
Lärarhandledning 
för arbete i 
fritidshem



Den här lärarhandledningen innehåller arbetsförslag till boken 
Ett hål i mitt hjärta, skriven av mig, Malin Lundgren, och 
 utgiven av Idus förlag, 2019.

Jag är utbildad samhällsjournalist samt legitimerad grund
lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Jag jobbar idag 
som ansvarig för ett fritidshem för elever mellan sex och 
 tretton år. Den här lärarhandledningen riktar sig i första hand 
till arbete i fritidshem, men går givetvis även att arbeta med i 
 undervisningen i Svenska för årskurs 46. Boken riktar sig till 
 ålder 912 år.

Inledning
Lärarhandledning till Ett hål i mitt hjärta av Malin Lundgren
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Om boken
Ett hål i mitt hjärta har en verklig person som inspirations
källa, men tid, plats, händelser och karaktärer runt omkring 
har jag hittat på. Det är alltså en fiktiv berättelse, men med 
verkliga anspelningar.

Boken utgår från en persons perspektiv, ett förstapersons
perspektiv. Det innebär att andra personer som lever med,  eller 
i närheten av personer med medfött hjärtfel antingen kan 
 känna igen sig väldigt mycket eller knappt något alls i hur 
 sjukdomen beskrivs. 

En persons erfarenhet av ett sjukdomsförlopp behöver inte 
vara detsamma som någon annans, och det är något som jag 
som författare vill lyfta i den här berättelsen. 

Syftet är både att skapa igenkänning och att öka förståelsen för 
hur denna sjukdom kan uttrycka sig.

 
Handling
I Ett hål i mitt hjärta får vi följa Moa, som går i årskurs 5. 
Hon föddes med ett hjärtfel som hon har opererats för ett 
 flertal gånger och senast behövt vara sjukskriven för en längre 
period. Nu ska hon äntligen få återkomma till skolan, med allt 
vad det betyder.

Det kommer snart visa sig att hennes bästa vän har hittat 
 någon annan att vara med, och flera andra samtidiga 
 för ändringar gör att hon tappar fotfästet i sin vardag.
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Hänvisningar till läroplanen
Fritidshem
I kapitel 4 framgår inte något specifikt om böcker och läsning, 
mer än att eleverna ska få möta olika typer av texter. De ska 
också lära sig hur företeelser och samband kan beskrivas, till 
 exempel med ord och bilder. Så visst finns det hänvisningar 
som gör att det går att arbeta med böcker i fritidshems
verksamheten.

Som journalist och författare är det viktigt för mig att böcker 
förekommer i den ickeobligatoriska undervisningen. Framför 
allt för att visa för eleverna att böckerna inte måste förknippas 
med obligatorisk läxläsning och kravfyllda moment. 
Fritidshemmet ska komplettera skolan och hemmet, vilket gör 
att läsning bör få en naturlig plats i undervisningen. I läropla
nen för svenska ingår läsning både för årkurs 13 och 46. Till 
och med förskoleklassundervisningen har mer läsning i sin del 
av läroplanen, kapitel 3, än vad fritidshemmet uttryckligen har.

Några aktiviteter som jag regelbundet brukar lägga in i fritids
hemsverksamheten är högläsning och ljudbokslyssning, men 
många gånger väljer jag ut vissa stycken ur böcker som läses 
högt innan ett annat moment tar vid.

Då fritidshemsverksamheten kan se väldigt olika ut på olika 
skolor och många gånger ha stora och stökiga grupper så re
kommenderar jag att bara läsa några väl valda sidor eller kapi
tel inför något annat projekt. På så sätt får eleverna möta olika 
typer av texter, utan att för den delen behöva sätta sig in i en 
hel berättelse. Då kan också dessa böcker fungera även för 
yngre barn, även om de egentligen är tänka för ålder 912 år.
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Läroplanen för fritidshem: Lgr11, 
kapitel 4:
Syfte:
Syftet med undervisningen i fritidshem är att den ska ta till
vara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlig
het att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. 
 Undervisningen ska även ta tillvara elevernas nyfikenhet och 
ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga 
att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas 
 intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle 
 genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring 
och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Genom att arbeta med böckerna kan eleverna stärkas i sitt 
 empatiska förhållningssätt.
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Centralt innehåll:
Handledningen är kopplad till följande centrala punkter i 
 läroplanen:

Språk och kommunikation:
• Samtala om olika typer av texter.

Skapande och estetiska uttrycksformer:
• Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle:
• Samhälle; Hur företeelser och samband kan beskrivas, till 

exempel med ord och bilder.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse:
• Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn 

och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det 
psykiska och fysiska välbefinnandet. 
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Aktivitetsförslag för 
Fritidshem

 
Intervjua karaktärerna
Koppling till Lgr11: Livsstilens betydelse för hälsan samt 
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel 
lek och drama

Diskutera: Hur presenteras karaktärerna? 
Vem är  huvudperson?
Hur presenteras hjärtfelet?
Hur verkar huvudkaraktärens vardag påverkas av 
sjukdomen?

Lek:  Detta är en fantasilek där eleverna intervjuar 
 varandra och låtsas att de är karaktärer från 
 boken. Tänk er in i hur huvudkaraktären och de 
andra som presenteras i de första kapitlen är. 
 Intervjua karaktärerna, genom att gå in i roller. 
Fråga om karaktärernas ålder och annan grund
läggande information, ibland finns svaren i texten, 
ibland får eleverna hitta på. Bygg sedan vidare 
med att fråga huvudpersonen hur det känns att ha 
sjukdomen och de anhöriga, alltså de karaktärer 
som är kompisar och familj, hur det känns att stå 
bredvid någon med dessa sjukdomar. 

Estetik:  De som vill och vågar kan spela upp intervjuerna 
som teater.
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Faktatext
Koppling till Lgr11: Samhälle; hur företeelser och samband 
kan beskrivas samt Samtala om olika typer av texter

Googla: Surfa in på hjärtebarnsfonden och läs mer om de 
olika diagnoserna på hjärtsjukdom. 

• Vilka olika inriktningar finns det för hjärt
sjukdom?

• Vid vilken ålder kan sjukdomen uppstå

• Finns det ett botemedel/går det att bli av med 
sjukdomen?

Skapa: Skriv en faktatext och/eller gör ett kollage om 
medfödd hjärtsjukdom.
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Min stora dag 
Koppling till Lgr11: Livsstilens betydelse för hälsan

Läs Kapitel 18 och 19 (sida 119131) i Ett hål i mitt hjärta

Organisationen ”Min stora dag” är en äkta organisation, som 
arbetar för att sätta ljusglimtar i vardagen hos barn som har det 
tufft. Den Melodifestivalkändis som förekommer i boken är 
 påhittad, medan den verkliga personen bakom Moa faktiskt har 
fått träffa den riktiga Eric Saade med hjälp av ”Min stora dag”, 
dock inte i samband med en VIPträff inför Melodifestivalen.

Diskutera: Vad skulle du vilja göra om du fick en egen stor dag?

Googla: Vilka andra organisationer hjälper barn och unga? 
På vilka sätt?

Skapa: Gör ett kollage om Min Stora Dag eller annan 
 organisation som ni tycker verkar intressant.
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Dikter
Koppling till Lgr11: Samtala om olika typer av texter

Läs ”låttexterna”/dikterna på sida 51 och 105 i Ett hål i  mitt hjärta.

Diskutera: Vad handlar dikterna om?
Vad handlar dikterna om för dig?
Vilka sinnen förmedlas i dikterna?

Skapa:  Försök nu själv att skriva en dikt. Använd gärna 
så många sinnen som möjligt i texten. Fundera 
över hur något låter, luktar, smakar, ser ut och 
känns.
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Bonusuppdrag: Baka

Koppling till Lgr11: Matematik som redskap för att beskriva 
vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem

Läs en del av kapitel 12, sida 8286 i Ett hål i mitt hjärta.
Börja vid citatet: ”Vet du vad det är för dag idag?”

En lite mer långsökt koppling till läroplanen är att läsa om när 
Moa och hennes hjärtebarnsvän Ottilia ska baka 
 Smörgåsglasstårta, innan ni låter barnen gå lösa på bakandet 
till  mellanmålet, till exempel. Eller varför inte läsa det kapitlet 
medan barnen äter det de själva bakat?

Kanske ska ni baka någon form av glassbombstårta, fast det 
behöver ju inte vara just en smörgåsglasstårta, utan texten kan 
bara locka till att vilja baka /äta vad som helst.

Läs vidare till sida 93:
Även följande kapitel innehåller matrelaterade händelser, så 
som en pannkakssmet.
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Tack för att ni har valt att jobba med min bok!

Läs gärna hela boken och skriv recensioner.
 

Läs mer av mig:
Zero betyder noll (som i nolla), utgiven 2018 av Idus förlag, 
 gratis lärarhandledning finns för nedladdning på förlagets 
hemsida

Bitar av ett pussel, utgiven 2019 av Idus förlag

Om du bara förstod, utgiven 2021 av Idus förlag,  lärar
handledning Fritidshem finns för gratis nedladdning på 
 förlagets hemsida

 
Läs mer om läsning på fritidshem:
"På fritids är det mera verbalt": Läsmotiverande arbetssätt och 
möjliga läsmiljöer på fritidshem, av Malin Lundgren, 2019, 
självständigt arbete på grundnivå (examensarbete)
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1372427/
FULLTEXT01.pdf

 
Om ni har frågor eller funderingar kan ni kontakt mig på 
lundgren.mj@gmail.com

 
När ni arbetar med någon av mina tips får ni gärna fotografera 
ert arbete och tagga mig på Instagram, @mj_lundgren, tänk 
dock på att inte fotografera ansikten.

Händer/fötter är okej, men fokusera på aktiviteten inte på elev
erna när du fotograferar. Genom att tagga mig i bilden godkän
ner du att jag sprider bilden på mitt öppna Instagramkonto.

 
#fritidshem #läsningpåfritids #läsningförbarn #fritids
hemsaktvititeter #aktivabarn

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372427/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372427/FULLTEXT01.pdf
mailto:lundgren.mj@gmail.com
https://www.instagram.com/mj_lundgren/

