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Sociala Simon på TikTok - scenarioblad

Detta är ett scenarioblad som hör till övningen Sociala Simon på TikTok från sajten  
Samtalsguiden. För fullständiga instruktioner och övrigt material se www.samtalsguiden.se

Namn: “Sociala Simon”

Intressen: Att vara på sociala medier, helst TikTok.

Detta är jag: Jag heter Sociala Simon och jag älskar att vara online, särskilt att hänga på sociala 

medier. Ibland, när jag är på sociala medier händer olika saker. Det kan hända saker som får mig 

att bli orolig och ledsen, men många gånger mår jag, Sociala Simon, jättebra när jag är på mina so-

ciala medier. Jag lägger upp bilder, filmer och skriver saker till personer, oftast till personer som jag 

känner, men ibland händer det att jag skriver med personer jag inte känner. Du kommer att få följa 

mig genom olika berättelser som utspelar sig medan jag hänger på mina favorit sociala medier. 

Fundera över det som händer i berättelsen och de frågor och val som jag ställs inför - häng med  på 

appen TikTok! Psst! även fast jag, alltså Sociala Simon, tycker mig ha bra koll på sociala medier, 

kan jag behöva lite hjälp ibland. Jag kommer att ställa lite frågor till dig med funderingar över hur ni 

tycker att jag borde göra. Kom igen, nu “TikTokar” vi!
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Scenariokort 1

Det är skolavslutning och sommar. Sociala Simon sitter på den hårda trästolen på skolgården i ste-

kande het sol. Lärare efter lärare håller sommartal inför elever och familjer. Sociala Simon ser hur 

de allra flesta av hans klasskamrater håller på med sina telefoner. Det har kommit en ny app som 

heter “TikTok”. Sociala Simon har skaffat ett konto och lägger själv ut videos när han dansar till 

koreografi som han övat på. Sociala Simon följer både kändisar och sina kompisar på appen. Det 

plingar till i Sociala Simons telefon. Det är klasskamraten Lejla som kommenterar en dansvideo 

som Sociala Simon har lagt upp, Lejla skriver “det märks att du är nybörjare på dans - kolla in min 

dansvideo istället”! Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Vilka tankar snurrar i Sociala Simons huvud efter kommentaren?

a. Jag/vi tycker att det var en snäll kommentar från Lejla

b. Jag/vi tycker att Lejlas kommentar var lite onödig

c. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde skriva att hans dansvideo är bättre!
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Scenariokort 2

Det har nu gått några veckor sedan sommaravslutningen på skolan. Sommarlovet är i full gång och 

Sociala Simon har tråkigt. Han spenderar mycket tid med sin telefon och speciellt appen TikTok. 

Sociala Simon har inte lagt ut speciellt många egna filmer, utan har den senaste tiden mest tittat på 

andras videor. Sociala Simon scrollar i flödet av videor och fastnar för en film som Lejla lagt ut. So-

ciala Simon tycker att Lejla blivit väldigt duktig på att dansa senaste veckorna. Hon får dessutom 

massa fina kommentarer på sina videos. Det står “åh, vad häftigt är du i Grekland” och “bra att du 

reste iväg, vem orkar vara kvar i Sverige på sommarlovet”. Det verkar som att Lejla inte gör annat 

än att träna dans på en massa häftiga platser. Hopplöst tänker Sociala Simon, alla andra verkar ha 

det så kul och bra. Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion:Vilka tankar tror ni snurrar i Sociala Simons huvud?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde skriva att Lejlas dans inte alls är bra!

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde fråga Lejla om hon vill träna dans med honom någon dag

Sociala Simon borde inte använda TikTok alls!

c. Eget förslag på hur Sociala Simon borde tänka/göra



I samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet 
med unga som har neuropsykiatriska-och intellektuella funktionsvariationer (NPF).  

Läs mer på www.samtalsguiden.se

Sid 4 av 4

Scenariokort 3

Sociala Simon har bestämt sig för att börja lägga upp fler videos igen - precis som han gjorde inn-

an sommarlovet. Sociala Simon har under de senaste dagarna övat intensivt på en ny TikTok-dans 

som han ska lägga ut en video på. Sociala Simon har märkt att de kända personer som han följer 

ofta dansar på olika stränder runt om i världen. Sociala Simon såg även att Lejlas dans utspelade 

sig på en strand i Grekland. Dagen är kommen och Sociala Simon ska spela in sin dansfilm. Han 

är och badar med sin familj på en närliggande badstrand i Socialköping. Sociala Simon spelar in 

dansfilmen. Den blir bra, den blir fantastisk tycker Sociala Simon. Sociala Simon lägger till en text 

till videon “Grekland är det bästa landet att dansa i”. Sociala Simon lägger ifrån sig telefon och går 

och badar med sin familj. När han kommer tillbaka till telefonen är den fylld med kommentarer. Kul 

tänker han, tills han läser några av kommentarerna. “Du ljuger, jag ser ju en svensk flagga på andra 

sidan sjön” och “sånt där vatten har de inte i Grekland, du är ju hemma i Socialaköping”! Hur kan vi 

hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion:  Vilka tankar tror ni snurrar i Sociala Simons huvud?

a. Sociala Simon ljög om att han var i Grekland, han får skylla sig själv

b. Sociala Simon verkar jämföra sig med andra och kanske inte mår så bra av det

c. Sociala Simon borde stå på sig och skriva att han visst är i Grekland

d. Eget förslag på hur Sociala Simon borde göra!

Fördjupningsfrågor:

Vilka är Sociala Simons problemen i berättelsen?

Vilken annan problematik finns på sociala medier?

Vad skulle du vilja att du kunde göra mot detta på sociala medier?

Vad är det bästa med TikTok?


