
Edgar Allan Poe
– läsförståelse- och funderingsfrågor  
samt skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI 
Årskurs: 7-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Inledning
Många skräckberättelser och filmer bygger på att allt 
verkar lugnt, men man blir ändå rädd. 
Kan ni komma på filmer och berättelser som är på det 
sättet?

Läser ni serier? Vilka serier känner ni till? 
Vad gör en serie bra?

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har 
förstått det man läst. För många frågor kan störa läs-
ningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer 
fördjupande uppgift. 

Använd dem efter eget huvud och lust.

Den svarta katten
• Vad får honom att börja skada Pluto?
• Varför dödar han sin fru?
• Vad är det som avslöjar honom?
• Vilken roll spelar katten egentligen i berättelsen? Vad får du för fantasier om katten?

Morden på Rue Morgue
• Varför kontaktar polischefen Dupin?
• Vad är Dupins metod för att lösa brottet?
• Vad handlar annonsen om som Dupin sätter in i tidningen?
• Var kommer mördaren ifrån?

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



Fallet Valdemar
• Vad är hypnotisörens idé som han vill prova?
• Varför frågar han herr Valdemar?
• Vad händer med herr Valdemars röst?
• Hur länge dröjer det innan hypnotisören försöker väcka herr Valdemar igen?
• Vad hände egentligen under hypnosen, tror du, vad har den för effekt?

Det skvallrande hjärtat
• Varför vill han döda mannen?
• Hur dödar han mannen?
• Vad gör han med kroppen?
• Vad är det som dunkar?
• Är mannen galen? Är det bara så att han ser och hör saker mycket bättre än andra?

Vem var Edgar Allan Poe?
• Hur påverkar sjukdomen tuberkulos i hans liv?
• Vad skrev han förutom skräcknoveller?
• Var finns ofta det otäcka i Edgar Allan Poes noveller?
• På vilket sätt kan man säga att skräcknovellerna handlar om honom själv?

Har du läst Sherlock Holmes-novellerna i Tecknade klassiker 1?  
Jämför med vad Mattias Boström skriver om vad som inspirerade Conan Doyle att hitta på 
Sherlock Holmes.

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

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

Gör en egen serie. Antingen tar du en del av någon av novellerna och gör din egen, bättre 
version, eller hitta på en egen serie. Arbeta gärna med att allt verkar lugnt på ytan.
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Nästa kväll.

Men, Dupin,
vart är vi på väg?

Här brukar
vi inte 
promenera.

Det stämmer, min vän.
Vi är på väg till ett hus
på rue Morgue.

Varför? 
Känner vi någon 
som bor där?

Jag fick ett brev från min vän 
polischefen i morse.
Han bad mig gå till rue Morgue
för att undersöka ett brott
som begicks där i går natt.
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Vad är det 
som har hänt?

Du ska få se. 
En tidning, tack!

Läs här 
så förstår du.

Tragedi på rue Morgue
Strax efter klockan tre i går natt

hörde man fruktansvärda skrik

från ett hus på rue Morgue.

Polis och grannar tog sig in

genom den stängda dörren.

En fasansfull syn mötte dem.

Fru Espanaye och hennes dotter

var mördade på ett brutalt sätt. 

Inga värdesaker var stulna. 

Polisen tror att en galning 

har mördat kvinnorna.

Stackars kvinnor!
Hoppas att polisen 
griper mördaren snart.
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Problemet är 
att polisen inte har en aning om
hur de ska lösa brottet.
Inga ledtrådar, ingen misstänkt. 
Ingenting.

Vi ska få se mordplatsen
och prata med grannar 
och andra vittnen.
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Här får ni inte
komma in.
Huset är 
avspärrat.

Mitt namn är Dupin. 
Jag har fått tillstånd
av polischefen 
att komma in 
till mordplatsen.

Herr Dupin!
Tack för att ni tar er tid
att hjälpa oss.
Vi hittar ingen lösning 
på det här mysteriet.

Se er omkring. 
Titta och lyssna noga. 
Allt kan vara viktigt.


