ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

PATRIK LUNDBERG

Onanisterna

ORD
uppropet (s. 4, rad 1) första dagen på en kurs eller i en skola
fläskig (s. 8, rad 11) ett annat ord för tjock
knega (s 22, rad 3) ett annat ord för att jobba
derby (s 23, rad 1) match där två lag från samma stad möts
vegetariskt (s 43, rad 9) som inte innehåller fisk eller kött
vegetarian (s 43, sista raden) en person som äter grönsaker, inte fisk eller kött.
genusvetenskap (s 44, rad 7) vetenskap om vilken roll kön spelar i samhället
lekis (s 47, rad 2) ett vardagligt och gammalt ord för förskola
kollektiv (s 57, rad 7) hus eller lägenhet där flera personer bor tillsammans
genus (s 60, rad 16) ett annat, mer vetenskapligt ord för kön
Det finns en hel del slanguttryck i Onanisterna. Leta efter andra exempel än dem i ordlistan
och skriv dem. Vilka slangord använder du?

FRÅGOR UNDER LÄSNINGEN
Kapitel 1
Vad ska Kim och Simon göra efter studenten? Varför?
Vad gör de efter uppropet?
Vilka matregler har Dino? Vad tycker du om dem?
Varför började Dino att äta så mycket?
Kapitel 2
Vad tycker Kim om att spela fotboll?
Vad är det som Kim och Dino tror ska få Simon att sluta prata?
Varför gick det så dåligt i skolan för Kim?
Kapitel 3
Vem bor Kim med?
Vad söker han för jobb?
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Kapitel 4
Vad tar Kim på sig för att gå på intervjun?
Är det en passande klädsel? Varför?/ Varför inte?
Bernst-Gunnar verkar inte riktigt vilja lyssna på Kim. Varför vill han inte det, tror du?
Hur lång tid tar Kims runda?
Hur ofta ska han arbeta?
Kapitel 5
Vem är Janne?
Varför behöver Ulrika två jobb?
Vad är det viktigaste att tänka på enligt Janne?
Hur känner sig Kim efter första rundan?
Kapitel 6
Vad händer under första lektionen på komvux?
Vad hade du gjort om du var Kim?
Vem är Robin?
Varför kramar Sandra honom tror du?
Varför pratar Kim inte med Simon?
Kapitel 7
Varför går Kim inte till fotbollsträningen?
Vad gör Dino för att tjäna pengar?
Vad skulle Kim vilja jobba med?
Kapitel 8
”Du vet vad som gäller”, säger Kim till Dino. Vad menar han?
Vad gör klacken mot Johan Järnberg? Vad tycker du om det?
Vad händer när han gör mål?
Kapitel 9
Hela stan samlas på samma pub i Sölvesborg. Hur ser det ut i din hemstad?
Johnny, fotbollsspelaren, är där. Vad händer?
Varför gör Simon så tror du?
Kapitel 10
Hur mår Simon dagen efter?
Vad känner Kim tror du?
Kapitel 11
Vem träffar Kim på jobbet?
Hur går Kims första, egna pass?
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Kapitel 12
Sandra frågar vad som hänt Simon. Vad svarar Kim?
Klassen ska läsa dikter och Kim får två rader av Karin Boye. Kim säger att han inte fattar
någonting. Förstår du? Vad handlar de om?
Sandra berättar om en koppling mellan dikten och fotboll. Vilken?
Vad gör Kim efter lektionen?
Kapitel 13
Kim, Simon och Dino pratar mycket om mat och vikt. Vad är det de ska tävla om?
Hur går det?
Vad tror du Sandra tänker när hon ser dem?
Kapitel 14
Vad tror Robin att hon tänker om dem?
Varför vill inte Kim berätta för Dino att han ska träffa Robin, tror du?
Kapitel 15
Kim har varit hos Robin tidigare. Hur får vi veta det?
Var är Robins föräldrar?
Varför behöver Robin jobba?
Vad är Robins förklaring till vad feminism är?
Vilken musik gillar både Robin och Kim?
Vad tror Kim att Robin vill göra? Varför?
Robin ser lurig ut när han pratar om Nora. Varför gör han det, tror du?
Kapitel 16
När träffades Kim och Robin för första gången?
När och varför tappade de kontakten?
Hur förändrades Robin efter det?
Vad tycker du om Kims val? Hur hade du gjort?
Vad får du veta om Nora?
Kapitel 17
Återigen ljuger Kim. Om vad och varför?
Kapitel 18
Vad beställer Kim på pizzerian? Varför?
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Kapitel 19
Ännu en lögn. Vad ljuger Kim om nu?
Hur lärde Sandra och Robin känna varandra?
Hur skulle det vara att ha en kompis som lärare?
Var bor Sandra?
Kim blir bjuden på fest, men måste lova att inte ta med några kompisar. Varför?
Är de idioter? Vad tycker du?
Kapitel 20
Vem dyker upp i kollektivet på lördagens fest?
Hur ser hon ut?
Kim har trott att Robin är bög. Har han rätt eller fel?
Vilka åsikter har August och Valdemar om genus och musik?
Vilka skillnader finns mellan hur Kim festar i Malmö och i Sölvesborg? (Jämför också med
tidigare kapitel.)
Kapitel 21
Vad tycker Kim om Nora?
Äntligen berättar Kim för Dino och Simon att han umgås med Robin. Hur reagerar de?
Dino, Simon och Kim har som tradition att äta söndagspizza. Har du några traditioner med
dina vänner eller släktingar?
Kapitel 22
Vad tycker Kim om tidningsjobbet?
Vad vill han göra för att förändra det? Varför?
Kapitel 23
I det här kapitlet får vi veta mer om Kims plan. Vad går den ut på?
Hur förbereder Kim och Robin sig?
Vad är det för lappar de ska dela ut?
Vad händer efter tidningsrundan?
Vad tycker du om de tre förändringar Kim och Robin gör? Varför?
Vilka resultat får förändringarna?
Kapitel 24
Vilka vill hjälpa Kim och Robin och med vad?
Kapitel 25
Vad tycker Bernst-Gunnar om allsången och de andra aktiviteterna?
Vad är det som får honom att ändra åsikt?
Varför tycker Kim att Janne ska intervjuas?
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Kapitel 26
Vad har hänt med Kims kondition? Varför?
Varför tror du att Kim inte längre drömmer om att spela i A-laget?
Tycker du att han gör rätt som tackar nej? Varför/Varför inte?
Kapitel 27
Vad får vi veta om Noras liv?
Vad gör Nora och Kim i klädaffären?
Hur viktiga är kläderna för vår identitet tror du? Förklara och ge exempel?
Vad händer på kvällen?
Kapitel 28
Kim är lycklig, men också orolig nästa morgon. Varför?
Hur reagerar Dino när Kim berättar om Nora?
Kapitel 29
Varför blir Dino ledsen då de spelar fotbollsspel?
Kapitel 30
Vad bestämmer sig Kim för gällande fotbollen?
Vad gör han på kvällen?
Kapitel 31
Vad gör Kim nu under veckorna?
Varför säger han upp sig från jobbet?
Vad har hänt med Simon och Dino?
Hur reagerar Nora när hon får Kims dikt?
Kapitel 32
Varför dricker Kim så mycket på festen?
Vad säger Valdemar om Sölvesborg och människorna där?
Hur tror du Kim känner när de skrattar åt ”snubbar som glor på fotboll och går till pizzerian
när de ska festa”?
Varför bestämmer han sig för att sluta ljuga?
Hur säger han att personerna i kollektivet är?
Kapitel 33
Vad är det Dino vill berätta?
Varför äter han så mycket just idag?
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Kapitel 34
Robin och Kim fyller 20 år samma dag. Vad föreslår Sandra att de ska göra för att fira?
Kapitel 35
Vad säger Simon när Kim berättar om festen?
Vad tycker han om Kims agerande under hösten?
Kapitel 36
Vad ger Sandra för råd till Kim inför framtiden?
Varför heter boken Onanisterna?
”Lyckligast är den som har både rötter och vingar”, säger Sandra. Vad menar hon, tror du?
Kapitel 37
Vad har Kim bett sina vänner i Sölvesborg och Malmö om?
Kapitel 38
Hur sitter personerna i början av festen?
Vad händer sedan?
Nora kommer dit. Hur känner Kim när han ser henne?
Varför tror du att hon är där?
Kapitel 39
Vad händer efter tolvslaget?
Vad är det för föreställningar de två gängen har planerat?
Hur skulle du ha reagerat om du var Kim?
Kapitel 40
Det är morgonen efter festen. Hur ser det ut i klubbstugan?
Hur slutar boken?
Vad tycker du om slutet? Varför?
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EFTER LÄSNINGEN
Teman
Teman är stora ämnen och känslor som tas upp i skönlitterära texter. Vanliga teman är
kärlek, hat, vänskap och ondska.
Vilka av följande teman tycker du finns i Onanisterna?
kärlek

vänskap

ilska

ensamhet

lycka

lögner

oro

förväntan

hat

glädje

förvirring

ensamhet

Svara så här:
Jag tycker att ________________ är ett tema i boken eftersom ___________________
________________________________________________________________________
Finns det andra teman i boken tycker du? Vilka?
________________________________________________________________________

Identitet
Ett stort tema i Onanisterna är identitet och svårigheten att våga vara sig själv, eller ens veta
vem man egentligen är. Kim är som olika personer med sina gamla vänner Simon och Dino
och med Robin och de nya vännerna.
Jämför Kim i olika situationer med hjälp av ett så kallat venndiagram, t.ex. fotboll i
Sölvesborg, feminism i Malmö, Håkan Hellström på båda ställena.
I Sölvesborg				

Gemensamt				
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Hur förändras Kim under bokens gång? Använd följande ord som stöd.
Först _____________________________________________________________.
Sedan ____________________________________________________________.
Därefter __________________________________________________________.
Slutligen __________________________________________________________.

RECENSION

Vad tyckte du om boken? Använd följande meningar som stöd:
Jag tyckte om att …
Det bästa med boken var att …
Den person jag tyckte bäst om var …
Min favorithändelse var när …
Det var roligt …
Jag tyckte inte om att …
Det var konstigt …
Jag undrar varför …
Jag hoppas …
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DISKUTERA

•

Mat spelar en stor roll i Onanisterna. Vad symboliserar maten tycker ni? Vad säger det en
person äter om ens personlighet? Har det egentligen någon betydelse vad man äter?

•

Kim ljuger för att dölja sina olika liv. Vad tycker ni om det? Hade han kunnat gör på
något annat sätt? Har ni ljugit någon gång för att slippa erkänna något?

•

Kim har olika kompisar. Är de bra vänner? Varför?/Varför inte? Hur tycker ni att en riktigt
bra vän ska vara?

•

Kim och Robin delar ut tidningar. Kims största dröm är dock att bli journalist. Vilka jobb
har ni haft? Vilka skulle ni vilja ha?

•

Killarna försöker muntra upp sina arbetskamrater med allsång och juice och delar
dessutom ut snälla lappar i brevlådorna. Hur brukar ni göra för att andra människor ska
bli gladare och må bättre?

•

Hur skulle ni vilja förbättra stämningen och gemenskapen i er klass, på er skola eller på
era jobb?

•

Simon och de andra fotbollskompisarna skämtar ofta om sex och kallar varandra för
bögar. Varför gör de så tror ni? Vad är det som gör att bög har blivit en förolämpning?
Vad har ni för åsikter om killarnas jargong (sätt att prata)? Är det skillnad på hur killar
och tjejer pratar? Ge exempel?

•

Vännerna i Malmö har åsikter om hur personer från landet är (s.94) och det är stereotypa
åsikter. Stereotyper är förenklade ideér som ofta används i filmer och böcker, t.ex.
att alla på landsbygden äter tacos och drömmer om att åka till Thailand. Vännerna i
Sölvesborg har också fördomar om dem från Malmö, som att de är som en pride-parad.
Är sådana förenklingar okej eller inte tycker ni? Vilka andra stereotyper känner ni till?

•

En sorts stereotyper skapas av de könsroller som finns för män och kvinnor. Vilka
oskrivna regler finns för män och kvinnor och vad tycker ni om dem? Finns det saker som
är okej bara för män eller bara för kvinnor?
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TEXT OCH TANKE

Skriv dina tankar om följande citat från Onanisterna. Välj sedan tre egna citat och skriv dina
tankar även om dem.
”Kukhäxa, läser hon högt. På högstadiet i Malmö kallade de mig för Sandra. De var 14 år.” (s 18)
”Det är väl så här livet ska vara. Knega hela veckan och supa varje helg tills man dör. Det går
ju inte att leva på att skriva texter som ingen läser.” (s 22)
”Jag tänkte på Simon, den dåren. Han visste att han inte skulle ha en chans mot Johnny.
Ändå offrade han sig, för min skull.” (s 29)
”Vi ska göra motstånd. Mot ångesten på jobbet och mot smärtan. Vi ska göra varje arbetspass till en fest. Vi börjar med allsång.” ( 69)
”Jag blir som en helt annan person med mina nya kläder. En sådan som hade fått stryk på
puben hemma i Sölvesborg. De andra i kollektivet jublar när de får se mig. Jag är nöjd med
att se ut som en av dem nu.” (s 82)
”… jag tror att du har missförstått. Jag vill inte ha ett förhållande. Jag ville bara ha någon att
ligga med.” (s 92)

SKRIVUPPGIFTER

Om en vän
Kim och Robin träffades första gången när de var små. De var vänner i många år, tappade
sedan kontakten, men blir i boken vänner igen. Skriv en text där du beskriver en riktigt bra
vän som du har eller har haft. Berätta t.ex. om hur ni träffades, vad ni brukar/brukade göra
tillsammans, hur personen är och varför hen är/var en sådan bra vän.
Använd uttrycken nedan som stöd.
Jag ska berätta om …
Vi träffades …
Vi brukade …
Vi brukar …
Ibland …
Det roligaste vi gjort tillsammans är …
X är …
Det bästa med X är att …
X är en riktigt bra vän eftersom …
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Brev
Kim har svårt att få ihop sina två världar, den i Sölvesborg och den i Malmö Skriv ett brev till
honom där du ger råd om hur han ska göra för att våga vara sig själv och slippa ljuga.
Dagbok
Onanisterna utspelar sig från höstterminens början till nyårsdagen. Skriv Kims dagbok under
tre av dagarna under dessa månader. Koppla tydligt till rätt kapitel i boken.
Artikel
Dino får kontakt med Kalmar FF. Vad står det i tidningen om det? Skriv en artikel som skulle
kunna publiceras i tidningen i Sölvesborg eller en som passar bättre i Kalmar.
Använd rubriken ”Sölvesborgsspelare värvas till Kalmar FF”.
eller
Skriv en artikel om det Kim och Robin gör för och tillsammans med sina kollegor på
nätterna.
Använd rubriken ”Tidningsbud sjunger på nätterna”.
Din artikel ska besvara följande frågor:
Vad har hänt?
Var hände det?
När hände det?
Varför hände det?
Vilka var inblandade?
Vad händer nu?
Credo
Kim funderar mycket över vem han egentligen är och vad han tycker är viktigt. Han borde
ha skrivit ett credo för att reda ut sina tankar. Ett credo är en text om vad en person tror på.
Vad tror du på? Skriv ett credo och börja varje stycke med ”Jag tror …” Du kan fortsätta med
att förklara varför du tror så, t.ex. ”Jag tror att det är bra att vara ärlig, eftersom det är lätt
att någon blir sårad.”
Vad händer sedan?
Vad händer med Kim, Simon, Dino, Robin, Nora och de andra? Skriv kapitel 41 i Onanisterna.
Bestäm när det ska utspela sig och berätta vad som händer med alla viktiga personer.
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