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ATT DANSA TILL GUDS ÄRA 
 

Dans är att vara i rörelse och att vara i gemenskap. Dans är att se, höra, känna och göra. Dans är att 
utforska något. Dans är att börja om och att dela med sig. Dans är bön och ett uttryck för tro. Dans är 
både att lyssna och att berätta. Dans är att vara kreativ, att lära känna sig själv och att använda 
kroppen som ett uttrycksmedel. Dans är att våga lita på sina idéer och sin kropp, att utgå från sig själv 
och att använda sin fantasi för att hitta på och pröva nya saker. Dans är att vara i något och att visa. 
Dans är att känna puls, rytm och att använda sina sinnen. Dans är att låta rörelser ta vid och över när 
ord känns överflödiga eller har tagit slut. 

Ibland talar vi om tro som att det var något som bara rörde sig i våra tankar eller handlar om livet efter 
döden, men Gud har skapat muskler och balanssinne lika väl som intellekt och änglar. Att dansa är att 
använda sin kropp är att tacka och ära Gud för den gåvan. I dansen kan vi komma hem till oss själva 
och vår kropp som en helhet.  Att i dans utveckla kropp, själ, ande och intellekt är att ära Gud för all 
kreativitet och rörelse som funnits från skapelsens början.  

Det här materialet inleds med en beskrivning av fyra värderingar som kan ligga till grund för arbetet 
med dans i en församling. Därefter kommer en beskrivning av hur fyra danspass som bygger på dessa 
värderingar skulle kunna se ut. I slutet av materialet finns några konkreta tips och idéer för den som 
skall förbereda en lektion och tips på musik att använda. 

Läs, inspireras – och dansa! 

 

Fyra värderingar 
I allt arbete i församlingar, även då det gäller dans, finns fyra hörnstenar som tillsammans bidrar till att 
hjälpa barn och unga att växa i en levande tro och som hela människor. Dessa grunder är Berättelse, 
Upplevelse, Relationer och Delaktighet. 

 

Berättelse 
Att dansa är att berätta, men kanske inte på det sätt som vi är vana vid. Dansen kommunicerar med 
rörelserna istället för med ord. Berättandet kan vara abstrakt och då får de som ser på stort utrymme 
att uppleva, tänka och tolka det de sett. Dansen kan också vara väldigt konkret. Det vi inte bara hör 
utan också ser berör oss på ännu fler plan och kan förmedla sådant vi annars har svårt att ta in. Den 
som själv dansar kan också leva sig in i en berättelse på ett särskilt sätt genom alla rörelser, intryck och 
känslor det ger. Att arbeta med en berättelse i dansen kan kallas att arbeta utifrån en temagrund. 
Temagrunden kan vara en bibelberättelse, en bibelvers, ett bibelstudium, en dikt, en känsla eller en 
tanke. Dansen talar inte alltid till intellektet som predikningar eller draman kan göra och kan inte alltid 
användas till att logiskt förklara sammanhang och tankar, men det betyder inte att dansen inte 
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förklarar något av en berättelse. Den kan förmedla eller förstärka känslor som glädje, gemenskap sorg, 
tvivel, ensamhet eller helt enkelt bara fart och fläkt. 

Att arbeta med berättelsen i fokus handlar inte bara om slutresultatet som andra ser, utan också om 
vägen dit. Behovet att uttrycka sig är stort hos barn och unga och dansen är ett sätt att utrycka sig. 
Genom dansen får de uttrycka sin egen berättelse, sina egna känslor och sin egen tro. Att unga får det 
uttryckssättet är en gåva både för den som dansar och för församlingen.  

 

Upplevelse 
Att dansa är att uppleva och vara med om det som händer i nuet. Därför ger dansen alltid personliga 
erfarenheter och upplevelser för de som är med eller ser på. Det gäller också upplevelser av Gud. När 
någon i dansen visar sin glädje och kärlek till Gud och tillber med hela kroppen så finns minst lika stor 
möjlighet till upplevelser av Guds närhet och kärlek som för den som stillasittande uttrycker sig med 
ord i en bön. Om grupper som dansar i kyrkan börja lektionen med bön så bygger det också grunden 
för en upplevelse av att Gud uppskattar oss och våra kroppar och att vi får röra oss inför Honom i 
glädje och frihet. 

Dans kan också ge människor som ser på upplevelser, men vilka upplevelser det är kan man inte styra. 
Våra upplevelser är formade av våra egna erfarenheter och utifrån vår egen person. Det betyder att 
dansen rymmer en stor frihet för alla att känna, uppfatta, inspireras och tycka om – eller inte tycka om. 
Den friheten betyder också att Gud har stora möjligheter att beröra människor på det sätt som Han 
vet att de behöver. 

 

Relation 
Alla människor behöver goda relationer. I dansundervisningen kan man enkelt se att det finns 
relationer mellan ledare och deltagare och relationer deltagarna emellan. I grupper med yngre deltagare 
finns också relationer mellan ledare och föräldrar. Utöver det har vi också en relation till oss själva och 
relationen till Gud. Som ledare är det en viktig del av uppdraget att finnas närvarande och bygga och 
skapa trygghet i alla dessa relationer.  En viktig del i att bygga trygga relationer är kontinuitet. Det kan 
både innebära att man följs åt under lång tid men också praktiska saker som att ha samma början och 
slut på en lektion under en hel termin. Tryggheten byggs också genom tydlighet. Det kan handla om 
att ha en tydlig början och slut på varje danstillfälle och att göra en tydlig plan för hur lektion ska gå 
till och kanske till och med memorera den så att man kommer ihåg den utantill. En trygg ledare skapar 
på så sätt en grund för deltagarna att vara trygga. Ledaren kan också vara uppmärksam på hur 
deltagarna förhåller sig till varandra och bidra till en tillåtande och bra atmosfär i gruppen. 

Ledaren utgör också en bild för hur relationer kan se ut som deltagarna ser. Deltagarna ser hur ledaren 
möter andra deltagare, talar om sig själv och om Gud. Det blir ett mönster som de själva kan pröva att 
gå in i. Verkar det som en för stor uppgift? Om du är ledare i en grupp så är du ett medel för Gud, 
bara genom att du finns där blir du använd.  
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I dansundervisningen arbetar vi också med olika rumsliga relationer. Om man dansar i ett kyrkorum 
kan man också där titta på hur just detta rum är uppbyggt och det finns ett gyllene tillfälle till att 
funder över hur man förhåller sig till den platsen och andra människors känslor för den.  

 

Delaktighet  
Dans är som ett stort grupparbete eller en samarbetsövning. I gruppen är alla beroende av de andras 
rörelser. På det sättet är alla delaktiga redan från start, men att vara delaktig handlar inte bara om att 
vara med, utan också om att få bidra. Dansen blir en övning i att samarbeta, att lita på varandra, att 
hjälpas åt, att se varandra och att ge varandra utrymme. När delaktighet är som bäst föder den både 
egen aktivitet och en känsla av att allt som andra gör i gruppen är angeläget. 

I en grupp finns olika personligheter: både blyga, försiktiga och modiga. Det betyder att delaktighet 
kan se olika ut för olika personer. Det viktigt att alla i gruppen ändå blir sedda och får vara med på lika 
villkor.  

Även om delaktighet och inflytande är viktigt så behövs ett tydligt ledarskap. Inte minst när en ny 
grupp samlas är det viktigt att göra deltagarna trygga genom att ledare visar att hon eller han har 
kontroll. Ett sätt att låta delaktigheten växa fram är att i början av en termin lägga in moment där varje 
elev får välja och bestämma en rörelse som gruppen gör ihop. Det finns då en delaktighet planterad 
redan från start. Deltagarna känner att de själva bidrar och de blir trygga med hur ett kreativt arbete 
fungerar i gruppen. Detta kan utvecklas senare under terminen genom att då ge deltagarna större egen 
frihet och utrymme till att skapa eget. 

 Det finns en stor styrka i att vara en grupp. Vi gör det här och vi gör det ihop. 
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LEKTIONSPLANERING 1 
 

Samling i ring 
Alla deltagare får presentera sig med namn. 

Ledaren ber till Gud och tackar för möjligheten att träffas och dansa tillsammans. Ledaren kan också 
läsa något bibelord som talar om kreativitet och hur vi får dansa till Guds ära. Ett exempel på ett 
sådant bibelord är Ps 150.  

Ledaren berättar kort vad som kommer att hända under lektionen. 

 

DELAKTIGHET 

NAMN OCH RÖRELSE 
Denna övning övar koordination, självständighet, att komma ihåg och hitta på egna rörelser. 

Lektionen börjar med att alla står i en ring. Ledaren börjar med att säga sitt namn och gör samtidigt en 
rörelse. Rörelsen kan vara vad som helst, exempelvis att hoppa, snurra eller att skaka på ett ben eller 
arm. När ledaren har gjort detta säger alla dennes namn samtidigt som de gör rörelse n. Turen går 
vidare till den som står bredvid. Personen säger sitt namn och gör en rörelse, och alla får sedan säga 
namnet och härma rörelsen. Detta gör man tills alla i ringen har fått säga sitt namn och hitta på en 
rörelse.  

Tips 
Om det är många deltagare kan man göra ett stopp mitt i ringen. Sedan repeteras namnen och 
rörelserna för att inte bättre komma ihåg dem. Därefter går man igenom resten av ringen och 
repeterar sedan deras namn och rörelser också. 

Utveckla 
Göra varje persons namn och rörelse i följd efter varandra så att rörelserna hänger ihop med varandra. 

Öka tempot av rörelserna + namn i följd 

Göra två rörelser var till namnet 

 

Musik 
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 
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RELATION 

GÅ RUNT I RUMMET 
I denna övning övar deltagarna på att förhålla sig till rummet, att se och känna av var de andra 
deltagarna är och att bli medvetna om sin egen kropp i rörelse. 

 

Uppgiften består helt enkelt av att deltagarna går runt i rummet, huller om buller om varandra.  

     

Tips 
Påminn deltagarna om deras hållning och om att ha ett medvetet driv framåt.  

 

Utveckla 
Ta ögonkontakt med dem du möter i rummet. 

Gå i raka linjer och göra skarpa tydliga vändningar.  

Deltagarna ställer sig rygg mot rygg med andra deltagare de möter. Därefter lutar de sig mot varandras 
ryggar, sänk sig ner till sittande, reser sig upp och går vidare. 

Öka tempot till att jogga/springa. 

Lägga in stopp. 

Gå huller om buller i salen på pulsslagen i musiken. Deltagarna får sedan växla mellan att gå i takt med 
pulsen och dubbelt så fort. 

 

Gör en utveckling i taget, ledaren guidar deltagarna genom att berätta vad de ska göra.  

 

Musik  
Välj inte för långsam musik till denna övning. Låtar som fungerar bra är:  

”Världens bästa Karlsson” med Robyn från skivan ”Barn på nytt” 

”Dream on” med Robyn från skivan ”People say” 
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FORMA RINGAR 
Denna övning fångar koncentrationen i gruppen. Det är bra att blanda stora övningar i rummet med 
lite mindre koncentrationsövningar om vart annat.  

Håll varandra i händerna och forma en stor ring. Ge i uppgift till deltagarna att med händerna, 
tillsammans, forma olika stora ringar. “Nu formar vi en ring som är lika stor som ett traktorhjul.” 

Exempel på fler ringar att forma: 

Badboll 

Swimmingpool 

Fotboll 

Melon 

Pingisboll 

 

Musik 
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 

 

UPPLEVELSE 

FYRA HÖRN 
I denna aktivitet övar deltagarna sin kreativitet genom att hitta på egna rörelser. De övar också på att 
lyssna in och inspireras av musiken i rörelserna. 

Dela upp deltagarna i de fyra hörnen i rummet. Till varje hörn hör ett musikexempel och en 
rörelsekvalité. När Deltagarna hör den musik som hör till just deras hörn ska de dansa ut i rummet. 
Bestäm vilken rörelsekvalité som ska höra till vilket hörn. När musiken tystnar springer de snabbt 
tillbaka till sitt hörn igen. 

 

Exempel på rörelsekvalitéer till de fyra hörnen:  

1Lätt och luftigt 

Tungt och med mycket motstånd 
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Hårt och fyrkantig 

Snirkligt och runt 

 

Tips 
Låt deltagarna dansa i ca 25 sekunder var. Då hinner de både ut i rummet och dansa en stund. 

 

Utveckla 
Låta deltagarna byta hörn med varandra. Det är lättast att göra hörnen i ordning efter varandra. Då 
blir det lättare att komma ihåg i vilket hörn man varit. 

 

Musik till övningen 
Lätt och luftigt: ”Seven Years” med Norah Jones 

Tungt och med mycket motstånd: ”Vem är inte rädd i bland” från skivan ”Barn på nytt” 

Hårt och fyrkantig: ”Genom allt” med Carola 

Snirkligt och runt: ”Humlans flykt” (klassisk musik, finns i många olika inspelningar) 

 

BERÄTTELSE 

DANS UTIFRÅN TIDIGARE ÖVNINGARNA 
Man kan skapa danser på flera olika sätt. I detta exempel finns en låt som utgångspunkt. Ledaren kan 
då berätta för gruppen vad man tycker att låten handlar om och ta med sig det temat in i dansen. 

Använd övningen “Namn och rörelse”. Sätt ihop rörelserna gruppen då gjorde till en längre 
rörelsekombination och öva in den. Använd sedan denna och övningen “Gå runt” för att göra en 
dans.  

Intro+ Vers: Dansarna går runt i rummet/på scenen huller om buller, de väljer egna vägar. 

Refräng: Dansarna gör rörelsekombinationen ifrån “Namn och rörelse” med ansiktet vänt åt ett håll 
man kommit överens om.  

Vers: Dansarna går runt i rummet, väljer egna vägar, huller om buller. Dansarna tar nu ögonkontakt 
med varandra 

Refräng: Dansarna gör rörelsekombinationen ifrån “Namn och rörelse”. 
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Stick: Dansarna börjar nu springa/jogga runt. Den som vill kan fryser sina rörelser och stanna helt 
stilla i några sekunder, för att sedan springa vidare med resten av gruppen.   

Refräng: Dansarna gör rörelsekombinationen ifrån “Namn och rörelse”. 

 

Tips 
Om man ska visa upp dansen i till exempel en kyrksal är det bra att öva på denna plats innan. Man 
vänjer sig då vid rummet, det är lätt att bli förvirrad när man dansar i ett helt nytt rum. 

 

Musik 
”Shake” med Samuel Ljungblad 

 

Avslutning 
Samlas i ring en kort stund i slutet av lektionen. Prata lite grann om det som gjorts. Fråga till exempel 
hur lektionen kändes och om något var speciellt svårt. Detta kan vara bra att veta till nästa tillfälle.  

Denna lektionsplanering är en grund att utgå ifrån. 

Använd delar du tycker om och känn dig fri att välja musik du gillar och tycker passar till. 

 

 

 

 

 



 15 

LEKTIONSPLANERING 2  
 

Samling 
Samling i ring 

Alla deltagare får presentera sig med namn. 

Ledaren ber till Gud och tackar för möjligheten att träffas och dansa tillsammans. 

Ledaren berättar kort vad som kommer att hända under lektionen. 

 

DELAKTIGHET 

BLINDGÅNG 
Detta är en övning i tillit och att lyssna på varandra och kommunicera med hjälp av kroppskontakten 
och att använda och lita på andra sinnen än synen. 

Deltagarna parar ihop sig två och två. De ska turas om att leda varandra runt i rummet. Personen som 
leder går bredvid och håller i den andres axlar. Inledningsvis tittar både den som leder och den som 
blir ledd, men sedan får den som blir ledd blunda. 

 

Tips 
Uppmana de som leder att hålla koll på vart de andra paren är i rummet. Detta för att man inte ska 
krocka och göra varandra illa. 

 

Utveckla 
Låt deltagarna leda varandra i olika hastigheter. Exempelvis i ett snabbare tempo. 

Låt paren ändra nivån till att ta sig fram nere på golvet. 

Låt paret stanna, personen som blundar stannar på sin plats i rummet. De som leder går till en ny 
person. Alla par byts alltså ut.  

Byta kontaktpunkt till att t.ex. bara hålla i personens underarmar eller händer. 
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Musik  
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 

RELATION 

FÖLJA JOHN 
I denna övning övar deltagarna på att våga hitta på egna rörelser. Man får också snabbt upp ett flås 
och blir varm i hela kroppen. 

Alla deltagare ställer sig på led. Den som står först i ledet bestämmer de tar sig runt i rummet. Detta 
gör man exempelvis genom att gå, springa, hoppsa, rulla på golvet, åla, gå på tå eller smyga fram. 
Ledet behålls under hela övningen.  

 

Tips 
Om det är en ny grupp som träffas kan ledaren börja först i ledet. Det visar då deltagarna hur man kan 
göra och utsätter ingen av deltagarna för att behöva börja. När man träffats några gånger blir 
deltagarna vana och någon av dem kan börja längst fram i ledet.   

 

Utveckla 
Byta ledare. Deltagarna får i tur och ordning som de står leda övningen en stund var. Den som varit 
ledare förflyttar sig till längst bak i ledet.  

 

Musik 
Till denna övning är det bra med snabb musik som får en att vilja springa.  

“Du käre lille Snickebo” från skivan ”Barn på nytt”. 

”Waka Waka” med artisten Shakira 

 

SKICKA TELEGRAM 
 

Denna aktivitet övar deltagarnas uppmärksamhet, samarbetet och koncentration. 
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Samlas i en ring i mitten av rummet. Ta varandra i händer. Ledaren skickar ett ”telegram” genom att 
krama handen på en av dem som står närmast. När man känner trycket i sin hand skickar man vidare 
tryckningen till nästa hand. Tryckningen ska gå via allas händer i ringen tillbaka till ledaren.  

 

Musik 
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 

 

UPPLEVELSE 

FÄRGKORTEN 
 

I denna övning tränar vi vår uppmärksamhet, koordinationsförmåga och att använda olika 
rörelsekvalitéer. 

Till denna övning behövs fyra A4-papper i olika färger. Papperen kommer att tala om för deltagarna 
hur de ska dansa i rummet. Till varje papper hör en rörelsekvalité. När ledaren håller upp ett papper är 
det den kvalitén som det gäller att dansa efter.  

Grönt papper: lätt och luftigt 

Svart papper: tungt och med mycket motstånd 

Blått papper: hårt och fyrkantig 

Rött papper: snirkligt och runt 

 

Tips 
Låt deltagarna dansa en ganska kort stund för varje kort, ca 20 sekunder. Deltagarna får då träna på att 
byta ofta mellan de olika kvalitéerna.   

 

BERÄTTELSE 

DANS IFRÅN EN BERÄTTELSE – NOAS ARK 
 

I denna övning lär vi oss bibelberättelsen, vi övar på självständighet och att samarbeta med varandra. 
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Man kan skapa en dans genom att göra en dansberättelse. Ledaren berättar då en bibelberättelse, 
samtidigt gör hela gruppen rörelser till som passar ihop med historien. 

Deltagarna parar ihop sig två och två. Varje par får en bild på ett djur. De ska tillsammans dansa så 
som djuret rör sig. En leder rörelserna, den andra följer efter. Exempel på djur att använda som 
inspiration är lejon, giraff, elefant och orm.  

Alla deltagare ställer sig i en ring i mitten av rummet, de tar varandras händer. Dansa ett varv i ringen 
åt höger håll och ett varv åt vänster.  

Deltagarna sprider ut sig i rummet. De sätter sig ner på golvet och smattrar med fingrarna mot golvet, 
det låter då som att det regnar.  

Sitt kvar på golvet, gör stora och små vågrörelser med armar och händer framför kroppen.  

Ställ er upp. Fortsätt att göra vågrörelser, vågorna får nu förflytta sig runt i rummet 

Samlas i ring igen. Dansa ett varv åt höger håll och ett åt vänster.  

 

Tips 
Poängtera för deltagarna att de ska använda sig av rörelsemönstret hos djuret och inte vara djuret när 
de dansar. En bra fråga att ställa är: Hur rör sig djuret? Bestäm innan övningen vilka djur du vill 
använda. Det räcker med fyra olika, flera par kan använda samma djur. 

 

Musik 
Använd gärna instrumental musik till denna övning. 

 

Avslutning 
Samlas i ring en kort stund i slutet av lektionen. Prata lite grann om det som gjorts. Fråga till exempel 
hur lektionen kändes och om något var speciellt svårt. Detta kan vara bra att veta till nästa tillfälle.  

Denna lektionsplanering är en grund att utgå ifrån. 

Använd delar du tycker om och känn dig fri att välja musik du gillar och tycker passar till. 
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LEKTIONSPLANERING 3  
 

Samling  
Samling i ring 

Alla deltagare får presentera sig med namn. 

Ledaren ber till Gud och tackar för möjligheten att träffas och dansa tillsammans. 

Ledaren berättar kort vad som kommer att hända under lektionen. 

 

DELAKTIGHET 

FORMA EN STATY 
I denna övning tränar deltagarna på att samarbeta och att se på kroppen som helhet. 

Deltagarna parar ihop sig två och två. Den ena personen i paret börjar ställa sig i form av en staty. 
Den andra personen gör sedan en egen statyform som på något sätt passar in precis bredvid den fösta. 
När den andra personen hittat en form för sin staty gör den första en ny staty som på något sätt passar 
in bredvid den som nu står som staty. På så sätt turas deltagarna hela tiden om att göra nya statyer.  

 

Tips 
En fråga att ställa till deltagarna för att göra uppgiften enklare för dem är: Var hos den andre passar 
det in att jag gör min staty? 

 

Utveckla 
Göra statyformer där man ska hålla i varandra, man håller då kvar sin kropp i statyn när den andra 
personen går bort.  

Arbeta tre och tre. Bestäm då en ordning att gå efter så att deltagarna vet. Bestäm vem som är 1: a, 2: a 
och 3: a. 

 

Musik 
Till denna övning är det bra att använda sig av lugn musik som man inte blir uppstressad av. 
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RELATION 
GÅ RUNT I RUMMET 
I denna övning övar deltagarna på att förhålla sig till rummet, att se och känna av var de andra 
deltagarna är och att bli medvetna om sin egen kropp i rörelse. 

Uppgiften består helt enkelt av att deltagarna går runt i rummet, huller om buller om varandra.
     

Tips 
Påminn deltagarna om deras hållning och om att ha ett medvetet driv framåt.  

 

Utveckla 
Gå i snirkliga och runda vägar. 

Vid ett möte med en annan person ska deltagarna sätta sig på golvet och sedan resa sig igen.  

Vid ett möte med en annan person ska deltagarna sätta sig på golvet och får sedan fortsätta att dansa 
en stund på golvet.  

Vid ett möte med en annan person ska deltagarna ta tag i varandras armar och luta bakåt så att 
kroppsvikten balanserar varandra.  

Gå så långt ifrån varandra som möjligt. 

Gå så nära varandra som möjligt utan att stanna. 

Stanna på en plats och värma upp olika kroppsdelar i taget genom att röra på dem.  

1. armar och händer 

2. axlar 

3. bröstkorg och rygg  

4. höfter  

5. ben  

6. fötterna  
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Musik 
Välj inte för långsam musik till denna övning. Låtar som fungerar bra är:  

”Världens bästa Karlsson” med Robyn från skivan ”Barn på nytt” 

”Dream on” med Robyn från skivan ”People say” 

 

TRYCK OCH DRA 
Av denna övning blir kroppen varm. Deltagarna tränar på att ge och ta kroppsvikt, öka sin 
reaktionsförmåga, att våga ha kroppskontakt och att våga använda sig av kroppens kraft och tyngd.  

Deltagarna ställer sig på två led mitt emot varandra. De håller händerna mot varandras axlar och gör 
sig redo för att trycka mot varandra eller dra i varandra. Deltagarna växlar mellan att trycka och dra 
efter instruktion från ledaren. 

Musik: 
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 

 

UPPLEVELSE 

ÖVNING MED SUGRÖR 
 I denna övning tränar deltagarna sin koncentration, att samarbeta och att förflytta sig kontrollerat 
mellan olika nivåer. 

Deltagarna parar ihop sig två och två. Varje par får ett sugrör som de klämmer fast genom att trycka 
finger mot finger med sugröret emellan. De ska nu röra sig i rummet utan att tappa sugröret.  

 

Tips 
Klipp av sugrören på mitten. Det är lättare att göra övningen med ett kortare sugrör.  

 

Utveckla: 
Deltagarna får röra sig i ibland högt och ibland lågt.  

Deltagarna får röra sig i olika hastigheter.  
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Musik: 
Till denna övning är det bra att använda sig av lugn musik som man inte blir uppstressad av.  

 

BERÄTTELSE 
DANS UTIFRÅN ETT BIBELORD – JOH. 1:5 
I denna övning övar vi vår kreativitet, fantasi och att gestalta ord med kroppen.  

Läs Joh. 1:5 “Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” och låt deltagarna välja 
två ord från bibelordet. Till orden gör de sedan varsin rörelse. Deltagarna parar ihop sig två och två 
och lär ut sina rörelser till den andra personen i paret.  

Sätt sedan ihop detta med första övningen på denna planering: ”Forma en staty”  

Dans i par: 

Deltagarna gör först övningen ”Forma en staty” två och två. 

På uppmaning går deltagarna över till att gör rörelser utifrån orden tillsammans två och två.  

Dessa två delar varvas sedan utifrån ledarens instruktioner.  

 

Tips 
Uppmuntra deltagarna att använd sig av den första känsla de får av ordet och vilken rörelse det ger, 
hellre än att t ex försöka vara ljuset. Uppmuntra dem också att tänka rörelser och inte en stilla staty. 

Använd gärna ett kort bibelord, bland många ord blir det svårt att välja ut två.  

 

Musik 
Använd gärna instrumental musik till denna dans, gärna filmmusik.  

 

Avslutning 
Samlas i ring en kort stund i slutet av lektionen. Prata lite grann om det som gjorts. Fråga till exempel 
hur lektionen kändes och om något var speciellt svårt. Detta kan vara bra att veta till nästa tillfälle.  

Denna lektionsplanering är en grund att utgå ifrån. 

Använd delar du tycker om och känn dig fri att välja musik du gillar och tycker passar till. 
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LEKTIONSPLANERING 4 
 

Samling  
Samling i ring. 

Alla deltagare får presentera sig med namn. 

Ledaren ber till Gud och tackar för möjligheten att träffas och dansa tillsammans. 

Ledaren berättar kort vad som kommer att hända under lektionen. 

 

DELAKTIGHET 

BROKULL 
I denna övning övar vi reaktionsförmåga och att se varandra i rummet. Vi blir också snabbt varma. 

Två i gruppen är ”tagare”. När de har tagit någon annan i gruppen måste den som blivit tagen ställa 
sig med både händer och fötter i golvet. För att bli fri måste någon krypa under personens ”bro”.  

 

Tips 
Om alla i gruppen blir tagna så använd istället bara en tagare så kan leken hålla på längre. 

 

Musik 
Till denna övning kan man gärna använda musik med fart och fläkt i.  

”The Vow” med Ole Borud 

 

RELATION 

DANSSTOPP 
I övningen övar man att lyssna till musiken, sin kreativitet och att reagera snabbt. 

 

Deltagarna gör hoppsasteg runt i rummet till musik. När musiken slutar ska de stanna helt stilla. På 
vilket sätt deltagarna ska stanna bestäms av ledaren. Det kan till exempel vara att: 
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Stanna med olika kroppsdelar i golvet. 

Stanna på olika platser och nivåer i rummet 

Stanna i olika typer av former.  

 

Tips 
Man kan byta ut hoppsa till annat rörelsesteg t ex gå, galoppsteg eller att springa.  

 

Musik 
”Blame it on the boogie” med Michael Jackson 

 

BYGGA EN STOR STATY TILLSAMMANS 
I denna övning övar vi på problemlösning och att se kroppen som en helhet  

Stå i en ring, en person går in i mitten och gör en statyform. De andra deltagarna följer efter i tur och 
ordning och bygger på statyn. Den stora statyn ska hänga ihop. Deltagarna håller alltså fast i varandra.  

 

Tips 
Gör stora statyer, då finns det mycket yta att bygga vidare på.  

 

Utveckla 
Gå ur statyn i tur och ordning. Börja med att den som gjorde allra först går ur. Den personen ska 
försöka krångla sig ut utan att få de andra att trilla. 

 

Musik 
Till denna övning behöver man ingen speciell sorts musik. Men man kan gärna ha på musik i 
bakgrunden. 

 

UPPLEVELSE 

SPEGEL 
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I denna övning tränar deltagarna sin koncentrationsförmåga, att se varandra och att härma andras 
rörelser. 

 

Deltagarna parar ihop sig två och två. Övningen går ut på att vara den andres spegelbild. En leder och 
den andra härmar så exakt som möjligt.  En av deltagarna börjar med att leda rörelserna. Efter en 
stund så byter man ledare.  

 

Tips 
Det är lättare att göra denna övning med långsamma rörelser. Med snabba rörelser blir det svårt för 
den som ska följa med. 

 

Utveckla 
Uppmana dansarna till att använda olika nivåer i rummet, olika kroppsdelar, och att ändra tempot 
(långsamt eller fortare) 

 

Musik 
Till denna övning är det bra att använda sig av lugn musik som man inte blir uppstressad av. 

 

 

BERÄTTELSE 

DANS UTIFRÅN BILDER 
 I denna övning lär man sig att växla mellan olika rörelsekvalitéer och att gestalta bilder. 

Ledaren har med sig olika bilder med människor på. Deltagarna väljer ut tre bilder och härmar den 
position människorna på bilderna står i.  

 

Dans 
Alla hoppsar runt i rummet. 

Stanna i staty.  

Alla rör sig hårt och kantigt runt i rummet. 
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Stanna i staty 

Alla springer runt i rummet. 

Stanna i staty. 

 

Tips 
Ta med bilder som visar människor som rör sig. I början kan ledaren säga ”stopp” när man ska göra 
staty. Senare kan man bestämma någonstans i musiken då man gör statyn.  

 

Musik 
Använd instrumental musik till denna dans, gärna filmmusik.  

 

Avslutning 
Samlas i ring en kort stund i slutet av lektionen. Prata lite grann om det som gjorts. Fråga till exempel 
hur lektionen kändes och om något var speciellt svårt. Detta kan vara bra att veta till nästa tillfälle.  

Denna lektionsplanering är en grund att utgå ifrån. 

Använd delar du tycker om och känn dig fri att välja musik du gillar och tycker passar till. 

 

 

 

 





 27 

ATT HÅLLA EN DANSLEKTION 
 

Här följer några konkreta tips som kan ligga till grund för den som kommer att hålla i en danslektion. 

 

Planering 
Planera lektionen innan danstillfället. Gå igenom vilka övningar du ska ha med och skriv ned 
övningarnas ordning. Det är även bra att memorera ordningen så att man med lätthet kan gå vidare till 
nästa övning utan att titta i sina anteckningar. Detta gäller speciellt när man har yngre barn i dans 
eftersom de lätt tappar koncentrationen.  

 

Lokal 
Se till att ni är i ett rum med så stort utrymme att all får plats att dansa samtidigt.  

Sopa gärna golvet innan lektionen så att det inte ligger sand eller annat skräp där som gör ont att röra 
sig på. 

Försök att inte dansa på stengolv. Kroppen och knäna tar skada av detta hårda underlag.  

Finns det möjlighet att ha en stor spegel i rummet där ni dansar? Det gör det ofta i danslokaler, 
eftersom det gör det lättare att se varandra. Om det inte finns så går det bra att dansa utan.  

 

Tidsupplägg 
Om man dansar längre än en timma behöver man planera in en vattenpaus efter halva tiden. (De 
lektionsplaneringar som finns i detta material är 45-60 minuter långa.)  

 

Kläder  
Använd oömma, bekväma kläder som är lätta att röra sig i.  

Vid ett uppvisningstillfälle är det viktigt att tänka igenom kläderna ni ska använda. De bör vara hela, 
rena, inte för små eller för utmanande. Det är viktigt att använda kläder som man trivs i.  

Det är fint att välja enhetliga färger. Det ger ett sammanhängande intryck av dansarna vid 
uppträdande. Man kan välja en grundfärg och sen använda olika nyanser av den till exempel att blanda 
olika ljusgröna färger. 
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Uppvisning  
Det är alltid roligt att visa upp det man har skapat. Tänk på helhetsbilden av uppvisningen. Att musik, 
dans och kläder passar ihop.  

Förbereda den plats ni ska dansa på. Plocka bort saker som kan vara i vägen eller som stör helheten. 
Häng upp skynken, rekvisita, använd ljus etc. som förstärker intrycket av er dans.  

Ta hjälp av någon som kan sköta ljudet. Gå igenom innan hur ni vill ha musiken. 

Innan ni visar er dans, presentera ert framträdande och berätta vad ni arbetat med. Det hjälper 
åskådaren till lite mer förståelse och reflektion. 

 

Musik  
Kontrollera att det finns en musikanläggning på den plats där du ska vara. Anläggningen måste kunna 
spela på ganska hög volym utan att låta skränig, så att musiken kommer fram ordentligt.  

Förbered en CD eller mp3-spelare med den musik du vill använda. Om du använder CD är det klokt 
att samla all musik på en skiva så att den inte behöver bytas mellan övningarna. Används en mp3-
spelare så bör en lista förberedas med all musik på. 

Vad medveten i ditt val av musik. Fundera först kring vad du vill berätta genom musiken. Lyssna 
sedan igenom texterna så att du vet vad musiken har för handling och budskap.  

När du ska visa upp dans i kyrkan vid t ex en gudstjänst, bör ni välja musik med svensk text. I många 
församlingar finns äldre människor som inte förstår det engelska språket. Om ni ändå väljer en sång 
med engelsk text, förklara då vad texten betyder innan ert framträdande.  

Använd gärna instrumental musik. Musik utan sång lyfter fram dansen och sätter den i centrum.  

Använd gärna livemusik. I församlingarna finns ofta människor som är duktiga musiker. Man kan få in 
mer dans i en gudstjänst genom att t ex dansa till någon av psalmerna i gudstjänsten. 

 

Musikförslag 
Det finns hur mycket musik som helst. Använd möjligheten att blanda musik från flera olika genrer. 
Hur följer ett smakprov på genrer och artister som går bra att dansa till. 

Filmmusik: 

”The holiday” och ”Amelie från Montmartre”. 

Folkmusik: 

Sofia Carlsson och Benny Anderssons Orkester. 
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Musikalmusik: 

Hairspray, Mamma Mia, Cabaret, Cats och Jesus Christ Superstar. 

Klassisk musik: 

Chopin och Bach.  

Instrumental musik: 

Daft Punk, Harv (folkmusik), Koop, Röyksopp, Detektivbyrån, Nordic Lounge, Gotan Project, The 
Knife och Trentemøller 

Artister som uttrycker kristen tro i sina texter: 

Samuel Ljungblad, Tomas Andersson Wij, Ole Börud, Carola, Sufjan Stevens, Frank Ådahl, Natasha 
Bedingfield, Shawn McDonald, Jonathan Johansson, Erik Tilling, Oslo Gospel Choir, Praise Unit, 
Kirk Franklin och David Åhlén  

Annan bra dansmusik: 

India Arie, Norah Jones, Stevie Wonder, Jamie Cullum, Jose Gonzalez, Robyn, Anders Widmark/Sara 
Isaksson, Aretha Franklin, Alison Krauss och Robyn 

Pröva dessa artister, eller något helt annat. Det viktigaste är att hitta låtar man gillar! 
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