ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

GAIL ANDERSON-DARGATZ

Leka med elden

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Leka med elden av Gail Anderson-Dargatz. 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
Leka med elden är andra delen i serien Ett fall för Claire Abbott. Serien handlar om
journalisten Claire Abbott, som är synsk och kan se saker som andra inte uppfattar. Första
delen heter Kidnappad och gavs ut av Vilja förlag hösten 2020.
Leka med elden handlar om jakten på en pyroman och Claire Abbott bestämmer sig för att
lösa fallet, trots att hon inte är polis utan journalist.
Boken är översatt av Catharina Andersson.

OM FÖRFATTAREN
Gail Anderson-Dargatz är en författare från Kanada. Hon har skrivit tre böcker om Claire
Abbott och flera andra böcker.
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INFÖR LÄSNINGEN
1. Leka med elden handlar om en journalist som är synsk och använder sin intuition för att
lösa brott. Det här är två ord som är bra att prata om innan ni läser.
•

Vad betyder det att vara synsk?

•

Vad betyder det att någon har ”ett sjätte sinne”?

•

Vad betyder intuition?

2. Läs tillsammans om bokens viktigaste karaktärer på s. 2.

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. Claire är synsk och kan se syner som berättar för henne vad som har hänt. Har du
någonsin varit med om något liknande?
4. Leka med elden är en spänningsroman. Tycker du om genren? Varför? Varför inte?
5. Vilken är den mest spännande bok du har läst?

Diskutera
1. Claire har svårt att välja mellan Trevor och Matt. Vem tycker ni att hon ska välja?
Förändrades er åsikt under bokens gång? Vad tycker ni om hennes agerande?
2. Handsken är ett bevis. Vilka andra bevis hittar polisen?
3. Claire har en speciell förmåga och ser syner. Vilken betydelse har det för berättelsen?
4. När förstod ni vem som var pyromanen? Vilka ledtrådar fick ni?
5. Vad tyckte ni om boken? Varför? Diskutera och jämför era åsikter.
6. Vad tyckte ni om slutet?
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