
Hjärtans fröjd  
av Per Nilsson 

Stanna upp och skriv läslogg efter varje läst avsnitt. Sammanlagt ska tre läsloggar lämnas in. 

Läslogg 1: 9 - 50 
1. Sammanfatta handlingen (max en halv sida). 
2. Vem är huvudpersonen och vad får man veta om honom? Gör en personbeskrivning, tänk på 

insida-utsida-runtomkring. 
3. På sidan 12 i boken räknas ett antal föremål upp. Vilka föremål har dykt upp i boken hittills och 

på vilket sätt kan de kopplas till handlingen? Ge förklaringar med stöd i texten. 
4. Hur är boken uppbyggd i berättande och form? Förklara vad som menas med parallellhandling, 

tillbakablickar, imperfekt och presens. Upplever du boken som svår att komma in i eller att 
förstå? 

5. Vad tror du kommer att hända längre fram i boken utifrån vad du läst? 

Läslogg 2: 51 - 104 
6. Sammanfatta handlingen (max en halv sida). 
7.  Vad får man veta om huvudpersonens familj? 
8. Det finns saker i breven från Amerika som inte riktigt stämmer. Ge exempel. Varför tror du ”han” 

hittade på? 
9. Vilka föremål från uppräkningen på s.12 har nu dykt upp? På vilket sätt kan de kopplas till 

handlingen? 
10. Välj ett citat ur boken (en eller några meningar) som du fastnat för. Kommentera varför du 

tyckte det var viktigt, roligt, konstigt, irriterande etc. Koppla gärna till något du själv upplevt 
eller känner igen. 

Läslogg 3: 105 - 151 
11. Sammanfatta handlingen och slutet (max en halv sida). 
12. Vilken av de olika versionerna på s.122-125 tyckte du var bäst? Motivera ditt val. 
13. På vilket sätt kan de sista föremålen från uppräkningen s.12 kopplas till handlingen? 
14. Under hur lång tid tror du boken utspelar sig? När i tiden skulle du placera boken? Försök hitta 

exempel i texten som stöd för dina uppskattningar. 
15. I boken är pojken den som är svagare och mer känslosam. Han är också mindre erfaren samt 

visar dåligt självförtroende. Hur tycker du att det stämmer med hur män och kvinnor brukar 
skildras i böcker och filmer? Finns förväntningar i samhället på hur män och kvinnor ska vara? 

16. Vad tyckte du om boken? Vad gjorde den bra, mindre bra eller dålig? Försök ge ett så 
övergripande omdöme som möjligt där du kan tänka på handling, personbeskrivningar, 
kärleksbeskrivningar, uppbyggnad, form, språk, trovärdighet. Försök jämföra med andra 
kärleksskildringar du läst eller sett på film (t ex Vinterviken, Blåögd). Koppla till egna 
erfarenheter om du vill. (Obs, ej krav om det känns för personligt.) 




