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Abstract 

Linn Johansson (2018). Förr eller senare exploderar jag: Från bok till film, en 

adaptionsstudie. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4–6, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

 

Uppsatsen analyserar John Greens bok Förr eller senare exploderar jag (2013), som är 

översatt av Ylva Stålmarck och Josh Boones film med samma titel (2014). Syftet med 

analysen är att ta reda på hur ett svårt ämne, i detta fall cancer, skildras i boken respektive 

filmen. Genom att undersöka hur de båda verken behandlar frågan om sjukdomen cancer är 

ett vidare syfte att se om dessa två verk är användbara i ett skolsammanhang i årskurs 4–6.  

Uppsatsen är en adaptionsstudie och visar att filmatiseringen efterliknar boken i mycket hög 

grad och att endast ett fåtal händelser och karaktärer är bortplockade eller omgjorda. Det 

budskap som bok och film förmedlar är även det ett samma budskap. Även om filmen i en 

högre grad än boken fokuserar på kärlekshistorien och har tonat ner bokens drastiska uttryck.  

Slutligen visar analysen att boken är mer riktad mot en äldre målgrupp än barn i åldrarna 10–

12 år. Filmen däremot skulle kunna fungera att inkludera i undervisningen, åtminstone i 

årskurs 6.  

 

Nyckelord: Förr eller senare exploderar jag, The fault in our stars, John Green, från bok till 

film, adaption, komparation, cancer, barncancer, sjukdom 
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1. Inledning 

Cancer har blivit en sjukdom som framstår som människans värsta fiende. Cancerfonden 

presenterar statistik som visar att antalet cancerfall har mer än fördubblats sedan 1970-talet 

(Cancerfonden 2018). I Sverige gör man mycket för att utveckla forskningen. Stora fonder har 

grundats som till exempel Cancerfonden och Barncancerfonden. Man satsar stort för att synas 

i Sverige, Barncancergalan är årets största gala för barn med cancer och sänds i direktsänd tv. 

Målet är att samla in pengar och få nya barnsupportrar. Under 2017 års upplaga av galan fick 

Sverige 9000 nya barnsupportrar vilket uppskattas generera 75 miljoner kronor till 

barncancerforskning (Aftonbladet 2017-10-02).  

Cancer är en svår sjukdom att tala om då det oftast är starka känslor inblandade. Troligtvis har 

varje människa någon form av erfarenhet av cancer. Läkemedelsvärlden skrev en artikel år 

2005 om att var tredje svensk någon gång under sin livstid drabbas av cancer 

(Läkemedelsvärlden 2005-08-22). Enligt Cancerfonden drabbas cirka 300 barn i Sverige av 

cancer varje år (Cancerfonden 2017-05-08).  

Skolan som är barn och ungdomars största plattform under deras uppväxt har en extremt 

viktig roll när det kommer till elevers personliga utveckling och att göra dem redo för livet 

(Skolverket 2017, s. 9).   

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017, s. 9) har skolan 

i uppdrag att låta varje enskild elev finna sitt unika jag för att kunna delta i samhällslivet 

genom att vara sitt bästa jag. För att finna sitt bästa jag krävs det även en förståelse för sina 

medmänniskor. Skolan ska främja denna förståelse för andra människor och ge elever 

förmågan till inlevelse (Skolverket, 2017 s. 7). För att ge kunskaper om livet och dess med- 

och motgångar kan man ta hjälp av litteratur. Lena Kåreland poängterar i Barnlitteratur i 

samhället (2009) att litteratur är ett viktigt ämne att använda sig av eftersom litteratur både 

påverkar och undervisar (s. 149). Johanna Lindbäck har på Sanoma Utbildning skrivit ett 

lektionstips om skönlitteratur i undervisning. Hon menar att målet med att arbeta med 

skönlitteratur är att eleven kopplar läsningen till sitt eget liv och kan komma igång med 

diskussioner och börja reflektera (Sanoma Utbildning). Med detta i åtanke väcktes en 

nyfikenhet hos mig kring att utveckla elevers förståelse för andra människor genom att läsa 

skönlitteratur. En nyfikenhet kring om att våga tala om cancer i undervisningen uppkom 

också då det känns som att det är ett ämne man inte talar med barn om. Ett komplement till att 

läsa böcker är att se på film. I det centrala innehållet i ämnet svenska i Läroplan för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att elever ska möta texter som 

kombinerar ord, bild och ljud (2017 s. 255). Detta kan man koppla till att se på film.  

I denna studie ska boken Förr eller senare exploderar jag, som är den svenska versionen av 

The fault in our stars, och filmen med samma titel analyseras. Författaren till boken är John 

Green och filmens regissör är Josh Boone. Valet av bok och film var enkelt då båda verken 

behandlar just cancer och även många olika känslor. Det är en bok som berör och som jag tror 

kan påverka och ge förståelse för andra människor. Boken The fault in our stars blev utnämnd 

till 2012 års bästa bok av Time Magazine och den toppade New York Times Bestsellerlist 

samma år (Jonna Lindberg, 2013). Jonna Lindberg (2013) sammanfattar boken i sin artikel i 

Litteraturmagazinet som ”brutalt ärlig om livet och döden”. Boken publicerades, som sagt, 

2012 och redan två år senare kom filmatiseringen. Filmen blev även den en mycket populär 

och omtyckt vilket framgår av oändligt många filmrecensioner.  

Uppsatsens fokus kommer att vara vad som händer när boken adapteras till film. Boken är 

308 sidor lång och filmen är 126 minuter, rimligen kan inte filmen få med allt. Filmen kan 

även ändra fokus på olika sätt. Vidare är mitt intresse om bok och film skulle kunna fungera i 

ett skolsammanhang, i årskurs 4–6. Karaktärerna är äldre och första intrycket av både bok och 

film är att de är riktade mot en något äldre publik än 10–12 åringar. Biblioteken klassar också 

boken som en bok som är riktad till en något äldre publik, vilket även Bokus gör. Vill man 

hitta boken på ett bibliotek så kommer den i de flesta fall att stå under uHce. uHce tar vid 

efter Hcg som är tänkt riktad mot åldersgruppen 10–12 år. Hce står för utländsk skönlitteratur 

i svensk översättning och u för ungdom (Blomberg, 2015 s. 131). Men jag känner till att 

elever i årskurs 6 både läst boken och sett filmen med behållning, så det här med vad som 

fungerar i olika åldrar är inte alltid lätt att avgöra. Detta ökar mitt intresse för att se om de 

båda verken trots allt skulle kunna fungera åtminstone i en sjätteklass.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur ett svårt ämne, i detta fall cancersjuka ungdomar, 

behandlas i boken respektive filmen och se vilka förändringar som skett vid adaptionen. 

Vidare är syftet att se om dessa två verk är användbara i ett skolsammanhang i årskurs 4–6, 

för att få eleverna att få förståelse för olika människors livssituationer.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur framställs sjukdom, död och kärlek i boken respektive filmen? 

• Vilka skillnader finns mellan bokens och filmens karaktärer? Har t.ex. några tagits 

bort eller lagts till och har karaktärsdrag förändrats? Vilka konsekvenser får de 

eventuella förändringarna? 

• Vad ges det för budskap i boken respektive filmen? 

 

I en avslutande diskussion kommer jag även att beröra frågan: 

• Är boken respektive filmen möjlig att inkludera i undervisning i årskurs 4–6, och i så 

fall hur? 

 

1.3 Metod  

Denna studie är en adaptionsstudie. Det innebär att metoden blir komparativ eftersom två 

olika verk jämförs med varandra för att se vilka förändringar som ägt rum vid adaptionen 

(Bryman, 2008 s. 80). I detta fall rör det sig om en filmatisering av en bok.  

Anders Olsson (2002) skriver om komparation. Han menar att det finns olika former av 

komparation men att de utgår från generella idéer om litteraturen som helhet. Vidare skriver 

Olsson att komparation innebär att det sker en jämförelse mellan två eller fler verk (s. 6) I mitt 

fall gäller det en komparation mellan bok och film.  

Linda Hutcheon skriver om adaption i A theory of adaption (2006) och menar att adaption har 

funnits i flera hundra år. Det är inte ett främmande begrepp för oss i vår tid. Shakespeare var 

en av de första som gjorde om texter till pjäser och genom det skapades det en helt ny publik 

åt berättelsen. Men för att lyckas med en adaption menar Hutcheon att publiken ska kunna 
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förstå berättelsens känsla även i det nya mediet. Det blir därför viktigt för den som ska 

adaptera att den klarar av att förmedla känslan i det litterära verket till det nya mediet (s. 2). 

Vidare skriver Hutcheon att det är själva storyn i ett verk som är kärnan och att det är den 

kärnan som är det viktigaste att förmedla (s. 10). 

Enligt Kari Skjønsberg (1982, s. 9) betyder adaption att man anpassar och lägger till rätta. 

Skjønsberg skriver även att begreppet ofta används på flera olika sätt inom litteraturen. Hon 

menar att det vanligaste sättet att använda sig av adaption är när man ska klargöra när en 

litterär text har gjorts om för att anpassas till ett annat medium (s. 9). I mitt fall handlar det 

som framgått om att en roman blir till film. Phyllis Frus och Christy Williams beskriver i 

introduktionen till Beyond adaption (2010) att det går att se en tydlig koppling och relation till 

det litterära verket i det andra mediet. Frus och Williams hävdar att trots att det genomförts 

förändringar för att anpassa sig efter ett nytt syfte eller en ny miljö så ska det alltid gå att 

känna igen texten i det ursprungliga verket (s. 3–4).  

Man exemplifierar ofta adaption med en bok som blivit film, men Skjønsberg nämner andra 

sätt man kan adaptera på, till exempel att det finns texter som omvandlats till andra slags 

texter (1982, s. 9). Hon skriver att tecknade serier ibland kan vara baserade på böcker. Då kan 

en adaption ha skett i flera steg: först sker en adaption från en bok till en film och sedan har 

även en till adaption gjorts från filmen till en tecknad serie. Walt Disneys publikationer är ett 

exempel på där denna process sker ofta. Adaption kan även ske i motsatt ordning där en film 

blir till bok men Skjønsberg hävdar att denna typ av adaption sällan lyckas (s. 9).  
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1.4 Disposition 

Närmast följer en presentation av de valda verken och deras författare och regissör. Efter det 

redogörs för tidigare forskning kring denna studie. Efter en resumé av boken följer min analys 

som mynnar ut i en rad slutsatser. Dessa ligger till grund för den avslutande diskussion om 

huruvida boken respektive filmen skulle kunna fungera i ett skolsammanhang.  
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2. Val av verk och presentationer av författare och regissör 

Inför denna uppsats sökte jag efter en bok och en film som har nått stora framgångar och som 

har visat sig attrahera ungdomar. Mitt val blev därför Förr eller senare exploderar jag 

eftersom både bok och film slog igenom stort när de kom. Boken har exempelvis översatts till 

många olika språk, bland annat tyska, holländska, franska, kinesiska och portugisiska 

(Wikipedia 2017-04-17) och som tidigare nämnt blev den utsedd till 2012 års bästa bok av 

Time Magazine. Filmen har vunnit totalt 21 utmärkelser, bland annat ”movie of the year” av 

MTV Movie + TV Awards år 2015 (IMDb, 2018).  

Boken är skriven av John Green och publicerades 2012 av Dutton Books i USA. Jag har valt 

att utgå från den svenska översättningen eftersom det är den som kan vara aktuell att använda 

i ett skolsammanhang årskurs 4–6. Den svenska översättningen, av Ylva Stålmarck, 

publicerades 2013 av Bonnier Carlsens bokförlag.  

Filmen hade premiär den 6 juni 2014 i USA och den 22 juli i Sverige samma år. Den film som 

jag har sett är hyrd på SF Anytime som är SF bios streamingsida. SF bio har satt en 

rekommenderad åldersgräns på 11 år för filmen. Filmen har engelskt tal och den finns inte 

dubbad. Jag har sett den med svensk undertext eftersom denna uppsats är inom ämnet svenska 

och för att det är med svensk text som den är aktuell att använda i ett skolsammanhang. 

 

2.1 John Green  

John Green föddes 1977 i Indianapolis men växte upp i Orlando, Florida. Green gick ut från 

Kenyon College år 2000 med en dubbel examen i engelska och samhällsstudier. Innan college 

gick han på en internatskola som heter Indian Springs School som ligger strax utanför 

Birmingham, Alabama. Denna skola blev en stor inspirationskälla till Greens första bok, 

Looking for Alaska. John Green lämnade Kenyon College och spenderade fem månader på ett 

barnsjukhus under sin utbildning till präst. Efter dessa fem månader med barn som har 

livshotande sjukdomar blev han inspirerad att skriva boken The fault in our stars (BTJ, 2018).   

Förutom att vara en bästsäljande författare så är John Green även ett stort internetfenomen. 

Tillsammans med sin bror Hank Green har han en Youtube-kanal under namnet Vlogbrothers. 

Med över tre miljoner prenumeranter är det en populär kanal. John Green har samtidigt ett 

stort Twitter-konto med över fem miljoner följare där han förmedlar sina tankar och åsikter 

(BTJ, 2018).  
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Förutom med Looking for alaska och The fault in our stars har John Green toppat New York 

Times bestsellinglist med An Abundance of Katherines, Paper Towns och Turtles All the Way 

Down.  

 

2.2 Josh Boone   

Josh Boone föddes 1979 i Virginia. Boone är manusförfattare och filmregissör. Hans första 

film som han både skrev och regisserade heter Stuck in Love och kom ut 2012. Tack vare den 

fick Boone möjligheten att regissera The fault in our stars som snabbt blev populär med flera 

nomineringar och priser. Efter The fault in our stars blev Josh anlitad av Warner Bros som 

manusförfattare och regissör för att göra en film av Stephen Kings bok The Stand. Josh Boone 

har avslöjat att han ska göra fyra långfilmer av The Stand och hoppas på att kunna vara så 

sann som möjligt mot originalet. Boone planerar även en spinoff på X-Men serien, en film 

som ska heta The New Mutants och som ska släppas år 2019. (Wikipedia, 2018) 
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3. Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att presenteras.  

 

3.1 Tidigare forskning  

The fault in our stars är relativt nyutgiven både som bok och film. Det leder till att det inte 

finns forskning om verken i någon vidare stor utsträckning. Främst nämns verken i litteratur- 

och filmrecensioner. Det finns dock en studentuppsats där boken har använts. Stereotypa 

förklädnader? En tematisk läsning av John Greens The fault in our stars (2014) skriven av 

Madelene Wiberg. Studiens syfte är att undersöka framställningen av karaktärerna i boken 

genom genusläsning och fokuserar på huruvida karaktärerna är könsstereotypa eller inte. Den 

har alltså en annan infallsvinkel än min studie.  

Wibergs studie hittades efter en sökning i databasen DIVA där sökningen på bokens titel 

användes. Ord som adaption och från bok till film söktes också på tillsammans med bokens 

titel men gav inga resultat. I databasen LIBRIS har titeln The fault in our stars sökts på och 

det gav 50 träffar, fyra av de träffarna var artiklar varav en handlade om The fault in our stars. 

Nina Holst har skrivit ett kapitel i boken Narrating disease and deviance in media for 

children and young adults som heter Side effects of writing about cancer: categorising The 

fault in our stars (2016). Dessvärre har jag inte kunnat använda mig av denna bok i min studie 

då jag inte har haft möjlighet att få tag i boken. Det finns även en lärarhandledning som är 

framtagen av Carl-Johan Markstedt, Charlotta Lindqvist och Martin Sandberg. Det är en E-

bok som heter Känn på litteraturen – Förr eller senare exploderar jag. Den utgavs år 2015. 

Markstedt ligger bakom ett flertal lärarhandledningar där alla heter just Känn på litteraturen, 

men behandlar olika böcker. Denna handledning om Förr eller senare exploderar jag är av 

stort intresse för min studie men tyvärr är den endast avsedd till skolor att köpa in som 

material och finns inte heller att låna på bibliotek. Jag har alltså inte haft möjlighet att få tag i 

den och har därför inte använt mig av den i denna studie.  

Vidare har en sökning i Primo gjorts där det söktes på om det har skrivits böcker, artiklar, 

avhandlingar med mera om just cancer och barn. Det genomfördes en sökning med sökorden 

cancer AND barn. Det gav 5329 träffar. Sökningen begränsades till att endast visa träffar på 

svenska, detta gav ett resultat på 65 träffar. Utifrån dessa så var tretton intressanta utifrån 

rubriksättningar, och slutligen visade sig en avhandling relevant för mig. Jag avgränsade 

sökningen till endast svenska träffar för att få ett begränsat område. Att inkludera även 
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engelska träffar innebar att det fanns 4821 träffar vilket är väldigt mycket. Jag intresserade 

mig för vad som har gjorts kring cancer och barn på den svenska marknaden, därför valde jag 

att begränsa sökningen till endast träffar på svenska.  

En avhandling som var intressant är skriven av Charlotte Ångström-Brännström (2010) och 

den heter TRÖST: beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska. I den 

avhandlingen skriver hon om tröst, hur man kan se på tröst hos bland annat friska barn och 

ungdomar, men även sjuka barn och ungdomar. Ångström-Brännström hänvisar till äldre 

studier som påvisar att friska barn kan finna tröst genom att göra olika aktiviteter. Det kan 

vara aktiviteter som att se på TV, läsa böcker, umgås med husdjur, spela spel och umgås med 

nära och kära (s. 21). Hon skriver vidare om hur barn kan uppleva tröst, hon menar att barn 

med cancersjukdomar som genomgår strålbehandlingar kan finna en tröst i att bli inkluderade 

i sin behandling. Genom att barnet förbereds och får vara med och bestämma under 

behandlingen kan barnet känna en viss typ av tröst (s. 23). Ångström-Brännström hänvisar 

vidare till en studie som har gjorts om ungdomar och unga vuxna som behandlas för en 

cancersjukdom. Resultatet visar att ungdomar och unga vuxna mellan 12–22 år ansåg att 

sjuksköterskor kunde tillgodose både deras fysiska och emotionella behov. Att bli 

uppmärksammad som den person man är istället för den cancersjuka personen gjorde att man 

kände att sjukpersonalen brydde sig om en på riktigt. Det upplevdes som ett tröstande för att 

sjuksköterskorna såg förbi sjukdomen och såg deras riktiga jag istället (s. 23).  

Barncancerfonden (2016) har gjort en litteraturlista med syfte att ge förslag på litteratur som 

innehåller information om cancer. De har döpt dokumentet till Rätt till stöd i skolan för elever 

med cancer. Rätt till stöd i skolan är framtaget som stöd för elever med cancer och deras 

skolgång I denna litteraturlista ges det förslag på litteratur som kan hjälpa personal och elever.  

På Barncancerfondens hemsida går det att beställa informationsmaterial och böcker. Syftet är 

att man vill dämpa ovisshet och sorg hos de som drabbas. Det som tas fram är 

informationsmaterial och medicinska skrifter om barn och cancer. Allt material är gratis. År 

2018 kom boken Livet på paus där man möter tre tonåringar som berättar om hur det var att få 

en cancersjukdom i tonåren.  

Katarina Bernhardsson har forskat om sjukdomsskildringar i litteraturen, hon har intervjuats 

av Henrik Höjer i tidskriften Forskning & Framsteg år 2011. I den intervjun menar 

Bernhardsson att sjukdomar har nämnts i litteraturen sedan antiken men att självbiografiska 

berättelser om sjukdomar är en ny genre som kom till Sverige i slutet av 1960-talet. Något 
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positivt som Bernhardsson påpekar är att dagens bloggar och självbiografier har blivit väldigt 

privata. Hon menar att på senare år har det blivit en vana att läsa om människors privatliv på 

ett helt nytt sätt. Det leder till att det sker en uppvärdering av den individuella berättelsen. I 

självbiografier är det vanligt att ta upp cancer men sjukdomen är svår att gestalta då den 

uppfattas som hotfull (Höjer, 2011).  
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4. Resumé av Förr eller senare exploderar jag 

Boken är skriven som en jag-berättelse och det är huvudpersonen Hazel som berättar och som 

läsaren får följa genom hela boken.  

Boken handlar om cancersjuka Hazel Grace Lancaster som sedan tre år tillbaka vetat om att 

hon har obotlig cancer. Hazel är 16 år och är medveten om att hon när som helst kan dö. Hon 

är en tonåring som gärna isolerar sig hemma och hennes mamma är därför orolig att hon är 

deprimerad. Hazel blir anmäld till en stödgrupp för unga med cancer. I denna kommer hon att 

stöta på Augustus Waters, som följt med sin kompis Isaac till ett möte. Isaac, som Hazel har 

träffat tidigare genom denna stödgrupp, kommer snart att bli blind på grund av sin cancer.  

Efter att Hazel och Augustus har träffats i stödgruppen flirtar Augustus med henne och det 

slutar med att de börjar umgås flitigt. Deras gemensamma kärlek till litteraturen blir en stor 

del av deras samtalsämnen. Hazel berättar för Augustus om sin stora kärlek till boken Ett 

storslaget lidande, skriven av Peter Van Houten, som handlar om Anna, som även hon är 

cancersjuk. En bok som hon har läst minst 10 gånger och som slutar mitt i en mening. Detta 

lämnar stora frågor hos Hazel som hon gärna vill ha svar på innan det är för sent. Ett flertal 

gånger har hon försökt kontakta Peter Van Houten utan att få svar. Men en dag ringer 

Augustus efter att han har läst boken och börjar läsa upp ett mejl, han fått från Van Houten.  

Hazel vet inte vad hon ska tänka eller göra, hon kan knappt förstå att det är sant. Augustus 

berättar att Van Houten har en assistent som heter Lidewij och det är via henne som han har 

fått tag i honom. I sin stora lycka skriver Hazel även hon ett mejl till Van Houten.  

Hazel och Augustus blir inbjudna till Van Houten vilket innebär att de ska resa till 

Amsterdam. Hazel som redan har gjort av med den önskning som sjuka barn får av 

organisationen Genie Foundation, blir ledsen när hon förstår att de inte har råd att åka. 

Augustus som fortfarande har kvar sin önskning överraskar Hazel med en holländskt 

inspirerad picknick och säger sedan till Hazel: ”Jag tänker inte ge dig min önskning, eller så. 

Men jag har också ett intresse av att träffa Peter Van Houten och det skulle inte vara någon 

mening med att träffa honom utan tjejen som först tipsade mig om hans bok.” (Green 2013, s.  

94). 

Efter mycket om och men får Hazel besked från sitt läkarteam att hon får åka. Hazel, 

Augustus och Hazels mamma beger sig till Amsterdam för att möta den fantastiske Peter Van 

Houten, något som Hazel har drömt om i flera års tid, då hon vill få svar på alla sina frågor. 
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I Amsterdam går det inte som planerat men Hazel och Augustus får en lycklig resa ihop som 

tyvärr slutar sorglig. Augustus har fått återfall. Han berättar att hans kropp är full av cancer.  

Hemma i USA igen ber Augustus både Hazel och Isaac att skriva minnestal, han har nämligen 

bjudit in dem på en förbegravning. Augustus vill gärna vara med på sin egen begravning och 

önskar därför få höra Hazels och Isaacs minnestal. Boken avslutas med ett märkligt möte med 

Peter van Houten på Augustus begravning. Van Houten lämnar över ett brev som Augustus 

har mejlat till Van Houten. Augustus skriver i det brevet att han har bett Van Houten om hjälp 

för att skriva ett minnestal till Hazel. 
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5. Analys av Förr eller senare exploderar jag  

I denna del kommer en analys av karaktärerna att presenteras. 

 

5.1 Hazel Grace Lancaster 

Hazel Grace Lancaster är bokens huvudperson. Hon är 16 år och svårt sjuk i cancer. Trots sin 

unga ålder vet hon att hon snart ska dö. Hazels diagnos är metastaser i lungorna vilket gör att 

hon måste ha en syrgastub kopplad till sig dygnet runt. Boken är skriven som en jag-berättelse 

och Hazel beskriver sig själv som en tonåring som ofta ligger hemma i sängen eller i soffan 

och tittar på sitt favoritprogram Americas Next Top Model. Eller så läser hon samma bok om 

och om igen, nämligen Ett storslaget lidande. Man anar att Hazel kanske är deprimerad, 

åtminstone tycker hennes mamma det. Men Hazel anser sig själv inte vara deprimerad på 

grund av cancern utan beskriver depressionen som, 

 

Varje gång man läser en broschyr eller en hemsida eller något om cancer finns 

depression med på listan över cancerns biverkningar. Men egentligen är depression 

inte en biverkning av cancer. Depression är en biverkning av döendet. (Green 2013 

s. 11). 

 

I boken beskriver Hazel sitt egna utseende, så här: 

 

Jag hade ett par gamla jeans som en gång hade suttit tajt men nu hängde på 

konstiga ställen, och en gul T-shirt som skyltade med ett band jag inte gillade 

längre. Och så håret: Det var klippt i en kort page och jag hade inte ens brytt mig 

om att borsta det. Dessutom hade jag löjligt tjocka hamsterkinder, en biverkning av 

behandlingen. Jag såg ut som en normalbyggd person med ballong till huvud. För 

att inte tala om de svullna vristerna. (Green 2013, s. 17). 

 

Längre fram i boken börjar Hazel klä upp sig mer och det är vid tillfällen då hon ska träffa 

Augustus. Hazel vill vara fin inför Augustus och vill inte att sjukdomen ska hindra henne till 

att hon inte klär upp sig. I boken påpekar Hazel att hon vill vara en normal tonåring, en 

tonåring som skulle kunna ha ett fake-ID och smita in på klubbar för att dansa. Hazel vill inte 

se sig själv som en person som endast är sin sjukdom.  
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Hazels cancer kan lätt glömmas bort i boken eftersom den inte alltid nämns och som läsare 

blir man endast påmind när den nämns i boken. I början får man en beskrivning av hur 

syrgastuben som hon är beroende av ser ut. Det ger läsaren en större förståelse för hennes 

situation. Man kan också notera Hazels sätt att tala om den. Hon är inte självömkande och 

använder gärna en lite ironisk ton: 

 

Den cylindriska gröna tuben vägde bara ett par kilo och jag hade en liten stålvagn 

att dra den i. Den levererade två liter syre per minut åt mig genom en näskateter, en 

genomskinlig slang som delade på sig precis under halsen, gick runt bakom öronen 

och sedan förenades på nytt i mina näsborrar. (Green 2013, s. 16). 

 

I filmen spelas Hazel av skådespelerskan Shailene Woodley. På samma sätt som i boken 

befinner sig Hazel oftast hemma i sängen eller i soffan och tittar på Americas Next Top 

Model. Hon anser sig inte vara deprimerad men blir tvingad av sin mamma att besöka en 

stödgrupp för unga med cancer. I filmen har hon en kortklippt page i brunröda toner och klär 

sig ofta i jeans och en T-shirt. Hazels stil i boken är inte lika som i filmen, där hon 

genomgående har ordentliga kläder och är mån om att klä om sig till sina vanliga kläder efter 

till exempel sjukhusbesök. Hennes kroppsbyggnad är smal och några svullna vrister eller 

tjocka hamsterkinder existerar inte i filmen.  

Hazels personlighet i filmen är densamma som i boken, hon är en tonårstjej som vill vara en 

normal tonåring och göra normala saker. Hon framstår som mycket mogen, och vid ett tillfälle 

som är med i boken och i filmen säger hennes mamma också: ”Hur kunde du bli så vuxen att 

du förstår saker som din uråldriga mamma blir förvirrad av?” (Green 2013, s. 178); (Boone 

2014, 1:05:36). Som läsare och tittare får man en inblick i att Hazel har en väldigt mogen och 

vuxen personlighet. 

Genom filmen får man en större förståelse för hur jobbigt Hazel har det med sin sjukdom. Att 

gå i trappor och släpa runt på sin tub tar på krafterna vilket karaktären i filmen visar starkt. I 

boken fick man en beskrivning av syrgastuben och då får läsaren en inblick i vad det är för 

något Hazel bär runt på. I filmen framgår det ännu tydligare hur Hazel mår genom att vi 

visuellt ständigt påminns om det. 

Man får läsa i boken att läkarna trodde att Hazel skulle dö redan vid tretton års ålder men hon 

klarar av det och fortsätter leva. Man får känslan av att Hazel är så pass beredd på att hon ska 
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dö och därför försöker hon göra det bästa av det som är kvar av i livet. Hon vill till exempel 

alltid göra sina föräldrar glada, vilket hon vill i filmen också. Hazel menar att de redan går 

igenom en hemsk sak, att veta att de kommer att förlora en dotter. I filmen fångar man upp 

hennes känslor kring sjukdomen, livet och döden väldigt bra från boken.  

Sammanfattningsvis är karaktären sig väldigt lik i boken och i filmen. Hazels personlighet 

och inställning till livet upplevs på samma sätt både i boken och filmen.  

 

5.2 Augustus Waters    

Augustus Waters, killen som Hazel beskriver ha en lång och muskulös kropp. Han har 

kortklippt och mahogny-brunt hår. Hazel tycker att han är väldigt snygg. Augustus är 17 år 

och är friskförklarad från cancer. Augustus är en lättsam person som är glad för det han har. I 

boken är Augustus med på ett möte med stödgruppen där ledaren ber Augustus berätta om sig 

själv och frågar därefter hur han mår:  

 

”Jag heter Augustus Waters”, sa han. ”Jag är sjutton. Jag fick en släng av 

osteosarkom för ett och ett halvt år sedan och jag är här idag bara för att Isaac bad 

mig hänga med.”  

 ”Hur mår du?” frågade Patrick. 

  ”Åh jag mår finfint”. Augustus Waters log med ena mungipan. ”Jag sitter i en 

bergochdalbana som bara åker uppåt.” (Green 2013, s. 19).  

 

I boken får man en lång berättelse om hur Augustus har haft det tidigare i sitt liv. Hans 

exflickvän är viktig i boken och i förståelsen för varför Augustus är som han är. Genom den 

relationen har Augustus växt som person och är därför en person som njuter av livet och tar 

till vara på varje dag som går. 

På grund av sin cancer har Augustus förlorat sitt högra ben vilket gör att han har en protes. 

Därför haltar han när han går. Augustus beskrivs som en otroligt charmig kille som vet vad 

han ska säga vid varje tillfälle, speciellt när det kommer till att charma Hazel. Men en rädsla 

Augustas har är att bli bortglömd. Han menar att han är rädd att ingen ska komma ihåg honom 

när han dött. Därför vill han dö som en hjälte som alla minns. Augustus bär alltid runt på ett 

paket cigaretter. Han röker dem aldrig utan han använder dem som en metafor. Han är en kille 

som tror starkt på metaforer. Han beskriver det själv i boken:  



19 
 

 

  ”Man dör inte av dem om man inte tänder dem”, sa han, precis när mamma 

kom fram till trottoaren. ”Och jag har aldrig tänt någon. Det är en metafor, förstår 

du. Man sätter den dödande grejen mellan tänderna, men man ger den inte makten 

att döda”. (Green 2013, s. 28). 

 

I boken får man även reda på att Augustus har spelat basket nästan hela sitt liv. Han var en 

mycket framgångsrik basketspelare och har flera stora pokaler hemma i sitt rum. Efter att ha 

förlorat ett ben så slutade han att spela basket, trots att han blivit friskförklarad. Dock fann 

han ett annat stort intresse, litteraturen och tv-spel. En specifik bok som han tycker om är den 

bok som han själv beskriver som den, ”fantastiskt spännande romanversionen som är mitt 

älsklingstevespel” (Green 2013, s. 41). Hans intresse för litteratur växer sig större när han får 

läsa boken Ett storslaget lidande som Hazel tipsat om. Det medförde även ett stort intresse för 

Peter Van Houten, ett intresse som han delar tillsammans med Hazel.  

Ansel Elgort är skådespelaren som spelar Augustus Waters i filmen. Karaktären har brunt 

kortklippt hår och har en normal kroppsbyggnad. Augustus har en mycket självgod och 

charmig personlighet i filmen och han är ständigt glad. Augustus har förlorat sitt ben efter sin 

cancersjukdom och har därför en protes. Ibland kan det skymta till i filmen att han haltar men 

det är inget som man som tittare lägger stor vikt vid.  

I filmen tas Augustus basketkarriär upp men i en väldigt liten utsträckning. Vid ett tillfälle där 

Isaac mår dåligt, på grund av att han blivit dumpad av sin flickvän, kastar Isaac sönder 

Augustus pokaler. Pokaler som han har vunnit genom basketen. Hans basketkarriär tystas ner 

i filmen jämfört med boken. Något annat som också tonas ner i filmen är att Augustus inte 

haltar lika mycket som det beskrivs i boken. Det gör så att som tittare får man inte alls samma 

bild av att Augustus har varit sjuk och har en protes. Han saknar ett ben och det skäms han för 

ibland och i boken får man som läsare en bild av att han har mycket svårare att gå än vad som 

visas i filmen. 

Hans intresse för litteratur, och speciellt Peter Van Houten, är lika stort i filmen som det är i 

boken. Augustus är den drivande personen när det kommer till att resa till Amsterdam, både i 

boken och filmen.  

Sammanfattningsvis har karaktären Augustus Waters inte ändrats mycket från boken vid 

filmatiseringen. Hans glada och charmiga personlighet är densamma i filmen. Det som har 
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tagits bort i filmatiseringen är den känslomässiga historien om Augustus. I boken får man en 

större förståelse varför Augustus är som han är, på grund av historien om hans exflickvän.   

 

5.3 Peter Van Houten 

Peter Van Houten är författaren som skrivit boken Det storslagna lidandet, som är Hazels 

favoritbok. Van Houten bor i Amsterdam och utanför hans ytterdörr kan man höra ett högt 

basdunk så att alla fönster skallrar. Han beskrivs i boken som en tunnhårig man med putmage, 

plufsiga kinder och skäggstubb. Vidare beskrivs han vara klädd i en pyjamas som påminner 

om en pyjamas som gamla gubbar har på sig i gamla filmer. Han har ett väldigt runt ansikte 

och en väldigt rund mage men samtidigt smala armar. Hazel beskriver honom som en 

degklump med pinnar som armar.  

Hazel och Augustus är hemma hos Van Houten och i boken får man läsa om hur hans hem ser 

ut: Ett kusligt sterilt vardagsrum med en soffa och en fåtölj med tillhörande fotpall. Resten av 

rummet är alldeles kalt och tomt, dock så står det två stora svarta sopsäckar bakom soffan. 

Det är säckar fulla av beundrarbrev från fans runt om i hela världen. Van Houten har inte 

öppnat ett enda, förutom deras två försändelser. Rummet speglar hans personlighet, alldeles 

kall.  

Peter Van Houten är inte alls en fantastisk människa. Han framstår i boken som ett av 

världens svinigaste svin och är dessutom alkoholist. Under deras möte ihop häver Van Houten 

ur sig riktigt elaka kommentarer till ungdomarna.   

 

”Vad har ni för frågor?”  

  ”Öh”, sa Augustus.  

  ”Han verkade så intelligent i tryck”, sa Van Houten till Lidewij medan han 

betraktade Augustus. ”Han kanske har fått mos i skallen av all cancer.” (Green 

2013, s. 185).  

 

Under mötet försöker Hazel ett flertal gånger återkomma till att de två är där för att få svar på 

ett par frågor. Men Van Houtens respektlösa attityd ignorerar det och han pratar på om 

oväsentliga saker. Peter van Houtens ohövliga sätt att bemöta ungdomarna fortsätter under 

mötet och han ber sin assistent sätta på en svensk raplåt. Det dånar i hela huset. Hazel ger sig 

inte och ställer sina frågor igen. Samtalet mynnar ut i ett hetsigt uttalande från Van Houten: 
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”Sjuka barn stannar nödvändighet upp i utvecklingen. Det är ert öde att framleva 

era dagar som de barn ni var när ni fick diagnosen, de barn som tror att det finns liv 

efter romanens slut. Och vi vuxna tycker synd om er för det, så vi betalar för era 

behandlingar, för era syrgasapparater. Vi ger er mat och vatten trots att ni troligen 

inte kommer att leva tillräckligt länge …” 

  ”PETER!” skrek Lidewij. 

  ”Ni är en biverkning”, fortsatte Van Houten, ”av en evolutionär process som 

inte bryr sig nämnvärt om enskilda människors liv. Ni är ett misslyckat 

mutationsexperiment”.  

  ”FAN TA DIG! JAG SÄGER UPP MIG!” skrek Lidewij. (Green 2013, s. 

191–192).  

 

I filmen har Van Houtens utseende och attityd tonas ned en del. I boken beskrivs han som ett 

svin och hans utseende ger en bild av en människa som inte bryr sig om sitt välmående. I 

filmen spelas Van Houten av Willem Dafoe. Karaktärens utseende har tonats ned i filmen. 

Han bär pyjamasbyxor, en skjorta, en kofta och en brun kavaj vilket ger ett betydligt mer 

prydligt intryck än det man får i boken. Men ett whiskyglas sitter fortfarande fastklistrat i 

handen på honom. Alla beundrarbrev ligger utspridda i hallen precis innanför ytterdörren och 

man får känslan av att Van Houten inte bryr sig om dem.  

De elaka och kränkande kommentarerna som han ger ungdomarna i boken finns fortfarande 

kvar men inte i lika stor utsträckning. Han ger ett mer välkommande mottagande. Vid ett 

tillfälle i början av deras möte säger Van Houten: ”Ni har rest långt. Hur kan jag stå till 

tjänst?” (Boone 2014, 1:08:56). I filmen har man fångat upp de irrelevanta sakerna som Van 

Houten helt plötsligt avbryter samtalen med, till exempel så spelas även den svenska raplåten 

upp i filmen. Från ingenstans avbryter han Hazels frågor och börjar prata om oväsentliga 

saker vilket ger en tydlig bild av att han ignorerar henne. 

Trots att Van Houten har tonats ned i filmen så använder sig regissören av liknande repliker 

som han säger i boken, som när han säger till Hazel och Augustus. En av de är: ”Ni är bieffekt 

av en evolutionär process som inte bryr sig om enskilda liv. Ni är ett misslyckat 

mutationsexperiment.” (Boone 2014, 1:12:52). 

Sammanfattningsvis ser man att karaktären Van Houten har tonats ned en hel del i 

filmatiseringen, både karaktärens personlighet som är väldigt hård och elak i boken och 
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karaktärens utseende. Personligheten är fortfarande väldigt hård i filmen men skådespelaren 

får karaktärens ord att låta lite mjukare än hur de framstår i boken.  

 

5.4 Isaac 

Isaac som är Augustus närmsta kompis och som också blir en nära vän till Hazel är en kille 

som är med i den stödgrupp Hazel går i. I boken möts Isaac och Hazel i stödgruppen först och 

Hazel ser honom som ”det enda förmildrande inslaget i stödgruppen” (Green 2013, s. 13). 

Vidare i boken beskrivs Isaac som en mager kille med ett avlångt ansikte och han har rakt 

blont hår som hänger ner för ena ögat. Isaac har nämligen en typ av ögoncancer som har lett 

till att han fått ena ögat bortopererat. Han har därför fått ett par tjocka glasögon som får 

ögonen att se kolossala ut.  

I filmen spelas Isaac av skådespelaren Nat Wolff. I filmen ser Isaac helt annorlunda ut mot 

hur han beskrivs i boken. Han har kortklippt mörkt, nästan svart hår. Han bär ett par glasögon 

men de ser ut att vara vilka glasögon som helst. I boken beskrivs hans glasögon som så tjocka 

att hans ögon ser enorma ut genom dem. Det uppfattas inte i filmen. I boken får man även en 

känsla av att Isaac vill dölja sitt låtsasöga med hjälp av sitt blonda raka hår som hänger 

framför ögat. I filmen försvinner hela den poängen eftersom han har kortklippt mörkt hår.  

I stödgruppen så kommunicerar Isaac och Hazel genom att titta på varandra och sucka, på 

grund av alla cancersamtal. Isaac tycker om stödgruppen ungefär lika mycket som Hazel gör. 

I början av varje möte får alla berätta om sig själva och även berätta hur de mår:  

 

Jag heter Isaac. Jag är sjutton. Det verkar som om jag måste opereras om ett par 

veckor och efter det kommer jag att bli blind. Inte för att klaga eller så, för jag vet 

att många här har det ännu värre, men alltså, det suger att bli blind. Men det hjälper 

att jag har min tjej. Och kompisar som Augustus. (Green 2013, s. 18).   

 

Man får följa Isaac även efter operationen som gör att han blir blind. Isaac hade en tjej innan 

operationen som var hans allt, Monica. Deras speciella lilla grej var att alltid säga alltid till 

varandra. Det symboliserade att de två alltid skulle vara tillsammans. Efter operationen hör 

Isaac inte ett ljud från Monica, vilket leder till att Isaac blir extremt ledsen. Augustus som är 

hans bästa vän tar hand om Isaac och de två spelar counterinsurgence hemma i Augustus rum. 
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Hazel har även hon gjort killarna sällskap medan de spelar. Tårarna rinner ner för Isaacs 

kinder medan de spelar. Till slut förklarar Isaac för Hazel vad som har hänt:  

 

Han lutade sig fram över Augustus för att se på mig och sa, alldeles spänd på 

rösten: ”Hon ville inte göra det efteråt.”  

  ”Hon ville inte göra slut med en blind kille”, sa jag. Han nickade och tårarna 

var inte så mycket tårar som en tyst metronom – taktfasta, utan slut.  

  ”Hon sa att hon inte kunde hantera det”, förklarade han för mig. ”Jag ska snart 

förlora synen och hon kan inte hantera det”. (Green 2013, s. 65).  

 

Samma scen utspelar sig i filmen men på ett litet annorlunda sätt. Hazel kommer hem till 

Augustus och det är endast Isaac som spelar counterinsurgence och Augustus tittar på. Isaac 

börjar prata med henne på en gång till skillnad i boken där han ignorerar henne. I filmen 

använder man liknande repliker som i boken, det är samma budskap, som när Isaac säger: 

”Hon ville göra slut med mig innan operationen för att hon inte kunde hantera det. Jag förlorar 

synen snart och hon kan inte hantera det.” (Boone 2014, 00:22:15). 

Isaac har en mycket större plats i boken än i filmen, det beror förmodligen på att det tar för 

mycket plats i filmen. Hans utseende i filmen är väldigt olikt från boken, hans hår som man 

fick en känsla av att han använde som ett skydd för att täcka över ögat är inte lika långt som i 

filmen. I boken får man lära känna en helt annan Isaac än vad man får göra i filmen. 

Kompisrelationen som utvecklas mellan Hazel och Isaac upplever man som mycket starkare i 

boken än i filmen. Trots att Isaac inte får lika stor plats i filmen som i boken så får man en 

känsla både i boken och filmen att Isaac har en underbar personlighet. Och han är en 

fantastisk vän, både till Hazel och till Augustus.  

 

5.5 Caroline Mathers 

I boken beskriver Hazel sig själv som en granat. Hon menar att hon är en granat som kommer 

att explodera när hon dör och därmed skada alla runt om henne. Det leder till att hon inte vill 

inleda en kärleksrelation med Augustus av rädsla för att skada honom. Detta leder i sin tur till 

samtal om Caroline Mathers, som är en exflickvän till Augustus. Man får reda på tidigt i 

boken att Caroline har dött och karaktären följer med genom hela boken. Caroline är en 

person som påverkar Hazel väldigt mycket och hon tänker ofta på henne. Det gör att Hazel ser 
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sig själv som en granat, hon tänker att Augustus redan har varit med om en flickvän som har 

dött och han ska inte behöva uppleva det igen. Vid ett tillfälle kollar Hazel upp Caroline på 

internet och finner tusentals kondoleansmeddelanden efter hennes död. Det är vid denna 

händelse nu som läsaren får reda på att Caroline har dött av en hjärntumör. Hazel beskriver 

henne som en vacker tjej som var bred över höfterna och kurvig. Hon hade långt rakt hår som 

var svart som natten och hon tycker att hon inte ens är i närheten av Carolines vackra utseende 

som hon hade innan hon blev sjuk, men efter att cancern tagit över deras liv ser hon stora 

likheter i deras utseenden. 

Karaktären Caroline Mathers har en stor roll i boken eftersom att Hazel ofta tänker på den 

relation som Caroline och Augustus hade. Hon är i Hazels tankar så mycket att Hazel till och 

med tar upp henne som samtalsämne med Augustus. Hon vill gärna veta vad som hände och 

Augustus berättar: 

 

Caroline var alltid sur och nyckfull, men jag gillade det. Jag gillade att känna det 

som om hon hade valt mig som den enda människan i världen hon inte skulle hata, 

så vi två bråkade en massa med alla andra, om du fattar? Vi bråkade med 

sköterskorna och de andra patienterna och med våra föräldrar och alla möjliga. 

Men jag vet inte om det var hon eller tumören. Jag menar, en av hennes sköterskor 

berättade för mig en gång att den sorts tumör Caroline hade går under namnet 

Värstingtumören i vändkretsar, för att man blir ett monster om man har den. Här 

har vi tjejen som saknar en femtedel av hjärnan och just har fått en ny släng av 

Värstingtumör, så hon var inte direkt sinnebilden av det hjältemodigt uthärdande 

canceroffret. Hon var… alltså, ärligt talat så var hon jävligt jobbig. Men det får 

man inte säga, för hon hade en tumör och dessutom är hon, jag menar, hon är död. 

Hon hade ju en massa skäl att vara otrevlig, om du fattar? (Green, 2013 s. 173–

174).  

 

Augustus blev även han berörd av Carolines cancer när de var tillsammans och han hade 

bestämt sig att efter att han hade blivit ren från alla cellgifter skulle han bli en hoppfull 

människa. Augustus hade väldigt svårt att göra slut med Caroline eftersom hon var döende, 

men han visste att han egentligen borde ha gjort det eftersom han inte mådde bra av det 

förhållandet som de två hade.  
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  Det tog evigheter. Det tog nästan ett år och hela det året var jag alltså ihop 

med den här tjejen som typ kunde börja skratta rakt ut i luften och peka på min 

protes och kalla mig för Stumpen. (Green 2013, s. 175). 

 

I filmen existerar inte karaktären Caroline Mathers. I boken har hon en stor betydelse och 

följer med från början till slut. Läsaren får även en bild av en känslig Augustus och en känsla 

av att Augustus inte har haft ett lätt liv med dels med sin egen sjukdom och dels sin relation 

med Caroline. Allt som har med Caroline att göra försvinner helt i filmen. Det gör att man 

inte får samma förståelse och känsla för hur Hazel känner för Augustus och varför Augustus 

är som han är.   

 

6. Synen på livet, sjukdom, död och kärlek 

Boken och filmen förmedlar i stort sett samma budskap. Det finns en ärlighetstanke bakom 

sättet att nalkas berättelsen om livet, sjukdomen, döden och kärleken. Hazel, Augustus och 

Isaac som alla tre är diagnostiserade med en cancersjukdom får olika komplikationer på grund 

av sjukdomen. Trots att deras liv inte är det lättaste så finns det ett speciellt band mellan dem. 

Den brutala uppriktigheten som existerar i deras vänskapsrelation kan upplevas som väldigt rå 

för människor utanför. Men vännerna har sin egen jargong och är medvetna om att de kan tala 

öppet om allt, vilket inkluderar sjukdomen. Det förmedlar ett budskap både i boken och 

filmen att man ska tala öppet om svåra saker och våga vara ärlig. I de svåraste tiderna så finns 

det skämtsamma samtalet mellan vännerna alltid där. Vid ett tillfälle i boken ligger Isaac på 

sjukhuset. Han har precis opererat bort sitt enda fungerande öga och därmed blivit blind. 

Hazel har åkt för att hälsa på honom och trots att han precis har blivit blind skämtar han med 

Hazel när hon kommer dit: 

 

”Nu säger ju folk hela tiden att mina andra sinnen kommer att bli bättre för att 

kompensera, men UPPENBARLIGEN INTE ÄN. Hej stödgrupps-Hazel. Kom 

fram hit så att jag får känna på ditt ansikte och se djupare in i din själ än någon 

seende människa någonsin skulle kunna.” (Green 2013, s. 79). 

 

Samtidigt som vännerna både i bok och film är brutala och hårda mot varandra så är det med 

glimten i ögat. När Hazel och Augustus däremot träffar Peter Van Houten första gången så är 
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det inte ett trivsamt möte. Van Houten har även han en brutal och hård ton när han pratar med 

tonåringarna men i detta sammanhang är det inte acceptabelt att uttala sig så som han gör. 

Van Houtens sätt att tala står i kontrast till hur ungdomarna talar till varandra. I den relation 

som ungdomarna har vet de om att de är trygga och kan lita på varandra, och kan därmed 

skämtsamt ge varandra pikar som även inkluderar skämt om deras sjukdom och 

komplikationer. Men Van Houten är rakt igenom elak när han tilltalar Hazel och Augustus. 

Som tidigare nämnts i analysen av Peter van Houten så säger han följande till Augustus när de 

besöker honom i Amsterdam: ”Han kanske har fått mos i skallen av all cancer.” (Green 2013, 

s. 185). Hans uttalande är brutalt och elakt. Van Houtens assistent Lidewij reagerar starkt och 

visar tydligt att hon blir förskräckt av hans uttalande. Hazel reagerar även hon på samma sätt 

som Lidewij: ”Jag var också förskräckt, men samtidigt var det nästan skönt att någon var så 

odräglig att han vägrade behandla oss med respekt.” (Green 2013, s. 186). Längre fram under 

mötet uttalar sig Van Houten återigen brutalt och elakt vilket resulterar i att Lidewij inte 

längre vill arbeta för honom och Hazel säger ifrån ordentligt: 

 

  ”FAN TA DIG! JAG SÄGER UPP MIG!” skrek Lidewij. Hon hade tårar i 

ögonen. Men jag var inte arg. Han sökte efter det mest sårande sättet att säga 

sanningen, men jag visste ju redan sanningen. Jag hade år av takstirrande bakom 

mig, i mitt rum och på intensiven, och därför hade jag för länge sedan kommit på 

de mest sårande sätten att se min egen sjukdom. Jag tog ett steg emot honom. ”Hör 

på här, ditt svin”, sa jag, ”du kan inte säga något jag inte redan vet om sjukdomar. 

Jag behöver få veta en enda liten sak av dig innan jag tar steget ut ur ditt liv för 

evigt: VAD HÄNDER MED ANNAS MAMMA? (Green 2013, s. 192). 

 

I detta fall poängterar författaren av boken att vem som helst inte kan säga precis vad som 

helst. Trots Van Houtens samvetslösa beteende så har han ändå skrivit den bok som Hazel 

finner vara så betydelsefull för henne. Boken är ärlig och förnekar inte sjukdomen vilket har 

påverkat Hazel i hennes tänk om sin sjukdom. Hon förnekar inte att hon har cancer och hon 

förnekar inte heller att hon kommer att dö. Det är sanningen i hennes liv. Det är ett budskap 

som förmedlas genom hela boken och även filmen, karaktärerna förnekar inte att de är sjuka. 

Det finns heller ingen skam i att vara sjuk och det finns en ärlighet om sjukdomen. Ett flertal 

gånger i berättelsen visas denna ärlighet, om att livet inte är en dans på rosor. Berättelsen 

innehåller trovärdiga händelser som kan inträffa när man är sjuk: 
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Augustus satt i förarsätet, täckt av sitt eget kräk, med händerna tryckta mot magen 

där gastrosonden gick in. ”Hej”, mumlade han. 

  ”Åh herregud, Augustus, du måste till sjukhuset.” 

  ”Snälla, titta på den bara.” Jag fick kväljningar av lukten, men böjde mig fram 

för att inspektera stället strax ovanför naveln på honom där de hade satt in sonden. 

Huden var varm och skarpt röd. 

  ”Gus, jag tror att det är infekterat. Jag kan inte fixa det här. Vad gör du här? 

Varför är du inte hemma? Han kräktes, utan att ens orka vända sig bort från knäet. 

”Åh, älskling”, sa jag. (Green 2013, s. 242). 

 

6.1 Rädsla och föräldrarelationer 

Samtidigt som tonåringarna förmedlar en känsla av att de har accepterat att de har cancer så 

finns det en viss rädsla hos dem. De har accepterat att de är sjuka och att de kommer att dö så 

istället för att gräva ner sig och bli deprimerade så lever de fullt ut, varje dag, trots att rädslan 

finns där. I Hazels situation är hon mer rädd för sina föräldrars liv efter hennes död än det 

faktum att hon ska dö. Hazel älskar sina föräldrar och hon står dem väldigt nära. Men det 

tynger henne också: 

 

Jag ville göra mina föräldrar glada. Det finns en enda sak här i världen som är 

jävligare än att dö i cancer när man är sexton och det är att ha ett barn som dör i 

cancer. (Green 2013, s. 15) 

 

Hennes rädsla är att hennes föräldrar inte längre kommer att ha något liv efter att hon har dött. 

Eftersom hennes mamma har gett upp hela sitt liv för att alltid finnas vid Hazels sida dag som 

natt tror Hazel att hennes mamma inte längre har något att leva för efter hennes död:  

 

  ”Jag vill att ni två ska ha det bra”, sa jag. ”Jag är så rädd att ni inte ska ha 

något att göra sedan, att ni bara ska sitta här hela dagarna med ingen mig att ta 

hand om och stirra in i väggen och vilja ta livet av er”.  

  Mamma var tyst en stund och sedan sa hon: ”Jag läser några kurser. 

Distanskurser på universitetet. Jag ska ta en socionomexamen. Om sanningen ska 

fram så tittade jag inte alls på antioxidantecept, jag skrev en uppsats.” (Green 2013, 

s. 292–293). 
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Hazels lycka över att få veta att hennes mamma kommer att fortsätta livet även när Hazel dör 

är enorm. ”Men det här är ju perfekt. Det är fantastiskt!” (Green 2013, s. 293) utbrister Hazel 

efter att hennes mamma berättat vad hennes planer är.  

Augustus har en annan relation till sina föräldrar än vad Hazel har. Hazels rädsla för att 

hennes föräldrar inte ska leva ett liv efter hennes död finns inte hos Augustus. I boken får man 

en inblick i att Augustus föräldrar är religiösa. I boken säger hans mamma: ”Alla var så 

snälla. Starka också. I de mörkaste stunderna ställer Herren de bästa människorna i ens väg” 

(Green 2013, s. 34). Deras hem är också fullt av tavlor med ”uppmuntringar” som de själva 

kallar dem för. Augustus tycker att de är lite larviga men erkänner att han faktiskt gillar dem 

och hans föräldrar tror starkt på dem. Det kan vara citat som: ”Hemmet är där hjärtat är”, 

”Goda vänner är svåra att finna och omöjliga att glömma” och ”Äkta kärlek föds ur svåra 

tider” (Green 2013, s. 33). I boken visar det här en religiös sida hos Augustus föräldrar, vilket 

tas bort i filmen frånsett ett kort ögonblick där några uppmuntringar skymtar. I boken får man 

en känsla av att Augustus föräldrar är väldigt öppna människor som släpper in människor i 

sina liv, de dömer heller ingen. När Hazel besöker deras hem för första gånger nämner de inte 

ens en gång något om Hazels syrgastub, istället välkomnar de henne och bjuder in henne till 

middagen också. Hazel beskriver det själv i boken: ”Inte en enda gång frågade de mig om 

syret eller vad jag hade för diagnos och det kändes både konstigt och underbart” (Green 2013, 

s. 35). I filmen har Augustus föräldrar tagits bort en hel del och man får inte samma budskap 

från dem som man får i boken. Det som förmedlas i boken är att oavsett hur du ser ut, eller 

vad du har på dig, eller vad du bär omkring på så är du den du är. Augustus föräldrar ser 

Hazel som den människa hon är, de ser henne inte som den cancersjuka Hazel.  

I både boken och filmen lever karaktärerna i nuet, de funderar sällan på vad som händer efter 

döden. Augustus visar ingen religiös sida så som hans föräldrar visar i boken och därmed 

visar han heller inte att han tror att han ska komma till himlen efter att han har dött. Hazel tror 

inte heller på att något speciellt händer. De båda lever det här livet just nu och de förnekar inte 

det liv som de har. 

 

6.2 Våga visa känslor 

Något som förmedlas i både boken och filmen är att ungdomarna inte låter sjukdomen 

förstöra deras liv. Boken och filmen uttrycker samma budskap och det ges även en känsla av 
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att livet inte alltid är bra. Det glöms inte bort att de är sjuka och de kan drabbas av ångest. 

Något som både boken och filmen tar upp är att det är acceptabelt att man tar ut sina 

aggressioner. Det förmedlas en känsla att oavsett vem du är så är det okej att må dåligt ibland 

och då ska man få visa det. Isaac har ett förhållande med Monica både i boken och filmen 

men blir dumpad innan han ska opereras och bli blind. Han blir förkrossad och har stora 

aggressioner inom sig. Hazel och Augustus som alltid står vid Isaacs sida tar med honom och 

en kartong ägg och åker till Monicas hus:  

 

De tog några steg mot Monicas bil, sedan öppnade Gus kartongen och räckte ett 

ägg till Isaac. Isaac kastade det, men missade bilen med säkert tio meter.  

  ”Lite till vänster”, sa Gus. 

  ”Kastade jag lite för långt till vänster eller ska jag sikta lite mer till vänster?” 

  ”Sikta till vänster.” Isaac vred på axlarna. ”Mer till vänster”, sa Gus. Isaac 

vred på sig igen. ”Ja. Perfekt. Och kasta hårt.” Gus räckte honom ett ägg till och 

Isaac kastade det så att det for en båge över bilen och krossades mot det sluttande 

hustaket. ”Mitt i prick!” sa Gus.  

  ”Var det?” frågade Isaac upphetsat. 

  ”Nej, du kastade typ fem meter över bilen. Så kasta hårt, fast lågt. Och lite till 

höger om där du kastade förut.”  

  Isaac stack ner handen och själv upp ett ägg ur kartongen som Gus höll i. Han 

kastade det och träffade en baklykta. ”Ja!” sa Gus. ”Ja! BAKLYKTAN!” (Green 

2013, s. 225–226).   

 

De tre ungdomarna är bästa vänner och de gör allt för varandra. Här gör Augustus och Hazel 

allt för att Isaac ska få ta ut de aggressioner som han har mot Monica. Och de lyckas. Isaac 

kastar tills alla äggen tar slut och Monicas mamma kommer ut: ”Vad är detta? frågade den 

medelålders kvinnan precis när jag hade knäppt bilden. ’Vad i Guds namn…’ (Green 2013, s. 

226). Sedan säger Augustus till Isaac:  

 

”Där ser du, Isaac, om man bara tar ifrån dem – här är trottoarkanten –  känslan av 

legitimitet, om man vänder på steken så att man får dem att känna det som om de 

begår ett brott genom att titta på – några steg till – när deras bilar blir äggade, så 

kommer de att bli förvirrade och rädda och oroliga och bara återgå till sina – 
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dörrhandtaget är rakt framför dig – stillsamt förtvivlade liv.” (Green 2013, s. 226–

227).  

 

6.3 Kärleken 

Boken och filmen har i stora drag en och samma berättelse och det budskap som förmedlas är 

i princip detsamma. I boken däremot så ges det en mycket mer detaljrik berättelse och man får 

även en djupare beskrivning av relationerna mellan karaktärerna. Filmen är mer romantisk än 

vad boken är, vilket är en stor skillnad verken emellan. Trots att både boken och filmen är 

sorgliga och behandlar ett tungt ämne som cancer så finns det ändå komiska inslag i boken 

och filmen. Filmen kan man se som en romantisk komedi som dock behandlar ett tungt ämne. 

Filmen har drag som vi känner igen från den romantiska komedin men där den genren 

förväntas sluta med att de älskande får varandra slutar det här med att en dör, dock efter att de 

så att säga fått varann. Slutet gör att det också finns en dragning åt att det blir en 

”snyfthistoria” eftersom den ena av dem som vi vill se lyckliga dör just som allt verkar gå bra. 

Samtidigt balanseras romantiska komedin och ”snyftaren” av det ibland drastiska språket och 

av karaktärernas osentimentala attityd till sin situation. Även om slutet är sorgligt balanseras 

det av att Hazel kan se kärleken och den lycka som varit som en kraft och en underbar 

upplevelse. Det är filmen mer än boken som drar åt såväl romantisk komedi som ”snyftare” 

vilket naturligtvis beror på att filmen än mer än boken fokuserar på kärlekshistorien mellan 

Hazel och Augustus.  

Boken avslutas med att Hazel får tillbaka ett mejl från Lidewij, där hon har scannat in det 

brev som Augustus har skrivit för hand och skickat till Van Houten. Det är ett långt brev där 

han inleder med att skriva: 

 

Van Houten, 

Jag är en bra människa, men en usel författare. Du är en usel människa, men   

en bra författare. Vi skulle bli ett bra team. Jag vill inte be dig om några 

tjänster, men eftersom du har tid -  gott om tid, såvitt jag kunde se – så undrar 

jag om du skulle vilja skriva ett minnestal till Hazel. Jag har gjort 

anteckningar om allt, men om du kanske skulle vilja göra en sammanhållen 

helhet av det? Eller kanske bara berätta för mig vad jag borde säga 

annorlunda. (Green 2013, s. 305). 
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Den relation som Hazel och Augustus har i boken är inte bara en kärleksrelation. De två finns 

vid varandras sida genom både tuffa och roliga tider och deras relation har ett starkt band som 

aldrig kan gå sönder. Brevet som Augustus har skrivit avslutas på detta sätt:  

 

Vad mer? Hon är så vacker. Man tröttnar inte på att se på henne. Man oroar sig 

aldrig för att hon ska vara smartare än man själv; man vet att hon är det. Hon är 

rolig utan att någonsin vara elak. Jag älskar henne. Jag har tur som får älska henne, 

Van Houten. Man kan inte välja om man ska bli sårad i den här världen, gamle vän, 

men man kan i viss mån välja vem som sårar en. Jag är glad över mina val. Jag 

hoppas hon är glad över sina. (Green 2013, s. 308). 

 

Boken avslutas med Hazels reaktion på brevet: ”Det är jag, Augustus. Det är jag.” (Green 

2013, s. 308). Med de orden svarar hon på Augustus förhoppning genom att bekräfta att hon 

är glad över de val hon gjort.  

Efter det gripande, kärleksfulla, betydelsefulla brevet och Hazels reaktion så slutar boken. I 

boken så är det Hazel själv som kontaktar Lidewij för att försöka få tag i brevet. I filmen 

kommer Peter Van Houten till Augustus begravning och ger brevet till Hazel. Brevet 

innehåller nästintill samma text som det gör i boken och när Hazel läser det så läggs passande 

musik in som höjer stämningen och gör så att det blir en mer känslig och rörande scen. När 

hon läser hör vi Augustus röst i filmen och han läser det med inlevelse som om han pratar 

direkt till Hazel vilket påverkar känslan i filmen. I boken avslutas det med Hazels reaktion på 

brevet där hon säger: ”Det är jag, Augustus. Det är jag.” I filmen avslutas brevet på ett annat 

sätt än vad det gör i boken, ”Okej, Hazel Grace?” hör man Augustus röst, och Hazel, som 

ligger i gräset och tittar upp mot stjärnorna, svarar: ”Okej.” (Boone 2014, 2:05:55). Det ger 

filmen ett mer snyftande avslut med den musik som spelas i bakgrunden samtidigt som man 

hör Augustus röst läsa upp brevet. Till slut ökar musiken i volym och det är bara musiken som 

hörs samtidigt som man ser Hazel ligga i gräset och tittar upp mot stjärnorna.  

 

6.4 Metalitterära drag och fiktiv berättelse 

En helt annan diskussion som tas upp i boken men som inte tas med i filmen är den 

metalitterära diskussionen, som innebär att Green har använt sig av olika kända litterära verk i 



32 
 

sin berättelse. John Green verkar uppenbarligen intresserad av litteratur. Han låter Hazel 

studera litteratur vid college och vid flertal tillfällen anspelas på litterära verk och olika dikter 

citeras av poeter som T.S. Eliot, Robert Frost, Wallace Stevens och William Carlos Williams. 

Ibland nämns författaren och ibland inte. I boken får även Hazel och Augustus ta in på 

Filosofernas hotell i Amsterdam där rummen är uppkallade efter berömda filosofer som 

exempelvis Kierkegaard och Heidegger. Detta är inte heller något som har tagits med i filmen. 

Hazel är mycket berörd av Van Houtens bok och hon vill få svar på frågor om vad som 

händer med karaktärerna i boken när Anna dör och boken plötsligt tar slut. Van Houten har 

inga svar och menar att boken är slut och då finns det inget mer kvar av boken:  

 

Men om jag ska vara fullständigt uppriktig; den här barnsliga tanken att författaren 

till en roman har en särskild förståelse för personerna i romanen… den är löjlig. 

Den där romanen sattes ihop av ord som krafsades ner på papper, min kära vän. 

Personen i den har inget liv utanför det där krafset. Vad som hände med dem? De 

upphörde alla att existera i samma ögonblick som romanen var slut. (Green 2013, s. 

190–191). 

 

Något som Green också verkar vilja förmedla liknande i sin bok, nämligen att den är en fiktiv 

berättelse och ska läsas som en sådan. Han vill poängtera att han har hittat på den och så är 

fallet. I förordet betonar Green:  

 

Det här är inte så mycket en författares kommentar, som en författares påminnelse 

om det finstilta, vad som stod för ett par sidor sedan: Den här boken är en fiktiv 

berättelse. Jag har hittat på den. 

  Varken romaner eller deras läsare är betjänta av att man försöker utröna om 

det döljer sig fakta i en berättelse. Sådana försök är ett angrepp mot själva tanken 

att påhittade berättelser kan vara viktiga, vilket på något vis är det grundläggande 

antagandet för vår art. 

  Jag uppskattar ert samarbete härvidlag. (Green 2013, s. 9). 

 

Man kan säga att Green för vidare diskussionen i romanen i samband med Hazels förhållande 

till Van Houtens roman. Hazels möte med Van Houten understryker kontrasten mellan 

konstverket och författaren. Hazel och Augustus har stora förväntningar som Van Houten 
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varken kan eller vill uppfylla. Det är som Augustus skriver i sitt förut citerade brev: ”Jag är en 

bra människa, men en usel författare. Du är en usel människa, men en bra författare” (Green 

2013, s. 305). Man bör alltså inte blanda ihop verket och dess upphovsman; låt romanen vara 

roman. Samtidigt kan man säga att den här diskussionen och de olika kulturella referenserna 

inte får någon inverkan på den historia som berättas, så det är inte konstigt att de lämnats 

därhän i filmen som ju, rätt typiskt för en film, koncentrerar sig på storyn. 

 

  



34 
 

7. Slutsatser 

Boken och filmen har i stora drag samma berättelse, men filmen har definitivt romantiserats. 

Hazel och Augustus har samma karaktärsdrag och utseende i bok och film och deras utseende 

har till viss del en liknelse verken emellan. Sedan har en del karaktärer och betydelsefulla 

händelser försvunnit i filmen, vilket är förståeligt men tanke på att filmformatet krävt 

koncentration. En karaktär som har försvunnit helt vid filmatiseringen är Caroline Mathers. I 

boken har hon en stor roll och är med nästan från början till slut. Den karaktären blir 

betydelsefull för Hazel och är även en anledning till hur Augustus är som person. Filmen har 

tappat den intressanta berättelsen om Caroline Mathers vilket leder till att man inte får lika 

djup inblick i Augustus liv. Man får inte heller ta del av att Augustus är en väldigt känslosam 

person. I filmen framställs han oftast som den glada och charmiga killen men i boken får man 

även sanningen om vad som finns bakom den fasaden. Berättelsen om Caroline ger läsaren en 

större förståelse för hur Augustus har haft det tidigare i sitt liv. Han har förlorat sitt ben på 

grund av cancern och han har varit tillsammans med en tjej som till följd av cancern blivit 

extremt elak mot honom och flertal gånger ofta kränkt honom. Det kan få läsaren att förstå 

mer varför Augustus är som han är idag, en charmör som lever varje dag fullt ut. Som han 

själv säger, sitter han i en bergochdalbana som bara går uppåt.  

Isaac som är en stor trygg punkt hos både Hazel och Augustus har en stor roll i boken. I 

filmatiseringen har inte Isaac fått lika stor plats och det kan leda till att ungdomarnas 

kompisrelation inte ses lika stark som i boken. Man förstår att Augustus och Isaac är väldigt 

nära varandra men i boken får man även en förståelse för att Hazel och Isaac står varandra 

nära. De blir ännu mer nära varandra efter Augustus död, just för att stötta varandra. I boken 

får man lära känna Isaac mer på djupet och han har sin egen berättelse med sin cancer och 

sina kärleksbekymmer med Monica. I filmen ses Isaac mer som en nära vän till Augustus som 

Hazel också lär känna.  

Slutligen kan man säga att det är omöjligt att få med allt som finns i boken i filmen. Det som 

regissören har satsat på i filmen är kärleksstoryn om Hazel och Augustus, den blir central i 

filmen. Det som inte direkt kan knytas till den storyn tas helt enkelt bort. Det gäller såväl 

karaktärer som olika utvikningar och metalitterära drag. Det resulterar i att karaktärerna inte 

blir lika flerdimensionella och att en del reaktioner på sjukdom faller bort. Samtidigt kan man 

säga att filmen rejält mildrar en del drastiska uttryck i boken. Det gäller främst språket och 

inte minst hur Van Houten framställs. I boken framstår han nästan som grotesk medan han i 

filmen har tonats ner, både vad gäller utseende och beteende och språkbruk.  
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Med detta sagt kan man säga att bok och film ändå presenterar en samma inställning till 

sjukdom, liv, död och kärlek. Den är illusionslös. Man ska inte förneka och inte ljuga för sig 

själv eller låtsas som om något är bättre än det är, men det innebär inte att man ger upp livet. 

Hazel måste inse att hon inte ska avstå från livet och kärleken bara för att hon är rädd att göra 

andra illa genom att dö. Det illustreras dessutom genom att det inte är hon utan Augustus som 

dör först. Filmatiseringen av boken har alltså till en mycket hög grad bevarat berättelsens 

kärna.  

När det gäller döden symboliserar boken att man inte ska undvika att tala om den men boken 

har inget att säga om vad som händer efter döden. Det verkar inte vara viktigt i denna 

berättelse därför att vad det handlar om är livet före döden, och döden får så att säga inte 

påverka livet så att man inte lever det medan det varar. Till exempel genom att inte förneka 

sin kärlek eller avstå från kärlek bara därför att man ska dö. Kärleken i boken och filmen 

symboliserar att kärleken är viktig på alla plan: mellan föräldrar och barn, mellan vänner och 

mellan älskande. Och kärlek tål det svåra i livet.  
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8. Diskussion 

I den avslutande diskussionen tar jag upp frågan om boken och filmen, eller någon av dem, 

skulle vara tänkbar att arbeta med i årkurs 4–6 och i så fall hur.  

Genom min analys har jag kommit fram till att boken är betydligt mer detaljrik än vad filmen 

är. Även om filmen har precis samma berättelse som boken och inte avviker från handlingen 

så får man som läsare en mycket mer mångskiktad berättelse än vad den som ser filmen får. 

Detta innebär att boken även går mer på djupet när det kommer till kärleksrelationer. Den 

relation som växer fram mellan Hazel och Augustus beskrivs mer intimt i boken än vad som 

visas i filmen. SF Anytime har satt en åldersgräns på 11 år på filmen medan svenska bibliotek 

har klassificerat boken till gruppen ”unga vuxna”. Jag kan förstå att boken är riktad mot en 

äldre målgrupp eftersom man berör vissa delar på ett mer intimt sätt än vad man brukar göra i 

böcker anpassade för barn i åldrarna 10–12. Eftersom karaktärerna är äldre och det finns 

anspelningar på till exempel sex är det naturligt att uppfatta det som att boken är riktad till 

äldre. Sättet som karaktärerna pratar med varandra på kan även det ses som mer vuxet och kan 

därför framstå som lite främmande för yngre. 

Jag anser att boken inte skulle kunna fungera i årskurserna 4 och 5, men skulle kunna fungera 

i årskurs 6. Det beror självfallet på hur klassen ser ut och hur pass mogna eleverna är. Årskurs 

6 är en årskurs som kan ingå i en låg- och mellanstadieskola men även i en högstadieskola. De 

elever som tillhör en högstadieskola kan kanske höra ett mer vuxet snack från de äldre 

eleverna på skolan och kan därmed känna igen det i boken.  

Boken, eller delar av den, skulle kunna användas som för högläsningsbok där centrala frågor 

om just sjukdom eller relationer står i fokus för en tillhörande helklassdiskussion. Man kan 

även diskutera hur något kan berättas, i detta fall en jag-berättelse, och ställa olika typer av 

upplägg mot varandra. Samtidigt som boken kan användas som högläsningsbok i vissa klasser 

skulle den även fungera som en tystläsningsbok för den elev som man anser klarar av att läsa 

den på egen hand. 

Filmen däremot anser jag skulle kunna fungera i ett skolsammanhang i årskurserna 5 och 6. 

Eftersom filmen utesluter de mer intima känslor och händelser så är inte filmen lika 

betungande, vilket kan leda till att filmen är enklare att ta till sig. Den är också tydligare 

fokuserad på storyn och släpper det som komplicerar det hela. Filmen är helt enkelt lättare att 

förstå och hänga med i. Jag skulle dock inte använda filmen i en årskurs 4 eftersom filmen är 

rekommenderad från 11 år. Den åldersgränsen har satts för att man inte anser att barn under 
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11 år ska se denna film. Jag håller med om den rekommendationen och anser därför att man 

inte ska inkludera filmen i undervisning i årskurs 4.  

Den lärarhandledning som Carl-Johan Markstedt har skrivit som är till för Förr eller senare 

exploderar jag är inriktad mot högstadiet. Det är Sanoma Utbildning som gett ut 

lärarhandledningen och på deras hemsida finns den under material till årskurserna 6–9. 

Markstedt och Sanoma Utbildning har lärarhandledningen som en inledning till årkurs 6–9 

men det behöver inte betyda att allt som finns inom årkurs 6–9 fungerar på samtliga stadier. 

Tyvärr har jag inte fått tag i lärarhandledningen och har själv ingen personlig åsikt om till 

vilken årskurs handledningen är lämplig för. Bokus säljer Markstedts lärarhandledning och 

har i sin presentation av materialet skrivit att varje roman behandlas utförligt i ett eget kapitel 

och är utvalda för att passa unga läsare. De romaner som valts ut att ingå i materialet handlar 

om att vänskap och kärlek, mobbning och utanförskap, ensamhet och längtan. Men att det 

som det egentligen handlar mest om är att växa som individ och om sökandet efter en egen 

identitet (Bokus, 2018). 

Sanoma utbildning ger ut lektionstips inom svenskrummet och Johanna Lindbäck är 

författaren bakom ett lektionstips om skönlitteratur. Hon listar lämpliga böcker för olika 

årskurser, där har hon rekommenderat boken till gymnasiet, vilket alltså skiljer sig från 

Markstedts lärarhandledning. Det är därför inte en självklarhet att boken endast skulle kunna 

inkluderas i en viss årskurs.  

Skolan skall vara en trygg plats för elever och har i uppdrag att förbereda elever för att leva 

och verka i samhället (Skolverket, 2017 s. 9). Genom att inkludera filmen i undervisningen 

kan man skapa en diskussion om cancer och hur det kan vara för barn och ungdomar att vara 

sjuka. Man kan även skapa en diskussion om relationer. Både kamratrelationer, 

kärleksrelationer och föräldrarelationer. Det är relationer som eleverna möter varje dag i sitt 

liv och därför anser jag att det är viktiga diskussioner att samtala om med sina elever. I filmen 

fokuserar man på kärleksrelationen mellan Hazel och Augustus, men man inkluderar även 

kompisrelationen mellan Hazel, Augustus och Isaac. Deras vänskap symboliserar att man som 

vänner alltid finns vid varandras sida och det anser jag är en viktig sak att förmedla till 

eleverna, att man bryr sig om sina nära och kära. 

En annan lämplig diskussion är om fiktionen. Green som vill poängtera att hans roman är just 

fiktion förmedlar det även i boken genom den bok som Van Houten skrivit. Van Houten vill 

förtydliga för Hazel att det är en fiktiv berättelse med fiktiva karaktärer. Det är alltså något 
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som Green understryker i berättelsen. Genom fiktionen kan det få oss att se något ur någon 

annans perspektiv och dela någons upplevelser. Eftersom det är fiktion så kan man lätt undgå 

det eventuellt jobbiga som kan finnas i att diskutera en faktisk människas sjukdom och död. 

Det kan skapa en viss distans som kan underlätta diskussionen. 

Till sist kan man även skapa en diskussion utifrån denna berättelse om det budskap som både 

bok och film förmedlar, att man inte ska förneka att man är sjuk och våga tala öppet om 

viktiga ämnen. Jag tycker att både boken och filmen symboliserar ett öppet klimat där man 

signalerar att man ska våga tala öppet om viktiga ämnen. Det anser jag är ett uppdrag från 

skolans sida att förmedla till elever. Genom att lära elever att man ska våga vara den man är 

och våga tala om viktiga ämnen så utbildar skolan eleverna till framtida kompetenta 

samhällsmedborgare.  
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