
TUFFA KILLAR

Tolvårige Modulf tror att han är en superhjälte, men
i själva verket är han både ensam och utsatt. Tuffa
Killar är en actionfylld komedi om mobbning, med
mörka undertoner. Det är också en film om betydel-
sen av vänskap för att kunna stå emot grupptryck
och förändra hierarkier. Den har en humoristisk ton
och leker med actionhjältegenren där det fantastiska
integreras med det vardagliga, som gör det lättare att
närma sig ett svårt ämne med distans och ge oss ett
budskap utan att moralisera. 

Tuffa killar är en film som kan ge många ingångar
till mobbningens mekanismer, sedda både ur den
mobbades och mobbarens synvinkel, samt även för-
klarar varför många väljer åskådarrollen och inte gör
något för att hjälpa den som är utsatt. Filmen ställer
också frågor kring vilka drivkrafter det är som ska-
par mobbning och hur man kan skapa en trygg miljö
för alla elever på en skola.

Rek. från åk. 3
En filmhandledning av Eva Westergren

HANDLING
Modulf som snart skall fylla 12 år mobbas i skolan.
Samtidigt ser han på sig själv som en superhjälte som
genom att offra sig själv räddar de andra barnen från
att bli mobbade. Modulf sörjer sin far som är död
och varje dag sätter han in en stjärna i minnesboken
över pappan. Pappan är Modulfs förebild och också
en superhjälte som stod upp för de svaga. Det är från
honom som Modulf hämtar sin kraft att stå ut med
mobbningen. 

Varje dag när Modulf kommer hem från skolan är
han tvungen att hitta på historier för sin mamma om
varför han blivit skadad. Att erkänna att han blivit
mobbad är för Modulf att visa svaghet, vilket han
för pappans skull inte vill. 

När en ny flicka, Lise, flyttar in i grannhuset för-
ändras allt. Lise vill gärna vara vän med Modulf men
Modulf inser att Lise med sin speciella klädstil och
frisyr och sina 80-talsglasögon kommer att bli ”det
perfekta mobboffret”. Speciellt om hon är tillsam-
mans med honom. 

I linje med sin vanliga avledningsförmåga gör
Modulf allt för att förhindra att Lise och han syns
tillsammans. Men Lise insisterar på att de skall vara
vänner och hon förstår också snabbt att Modulf är
mobbad och beslutar sig för att hjälpa honom att få
ett slut på mobbningen. Det visar sig att Lise har ett
och annat att lära ut om hur Modulf kan stå emot
de tuffaste killarna. 

Av rädsla för att Lise skall råka illa ut förnekar
Modulf sin vänskap med henne och hon känner sig
sviken. När Modulfs mamma, som hittills inte sagt
så mycket om pappan, berättar att han inte var
någon superhjälte utan snarare själv var mobbad,
brister det för Modulf. Modulfs värld rasar samman
men återigen kommer Lise till undsättning. Hon ger
Modulf mod att våga möta sina mobbare och med
hela skolan som åskådare leder konfrontationen till
en oväntad upplösning.
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MOBBNING
Hemma lever Modulf ut sin inre superhjälte. På sko-
lan är han frivilligt mobbad. På det sättet hoppas han
hindra att de andra barnen utsätts för mobbarna
Frank och Jörgen.

Modulf ser mobbningen som ett nödvändigt ont
för att skydda sina klasskamrater. I början av filmen
presenterar han sig själv och kommenterar scener där
han blir mobbad av Frank och Jörgen. Hur ser Mo-
dulf på sig själv? Vilken känsla skapar hans kom-
mentarer till det vi ser? 

I de inledande scenerna ser vi hur alla viker undan
när Modulf kommer till skolan och att ingen vill sitta
bredvid honom varken i matsalen eller i klassrum-
met. På vilket sätt beskriver filmen Modulfs ensam-
het och utsatthet? Hur står den bilden mot den bild
som Modulf ger av sig själv?   

Enligt Modulf är han en superhjälte som offrar sig
för de andra. Därför ljuger han för sin mamma om
vad han råkar ut för och döljer att han blir mobbad.
Som förebild har han sin döda pappa som enligt vad
Modulf tror också var en superhjälte. Varje dag sätter
han in en stjärna i sin minnesbok för att påminnas om
vem pappan var och för att skaffa sig krafter för att
vara den superhjälte som han själv tycker att han är. 

Den dag som Lise flyttar in med sin pappa i grann-
huset innebär början till en förändring för Modulf.
Modulf är rädd för att Lise också skall bli ett nytt
mobbningoffer och försöker därför undvika att hon
kopplas ihop med honom men han underskattar hen-
nes envishet och vägran att låta sig skrämmas av
mobbarna.

I en scen på väg hem från skolan möter Modulf
sina mobbare i skogen. När Lise kommer till platsen
är Modulf tvungen att erkänna att han blir mobbad
men Lise tycker att Modulfs sätt att skydda de andra
genom att själv utsätta sig är det dummaste hon hört.
Hennes åsikt är att mobbaren inte skall finna sig i att

bli mobbad och smider planer för att hjälpa Modulf
ur den situation som han hamnat i. Beskriv Modulfs
och Lises inställning till mobbarna i de inledande sce-
nerna! Varför vågar Lise provocera och göra mot-
stånd men inte Modulf? Hur reagerar Lise på
Modulfs erkännande? Hur hanterar Modulf insikten
om att Lise nu vet hur det är? 

• Vilken förklaring får vi i filmen till att just Frank
och Jörgen blivit mobbare? Hur ser den egentliga
hackordningen ut på skolan? Vad är hög status och
vad är låg status? Varför är Modulf ”det perfekta
mobboffret”? Hur skaffar sig den som mobbar ett
övertag och hur beroende är den som mobbar av att
bli sedd och få sina handlingar bekräftade? 

• Mobbarna har ett gäng elever som bara betraktar
mobbningen av Modulf. Vilken roll spelar de som
inte deltar i mobbningen utan bara tittar på? 

ATT GÖRA MOTSTÅND
Lise är helt oberörd och omedveten om vilken mål-
tavla hon kan bli för mobbarna. Dessutom bär hon
sitt annorlundaskap med stolthet och vägrar att to-
lerera mobbning. Hon har till skillnad mot Modulf
sina egna tricks för att försvara sig. Lise och Modulf
har helt olika inställning till mobbning. De har också
helt olika personligheter. Försök att beskriva deras
karaktärer och vad det är som gör att Lise vågar
göra motstånd men inte Modulf! Vilken betydelse
har hon för den utmaning som Modulf vågar utsätta
mobbarna för på slutet?  Vad är det som gör att
stämningen svänger och att de andra eleverna i stället
tar parti för Modulf? 

• Varför är det så lätt att bara hänga på och frysa ut
någon fastän man kanske egentligen inte vill? Vilka
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känslor är det som styr åskådarens beteende? Vad
krävs för att man skall våga gå emot gruppen och
våga säga emot? 

• Hur kan man ändra på den stenhårda hierarkin i
skolan som utgör grunden för mobbningen mot
Modulf? Finns det något annat sätt att ställa upp för
de som är svagare än det sätt som Modulf tillämpar? 

FÖREBILDER – RELATIONEN TILL PAPPAN
Modulf inbillar sig att det han håller på med är själv-
valt för liksom sin döda far vill han gärna beskydda
de svagaste. Förhållandet till pappan sätter in Mo-
dulfs handlingar i ett perspektiv som ger berättelsen
ett extra djup och Modulfs dyrkan av pappan får
stora konsekvenser för honom själv. I fantasin är han
en superhjälte med magiska krafter som skall fixa
maktbalansen i skolan. Modulfs superhjälteroll blir
ett sätt att se världen med andra ögon. Han lever i
en drömvärld där han använder superhjälterollen för
att bearbeta behov i verkligheten av att bli sedd och
uppskattad för sitt mod. Där han själv intalar sig att
han visar styrka ser andra bara rädsla och feghet. 

När Lise berättar för Modulfs mamma att Modulf
under många år blivit mobbad undrar mamman om
det har något med hans pappa att göra. Mamman
berättar äntligen sanningen om pappan; att han själv
var mobbad och aldrig lyckades kämpa emot. Att
han alltid var ledsen och inte orkade längre. Modulf
skriker att hon ljuger och rusar upp på sitt rum. Mo-
dulfs livslögn får sig en knäck och tvingar honom att
omvärdera sina handlingar. Vad betyder pappans
förebild för den roll som Modulf påtagit sig? Hur
hanterar Modulf sina nya insikter? Beskriv hur
Modulf reagerar på det som mamman säger! 
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• Vad händer i scenen i badrummet när Modulf ser
sig själv i spegeln? Vad är det för ett beslut han fat-
tar? Varför har inte mamman berättat tidigare om
hurdan pappan var?

VÄNSKAP
Allt förändras för Modulf när Lise flyttar in i
grannhuset tillsammans med sin pappa. Hon söker
Modulfs vänskap men Modulf är avvisande. Han
ser genast att Lise med sin speciella klädstil och sina
80-talsglaögon skulle bli mobbad och han försöker
undvika henne. 

Men Lise vill vara vän med Modulf och insisterar
trots Modulfs protester. Hon har en plan för hur hon
skall rädda Modulf och börjar träna honom i hur
han skall försvara sig med hjälp av aikido. De blir
kumpaner i kampen mot mobbarna men när Lise
själv blir mobbad och skadad sviker han henne. När
han ställs inför kravet att Lise också i fortsättningen
skall bli mobbad om han inte tar avstånd från henne,
känner Modulf att han inte har något val utan säger
till henne att han inte vill vara hennes vän längre. Att
Lise just nu behöver honom bryr han sig inte om.   

Modulfs förnekande av deras vänskap blir hans
stora svek mot henne. När Lise räddar Modulf ur
dammen håller hon ett argt tal: ”Jag vill inte vara
vän med dig. När jag behövde dig så svek du.” 

Att våga vara vän med någon som inte är accepte-
rad av gruppen kräver både mod och styrka. 

• På vilket sätt är Lise en lojal vän? Vad riskerar hon
genom att umgås med och stå upp för Modulf? På
vilket sätt försöker Modulf vinna tillbaka Lise? Vad är
det som gör att Modulf till slut hittar modet i sig själv
och vågar erkänna att det var han som behövde hjälp
och att det är Lise som är den verkliga hjältinnan? 



ATT BERÄTTA FÖR EN VUXEN
Mobbning sker ofta på platser utanför de vuxnas
kontroll. På väg till och från skolan, i skolmatsalen,
på skolgården. I filmen skildras de vuxnas undfallen-
het och brister i att se de signaler på mobbning som
finns. 

• Varför tror Modulf att det skulle bli värre om han
berättade för sin lärare att han blir mobbad? Vilken
roll är det som han tvingar sig själv att spela upp i
skolan? 

Modulf håller masken för sin mamma och hittar på
olika historier om vad som hänt på hemvägen. Hur
känner sig Modulf egentligen när han ljuger för sin
mamma? När Lise till slut berättar för mamman att
Modulf blir mobbad ser han det som ett svek, men
hennes mod och beslut blir en viktig vändpunkt. När
mamman berättar om vem pappan egentligen var be-
höver Modulf inte längre spela sin superhjälteroll
och låtsas att det inte gör ont att bli mobbad. 

• Hur bra är egentligen vuxna på att tolka signaler
på att mobbning försiggår? Varför är det viktigt att
berätta för någon vuxen?

• Hur kan man skapa en miljö där alla känner sig
trygga? 

SUPERHJÄLTEN
Filmen ger många associationer till actiongenren.
Ofta förstärks spänningen genom musiken och sättet
att klippa filmen på. När Modulf tränar aikido med
Lise blir han snabbt nästan övermänskligt skicklig,
något som passar till hans superhjälteroll. Hur för-
stärks den rollen genom hans kostym och de bilder
och affischer han har på sitt rum? 

• Hurdan skall en superhjälte vara enligt Modulf?
Vilka förebilder förutom pappan kan Modulf tänkas
ha? Hur fungerar det att försöka vara superhjälte i
verkligheten? 

• Hur ställs dröm och verklighet mot varandra i fil-
men? I vilka scener kan vi se att det är en drömvärld
som Modulf lever i? 

• Vilka superhjältar har vi själva mött på film och
vilka egenskaper har de?

RELATERADE TITLAR HOS FILMCENTRUM:
• Det finns bara en Jimmy Grimble
• Welcome to the Dollhouse
• Min vän Joe
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