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LÄRARHANDLEDNING
FÖR ÅK 5-7
av Malin Eriksson Sjögärd och Alice Hymna Ramnehill

Lärarhandledningens upplägg och innehåll
Välkommen till lärarhandledning för Fat Dance. Här kan du som lärare få stöd i
hur du med boken som utgångspunkt kan samtala med eleverna om viktiga tema
kring kropp, mobbning, genus och normer. Vi vill rekommendera dig att högläsa
boken för klassen då det kan ge en möjlighet till fördjupade samtal. Men lärarhandledningen kan också användas om eleverna läser boken enskilt.
Handledningen börjar med reflektionsfrågor under läsningens gång. Om ni högläser boken kan läraren leda ett samtal kring reflektionsfrågorna efter respektive
kapitel. Om eleverna läser enskilt kan de få reflektionsfrågorna utskrivna och skriva svar i en läsdagbok.
Efter reflektionsfrågorna följer några reflektionsuppgifter att arbeta med efter att
boken är utläst. Detta följs av en skrivuppgift, där eleverna med inspiration från
boken får skriva en egen novell.
Boken kan väcka mycket tankar och känslor hos eleverna som de inte vill dela med
andra. Ge därför gärna eleverna en skrivbok, som ska vara deras “privata bok” under läsningen. Denna bok ska de få som sin egen och ingen (inte ens läraren) ska
läsa den om inte eleven själv vill. Där kan de skriva tankar som bara är för dem
själva. Det är alltså inte samma bok som läsdagboken skrivs i.

Lärarhandledningen är framtagen av bokens författare Malin Eriksson Sjögärd, som
också är utbildad lärare och lektor i kreativt skrivande tillsammans med Alice Hymna
Ramnehill, leg psykolog och skrivarpedagog.
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Presentation av boken
Maddi älskar att dansa och inspireras av sin kusins dansgrupp Fat Dance. Synd att
de ska bo så långt bort som i Göteborg. Maddi är tjock och tycker om att vara det.
Det har kompisarna i klassen svårt att förstå. Men så börjar Elli i klassen, Elli som
identifierar sig som hen och förstår hur det är att vara normbrytande. Tillsammans
smider de högtflygande planer för framtiden. De ska starta en egen dansgrupp.
När Maddi får frågan om att dansa med Fat Dance bjuder hon med Elli. Men Elli
får inte vara med eftersom gruppen bara är för tjocka. Maddi hamnar mitt emellan
dem hon älskar mest.

”

Äntligen en kroppspositiv bok för våra unga! Stärkande
och hoppingivande läsning för alla som fått känna på hur
tufft det kan vara att stå utanför normerna.
– Kajjan Andersson, kroppsaktivist och författare till
Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap .
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Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni
kan arbeta med utifrån boken
Åk 4-6 Svenska
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Tala, lyssna och samtala
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Berättande texter och sakprosatexter
• Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser
människors villkor och identitets- och livsfrågor.
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper
och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Åk 7-9 Svenska
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
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Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord
och föra anteckningar.
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper
och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Nya ord i språket.
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Åk 4-6 Samhällskunskap
Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets
rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Samhällsresurser och fördelning
• Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till
kommunikation och elektronisk handel.

Åk 7-9 Samhällskunskap
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till
exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
Information och kommunikation
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
•

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet,
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•

samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation
samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier
utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna
i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman
med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan
yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka
beslut.

Centralt innehåll i kurserna är hämtat från skolverket.se
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Innan ni börjar läsa!
Presentera bok och författare
Börja med att låta eleverna få tänka vad de tror att boken kommer att handla om.
Låt alla elever få ta del av omslaget, förslagsvis genom att projicera bilden på väggen. Arbeta sedan enligt EPA-modellen:
Ställ en eller ett par öppna frågor, till exempel:
• Vad kommer boken att handla om?
• Vem/Vad ser vi på bilden?
• När utspelar sig handlingen?
Enskilt: Uppmana eleverna att formulera sina tankar tyst för sig själva.
Par: Låt eleverna samtala i par om vad de har tänkt.
Alla: Välj ett sätt att lyfta allas tankar; låt varje par eller några par får dela med sig
till hela gruppen om något som de har pratat om. Alternativ så väljer du som lärare
ut några saker som du hört att eleverna pratat om.
Tips! Gör korta anteckningar under EPA-arbetet så kan ni jämföra om förväntningarna besannades eller inte då boken är utläst.
När ni presenterat boken så ge också tid till att presentera bokens författare! Skriv
gärna ut och dela författarens presentation till eleverna eller läs den högt för dem.
Presentationen hittas på sid 7 i lärarhandledningen.

Boka ett författarbesök!
Under ett författarbesök berättar Malin mer om boken och sitt övriga författarskap. Klassen får också göra skrivövningar och det går att kombinera ett författarbesök med arbete med handledningen. Hon bokas via Författarcentrum, men om
ni är intresserade kan ni också kontakta henne direkt via mejl:
malinsbocker@outlook.com
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Hej,
Jag heter Malin och har skrivit Fat Dance. Jag har skrivit snart trettio böcker, men det är fortfarande lika spännande varje gång jag ska börja skriva en
ny bok. Först vet jag inte vad den kommer handla om. Men så dyker det upp
en person i min fantasi. Denna gång kom Maddi, och ville att jag skulle berätta
hennes historia. Jag kände direkt att Maddi var en speciell person som jag
ville lära känna bättre. Så jag började skriva.
Snart förstod jag att Maddi hade något riktigt viktigt att berätta. Det finns
många som tycker att det är bäst att vara smal. Det är så dumt! Vi är alla
olika. Vi ska inte jämföra våra kroppar, vi ska leva och ha glädje av den kropp
vi har fått.
En annan värld är möjlig, det har Maddi visat mig. Jag hoppas att du också
känner det när du läser Fat Dance.
Ha det bäst! Malin

Vill ni veta mer om Malin eller följa henne på sociala medier:
IG: @malinerikssonsjogard
FB: Malin Eriksson Sjögärd
WWW: malinsbocker.com
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Reflektionsfrågor under läsning
Efter kapitel 1
Sindra klagar på att hon har ätit en chokladboll för mycket. Vad väcker det för
tankar och känslor hos Maddi? Tror du att det också kan väcka jobbiga tankar och
känslor hos de andra runt bordet?
Normer är regler för hur man ska bete sig, som alla vet om och som man oftast
inte behöver tala om. En norm är till exempel att man inte går runt naken i skolan.
En annan norm är att man tackar när man har fått någonting. Borde det finnas en
norm om att man inte ska säga att man känner sig tjock eller smal? Varför? Varför
inte?

Efter kapitel 4
För Maddi blir det väldigt jobbigt när hon ska prova kjolen på Modemax. Vad är det
som gör att det är så jobbigt? Är provrum en extra jobbig situation? Tror du att det
är vanligt att man tänker att det är ens egen kropp som är fel när ett klädesplagg
inte passar? Finns det något annat sätt att tänka på? Hur tror du att Emy hade
tänkt?
Borde klädaffärerna ha fler storlekar? Jämför Maddis känsla när hon provar klänningen på Röda korset. Vad känner hon då? Varför känns den situationen bättre för
henne?

Efter kapitel 5
Både Maddi och Leyla känner att de förändras och de vill visa världen att har gjort
det. I kapitel 2 berättar Maddi att alla i skolan tyckte det var konstigt när hon började sminka sig. Och att det finns regler som säger att man inte får förändras. I
kapitel 5 är det Leyla som börjat sminka sig och gjort om sitt rum. Kan det kännas
svårt att ändra sig? Hur kan man göra det lättare för andra att få förändras?

Efter kapitel 7
Maddi blir arg på Sindra när Sindra säger att Maddi inte är tjock. Varför tror ni att
Sindra säger så? Varför blir Maddi arg? Kan det kännas mer fel att säga till en person att den är tjock än att den är smal? Varför? Hur känns det när någon kommenterar ens kropp? En lösning kan vara att man låter bli att kommentera andra
människors kroppar. Tycker ni att det är en bra norm? Varför? Varför inte?
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Efter kapitel 10
Elli är icke binär. Att vara icke-binär kan innebära att varken vara tjej eller kille,
som Maddi säger i kapitlet. Det finns många olika sätt att vara icke-binär på. Elli är
ju hen och i kapitel 9 läste ni om när hen kom hem till Maddi för första gången och
träffade Maddis mamma. Maddi är orolig för att hennes mamma inte ska acceptera Elli. Varför tror ni att det finns personer som inte vill acceptera Elli? Hur tror ni
att det får Elli att känna sig?

Efter kapitel 12
Hur tror du att det känns för Elli att inte få dansa med Fat Dance? Förstår du varför
hen inte får det? Vad tycker du att Maddi ska göra?

Efter kapitel 17
Är det svårt för Elli att förstå hur det är att vara tjock? Har du fått några nya tankar
kring varför Elli inte kan dansa med Fat Dance? I så fall vilka?
Ibland kan man dela vissa erfarenheter med vissa människor. Exempelvis om hur
det är att vara tjock, eller trans, eller kille, eller tjej. Det kan vara svårt att förstå
för den som inte delar de erfarenheterna och det kan då kännas lättare att prata
med dem som har samma erfarenheter och problem. Tycker du att det är bra att
det finns mötesplatser där bara människor som har samma erfarenheter möts?
Varför? Vilka fördelar finns? Vilka problem kan finnas?

Efter kapitel 19
Maddis mamma är orolig för att Maddi ska bli trakasserad på sociala medier. Vad
tror du att Maddis mamma tänker att hon kan råka ut för? Vad kan Maddi och Elli
göra om de råkar ut för obehagliga saker av det slaget? Är det vanligt att människor
använder en “fulare” ton mot varandra på sociala medier? Vilka fördelar och nackdelar ser du med sociala medier? Hur tror du Maddi tänker kring dessa fördelar
och nackdelar?

Efter kapitel 21
Vad tror ni Emys mamma Louise tycker om Fat Dance? Varför tycker hon så? Vad
skulle ni vilja säga till Emys mamma?
Påverkas man mycket av vad ens föräldrar tycker? Hur kan man göra om man känner att ens förälder tycker saker som inte är bra för en?

9

Efter kapitel 23
Varför beter sig Liam och Mohammed som de gör under redovisningen? Liam skriker ”knulla tjockisarna” och Mohammed skriker ”så jävla stora bröst”. Att skrika så
är sexuella trakasserier. Även i kapitel två så utsätter Liam Maddi för en liknande
situation när han frågar om hon har fått mens.
Hur känner Maddi när hon råkar ut för dessa trakasserier? Vad vill du säga till Maddi? Vad vill du säga till Liam?

Efter kapitel 25
Maddi inser att Fat Dance också kämpar. Att de inte är modiga och coola hela tiden. Men vad är mod egentligen?
• Är Maddi och Elli modiga när de väljer att dansa?
• Kan man säga att Maddi också är modig när hon bryter ihop och börjar gråta?
• Är det okej att inte orka vara modig ibland?
• Hur kan man göra för att hjälpa en kompis som är rädd och inte orkar kämpa?
• Kan man vara både rädd och modig på samma gång?
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Fördjupning efter att ni läst boken
Ni kan välja att göra en punkt eller flera

1. Dans i kroppen… och utanför kroppen
Finns det olika sätt att dansa på?
Fat Dance handlar om dans på flera olika sätt. Både hur det känns inuti en när man
dansar, men också hur det känns när andra tittar på en. Maddi berättar att hon
började dansa showdans men att det inte kändes bra. Emys dansgrupp i Göteborg
var en helt annan grej, där kände Maddi sig fri och stark.
Låt eleverna ha några minuters bikupa och prata med varandra om vad Maddi upplever är skillnaden mellan showdans och Fat Dance’s dansshow. Vad tänker Maddi
när hon dansar showdans och vad tänker Maddi när hon tittar på Emys grupp? Låt
sedan några av eleverna berätta vad de pratade om, eller gå runt till varje grupp
och låt dem berätta.
Fuldans – måste dans vara vackert att se på?
Maddi och Elli ”fuldansar Copacabana och Gangnam style” (s. 81). Låt eleverna
måla vad fuldans är för något under en liten stund. Om eleverna tycker att det är
klurigt att komma på ett motiv själv, kan de måla fuldansscenen ur boken. De kan
då ha boken bredvid sig och illustrera vad de läser. Det är helt okej att inte måla
figurativt utan bara de färger som de förknippar med fuldans.
Fråga sedan eleverna vad de tycker är skillnaden mellan att dansa för sig själv och
att dansa för andra. Måste dans vara vackert att se på? Vem bestämmer vad som
är vackert och inte?
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2. Relationer och självkänsla
Fat Dance handlar bland annat om att som ung kämpa med sin självkänsla och
sin självbild i en omvärld som värderar prestation och smala kroppsideal. En ofta
omöjlig och ångestprovocerande ekvation! I Maddis tillvaro finns både relationer
och sociala sammanhang som stärker henne och relationer som gör det värre.
Maddis tankar spelar ofta pingpong mellan självkritiska tankar och styrketankar
som vill se den andra sidan av myntet. För Maddi segrar de självmedkännande tankarna och hon väljer att lyssna på människor som bekräftar henne som okej som
hon är.
I den här övningen ligger fokus på att fånga upp hur olika relationer får Maddi att
tänka och känna som hon gör. Syftet är att hitta ett mer konkret sätt att prata med
eleverna om självkänsla och självbild, genom att prata om hur det känns att vara
Maddi i världen. Övningen görs med fördel enskilt eller i mindre grupper. Låt eleverna få varsitt blad av cirkeln som hittas på sid 13 i lärarhandledningen.
Inför övningen kan du projicera cirkelbilden på väggen och förklara ungefär såhär:
I mitten av cirkeln finns Maddi. I cirklarna utanför henne finns Maddis kompisar,
familj och bekanta. I de närmaste cirklarna finns de personer som kommer Maddi
allra närmast. T ex Maddis mamma. I de yttre cirklarna finns de personer som inte
står Maddi lika nära. Ibland kan det vara så att man vill att någon som är långt bort,
i ytterkanten av cirklarna, ska komma närmare. Exempelvis så ville Maddi att Elli
skulle komma närmare och i slutet av boken så är Elli mycket närmare än i början
av boken. Ibland kan det också vara så att man känner att någon kommer för nära
och man vill att den personen ska sluta tränga sig på. Ett exempel på en sådan person för Maddi är Liam, som Maddi skapar mer avstånd till i slutet av boken.
•
•

Be eleverna att placera in de personer som finns i Maddis cirklar. Förslag på
viktiga personer: Emy, Mamma, mormor, Sindra, Elli, Liam, Leyla, Hugo.
Gå sedan genom cirkeln gemensamt. Eleverna har kanske placerat olika personer olika nära Maddi, beroende på deras upplevelse av boken. Fråga eleverna
varför de placerat en person vid en viss cirkel. Fråga om eleven uppfattar att
personen är stödjande för Maddi? Varför då i så fall? Fånga gärna upp exempel
från bokens handling.

Ofta är personer som kommer en nära lite både och, både stärkande och oroande
på samma gång. Exempelvis Emy, men även Elli.
•
•

Vad är det som gör att Maddi vill att exempelvis Elli ska komma närmre?
Vad är det som gör att man vill att någon, exempelvis Liam, ska flytta sig längre
bort från en?
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Bilaga 1. Närhetscirkel

Kopplad till uppgift 2. Relationer och självkänsla på sid. 12 i lärarhandledningen
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3. Skrivövning
Låt eleverna enskilt (eller om de vill skriva i par går det också bra) få välja en av de
andra personerna som finns med i boken, exempelvis Hugo, Sindra, Zäta, Ari eller
Kalvin och skriv en novell utifrån dens perspektiv. Låt dem skriva ur jagperspektiv
eller tredje person. Det kan vara bra att gå igenom och repetera olika berättarperspektiv med dem innan.
Innan de skriver låt dem fylla i frågorna om den personen. Vissa svar kanske finns i
boken om den person de valt. Men många frågor finns inte, då får de fantisera fram
dem. Frågorna finns som kopieringsunderlag på sid. 15 i handledningen så att du
kan skriva ut och dela ut till eleverna.

Lär känna din huvudperson
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad heter personen? Både för och efternamn.
Rita din huvudperson.
Hur gammal är den?
Har din huvudperson någon familj? Vilka ingår i den?
Något som gör den glad?
Något som gör den ledsen?
Något som gör den arg?
Något som den är rädd för?

Plan för novellen

Innan eleverna skriver kan det vara bra att göra en plan för handlingen. Följande
frågor hjälper eleverna att hitta en konflikt och skapa en röd tråd för sin novell.
• Det finns något din huvudperson vill. Vad är det?
• Det finns ett problem som gör det svårt. Vad?
• Hur ska problemet lösa sig?

Börja skriv!

Nu har du mycket material för att skriva en novell. Bestäm om du vill skriva med
jag-berättare eller tredje person och börja skriv.
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Bilaga 2. Frågor för novellskrivande

Kopplad till uppgift 3. Skrivövning på sid. 14 i lärarhandledningen

Vad heter personen? Både för och efternamn.

Rita din huvudperson.

Hur gammal är den?

Har din huvudperson någon familj? Vilka ingår i den?

Något som gör den glad?

Något som gör den ledsen?

Något som gör den arg?

Något som den är rädd för?
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