ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

JOHN LAWRENCE REYNOLDS

Det första mordet

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Det första mordet av John Lawrence Reynolds.
Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.

OM BOKEN
Det första mordet är den första delen i en serie om polisen Max Benson. Hon är polis i en
liten stad där det sällan händer något, men en dag hittas en man skjuten.

OM FÖRFATTAREN
John Lawrence Reynolds är en författare från Kanada. Han har skrivit många böcker, både
skönlitteratur och faktaböcker.

INFÖR LÄSNINGEN
På s. 2 finns en kort presentation av de karaktärer som finns med i Det första mordet. Gå
igenom listan tillsammans.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Hur skulle du berätta om boken för en person som inte har läst den? Gör en
sammanfattning.
2. Vilken är din favoritkaraktär? Varför?
3. Det första mordet är en spänningsroman. Tycker du om genren? Varför? Varför inte?
4. Vilken är den mest spännande bok du har läst?
5. Maxine tycker inte om sitt namn och gillar inte heller att kallas Max. Vad tycker du om
ditt namn? Har du något smeknamn? Vilka namn tycker du är de finaste? Varför?

Diskutera
1. Boken heter Det första mordet. Varför tror ni att författaren valde just den titeln?
2. Maxine har haft problem med att få jobb som polis eftersom hon är kvinna. Vad har ni
för tankar om det?
3. När förstod ni vem som var mördaren? Vilka ledtrådar fick ni?
4. Vilka andra misstänkte ni?
5. Vad tyckte ni om boken? Varför? Diskutera och jämför era åsikter.
6. Vad tyckte ni om slutet?
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