ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ANN CLEEVES

Ett perfekt liv

ORDLISTA
Kapitel 2
lämplig (sida 13, rad 14) – passande/fungerar bra

Kapitel 3
hopsjunken (sida 20, rad 5) – här: hon hade fallit fram över bordet

Kapitel 5
tösen (sida 26, rad 9) – flickan
lade märke till (sida 30, rad 8) – såg/noterade

Kapitel 6
oduglig (sida 35, rad 14) – här: orkade inte göra någonting

Kapitel 8
undgå (sida 47, rad 4) – missa

Kapitel 11
skarp (sida 68, rad 7) – tvär
knäcka mig (sida 68, rad 12) – här: förstöra mig

Kapitel 15
redde ut (sida 91, rad 21) – här: hittade sanningen
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Arbeta med ordlistan
Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord vad
meningarna betyder.
Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
I ordlistan finns flera verb. Vilka?
Kan du något annat ord eller uttryck för ”knäcka mig”?

GRAMMATIK
Verb
reser, reste, rest
jobbar, jobbade, jobbat
skvallrar, skvallrade, skvallrat
hittar, hittade, hittat
går, gått, gick
tittar, tittade, tittat
frågar, frågade, frågat
Leta efter verben i listan ovan. De finns i kapitel 1. Vilket tempus har de i texten?
Hur många av verben i listan är ”-ar”-verb?
Skriv färdigt meningen:
När …
Tydligen …
Nästa dag …
Då …
För första gången …
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Hur börjar boken?
Vad ber Sarah Jimmy om?
Tror du att Sarah är rädd för sin man? Motivera ditt svar.

Kapitel 2
Vad berättar värdinnan för Jimmy?

Kapitel 3
Vem är Freda?

Kapitel 4
Beskriv hur det ser ut hemma hos Anna.
Varför är det avtorkade vinglaset viktigt, tror du?

Kapitel 5
Vad hör Jimmy att det pratas om på kaféet?

Kapitel 6
Vem är Gail?
Beskriv hur Gail är som person.
Vad berättar Gail om Sarah och Anna?

Kapitel 7
Vad berättar rektorn för Jimmy?
Vilken var Annas stora hemlighet?

Kapitel 8
Varför vill Jimmy bjuda den äldre läkaren på kaffe?
Vad händer när Jimmy går till hotellet?
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Kapitel 9
Vad berättar Jimmy för Robert?
Varför tror Sarah att Lucy är hennes mans dotter?

Kapitel 10
Varför tror inte pappan att Anna har tagit livet av sig?
Vad bestämmer sig Jimmy för att göra nu?

Kapitel 11
Vad betyder det att någon låter ”bitter”?

Kapitel 12
Vad berättar Tom för Jimmy?

Kapitel 13
Vem är mannen som stått utanför Jimmys hotellrum?
Vad längtar Jimmy efter?
Hur slutar kapitlet?

Kapitel 14
Vad hade Sandy och Anna för typ av relation? Varför är det viktigt?

Kapitel 15
Sammanfatta upplösningen.

Kapitel 16
Vad står det i brevet som Jimmy får av Sarah?
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SKRIVA
Sammanfatta
1) I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2) Berätta allt du vet om huvudpersonen.
3) Vilka andra personer är viktiga för berättelsen? Beskriv dem!
4) Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

Ge ett omdöme
1) Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte var särskilt spännande. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det som du tyckte var spännande?
2) Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något exempel i boken för att förklara vad du tycker.

Ge råd
Sarah upplever att folk pratar om henne och hennes man. Vilka råd vill du ge Sarah?

Resonera
Boken heter Ett perfekt liv. Finns det något som är ett perfekt liv? Vad tycker du och varför?

Analysera
1. Ur vems perspektiv är boken skriven? Hur ser du det?
2. Det går att säga att det finns flera berättelser i den här boken, vilka olika berättelser hittar
du?
3. En vändpunkt är när något viktigt eller oväntat händer. Vilka olika vändpunkter hittar du i
den här berättelsen?
4. Under hur lång tid utspelar sig berättelsen? Hände alla händelser under den här tiden eller
finns det tillbakablickar eller något annat som beskriver händelser ur dåtid? Förklara hur
tidsförloppet ser ut.
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