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Kära dagbok passar för åldern 12-15 år. Grundskolans år 6-9, men 
även för vuxna. 
 
En angelägen bok om ensamhet som ger möjlighet att diskutera mobbning och 
utanförskap. 

 
Kära dagbok (jag hatar dig) 
av Sofia Hedman 
ungdomsroman 
Kikkuli Förlag 
 
 

 

Självmord är den främsta orsaken till dödlighet 

bland unga. Barn och unga som utsätts för 

mobbning och utanförskap drabbas dubbelt så 

ofta av självmordstankar jämfört med andra barn.  

 

45 barn beräknas ta sitt liv varje år just på grund 

av mobbning, berättar Björn Johansson, 

mobbningsexperten i SVT:s serie Morgans Mission 

och docent och mobbningsforskare vid Örebro 

Universitet. Siffran är framtagen av NASP 

(Nationellt Centrum för Suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa), vid Karolinska 

Institutet, Suicide Zero och Friends. I en artikel på ki.se säger forskaren Britta Alin Åkerman 

att forskningen visar en tydlig koppling mellan mobbning och självmordsbeteende. 

 

Författaren och journalisten Sofia Hedman har själv drabbats av just detta. Hennes dotter 

Tammi tog sitt liv 2009 efter en lång tid av ensamhet och utanförskap. 

 

Hösten 2015 berättade Sofia Hedman om sin dotter i SVT:s programserie Morgans Mission, 

om saknaden efter dottern som inte längre orkade leva utan vänner. Tammi lämnade ingen 

dagbok efter sig och inget brev. Men i en liten anteckningsbok fann familjen ett antal dikter. 

Nu har Sofia Hedman skrivit ungdomsromansen Kära dagbok (jag hatar dig) baserad på 

dotterns dikter. 

 

I Kära dagbok (jag hatar dig) berättar en 13-årig flicka i dagboksform om sin vardag i 

skolan, sin ensamhet, sina tankar på döden och sin saknad efter en älskad far. Det är en 

berättelse där utanförskap står i fokus, men där hopplösheten aldrig segrar. 

 

 

 

http://ki.se/
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Några utdrag ur tidigare recensioner: 

”…väldigt     …    d g    t                 l            v   lig           t            i tigt” 

(Camilla Carnmo, Barometern)   

 

”Det här är en välskriven ungdomsbok med bra tonträff i språket. Jag rekommenderar vuxna – 

lärare, föräldrar att läsa den. Kanske kan man använda den i ungdomsgrupper, i skolan. Här 

finns så mycket att di  ut   ” (Agneta Adéen, Östra Småland)   

 

”E ligt författaren var det dikterna som satte igång den process som nu resulterat i denna 

mycket finstämda, angelägna och läsvärda bok som berör ett utanförskap som kan finnas mitt 

bland oss alla. Läs      !” (Elisabeth Frank, BTJ) 

 

”J g tycker att berättelsen är spännande med ett intressant driv redan från början och den 

växer och blir bättre och bättre. På slutet är det riktigt gripande och jag blir rörd. Den slutar 

inte riktigt som jag hade förväntat mig, vilket delvis var det som gjorde mig rörd och berörd. 

Jag kan varmt rekommendera den här boken, tror att den vore toppen att ha som gemensam 

läsebok i en klass och som di  u  i   u d  l g.” (Jeanette Palm, bokhemligheter) 

 

 

För den som vill ha ytterligare stöd och information finns exempelvis 
 
http://spes.se 
https://www.bris.se 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/suicidprevention/ 

 
Man kan också vända sig till skolhälsovården, dvs skolpsykolog, skolsköterska och kurator. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://spes.se/
https://www.bris.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/suicidprevention/
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Lärarhandledningen tar sin utgångspunkt i läroplanen 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan 

 
 

 Kära dagbok (jag hatar dig) kan vara en utgångspunkt för att fördjupa skolans 

värdegrundsarbete och arbete kring empati, etik och mobbning. 

 I förslagen till uppgifter utvecklas elevens egen möjlighet att utveckla sin förmåga att 

uttrycka sig och sina åsikter i skrift och tal. 

 Eleven får också möjlighet att utveckla sin förmåga att tala inför andra samt att 

uttrycka sig konstnärligt. 

 Det finns även förslag på hur ämnet bild kan användas (filmuppgifterna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
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Lärarhandledning eller förslag på hur man kan arbeta 

med Kära dagbok (jag hatar dig).  

I skolan, i lärarkollegiet, i studiecirkeln, på arbetsplatsen, hemma.  

Jobba i små grupper till att börja med. Senare kan man eventuellt jobba i helklass.  

 

Frågor kring berättelsen 

A. Diskutera i klassrummet, gärna i mindre grupper:  

1. Vem/vilka är huvudpersoner?  

2. Vad har huvudpersonen varit med om? 

3. Berätta något om vad huvudpersonen tänker?  

4. Huvudpersonen är ensam. Varför kan det ha blivit så? 

5. I kapitlet Måndag 19 mars berättar huvudpersonen att hon sätter på sig en mask när hon 

går till skolan. Varför gör hon det? Vilken typ av mask har hon satt på sig?  

6. Hur känner huvudpersonen i början av berättelsen? 

7. Varför tror du att huvudpersonen tänker så mycket på döden? 

8. Varför agerar huvudpersonen som han/hon gör? 

9. Vad skulle huvudpersonen kunna göra annorlunda? 

10. Finns andra karaktärer i berättelsen?  

12. Hur agerar de? 

12. Varför? 

13. Skulle de kunna agera på ett annat sätt? 

14. Det finns en lärare i berättelsen som är viktig för huvudpersonen. Vilken roll spelar han?  

15. Skulle läraren kunna agera annorlunda? 

 

B. Förslag på skrivuppgifter 

1. Skriv 1-2 sidor novell där någon av personerna i berättelsen är huvudperson 

2. Skriv 1-2 sidor novell på något av följande tema: ensamhet, vänskap, förlust, mobbning. 

3. Skriv 1-2 sidor novell där en kille är huvudperson på något av temana ovan. 

4. Vad hände sedan? Skriv en fortsättning på Kära dagbok på max fem sidor. 

 

C. Förslag på dramatiseringar 

1. Gör om  någon del av berättelsen till en pjäs. Prova att ha olika roller i pjäsen: hur känner 

och agerar du olika beroende på vilken roll du har? 
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2.  Gör en kortfilm med inspiration från berättelsen. 

3. Hitta på frågor och gör en filmad intervju med en lärare/rektor/kurator/elev kring olika 

frågor som har med vänskap och mobbning att göra. (Det går att utgå från frågorna i 

lärarhandledningen) Låtsas att det är ett nyhetsinslag för teve. 

 

 

D. Förslag på uppgifter via internet 

(Jobba gärna i par) 

1. Sök på nätet. Skriv en faktabaserad artikel om mobbning eller självmord. 

Utgå exempelvis från frågorna:  

Hur många barn utsätts för mobbning? 

Varför uppstår mobbning? 

Hur vanligt är självmord bland ungdomar? 

Vilken är den vanligaste nätmobbningen? 

Varför kan mobbning på nätet vara svårt att komma åt 

Vad kan man göra åt mobbning som sker på nätet? 

 

 

Tankar om dig (eleven) själv och om vänskap 

A. Diskutera i mindre grupper: 

1. Varför är det viktigt med vänner? 

2. Hur tycker du att en riktig vän ska vara? 

3. Hur tycker du att du själv är, när du jämför hur du själv tycker att en riktig vän ska vara? 

4. Hur kan du själv bli en riktig vän? 

5. När försökte du skaffa en ny vän senast? 

6. Hur skulle du göra om du skulle försöka få en ny vän? 

7. Hur skulle du märka att någon vill bli vän med dig? 

8. Hur skulle du göra om någon försöker bli vän med dig? 

9. Har du pratat med någon du inte känner den senaste veckan? 

10. Hur vågar man prata med någon man inte känner? 

11. Hur ska man göra för att lära känna nya människor? 

12. Finns det någon du inte brukar säga hej till? Varför? 

13.Vad betyder det att vara modig? 

14. Har du själv varit modig någon gång? 
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14b.Vad gjorde du då?  

14c. Hur kändes det? 

15. Har du gjort någon besviken någon gång? 

15b.Varför hände det? 

 

B. Förslag på skrivuppgifter: 

1. Skriv upp tre starka sidor/egenskaper hos dig själv. 

2. Skriv en svag sida/egenskap. 

3. Hur kan din svaga sida/egenskap göras om till en stark egenskap? 

4. Bilda mindre grupper och diskutera era svar. 

 

C. Förslag på dramatiseringar 

1. Gör en pjäs/film om en klassfest. 

2. Gör ett nyhetsinslag, exempelvis som korta intervjuer med unga och äldre, om de viktigaste 

egenskaperna för att vara en bra vän.  

 

 

Om mobbning 

A/B. Diskutera (Skriv gärna först enskilt): 

1. Har du gjort någon ledsen någon gång?  

2. Vad gjorde du då? 

3. Hur vet du att personen blev ledsen? 

4. Har du försökt att göra någon glad någon gång?  

5. Vad gjorde du då? 

6. Hur vet du att personen blev glad? 

7. Vad är en komplimang? 

8. Har du givit någon en komplimang någon gång? 

9. Varför gav du komplimangen? 

10. Hur reagerade den som fick komplimangen? 

11. Varför sker mobbning? 

12. Vilka är det som mobbar? 

13. Vilka är det som blir mobbade? 
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14. Kan man mobba ”  v i tligt”. Alltså: Kan någon bli ledsen över det du säger och gör utan 

att du tänkt att den personen ska bli ledsen? Varför kan det i så fall hända? Vad kan du göra 

om det händer? 

15. Vad skulle du göra om du själv blev mobbad.  

15 b.Vem skulle du berätta för? 

16. Vad skulle du göra om du märker att någon blir mobbad? 

16 b. Vem skulle du berätta för? 

 

D Uppgift på internet 

1. Sök information om varför vissa personer blir mobbare. 

2. Sök information om vilken betydelse makt har vid mobbning. 

 

 

 

Om självmord 

A. Tänk efter enskilt först och diskutera sedan i mindre eller större grupp: 

1. Varför sker självmord? 

2. Vad tror du att en person tänker innan hen tar sitt liv? 

3. Hur tror du att syskon/föräldrar/släktingar/klasskamrater påverkas av att någon tar sitt 

eget liv. 

4. Hur kan man veta att någon mår så dåligt att hen inte vill leva längre? 

5. Vad tror du att man kan göra för att stoppa ett självmord? 

6. Har du själv någon gång tänkt att du inte vill leva? 

7. Varför kom de tankarna? 

8. Pratade du om någon om detta? 

9. Om du inte sa något: Varför sa du inte något? 

 

B Förslag på skrivuppgift 

1. Skriv en berättelse om någon som blir ” ädd d” från att begå självmord. 

2. Skriv en berättelse om någon som får reda på att en vän inte vill leva längre. 

3. Skriv en berättelse om en mobbare eller en person som blir mobbad.  

 

 

 


