ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

SUSANNE BOLL

Hemlösa hjärtan

ORDLISTA
dialekt (sida 9, 17) ett sätt att prata som beror på varifrån i landet man kommer
en snyftning (sida 15) andas in när man gråter
kakel (sida 17, rad 17) plattor av keramik eller sten på väggarna i kök och badrum
utbränd (sida 25, rad 14) sjuk av stress och av att ha jobbat för mycket
mässing (sida 33, rad 8) en metall som är en blandning av koppar och zink
skäms (sida 41, rad 11) känna sig dum och generad
Vilka andra ord är nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.

GRAMMATIK
Verb
1. Verb är aktivitetsord som berättar vad som händer och vad någon gör. Stryk under
verben i följande meningar:
• Leia tänker på Jens.
• Tåget går mot Ropsten.
• Igår tappade Jens ett verktyg.
• Leia reser sig igen.
• Jens sparkar i snön.
• Han tänker på framtiden.
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2. Beskriv en vanlig dag i ditt liv med hjälp av verb. Vad gör du?
• På morgonen …
• Mitt på dagen …
• På eftermiddagen …
• På kvällen …
• På natten …

Adjektiv
1. Adjektiv är ord som beskriver till exempel personer och platser. Stryk under adjektiven i
följande meningar:
• Leia ligger hemma i sin varma säng.
• Hon är fin.
• Hans ögon såg ledsna ut.
• Jens är arg.
• Jens blir varm i hela kroppen.
• Hon har mörkblåa ögon.
2. Det är vinter i boken. Välj ut fem meningar från texten som beskriver hur det är utanför
Leias lägenhet.
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Hur känner sig Leia när hon ser Jens för första gången?
Hur ser han ut?
Varför är Jens hos Leia?
Varför tror du att han ser arg ut?

Kapitel 2
Hur känns det i Leias kropp?
Vad hände förra julen?
Vad gör Leia för att må bra?

Kapitel 3
Varför säger Jens att han kan hinna göra färdigt Leias kök på en månad, när han vet att det
inte går?
Varför tror Jens att Leia inte kan förstå honom?
Vad känner Jens när han tänker på Leia?
Vad har Jens i sin väska?
Varför vågar han inte dricka någon öl?

Kapitel 4
Leia är utbränd. Vad betyder det?
Varför berättar hon inte det för Jens?
Varför behöver Leia inte jobba?

Kapitel 5
Varför är Leia glad över att Jens har gjort ett hål i hennes golv?
Vad händer när Leia kommer tillbaka för att hämta sina bilnycklar?
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Kapitel 6
Vem är Ola?
Varför vill Jens inte fira jul hos honom?
Vad brukar Jens göra på nätterna?

Kapitel 7
Varför svarar Leia inte i telefonen?
Leia får panikångest. Vad händer då?
Vad får Leia veta när hon ser Jens?

Kapitel 8
Varför ljuger Leia om sin mamma och säger att hon är sjuk?
Vad tycker Jens om att hon ljuger?

Kapitel 9
Varför pratar Leia och Jens inte så mycket med varandra?

Kapitel 10
Vad grälar Leia och Jens om?

Kapitel 11
Varför svarar inte Jens när Leia ringer?

Kapitel 12–13
Vad har hänt med Leia?

Kapitel 14
Vad var det som Leia råkade ut för?
Hur förändras förhållandet mellan Leia och Jens under det här kapitlet?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Hemlösa hjärtan:
• Boken handlar om …
• De …
• Först …
• Därefter …
• Sedan …
• Slutligen …

Skriv en kort text
Skriv en kort text om Leia och en om Jens utifrån följande punkter:
Leia
Jag är …
Det viktigaste i mitt liv är …
Jag blir ledsen och arg när …
Jag undrar …
Jag önskar …
Jag agerade som jag gjorde för att …
Något jag skulle vilja ha gjort annorlunda är ...
Jens
Jag är …
Det viktigaste i mitt liv är …
Jag blir ledsen och arg när …
Jag undrar …
Jag önskar …
Jag agerade som jag gjorde för att …
Något jag skulle vilja ha gjort annorlunda är ...
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Gör en personbeskrivning
Välj en av personerna i boken och skriv en personbeskrivning. I boken finns en del information om hur personerna ser ut, hur de är, vad de tycker om och vad de inte tycker om. Du
kan också skriva om saker runt omkring dem, som var de bor, om de bor tillsammans med
någon, hur gamla de är osv.

Skriv ett brev
Skriv ett brev till Leia eller Jens och ge dem råd. Berätta vad du tycker att de ska göra för att
deras situation ska bli bättre.

Skriv en fortsättning
Skriv en fortsättning på berättelsen om Leia och Jens. Bestäm vem av dem som ska berätta
i kapitel 15 och vad som ska hända. Kanske firar Leia och Jens jul tillsammans?

LÄS VIDARE
Hemlösa hjärtan handlar om allvarliga ämnen som psykisk ohälsa och hemlöshet. Om du vill
läsa mer om detta kan du till exempel använda följande länkar:
Vårdguiden www.1177.se
Du kan bland annat läsa om psykisk hälsa https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/ och alkoholberoende https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/
Om hemlöshet hittar du mer information hos Stadsmissionen i Stockholm www.stadsmissionen.se och i Göteborg www.stadsmissionen.org
Du kan också hitta information hos Frälsningsarmén https://www.fralsningsarmen.se/
I Stockholm finns de hemlösas tidning Situation Stockholm http://www.situationsthlm.se/
I Göteborg finns tidningen Faktum https://www.faktum.se/, som säljs av hemlösa, och den
säljs även i t.ex. Malmö.
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