ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ALEXANDER MCCALL SMITH

Damers list
ORDLISTA
Kapitel 1
knipor (sida 5, rad 10) svåra situationer
lade märke till (sida 6, rad 2) såg
påminde sig om (sida 7, rad 6) tänkte på
bli lidande (sida 9, rad 8) här: bli dåligt
antydde (sida 13, rad 3) här: visade
häpnade (sida 12, rad 15) blev förvånad
baddade (sida 21, rad 6) här: torkade försiktigt
rusa rakt på (sida 21, rad 16) här: direkt börja prata om
hetsade upp sig (sida 24, rad 8) blev känslosam
lysande (sida 24, rad 16) jättebra
usel (sida 24, rad 17) jättedålig

Kapitel 2
ha en ganska god aning om (sida 28, rad 12) vet
ta sig an (sida 30, rad 2) möta
att tackla (sida 31, rad 10) här: försöka lösa
kvinnojägare (sida 37, rad 16) en person som ofta byter flickvän
fåfäng (sida 38, rad 2) egenkär och ytlig
idealisk (sida 40, rad 3) perfekt
överväldigad (sida 46, rad 4) här: starstruck, imponerad
neg (sida 46, rad 6) böjde på knäna

Kapitel 3
låta informationen sjunka in (sida 49, rad 19) här: ge mr Gefeli tid att förstå
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Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. Är ordet ”fåfäng” positivt eller negativt, tycker du?
4. Om du har ett annat modersmål än svenska: Vad kallar man en kvinnojägare på ditt
språk?
5. Uttrycket ”att något blir lidande” kan betyda flera olika saker. Vilka olika betydelser
känner du till?

GRAMMATIK
Verb
startar, startade, startat
visar, visade, visat
flyttar, flyttade, flyttat
påminner, påminde, påmint
önskar, önskade, önskat
I vilken form står de flesta av verben i boken?

Skriv om meningarna nedan till nutid
1. Hon startade en detektivbyrå.
2. Äktenskapet visade sig vara lyckligt.
3. De flyttade för en månad sen.
4. Hon påminde sig om sin tur.
5. Hon önskade sig något att göra.
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Skriv om meningarna med ordet har + verbet
Exempel:
Hon startade en detektivbyrå.

Hon har startat en detektivbyrå.

1. Äktenskapet visade sig vara lyckligt.
2. De flyttade för en månad sen.
3. Hon påminde sig om sin tur.
4. Hon önskade sig något att göra.

Skriv färdigt meningen
1. När …
2. Nu …
3. Då …
4. Samma kväll …
5. Senare …
6. Det …
7. Efter några minuter …
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?

Nya ord
Skriv egna meningar med orden:
•

hamna i

•

besviken

•

notera

•

ryckte på axlarna

•

artigt

Vilka av orden är beskrivande ord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Hur börjar boken?
Varför låtsas Mma Ramotswe läsa något när besökaren kommer?
Beskriv besökaren. Hur ser han ut? Vem är han? Varför är han där?
Gillar Mma Ramotswe fotboll eller är hon bara bildad? Motivera ditt svar.
Vad var Mma Makutsi stolt över?
Varför var det oväntat att mr Gefeli baddade sin mun efter teet?
Hur är man när man är girig?
Varför måste mr Gefeli ha bevis innan han kan agera?

Kapitel 2
Hur känner Mma Ramotswe inför fallet på kvällen när hon ska sova?
På vilket sätt har det ändrats på morgonen?
Vilken strategi har Mma Ramotswe?
Vem är Alice och på vilket sätt är hon viktig för fallet?
Varför verkar det inte troligt att James Pikani blir mutad?
Vad av det lärlingarna säger väcker Mma Ramotswes intresse?
Varför kastar Mma Ramotswe en penna?

Kapitel 3
Vad föreslår Mma Ramotswe att mr Gefeli ska göra för att lösa problemet?
Hur slutar boken?
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SKRIVA
Sammanfatta
Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken. Vad är bokens konflikt?
Vilka personer är viktiga för berättelsen och varför? Vilka miljöer är viktiga för boken och
varför?

Ge ett omdöme
•

Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med den/det som du tyckte om?

•

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.

Associera
Vad kom du att tänka på när du läste boken? Vad vill du veta mer om?

Fundera
På vilka olika sätt kan man vara listig? Skriv och berätta om det vanligaste sättet man är
listig på.

Beskriv
I boken finns ett par olika personer. Ta hjälp av persongalleriet i början av boken om du
behöver. Fundera över vem du tycker mest om i boken och beskriv den personen.
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ANALYSERA
•

Under hur lång tid utspelar sig berättelsen? Hände allt i boken under den här tiden eller
finns det till exempel tillbakablickar eller något annat som beskriver händelser i dåtid?
Förklara hur tidsförloppet ser ut.

•

Vilka olika miljöer finns i boken och hur beskrivs de? Vilken är den viktigaste miljön/
platsen för den här boken tycker du? Försök att motivera ditt svar.

•

Alexander McCall Smiths böcker om Damernas detektivbyrå beskrivs ofta som roliga
eller underfundiga (listiga). Ge några exempel på humor ur boken.

•

Författaren använder många beskrivande ord. Slå upp en sida och räkna – hur många
beskrivande ord kan du hitta?
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