ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ALEXANDER MCCALL SMITH

Damers list

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till Damers list av Alexander McCall Smith. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och författaren samt ett antal
muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor, skrivövningar och
analysfrågor.

OM BOKEN
Damers list handlar om Botswanas första kvinnliga detektiv, Mma Ramotswe. Hon har
startat en byrå som heter Damernas detektivbyrå.
Målvakten för ett av stadens mest framgångsrika fotbollslag har plötsligt börjat släppa
in lätta bollar. Mma Ramotswe får i uppdrag att ta reda på varför. Ett uppdrag hon löser
med list.
Boken är översatt av Ulla Henning.

OM FÖRFATTAREN
Alexander McCall Smith är världsberömd för sin serie om Damernas detektivbyrå. På
engelska har han gett ut allt från barnböcker till böcker inom juridik. Damers list är en kort,
fristående berättelse med karaktärerna från Damernas detektivbyrå.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Om du skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle du säga då?

•

Har den här boken lärt dig något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken Damers list? Kan du tänka dig någon annan titel? Ge förslag på andra
titlar och motivera dem.

•

Det finns ett par saker som är typiska för Mma Ramotswe, bland annat att hon tycker
om rooibos-te. Vad är typiskt för dig?

•

Berätta något du kom att tänka på när du läste boken, till exempel en annan bok som
var nästan likadan, eller något du hört, eller något du upplevt. Försök också berätta vad i
boken som fick dig att tänka på det.

•

Om du fick ställa en fråga till Alexander McCall Smith, vad skulle det vara och varför?

•

Mma Ramotswe löste fallet med hjälp av list. När var du listig senast? Berätta vad du
gjorde och varför.

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar och försök komma fram till ett
gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Damers list är en del av en serie mycket populära böcker om Damernas detektivbyrå.
Varför har böckerna blivit så omtyckta, tror ni?

•

Mr Gefeli är rädd att James Pikani är korrupt, i stället visar det sig att han är fåfäng.
Vilket är värst, tycker ni? Motivera era svar.
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