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OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Hemlösa hjärtan av Susanne Boll. Lärardelen
innehåller en presentation av författaren och boken, tips på sidor som kan användas för att
sätta boken i ett sammanhang, samt muntliga uppgifter. Elevdelen innehåller en ordlista
med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor, skrivuppgifter och länkar för att
söka information om bokens allvarliga teman.

OM BOKEN
Hemlösa hjärtan handlar om Leia som är utbränd och mår dåligt. Hon har anlitat en hantverkare som ska renovera hennes kök. Hantverkaren heter Jens och han är hemlös. Leia och
Jens har båda en stor hemlighet som de försöker dölja. De börjar tycka om varandra, men
vågar inte vara ärliga.

OM FÖRFATTAREN
Susanne Boll är författare och psykolog. Hon har skrivit fyra romaner och dessutom flera noveller. Hemlösa hjärtan är hennes första bok på Vilja förlag.

PLACERA BOKEN I ETT SAMMANHANG
Hemlösa hjärtan handlar om allvarliga ämnen som psykisk ohälsa, alkoholism och hemlöshet. Det kan vara bra att ta upp detta inför eller under läsningen och hänvisa eleverna till
exempelvis Vårdguiden på nätet, där man kan hitta informationssidor om psykisk hälsa https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/ och alkoholberoende https://www.1177.se/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Alkoholberoende/ och där det även finns länkar till andra sidor, där anhöriga
kan få hjälp. Information om hemlöshet finns bland annat på Stadsmissionens lokala hemsidor, samt på Frälsningsarméns hemsida https://www.fralsningsarmen.se/
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Leia har samma namn som prinsessan i filmerna Star Wars. Jens kallas för Jensa, det är
hans smeknamn. Vad har du fått ditt namn ifrån? Vad betyder det? Tycker du om ditt 		
namn? Har du något smeknamn?
2. Leias lägenhet är en viktig plats för henne och hon vill att det ska vara ordning där så att
hon kan få ordning i sitt liv. Vad har du för viktig plats där du känner dig trygg?

Diskutera
1. Leia är ofta orolig och får ångest och svårt att andas. Har ni känt så någon gång? Vad kan
man göra för att må bättre?
2. Leia är sjukskriven från sitt jobb eftersom hon är utbränd. Vad vet ni om utbrändhet? Vad
har hänt med Leia tror ni?
3. Vi får veta att Jens är hemlös och får några ledtrådar i texten till vad som har hänt. Vad
vet ni? Vad tror ni?
4. Både Leia och Jens ljuger ofta eller struntar i att berätta vad de tänker. Diskutera vilka
problem det leder till och hur de skulle ha kunnat göra istället.
5. Varken Leia eller Jens tycker att julen är speciellt viktig. Varför tycker de så? Vad tycker ni
om att fira jul och andra högtider?
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