
Hjärtat – 13 korta berättelser 
om det fina och svåra med kärlek
 
– förförståelse, diskussionsuppgift, skapa film och skrivuppgift

Ämne: svenska, svenska som andraspråk
Årskurs: 7–9, gymnasiet, vux och SFI
Lektionstyp: förförståelse, diskussionsuppgift,  
skapa film och skrivuppgift
Lektionsåtgång: 2–4

Introduktion

Hjärtat – 13 korta berättelser om det fina och svåra med 
kärlek av Emma Frey-Skøtt innehåller väldigt korta 
kärlekshistorier. De handlar om sorg, svartsjuka, 
längtan och skam, men också om förälskelse. 

 
Att skapa förförståelse – inför läsning

Titeln på boken är Hjärtat – 13 korta berättelser om det fina och svåra med kärlek. Inför läs-
ningen får vi alltså veta att vi kommer att möta berättelser om kärlek. Men vad är kär-
lek? Och vad tänker eleverna att kärlek är? Låt dem fundera över följande frågor som en 
uppstart inför läsningen.

1. Vad är kärlek?
2. Vad måste finnas med i en kärlekshistoria för att den ska räknas som just en kärlekshistoria?
3. Har du läst (eller sett) någon kärlekshistoria tidigare? Vilken? Vad handlade den om?

Lektionsförslaget är framtaget av Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia 
på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade 
program. Läs gärna mer på jennyedvardsson.se.

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

Tips! Låt eleverna fundera först enskilt över de tre frågorna, därefter diskutera 
sina svar i smågrupper för att avsluta med en diskussion i helklass.



Att diskutera

I denna uppgift ska de olika kärlekshistorierna diskuteras. Läs en eller flera 
av berättelserna högt. Låt sedan eleverna två och två få samtala om den/dem. 

1. Vad handlar kärlekshistorien om?
2. Vad är det för dilemma/problem som berättelsen lyfter fram? 
3. Gör huvudpersonen rätt? Varför, varför inte?

Skapa film

Låt eleverna arbeta i grupper om 3–4. De får välja en av kärlekshistorierna 
i boken och filmatisera den. De kan exempelvis använda en smarttelefon 
eller en surfplatta för att spela in händelseförloppet. Historien kan även 
animeras genom exempelvis powtoon.com eller Cartoonist (Creaza). 
Till sin hjälp har eleverna texten men också illustrationerna av Elin Jonsson. 
Vill eleverna planera sin filmning kan de utgå från en storyboard. 
I denna ritar de upp filmens tagningar, alltså de scener som de vill spela in. 

Tips! Börja gärna med att läsa en kärlekshistoria högt och modellera (tänk högt och visa) 
vad du själv tänker om frågorna. Läs sedan nästa kärlekshistoria högt och låt eleverna 
diskutera. Detta hjälper eleverna att komma igång med sin uppgift. 



Mall storyboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 
 
 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 



Skriv vidare

I denna uppgift ska eleverna få välja en av Emma Frey-Skøtts kärlekshistorier 
och skriva en fortsättning. Fortsättningen kan skrivas på olika sätt, som en dagbok, 
som ett sms till en kompis eller som en kortnovell. Oavsett form ska eleverna tänka 
sig in i huvudpersonens liv och låtsas att de är huvudpersonen när de skriver, 
med andra ord skriva i jag-form. Vad händer efter att den korta kärlekshistorien 
tagit slut? Vad gör huvudpersonen? Hur går det för henne eller honom? 
Kanske kan fortsättningen inledas med hjälp av följande börjor 
(inledningar på meningar):

Novell: Jag önskar att…

Dagbok: Kära dagbok! Idag var jag med om …

Sms: H!

Har eleverna aldrig skrivit kortnoveller eller dagböcker 
kan de behöva få hjälp med texttyperna. 

På UR Play kan man se en film som beskriver hur man skriver en novell:
https://urplay.se/program/200650-orka-plugga-textgenrer-novell 

På Skolverkets hemsida finns material som handlar om att skriva dagbok:
https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282744/1548152002017/dagbok-
naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf.
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Huset, där jag nu ska bo, 
är stort och ganska nytt.
Lägenheten ligger fyra trappor upp, 
hiss finns inte. 

Det var tungt att gå med väskorna i trapporna.
Ingen hörde när jag knackade på köksdörren.
Då började jag banka så att hela huset vaknade.

– Är det Elisabeth? hörde jag någon säga.

– Ja, visst är det Elisabeth, sa jag, öppna!

Elisabeth är mitt namn,
men jag kallas nästan alltid för Pegg.

Äntligen öppnades dörren.
Inne i köket stod flickorna jag ska bo med:
Eva, Baby och Emmy.
De var klädda i nattlinnen
och hade papiljotter i håret.
Jag måste skratta.
Detta var alltså flickorna 
i den glada och berömda Norrtullsligan!

Jag kände genast att jag skulle trivas med dem.
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