ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

GAIL ANDERSON-DARGATZ

Kidnappad

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Kidnappad av Gail Anderson-Dargatz. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivövningar och analysfrågor.

OM BOKEN
I boken Kidnappad märker journalisten Claire Abbott att hon är synsk, en förmåga som visar
sig vara till stor nytta i utredningen av en kidnappning.
Översättningen är gjord av Catharina Andersson.

OM FÖRFATTAREN
Kanadensiska Gail Anderson-Dargatz är författare till en rad böcker, varav flera har blivit
bästsäljare. Hon finns utgiven i många länder världen över, både på sitt modersmål engelska
och i översättningar.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Om du skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle du säga då?
2. Har den här boken lärt dig något nytt? Vad i så fall?
3. Varför heter boken Kidnappad? Kan du tänka dig någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.
4. Vad är speciellt med Claire Abbott? Vad tror du om övernaturliga upplevelser? Berätta!
5. Berätta något du kom att tänka på när du läste boken, till exempel en annan bok som
var nästan likadan, något du har hört, eller något du har upplevt. Försök också berätta
vad i boken som fick dig att tänka på det.
6. Om du fick ställa en fråga till Gail Anderson-Dargartz, vad skulle det vara och varför?
7. I kapitel 2 får vi veta att många är irriterade på journalister. Matt vill till exempel inte
att Claire ska vara där och snoka. Claire är van vid att folk irriterar sig på henne i jobbet
när hon dyker upp och ställer frågor. Skulle du vara bra som journalist eller inte?
Förklara varför.

Diskutera
1. Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
2. Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
3. Matt tror först inte på Claires syner. Skulle ni ha trott på henne? Motivera ert svar.
4. Claire och Matt ska gå ut och äta middag. Tror ni att de blir ett par? Motivera ert svar.
5. Claire är journalist. Hur uppträder hon i boken, tycker ni? Tror ni att hennes beteende
är typiskt för en journalist?
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