
 

 

Reflekterande läsning i högstadiet av boken Älskar – Hatar 

 

Många elever har läst och älskat boken Innan jag dör, som var Jenny Downhams debutroman och 

som handlade om en cancersjuk tonårings sista tid. Även Älskar – Hatar behandlar ett brännande 

ämne och har fått samma typ av uppskattning av sina läsare.  

Den lämpar sig väl för läsning i skolan, i första hand i nionde eller åttonde klass: 

 

 Boken behandlar på ett litterärt engagerande sätt ett svårt och viktigt ämne. 

 Bokens karaktärer är trovärdiga och lätta för ungdomar att leva sig in i. 

 Det finns flera vinklar att diskutera bokens handling utifrån. 

 Boken är skriven av en skådespelare och lämpar sig för olika typer av dramatisering, vilket 

kan engagera också lässvaga elever. 

 

Under hösten 2011 har några klasser i Stockholm och Märsta läst boken och dokumenterat sitt 

arbete på bloggen http://alskarhatarbrombergs.wordpress.com/.  

 

Kort beskrivning av handlingen 

 

Älskar – Hatar är en bok med många bottnar och många vinklar att utgå ifrån när man läser 

reflekterande och diskuterar den. Det är också en bok med många starka karaktärer. I centrum för 

berättelsen står de två ungdomarna Mikey och Ellie, bosatta i Norfolk i England. 

Mikey lever i en utsatt situation; hans mamma är alkoholist och han får bära ett tungt ansvar för 

sina två yngre systrar, samtidigt som han försöker skapa sig en yrkestillvaro som kocklärling. Den 

äldre av hans två systrar, Karyn, ligger sedan en tid nedbäddad och vill inte gå till skolan efter att 

ha utsatts för en våldtäkt.  

Ellie är nyinflyttad och inte så etablerad i skolan eller med kompisar. Hon kommer från en 

välbärgad familj och är ambitiös och duktig. Hennes äldre bror Tom släpps vid bokens inledning fri 

mot borgen – anhållen för våldtäkten mot Karyn. Ellie är enda vittne och förväntas ställa upp för 

sin bror och vittna till hans fördel. 

Så träffas Mikey och Ellie av en slump; det är hon som öppnar dörren den dag Mikey ringer på i 

syfte att hämnas på Tom. De två lär känna varandra, till en början utan att Ellie förstår vem Mikey 

är. Trots att de står på var sin sida i en känslig och sårig konflikt, blir de så småningom ett 

kärlekspar.  

Mer perifert rör sig en rad bifigurer i händelsernas virvlar. Tom och Karyn, förstås, men också 

föräldrarna, en dam från Socialtjänsten, Mikeys kompis och handledare och dessutom en rad andra 

ungdomar. 

http://alskarhatarbrombergs.wordpress.com/


Det dröjer innan läsaren får veta exakt vad Ellie har sett och in i det sista är det osäkert hur och 

om hon kommer att vittna. 

 

De lärare som var med i projektet hösten 2011 valde lite olika metoder för att engagera eleverna i 

ett reflekterande läsande. Man valde också att arbeta med boken i flera olika ämnen, förutom 

svenska också i samtal om etik samt sex- och samlevnad. Vi har delvis utgått från deras 

erfarenheter när vi sammanställde denna guide. 

 

Några förslag kring samtalsämnen att utgå ifrån och metoder att lägga upp lektionsplaneringen 

efter: 

 

Karaktärerna 

 

Be eleverna att beskriva de olika huvudpersonerna:   

Vem fattar du tycke för? Porträttera någon av bifigurerna (t.ex. Toms och Ellies pappa eller Mikeys 

och Karens mamma); vad driver dem, på vilket sätt styr de handlingen? Finns det onda och goda 

personer i boken? Hur skapar författaren våra intryck av karaktärerna – genom dialog, 

beskrivningar, deras inre tankar? Välj ett avsnitt där du tycker att vi får en tydlig bild av hur 

personen tänker, fungerar och ser ut.  

Ett enkelt sätt att ”leva sig in” i karaktärerna är att skriva en ”Jag är-dikt”, enligt följande koncept, 

hämtat från boken Magasinet svenska texter (Gleerups, 1999). 

 

Fyll i dessa rader: 

Jag är … 

Jag tycker… 

Varför… 

Jag borde… 

Jag önskar… 

 

Det finns många exempel på sådana dikter i bloggen. Dikterna är taggade med karaktärens namn, 

så att man ska kunna jämföra olika tolkningar. 

 

En bok som kan bli film? 

 

Jenny Downham är själv skådespelare och arbetar mycket med visuellt berättande, gestaltning och 

karaktärer med hjälp av skådespelartekniker (det berättar hon själv om i filmen på bloggens flik 

För lärare).  

Hur skulle den här boken bli som film?  

Låt eleverna välja ut en favoritkaraktär och spela upp en valfri scen ur boken – eller en scen de 

själva hittat på. Be dem i så fall fundera över hur ”deras karaktär” skulle bete sig i den här 

situationen. Hur pratar han/hon?  

Man kan arbeta med improvisation eller med att först bearbeta texten till manusform – eller skriva 

eget manus från början. Hur ser ett drama-manus ut? Hur skriver man dialog, sceninstruktioner 



och regianvisningar? 

En film är mer än skådespelarinsatserna. Gör en favorit-cast till filmen Älskar – Hatar och motivera 

dina skådespelarval! Skapa en spellista för tänkt filmmusik på Spotify! Skriv en perfekt ”tagline” 

som lockar biopubliken till salongerna (svårare än man tror). Måla filmaffischen. Filma en trailer. 

 

Vad är våldtäkt? 

 

Vi måste prata om det! Vad är okej och inte? Var går gränsen? Diskutera begreppet samtycke! Hur 

skiljer sig tjejernas och killarnas åsikter och perspektiv? I den här diskussionen finns stöd att 

hämta bl.a. på dessa sajter: 

http://www.rfsu.se/skolsajt 

http://prataomdet.se/ 

Några nyckelord för diskussionen: Sex, makt, jämlikhet, ansvar, moral, media, skam, skuld.  

Med utgångspunkt i bokens handling kan man också diskutera informationsspridning; att 

offentliggöra bilder på internet, facerape, grooming… Var går gränsen för ett virtuellt övergrepp? 

I sex- och samlevnadsundervisningen kan boken användas som diskussionsmaterial också kring 

det viktiga men ibland bortglömda sambandet mellan alkohol och sexuella övergrepp. På vilket sätt 

sätter alkoholen vårt omdöme ur spel när det gäller sex? Är det ok att skylla på att man själv var 

full eller att den man hade sex med var full…? 

 

Hämnd/Lojalitet 

 

”Om någon skadar din syster så vill du hämnas, eller hur? Om din bror anklagas för att ha begått 

ett 

fruktansvärt brott och om han förnekar det, så försvarar du honom, eller hur?” 

Be eleverna fundera på vilka lojaliteter de själva lever med. För vems skull skulle de vara beredda 

att t.ex. ljuga? Hur långt kan man gå för den man älskar? Är blod tjockare än vatten? 

 

Klass  

 

Hur identifierar man klass? Vad betyder ordet klass och hur kan man se att människor kommer 

från olika klasser/socialgrupper? Är klassperspektivet i boken typiskt för England eller skulle 

händelserna kunna utspela sig i Sverige? Hur hade det sett ut i så fall? Vilka 

fördomar/föreställningar har vi om människor som lever under andra omständigheter än vi själva? 

Be eleverna ”stöka om” i karaktärsuppställningen. Hur hade berättelsen utvecklats om Mikey var 

den skyldige och Tom hämnaren? Om Ellie var ett offer och Karyn ett vittne? 

 

Hemligheten 

 

Det finns ett Romeo och Julia-tema i boken, Mikey och Ellie känner båda att de måste dölja sin 

kärlek för sina respektive familjer och vänner. Hur känns det att dölja något för sin familj och/eller 

att dölja något för sin älskade? Vad finns det för andra klassiska par i litteraturen förutom Romeo 

och Julia som upplevt samma sak? Varför är det ett så lockande tema för en författare? 

http://www.rfsu.se/skolsajt
http://prataomdet.se/
http://prataomdet.se/


Publicera elevernas alster? 

 

På bloggen http://alskarhatarbrombergs.wordpress.com/ publicerar Brombergs gärna elevernas 

tankar och reflektioner kring boken, i form av dikter, recensioner, filmer, foton eller andra uttryck. 

Man är förstås också välkommen att läsa och kommentera det som redan ligger där. För att nå ut 

med dina elevers bidrag är det lättast att maila dem till info@brombergs.se och ange rubriken ”Till 

bloggen Älskar – Hatar”. 

 

Köpa klassuppsättning? 

 

Brombergs bokförlag lämnar rabatt vid köp av hel klassuppsättning, beställning via 

info@brombergs.se. Det går också bra att köpa enstaka exemplar direkt från hemsidan 

www.brombergs.se. 

 

http://alskarhatarbrombergs.wordpress.com/
mailto:info@brombergs.se
mailto:info@brombergs.se
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