SARA KADEFORS

SIDAN 1

Sandor slash Ida
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Sandor bor i en liten ort utanför Göteborg. Han dansar balett och blir hånad av några killar för det. Ida
bor i Stockholm. Hon är en riktig partytjej, som festar jämt. Både Sandor och Ida känner sig utanför och
ensamma. De grubblar över tillvaron. En dag möts de på chatten. Kan två personer som är så olika finna
varandra?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,
tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)

•

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
(SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
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DISKUTERA
Omslagsbilden
När ni har läst boken, titta gemensamt på omslagsbilden. Varför är bara Ida med på bilden? Borde inte
Sandor också ha varit med?
Berättarteknik
Vilken berättarteknik använder författaren sig av? (Hon växlar mellan Sandor och Ida.) Varför använder
hon den tekniken? (För att få olika perspektiv på berättelsen. Vi lär känna huvudpersonerna, som
berättar om sig själva.) Tycker eleverna om det sättet att berätta en historia?
Sandor
Hurdan är Sandor? Hur förändras han under bokens gång? Tycker eleverna att han kunde gjort något
annorlunda?
Ida
Hurdan är Ida? Hur förändras hon under bokens gång? Tycker eleverna att hon kunde gjort något
annorlunda?
Osäkerhet
Både Sandor och Ida är osäkra människor. Hur yttrar det sig? Bägge försöker vara något som de
egentligen inte är. Hur då?
Tjejer/killar
Hur ser könsrollerna ut i boken? Ser man på killar och tjejer på olika sätt? Hur visar det sig?
”Bögjävel”
Babak använder ordet ”bög” som ett skällsord och han anklagar Sander för att vara bög. Varför gör han
det? Varför tycker Babak att det är negativt att vara homosexuell?
Föräldrar
Diskutera Sandors respektive Idas föräldrar. Hurdana är de? Hur skulle de ha agerat? Kunde de ha gjort
något för att göra livet lättare för sina barn?
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DEPRESSION
Idas mamma lider av en depression. Hur visar det sig? Läs om sjukdomen på 1177 Vårdguiden: https://
www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression/

ÄTSTÖRNING
Christina lider av en ätstörning. Hon svälter sig. När man dansar balett vill man vara så lätt som möjligt
och det är inte ovanligt att dansare, liksom idrottare, lider av ätstörningar. Läs om ätstörningar här:
https://www.umo.se/att-ma-daligt/atstorningar/
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
1.

Sandor gillar inte Babak och Valle. Hur vet vi det?

2.

Vad gör Ida och hennes kompisar Susanne och Therese?

3.

Vi får en föraning om att det är något med Idas mamma som är fel. Hur kan vi ana det?

4.

Vad säger Babak om Sandor?
Han kallar Sandor för bög.

5.

På vilket sätt är dansen bra för Sandor?

6.

Ida mår också bra av att dansa – först. Vad händer sedan?

7.

Varför vill Sandors mamma prata med hans danslärare, Paulina?

8.

Vad gör Sandors pappa?

9.

Vad får vi veta om Idas mamma?

Han vill inte att de ska gå på bussen.
De provar kläder, sminkar sig och dricker öl och sprit.
Ida vill inte att hennes mamma ska vakna så att Susanne och Therese får se hur hon ser ut.

Han dansar bort sin ilska och känner sig lycklig.
Ida blir illamående och måste kräkas.
Hon vill att Paulina ska ställa krav på Sandor fast han är bäst i gruppen.
Han sitter i sitt arbetsrum och jobbar.
Idas mamma ligger utslagen i sin säng som vanligt.

10. Vad får vi veta om Idas pappa?

Idas pappa bor någon annanstans och har en ny familj.

11. Varför börjar Sandor och Ida chatta?

De känner sig ensamma.

Kapitel 2
12. Varför fastnar Ida för Sandors chattinlägg?

Hon förstår att Sandor är lika ensam som hon.

13. Varför stänger både Sandor och Ida av datorn?

De gillar inte de svar som Sandor får. (Jag vill hellre prata om brudar. Tips! Skaffa dig en kompis!)

14. Varför gillar Ida inte grannflickan Vanja?

Ida tycker att Vanja är perfekt och tror att Vanja ser ner på henne.

15. Sandor blir kallad bögdjävel. Varför kan han inte prata med någon om det?

Sandors kompis Tobias är en tönt och går inte att prata med och hans föräldrar skulle inte ge honom något
vettigt svar.

16. När Ida kommer hem blir hon ledsen av två anledningar. Vilka?

Hennes mamma blir arg på henne och hennes pappa skriver att han inte kan
komma till Sverige på grund av jobbet.
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17. Sandor och Ida finner varandra på chatten. Varför gör de det?

De känner sig ensamma och tycker att alla är så ego och att föräldrarna inte förstår dem.’

Kapitel 3
18. Christina dansar i samma grupp som Sandor. Hurdan är Christina?

Christina har en tunn kropp, hennes hår är alltid uppsatt, hon pratar aldrig med någon.

19. Ida skriver till Sandor och berättar att hon gör knäppa grejor som hon inte vill göra. Vad gjorde
hon?

Hon slog till Vanja när hon sa att Ida var en korkad bimbo.
20. Sandor spelar fotboll och gör en snygg passning. Vad gör Babak?

Han tacklar Sandor så att han snubblar och flyger och slår sig på knäet.

21. Nu får vi veta vad det är för fel på Idas mamma. Vad är det?

Idas mamma har en depression.

22. Vad får vi veta om Sandor och hans kärleksliv?

Sandor har aldrig sett en porrfilm. Han har inte ens hållit någon i handen och han har aldrig kysst någon.

23. Varför blir Ida rädd när hon tänker på Sandor?

Ida blir rädd därför att Sandor har börjat ställa frågor om henne, om vem hon är. Hon är rädd att han inte
ska tycka om henne.

24. Vad skriver Ida om sig själv till Sandor?

Hon ljuger och skriver att hon bor på landet i Norrland, att hon tycker om att var i naturen och att rida på
hästar.

25. Sandor svarar henne och han ljuger också. Vad säger han?

Han säger att Christina är hans tjej och att hon är speciell, den rätta.

Kapitel 4
26. Ida går på Mickes fest. Vad händer där?

Hon känner sig härligt full och hon träffar en lite äldre kille som heter Lukas. Han följer henne hem.

27. Sandors pappa jobbar alltid. Varför blir pappan irriterad?

Sandors pappa blir irriterad för att Sandor vill komma in och skriva på datorn. Han undrar vem Sandor
skriver till.

28. Ida skriver till Sandor och ljuger igen. Vad skriver hon?

Hon skriver att hon aldrig har varit kär och aldrig har haft någon kille.

29. Varför reagerar Sandors mamma så häftigt när Sandor frågar henne om hon aldrig tvekade när
det gällde dansen, tror du?

Eget svar. Förslag: Hon blir nog orolig för att han inte ska vilja fortsätta dansa.
30. Något positivt händer Ida. Vad händer?

Idas mamma är påklädd och berättar att hon nästan har fått jobb. Hon lovar att det ska gå bra den här
gången.

31. Vad drömmer Sandors mamma om?

Hon drömmer om att Sandor och Christina ska dansa på Operans uttagning
och att de ska få rollen som ett ungt par.
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32. Varför tror Ida att Sandor ljuger?

Hon tycker att det han skriver låter överdrivet, som en dålig kärleksroman.

33. Sandor förstår att Ida har ljugit. Hur kan han veta det?

Ida skriver att hon och hennes mamma åkte till skogen. Tidigare har hon sagt att hon bor på landet.

34. Vad erkänner Sandor för Ida? Vilken är hans förklaring?

Sandor erkänner för Ida att han har ljugit. Han säger att han var rädd.

Kapitel 5
35. Något oväntat händer när Sandor är ute och åker med Tobbe i hans lådbil. Vad händer?

Babak blir intresserad av lådbilen och bjuder in Tobbe och Sandor till Valles fest.

36. Varför säger Ida till sin mamma att hon är ”så jävla kass”?

Ida säger att mamman inte pallar någonting. Hon kan inte jobba, inte städa och inte ta hand om sitt eget
barn.

37. Nu hittar Ida och Sandor tillbaka till varandra. Vad säger Ida att man ska göra för att må bra?

Hon säger att man ska dricka och bli full. Då mår man bra.

38. Vad har Sandor gjort för första gången? Varför?

Sandor har stulit sprit från sin pappa. Han ska gå på fest.

39. Det går bra för Sandor på festen. På vilket sätt?

Amanda tycker att han är snygg och Javier tycker att det är bra att Sandor har tequila med sig. Sandor
låtsas att han tycker att det är gott.

Kapitel 6
40. Idas mamma föreslår att hon ska kontakta soc så att Ida kan få komma till några snälla
människor ibland. Varför föreslår hon det?

Idas mamma är rädd för att Ida ska bli som hon själv.
41. Varför är Sandor otrevlig mot Tobbe?

Tobbe vill gå hem från festen och frågar om Sandor ska med. Sandor vill inte gå därifrån.

42. Vad händer när Ida och mamma ska gå ner till tvättstugan?

De träffar Vanja som får se Idas mamma med sitt risiga hår och sina sjuk-kläder.

43. På festen kysser Lotta Sandor. Varför gör hon det?

Hon har slagit vad med Babak om att Sandor är bög.

44. Sandor går hem från festen och skriver till Ida. Vad skriver han?

Han skriver att sprit är för fegisar och undrar om hon också är jävlig mot folk när hon är full.

45. Hur försvarar sig Ida?

Hon skriver att hon dricker för att glömma, för att hon inte har en ”puttenuttig” familj.

46. Varför går Sandor hem till Tobbe? Vad får han veta när han går dit?

Sandor vill be Tobbe om förlåtelse. Han får veta att Tobbe ska flytta till Umeå.

47. Valle kommer fram till Sandor på rasten och säger något som gör
Sandor förvånad. Vad säger han?

Han säger att han tycker att det där med kyssen var ruttet gjort av Babak.
Han frågar också om Sandor vill vara med i fotbollslaget.

SARA KADEFORS

Sandor slash Ida

SIDAN 7

48. Sandor och Ida skickar foton till varandra. Hur reagerar de när de ser fotona?

Bägge tycker att den andre är snygg.

49. Sandor är på uttagningen på Operan. Vad händer där?

Christina faller ihop på golvet. Sandor gör provet.

Kapitel 7
50. Ida ska ha tjejkväll med Susanna och Therese, men egentligen vill hon göra något helt annat.
Vad?

Egentligen vill hon följa med Vanja och rida.
51. Sandor är i Stockholm. Vad har han bestämt sig för göra?

Sandor har bestämt sig för att träffa Ida.

52. Vad händer när tjejerna tittar på foton?

Fotot på Sandor dyker upp och Ida måste berätta vem han är.

53. Hur går det när Sandor ringer till Ida?

Hon är berusad och tror att det är Lukas som ringer. När Sandor inte säger något lägger hon på.

54. Hur reagerar Ida när Sandor ringer på?

Ida börjar gråta.

55. ”Katastrofen går inte att undvika.” Vad händer?

Susanna och Therese skrattar och säger att Sandor är söt och att de ska ha gruppsex. Till slut börjar Ida
också skratta.

56. Vem sätter stopp för tjejerna?

Idas mamma kommer ut och ryter ”SLUTA”.

57. Hur reagerar Sandor?

Han skriver att han inte vill ha Ida som vän och att han aldrig vill se henne.

58. Ida blir arg på sin mamma. Vad gör hon?

Hon flyttar hem till Lukas.

Kapitel 8
59. Susanna ska ha fest. Hon har bjudit Vanja och hennes pojkvän Erik. Varför har hon gjort det?

Hon har bjudit Vanja och Erik så att Ida ska kunna hämnas på Vanja.

60. Sandor besöker Christina på sjukhuset. Vad är det för fel på henne? Varför gråter hon?

Hon svälter sig. Hon gråter för att hon måste sluta dansa.

61. På festen vill Ida inte hämnas på Vanja. Therese tvingar henne. På vilket sätt?

Therese säger att hon ska berätta för alla om Idas mamma.

62. Hur hämnas Ida på Vanja?

Ida raggar upp Vanjas pojkvän Erik och drar med honom in i ett sovrum när alla ser det.

63. Ida avbryter sin hämndaktion. Vad gör hon?

Hon sticker från festen och skriker till Susanna och Therese att hon hatar dem.

64. Sandor känner sig som en i gänget. Varför gör han det?

Han berättar att han har slutat dansa och att han vill börja i fotbollslaget.
Han dricker öl.
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65. Vad händer när Ida kommer hem och vill be sin mamma om förlåtelse?

Hennes mamma verkar vara död och Ida ringer 112.

66. Hemma gör Sandor något oväntat. Vad gör han?

Han berättar för sina föräldrar att han har slutat dansa.

67. Vad händer när Ida kommer hem från sjukhuset?

Lukas börjar banka på dörren. Han är berusad och skriker att hon är en hora som har varit ihop med Erik.

68. Vad gör Ida?

Hon ringer till Sandor, som tröstar och hjälper henne.

69. När Idas mamma kommer hem från sjukhuset fattar de ett beslut. Vad ska de göra?

De ska börja rida tillsammans.

Kapitel 9
70. Varför har Sandors mamma slutat prata med Sandor, tror du?

Eget svar. Förslag: Hon är besviken för att han har slutat dansa.

71. Vad gör Ida när hon kommer till skolan?

Hon pratar med Susanne och Therese och undrar om de skäms för det de gjorde mot henne och hon ber
Vanja om förlåtelse.

72. Ida åker tåg till Sandor. Vad berättar de om sina mammor?

Sandor berättar att hans mamma fortfarande är sur för att han slutade dansa. Ida berättar om att hon har
tagit sin första ridlektion och att hennes mamma bara slängde sig upp på hästen, som ingenting,

73. Ida följer med Sandor till skolan och är med på lektionerna. Hur reagerar hans klasskamrater?

De ställer frågor till henne och ser beundrande på henne. En tjej tittar kritiskt på henne.

74. Sandor bjuder Ida på restaurang, men det blir inte så bra. Varför då?

Ida säger att Sandor inte visar vem han är för sina polare. Sandor säger att hon bara snackar på.

75. Vad anklagar Sandors mamma Ida för?

Sandors mamma anklagar Ida för att hon har förändrat honom. Han har slutat dansa och är ute och festar.

76. Vad händer på festen?

Ida blir berusad och dansar och hånglar med Babak. När Sandor säger till Ida att han ska gå hem, skriker
Babak att han är en bög. Sandor kallar Babak för svartskalle och de börjar slåss.

77. Vem ingriper när Babak nästan dödar Sandor?

Valle ingriper.

78. Vad får vi veta om Valle?

Vi får veta att han är bög.

Kapitel 10
79. Vem är Sandor kär i? Hur förstår vi det?

Sandor tänker ofta på Ida och det gör ont när han tänker på henne. Han inser också att han inte är kär
i Christina.

80. Vad gör Sandor?

Han börjar dansa igen.
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81. Ida har förändrats Vad har hänt?

Ida har börjat rida och hon blir vän med Vanja som också rider på samma ställe.

82. Sandor får ett brev. Vad står det i brevet?

Han har kommit in på dansgymnasiet i Göteborg.

83. Ida skriver till Sandor. Vad berättar hon?

Hon berättar att hon blev så osäker när hon besökte Sandor. Hon berättar också att Sandors mamma
anklagade henne för att ha fått honom att sluta dansa och förstört hans liv. Idas mamma jobbar och Ida
har pluggat extra och kommit in på gymnasiet.

84. Vad gör Sandor med Idas mej?

Han raderar det.

85. Vad säger Idas mamma att hon ska göra?

Idas mamma säger att hon ska gå och titta på Sandor när han är med i uttagningen till en Europatävling i
dans.

86. Hur reagerar Ida när hon ser Sandor dansa?

Hon jublar högt och busvisslar och hon blir tårögd.

Kapitel 11
87. Sandor vinner tävlingen och Ida kommer till hans loge. Vad händer där?

Det går inte så bra. Sandor tycker att Ida kommer nu när det går bra för honom, men innan trampade hon
på honom. Han säger att han har träffat någon (Filippa). Ida går därifrån.

88. Hur slutar boken?

När Ida och Vanja går från dansföreställningen, kommer Sandor efter. Han berättar att han bara var ihop
med Filippa ett tag och att han hela tiden tänkte på Ida.

89. Tror du att Sandor och Ida kommer att vara tillsammans nu? Varför? Varför inte?

Eget svar.

