte) droskföraren, sätter 
snabbt handklovar på honom och 
presenterar honom som Herr Jefferson 
Hope, mannen som mördat de två 
offren. Detta visar sig stämma och 
slutet av boken är en tillbakablick från 
Jefferson Hopes liv, vilken förklarar 
motivet till morden.

Jefferson Hope blev kär i en flicka, 
Lucy, som bodde med sin styvpappa 
hos mormoner I USA. De skulle gifta 
sig, men istället giftes Lucy bort i ett 
polygamiskt äktenskap med Drebber 
och Stangerson mördades hennes 
styvfar. Lucy tynade bort av sorg 
och dog och Jefferson Hope lovade 
hämnd. Själv levde han under hotet 
att dö av ett aneurysm och veg sitt liv åt att hitta de båda männen som efter kontroverser 
bland mormonerna flytt från USA. Han reste över världen och lyckades till sist få tag i dem i 
London. Gregson var så berusad då Hope körde honom i sin droska att han först inte förstod 
att det var Hope.

Först inne i huset, när Hope visade upp Lucys vigselring så förstod han. I skräck valde han 
att ta det ena av pillerna som Hope gav honom och Hope själv tog det andra. Gregsons var 
det giftiga och han dog. Hope sökte sedan upp Stangerson och även han ställdes inför valet att 
svälja ett piller. Då Stangerson vägrade högg Hope honom i hjärtat.

Boken slutar med Hope dör av sitt aneurysm innan rättegången och att de båda poliserna 
tar åt sig all ära för brottets upplösning. Watson säger till Sherlock att han får nöja sig med att 
själv vara medveten om sin framgång, vilket Sherlock verkar nöjd med.
Varför läsa Sherlock Holmes – En studie i rött?

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

54 55

Har du din 
revolver? Givetvis.  

Den är ren-
gjord och 

laddad.

Hämta den 
då. Håll den 

dold men nära 
till hands ...

”Jag tvivlar inte på att  
han är en desperat man!”

Kom 
in!

KnACK!
   KnACK!

plingeling!
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Det finns flera anledningar till varför det är en god idé att läsa serieversionen av ”En studie 
i rött”. Det är en klassiker skriven av en känd författare och eleverna bör få kännedom om 
både författaren och titelfiguren Sherlock Holmes. Genom att läsa boken som serieroman 
är det lättare för alla elever att få tillgång till historien och boken kan läsas relativt snabbt 
vilket lämnar tid till diskussioner och analys. Bilderna ger dessutom djup och förståelse till 
historien.

Boken är också en ypperlig introduktion till hur deckare och spänningsromaner är 
uppbyggda.

Introduktion
Arthur Conan Doyle och Sherlock Holmes
Innan man börjar läsa boken finns det en hel del olika saker som bör gås igenom. Först 
och främst behövs det förstås en kortare genomgång om Arthur Conan Doyle och Sherlock 
Holmes. Bra information finns till exempel på ne.se och i serieromanens förord.

Spänningskurvan och typiska ingredienser i en deckare
Därefter kan man prata om hur deckare är uppbyggda och titta på spänningskurvan 
tillsammans med eleverna. Rita till exempel upp den på tavlan och förklara att alla 
spännande berättelser  
och deckare är uppbygga med den här kurvan som bas. Att en spänning anslås direkt när 
berättelsen börjar men att denna sedan snabbt tonas ner för att ge plats åt presentation av 
personer och miljö. När detta är gjort fördjupas också de inbördes relationerna och den 
eventuella problematik som finns i dem och därefter startar konflikt upptrappningen. Detta  
kan handla om att ett brott begås och detta brott ska sedan lösas. Vägen dit är ofta lång och  
fylld av nya ledtrådar och spänningen byggs upp mer och mer tills brottet slutligen löses  
i konfliktlösningen. Sist kommer avtoningen vilken förklarar bakgrunden eller bara lugnar  
ner det hela igen, ordningen återställs, livet fortgår.

-

anslag

presentation

fördjupning

konfliktupptrappning

konfliktlösning

avtoning

SPÄNNINGS
KURVAN
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Skratta ni bara,  
herr Sherlock 

Holmes. Ni må vara 
skicklig och klyftig, 
men gammal är äldst 

när det kommer  
till kritan.

Jag 
ber om 
ursäkt.

Äran av  
detta fynd  

är givetvis helt  
och hållet ert.  

Jag har ännu inte 
hunnit undersöka 
rummet. Med er 

tillåtelse?

Var så 
god!
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Typiskt för deckare är förstås också att det måste finnas en hjälte/problemlösare, en förövare 
och ett brott. Ledtrådar som hjälper till att föra berättelsen framåt och som leder fram till 
brottets lösning är också viktiga. Miljö och personer behöver också beskrivas ganska ingående. 
Ofta berättas deckare med hjälp av parallellhandling och tillbakablickar, dessa begrepp 
behöver eleverna också få förståelse för. 

Exempel på spänningskurva
En spänningskurva kan också handla om till exempel en kärlekshistoria. En berättelse 
börjar med att Kalle är kär i Emma, han står och spanar på henne på skolgården men hon 
verkar inte märka någonting där hon står och pratar med sina vänner. Därefter presenteras 
huvudpersonerna och miljön de lever i, läsarna får lära känna dem mer och förstår till exempel 
att Emma tidigare varit tillsammans med Kalles bästa vän Henrik som är väldigt svartsjuk. 
Därefter börjar konfliktupptrappningen. Det ska bli disco på skolan och Kalle laddar upp för 
att våga bjuda upp Emma till dans då. Frågan är bara om hon kommer att dyka upp, om hon 
kommer att vilja dansa med honom och hur Henrik kommer att reagera. Spänningen byggs 
upp och plötsligt är det dagen med stort D. Sista dansen närmar sig, Kalle går mot Emma, 
Henrik närmar sig också och precis när Kalle är framme hos Emma så frågar Henrik hennes 
väninna Anna om hon vill dansa med honom. Kalle bjuder upp Emma som säger ja och där är 
konflikten löst. I avtoningen går de två paren hand i hand, skrattandes, hemåt tillsammans.

Det är viktigt att hjälpa eleverna att förstå att alla berättelser är uppbyggda på detta sätt. 
Efter läsningen återkommer man till spänningskurvan igen och analyserar boken utifrån den.

Svåra ord och berättelsens tidsepok
Innan läsningen är det också bra att gå igenom några 
svåra ord som eleverna kommer att stöta på när de läser 
serieromanen. Med förkunskap är det lättare för dem 
att förstå historien och för orden att sätta sig och bli 
implementerade.

Detta är några av de ord som det kan vara bra att skriva 
upp på tavlan och diskutera. Låt gärna eleverna anteckna 
orden och förklaringarna till dem också.

Tyfus  Anatomi Hemoglobin
Klient Levebröd Medioker
Telegrafera Droska Aortaaneurysm
Mormon Polygami Inackorderad
Umbäranden Välbeställd Vedergällning
Harem Lokalisera Rättskipare

När orden gåtts igenom kan eleverna få börja fundera 
över vad de tror att den här serieromanen kommer att 
handla om. Orden ger ju en fingervisning om tidsepoken, 
spänningen och läkarkonsten – viktiga beståndsdelar i 
denna detektivhistoria. Vidare bör man prata om just 
tiden historien utspelas i, med England som kolonisatör 
och USA med dess alla invandrare och religiösa samfund 
som spred sig. Hur såg det ut i London vid denna tid, hur 
kommunicerade man med varandra när avstånd skilde 
åt, hur tog man sig fram, hur var det med hälsa och 
sjukdomar?

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S
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Hur  
står det 

till?

Angenämt, 
ni har varit i 
Afghanistan, 

ser jag.

Ja,  
men ...  

hur kan  
ni veta 
det?

Glöm det. Nu 
handlar det om 

hemoglobin.

Ni inser 
förstås 

innebörden 
av detta 
fynd?

Det är 
otvetydigt 
av kemiskt 

intresse, men 
praktiskt ...

Gosse lilla,  
det är den mest 
praktiska rätts-

medicinska upptäckten  
på åratal! Det ger  
oss ett ofelbart  
test för blod- 

fläckar!

Det gamla  
guajaktestet var  

klumpigt och osäkert. 
Samma gäller för mikro-
skopiundersökningen av  
blodkroppar, vilket är  

värdelöst på gamla 
fläckar.
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Omslag och titel
Nu är det dags att studera omslaget och titeln. Vad ser eleverna när de studerar framsidan? 
Vem är personen? Hur ser han ut? Vad har han för ansiktsuttryck? Finns det någonting som 
visar att berättelsen inte utspelar sig i nutid – vad isåfall? Hur är färgställning och typsnitt? 
Vad kan titeln tänkas anspela på? Finns det någonting i titeln som tyder på att det här är en 
deckare?

Läs också förordet högt tillsammans, om ni inte redan gått igenom det som står där tidigare  
i introduktionen.

Läsning samt övningar och uppgifter under läsningens gång. 
Boken är indelad i kapitel och man kan själv välja om man vill läsa dessa högt tillsammans  
i helklass, högt i smågrupper eller att varje elev får läsa tyst för sig själv. Efter varje kapitel  
är det bra med någon form av återkoppling, se förslag här nedanför.

DEL 1
Herr Sherlock Holmes
Diskutera vad eleverna hittills fått veta om Watson och Holmes, de kan till exempel skriva  
upp adjektiv som beskriver dem.

Titta också på typiska tecken för tiden, vad ser de i bilderna som visar att berättelsen  
utspelar sig för cirka 140 år sedan? 
 
Slutledningskonsten
I det här kapitlet finns ett par sidor, 
s. 18–19, som på ett effektivt sätt 
berättar hur Sherlock Holmes är 
som person genom att lista vad 
han är riktigt bra på och vad han 
inte behärskar. Studera sidan med 
eleverna och be dem göra en lista 
på sådant han kan och sådant han 
inte kan.

Prata också om Holmes speciella 
förmåga att kunna avgöra vad 
människor arbetar som bara 
genom att titta på dem. Här kan 
man om man vill titta på bilder i 
tidningar till exempel och eleverna 
kan prova hur mycket de kan lista 
ut om personer bara genom attse 
en bild. Ålder, kön, yrke, intressen 
till exempel.

Redan här börjar man också 
kunna prata om Watson och 
Holmes som ”radarpar”, två olika 
individer som kompletterar och 
stöttar varandra på ett givande 
sätt.

Har eleverna fler exempel på 
radarpar?

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

18 19

Kunskap om 
litteratur - noll.

Kunskap om 
filosofi - noll.

Kunskap om 
astronomi - noll.

Kunskap om  
politik - ytliga.

Kunskap om botanik 
- varierande. Mycket 
ingående rörande bella-
donna, opium och gifter  
i allmänhet. Kan inget  
 om trädgårds - 
      skötsel.

Kunskap om geologi - praktisk men begränsad.  
Kan med en blick skilja på olika jordmåner. Har 
efter promenader visat mig stänk på sina byxor  
och av deras färg och konsistens kunnat avgöra  
i vilken del av London han fått dem.

Kunskap om kemi 
- ingående.

Kunskap om anatomi 
- korrekt, men 
osystematisk.

Kunskap om kriminalfall - oändlig.  
Han tycks känna till varenda brott 
begånget det senaste århundradet.

Spelar fiol bra. Är en utmärkt käpp-
fäktare, boxare och 
svärdsman.

Har en god grundläggande 
kunskap om brittisk lag.
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Mysteriet vid Lauriston Gradens
I det här kapitlet sker det första mordet. Gå igenom alla olika ledtrådar som hittas kring offret.

Vad John Rance hade att berätta
Holmes blir irriterad på konstapeln för att han inte förstod vem fyllot var. Vem var fyllot och  
vad finns det för signalement på honom?

Vår annons medför en besökare
Varför flydde den gamla kvinnan? Och varför tycker Holmes att det är så pinsamt att hon 
lyckades undkomma? Vilka känslor väcker det i honom? (Här kan man komma in på  
Holmes ego, att han är självgod och har svårt att ta att misslyckas.)

Tobias Gregson visar vad han går för
Vilka är pojkarna som väller in i Holmes lägenhet? Varför är Gregsons teori om vem som  
är mördaren felaktig?

Ljus i mörkret
Vad skulle kunna vara anledningar till att den rödlätte mannen inte brydde sig om att försöka 
gömma sig efter mordet? Vad visar ”experimentet” med hunden?

DEL 2: Änglarnas rike
I den stora saltöknen
Den här delen heter ”Änglarnas rike”. Prata med eleverna om varför den kan tänkas heta så. 
På sidan 89 står det att mormonrörelsen kallar sig ”Guds förföljda barn”, ängeln Meronas 
utvalda, och att de söker en fristad undan våld och gudlöshet. Att de söker en fristad undan 
våld kan vara intressant att återkomma till senare när man fått veta att hela rörelsen slagits  
i spillror på grund av meningsskiljaktigheter och konflikter.

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

34 35

Lestrade.

Detta fall 
slår allt jag 
tidigare sett, 
Holmes, och 
jag är ingen 

duvunge!

Säkert 
inte.

Det finns inga 
sår, säger ni? Då 
tillhör blodet 
en andra individ 
- mördaren, om 
nu ett mord har 

begåtts.

Vad hittade 
ni i mannens 

fickor?

En guldklocka från 
Barraud i London. Guld-

ring med frimuraremblem. 
Guldnål. Visitkortshållare 
i ryskt läder med visitkort 

för Enoch J. Drebber  
från Cleveland ...

ingen börs,  
men lösa pengar 
- sju pund och 

tretton shilling. 
Fickutgåva av 
Boccaccios 

Decamerone med 
namnet Joseph 
Stangerson på 

försätts- 
bladet ...

Och två 
brev: Ett 

adresserat 
till Drebber 
och ett till 
Stangerson.
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Lärarhandledning: Sherlock Holmes, En studie i rött 
(Svensk version, Apart Förlag)

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

122 123

”Konstapelns tunga fotsteg  
låg över spåren av de två 
männen som tidigare hade 
passerat. Den ene av dessa 
nattliga besökare var lång, 
vilket steglängden visade. Den 
andre var välklädd, vilket skons 
eleganta form avslöjade.”

”Eftersom mannen med eleganta 
skor låg framför oss, var den 
långe mördaren. Jag noterade 
en lätt sur doft från den döde 
mannens läppar och drog slut-
satsen att han itvingats gift.”

”Skriften var uppen-
bart ett villospår, 
men bekräftade 
mördarens längd. 
Sedan tillkom 
detaljerna med 
trichino polycigarren 
och naglarnas längd.”

”Det uppjagade ansikts-
uttrycket försäkrade mig  
om att han förstått vad  
som skulle hända.”
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Utahs blomma
Det här kapitlet slutar väldigt vackert och positivt. Hur tror eleverna att berättelsen nu 
kommer att fortsätta?

John Ferrier talar med profeten
Vad är det för val Lucy ska göra och vad är anledningen till att hon ska tvingas till detta?

Flykt för livet
Varför väljer Lucy, John Ferrier och Jefferson Hope att fly?

De hämnande änglarna
Vad vill Jefferson Hope hämnas? Kan eleverna förstå hans känsla? Har de något annat förslag  
på hur han hade kunnat göra för att komma vidare från sin sorg?

Dr John Watsons fortsatta minnesanteckningar 
Prata med eleverna om att hela del 2 är tillbakablickar varvade med nutid, ett vanligt 
berättarknep  
i både deckare och andra romaner.

Diskutera också återigen titeln på del 2 – Änglarnas rike. På vilka olika sätt tycker eleverna 
att det är en passande titel på den här avslutande delen?

Upplösningen
Varför tror eleverna att det inte gör Holmes särskilt mycket att han inte får äran för brottets  
lösning trots att han vet att brottet aldrig skulle ha kunnat lösas utan honom.
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Lärarhandledning: Sherlock Holmes, En studie i rött 
(Svensk version, Apart Förlag)

Förslag på aktiviteter och diskussionsämnen efter avslutad läsning
Spänningskurvan
Efter läsningen är det dags att återigen gå in i spänningskurvan. Sätt in ett kapitel i taget 
och se hur berättelsen är uppbyggd. Det första kapitlet sätter stämningen, det börjar mitt 
under brinnande krig och för oss sedan snabbt in i presentationen av Watson, Holmes, miljön 
och tidsepoken. Det andra kapitlet fördjupar personporträtten och relationen mellan våra 
huvudpersoner samt berättar om poliserna och deras inbördes relation. Därefter sker mordet 
och vi går in i konfliktupptrappningen, vilken löses när mördaren tas på sista sidan i del 1. 

Hela del 2 fungerar som en avtoning då den förklarar hur allt hände och blickar tillbaka.

Återkommande element
Nu kan man också titta på återkommande element i berättelsen och placera in dem  
i spännings kurvan. Exempel på sådana är:

• Vigselringen. Symbolen för den starka kärleken mellan Lucy och Jefferson Hope, 
kärleken som var så stark att den drev Hope till att mörda.

• Droskan. Droskan var symbolen för Hope i och med att hans yrke var att köra 
den. Droskan dök upp där morden skedde.

• Rache. Det blodskrivna ordet där morden skett. Ett villospår men också ordet 
för hämnd, vilket hela historien grundade sig i.

• Holmes detaljsinne. Detta återkommer genom hela berättelsen och är 
anledningen till att brottet uppklaras.

anslag

presentation

fördjupning

konfliktupptrappning

konfliktlösning

avtoning

SPÄNNINGS
KURVAN

DEl 1

DEl 2

herr sherlock 
holmes

mysteriet vid 
lauriston 
gardens

vad john rance 
hade att berätta

vår annons 
medför en 
besökare

tobias gregson 
visar vad han 

går för

ljus i 
mörkret

slutlednings-
konsten

-
E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

20 21

Men sol-
systemet?

Har inte den 
minsta betydelse 
för mitt arbete.

Jag var nära att fråga 
honom vad det kunde 

vara, men något i hans   
 hållning antydde att  
 det skulle vara en    

   ovälkommen fråga.

Den kvarstod dock, då under de 
kommande dagarna och veckorna  
en rad av hans bekanta kom förbi.

Först kom en gulblek råttnäst karl, 
som introducerades för mig som 
herr Lestrade och som kom förbi tre 
eller fyra gånger inom loppet av  
en vecka.
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(Svensk version, Apart Förlag)

Adjektivkort
Skriv ut, laminera gärna, och klipp ut adjektivkorten som finns som länk på hemsidan. 
Gå igenom/repetera vad adjektiv är för någonting och be sedan eleverna parvis skriva upp 
vilka som är de viktigaste personerna i boken. Skriv upp deras förslag på en rad högst upp 
på tavlan, till exempel kan det bli: Holmes, Watson, Jefferson Hope, Lucy, John Ferrier, en 
av poliserna och Drebber.

En elev i taget får sedan komma fram och dra ett adjektivkort, läsa upp det högt och 
sätta det (med häftmassa eller magnet) under den av karaktärerna som de tycker att 
det passar bäst på. Valet av karaktär ska sedan motiveras högt, till exempel ”Jag tycker 
att ’klok’ passar bäst in på Sherlock Holmes, för han har verkligen förmågan att förstå 
genom att dra slutledningar.” Om någon annan elev tycker att kortet skulle passa bättre 
på en annan person kan de få berätta om hur de tänker, men kortet flyttas inte. Sen 
kommer nästa elev fram och drar ett nytt kort som de sätter under en av karaktärerna och 
motiverar sitt val och därefter fortsätter nästa elev.

När man satt ut så många kort som man tycker är lagom, cirka 30 stycken kan vara 
lagom, får man summera hur de olika karaktärerna beskrivits och diskutera om det känns 
korrekt. Kanske har vissa av karaktärernas huvuddrag utelämnats, i så fall kan dessa med 
elevernas hjälp skrivas till under korten.

Eleverna kan också, en och en, få välja ut sex adjektiv från tavlan, de som beskriver dem 
själva bäst och de som beskriver dem själva minst bra. De valda korten presenteras och 
förklaras sedan för en kompis eller en mindre grupp.

-

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

36 37

Det är ju 
en kvinnas 
vigselring!

Det  
komplicerar 

saken! Gudarna 
ska veta att de 

var komplicerade 
nog redan.

Är ni  
säker på 

att det inte 
förenklar 

saken?

Kling-ling-ing!
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114 115

”Jag svalde det 
andra pillret och 
vi stod ansikte mot 
ansikte medan vi 
väntade på vem som 
skulle leva och vem 
som skulle dö.”

”Jag glömmer aldrig 
hans min när han kände 
det första stinget 
av giftet i blodet. 
Jag skrattade och 
höll Lucys vigselring 
framför hans ansikte.”

”Hans anletsdrag förvreds i kramper 
av smärta, han slängde ut händerna 
framför sig, vacklade, och föll sedan 
tungt till golvet med ett hest skrik.”

”Straffet var sen-
kommet, men hade 
till slut hunnit  
ifatt honom.”
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E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

50 51

Fyllot ni  
träffade igår är 

personen som håller 
i nyckeln till detta 
mysterium och den  

vi söker efter!

Kom nu, 
doktorn!

Klåpar- 
aktiga dåre!  

Att ha en  
sådan maka lös  
tur och sedan  

inte dra  
nytta av  

den!

Mannen 
verkar  
stäm ma  
in på din 

beskrivning  
av den andra 

parten i  
detta drama,  
men varför  
skulle han  
återvända  

till huset?

Ringen, 
min gode man, 

ringen! Det var 
den han kom 
tillbaka för!

Jag tackar dig, 
Watson! Utan dig 
hade jag missat 
denna utsökta 

studie ...

Denna 
studie i rött, 

minsann!

Mordets  
röda tråd löper 

genom livets färg- 
lösa härva, och det  
är vår uppgift att  
nysta upp den, att 
isolera den och  

att exponera  
varje tum  

av den!
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48 49

”Jag har väl aldrig sett ett så redlöst fyllo.  
Han stod vid grinden när jag kom ut och sjöng 
Columbine’s newfangled banner eller nåt sånt  
för full hals. Hade jag inte haft fullt upp 
hade han fått följa med till stationen!”

Hur såg han 
ut? Ansiktet? 

Kläderna?

Det var en lång 
gosse med rödlätt 
ansikte som delvis 

doldes av en halsduk, 
han hade en brun 

ytterrock ...

Hade 
han en 
piska?

En piska? 
Tror inte ...

Vart tog  
han vägen? Såg 
eller hörde ni  

en droska 
därefter?

Nej. Vi hade 
knappast tid 
att se efter 

honom!

Det är bra! Här 
får ni en halv 
sovereign*.

Jag är rädd 
att ni aldrig 

kommer att stiga 
i graderna, Rance. 
Ni borde använda 

huvudet till 
mer än bara 

prydnad.
Vänta 
nu ...

*Guldmynt värt 1 pund. Översättarens anm.
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80 81

Ni har 
påpekat att ni 
sitter på alla 

nödvändiga 
bevis.

Alla 
fördröjnin gar 
ger väl bara 

förövaren mer 
tid att begå 
nya illdåd?

Det blir inte 
fler mord. Att 
känna till hans 

namn är irrelevant 
jämfört med att 
lägga händerna 

på honom!

Om han  
anade minsta  
oråd, skulle  
han försvinna  
omedelbart.

Kom in!

Wiggins, 
det är 
bra.

Droskan 
väntar där 

nere, herrn.

Utmärkt.

Kom min 
herre, ni  
får nog  
ge mig  
ett ...

KnACK!
   KnACK!

Sherlock_Studie_i_rött_APART_155x235_140907_CS55.indd   80 2014-09-09   17:00

E N  S T U D I E  I  R Ö T TS h E R l o c k  h o l m E S

124 125

Jag begränsade  
min förfrågan till 

omständigheterna kring  
Enoch Drebbers äktenskap.  
Jag fick veta att han ansökt 
om beskydd från en gammal 

kärleksrival, Jefferson Hope,  
och att även denne befann  

sig i Europa!

”Jag hade redan 
fastställt att den 
man som följde 
med Drebber in i 
huset också hade 
kört droskan.”

”Spåren på vägen 
antydde att hästen 
hade vandrat 
omkring utan 
styrning.”

Kan du tänka 
dig ett bättre 

sätt att 
förfölja en 

man i London, 
än att bli 

kusk!

Alla dessa 
överväganden ledde 
mig till slutsatsen 
att Jefferson Hope 
kunde återfinnas 

bland huvudstadens 
alla drosk- 

kuskar!

Varför 
bytte han 
inte bara 

namn?
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38 39

i själva verket, 
Gregson, gjorde 
jag en upptäckt 
av yttersta vikt 

innan herr Holmes 
anlände. Den hade 

blivit förbisedd om 
jag inte hade under- 

sökt väggarna  
noggrant.

Se här ...

Det här  
är rummets 

mörkaste hörn 
och därför 

förbisågs det. 
Mördaren har 
skrivit det med 

sitt eget  
blod.

Med  
stearin- 
ljuset på 

spiselkransen 
tänt vore detta 

väggens ljusaste 
del, inte den 

mörkaste.

Så vad 
betyder 

det, enligt 
er åsikt?

Att den  
som skrev 

det blev av-
bruten innan  

han eller hon 
hade skrivit 

klart namnet 
Rachel.

Sanna mina ord,  
när detta fall är 

uppklarat kommer ni  
att finna en kvinna  

vid namn Rachel  
vid dess rot!
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54 55

plingeling!
Doktor 

Watson?

Det är jag. 
Var snäll 
och kliv  

på.

Jag ... 
jag kommer 

för min flicka 
Sallys skull, det 

är hennes ring. Hon 
gifte sig för tolv 

månader sen med en 
uppassare på en 

passagerar- 
färja.

Han blir inte  
glad om den  
är borta. Hon  

gick på cirkusen 
igår, förstår ni, 

tillsammans 
med ...

Är  
det den 

här?

Åh, ja! 
Prisa herren! 
Tänk vad Sally 

kommer att 
bli glad!

Vad har 
ni för 

adress?

13 Duncan 
Street i 

Houndsditch. 
En bra bit 
härifrån.

Såvitt jag 
vet ligger 

inte Brixton  
Road mellan 
någon cirkus  
och Hounds - 

ditch.
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58 59

Holmes!

Vilken 
natt jag haft, 

Watson! Vilken 
natt! Jag hoppas 
att våra vänner 

vid Scotland 
Yard inte får  
nys om den!

Jag har 
retats så 
ofta med 
dem, att 

jag skulle 
får höra det  

till död-
dagar!

Hur 
så?

Jag hade 
följt den 

där underliga 
människan en bit när 
hon började halta 
och bete sig som  

om hon hade  
skavsår.

Kort därefter
stannade hon en förbi-
passerande fyrhjulig 
droska och ställde 
den till adressen i 

Houndsditch som 
hon gav oss ...

”Det här verkar ju äkta, tänkte 
jag, och när hon satt sig inuti 
vagnen hukade jag mig därbak. 
En talang varje detektiv borde  
vara förfaren i!”

”Vi skramlade iväg och 
höll inte in tömmarna 
förrän vi nådde den 
aktuella adressen.”
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26 27

Bara tafatt 
brottslighet så 
förutsägbar att 
även Scotland  

Yards män kan se 
igenom den. ingen man,  

nu eller tidigare 
levande, har med  

studier och natur-
begåvning fört brotts-

utredning till den  
nivå som jag har  

gjort.

Kan du  
då säga mig 
vad den där 

mannen letar 
efter?

Du menar den 
pensionerade 

marinsergeanten? 
Han verkar  

komma hitåt.

Men 
hur ...

plingeling!
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74 75

”Vad tror ni stod 
skrivet ovanför den 
mördade mannen?”

Ordet 
”Rache”,  

skrivet med 
blod.

Ja ... 
just så 
var det.

Mjölk- 
budet hade sett 
mannen. Han kom  
ned så öppet att  

pojken trodde att  
det var en snickare  
eller hantverkare  

som jobbade på  
pensionatet.

Han beskrev 
mannen som en 
lång, rödlätt 

man med en 
lång brun 
överrock.

Han hade 
stannat kvar 
efter mordet  

och tvättat sina 
händer och  
torkat av  

kniven.
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Recension
Eleverna får skriva en klassisk recension av boken där de tre huvudingredienserna ska 
vara: handling, författare och egen upplevelse av boken. Eleverna ska tänka på att hålla sin 
recension ganska kort, ungefär en dataskriven sida som max och att mottagaren ska tänkas 
vara en person i deras egen ålder som läser den i en dagstidning på en sida för unga.

Läsa och titta
För att få mer förståelse för deckargenren kan det vara nyttigt att till exempel läsa en  
deckare till i novell- eller romanform och/eller att se en deckare.

Jämföra
Eleverna kan få läsa romanversionen av En studie i rött och jämföra denna med serie romanen  
i muntlig eller skriftlig form. Ni kan också se filmen om ni lyckas få tag på den (den är från 
1933...).

Ett annat alternativ är att se ett avsnitt av BBC:s tv-serie A study in pink (2010), där 
Sherlock Holmes och Doktor Watson lever i nutid och använder sig av såväl internet som sms.

Skriva en egen deckare
Eleverna kan efter läsning och genomgång av spänningskurva få skriva egna deckare.  
Gå återigen igenom vad som är typiskt för en deckare innan arbetet påbörjas. Om eleverna  
ska skriva själva är det viktigt att de har en tydlig arbetsprocess där de först får planera  
sin historia, skriva synopsis, första utkast, ha kamratrespons och slutligen skriva rent.

Finns för fri nedladdning på 
www.apartforlag.se/skola

Fler lärarhandledningar
från Apart Förlag!

Vi ger 

rabatt till 

skolor!

15 böcker eller mer – använd 
rabattkod SKOLA15 för 15 %! 
20 böcker eller mer – använd 
rabattkod SKOLA20 för 20%! 
25 böcker eller mer – använd 
rabattkod SKOLA25 för 25 %! 
Koderna gäller på www.apartforlag.se och  
fungerar endast när rätt antal artiklar ligger i varu-
korgen. OBS! Det måste inte vara samma en och 
samma titel, utan det går bra att blanda, om man  
till exempel vill köpa in två halvklassuppsättningar.

Alenas liv är ett rent helvete. Sedan hon börjat på en snobbig internatskola trakasseras 
hon varje dag av Filippa och tjejerna i lacrosselaget. Bästa vännen Josefin tänker inte 
låta Alena ta mer skit. Inte från kuratorn eller rektorn, inte från Filippa och inte från 
någon på den där vidriga skolan. Om Alena inte slår tillbaka så kommer Josefin ta 
saken i egna händer. Det finns bara ett problem. Josefin har varit död i ett år.

En utmanande, rolig, absurd, spännande, blodig och chockerande skräckhistoria 
i serieformat av Kim W. Andersson. Ett intressant verktyg för att introducera och 
analysera skräckgenren med dina elever, samt diskutera berättartekniker, normer i 
samhället, kärlek och hämnd. 

En lärarhandledning
för högstadiet och gymnasiet

av Martin Flodkvist  
ISBN: 978-91-87877-78-0 (e-bok)
ISBN: 978-91-87877-77-3 (print)

En epidemi av apokalyptiskt format har svept över världen och väckt de döda till liv. 
Smittan har på kort tid fått civilisationen att kollapsa; kvar finns en värld utan myndig - 
heter, affärer, post eller kabel-tv. 

En av de få överlevande i denna skrämmande framtid är Rick Grimes. Alldeles  
nyss var han en fridfull amerikansk småstadspolis. Skild från sin familj får han kämpa  
på liv och död för att försöka finna sin fru och sitt barn. Men vilka utgör det egentliga  
hotet – de döda eller de levande?

Robert Kirkmans The Walking Dead är en utvecklingsroman i serieformat, vars  
första del publicerades 2003. 2011 gavs den första samlings volymen Tills döden skiljer  
oss åt – med de sex första delarna – ut på svenska.  

jag blev skjuten… jag 
vaknade upp på sjukhuset 
och blev attackerad. jag 
gick hem… min fru och  
min son var borta…  

hela jävla stan över 
given. jag hade ingen  

jävla aning om 
vad som 
pågick. 

Du menar 
alltså att 
ingen vet 
orsaken?

Efter några veckor slutade 
media rapportera. jag har 
inte hört ett knyst sen dess. 
Om de har kommit på ett  
sätt att stoppa det… så  
har de inte hunnit hit  

än. De där finns  
överallt.

Ett redigt  
slag mot huvudet  

tar kål på dem. Det var  
därför grabben slog till dig 
med spaden. Verkar vara det 
enda som får omkull dem. Så 

fort en tar sig in i trädgården 
tar vi den. Vi håller låg profil… 
visste de att vi var här skulle  

de komma efter oss.

innan de slutade sända 
 uppmanades alla att ta sig  
 till de större städerna. De  
sa att de kunde skydda oss 
där. Men jag tänkte att  

   jag skulle tjäna på 
     att stanna här.  

      

Mina svärföräldrar bor  
i Atlanta… det är bara fem 
timmar med bil härifrån, så  

min fru har antagligen  
åkt dit.

Tack  
gode gud…  

om de skyddar 
städerna… shit,  
jag var orolig  

ett tag.

jo, visst… de 
mår säkert 

bra.

jaha…  
jag behöver 
nog en bil  
om jag ska  
till Atlanta.

Ska du 
med och  
shoppa 
lite?
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