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Rörelse är glädje för barn. 
Barn vill röra sig till musik. 
Rörelsen finns naturligt i barnet. 
I danslektioner för denna ålder 
handlar det om att ta vara på 
och uppmuntra barnets eget 
rörelsevokabulär. 

Dansglädje
Det är viktigt att karaktären på danspasset är lekfull och glädjerik. 
Det är också viktigt att ta barnen och deras dans och uttryck på all-
var, som något fint och värdefullt. På så sätt blir det en god atmos-
fär där barnen känner sig trygga att uttrycka sig och inte behöver 
vara rädda för att göra fel. Samtidigt känner de sig betydelsefulla 
och får tilltro till sin egen konstnärliga förmåga.

Det finns inga rätt eller fel i dansleken. Alla deltar utifrån sin egen 
förmåga och sina egna förut sättningar vilket skapar en viktig del-
aktighetskänsla och en glädje i att duga och att räcka till som den 
man är. 

RÖRELSEMUSIKGLÄDJE
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Möten
Vi möter oss själva och andra i dansen. Det yttre och inre samarbe-
tar, och man lär sig något om sig själv. I mötet med andra får man 
förståelse för hur andra kan uttrycka sig och man får inspiration 
av andras rörelsespråk. Du inspireras och inspirerar andra. I dan-
sen rör man sig tillsammans med andra. Genom dansen uppstår 
nya möten och nya relationer.

Dansen handlar till stor del om gemenskap, samspel och hän-
synstagande. När man till exempel rör sig runt i rummet, har 
man rätt till sin egen plats samtidigt som man lämnar plats till 
de andra  i rummet. Vi gör något tillsammans, lär oss färdiginövat 
material eller skapar koreografi gemensamt.

I en lek där alla deltar skapas 
delaktighet och samhörighet. 

I andra övningar får man 
vänta på sin tur och titta på 
andra, eller själv visa upp 
för andra. Ofta gör man öv-
ningar i par. Där är det vik-

tigt att ge och att ta.

I övningar som går ut på att 
spegla någons rörelser, blir jag 

bekräftad genom att rörelserna 
bekräftas av den andre. 

Kroppen
Den egna kroppens rörelsemöjlig-
heter utforskas i dansen. Med stöd 
från läraren kan barnen utmanas 
och uppmuntras i vad kroppen 

kan göra och hur man kan röra 
sig. Ett litet lillfinger kan röra 
sig eller hela kroppen samti-
digt. Kroppen kan röra sig med 
stela raka rörelser eller mjuka 
runda.

Alla har en egen, unik och fin 
kropp, designad av Gud. Att få 

upptäcka det gör oss tacksamma till 
Gud samtidigt som vi kan lära oss att tycka 

om vår egen kropp.

Du som ledare är viktig som förebild för 
barnen. Att du själv är med i dansen och vi-
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sar, inte bara med din röst, utan också med kroppen är viktigt. Det 
du gör med din kropp inspirerar barnen och ger dem ny input i rö-
relsemönster och rörelsemöjligheter. Dansen stimulerar fantasin, 
hela kroppen berättar något. 

Se och uppleva
Under en danslektion besöks olika platser i rummet: alla är sam-
lade i ett av hörnen, utspritt i rummet långt från varandra, i mit-
ten av rummet och så vidare.

Att byta plats med varandra kan ge ett nytt perspektiv. Med vil-
ken kraft något görs, eller hur snabbt eller långsamt kan ge olika 
intryck och uttryck. Här finns oändliga variationsmöjligheter.

En och samma rörelsefras som görs i varierande tempo kan upp-
levas på olika sätt. Likaså kan upplevelserna bli olika om frasen 
görs med varierande kraft.

Här kan man samtala med barnen genom att visa upp för var-
andra och variera på vilket sätt man utför dansen  –  för att däref-
ter samtala om vad man fått för intryck och vad upplevelsen bli-
vit; Kändes det stressigt eller lustigt när någon dansade snabbt? 
Hur upplevdes dansen när den utfördes med mycket kraft, men 
långsamt?

Barnen har ofta mycket att säga, och på ett enkelt sätt kan man 
tillsammans prata om och sätta ord på det man sett.

I dansen upplevs ett budskap och en känsla både genom att man 
själv dansar och också genom att titta på andra. Det är inte bara 
ord som förmedlar utan hela kroppen och dess rörelser.
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Planering är A och O 
när man dansar med barn 
i de lägre åldrarna.

Att hålla en danslektion
De mindre barnen håller inte koncentrationen en längre stund. 
Vänder man ryggen till och letar efter rätt musik för länge kan 
man behöva lägga kraft på att samla ihop gruppen igen. Därför 
är det viktigt att planera lektionen väl med smidiga övergångar 
mellan  övningarna.

Förberedelser
Memorera ordningen och ha en fusklapp som du snabbt kan läsa 
på om du kommer av dig. Förbered också musiken med en spel-
lista eller musiken samlad på en skiva. (En lektion bör vara mellan 
45 minuter och en timme.)  Man ska alltid ha med i beräkningen 
att man ibland måste gå ifrån sin planering. Oväntade saker kan 
inträffa och då är det bra att ha någon annan övning att snabbt gå 
över till.

Hur gruppen är kan variera från gång till gång beroende på vad 
som hänt tidigare under dagen. Var lyhörd på din grupp.

Att sitta i ring eller att gå på led är ingen självklarhet vid tre års 

MUSIKVAL
PLANERING

KLÄDERLOKAL
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ålder. Men våga pröva och öva. Våga också släppa om du märker 
att det är för svårt och tar för mycket tid.

Det kan skilja mycket på en treåring och på en sjuåring. När det 
gäller de minsta behöver du generellt fler övningar eftersom de 
snabbt kan tröttna på en övning. Hur länge du ska göra en övning 
kan du själv känna in. Försök att sluta innan de börjar tappa in-
tresset, men håll samtidigt på så länge så barnen hinner upptäcka 
och utforska.

Lokal
Det är viktigt att lokalen är förberedd på en 
danslektion. Se till att det inte finns onödiga  

detaljer eller möbler i rummet som kan störa. 
Försök att plocka bort så mycket som det går, 
om det inte är en tom danssal ni ska vara i. 
Ansvara för att golvet är rent så det inte känns 
obehagligt att vara med hela kroppen nere på 
golvet. 

I åldern 3 – 7 år är det bara en fördel om 
salen  inte har speglar. I den åldern är spegeln 

ett objekt  som stör och kan ta fokus från le-
daren och från varandra. Finns det speglar kan 

man hänga något framför, men eventuellt ta 
fram speglarna när man övar en koreografi.

En alltför stor lokal kan splittra gruppen. Är 
ni till exempel i en gymnastik sal kan man av-
gränsa rummet med bänkar.

Kläder
Barnen bör ha oömma kläder som de kan röra 
sig fritt i. Inga lösa detaljer som kan störa. 
Uppsatt hår underlättar ofta koncentratio-
nen. Det är viktigt att du som lärare föregår 
med gott exempel genom din klädsel. 

Om ni ska visa upp inför andra bör kläd-
seln vara väl genomtänkt. Men tänk fort-
farande på att kläderna ska vara lätta att 
röra sig i och att man hinner öva på sin 
dans även i scenkläderna. 
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Musik
Även musiken bör vara genomtänkt och ha ett syfte. Ska musiken 
förstärka en känsla, sätta en stämning eller vill den berätta något?

Försök att variera musiken genom olika genrer, stilar och länder. 
Har musiken text är det en god idé att lyssna igenom låten i förväg 
för att veta vad de sjunger.

Värt att notera är att barnen har känsligare hörsel än vi  –  därför 
ska man inte spela för hög musik. De upplever musiken högre än vi 
vuxna gör. Barnen har mindre kroppar än vi har, och en låt med gå-
tempo är olika snabb beroende på vem som ska gå till den. För bar-
nen blir gå-, hoppsa- och galoppmusiken snabba re  än för oss vuxna. 

Man behöver inte vara rädd för att inte använda musik. Det går 
fint att dansa i tystnad. Det kan vara tillräckligt med intryck i öv-
ningen, och ibland behövs musiken överhuvud taget inte.

Ett hjälpmedel kan vara att använda en tamburin eller hand-
trumma för att markera start, stopp, tempo och så vidare. Då har 
du som ledare frihet att variera och anpassa helt utifrån din grupp 
och utifrån enskilda elever.

Musikförslag

Instrumentalmusik
 O Klassisk musik. ”Stor musik för små öron” är en fin samling med olika 

teman  som passar bra i barndansundervisningen, men även annan 
klassisk  musik fungerar ofta mycket bra. 

 O Detektivbyrån och Slagsmålsklubben gör elektronisk, instrumental musik.  

 O Filmmusik från filmer som Amelie från Montmartre, Pans labyrint  och Harry 
Potter har bra musik i olika stämningar. 

 O Gruppen Gotan Project har tangoinspirerad musik som är helt eller 
delvis  instrumentell. Moby, Fläskkvartetten och Röyk sopp gör också bra 
instrumentalmusik. 

 O Folkmusik, som gruppen Harv, artisten Liz Carrol.

Sagor/historier
 O Ofta tycker barnen det är roligt att dansa till någon låt som de känner till, 

från Disney eller andra barnprogram. 
Exempelvis: Lilla Sjöjungfrun, Skönheten och Odjuret, Lejonkungen.

 O Barn på nytt heter en samling med nytolkningar av Astrid Lindgren-låtar.
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Detta är övningar du kan 
använda som de är, variera 
eller själv hitta på nya alternativ.

Övningar
Ett förslag och en rekommendation är att delarna start, uppvärm-
ning, eget skapande, koreografi och avslutning är med under en 
lektion. Var betoningen ligger på de olika delarna kan se olika ut, 
och alla gånger kanske inte alla delarna är med. Pröva dig fram 
med övningarna och gör dem till dina egna!

Start
Lektionen börjar så snart man går in i danssalen. Därför kan man 
börja med att samla eleverna på led utanför och gå in i salen på 
olika sätt. Första delen av lektionen kan med fördel vara likadan 
varje gång, eller med små förändringar under en hel termin. 
Kontinuitet  skapar trygghet och barnen tycker det är roligt när de 
känner igen övningarna.

I början av lektionen är det viktigt att ledaren ser alla eleverna. 
Barnen  får prata en liten stund var så man lär känna varandra 
och tillsammans kan man försöka minnas vad man gjort gången 
innan.

UPPVÄRMINGKOREOGRAFI
EGET SKAPANDE

AVSLUTNING
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Starten på lektionen (alternativt i slutet av lektionen) bör inne-
hålla en andakt. Du kan läsa ett bibelord, berätta om någon hän-
delse eller annan berättelse samt be en bön för dagens lektion.

Det finns många ställen i bibeln som nämner dans, till exempel 
1 Krön 13:8, Pred 3:4, Ps 30:12, Ps 87:7, Ps 149:3, Höga v 2:8, Luk 6:23 
och Luk 15:25. Tacka för våra fantastiska kroppar med allt de kan 
göra och be om beskydd över alla barnen. 

Förslag på startövningar
 O När alla barnen är samlade utanför danssalen kan man göra ett Följa 

John-tåg in i rummet, där läraren går först och barnen härmar rörelserna. 
Så besöker man olika delar av rummet, något av hörnen, mitten och en 
diagonal över golvet. Gå, hoppa, spring, smyg, rulla, snurra och avsluta i 
en ring mitt i rummet.

 O Man kan också bestämma hur eleverna ska ta sig in på led och till en ring 
i mitten av rummet, till exempel hoppa på ett ben, snurra eller gå bak-
länges. Man kan också fråga något av barnen hur de ska gå in och så gör 
alla likadant. [Var noga med att alla får bestämma någon gång och kom 
ihåg vem som bestämt.]

 O Du som lärare kan stå med benen vitt isär och så kryper barnen igenom 
och fortsätter att gå in och forma en ring i mitten av rummet. 

 O Väl i sittandes i ringen är det dags för någon typ av namn upprop. Du kan 
ropa upp alla och se vilka som är där och så får barnen svara ja och räcka 
upp någon kroppsdel  –  hand, fot, näsa och så vidare, de kan själva be-
stämma vilken kroppsdel. 

 O En annan variant är att när du som lärare nämner ett av namnen så ska 
det barnet ta sig ett varv runt den lilla ringen på något sätt som antingen 
du eller barnet bestämmer. 
Är det många elever i en grupp är det lämpligt att du som lärare bestäm-
mer att de ska springa eller liknande så det inte tar för lång tid. I början 
av en termin kan det också vara bra om läraren bestämmer hur, eftersom 
det kan vara svårt att bestämma sig eller att veta olika alternativ om man 
inte dansat innan.

 O Det kan också vara tacksamt att sjunga någon sång i ringen, eller  göra en 
ramsa, som tar upp allas namn och som har rörelser till.
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Uppvärmning
När man har sett alla eleverna genom någon form av upprop, 
haft en andakt och samtalat kort är det dags att få igång kroppen. 
Många barn har mycket energi och det kan vara skönt för dem att 
få springa av sig ordentligt i början. Då kan de lättare samla sig 
och inte vara lika sugna på att springa senare. Men det varierar 
naturligtvis beroende på vilken grupp du har. Det gäller att känna 
in vad just din grupp behöver.

Uppvärmningen bör vara fartfylld, lekfull och lättsam. Välj gärna  
någon snabb och glad musik som inspirerar till mycket rörelse. 

Uppvärmingsövningar
 O Dansstopp är en bra övning som kan användas och varieras på många 

olika sätt. Grundprincipen är att när musiken är på så rör man sig och 
när musiken är av är man stilla. Det kan dock vara svårt för vissa barn att 
”dansa fritt” till musiken, så ge gärna en instruktion om hur barnen ska 
dansa när musiken är på, till exempel hoppa på olika sätt, dansa tungt 
och klumpigt eller bara röra sig nere på golvet.
Stoppen kan du också variera med att de ska stanna i en stillastående staty 
där man är, stanna med en fot och en hand i golvet, bara magen i golvet, 
eller nudda axel mot axel mot någon annan i gruppen och så vidare. 

 O Danskull är en form av jage-lek där en person jagar. När man blir tagen 
stannar man där man är och hittar på en rörelse. För att bli fri kommer en 
annan person, ställer sig framför och gör samma rörelse tre gånger.
En variation är att man står still när man blivit tagen, och för att bli fri 
kommer en annan person och tillsammans gör man en dansfras, eller en 
klappramsa som ledaren lärt ut.

 O Följa John kan göras med dig som ledare först i ledet. Det kan också vara 
något barn som är först och bestämmer rörelserna. Efter en liten stund 
kan du markera genom att klappa i händerna, slå på en tamburin eller 
pausa i musiken så får den som lett gruppen ställa sig sist och den som 
står näst i tur tar över och leder gruppen. Låt det inte bli så lång stund för 
den som leder gruppen, så det inte hinner bli jobbigt. Man kan också dela 
upp gruppen i mindre led, då krävs det av den som leder att även ha koll 
på de andra Följa John-leden i rummet.
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Eget skapande
Här guidar du som ledare barnen så de själva skapar och/eller byg-
ger koreografi. Koreografi betyder en fras eller längre stycke som 
man lär sig, som har en tydlig början och ett tydligt slut. Det kan 
vara ett stycke på några sekunder, med improvisatoriskt innehåll 
men i en ram som barnen känner till. Till exempel att de börjar lig-
gande nere på golvet, växer långsamt upp till stående, gör snabba 
rörelser runt i rummet, slutar stående mot en vägg. 

Det är viktigt att inte vara för fri i instruktionerna med att de 
själva ska hitta på något, utan begränsa på olika sätt. Här är det 
stor skillnad på de yngsta barnen på tre år och de äldre som är sju 
år. De äldre kan komma ihåg mer bestämda steg, medan de yngre 

inte kommer ihåg 
själva utan behö-
ver stöd från le-
daren genom att 
du själv är med 

och dansar hela ti-
den, spelar på hand-

trumma, klappar i 
händerna eller tydlig-

het i musiken. 

Koreografi
Med koreografi menas här 
en färdig dans som du eller 
någon annan har gjort, och 
som du lär ut till barnen. 
Tänk på att hellre göra det 
enkelt än för svårt. Dela 
upp dansen i kortare bitar 
och öva gärna lite varje 
gång så stegen hinner sät-
ta sig.

Variera gärna placering 
i rummet och olika for-
mationer. För de mindre 

barnen passar en cirkel bra 
att göra dansen i och där be-

höver du som ledare förmodli-
gen också vara med varje gång. 

Då ser de hela tiden varandra 
och dig.
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Det kan vara bra att göra koreo grafi till en låt med svensk text. 
Då kan man göra rörelser till texten på ett tydligt sätt och det blir 
lättare för barnen att komma ihåg rörelserna. Annars kan man 
göra dans till vilken musik som helst, men det är viktigt att tänka 
på att musiken är tydlig och stöttar dansen. 

Kompositionsövningar
 O Bokstavsstatyer. Barnen kan forma sin första bokstav i namnet med sin 

kropp. (Var beredd att hjälpa till och ge förslag. Pröva om de andra barnen 
kan hjälpa till med idéer.) Para ihop barnen så de får lära sig en kompis 
bokstav.

När de gjort sin egen bokstav ska de snurra och samtidigt ta sig till en an-
nan plats i rummet. Där gör de den andra bokstaven de lärt sig.

Därefter ska de hoppa till en rak linje, där alla 
barnen står på samma rad och i kanon (en 
efter en i ordning) smälta ner till golvet 
och ligga helt stilla. När den sista 
personen ligger stilla 
är koreografin slut.

Öva några gånger så barnen går till samma 
platser och tränar på att lära sig att göra samma sak. 
Visa upp för varandra och prata om vad det är man ser. Man kan använda 
något ord som tema för statyerna barnen gör, ljus, djur (exempelvis Noas 
ark) kärlek, jul med mera.

 O Kropp och rörelse. Kroppen är utgångspunkt för denna kompositionsöv-
ning. Barnen får bestämma en rörelse för huvudet, en för armar, en för 
torso (mage, rygg, rumpa) och en för benen. Var tydlig med att de måste 
komma ihåg vilken rörelse de gör med respektive kroppsdel.

Barnen får därefter bestämma en plats i rummet, eller om du som ledare  
placerar ut dem som du vill. Du kan sedan visa en bild på någon av 
kropps delarna så gör barnen rörelsen för den kroppsdelen. (Ha en bild för 
varje kroppsdel.)

På så vis kan man kombinera rörelserna på olika sätt. Ni kan tillsammans 
arrangera fram en ordning på rörelserna och även i kombination med 
rörelse i rummet och i varierande tempo.

Ett exempel kan vara att alla börjar i ett hörn i rummet, går på diagonalen  
och gör armrörelsen. Stanna i en rad och gör huvudrörelsen. Långsamt 
gör de benrörelserna och tar sig till en ny plats i rummet så att alla står 
utspritt på golvet. Där gör de sin torsorörelse snabbt och stannar i en staty. 
När alla står stilla är koreografin slut.

 den andra bokstaven de lärt sig.

k linje, där alla 
 kanon (en 

ill golvet
ta

 till samma 
 att göra samma sak. 

Utveckla och utmana genom att be gruppen som dansar göra allt långsamt eller snabbt. Prata om vad som händer!
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Avslutning
Här ska gruppen samlas igen och komma ner i varv. Gör gärna 

någon form av avslappningsövning. Det är bra att träna 
på att blunda och ligga helt stilla. Du kan gå runt och 

försiktigt röra vid var och en och känna så de är 
avslappnade och lösa i kroppen. Ibland kan det 

vara bra att säga att de ska vara stilla tills le-
daren räknat till exempelvis tio. Då har de en 

begränsning och vet att det är en liten stund de 
ska vara stilla. Det kan också vara en övning med 

lugna rörelser.

Prata gärna om lektionen en stund och fråga hur 
de har upplevt den. Har det varit roligt? I så fall vad 
har varit roligt och varför? Var något svårt, varför? 

På väg ut kan du också göra en kortare Följa John 
och säga hejdå till alla vid dörren, eller så får de 

krypa igenom benen även på vägen ut. En hejdå-
ramsa eller sång går också bra.

Här ska gruppen 
någon fo

på att
förs

sk
lugn

Prat
de h
har 

På
och 

kryp
ramsa 

Avslutningsövningar
 O Arm-dans och ben-dans är en övning 

för att komma ner i varv. 
I arm-dansen sitter barnen på golvet och endast 
armarna rör sig. Pröva hur armarna kan röra sig 
vid sidan, framför, bakom och ovanför kroppen. 
Utforska och variera så fingrarna, 
händerna och hela armarna dansar. 

I ben-dansen ligger barnen ner på rygg och det är 
tårna, fötterna och benen som dansar upp i luften. Man kan 
kombinera så att man först gör arm-dansen, sedan ben-dansen och sedan lägger 
barnet sig ner på rygg och slappnar av. 

 O Spegelövning kan göras på många olika sätt. Barnen kan delas upp i par där 
den ena personen leder den andre i rörelser. Det gäller att inte göra rörelserna 
för snabbt utan så långsamt att den andre kan härma så likt som möjligt.

Man kan utveckla övningen så barnet som leder även leder tre, fyra eller kanske 
hela gruppen i rörelse.

 O Solhälsning kan man göra sin egen variant av. En rörelseserie med stora, men 
långsamma rörelser som barnen lär sig utantill och som de kan öva att göra 
i samma tempo som varandra utan att någon leder.

g

 och endast 
an röra sig 
r kroppen. 

g och det är 
 upp i luften. Man kan 

För en djupare upplevelse kan man pröva att göra rörelserna med stängda ögon och efteråt prata om hur det kändes.



DANS för barn 3–7 år    16.     

Egna anteckningar
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Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. 
Vi står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. 
 
www.equmenia.se


