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FAKTA OM FILMEN 
Originaltitel: Love, Simon 
Regi: Greg Berlanti 
Genre: Romantik/drama 
Land: USA 
Språk: Svenskt tal 
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Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1VtfPnuvOhA 
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KORT OM FILMEN 

Alla förtjänar en fin kärlekshistoria, men för Simon är det lite mer komplicerat: ingen 
vet att han är gay och han vet inte vem han har blivit kär i online, bara att det är 
någon som går på  hans skola. Att ta reda på detta visar sig bli både kul och 
läskigt - medan det kommer att förändra hans liv för alltid. Love, Simon är en 
hjärtevärmande historia om att hitta sig själv och bli kär. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VtfPnuvOhA
https://www.facebook.com/LoveSimonMovie/
https://www.facebook.com/LoveSimonMovie/


KOMMENTAR TILL UPPGIFTERNA 

Frågorna nedan är relaterade till filmens innehåll, men flera uppdrag kräver också 
ytterligare källarbete, helst på internet. Det rekommenderas att du tar 
anteckningar under filmen för att svara på frågorna.  
De flesta av uppgifterna har inga facitsvar, utan uppmuntrar snarare till diskussion 
om de viktiga ämnen som filmen tar upp. Några av uppgifterna kan besvaras 
ganska kort, medan andra kräver längre svar som baseras på lite efterforskning.   

Uppdragen kan lösas individuellt eller i grupp efter visningen, men bör också gås 
igenom innan man tittar så att eleverna vet vad de ska leta efter i filmen. Frågorna 
kan innehålla några mycket små spoilers, men ingenting som skadar 
filmupplevelsen nämnvärt.  
Det rekommenderas att du avrundar med att diskutera svaren från de enskilda 
eleverna eller grupperna i helklass så att man kan dela olika åsikter från hela 
klassen om de ämnen som presenteras i filmen. 

UPPGIFTER EFTER FILMEN: 

1) Beskriv med dina egna ord vad filmen handlar om utan att titta på filmens 
officiella handling. 

2) Vilken betydelse har filmens titel för historien som berättas i filmen? Varför tror 
du att filmskaparna har valt den här titeln? Vad är titeln på den bok som filmen 
bygger på, och varför tror du att filmskaparna inte använde samma titel på 
filmen? 

3) Filmens öppningsscen introducerar Simon, hans familj och närmaste vänner i 
typiska amerikanska sammanhang, och blandar en vanlig fiktionfilmsestetik 
med vad som ser ut som hemvideo filmad av någon i familjen. Simon talar om 
sig själv och familjen i en voice-over, samtidigt som det spelas en nostalgisk 
amerikansk R & B-låt från 60-talet. Vilken typ av film ger denna öppning 
publiken intrycket att de kommer att se? Hur etablerar filmskaparen filmens 
historia, ton och stämning med denna sekvens? Vilka filmliknande grepp är det 
som bidrar till detta? Varför säger Simon i början att han är precis som du - "I'm 
just like you"?  

4) Hur skulle du vilja beskriva Simon? Vilka är hans bra och dåliga sidor? Hur 
kommer dessa til uttryck i filmen? Hur utvecklas Simon genom filmen? 

5) Hur skulle du beskriva Simons föräldrar? Hur är förhållandet mellan Simon och 
föräldrarna och hur utvecklas det genom filmen? Hur förändras föräldrarnas syn 
på Simon från början till slutet av filmen? 

6) Beskriv Simons bästa vänner Leah, Abby och Nick. Vad är deras bra och dåliga 
sidor? Hur kommer dessa till uttryck  i filmen? Hur utvecklas de genom filmen? 
Hur utvecklas deras förhållande till Simon genom filmen? 



7) Vad gör förhållandet mellan Simon och Leah så komplicerat? Varför tror du att 
de inte kan dela sina innersta hemligheter med varandra, trots att de har varit 
bästa vänner nästan hela sitt liv? 

 

8) Vilka är skillnaderna och likheterna mellan karaktärerna Simon, Ethan och Blue? 
Varför tror du att Simon säger att han var avundsjuk på Ethan för att han fick 
det verka så lätt att komma ut som gay? Vad är Ethans svar på detta? PÅ vilka 
olika sätt hanterar dessa tre karaktärerna det dilemma de har kring sin egen 
sexualitet? 

9) Hur beskrivs ungdomsmiljön i den här filmen? Känner du att det är ett ärligt och 
realistiskt porträtt av amerikanska ungdomar idag? Hur skiljer sig 
ungdomsmiljöer och svenska ungdomar i samma ålder från vad vi ser i filmen? 
Hur är de lika? 

10)Om du ska jämföra denna film med norska serien Skam, som handlar om 
norska ungdomar runt samma ålder, vilka är likheterna och skillnaderna mellan 
dessa två skildringar av livet som ung idag? Vilken av de två tycker du är mest 
verklig och varför? Hur visas homosexuella och hur  du vågar visa vem du 
verkligen är för omvärlden i den här filmen och i Skam? Vilka är skillnaderna 
och likheterna mellan dessa två porträtteringar? Om du inte har sett Skam kan 
du välja en annan film eller serie som skildrar svenska ungdomar. 

11)Vilket grundläggande etiskt dilemma står Simon inför i filmen när han måste 
skydda sin hemlighet? Vad tycker du om hur Simon hanterar detta? Försök att 
skriva ett argument som antingen försvarar eller fördömer Simons handlingar 
när det gäller att hantera denna situation. 



12)Filmen är baserad på romanen "Simon vs the Homo Sapiens Agenda". Läs 
intervjun med författaren till boken,  Becky Albertalli ( länk nedan) Vad 
inspirerade till den här boken? Hur klarade hon som heterosexuell kvinna att 
skriva utifrån en homosexuell tonårspojkes perspektiv? 

Intervju med författaren av Simon vs. the Homo Sapiens agenda - Gay Times 

13)Filmskaparna har gjort några förändringar från den roman som filmen bygger 
på. Läs artiklarna som är länkade till nedan, samt intervjun med författaren till 
boken ovan. Vilka förändringar har filmskaparna gjort i förhållande till boken? 
Vad är skillnaderna mellan karaktärerna i boken, som beskrivs på Wikipedia-
sidan och hur de visas i filmen? Vad tror du är orsakerna till dessa förändringar 

The chaste optimism of Love, Simon - The New Yorker 
Simon vs. the Homo Sapiens Agenda - Wikipedia 

14)Den New Yorker-artikel som du just läst hänvisar också till filmen som relativt 
försiktig sin porträttering av Simons homosexualitet, de kallar honom bland 
anna för en modell för det som kallas "homonormativity" eller 
homonormativitet. Vad betyder det här begreppet? Vad tycker du om hur 
artikeln beskriver skildringen av Simon i filmen? Håller du med eller är inte och 
varför? 

15)Läs intervjun med filmregissören Greg Berlanti, som är länkad till nedan. Varför 
menar han att filmen är viktig för dagens ungdom? Vad var bakgrunden till att 
lägga till karaktären Ethan i filmen? På vilket sätt relaterar regissören sig själv till 
filmens historia? 

Intervju med regissören av filmen - Gay Times 

16)Love, Simon har blivit omtalad som "the first mainstream gay teen movie". Vad 
ligger bakom denna beskrivning och vilken betydelse kan en sådan film ha för 
vårt samhälle, inte bara i Sverige utan i andra delar av världen? Varför är det 
viktigt att vi får berättelser om olika människor i vår kultur, oavsett om det 
handlar om etnicitet, läggning, kön eller andra områden? I vilka delar av 
världen tror du att den här filmen uppfattas som kontroversiell? Hur har filmen 
mottagits generellt runt om i världen? Försök hitta exempel på personer som 
tycker att filmen har hjälpt dem i sina liv. 

Love, Simon: The teen film helping people come out - BBC 
Love, Simon powerful tweets - Cosmopolitan 

17)Ett land där filmen har visat sig vara mer problematisk är Singapore. Filmen fick 
21-års gräns i landet, jämfört med 11 och 13 år i de flesta andra länder i 
världen. I andra länder visas den inte alls och skulle förmodligen ha blivit 
förbjuden om någon hade försökt visa den. Vad är orsaken till den höga 
åldersgränsen i Singapore? Varför tror du att homosexualitet fortfarande är ett 

http://www.gaytimes.co.uk/culture/103123/love-simon-author-becky-albertalli-interview/
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-chaste-optimism-of-love-simon
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_vs._the_Homo_Sapiens_Agenda
http://www.gaytimes.co.uk/culture/102541/love-simon-greg-berlanti-interview/
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43737712
https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/relationships/a19715407/emotional-tweets-love-simon/


så kontroversiellt ämne i många länder? Hur kan kreativa uttrycksformer som 
film, litteratur och musik hjälpa till att ändra detta? 

Love, Simon age restricted in Singapore - Cinema Blend 

18)När filmen kom ut i USA, gick flera amerikanska kändisar ut och köpte upp hela 
alla biovisningar i sina hemstäder, som de delade ut gratis biljetter till. Dessutom 
skrev de om filmen på sociala medier och uppmanade människor att se den. 
Varför tror du att de gjorde det här och vilken potentiell effekt kan något 
sådant ha? Vilken typ av intryck har du av det amerikanska samhällets 
förhållande till homosexuella och andra alternativa läggningar? Vilka 
diskussioner och kontroverser i amerikansk politik känner du till från nyare tid  
som handlat om homosexuella, bland annat i militären? 

Stars are buying out Love, Simon screenings - Page Six 
 

19)Artikeln som länkas till nedan tar upp problemet med homofobi i det 
amerikanska samhället, och i vilken utsträckning en film som Love, Simon kan 
förväntas ändra detta. Vad är artikelns slutsats om hur det amerikanska 
samhället ställer sig till homosexualitet idag? Vilka är några av anledningarna 
författaren lägger till grund för den homofobi som fortfarande finns i samhället? 
Vad menar artikelförfattaren om möjligheterna att förändra samhället till det 
bättre på denna punkt? Vilka exempel ger han på varför det kan bli svårt inom 
en snar framtid? 

Homophobia: old problem, new disguise in Love, Simon 

20)Läs artikeln som är länkad till nedan. Vad säger den här artikeln om vikten av 
filmen i dagens samhälle och hur både filmen och vårt samhälle påverkas och 
formas av populärkultur? Vad säger den om hur vi hittar vår roll i samhället och 

https://www.cinemablend.com/news/2399142/love-simon-was-age-restricted-in-singapore-because-of-lgbt-themes
https://pagesix.com/2018/03/29/stars-are-still-buying-out-love-simon-screenings/
https://theconversation.com/homophobia-old-problem-new-disguise-in-love-simon-93269


hur vi hittar de ideal vi följer? Vilka exempel på detta kan du hitta i din egen 
umgängeskrets? Hur påverkas och formas du av filmer, musik, spel och böcker 
du konsumerar? 

Love, Simon is an argument for its own necessity - Slate 

21)Sociala medier är i centrum i filmens handling. Det ger både Simon och Blue en 
möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar anonymt, men blir till slut även en 
källa till mobbning. Vad är några av de positiva och negativa aspekterna av 
sociala medier och de möjligheter de ger att agera anonymt? Varför är det 
viktigt att skydda sig själv och sin digitala identitet i sådana kanaler och hur gör 
du det? Hur upplever du din egen roll i sociala medier? Vilka 
försiktighetsåtgärder tar du för att skydda dig själv när du använder sociala 
medier? 

22)Vad är några av filmens viktigaste teman? Vilka scener känner du mest tar upp 
dessa ämnen? Beskriv åtminstone fem av filmens huvudteman i detalj och de 
scener som visar dem i största möjliga utsträckning. 

23)Vad säger filmen om dessa teman: identitet, sexualitet, könsroller, mobbning, 
uppväxt, familj, kärlek, vänskap, närhet, tillit, lojalitet, respekt? 

24)Läs recensionerna av filmen som är länkade till nedan. Skriv din egen recension 
av filmen, där du utgår från hur dessa recensioner skrivits och försök att 
strukturera din egen text på liknande sätt. 

The Guardian 
The Hollywood Reporter 
The Independent 
Time 
Vanity Fair 

 

Filmhandledning utgiven av Norska Filminstitutet, översatt av Claire Brandum 
Karlsson

 

https://slate.com/culture/2018/03/love-simon-is-a-metacommentary-on-rom-coms.html
https://www.theguardian.com/film/2018/apr/05/love-simon-review-nick-robinson-gay-romance
https://www.hollywoodreporter.com/review/love-simon-1088293
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/reviews/love-simon-lgbtq-gay-teen-movie-nick-robinson-greg-berlanti-a8290611.html
http://time.com/5190982/love-simon-groundbreaking-gay-movie/
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/03/love-simon-review

