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Lärar- 
handledning
Kärleken är att jag  
vill att du finns 
Oskar Kroon

Rek läsålder: 12–15 år
En handledning av Frida Darj
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Om romanen
Big Bang inträffar en av sommarlovets sista kvällar och föränd
rar allt. Femtonårige Werner sitter i baksätet när familjens bil 
krockar med en flock vildsvin. Hans pappa hamnar i koma och 
älsklingshunden Boye försvinner spårlöst.

Werner kommer av sig helt i livet. Han som före olyckan var en 
rätt vanlig kille som hängde med i omklädningsrummets hårda 
jargong känner sig inte längre hemma i sin roll i skolans teater. 
Vardagen med mamma och småsyrrorna är en absurd cirkus 
och Werners tankar upptas mest av vildsvinsmonster och hotfulla 
skogar. Livet känns stillastående och nästan meningslöst.

Men så en dag krokar Zadie sin oemotståndligt vackra arm 
i hans. Och livet tar en oväntad vändning.

Om lärarhandledningen
Den här lärarhandledningen ger dig förslag på hur du som 
lärare kan ta dig an boken Kärleken är att jag vill att du finns till
sammans med dina elever. Lärarhandledningen består av frågor 
och övningar utifrån ett antal teman. Frågorna kan användas 
som diskussionsfrågor, underlag för egen reflektion eller som 
skrivuppgifter.

I samtalet kan det vara viktigt att understryka att det inte finns 
någon rätt eller fel tolkning, utan att en bok kan tolkas på 
många olika sätt beroende på vem som läser den. Målet är inte 
att komma fram till en enda korrekt tolkning eller ta reda på 
författarens intention, utan att diskutera era egna uppfattningar 
och vända och vrida på boken ur olika perspektiv. 

Frågor om boken
 § Varför heter boken Kärleken är att jag vill att du finns, tror du? 
Vad tänker du att titeln betyder? 

 § Hur skulle du beskriva Werner? Hur är han som person?
 § Vad tror du händer i Werners liv efter att boken är slut? 
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Persongalleriet
I Kärleken är att jag vill att du finns återfinns ett stort person
galleri. Det är Werner, hans systrar Sonja och Bodil, hans 
mamma, pappa, farmor och hunden Boye. Det är även hans 
lärare Sami, hans kompis Henok och Zadie. För att lättare 
komma ihåg vilka personer som finns i boken och förstå vilken 
betydelse de har för berättelsen kan det vara hjälpsamt att 
diskutera persongalleriet tillsammans med eleverna. Här är 
några förslag på hur ni kan gå till väga.

Vilka är med?
Ha en gemensam diskussion i storgrupp om vilka personer som 
är med i boken. Skriv upp dem på tavlan. 

Typisk replik
Dela in eleverna i mindre grupper eller två och två. Fördela 
karaktärerna från boken så att eleverna har en eller ett par 
karaktärer var. Be dem sedan komma på en replik som är typisk 
för hur den karaktären är. De kan antingen leta upp en mening 
från boken som är representativ eller hitta på en egen. Eleverna 
får sedan redovisa vilken replik de valt i helgrupp och berätta 
varför de valt just den, vad den berättar om karaktären i fråga. 

Relationskarta
Skriv Werners namn i mitten på tavlan. Dela in eleverna i små 
grupper eller ha en diskussion i storgrupp om hur Werners 
relation är till de olika personerna i boken. Placera sedan 
personerna i relation till Werner utifrån hur nära han är dem. 
Om de är väldigt tighta – skriv namnet nära Werners namn,  
och tvärtom om de inte är så nära.

Diskutera hur kartan hade sett ut om man kunde spola tiden fram 
och tillbaka. Werner verkar vara nära sin pappa men inte lika 
nära sin mamma. Hur tror ni att det såg ut för tre år sedan?  
Och hur kommer det se ut om tre år? Zadie kände han nog inte 
för tre år sedan. Hur kommer den relationen att se ut om tre år, 
om ni får gissa?

Relationskartan går att göra tidigt i läsningen, för att sen åter
komma till och uppdatera den varefter berättelsen utvecklar sig. 
Vissa personer kanske tillkommer, relationer blir närmre eller 
hamnar längre bort på relationskartan. 

Frågor om relationerna i boken
 § Varför har Werner så svårt att prata med sin mamma om hur 
han mår? Varför är det enklare för honom att prata med hans 
pappa eller farmor, tror du?

 § Varför blir Werner nästan taskig mot Henok när han blir trött 
på honom?

 § Werner och Zadies relation förändras under berättelsens 
gång. Hur skulle du beskriva förändringarna? Tänk exempel
vis på när de först börjar umgås, när Zadie hoppar på tåget, 
kvällen på hotellet, jakten på Boye, i farmors stuga i Skåne 
och i slutet av boken.



4

Bildspråket
Författaren använder ett rikt bildspråk i boken, både symboler, 
liknelser och metaforer. Exempelvis beskriver Werner bilolyckan 
som han är med om som ”Big Bang”. Skogen är också en plats 
som återkommer i boken – både i vaket och i drömmande till
stånd. Det kan vara hjälpsamt att tidigt diskutera bildspråket,  
så att eleverna kan ha med sig tankegångarna under läsningen.

Symboler
Big Bang används genomgående i boken som en symbol. Det 
kan både illustrera trafikolyckan som Werner och hans familj 
är med om, och mer generellt en intensiv händelse av stor 
betydelse. Efter Big Bang är allt tyst och långsamt i miljontals år, 
innan liv uppstår på jorden och en sorts ny tillvaro påbörjas. 
 § Vad får du för associationer till liknelsen om Bing Bang?
 § Rada upp titlarna för de olika kapitlen i boken (Big Bang, När 
allt ändras, En helt ny värld, Livets uppkomst osv.) och diskute
ra hur de illustrerar historiens utveckling. 

 § Har du någon egen händelse som kan beskrivas som ”Big 
Bang” i ditt eget liv? Eller finns det någon annan liknelse som 
beskriver en stor och viktig händelse i ditt liv?

Skogen är också återkommande i berättelsen, både som en 
fysisk plats och som en drömsk symbolisk plats. 
 § Det är vanligt i poesi att använda naturen som metafor på 
olika sätt. Vad symboliserar skogen i berättelsen, tänker du? 
Trygghet, Werners relation till hans pappa, till hans hund 
Boye, oro, olycka, något hotfullt?

 § Relationen mellan människa och djur återkommer i boken. 
Kom på så många exempel som möjligt på det och diskutera 
vad de illustrerar. 

 § Ta reda på mer om Djatlovincidenten. Vad symboliserar den 
i berättelsen?

Metaforer och liknelser
Påminn eleverna om att skönlitteratur och lyrik gestaltar och 
illustrerar känslor, tankar och händelser istället för att berätta 
rakt av om dem. Att det är ett sätt att väcka bilder och känslor 
hos läsaren. Förklara också skillnaden mellan symboler, liknelser 
och metaforer. 

I boken använder författaren ett bildspråk för att illustrera berät
telsen och skapa en känsla. Exempelvis:
 § Överkörda grävlingar ligger som urätna chipspåsar bredvid 
vägen

 § Gardiner av gran
 § Staden är som en myrstack
 § Kristallkronor hänger som gamar av glas

DISKUTERA
Diskutera metaforer och liknelser från boken tillsammans med 
eleverna. Hur kan man tolka deras betydelse? Vad får du för 
associationer och känsla?

LISTA
Ta sedan avstamp i diskussionen och fortsätt prata om metaforer 
och liknelser. Vi använder det omedvetet i vårt dagliga tal. Börja 
med att rada upp så många metaforer som möjligt på tavlan. 
Fortsätt sedan med liknelser. 

RITA
Be sedan eleverna att ta fram papper och penna och rita meta
forerna. Det kan göra det enklare att förstå att helt vardag liga 
ord som exempelvis ”stolsben”, att ”ha en uppförs backe” eller 
”ta i så man spricker”. Ni kan också välja att rita bilderna ovan 
från boken. 
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Poesi
Ett tema i boken är poesi. Werners mamma har en dikt för varje 
tillfälle, och barnen och hunden är alla döpta efter olika poeter. 
Låt eleverna läsa några dikter av respektive poet som karaktärer
na är döpta efter. Eleverna kan arbeta i smågrupper med att ta 
reda på mer om poeten och välja ut den dikt de tycker bäst om. 
Be dem sedan läsa upp dikterna för varandra i helgrupp och 
hjälps sedan åt att tolka dem. 

Ni kan också gå vidare och välja låttexter och tolka dem 
tillsammans. Eleverna kan också skriva egna dikter. 

Sex och kommunikation
I boken Kärleken är att jag vill att du finns raggar Werners klass
kompis Zadie upp honom och de inleder en relation. Relationen 
innehåller många känslor: till exempel lust, skräck, irritation, 
nervositet och värme. Scenerna från boken går att använda för 
att ha ett generellt samtal om osäkerhet och kommunikation i en 
sexuell situation.

Övning: Werners brev till Umo.se
I den här övningen har Werner skrivit en fiktivt mail till fråge lådan 
umo.se, ungdomsmottagningen på nätet. Temat är osäkerhet och 
nervositet över att ha sex med någon ny för första gången. 

Låt eleverna läsa brevet på nästa sida. Be dem sedan skriva 
ett svar på frågan, antingen enskilt och eller i smågrupper. Be 
dem sedan läsa upp sina svar, eller gå en runda och be dem ta 
upp de viktigaste poängerna. Eller låt dem lämna in sina svar 
anonymt.




