ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MAGNUS LJUNGGREN

Polare eller golare

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Polare eller golare av Magnus Ljunggren. 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
Polare eller golare handlar om Fadi som går sista året på gymnasiet. I början av boken
berättar hans pappa Ramin att han ska börja som biträdande rektor på skolan där Fadi går.
Fadi är en ganska ensam kille, men en dag får han hänga med klasskompisen Erik och fika.
Erik berättar då att han tagit en plånbok från läraren i italienska. Vad ska Rami göra? Skydda
sin kompis eller berätta sanningen när hans pappa frågar?

OM FÖRFATTAREN
Magnus Ljunggren har skrivit en lång rad böcker för barn och unga, bland annat serien
om Riddarskolan. Polare eller golare är den fjärde fristående boken i hans serie med
dilemmaberättelser, där huvudpersonerna ställs inför ett svårt val. Serien består också av
Mer bror än du?, Längta ut och Jag såg henne först. På sida 74–75 svarar Magnus Ljunggren
på tre frågor om varför han skrev boken.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Har du varit med om någon situation där du inte visste om du skulle säga sanningen eller
inte? Berätta om händelsen. Vad gjorde du? Var det rätt val? Hade du gjort samma val
idag?
2. Hur ska en riktigt bra vän vara? Berätta!
3. Fadi dricker helst te när han går på kafé. Vad brukar du dricka på kafé?

Diskutera
1. Fadis pappa Ramin ska börja arbeta som biträdande rektor på skolan där Fadi går. Vad
tycker ni om beslutet att börja jobba på sin sons skola? Vilka fördelar och nackdelar finns
det med att ha sin pappa på sin skola?
2. Ramin har stora drömmar för sin son och vill att han ska bli något fint, som exempelvis
läkare eller advokat. Vad Fadi vill vet vi inte. Hur mycket bör egentligen föräldrar
bestämma över sina barns framtid tycker ni?
3. Fadi verkar ensam och vill gärna vara kompis med Erik och Jimmy, trots att han
egentligen inte alls är lik dem. Varför vill han det? Vad hade ni gjort i samma situation?
4. Jimmy säger att Fadi också är skyldig till stöld. Vad tänker ni om det?
5. Hur känner sig Fadi när en oskyldig person blir anklagad för att ha stulit plånboken? Hur
hade ni känt er i samma situation? Vad hade ni gjort?
6. Fadi är kär i Lisa, som redan har en pojkvän. Vad tycker ni att han ska göra? Vad hade ni
gjort i samma situation?
7. Bokens slut är öppet. Vi vet inte vad som händer efteråt. Ska Fadi berätta sanningen
eller skydda Erik? Vad hade ni gjort? Vad tror ni att Fadi gör?
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