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Lärarhandledning till
Slagsmål av Karl Modig

Till dig som lärare
Denna lärarhandledning är framtagen till Karl Modigs roman Slagsmål.  De olika 
uppgifterna är tänkta att användas på gymnasiet. 

Sammanfattning av boken
Slagsmål är en roman som behandlar ämnen som kärlek, sorg, trauman, vänskap och 
våld. Det är också en roman som behandlar manlighet och mäns relation till varandra. 
Huvudpersonen Conny har hamnat i en våldsam spiral. Han söker sig till slagsmål och 
vet precis vad han ska göra för att starta ett. Våldet är det som Conny vet och kan. Det är 
det som får honom att känna. Man får följa Connys liv i fragmentariska nedslag, både i 
ett nutida handlingsplan och ett dåtida, vilket skapar dynamik i berättelsen samtidigt som 
bilden av Conny fördjupas. 

Om författaren
Karl Modig är författare och skriver ungdomsböcker. 
Han debuterade 2016 med Superkrafter på gott och ont 
som 2018 följdes av Döden är inget skämt. Slagsmål är 
hans tredje roman.

Introducera romanen
Introducera romanen genom att visa omslag och 
titel. Vad kan en bok som heter Slagsmål handla om? 
Låt eleverna fundera på egen hand, samtala sedan i 
smågrupper och lyft avslutningsvis deras tankar i helklass. Läs sedan baksidestexten högt. 
Stämmer texten med deras inledande tankar kring handlingen?

Gemensam läsning
Läs boken tillsammans i klassen. Dela upp läsningen i 6 etapper och låt varje etapp följas 
av samtal och diskussion. Låt eleverna under sin läsning få skriva ner sina reflektioner 
utifrån en reflektionslogg kallad Text & Tanke. Text är de citat, avsnitt, meningar, stycken 
som eleverna reagerar på under sin läsning. Tanke är de tankar som citaten, avsnitten, 
meningarna, styckena väcker hos eleverna.

Gör gärna reflektionsloggen digital genom ett delat dokument. Då kan du som lärare följa 
med eleverna i deras individuella läsning. Loggen kan förtydligas med exempel. Nedan är ett 
förslag på en logg med ett par exempel. 
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Text
I denna kolumn skriver du in dina citat eller 
de avsnitt, meningar och/eller stycken som 
du reagerat på under din läsning. Glöm inte 
ange sidnummer. Varje citat/avsnitt/mening/
stycke skriver du in i en egen ruta. 

Tanke
I denna kolumn skriver du in vilka tankar, 
känslor och/eller funderingar som citatet/
avsnittet/meningarna/styckena väcker. Ta 
gärna hjälp av följande börjor.

Jag förstår inte…
Jag undrar…
Detta påminner mig om…
Jag tror att…
Jag är förvånad över… 
Jag skulle vilja veta…
Om jag var…
Jag inser att…
Jag vill veta mer om…
Jag blir nyfiken på…
Jag är förvånad över…
Jag är inte säker…
Jag minns…
Jag känner igen…
Jag tycker…
Jag blir...

Titeln Slagsmål. Titeln är skriven med svart färg. Det 
förstärker min känsla av att boken ska 
handla om våld. Kanske handlar den om 
någon som slåss och som ofta hamnar i 
slagsmål.

s. 5: ”Bollen flyger förbi, studsar mot 
asfalten och landar bredvid en av killarna. 
En kort kille med ett stort flin. Han plockar 
upp bollen och vi väntar på att han ska kasta 
tillbaka den men han står bara still.”

När man var yngre och spelade boll var 
man alltid lite rädd för de äldre killarna. De 
såg så tuffa och farliga ut. Råkade bollen 
hamna hos dem gick man hellre därifrån än 
hämtade bollen.

Låt loggarna vara utgångspunkt för diskussion i smågrupper. 
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Vill man bygga på med ytterligare diskussionsfrågor under eller efter läsningen kommer här 
några förslag:

 ▶ Modig har valt att skriva utifrån två tidsplan – ett nutida och ett dåtida. Hur påverkar det 
din läsning?

 ▶ Hur skulle du vilja beskriva Conny?
 ▶ Vad innebär det att vara manlig?
 ▶ Hur skildras manlighet i boken?
 ▶ Varför berättar inte Conny för någon om det som händer i hans förhållande?
 ▶ Conny har en tjejkompis men hans flickvän tillåter inte honom att träffa henne. Varför är det 

så, tror du? Kan du känna igen dig i Connys situation?
 ▶ Är det viktigt att vara en i gänget? Vad tänker Conny och vad tänker du?
 ▶ Hur långt är en människa beredd att gå för att passa in? Diskutera och ge exempel från 

romanen. Fundera också över vad du själv tänker kring denna fråga.
 ▶ Är Slagsmål en ”manlig” roman?
 ▶ Slagsmål behandlar flera olika teman bland annat identitet, manlighet, kärlek, sorg, trauman 

och relationer. Hur tar de sig uttryck i romanen? 
 ▶ Romanen är skriven utifrån ett jag-perspektiv. Hur är det att läsa boken utifrån detta 

perspektiv? Hade du upplevt handlingen annorlunda om den exempelvis hade varit skriven 
utifrån ett tredjepersonsperspektiv (han/hon/hen)?

Undersök kapitelrubrikerna
Slagsmål är uppbyggd med förhållandevis korta kapitel. Alla kapitel består av ett eller ett par 
ord. Låt eleverna samla på kapitelrubriker. Vad är det för ord som används? Kan man se en 
röd tråd mellan dem? 

Använd därefter kapitelrubrikerna till eget skapande. Kanske väcker en del av kapitel-
rubrikerna en känsla, en tanke eller en bild. Låt eleverna illustrera, skapa, skriva kring dem. 
Låt eleverna själva bestämma form. Kanske blir det en seriestrip, kanske en dikt, kanske ett 
fotografi eller en teckning. Låt fantasin flöda. När alla elever skapat kan de få redovisa sina 
tolkningar för varandra eller i smågrupper.

Diskussionsuppgift – Normer
I denna uppgift får eleverna diskutera normer och framför allt normer kring manlighet 
och kvinnlighet. Arbeta med frågorna nedan och låt eleverna fundera enskilt men också 
diskutera med andra. Utgå från vårt nutida samhälle. 

 ▶ Vad anses vara manligt? 
 ▶ Vad anses vara kvinnligt?
 ▶ Vad händer om man bryter mot normen för manlighet kontra kvinnlighet?
 ▶ Hur framställs manlighet och kvinnlighet i boken? Vilka olika typer av män och kvinnor är 

gestaltade? 
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 ▶ Vem/vilka av karaktärerna kan gå utanför normen och vem/vilka tvingas hålla sig inom 
den?

 ▶ Vad kan man göra för att förändra på rådande normer? Vad kan du göra för att påverka?

Skrivuppgift - Perspektivskifte
I denna uppgift får eleverna testa att byta perspektiv och skriva om ett kapitel utifrån 
en annan synvinkel. Hur skulle kapitlet ha sett ut om det exempelvis varit skriven ur 
flickvännens perspektiv, tjejkompisens perspektiv eller någon av de som hamnat i slagsmål 
med Conny? Låt eleverna exempelvis arbeta med något av följande kapitel:

 ▶ Ett minne (s. 5)
 ▶ Svag Då (s. 17)
 ▶ Fiska Nu (s. 28)
 ▶ Översittare Då (s. 47)
 ▶ Chips Då (s. 161)
 ▶ Pojke Nu (s. 170)
 ▶ Slagsmål Nu (s. 191)

Avsluta med att diskutera vad som händer med texten/handlingen när man byter perspektiv.  
Hur påverkas läsningen av detta perspektivskifte?

Avslutande reflektion
Avsluta med att titta på klippet där författaren Karl Modig samtalar om sin bok med Bim 
Eriksson: https://youtu.be/HXpLs9QoEdQ.

Låt eleverna reflektera över det författaren lyfter fram. Stämmer Modigs bild av boken med 
den som eleverna har? Vilka skillnader och likheter finns? Har eleverna svårt att jämföra kan 
du ta hjälp av följande frågor:

 ▶ Är Slagsmål en ”killig” bok?
 ▶ Är det slagsmålen som för handlingen framåt?
 ▶ Har killar svårt att tala om känslor med andra killar?
 ▶ Håller du med om att boken har många lager? 
 ▶ Är Slagsmål en ”mörk” bok?
 ▶ Vilken av karaktärerna är din favorit?

Handledningen är framtagen av
Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia
www.jennyedvardsson.se 


