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Simon & Sophie
Text Emma Granholm

Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen
som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla med sitt. Men vad
händer om rollerna rubbas? Om de råkar bli kära i varandra? Och vad ligger under ytan
egentligen? En bok om roller, rangordning, grupptryck och naturligtvis en hel del kärlek.

Vi som har gjort den här lärarhandledningen är alla skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vi
heter Christina Strömwall, Karin-Karuchka Kristiansen, Lena Nilsson Berg, Maria Bolmehag,
Ninni Malmstedt och Susanne Almbecker.
Tanken är inte att du ska använda allt som vi föreslår i den här handledningen utan välj ut det
som passar dig och din klass bäst. Trevlig läsning!
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Innan du börjar läsa:
Titta på omslaget, vilka tankar ger det?
Vad tror du att boken kommer att handla om?

s. 5-20 Godmorgon, Fallet, Efter plugget, Ett obehagligt möte,
På gymmet, Fredagseftermiddag innan festen.
Vilka är karaktärerna och vad förväntar du dig av dem i framtiden?
Vilken miljö befinner sig karaktärerna i?
Sophies föräldrar är separerade sedan några år, vad tycker Sophie om det?
s. 13 “Hon har inte direkt några romantiska förhoppningar om att de ska hitta tillbaka
till varandra eller något i den stilen. Sånt händer förresten bara på film.” Diskutera.
s. 20 “Jag skulle vilja vara som dig, säger Camilla. --- Hur då som mig? frågar Sophie
---Ja, du vet, säger Camilla. Så där snygg ---Jaha, säger Sophie. Du vill alltså inte
vara som mig. Du vill se ut som mig.” Diskutera! Skiljer du på vem någon är och hur
ser någon ser ut?
Vad kommer att hända härnäst?

s. 21-28 På festen
Hur är denna festen jämfört med fester som du brukar gå på. Skillnader – likheter?
Sophie har en tid att passa (kl 01), har ni tider/regler att passa/följa?
Citat s 24: ”Man ska ha sex annars är man en tönt, men man ska vara ihop med den
man har sex med annars är man en hora” Kommentarer? Är det skillnad på hur tjejer
och killar tänker här?

s. 29-51 Hemma hos Micke, Sophie och Pierre när det händer,
Samtalet, I telefon med Micke, Sophie i sitt nya rum, Simon ser
ut genom fönstret, Dagen efter, Sena till plugget
Vad händer mellan Sophie och Pierre. Vems ansvar?
Hur skulle du reagera om du hamnade i samma situation som Simon (Sophie flyttar
in som granne)?
Skulle du göra samma val som Sophie gör (att flytta). Varför reagerar inte mamman
mer när Sophie flyttar?
Olika regler hos mamma respektive pappa, är det vanligt att det är så?
Sophie får skjuts av Simon, vad tycker du om det?

s. 52-74 Sällskap till plugget, Simon ser ut genom fönstret igen, Ensam kvar, Oväntat besök
Sophie besöker Simon. Hur känner sig Simon då? Sophie? Hur skulle du reagera om
någon (från skolan, klassen) som du inte gillar dyker upp hemma hos dig?
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s. 75-86 Resan
Simon tycker att hans föräldrar är pinsamma, händer det att dina föräldrar är det?
På bion skyddar Simon Sophie från Mårten, det är modigt gjort. Hade du kunnat göra
likadant?
När de kommer hem igen vill Sophie inte visa sig med Simon och hans familj. Hur
känner Simon då tror du?

s. 87-108 Ensam igen, Om natten, Uppvaknandet, Visit i vita
villan
Simon gjorde sig fin på kvällen, när han kryper ner i sängen känner han sig dum för
att han gjorde det. Vad trodde han egentligen? Förväntningar?
Hur känner sig Simon och Sophie när de delar säng?
Simon vågar ringa upp Sophie - skulle du våga?
Sophie berättar för Simon om Pierres kyss, Simon blir upprörd. Diskutera Simons
dialog med Sophie, s. 103-104.

s. 109-127 Grubbel, SMS, Instrumentet, På fest med Lukas,
Saterday movienight, Söndagsmiddag
Vad händer?
Att kyssas betyder olika för Simon respektive Sophie? Diskutera
Hur känner sig Simon när han tar fram gitarren? När han sätter in den?
Sophie tar ett ganska stort ansvar för sin pappa Hans, hur tänker hon där?
Dagen efter söndagsmiddagen börjar skolan igen, hur tror du det kommer att vara
mellan Simon och Sophie då? Hur skulle du vilja att det var?

s. 128-153 Tillbaka i plugget, Hans nya liv, Överallt, Simons
väntan, LAN, Oväntat besök igen
Hur behandlar “gänget” Camilla?
Sophie säger att hon haft det “så jääävla tråkigt” på lovet, hur känns det för Simon att
Sophie säger så?
Varför tror du att Hans har börjat träna och har bytt livsstil?
Vad gör Sophie när “gänget” vill plundra Simons öppna skåp, varför?
Simon väntar och väntar, har du eller någon du känner varit med om något liknande?
Simon skippar LAN-kvällen, hur hade du gjort i hans situation?
Simon sviker Micke, är det OK? Diskutera.
Hur har Simons och Sophies relation förändrats?
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s. 154-157 Söndag i Stockholm
Vad hade du gjort om du eller någon av dina kompisar hade blivit behandlad som
Camilla?
Skulle du vilja vara kompis med någon som Sophie?
Vad gör Sophie när Lukas ringer?

s. 158-165 Tidsfördriv, Dubbelliv
Hur tror du att Simon egentligen klarar av sitt dubbelliv?
Simon tycker att hans föräldrar är jobbiga, vad tycker du?
Simons mamma tror att det är Simon som inte vill vara tillsammans med Sophie, hur
är det egentligen? Måste man vara kär för att umgås mycket?

s. 166-170 Tina slutar
Tina har inte beskrivits speciellt mycket i boken, hurdan är hon tror du? Vad tänker
Mathilda när Tina slutar?

s. 171-180 Valborg
Hur känner sig Sophie på Valborg? Hur känner sig Simon? Varför känner sig Simon
lycklig när han somnar?

s. 181-204 IG-varning, Mathilda och Camilla, Micke får veta, I
smyckesaffären, Gåvan, Nästa morgon
Vad är IG-varning?
Mathilda och Camilla blir mer än kompisar, är det vanligt att man byter kompisar på
högstadiet? Vad händer i klassen? De verkar ha en stark hierarki i gruppen som är
svår att rubba. Varför blir det så här tror ni?
Diskutera Simons och Mickes vänskap.
Är det en bra idé att Simon köper ett smycke till Sophie? Hur reagerar Sophie på
presenten?
Vad är det Simon uppskattar hos Sophie?
Tycker ni att Simon ska fortsätta visa sin kärlek för Sophie?

s. 205-208 Tjuvlyssning
Vad tänker Sophie när hon tjuvlyssnar i biblioteket?

s. 209-224 Sen ankomst, Tillsammans
Vad händer när Sophie till slut erkänner sin kärlek till Simon?
Hur tror ni det kommer att gå för Simon och Sophie? Camilla? Micke? Mamma och
Pierre?
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När boken är utläst
Vad vill du fortfarande veta?
Skulle du göra samma val som huvudpersonerna gör i boken?
Nämn en händelse som du tycker är central i boken.
Finns det någon annan bok som påminner om denna?
Boken skrevs för några år sedan (2006). Kan de se några tecken på att boken är
daterad?
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