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Förord 
 
Vi vill tacka den härliga niondeklass som lät oss genomföra vår undersökning med litteratur 
och frågehäften under vår praktik. Vi vill självfallet också tacka vår underbara 
praktikhandledare som gav oss en massa hjälp och fria händer med undersökningen. Utan dig 
hade det blivit så mycket svårare. För korrekturläsning vill vi tacka Susanne Ström och 
dessutom för att hon hjälpt oss öppna våra ögon när vi varit som mest blinda på arbetet. Vi 
vill sist men inte minst naturligtvis även tacka vår handledare på universitetet för tips och råd 
med vårt arbete. Det har varit en intressant tid och vi har lärt oss mycket nyttigt inför vår 
framtida yrkesbana. 



 

Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka huruvida elevernas läsförståelse i engelska förbättrades 
genom att använda skönlitteratur. För att undersöka detta använde vi oss av kortare noveller 
och texter, som i majoritet lästes i läxa, övningshäften, samtal och diskussioner med eleverna, 
antingen enskilt eller i helklass. Övningshäftena var till för att överskådligt kunna se om 
förbättringar skedde hos eleverna i fråga om läsförståelsen och därmed även om deras 
analytiska förmåga förbättrades. Dessa mätningar utfördes regelbundet och med kortare texter 
under hela praktikperioden. Samtalen och diskussionerna använde vi oss av för att förvissa 
oss om ett eleverna aktivt deltog samt om eleverna förstod vad vi läste och gjorde, men inte 
minst för att motivera eleverna för uppgifterna. Resultatet av detta var att vi kunde se en 
minimal skillnad, men om vi hade haft mer tid på oss hade den möjligtvis varit större.  
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1. Bakgrund 
 
Skönlitteratur har sedan länge varit ett nära och kärt begrepp för oss. Att sitta försjunken i en 
bok och insupa informationen däri är nog bland det härligaste som finns. Att drömma sig bort 
och försöka sätta sig in i en karaktärs situation och problem samtidigt som man lär sig saker 
helt ovetandes och för sitt eget nöjes skull. Böcker är enligt oss bland det bästa tidsfördriv 
som finns och som en positiv bieffekt, lär man sig ständigt nya saker. Må dessa inlärningar 
vara ord, fraser, kunskaper om kulturer och länder – det spelar ingen roll – det är inte därför vi 
läser utan för att det är spännande och intressant. Tänk om detta kunde användas i skolan. 
Tänk om vi kunde överföra vår egen barnsliga förtjusning för litteraturen till andra, till 
eleverna i skolan som själva har sagt att de är så uttråkade att de skulle kunna somna då de tar 
sig igenom en lärobok som på grund av samhällets, och därmed skolans, bristande ekonomi 
inte bytts ut på en lång tid och närmast håller på att falla sönder. Det finns dock kanske ett 
förlovat land för dessa elever; litteraturens värld. I den världen tänker de inte på att de faktiskt 
lär sig väsentliga saker när de läser. Istället för att lära sig grammatik från en lärobok får de 
det färskt från en sammanhängande text som de själva är intresserade av. Det har alltid varit 
så att man lär sig mest när man är intresserad av det man läser eller hör och det vill vi ta fasta 
på i vårt arbete.
 
Ända sedan vi hörde talas om att komplettera vanliga läroböcker med skönlitteratur i 
undervisningen har detta fascinerat och intresserat oss. Genom skönlitteraturen stöter trots allt 
eleverna på samma språkliga problem som i läroböckerna – men i ett naturligare och mer 
intressant sammanhang. Skillnaden mellan traditionell läroboksundervisning och att lära sig 
genom skönlitteraturen hoppas vi blir att de genom skönlitteraturen utvecklas mer, snabbare 
och utan att tråkas ut. Trots allt är det så att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen” (s 11, Lpo 94), och detta tror vi kan åstadkommas till 
större grad genom läsning av skönlitteratur. Om man sedan lyckas bygga en grund av 
nyfikenhet och en lust att lära finns det ingen gräns på hur mycket man kan lära sig. Har man 
bara motivationen finns det inte mycket som kan stå i vägen för ett produktivt och fruktsamt 
lärande, vilket om något borde vara ett drömscenario för skolan och de som arbetar där (både 
lärare och elever). Efter att ha läst ett antal litteraturkurser och kurser med litterära moment 
under vår akademiska bana har vi på ett personligt plan upptäckt att vi ökat vår läsförståelse 
och vårt ordförråd genom att ha läst många böcker. Om detta nu fungerat så pass väl för oss, 
hur bra borde det då inte fungera i skolan där eleverna fortfarande snabbt och enkelt kan 
tillvarata sig ny information och nya kunskaper.  
 
Som tidigare nämnts vill vi inte ta bort läroböckerna helt och hållet, de kan fortfarande 
användas men som ett komplement till skönlitteraturen.  
 

Att kursplanen inte en enda gång använder ordet ’läroböcker’ innebär varken att vi skall avstå 
eller använda dem. Även om en hel del läroböcker innehåller skönlitteratur i form av noveller, 
dikter och utdrag ur romaner, så är det inte samma sak som att läsa hela verk. /…/ De flesta 
forskare är överens om att skönlitteratur som läses i skolan får en extra innebörd, nämligen 
lärarens pedagogiska avsikt. Denna pedagogiska avsikt behöver inte överlåtas till läroboken. 
(Molloy, 1996) 

 
Detta innebär främst att om skönlitteratur presenteras i skolan redan i relativt tidig ålder och 
läraren kan vara där och förklara sakar och ting för eleverna kan det vara en inkörsport till 
vidare läsning på egen hand. Dessutom ger helheten av ett verk mer än att läsa ett kort utdrag 
eftersom man inte hinner få den spänningskänsla som behövs för att en text ska uppskattas. 
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Om man finner uppskattningen och intresset för texten är det lättare att ta den till sig vilket 
leder till att man lär sig mer. 
 
Vi anser att litteraturen i stort omedvetet utvecklar tankar, tänkande, fantasi och språklig 
förmåga mer än man kan tro då man sitter försjunken i en bok. Det är trots allt genom 
litteraturen som det mänskliga tänkandet och den mänskliga utvecklingen har fortskridit som 
den gjort. Allt sedan vi utvecklade skriftspråket för tusentals år sedan har vi lyckats 
vidarebefordra vår kunskap till senare generationer genom litteraturen. Skönlitteraturen om 
något är de skrifter som förmedlar till senare generationer - inte bara sakligt formellt som i en 
faktasamling - hur samhället såg ut, hur människor levde, vad folk gjorde i form av 
underhållning och arbete, hur man interagerade med varandra och så vidare. Det finns inga 
ord starka nog att förmedla hur pass viktig skönlitteraturen är om man vill blicka bakåt i 
historien för att kunna dra lärdom av det som är bra och se vilka misstag som gjordes så att 
dessa inte behöver upprepas i en form eller en annan. 
  
Då skönlitteraturen enligt oss är ett så pass utmärkt verktyg för att bygga upp människors 
kunskaper, språk och insikter – varför används då inte detta mer i undervisningen i skolan, allt 
från den stund då eleverna knäcker den skriftspråkliga koden? Inte att vi för den sakens skull 
menar på att skönlitteratur bara skall insupas i skolan utan självfallet vill vi premiera läsning 
även på fritiden. Men elevernas fritid har vi inte samma inflytande över som tiden i skolan 
och klassrummet. Man behöver egentligen inte vänta på att barnen skall knäcka den 
skriftspråkliga koden. Godnattsagor är ett välkänt begrepp för oss som dessvärre verkar ha 
hamnat mer och mer i glömska. Det är i dagens samhälle inte alls lika vanligt som för inte allt 
för många år sedan. I och med den lavinartade introduktionen av informationsteknologi och 
den massiva utökningen av media så har godnattsagornas omedvetna inkörsport till eget 
läsande försvårats genom dragningskraften av alltmer TV, datornyttjande och så vidare. 
Självfallet är ett bredare medieutbud och en datorkompetens inte helt av ondo. Dock har dessa 
andra fritidssysselsättningar tagit över till så stor grad att det bland många barn och ungdomar 
är det enda man sysselsätter sig med på sin egen tid. Det finns dock de som försvarar det hela 
med att man lär sig genom TV- och datoranvändande. Att de lär sig är det ingen tvekan om, 
men frågan är om man verkligen skall ställa åt sidan litteraturen för det multimediala eller om 
man kanske skall ta sig en funderare på om det kan vara så att kunskapsnivån inom många 
områden är på nedgång i och med dessa nya hjälpmedel och underhållningsprylar. (Rönnberg, 
1997) 
 

Det är nog så att läsningens känslomässiga nivå gör dom kognitiva effekterna så mycket 
större. För tänkandets skull, för den intellektuella utmaningens skull bör barn och unga 
också läsa. När faktaböckerna ökar i antal och särskilt som de ofta pressenterar mycket 
fragmentariska orsakssammanhang och dessutom svarar på märkliga frågeställningar långt 
från de frågor barn ställer sig – ja, då blir skönlitteraturen allt viktigare som kunskapskälla. 
Genom skönlitteraturen får vi en mer dynamisk kunskap som rymmer historiska, 
geografiska eller naturvetenskapliga fakta, men dessa faktauppgifter sätts in i mänskliga 
sammanhang som ger förklaringar på ett helt annat sätt än i en ordinär faktabok. (Läsglädje i 
skolan, H. Amborn/J. Hansson, 1998, sid. 23) 

 
Även om nu skönlitteraturen är ett medium som skulle kunna anpassas till de flesta om inte 
samtliga ämnen i skolan är det ändå inom språkundervisningen som detta är lättast att 
genomföra. Detta eftersom böckerna är skrivna på svenska (eller engelska, eller franska och 
så vidare) och därigenom på ett enkelt, roligt och omedvetet sätt lär ut grammatik, ordförråd, 
meningsbyggnad och allt annat som ett språk är uppbyggt kring. Eleven lär sig därigenom 
”känna sådan skönlitteratur /.../ som representerar såväl den engelskspråkiga kulturtraditionen 
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som den kultur eleverna i dag omges av.” (s 25, Grundskolan, 1996). Som tidigare nämnts är 
det inte bara det samhälle vi lever i idag, utan även en inblick i hur det såg ut tidigare, allt 
ifrån forntiden till inte allt för många år sedan. Samhället förändras i ett sådant rasande tempo 
idag att det kanske skulle vara bra om eleverna får chansen att stanna till en sekund och se hur 
det var för inte alltför länge sedan, när deras föräldrar och farföräldrar växte upp. 
 
I ämnet svenska har skönlitteratur använts länge med omväxlande frekvens då det känns som 
om man bara måste lära ut texter komponerade av Strindberg, Lagerlöf, Bellman med flera. 
Tyvärr är det så att det inom engelskan inte nyttjats till lika hög grad. Man har inte ansett att 
eleverna har kunnat tillvarata den kunskap som rymmer sig innanför pärmarna i och med att 
deras språkbehärskning har varit alltför liten. Men detta att eleverna inte har tillräckliga 
kunskaper i språket vill vi å det kraftigaste dementera. Böcker för alla nivåer av kunskap finns 
och bör nyttjas. Det är kanske speciellt viktigt inom engelskundervisningen att använda 
skönlitteratur i högre grad än vad som oftast görs i dag, eftersom eleverna faktiskt skall vänja 
sig vid att läsa engelska texter. Varför ska de då inte läsa sådant som rör det egna 
intresseområdet eftersom detta är en bra inkörsport till vidare läsning. Tveklöst är det så att 
skönlitteratur har använts och används i engelskundervisningen, frågan är bara till vilken 
grad. Vi har knappt varit med om att skönlitteratur har använts i engelskan under vår skoltid 
med undantaget att på engelska läsa en valfri bok som sedan kort redovisats. Att det inte var 
särkilt givande var då på grund av att inga diskussioner eller frågor eller samtal hölls om 
texten, efter det att man läst boken (vilket långt ifrån alla gjorde) och redovisat den var det 
färdigarbetat med detta och arbetet i läroboken fortlöpte som planerat. Nog är det väl så att 
man rent nöjesmässigt tyckte om ett sådant moment, men om man skall använda 
skönlitteratur, oavsett ämne, måste man arbeta kring boken på något sätt och inte bara dela ut 
en läsuppgift för att sedan lämna det. (Grundskolan, 1996) 
 
Lärare tycker redan idag att det finns problem med att få eleverna att läsa glosor och texter i 
läroböcker. Texterna är ju trots allt lika mycket skönlitteratur som andra böcker. Anledningen 
till att eleverna har svårt att läsa det är mycket på grund av att ”Skönlitteratur som finns 
mellan lärobokens pärmar löper dessutom risk att associeras med läroböcker och läxor, inte 
med litteraturläsning.” (Molloy, 1996) Det är även svårt att få dem att läsa böcker och 
noveller på svenska och det kan också innebära större problem att få eleverna att läsa engelska 
böcker och noveller. Vi tror däremot att om bara motivationen infinner sig blir det lättare. Om 
man presenterar boken eller novellen på ett intressant och spännande sätt och visar att man 
själv är intresserad av läsning tror vi att eleverna har lättare att ta texten till sig och blir 
därmed mer intresserade själva. Det huvudsakliga problemet blir att kunna använda 
litteraturen på ett sätt så det blir givande för eleverna. Vi hoppas kunna lägga en grund för 
detta här. 
 
 
1.1 Historik 
 
Redan på 1600-talet var det tal om behovet av att kunna använda det engelska språket. 
Undervisningen i engelska skedde dock inte på de allmänna skolorna utan i form av 
privatundervisning eller självstudier. Drottning Kristinas lärare, Johannes Matthiae, var en av 
dessa lärare som undervisade i engelska och han var en av många som ansåg att man inte 
skulle ”tråka ut sina disciplar med regler och menade att ord och fraser på främmande språk 
borde läsas direkt ur en kortfattad lärobok med intresseväckande innehåll” (Bratt, 1977). 
Språkundervisningen skulle läras genom att man talade och läste språket i fråga. ”Först när 
eleven fått en uppfattning om språkbruket, var det tillrådigt att övergå till studiet av 
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grammatik” (Bratt, 1977), detta innebar alltså att grammatiken kom i andra hand. Läsningen 
kom i första hand och genom läsningen lärde sig eleverna hur man skulle använda språket på 
ett korrekt sätt. (Bratt, 1977) 
 
Anledningen till att läsningen skulle komma i första hand var för att språkinlärningen skulle 
ske så naturligt som möjligt. När barn är små och lär sig sitt modersmål använder de sig inte 
av något annat än hörseln och synen för att lära sig hur man talar korrekt. De använder inte 
någon grammatikundervisning för att lära sig varför man har en viss ordföljd eller varför man 
inte kan böja orden på det sätt som de vill. De lär sig genom att lyssna på andra och genom att 
läsa sagor och berättelser. På samma sätt skulle eleverna lära sig ett nytt främmande språk på 
1600-talet. (Bratt, 1977) 
 
Under denna tid var det bara några språk som lärdes ut i skolan, nämligen, latin, hebreiska, 
grekiska och franska vissa språk mer än andra. Engelskan kom inte in i skolans värld förrän 
på mitten av 1700-talet då behovet sågs som störst i hamnstäderna utmed kusten eftersom 
handeln med England expanderade och engelsmännen var enligt svenskarna usla på latin. 
Universiteten var de första skolor som tog sig an engelskundervisningen men det skedde till 
en början i väldigt liten grad. Det var först under 1800-talet som undervisningen i engelska 
verkligen tog fart i Sveriges skolor. (Bratt 1977) 
 
Boel Englund säger i sin bok Skolans tal om litteratur att  
 

Texter som vi idag ser som litterära har mycket länge varit föremål för undervisning i skolan, 
som det huvudsakliga föremålet eller bara ett bland flera, och i olika sammansmältningar med 
annat undervisningsinnehåll, ofta främmande språk. Ja, historikern och arkeologen Henri-Irénée 
Marrou menar till och med att den västerländska uppfostran och undervisningen föds och 
organiseras kring litterära texter, allra längst tillbaka kring Iliaden. (Englund, 1997) 

 
Det finns alltså flera belägg för att användningen av skönlitteratur i skolan har funnits med 
länge, i all undervisning och att det har varit en fördel att använda sig av den 
undervisningsmetoden. Trots detta är det många i dagens skola som inte använder 
skönlitteratur i den grad som det kanske skulle behövas. (Englund, 1997) 
 
I Undervisa i språk presenteras något som kallas ’läsmetoden’. Grunden för läsmetoden 
introducerades i slutet av 1920-talet och kommer från USA där man konstaterat att elever 
endast har ungefär två år på sig att lära sig ett språk. I och med denna korta tidsperiod är det 
tillrådligt att de så fort som möjligt skaffar sig en förståelse för språket. Därmed skall eleverna 
så fort som möjligt ges en språklig grund genom grundläggande formella studier som sedan 
tillåter dem att läsa tyst för sig själva då detta är en bra variant för att få dem att förstå så 
mycket och så fort som möjligt. Dessutom, för att lägga in en personlig värdering i detta 
tänkande, underlättar denna form av studier (med huvuddelen lagd på läsning) en 
individanpassad nivå på undervisningen där det i så fall är möjligt att välja böcker som är 
lämplig för den språkliga utvecklingsnivå som de enskilda eleverna ligger på. I grundtanken 
för den här modellen skulle läsningen gärna ha med elevernas fritidsintressen och framtida 
yrkesliv att göra, detta för att läsningen skulle vara en positiv upplevelse och därmed 
underlätta och motivera läsningen. (Ericsson, 1989) 
 
Läsmetoden har som mål att eleverna ska läsa texterna på målspråket med direkt förståelse 
utan medveten översättning. Detta om något innebär bra språkflyt och mellan texterna tränas 
det muntliga uttalet och ordförrådet med högläsning samt läsförståelsetest genom frågor 
angående innehållet på texten – där frågor inte bara skall besvaras utan även ställas. Skillnad 
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gjordes mellan intensiv och extensiv läsning, den intensiva läsningen är till för att träna upp 
det grammatiska kunnandet medan de extensiva är till för själva läsupplevelsen. Läsmetoden 
har inte använts i någon större utsträckning i Sverige utan har mest yttrat sig i form av rent 
extensiv läsning eller högläsning av läraren. Många lärare hävdar dock att eleverna bör möta 
många fler texter än vad de gör idag. Att läsa texter är nödvändigt om 
språktillägnelseprocessen skall bli optimal. Texterna bör ligga på en lagom svårighetsgrad, 
gärna precis över den nivå de för stunden befinner sig på. (Ericsson 1989)  
 
 
1.2 Förankring i styrdokumenten 
 
Som tidigare nämnts utvecklar skönlitteraturen fantasin. Dessutom utvecklas empatin, 
självinsikten och kunskapen om samhällsförhållanden när man kan leva sig in i en bok. 
Skolverkets publikation Grundskolan nämner också att skönlitteratur är viktigt för eleverna då 
de därigenom vid läsning möter behov av bl.a. spänning och upplevelser. Detta skall då i sin 
tur leda till att eleverna stimuleras till fortsatt läsning på egen hand. Eftersom ”eleverna 
utvecklar sin språkfärdighet genom att lyssna till och läsa om sådant som angår och engagerar 
dem och genom att använda språket för att uttrycka egna tankar i tal och skrift” stimuleras 
kunskapsinlärningen. (s 25-26, Grundskolan) 
 
Det är ändå så att ”I ämnet svenska är det främst skönlitteratur och texter av annat slag som 
tillsammans med elevernas egen skapande verksamhet är basen för det språkutvecklande 
arbetet.” (Kursplaner för grundskolan SOU 1993:2) Med detta sagt kan vi konstatera att 
användningen av skönlitteratur borde förekomma oftare i undervisningen i skolan. I detta fall 
handlade det främst om svenskan men om det bör användas i svenska finns det ingenting som 
säger att det inte bör användas även i engelskundervisningen om det inte redan gör det. 
 
Eleverna skall genom engelskundervisningen kunna läsa och förstå texter av varierande slag, 
och vad är väl mer varierande och unikt än skönlitteratur. Så många olika tankesätt och 
världsbilder och så mycket kultur förmedlas av en ofantlig mångfald av författare. Därför är 
litteraturen i vår mening det perfekta verktyget för att uppnå detta mål. (Kursplaner för 
grundskolan, 1994) 
 
Undervisningen skall utgå från ett meningsfullt och intresseväckande innehåll och det anser vi 
kan uppnås genom att använda skönlitteratur. Beroende på vilka texter man använder sig av 
kan eleverna därigenom läsa om sådant som kanske engagerar dem, och genom samtal eller 
skrivuppgifter kring texter och böcker kan de använda språket för att uttrycka sina egna tankar 
om texterna i tal och skrift. (Kursplaner för grundskolan, 1994) 
 
I slutet av det nionde skolåret skall eleverna ha tillgodogjort sig ett språkflyt som tillåter dem 
att kunna läsa och tillgodogöra sig texter av alla de former och därför bör det så tidigt som 
möjligt introduceras skönlitteratur i undervisningen för att på så sätt ge eleverna en hjälp på 
vägen för att nå detta mål på ett så enkelt och så roligt sätt som möjligt. Att dessutom 
diskutera texterna och använda sig av skrivuppgifter av olika slag hjälper eleverna mot målet 
att kunna formulera sig skriftligt och även muntligt redogöra för läsupplevelsen. Dessutom 
ger läsning av skönlitteratur ett utmärkt tillfälle att använda sig av ord- och grammatikböcker 
på egen hand eller med handledning av lärare för att fördjupa kunskaperna i ordförråd och 
kunskap av grammatiska regler som de utan tvekan stöter på under läsningen av böcker. 
(Kursplaner för grundskolan, 1994) 
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Grundtanken med att använda sig av skönlitteratur i undervisningen är att öka läsförståelsen 
hos eleverna. Genom att öka läsförståelsen ökar man också ordförrådet, grammatikförståelsen 
och språkflytet – vilket leder till att eleverna på ett smidigare sätt ”... kan kommunicera i tal 
och skrift på engelska.” (Lpo 94) Lpo nämner också att varje elev genom rika möjligheter till 
samtal, läsning och skrivning skall få möjlighet att utveckla sin kommunikativa och språkliga 
förmåga. (Lpo 94) 
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2. Syfte 
 
Vi vill undersöka om eleverna kan utveckla sin läsförståelse genom att använda engelsk 
skönlitteratur i engelska. 
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3. Metod 
 
 
3.1 Försökspersoner 
Klassen vi hade att tillgå till den empiriska delen av vårt examensarbete under slutpraktiken i 
Luleå Kommun var en niondeklass på 24 elever. Den språkliga nivån på eleverna varierade 
ganska kraftigt, från starka elever som på sin fritid läste böcker på engelska utan alltför stora 
problem till elever som hade väldiga problem med ordförråd och läsförståelse. De senare 
nämnda eleverna hade också allmänna motivationsproblem på grund av låga betyg och dåligt 
självförtroende. I deras tycke var det dessutom tråkiga lektioner och de var väl medvetna om 
att man lär sig mest när man är intresserad. Vilket de tolkade till att i ointresse lär man sig 
ingenting. De verkade inte medvetna om att intresse kan väckas även om en text verkar 
mindre roande vid första anblicken. 
 
 
3.2 Bortfall 
På samtliga lektioner som vi hade att tillgå för den empiriska undersökningen var sex 
personer alltid frånvarande. Detta i och med att dessa elever hade hamnat efter eller var så 
svaga i engelska att de var tvungna att sitta i en egen grupp med lärarstöd. Dessutom fanns två 
pojkar som deltog sporadiskt under lektionerna, antingen på grund av sjukdom eller som ett 
resultat av skolk. 
  

•  Vid första mättillfället med ”The Case of the Big Deal” var 14 personer på lektionen 
och samtalade kring texten samt arbetade med det första häftet, en pojke anlände när 
det var mindre än tio minuter kvar på lektionen och kunde inte tillföra något under den 
korta tiden, således hade vi fyra frånvarande. Tre av dessa frånvarande var sjuka 
medan den fjärde var denna pojke som kom för sent. 

 
•  Vid andra mättillfället med ”The Case of the Bogus Robbery” var det bara en elev 

frånvarande från lektionen. Om det var på grund av sjukdom framkom inte. 
 

•  Tredje gången vi mätte hade vi återigen en frånvarande. 
 

•  Fjärde lektionstillfället var tre av eleverna frånvarande på grund av sjukdom. 
 

•  Femte mättillfället var det två frånvarande på grund av andra omständigheter. 
 

•  Sjätte och sista mättillfället hade vi tre frånvarande.  
 
3.3 Material 
Den första texten vi använde var en kortare novell tagen från novellsamlingen Smoke and 
Mirrors skriven av Neil Gaiman. Novellen heter ”Troll Bridge”. Vi ändrade dock slutet 
eftersom vi inte trodde att eleverna skulle förstå det direkt, vi trodde det kunde förvirra dem 
för mycket. Vi tog alltså bort det aktuella slutet och diskuterade det öppet på lektionen efter 
att de hade läst texten. Efter att denna text var läst tog vi fram en lite enklare text. Det blev en 
hel bok, men en kort sådan vid namn The Diary of a Killer Cat skriven av Anne Fine. Denna 
text läste vi under tre veckors tid. Vi läste bitvis högt och resten skulle läsas av eleverna själva 
på deras fritid. Efter dessa två texter hittade vi en bra hemsida på Internet (Classic Short 
Stories) där det fanns mängder av noveller av olika längd och slag. Den första vi tog därifrån 
var ”Death Makes a Comeback” skriven av James O’Keefe. Eftersom hemsidan kunde ge så 
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mycket tog vi även nästkommande text därifrån, nämligen en text av Roald Dahl ”Man From 
the South”. Det var den sista texten de fick i läxa. Förutom dessa olika texter fick eleverna 
även olika mysterier som de skulle försöka lösa eller åtminstone ge lösningsförslag på. Det 
var även mysterierna som huvudsakligen låg till grund för läsförståelsetesterna vi hade. De 
olika mysterier vi använde var följande: ”The Case of the Angry Chef”, ”The Case of the Big 
Deal”, ”The Case of the Dead Frenchman”, ”The Case of the Bogus Robbery”, ”The Case of 
the Buried Treasure” och ”The Case of the Murdered Wife”, alla skrivna av Donald J. Sobol 
tagna från hans bok Two Minute Mysteries. 
 
 
3.4 Genomförande 
PM-skrivande 
Under höstterminen 2003 skrev vi vårt PM och började söka litteratur. Vi började läsa igenom 
och sålla litteraturen och leta efter lämpliga stycken i läroplaner från olika år. 
 
Rapportskrivning 
Under vårterminen 2004 skrevs och omarbetades sedan Bakgrund, Syfte och Metod för det 
som skulle komma att bli ett examensarbete. Vi letade historik runt det vi skulle skriva om 
och vi hittade mycket som vi kunde förankra i styrdokument och dylikt. Under denna termin 
hade vi dessutom lektioner om hur ett examensarbete ska se ut och hur det ska vara skrivet. 
Under dessa lektioner fick vi många tips på vad man skall tänka på när man skriver en rapport 
som denna, det var en mer eller mindre ovärderlig hjälp att få information kring detta samt att 
ha organiserade tillfällen då man grupper sinsemellan delade med sig av tips och idéer. Det 
var även under denna tid vi blev tilldelade en handledare. 
 
 
3.4.1 Slutpraktikperiod, sju veckor: 
Lektionstillfälle 1 
Praktiken varade i sju veckor. De första två veckorna var vi mest passiva observatörer 
eftersom de hade påbörjat ett stort projekt som just skulle avslutas. De hade ett skriftligt test 
på en bok de just hade läst. Därför blev det inte att vi kunde lämna ut första texten förrän i 
slutet av andra veckan. Den första texten var som tidigare sagts ”Troll Bridge” som skulle 
läsas hemma av samtliga elever tillsammans med ett första mysterium. När texten var läst 
delade vi på lektionen in klassen i två grupper och satte oss i varsin grupp och diskuterade. 
Där vi bland annat ställde frågor kring handlingen i texten samt detaljer som vi kände var 
viktiga för helheten. Vi kom snabbt fram till att eleverna fann den alltför svår, så när på ett 
fåtal som inte hade några vidare problem med den. Förutom detta problem med förståelsen av 
novellen från elevernas sida gick det inte heller allt för bra på grund av att en del av eleverna 
inte ville tala högt – detta hade vi tidigare varnats för av vår praktikhandledare men hade ändå 
beslutat oss för att försöka, åtminstone vid ett tillfälle. Dessutom tyckte samtliga, även de som 
förstod den, att novellen var alltför konstig. Förutom att vi diskuterade texten ”Troll Bridge” 
satt vi även och diskuterade det första mysteriet ”The Case of the Angry Chef”. Det var ett lätt 
mysterium som de reagerade mot på så sätt att de tyckte den var barnsligt enkel. Eleverna sa 
själva att det kunde ha att göra med att de hade fått så lång tid på sig att läsa det. 
 
Lektionstillfälle 2 
Med dessa texter hade läsandet kommit igång lite grand och vi ansåg att det var dags för ett 
första mättillfälle. Vid nästa lektionstillfälle passade vi på att introducera en ny text, The 
Diary of a Killer Cat, den texten delade vi upp i olika delar, varannan del skulle läsas högt av 
oss på lektionstid och varannan del skulle läsas av eleverna i läxa. När vi läst ett stycke ur The 
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Diary of a Killer Cat och gett eleverna nästa stycke i läxa gav vi eleverna ett nytt mysterium 
och ett häfte (bilaga 1) som de skulle arbeta med på lektionen och nästkommande lektioner. 
På första sidan av detta häfte fanns det plats för dem att ge ett eget lösningsförslag på 
mysteriet vi gett ut, vilket skulle utgöra grunden för vår första mätning av läsförståelsen. Det 
blev uppskattade reaktioner av eleverna när de fick häftet eftersom det fanns några i klassen 
som ansåg att man inte lär sig någonting av att enbart läsa på vilket vi protesterade och visade 
på att man ibland kan lära sig mer av att läsa än att göra praktiska övningar. Då vissa av 
eleverna inte hade intresse av att läsa hela tiden fick de under följande lektion arbeta enbart 
med häftet, där vi hade satt in översättningsövningar och olika uppgifter som skulle göras. 
Övningarna och orden som fanns med var tagna från texterna vi dittills hade läst för att 
eleverna skulle få mer användning av dem direkt. 
 
Lektionstillfälle 3 
Efter att eleverna hade arbetat med häftet under en lektion var det under följande lektion dags 
att gå igenom nästa textstycke. Vi hörde oss för om eleverna hade förstått vad de läst i läxa 
vilket majoriteten hade gjort. Vi läste därefter nästa del av texten och gav ut näst sista delen 
till eleverna som de skulle läsa i läxa till lektionstillfället därpå. Vi poängterade för dem att 
detta var sista delen av boken som de skulle ha i läxa eftersom vi under nästa lektion skulle 
läsa sista sidorna högt för klassen. Resten av lektionen använde vi till att presentera ytterligare 
ett mysterium; ”The Case of the Dead Frenchman” som vi sedan löste muntligt i klassen med 
diverse pekare efteråt på vad man kanske kunde titta efter för att genom texten hitta en 
lösning. 
 
Lektionstillfälle 4 
Nästa lektionstillfälle var det tillfälle då vi skulle läsa slutet av The Diary of a Killer Cat. Vi 
läste stycket högt och gav sedan ett tunt häfte (bilaga 2) till eleverna där de bland annat skulle 
skriva ner en sammanfattning av boken vi just läst. Det var inte uppskattat på alla håll dock 
eftersom alla inte hade varit med vid alla tillfällen då boken blivit läst, vissa hade varit sjuka 
och hade inte hört hela berättelsen eller hade inte fått möjlighet att läsa vissa delar själva. Man 
kan dock tänka sig att eleverna själva har ett ansvar att ta reda på vad de har i läxa och att göra 
denna. I detta häfte fanns även frågor om texten som skulle besvaras för att vi skulle se om de 
hade uppfattat de delar som vi ansåg var viktiga för förståelse av texten. Vi hade även med en 
liten del i häftet där vi ställde frågor om vad de tyckte om texten. Av erfarenhet visste vi ju att 
alla inte ville berätta högt vad de tyckte och av den anledningen skrev vi in frågor för att de 
istället skulle få skriva vad de tyckte. 
 
Lektionstillfälle 5 
Texten som delades ut under lektionen därpå var ”Death Makes a Comeback” som skulle 
läsas i läxa till veckan därpå. Under lektionen arbetade vi med ett nytt mysterium och hade ett 
läsförståelsetest med mysteriet som grund. Mysteriet var ”The Case of the Bogus Robbery” 
och i ett tunt häfte (Bilaga 3) skulle de besvara frågor och skriva ett eget lösningsförslag på 
mysteriet som tidigare. Detta tog hela lektionen men de som blev klara i förtid hade det första 
övningshäftet (Bilaga 1) att arbeta med.  
 
Lektionstillfälle 6 
Förutom övningshäftet fick eleverna välja mellan att läsa texten de hade i läxa eller utforma 
ett eget mysterium under följande lektion. ”Death Makes a Comeback” fick de i läxa under 
föregående lektion. Majoriteten tyckte det var bra att de fick läsa eftersom de ansåg att de inte 
får arbetsro hemma. Några stycken arbetade vidare med häftet. Det var dock ingen som ville 
göra ett eget mysterium. 
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Lektionstillfälle 7 
Till detta nästa tillfälle skulle eleverna ha läst ”Death Makes a Comeback”. Vi diskuterade 
texten och ställde muntliga frågor kring den i helklass. Det var dock ingen större glädje över 
denna text eftersom det enligt eleverna fanns för många karaktärer i den. De tyckte därför att 
det var lite svårt att hålla isär alla personer. När vi hade diskuterat och besvarat frågor fick de 
ett häfte (Bilaga 4) där det på framsidan fanns exakt samma frågor som besvarats. De skulle 
sammanfatta texten och skriftligt skriva svar på frågorna. Om de blev klara med detta skulle 
de fortsätta med det första övningshäftet. Om de även var klara med det fanns det ett andra 
övningshäfte som vi skrivit till efter sammanfattningen och frågorna om texten ”Death Makes 
a Comeback”. 
 
Lektionstillfälle 8 
Näst sista mysterietillfället blev denna nästa lektion. Vi delade ut ”The Case of the Buried 
Treasure” som de även här fick ett tunt häfte till (Bilaga 5) vilket även det innehöll frågor och 
de skulle även skriva sitt eget lösningsförslag av mysteriet i detta häfte. Eleverna började 
tröttna på dessa mättillfällen och mysterierna trots att de sa att de tyckte än mindre om 
texterna de hittills haft i läxa. När de var klara med lösningsförslaget och frågorna, vilket gick 
snabbare och snabbare för varje lektion, fortsatte de med något av häftena de hade tillgång till. 
I slutet av lektionen gav vi även ut den sista novellen som skulle läsas i läxa. Novellen var 
”Man From the South”, det gav inga glädjeyttringar från eleverna men de var glada att det var 
sista texten de skulle behöva läsa med oss. 
 
Lektionstillfälle 9 
Lektionen då vi diskuterade hemläxan var kort men effektiv. Vi diskuterade ”Man From the 
South”. Detta var den text som var mest uppskattad. Eleverna tyckte den var udda men lätt att 
läsa, speciellt om man jämförde med texterna de tidigare hade haft i läxa. De var även nöjda 
över att inte behöva skriva ner någonting denna gång. Diskussionen hölls i helklass och den 
var effektiv, det märktes tydligt att eleverna hade kunnat ta texten till sig. Det var även andra 
som hördes i diskussionen än de som vanligtvis brukade prata. 
 
Lektionstillfälle 10 
Undersökningens näst sista lektion ägnades åt ett sista mysterium och en sista mätning. Vi 
presenterade ”The Case of the Murdered Wife” som de själva fick läsa. Efter det fick de 
ytterligare ett häfte (Bilaga 6) där de skulle skriva ner en teori och besvara några frågor om 
texten. Eftersom det var allra sista gången de skulle behöva läsa någonting med oss blev de 
ganska glada och det fanns många teorier om mysteriet som diskuterades mellan eleverna. De 
tyckte ändå att detta var ett av de enklaste mysterierna som de läst under tiden vi var där.  
 
 
3.4.2 Grammatik 
I engelskundervisningen ska det i viss mån finnas med grammatikundervisning. Under vår 
praktik fann vi det underskattat eftersom man får så mycket grammatik bara genom att läsa. 
Genom läsningen hoppades vi att eleverna skulle lära sig mer grammatik på ett naturligt sätt 
även om de inte skulle lära sig vad de olika termerna hette. Vi sa åt eleverna att skriva ner ord 
och fraser som de inte förstod eller som de inte var helt säkra på för att vi skulle kunna ta upp 
det i efterhand. Detta för att det skulle hjälpa dem att förstå vad de läste. Ett fåtal frågade om 
ord och meningar under lektionerna när de arbetade kring texten, men det var ingenting som 
togs upp i helklass utan frågan diskuterades bara med den/de elever som frågade just då.  
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Genom att de, enligt egen utsago, kunde läsa texterna utan vidare problem ansåg vi att det 
visar på att de kan den grundläggande grammatik som högstadieelever behöver och måste 
kunna för att kommunicera med andra på engelska. Bara genom att läsa engelsk skönlitteratur 
lär de sig oerhört mycket utan att behöva ta till grammatikböcker eller liknande medel. 
  
 
3.4.3 Mätmetoder  
Hela praktiken var till för att vi skulle kunna undersöka om vår teori om skönlitteratur i 
engelskundervisningen fungerar. Av den anledningen var det under undersökningens gång 
naturligtvis nödvändigt att mäta hur det gick för eleverna och om deras läsförståelse fick den 
positiva utveckling vi hoppades på. För att mäta detta använde vi oss av tre olika metoder. 
 
Skrivhäften 
För att fortgående kunna undersöka hur de låg till i läsförståelsen efter de olika mättillfällena 
hade vi utarbetat olika övningshäften med olika uppgifter i och olika mätningshäften, där 
uppgifterna såg likadana ut genom alla häften. Detta skulle hjälpa oss att se om det blev någon 
utveckling hos eleverna. Till de olika novellerna beslöt vi att använda två olika häften där det 
fanns översättingsövningar och olika uppgifter som skulle göras på lektionstid, vissa noveller 
skulle dessutom sammanfattas. Till mysterierna beslöt vi oss för att använda häften med 
frågor som skulle besvaras och det skulle dessutom skrivas ner en lösningsteori av det då 
aktuella mysteriet. Häftena som användes till mysterierna var de som var viktigast när det 
gällde själva mätningen av läsförståelsen. 
  
Observationer 
Förutom skrivhäftena fick vi reda på en hel del genom att observera hur eleverna jobbade. 
Under tillfällen då texter diskuterades och de jobbade i de häften vi gjort i ordning till de olika 
texterna gick vi självfallet runt för att se hur det enskilda arbetet med häftena fortlöpte samt 
hur de sinsemellan diskuterade olika teorier och slutsatser för hur till exempel en lösning på 
ett mysterium kunde se ut.  
 
Diskussioner 
Även om vi nu inte kunde hålla diskussioner i helklass eller mindre grupper på ett 
tillfredställande sätt kunde vi dock genomföra en form av mätning genom att gå runt bland 
eleverna och samtala kring texterna och de olika övningarna för att se hur de försökte resonera 
sig fram till en lösning av mysterierna. Därigenom kunde vi visa för dem att de kunde reda ut 
diverse frågor och funderingar kring texterna om de bara lade manken till och försökte sätta 
sig in i texterna och pussla ihop stycken från olika delar av texten. Vi kunde visa dem att de 
inte bara skulle se texten som en helhet utan även som ett antal mindre delar var för sig som 
kunde vara lika viktiga som en del av den kompletta texten. Dessa diskussioner spelades inte 
in eller skrevs ner. Diskussionerna om texterna och kring alla teorier som fanns var till för att 
eleverna skulle se mer än bara en text, de skulle se ett sammanhang. 
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4. Resultat 
 
4.1 ”The Case of the Big Deal” 
Första gången vi skulle mäta läsförståelsen hos eleverna gav vi dem ett mysterium som de 
skulle läsa igenom, nämligen ”The Case of the Big Deal”. Eleverna skulle skriva ner varsitt 
lösningsförslag i början av ett större häfte (Bilaga 1) där de efter lösningsförslaget skulle 
fortsätta jobba med diverse uppgifter. Av 14 närvarande var det sex elever som inte skrev ner 
något förslag över huvud taget. De gjorde heller inte många uppgifter i resten av häftet. De 
åtta som var kvar försökte och skrev ner ett lösningsförslag men det var fem av dem som inte 
kom fram till den lösningen som var tänkt. De skrev inte den lösningen vi sökte. Alla som 
skrev ner ett lösningsförslag, oavsett om de lyckades eller ej, satt och diskuterade med 
varandra och ställde frågor till oss om texten, de förstod tidigt att de kunde lösa mysteriet 
genom att titta på detaljerna i texten. Tre av totalt 14 elever lyckades skriva ner den lösning vi 
hade tänkt oss och som stod i facit. 
 
 
4.2 ”The Case of the Bogus Robbery” 
Andra gången vi skulle mäta läsförståelsen hos eleverna använde vi oss av ytterligare ett 
mysterium, nämligen ”The Case of the Bogus Robbery”. Som det förra mysteriet skulle de 
skriva sina egna lösningsförslag men denna gång även besvara frågor på texten, dessa frågor 
fanns med i häftet vi delade ut. Av 17 närvarande var det fem elever som inte skrev något 
lösningsförslag alls, de svarade dock på de flesta av frågorna. De elever som inte skrev ner 
något lösningsförslag var samma som inte hade gjort det vid första mättillfället. Fem av de 
övriga eleverna skrev ett förslag men kunde ifrågasättas i och med att det inte var det svar vi 
hade i åtanke eller som fanns i facit. De resterande sju eleverna gav det lösningsförslag vi 
hade tänkt, det som stod i facit, och hade dessutom besvarat alla frågor som fanns i häftet 
korrekt.  
 
Förutom mysteriet och frågorna hade vi en liten del där de skulle skriva vad de tyckte om 
mysteriet och svara på när de hade löst det, före eller efter de hade besvarat frågorna. Alla 
svarade dock inte på dessa frågor men det kan konstateras att hälften av dem som löste 
mysteriet använde sig av de tillhörande frågorna för att kunna lösa det. Lika många löste 
mysteriet innan de läste och besvarade frågorna. Dessutom svarade inte alla elever på 
samtliga frågor, som tidigare nämnts, utan de skrev bara på några om de skrev på några alls. 
Det var dock 13 elever totalt av 17 som svarade på samtliga frågor. 
 
 
4.3 The Diary of a Killer Cat 
Vid detta tredje tillfälle för läsförståelse mätning hade vi läst ut boken The Diary of a Killer 
Cat under en tre veckors period och gav eleverna ett häfte där de skulle sammanfatta hela 
boken så detaljerat de kunde. Detta för att vi skulle se hur många som faktiskt hade hängt 
med. Det visade sig att enbart två av alla elever hade förstått boken så till vida att de kunde 
sammanfatta den utan att missa några viktiga detaljer. Ytterligare tio av eleverna 
sammanfattade boken men fyra av dem hade inte lyckats förstå huvudhandlingen. De hade 
inte bara missat de mest betydelsefulla detaljerna utan beskrev dessutom handlingen i helt fel 
ordning. På vissa ställen hade de till och med skrivit med detaljer som inte alls fanns med i 
boken. De återstående sex hade förstått en del men hade inte skrivit en fullständig 
sammanfattning. De övriga fem som närvarade på denna lektion hade inte skrivit ner någon 
sammanfattning alls. 
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Båda två som hade skrivit hela sammanfattningen och fått med huvudhandlingen tyckte boken 
var bra men att den var alldeles för lätt. Det var dock enbart den ena av dessa två som faktiskt 
tyckte om att läsa. Av dem som inte skrev en sammanfattning som helt stämde med boken 
tyckte två att den var alldeles för tråkig för att tycka om, en tyckte inte den var intressant och 
den fjärde tyckte att den var bra, det han/hon förstod av den. Tre av dessa elever tyckte boken 
var för lätt medan den fjärde tyckte den var lagom svår. En av de sex som inte skrev en 
fullständig sammanfattning tyckte den var bra, fyra tyckte den var dålig, tråkig och konstig, 
den sista svarade inte på dessa frågor överhuvudtaget. Två av dessa elever tyckte boken var 
för lätt medan tre tyckte den var lagom svår. Två av dem som inte hade skrivit någon 
sammanfattning tyckte boken var för svår och förstod inte allt av texten. De övriga tre som 
inte skrivit hade vid något tillfälle varit sjuka och tyckte sig då inte vara kapabla till att skriva 
en sammanfattning alls därför räknade vi dessa till bortfall undersökningsmässigt. 
 
 
4.4 ”The Case of the Buried Treasure” 
Vid fjärde mättillfället återgick vi till att använda oss av mysterium. Denna gång blev det 
”The Case of the Buried Treasure” som vi även ställde frågor på. Frågorna var skriftliga och 
fanns med i ett häfte där de även, som vid tidigare tillfällen, skulle skriva ner ett 
lösningsförslag. Det var återigen sex av de 15 närvarande som inte skrev något 
lösningsförslag alls. Återigen var det samma elever som vid tidigare tillfällen. Enbart två av 
dessa sex elever hade svarat på samtliga frågor som ställdes. Över hälften av eleverna tyckte 
dessutom att texten var alldeles för svår att förstå och en tyckte att det var tråkigt att lösa 
mysterier och ville göra någonting annat. Fyra av de kvarvarande eleverna försökte lösa 
mysteriet men lyckades inte komma på en hållbar teori. De fann inte den lösning vi var ute 
efter.  Samtliga av dessa elever svarade på alla frågor som fanns i häftet, det var dock en som 
inte svarade rätt på alla frågor. Alla elever tyckte detta var en svår text, de tidigare hade varit 
lättare. Det var fem av eleverna som löste mysteriet med den lösning vi hade tänkt oss. Även i 
detta häfte hade vi frågor om när de skrev sitt lösningsförslag, före eller efter de svarade på 
frågorna, och om de tyckte mysteriet var lätt eller svårt osv. De fem elever som hade gett det 
lösningsförslag som vi ville ha hade svarat på alla frågor och två av dem löste mysteriet innan 
de läste och besvarade frågorna och lika många löste mysteriet efter att de läst och besvarat 
frågorna. Den som var kvar trodde inte att hon/han hade löst mysteriet och hade därmed inte 
svarat på frågan om när hon/han hade löst mysteriet. En av dessa fem tyckte mysteriet var 
okej men de andra fyra tyckte det var tråkigt och att det var för svårt. 
 
 
4.5 ”Death Makes a Comeback” 
Till detta femte tillfälle för läsförståelsetest hade vi läst novellen ”Death Makes a Comeback”. 
Eleverna fick i uppgift att sammanfatta novellen, vilken ingen gjorde fullvärdigt. Däremot var 
det tolv av eleverna som sammanfattande majoriteten av novellen, dock inte hela, de missade 
vissa viktiga delar eller sammanfattade enbart huvudhandlingen och missade de små 
detaljerna. Sju av de tolv svarade på alla frågor som ställdes angående texten men fem gjorde 
det inte. En av eleverna utöver dessa tolv sammanfattade också novellen men fick inte in rätt 
detaljer på rätt ställe, denna elev hade dock svarat rätt på alla frågor. De övriga tre som deltog 
vid detta lektionstillfälle sammanfattade inte texten överhuvudtaget. Det var enbart en av de 
tre som försökt svara på frågorna, eleven hade dock inte svarat rätt på de frågor som 
besvarades. 
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4.6 ”The Case of the Murdered Wife” 
Vid det sjätte och sista tillfälle då vi skulle mäta elevernas läsförståelse använde vi ett sista 
mysterium, nämligen ”The Case of the Murdered Wife”. Av totalt 15 närvarande elever var 
det sex av dem som inte skrev något lösningsförslag alls. Det var nio elever som försökte 
skriva ett lösningsförslag och bara en av de nio skrev ett förslag som inte höll. Den eleven 
fick inte fram det vi ville ha fram med andra ord det som stod i facit. Åtta löste mysteriet med 
hjälp av detaljerna i texten. Denna gång hade vi inga frågor på papper till eleverna men 
majoriteten tyckte mysteriet var alldeles för lätt. Det var det lättaste mysteriet bortsett från det 
allra första som vi diskuterade muntligt. 
 
 
4.7 Diskussioner/muntliga genomgångar 
Förutom de ovan nämnda novellerna och mysterierna hade vi även andra texter. De 
diskuterades dock enbart muntligt och skrevs aldrig ner på papper. Det som i så fall skrevs ner 
var sammanfattningar av de längre novellerna. Det lades mest vikt på diskussionerna vid 
dessa tillfällen. Vi ansåg inte att sammanfattningarna vad viktigast, det viktigaste var att de 
kom igång med läsförståelsen. Om de fick skriva ner sammanfattningar blev de tvungna att 
tänka efter vad texten faktiskt hade handlat om. Vilket i sin tur, enligt våra förhoppningar, 
skulle göra eleverna mer uppmärksamma när de läste nästa text. 
 
De första texterna eleverna fick var ”Troll Bridge” och mysteriet ”The Case of the Angry 
Chef”. Det som framkom var vilken nivå eleverna var på. Majoriteten av klassen hade inte 
förstått den längre texten ”Troll Bridge” medan en av dem kunde redogöra för 
huvudhandlingen och vad man skulle kunna säga efter en analys av texten. De fick snabbt 
skriva ner en enkel sammanfattning av texten som inte gav någonting åt oss förutom den enda 
elevens redogörelse. Vad gällde mysteriet fick vi veta att det var ett för enkelt mysterium, 
speciellt eftersom de hade haft nästan en hel vecka på sig att lösa det vilket innebar att de 
hade haft chansen att läsa igenom det många gånger innan de märkte att det var en enkel liten 
detalj som avslöjade lösningen. 
  
Andra diskussionstillfället där de heller inte behövde skriva någonting var när de fick 
mysteriet ”The Case of the Dead Frenchman”. De diskuterade med varandra vad de trodde 
hade hänt och kom sedan fram med ett lösningsförslag, här kom även de fem-sex elever som 
mer eller mindre aldrig skrev ner något lösningsförslag med förslag. Denna övning visade oss 
huruvida elever kunde ta till sig en text när de löst den under tidspress, men inte behövde 
skriva om den på engelska. Det var dock inte alla som löste mysteriet, det var färre än första 
gången då majoriteten hade löst det. Denna gång var det enbart en tredjedel av hela klassen 
som hade rätt lösning. Ytterligare en tredjedel försökte men kom inte på en hållbar lösning 
medan den sista tredjedelen inte kom med något förslag alls.  
  
Efter att klassen hade läst The Diary of a Killer Cat hade vi en mindre diskussion om boken 
som helhet där det kom fram att ett par av eleverna inte tyckte om att läsa och tre fjärdedelar 
tyckte att det hade varit för enkelt och att de därför inte varit alltför uppmärksamma. Den sista 
fjärdedelen tyckte att texten hade varit för osammanhängande eftersom vi hade högläst vissa 
delar och läst som läxa vissa delar, de ansåg att det hade varit bättre om de fått hela boken i 
läxa, inte vid samma gång men de tyckte att vi hade kunnat hoppa över högläsingen.  
 
Det kom även fram efter samtal kring texten att om det är för många karaktärer i en novell 
eller berättelse så är det svårt att få ett sammanhang vilket var problemet när vi hade läst 
”Death Makes a Comeback”. Den var det mycket klagomål på att det var för många personer 
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att hålla reda på. Det var dock annorlunda med den sista längre texten vi hade ”Man From the 
South” som var uppskattad. Den var inte komplicerad, enligt eleverna, utan den var enkel att 
följa med men aningen banal. 
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5. Diskussion 
 
 
5.1 Validitet/reliabilitet 
 
Man kan ifrågasätta hur mycket man kan lita på det vi kommit fram till eftersom tiden vi hade 
att använda oss av var knapp och så kort tid tror vi inte kan leda till mycket förändring. 
Dessutom finns det problemet med att vi inte skrev ner allt som diskuterades och 
observerades, vilket vi nu beklagar. Allt som skrivits om detta är skrivet ur minnet, ytterst lite 
kommer från anteckningar. Å andra sidan kan man också ifrågasätta reliabiliteten i allmänhet 
när det gäller undersökningar som baseras på observationer. Vad är det som säger att 
observationer som förts anteckningar över nödvändigtvis måste vara mer tillförlitliga? På det 
stora hela är det väl så att anteckningar gör undersökningen mer tillförlitlig. Men vi har trots 
allt hållit oss relativt à jour och skrivit in det mesta i vår rapport så snart som möjligt så även 
om vi skrivit det mesta från minnet och inte allt för mycket från anteckningar anser vi att vi 
har en viss reliabilitet i det vi anser och pekar på. 
 
Självfallet borde vi kanske ha skrivit ner allt det vi observerade under tiden vi hade vår 
praktik, om inte annat för att vi därigenom skulle ha dessa anteckningar att falla tillbaka på 
om vi under skrivandets gång skulle ha varit osäkra på hur det stod till i enskilda sakfrågor. 
Men här vill vi dock försvara oss genom att återigen påpeka att vi skrivit in det som ansågs 
vara viktigt för vår undersökning i examensarbetet så snart som tillfälle givits.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
En av anledningarna till att vi valde att i så stor utsträckning ha skrivhäften som 
mätinstrument istället för fler diskussioner var att en hel del av eleverna var väldigt ”tysta” av 
sig och ville och/eller vågade inte riktigt tala om vad de tyckte eller trodde om texterna. 
Skriftliga inlämningshäften kändes då som en mer rättvis variant av mätning då alla kom ”till 
tals” om de så önskade, vilket de flesta då gjorde. Självfallet hade vi ändå samtal och ställde 
frågor men tog inte särskild hänsyn till detta eftersom endast ett fåtal elever talade vid dessa 
tillfällen, dock gav det samtliga en insikt på hur man kunde komma fram till en större 
förståelse genom redogörelser för hur de till exempel kom fram till svaret på ett mysterium. 
Dessutom fungerade speciellt de enskilda samtalen, tror vi, som ett verktyg att motivera 
eleverna med. Kanske känns det som att de elever som inte gärna skrev skulle ha kunnat 
prestera mer om de istället fått diskutera texterna med klasskamrater och lärare men dessvärre 
var det ju till stor del dessa elever som av en anledning eller en annan inte ens läste texterna 
från första början och då skulle det ju inte ha gjort någon skillnad vilket arbetssätt de fick att 
arbeta med kring texterna.  
 
Vi anser att vi gjorde ett bra val av att använda egenhändigt utformade häften med frågor och 
dylikt där eleverna skulle skriva ett lösningsförslag till mysterierna eftersom det har fungerade 
mycket bra. Detta vill påstå i och med att eleverna arbetade bra de lektioner då vi använde oss 
av detta. Kanske att vi hade fått med de fem-sex elever som nästan aldrig skrev 
lösningsförslag om vi hade haft fler diskussioner, men eftersom alla inte kom till tals ansåg vi 
det inte vara en bra idé. Det som däremot hade varit bra var om det hade funnits plats och 
möjlighet att ha mindre grupper där de hade kunna sitta och jobba med häftena samt diskutera 
sinsemellan. Som det nu var satt de alltid i helklass vilket gjorde att vissa inte vågade prata 
och vissa stördes av att de andra i klassen inte kunde vara tysta då de behövde lugn och ro för 
att kunna tänka klart.  
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Vi kan med denna undersökning självfallet inte hävda att den gör inlärningen eller 
läsförståelsen bättre. Detta på grund av den korta tid vi faktiskt hade att genomföra vårt 
projekt på. De första två veckorna (av sju) försvann för vår undersöknings del i och med att 
klassen i fråga var i sluttampen på ett längre projekt som precis skulle avslutas. Därtill 
försvann större delen av en arbetsvecka för våra försökspersoner då ett höstlov ”tog bort” sista 
tre femtedelarna av en skolvecka. Återstod efter dessa bortfall av arbetsdagar gjorde fyra 
veckor à tre lektionspass vardera fyrtio minuter långa samt ett pass under ledigveckan. Så man 
kan ju direkt tänka sig att man inte kan se någon enorm skillnad i läsförståelse efter strax över 
8 timmars undervisning. 
  
Förutom detta problem med alltför lite tid till förfogande när det gäller att finna bevis på 
eventuell positiv eller negativ utveckling när det gäller läsförståelse var även antalet elever ett 
problem för att påvisa ett rättvist resultat. Vi hade bara en klass att tillgå för vår undersökning 
och denna enda klass hade ett antal elever som låg på en alltför låg språklig nivå eller låg för 
långt efter de andra för att kunna delta i vår undersökning, de var med klassläraren iväg i en 
egen grupp för att arbeta med annat. Därmed hade vi, om alla var närvarande, till vår 
undersökning en grupp om 18 personer. En så pass liten elevgrupp under så pass kort tid är 
egentligen långt ifrån tillräckligt för att kunna hävda att en undervisning av det här slaget är 
bättre eller sämre än den traditionella formen av undervisning vi önskar söka oss bort från. Vi 
hade i och för sig kunnat använda en sjundeklass som handledaren hade i engelska men vi och 
vår handledare ansåg att de låg på för låg språklig nivå för att kunna hitta texter till. I 
efterhand hade vi nog velat pröva i alla fall eftersom det hade kunnat ge bättre resultat, men 
det är lätt att vara efterklok. 
  
Även om nu situationen är sådan att vi inte kan bevisa någon överväldigande förbättring i 
läsförståelse och språklig förmåga på den knappa tid vi har haft så kan vi dock hoppas att så 
kunde vara fallet om man hade fortsatt med detta arbetssätt och under tiden och erfarenheten 
utvecklat det vidare. Men det är ju trots allt så att ”Inlärningens kvantitet och kvalitet för varje 
elev under viss lektion kan naturligtvis inte objektivt mätas. De kan bara uppskattas.” 
(Ericsson, 1989) Vi tror ju oss kunna se att det på intet sätt hämmar inlärningen och 
läsförståelsen att arbeta med kortare texter på detta sätt. Snarast känns det som om 
läsförståelsen om inte markant så åtminstone till viss grad ökat i och med att fler och fler av 
eleverna löste mysterierna under tiden vi delade ut dessa. 
  
Så här i efterhand när praktiken är över och man har den bakom sig känner man självfallet att 
man kunde ha gjort en del saker annorlunda. Som exempel på detta önskar vi att vi hade haft 
den sista novellen först. Detta på grund av att de fann den vara ”lagom” utmanande språkligt 
och på en balanserad nivå gällande humor, verklighetsförankring och underlighet. Eleverna 
hade ganska många åsikter om novellerna och texterna vi använde. Den första novellen tyckte 
de var alldeles för svår och för konstig, de tyckte dessutom att den var för lik bockarna Bruse. 
Vilket i och för sig var poängen med berättelsen, men dessvärre fann eleverna inte denna text 
lika underhållande som vi. Så här i efterhand skulle vi självfallet inte ha använt denna text om 
vi hade vetat hur reaktionen skulle bli. Då vi valde texten tyckte vi att den borde ligga på en 
ganska lagom språklig nivå och att en del övernaturliga inslag skulle kunna bidra till läslust i 
och med den alltmer populära fantasy-genren bland ungdomar. Novell nummer två var enligt 
eleverna barnslig även om samtliga uppskattade humorn i den. Den näst sista texten ansågs av 
klassen vara tråkig och de tyckte också att den innehöll för många karaktärer vilket gjorde den 
aningen svårbegriplig även om språket låg på en, enligt dem, lagom nivå. Den novell de 
tyckte var lättast var den allra sista, det var även den de tyckte var bäst innehållsmässigt trots 
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att den var lite konstig. Men det tyckte de var ett plus. Egentligen var det ganska förvånande 
att de tyckte att den här sista berättelsen var bra till stor del på grund av att den var lite konstig 
när de tidigare under vår praktik sågat ”Troll Bridge” och ”Death Makes a Comeback” av 
bland annat just den anledningen. ”Death Makes a Comeback” var de i och för sig ganska 
avogt inställda till efter att de läst den då de ansåg att det fanns alltför många karaktärer att 
hålla reda på och att den var aningen tråkig. ”Troll Bridge” däremot hade de till stor del något 
emot av samma anledning som fick dem att tycka om ”Man From the South”. 
 
När eleverna stötte på ord, fraser och uttryck som de var tveksamma på betydelsen av eller 
som de helt enkelt inte förstod skulle de skriva ner dem så att vi kunde ta upp dessa i helklass 
eller inom gruppen. Efter insamlingen av ord och fraser skulle orden eller fraserna tas upp ett 
och ett och diskuteras, vad de betyder, när man använder dem, synonymer och så vidare det är 
alltid någon som lär sig något av det. Detta skulle naturligtvis ske anonymt eftersom det finns 
elever som annars inte skulle våga lämna in sina ord i tron om att bli utskrattad för att hon/han 
inte förstår något som andra i klassen kanske förstår. Detta borde ha fått eleverna att förstå att 
det är för deras egen skull som orden tas upp. Detta var dock icke genomförbart eftersom 
eleverna inte gav oss några ord alls. Anledningen till att de inte lämnade in några ord var att 
de inte orkade skriva ner dem än mindre lyssna på alla andras ord som de inte förstod, de såg 
inte meningen med att ta upp dem och trodde inte att de skulle lära sig något väsentligt av det. 
 
 
5.3 Framtida forskning  
 
Om man ska fortsätta undersöka användandet av engelsk skönlitteratur i undervisningen finns 
det oändliga möjligheter. Det finns någonting som krävs för att få fram tillförlitliga resultat, 
nämligen tid. Med tid skulle man få fram mer resultat än vad vi har. Arbetet är mycket 
intressant och det är värt att undersöka om det är möjligt att faktiskt använda skönlitteratur i 
stället för eller tillsammans med läroböckerna. 
 
Vi upplever att fler och fler upptäcker nyttan och nöjet av litteraturen i skolan och tror därför 
att det kommer komma mycket forskning inom detta område i sinom tid, det har bara inte 
kommit upp i rampljuset tillräckligt än. Eftersom denna form av undervisning redan finns i 
svenskan är det inte omöjligt att det när som helst kommer att användas i engelskan också. På 
vissa håll används den redan men kanske inte i den grad som skulle behövas. 
 
Utförandet av en undersökning som denna skulle fungera mycket bättre under en längre tid. 
Om man skulle använda detta arbetssätt eller ännu hellre en mer utvecklad variant under en 
termin, ett läsår eller allra helst under hela högstadietiden så skulle man på allvar se vilken 
skillnad det är mellan denna undervisningsmetod och den traditionella varianten. Vi tror 
fortfarande att detta är en metod att föredra. Detta speciellt om man redan tidigt får in 
eleverna i tänkandet och vanan att läsa böcker. Om man skulle använda denna modell under 
hela högstadietiden kan man också på ett enklare sätt lägga gränserna på en passande nivå för 
varje enskild elev.  
 
Nivån skall då gärna ligga precis över den nivå eleven för stunden befinner sig på. Om man 
då har all denna tid på sig kan man på ett enklare och smidigare sätt anpassa 
grammatikundervisningen och inlärningen av nya ord och fraser genom prov, diskussioner 
och analyser. Lär man eleverna att närläsa böckerna så att de därigenom kan lära sig plocka ut 
det viktigaste och innehållsbärande ur texten är denna form av undervisning även en stor hjälp 
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till andra skolämnen som kräver att eleverna läser en stor mängd material för att sedan testas 
på det som, av läraren, anses vara viktigt och betydelsefullt. 
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Bilaga 1 (a)

A. Read “The case of the Big Deal”. Try to solve the mystery. Write down what you think is 

wrong with Vance’s story. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B. Translate the following words to Swedish 

 

1. To object   ______________________________ 

2. Idly    ______________________________ 

3. Sleuth    ______________________________ 

4. Thoughtfully   ______________________________ 

5. A backer    ______________________________ 

6. Rumpled    ______________________________ 

7. Amazement   ______________________________ 

8. Sun-bleached   ______________________________ 

9. To attend   ______________________________ 

10. Hedge    ______________________________ 

11. All sniffles   ______________________________ 

12. Moan    ______________________________ 

13. Hissed    ______________________________ 

14. Charge up and down ______________________________ 

15. Downright   ______________________________ 

16. Berserk    ______________________________ 

17. Dreadful   ______________________________ 

18. Snivelling   ______________________________ 

19. Drained    ______________________________ 

20. Plonked   ______________________________ 



Bilaga 1 (b)

C. Create eight sentences in English. Each of the sentences has to include at least two of the 

words above. When one word from the list is used, it cannot be used again. 

 

1. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Bilaga 1 (c)

D. Translate the following sentences to Swedish 

 

1. A cop saw us and grabbed me. It wasn’t any use to argue. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. I washed the dust out of my ears, had a real live barber shave off seven months of whiskers 

and trim this mop of wheat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. When did Howe leave for Philadelphia, and who can verify his presence there? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Is that any reason for Ellie to cry in my fur so hard I almost drown, and squeeze me so hard 

I almost choke? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. So spank me! I brought a dead mouse into their precious house. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. This place is turning into Fun City. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 1 (d)

7. But no one gets dragged the whole way across the garden, and through a hedge and over 

another garden, and through a freshly-oiled cat-flap, and ends up looking as if they’re just off 

to a party. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. They up-ended poor Thumper and dunked him again in the bucket. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

E. Write a short story. The following words and phrases have to be included. 

(Look up the words if you don’t know what they mean) 

 

So hang me!   A marine 

Innocent    Famous 

Telephone    Tissues 

Soppy    Explain 

Opinion    Mud 

Brilliant plan!   I-am-not-impressed 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(If you need more space to write, use the backside of this paper) 



Bilaga 1 (e)

F. Write another short story. You may not use any other words than those written in the 

homework till Tuesday, the pages of the novel “The diary of a Killer Cat”.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 2 (a)

Sammanfatta hela boken ”The diary of a Killer Cat” 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 2 (b)

Vad tyckte du om boken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Var boken för lätt eller för svår? Ge förslag på vad du skulle vilja läsa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Har lektionerna hittills varit givande? Har du lärt dig någonting? Om inte vad skulle du 

vilja göra istället för att kunna lära dig mer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker du är roligaste sättet att lära dig på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Bilaga 3 (a)

Read ”The case of the Bogus Robbery”. Solve the mystery and write down as 

thoroughly as you can. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A precious item has been stolen. What was it and who did it belong to? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

What was placed on the end table? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Who was bound with what and by whom? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Bilaga 3 (b)

Who was Mrs. Sidney? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Why were the sleuth Dr. Haledjian in Mrs. Sidney’s home? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

How did the sleuth find out about the crime? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

On which side of the candles did the droppings fall? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

When did you solve the mystery? (Underline one of the alternatives) 

 

 Before I read the questions  After I read the questions 

 

 I didn’t solve the mystery 

 

The mystery was… 

 

 Easy Difficult Boring Stupid 

 

 Fun Hard to understand Okay 

 



Bilaga 4 (a)

A. Write a summary of the story “Death makes a comeback”: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Bilaga 4 (b)

B. Answer the questions in English 

Name the characters in the story 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Who was the killer and why? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

What did Jimmy talk to Dr. Larsen about? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

What was Sgt. James Peyton’s relationship to Lt. Lawrence Peyton? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



Bilaga 4 (c)

C. Translate into Swedish: 

Disguise   

Approve   

Formality   

Impression   

Sparsely   

Indifference   

Conclusions   

Gleaming   

Frantic   

Engrossed   

Particular   

Diligence   

Investigation   

Witness   

Profound   

Reluctant   

Obliged   

Haughty   

Resemblance   

Accusation   

Hearsay   

Mangled   

Obsession   

Acquaintance   

Experience   

Credentials   

Suspicious   

Abruptly   



Bilaga 4 (d)

D. Translate the sentences into Swedish: 

Jimmy Peyton was a fat little boy in a blond, blue-eyed hunk disguise. 

  

  

  

 

Jimmy noted Welch’s granite formality 

  

  

  

 

The bloodstains show she was killed in the bedroom. 

  

  

  

 

The police investigated the murder with more than usual diligence, but 

spread no alarms. 

  

  

  

 

She was found the next morning in the driver’s seat of her car in an Oak 

Park shopping center. 

  

  

  

 

 



Bilaga 4 (e)

Jimmy studied the plaques and pictures while Dr. Larsen studied him. 

  

  

  

 

He took his notebook from a drawer. 

  

  

  

 

And finally someone saw its significance. 

  

  

  

 

He was wasting time. 

  

  

  

 

I don’t think that’s any of your business. 

  

  

  

 

He had a way of returning abruptly to the point. 

  

  

 



Bilaga 5 (a)

Read ”The case of the Buried Treasure”. Solve the mystery and write down as 

thoroughly as you can. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A precious item has been found. What was it and where did it come from? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

What happened to the Lady North? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

How many characters are there in the mystery? Can you name them? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Bilaga 5 (b)

Who took Bertie to a cave? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Who is Bertie Tilford? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

How much is the ground worth where the cave is located? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

When did you solve the mystery? (Underline one of the alternatives) 

 

 Before I read the questions  After I read the questions 

 

 I didn’t solve the mystery 

 

The mystery was… (Underline one or more of the alternatives) 

 

 Easy Difficult Boring Stupid 

 

 Fun Hard to understand Okay 

 



Bilaga 6  (a) 
 

 

Write a solution to the mystery as in-depth as you can/need: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Translate into Swedish 

Reward   

Wrapped   

Twitched   

Emotion   

Distraught   

Fatally   

Fashionable   

Gripped   

Maroon   

Examining   

 



Bilaga 6  (b) 
 

 

Translate the following sentences into Swedish 

The .38 had been found near the body. 

  

  

I can’t find fingerprints on the murder weapon. 

  

  

The ambulance had driven off when John Page burst through the front door. 

  

  

I’ll have the lab go over it thoroughly. 

  

  

Suddenly he gripped the sheriff’s arm. 

  

  

 

Some questions about the text: 

Who was John Page? 

  

  

What was the woman bludgeoned to death with? 

  

  

What did the sheriff find on the gun? 

  

  

In what area was the Page’s home situated? 

  

  

A substantial amount of money was mentioned, by whom, in what context and how much? 

  

  

 




