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OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Polisen och kärleken av Martin Palmqvist. Lärardelen
innehåller en presentation av boken och författaren, samt muntliga uppgifter och förslag till
arbetsområden som anknyter till teman i boken. Elevdelen innehåller en ordlista med uppgifter, grammatikuppgifter, läsförståelsefrågor samt skrivuppgifter.

OM BOKEN
Polisen och kärleken handlar om polisen Margareta Gran, som kallas Maggan. Hon är byn
Målas enda polis. En dag blir hon påkörd på sidan av sin bil av en cyklist. Därefter träffar hon
samme cyklist flera gånger på olika platser och kärlek uppstår.

OM FÖRFATTAREN
Martin Palmqvist arbetar som lärare i matematik och har skrivit en rad lättlästa böcker
för Vilja förlag. Flera av böckerna utspelar sig i den lilla byn Måla och de tillhör alla
genren feelgood. I Palmqvists böcker blandas humor och allvar.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Maggan tycker inte om att se sig själv i spegeln. Hon tycker att hon är tjock och att hon
behöver banta och träna. Vad tänker du när du ser dig själv i spegeln? Tycker du att det är
viktigt att vara smal?
2. Maggan blir arg när hon blir rädd. Hur reagerar du när du blir rädd?
3. Maggan jobbar som polis och Darius är tandläkare. Vad är ditt drömyrke? Varför?
4. Maggan får en chock när hon ser vem tandläkaren är. Har du någon gång fått en chock
när du träffat någon? När var det? Vad gjorde du?

Diskutera
1. Första kapitlet handlar om hur Maggan står framför spegeln. Hon tycker att hon är för
tjock. Diskutera dagens syn på kroppen i till exempel media. Vad är den perfekta kroppen
enligt media? Vad tycker ni om det?
2. Maggan och Darius möts i en trafikolycka. Diskutera olika tillfällen där par kan träffas och
bli kära. Vad tror ni är vanligast?
3. När Darius borrar i Maggans tand vill hon inte visa att det gör ont. Varför tror ni att hon
döljer sina känslor? Har ni försökt att inte visa era känslor någon gång? När var det? Var
för ville ni inte att andra skulle veta hur ni kände er?
4. Maggan tröstar sig ofta med mat, både när hon är ledsen, ensam och upprörd.
Vad brukar ni göra för att känna er bättre? Berätta och jämför.
5. Maggan har också svårt att visa Darius att hon tycker om honom. Vad tycker ni är det
bästa sättet att visa när man tycker om någon?
6. Den som tror på ödet tror att allt som händer är förutbestämt, medan andra tror att det
är en slump, det vill säga att det bara händer. Vad tror ni? Är det redan bestämt i förväg
vad som ska hända i era liv, eller är det bara en slump vad som händer?
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