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FÖRORD 
Fokus:Lovsång är ett undervisningsmaterial som riktar sig till dig som är ung eller 
nybörjare och som är nyfiken på just lovsång. Materialet har skrivits av Gabriel Hagen-
fors genom Equmenias strategiska arbetsgrupp för kreativa uttryck och innehållet är 
enkelt att förstå och lätt att använda. Vi vill på detta sätt ge dig många praktiska tips 
och idéer på hur du kan börja eller fortsätta leda lovsång i ditt sammanhang. Vi har 
arbetat utifrån fyra ledord för att göra detta material så relevant och enhetligt som 
möjligt: Berättelser - Vi kommer att gå igenom vad lovsång är och vi kommer också 
titta på vad både Nya och Gamla testamentets berättelser kan lära oss om lovsång 
och tillbedjan. Relationer och Delaktighet - Undervisningen passar perfekt för dig 
som leder lovsång ensam, men det fantastiska med både musik och lovsång är att de 
innehåller en naturlig inbjudan till relationer och gemensamt skapande. Därför vill 
vi här gå igenom hur man kan starta ett lovsångsteam, hur man väljer låtar och hur 
man förbereder ett rep. Vi vill också ge konkreta tips på hur man kan göra för att leda 
sina musiker och sångare när en låt väl är igång. Upplevelser - Lovsång är bön, och 
bön är att närma sig Gud. Gud har lovat att när vi närmar oss honom ska han närma 
sig oss (Jak 4:8). Men Gudsupplevelsen är väldigt olika för olika personer och vi vill 
därför i vår undervisning även tala om behovet av en stor musikalisk och innehålls-
mässig bredd i våra gudstjänster och samlingar. 

Efter varje kapitel finns ett antal frågor att fundera vidare kring. Detta material kan 
läsas enskilt men vi vill uppmuntra er till att läsa detta i grupp där samtalsfrågorna 
kan få hjälpa er att tillsammans växa i lovsång och som team. Om ni redan har ett 
team som träffas läs då gärna ett kapitel tillsammans och samtala om det i början av 
nästa rep. Läser du ensam vill vi uppmuntra dig att skriva ner dina tankar.  

1. VARFÖR SJUNGER VI LOVSÅNG
Många gånger talar vi om lovsång som en särskild genre, men lovsången får aldrig för-
minskas till att endast bli en musikstil med kristen text. I lovsången har vi nämligen 
en fantastisk möjlighet att närma oss Gud som längtar efter vår tillbedjan (Joh 4:23). 

Vi är skapta för att tillbe
I Kol 1:16 läser vi att ”allt är skapat genom honom och till honom”. Vi är skapade av 
Gud och även skapade till Gud, till hans ära. Det är helt enkelt inbyggt i oss att tillbe 
och hänge oss. Det vi prioriterar högst i våra liv är det som vi tillber, och alla tillber 
och upphöjer vi någonting. Vissa ger sin beundran till en artist eller ett idrottslag 
medan andra hyllar kanske elektronik, pengar eller mode. TV-programmet Idol kän-
ner vi alla igen, men visste du att ordet idol kommer från grekiskans eidolon vars ena 
betydelse är avgud. Att tillbe dessa världsliga saker kommer i slutändan endast fylla 
oss med tomhet, men att tillbe Jesus Kristus fyller oss istället med liv och liv i över-
flöd.  

Lovsång är vårt gensvar
”Vi älskar därför att han först älskade oss”. Så står det i 1 Joh 4:19 och detta är grunden 
för all tillbedjan. Lovsången blir därför ett gensvar på att Gud först älskat oss och ju 
större den upplevelsen av Guds kärlek blir i ditt liv desto större kommer din lovsång 
att bli. Tänk dig att din farmor öppnat ett bankkonto och satt in 100.000 kr i ditt namn 
men att du ännu inte visste om något. Du kanske tänker ”farmor är ju alltid farmor 



och hon är ju snäll och så”, men den dagen du får reda på hennes stora gåva till dig kom-
mer givetvis din tacksamhet till henne att fullständigt explodera. På samma sätt är det med 
Gud. Han har överöst kärlek och gåvor in i ditt liv och för varje tillfälle din gudsbild försto-
ras kommer du helt enkelt inte kunna hålla inne din tacksamhet. Ditt naturliga gensvar 
kommer vara att hängivet sjunga Guds lov i ditt hjärta. 

• Kommer du på fler saker som vi människor tillber? 
• Vad är du tacksam till Gud för? Skriv ner eller berätta för någon annan. Låt det bli en 

grund för din respons och tillbedjan.

2. NÅGRA DEFINITIONER
Vad menar vi då när vi i den här texten väljer att fokusera på lovsång? Syftar vi endast på 
engelsk elgitarrsdriven poprock med feta syntar från år 2000 och framåt? Är psalmboken 
och de gamla andliga sångerna automatiskt ute ur bilden? Absolut inte! Låt oss kika när-
mare på några förenklade definitioner av olika typer av sånger som används inom kyrkan 
idag. Vi gör inte anspråk på att dessa definitioner skulle täcka samtliga gudstjänstsånger. 
Många låtar är också gränsöverskridande då de inte håller sig till endast en kategori, men 
denna indelning hjälper oss att se att olika sånger kan ha olika funktioner.          

Lovsånger - Sånger som riktar sig till Gud 
Lovsång kan beskrivas på många olika sätt. I det här kapitlet vill vi definiera lovsånger som 
sånger där vi tillsammans eller enskilt sjunger böner till Gud. Vi sjunger egentligen inte för 
varandra utan det är Gud själv som sångerna riktar sig till. Några exempel på lovsånger är 
Lov, ära och pris och Vi vill ge dig ära.  
 
Betjänande sånger - Sånger vi sjunger för varandra  
I den här kategorin hittar vi sånger med innehåll som syftar till att betjäna andra 
människor. Detta kan vara vägledande sånger eller låtar med budskap om rättvisa, hopp, 
tröst och kärlek. Exempel på betjänande sånger är Du vet väl om att du är värdefull och How he 
loves us. Denna typ av sånger hittar du överallt från pensionärskörens söndagsrepertoar till 
samtida låtar av artister från den kristna topplistan. 

Beskrivande sånger - Sånger som beskriver tron och vem Gud är Genom hela kyrkans 
historia har sånger skrivits och använts för att lära och påminna oss om vem Gud är, vad 
han gjort och vad han gör. Än idag behöver vi sjunga sådana sånger som förstorar vår guds-
bild och som sätter ord på och formulerar vår tro. Exempel på 
beskrivande sånger är Det finns djup i Herrens godhet och 
Så stor är vår Gud.

Dessa definitioner är inte varandras motpoler, och med 
denna triangel vill vi visa på hur de kan hänga ihop. 
En lovsång kan till exempel vara väldigt beskrivande i 
sin karaktär och skulle då kunna placeras in till höger 
om mitten på triangeln. En betjänande sång som i sista 
versen riktar sig till Gud skulle vi kunna placera in lite 
ovanför det vänstra hörnet. Med detta i bakhuvudet 
kan vi sedan bekanta oss med Kolosserbrevet 3:16. Här 
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skriver Paulus: ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och 
vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds 
lov i era hjärtan.” Lär (beskriv) och vägled (betjäna) varandra, och sjung Guds lov (lovsång). 
Låter bekant, eller hur? Dessa ledord går nämligen hand i hand med de olika typer av sång-
er vi sjunger i våra sammanhang än idag. Självklart finns det fler typer av sånger som inte 
ryms under dessa definitioner, som till exempel klagosånger, där vi får uttrycka kamp, sorg, 
fruktan och rädsla. Även om vi i detta material kommer fokusera på lovsång vill vi tydligt 
understryka att kyrkan behöver fortsätta sjunga och skriva nya sånger som fyller alla dessa 
olika funktioner.

Men psalmer då?
Nu kanske du sitter med rynkade ögonbryn och kilar dig i huvudet och tänker förtvivlat: 
”Men psalmer då, vad är psalmer?” Om du då med din fråga syftar på psalmer från psalm-
boken har du faktiskt redan svarat på din egen fråga eftersom psalmer enklast definierat är 
sånger som finns i psalmboken. Där ryms sånger av alla de slag vi tidigare nämnt och alla 
har de sin egen plats i triangeln. Vi pratar alltså inte här om bibelboken Psaltaren och dess 
psaltarpsalmer - den kommer vi att komma tillbaka till i nästa kapitel om lovsång i Gamla 
testamentet.

• Kommer du på fler sånger som passar in under de olika definitionerna? 
• Vilka typer av sånger sjunger ni på era gudstjänster och samlingar? 
• Finns det någon typ av sånger du skulle vilja sjunga mer av? Varför? 

3. LOVSÅNG I GAMLA TESTAMENTET
Bibeln är full av lovsång och det finns mycket att lära om vad den säger om tillbedjan och 
lovprisning. Under Gamla testamentets tid hade man olika typer av offer man gav till Gud. 
Offrets funktion för israeliterna var dels att be om syndernas förlåtelse och dels att tillbe 
Gud och visa tacksamhet. I Första Moseboken kan vi läsa om hur personer som Kain, Abel, 
Noa, Abraham och Jakob alla offrade till Gud, och i de övriga Moseböckerna beskriver Mose 
i detalj för Israels folk hur offrandet inför Gud skulle gå till. I Krönikeböckerna berättas det 
om hur kung David tog emot instruktionerna för det kommande tempelbygget och präster-
nas och lovsångarnas olika funktioner. I 1 Krön 15:16-22 kan vi läsa om världens första orga-
niserade lovsångsteam som bestod av ett härligt 18-mannaband med sättningen sång, lyra, 
harpa och cymbal. Senare när Davids son Salomo skulle inviga det nybyggda templet var ett 
liknande team samlat tillammans med ytterligare 120 trumpetblåsande präster. När de prisa-
de Herren och sjöng lovsång fylldes templet av ett moln så att prästerna inte kunde fortsätta 
gudstjänsten för Herrens härlighet hade uppfyllt templet (2 Krön 5:12-14). Än idag fyller Gud 
våra liv och våra samlingar med sin närvaro och härlighet och vi kan bara förundras och 
stämma in i sången: ”Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd”  (1 Krön 16:34).

Psaltaren
Psaltaren är Bibelns egen sång- och bönebok och här finns psalmer för livets alla situationer. 
Det finns flera författare till Psaltarens psalmer men David är den som skrivit flest och han 
vet verkligen ett och annat om både framgång och motgång. Som ung skrev han sånger när 
han vaktade sin fars får. Efter sina militära triumfer tvingades han fly för livet undan den 
svartsjuke kung Saul. Senare som landets kung, i lyx och överflöd, kämpade han precis som 
vi andra med synd och lust, och vi får även ta del av hans uppriktiga glädje i syndernas förlå-
telse. Ända sedan Gamla testamentets tid har dessa psalmer gett hopp, tröst och vägledning. 
De har gett utrymme för klagan och väckt lovsång och förundran hos människor. Än idag 
används de av enskilda kristna och av den gudstjänstfirande församlingen världen över. En 
av många psalmer som uppmanar till lovsång är Ps 100 och den kan passa perfekt att läsas i 
samband med ett lovsångspass på en gudstjänst. 





En tacksägelsepsalm. Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med 
jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Gå in 
genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, 
ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet. Ps 100

• Läs 2 Krön 5:12-14 igen. Hur ser ditt drömlovsångsteam ut? 
• Hur många sångare och musiker vill du ha med om du fick välja fritt? 
• Vad tror du människorna kände som var där när Herrens härlighet uppfyllde templet? 
• Läs också gärna Ps 92:2-4, Ps 95:1-7 och Ps 150 som alla handlar om lovsång.

4. LOVSÅNG I NYA TESTAMENTET
En av de personer som sjöng lovsånger från just Psaltaren var Jesus själv. Om det kan vi läsa 
i Matt 26:30 där det står att Jesus och lärjungarna sjöng lovsång i samband med den första 
nattvarden. Ett annat bibelord om sång och musik i Nya testamentet är från Efesierbrevet 
där Paulus skriver: ”…och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung 
och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre 
Jesu Kristi namn”  (Ef 5:19-20).

Hebreerbrevet påminner oss sedan om att lovprisning bara till viss del handlar om de ord 
och sånger vi sjunger. Vi har också fått möjligheten att ära Gud genom våra liv och handling-
ar. ”Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från 
läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela mer er;  sådana offer 
behagar Gud” (Hebr 13:15-16). Vi behöver alla se in i våra egna liv och fråga oss själva om de 
sånger vi sjunger stämmer överens med de liv vi lever. Lovsång levs alltid och sjungs ibland. 

Paulus och Silas i fängelset
I kapitel 16 i Apostlagärningarna kan vi läsa om Guds tjänare Paulus och Silas som i staden 
Filippi blev tillfångatagna efter att ha predikat där. Som straff blev de svårt misshandlade och 
sedan satta i fängelse över natten. Trots deras svåra situation började de där mitt i natten att 
be och sjunga lovsånger till Gud medan de andra fångarna hörde på. Då skedde det plötsligt 
en jordbävning och i samma stund öppnades alla dörrar och alla bojor föll av fångarna. Detta 
är en fantastisk berättelse så läs den gärna i sin helhet i Apg 16:16-34.

Det finns två saker vi kan stanna upp inför här. Det ena är Paulus och Silas inställning till 
lovsång. För dem var inte lovsång något man bara sjöng när livet var lätt och när man kände 
för det. Nej, deras lovsång grundade sig i vem Gud är, vad han gjort och vad han lovat att 
göra. Den Gud som levde inom dem var större än de svårigheter de mötte för stunden och 
det ville de sjunga ut för både dem själva och för andra runtomkring. På samma sätt kan vi 
också hålla fast vid, ropa på hjälp hos och lovsjunga Jesus Kristus genom livets alla skeenden. 
Det andra vi kan lägga märke till är kraften som finns i lovsång. När Paulus och Silas sjöng 
lovsång skakades marken, stängda dörrar öppnades och bojor bröts. Detta är något som 
också kan få hända i våra sammanhang när vi i lovsång vänder vår uppmärksamhet från oss 
själva och fäster vårt fokus på Gud. Då kan livssituationer förvandlas, ögon öppnas och nega-
tiva beteenden och tankar brytas i Jesu namn.  

• Vad menas med uttrycket ”Lovsång levs alltid och sjungs ibland”?
• Vad kan vi lära oss från berättelsen om Paulus och Silas när vi själva är i svåra och jobbiga situatio-

ner? 



5. ATT STARTA ETT LOVSÅNGSTEAM
Först och främst behöver man inte vara flera personer eller ha ett helt team för att kunna 
leda lovsång. Är du själv så kör på. Ge din gåva till Gud och var välsignad när du betjänar 
människor i ditt sammanhang. Du behövs och vi tror på dig. Till er som står i startgroparna 
till att starta ett lovsångsteam kommer här några tips: 

Börja där ni är 
Det är lätt att börja drömma om alla elgitarrer, trummisar och harpor man skulle vilja ha 
med i sitt team medan det i själva verket bara är du och din lillebror som spelar tuba som 
verkar vilja vara med. Kör på, börja där ni är. Vänta inte på att ett visst instrument ska 
ansluta utan starta och ge Gud ett initiativ som han kan välsigna. Fler personer kommer att 
komma allt eftersom. 

Ha en vision 
Innan ni drar igång är det viktigt att ni tillsammans pratar igenom vad ni som grupp dröm-
mer om. Vad har ni för vision? Eller för att uttrycka det lite enklare: Vad är det som gör att ni 
vill starta ett lovsångsteam? Att ha en vision skapar stabilitet och ger fokus åt hela gruppen. 

Prata med pastorn 
Se till att er pastor är väl införstådd med vad ni vill åstadkomma och vad ni längtar efter. Ha 
många och storslagna idéer, men se till att ni teamar ihop er med pastorn så att ni tillsam-
mans kan få föra församlingen in i tillbedjan. Detsamma gäller även ungdomsledaren och 
ungdomsarbetet. 

Förändring i små steg 
Kanske är det så att ni vill vara med och förnya gudstjänstmusiken och eventuellt göra den 
mer modern. Vi som Guds församling behöver ständigt akta oss för att inte fastna i gamla 
hjulspår. Vi måste samtidigt ha respekt för dem som känner trygghet i rådande traditioner 
. Ett tips till er som strävar efter musikalisk förnyelse är att göra små ändringar i taget. Vill 
ni ha trumset med dubbelpedal, börja med en cajon. Vill ni köra fem låtar efter varandra, 
börja med två. Ett annat tips när ni vill introducera en ny sång är att börja med att sjunga 
en gammal och uppskattad sång som de äldre kanske inte sjungit på länge. Direkt efter att 
ni sjungit den gamla sången kan ni introducera den nya. Detta inger respekt åt båda hållen 
då ni kan säga ”Vi spelar gärna sånger ni tycker om, och vill samtidigt spela sånger som vi 
föredrar”. Tillsammans, gammal som ung, bygger vi Guds rike, och alla behövs. 

• Vad är din/er vision för lovsången i ditt/ert sammanhang?
• Vem får vara med i ett lovsångsteam?

6. ATT VÄLJA LÅTAR
Att välja låtar är något du kommer ägna många timmar åt. Ibland är det lätt, ibland svårt. 
Ibland känns det heligt, ibland känns det ingenting alls. Här är några tips på vad man kan 
tänka på: 

Ta reda på temat för samlingen 
Det här är superviktigt. Se till att du vet vad samlingen, andakten eller gudstjänsten har för 
tema och vad den som ska predika har tänkt predika om. Det hjälper dig i ditt låtval och det 
kommer också att leda till en mer fokuserad samling. Vet du inte temat är det ditt ansvar att 
ta reda på det. Ta också för vana att kolla igenom din låtlista tillsammans med gudstjänstle-
dare och predikant innan samlingen börjar.   





Be 
När du ska sätta dig ner och bestämma låtar till en samling börja då med att be en bön. Be 
att Gud ska leda dig till att välja låtar som ger honom ära och som leder människor in i till-
bedjan. Ibland kanske du då börjar tänka på en specifik låt. Kör på den. Andra gånger kanske 
du inte upplever något alls. Då kan du bara vara lugn och lita på att Gud kommer använda 
ditt förnuft när du väljer låtar som du tror kommer att funka.   

Ta församlingen från punkt A till B 
När du väljer låtar behöver du tänka dig in i de situationer olika människor befinner sig i 
när de kommer till kyrkan. Någon kanske just har bråkat med en kompis, någon har inte 
kunnat sova på hela natten och en annan har just fått högsta betyg på ett svårt prov. Vi är 
alla mitt uppe i våra egna liv men i lovsången får vi lyfta vår upptagenhet från oss själva när 
vi fäster blicken på Jesus. Därför kan ett tips vara att börja med låtar som upphöjer Gud eller 
som beskriver hans storhet. Tänk dig sen hur du genom dina låtval kan få vara med att föra 
församlingen vidare genom gudstjänsten. Kanske handlar predikan om korset, då skulle det 
efter predikan till exempel kunna passa med mer innerliga låtar om nåd, tacksamhet och 
överlåtelse.  

Sparsam med nya låtar 
Vi vet att ni har massa bra och nya låtar som ni vill börja sjunga i församlingen och ung-
domsgruppen, men se till att ni förankrar de låtar ni presenterar. Istället för att sjunga en 
massa nya sånger som församlingen aldrig riktigt hinner snappa upp, är det bättre att ni till-
sammans med pastorn väljer ut två-tre låtar som ni verkligen satsar på och använder mycket 
under en längre tid. Om ni vill att församlingen ska kunna sjunga med är det också viktigt 
att texten finns tillgänglig, antingen utskriven på papper eller projicerad på duk. Tänk också 
på att äldre människor ofta har svårt för melodier med snabba och synkoperade rytmer.  

• Varför är valet av låtar viktigt? 
• Spelar det någon roll vilket språk man sjunger på? 
• Testa gärna att låta flera personer vara med att välja låtar så att urvalet passar så många 

som möjligt.

7. ATT FÖRBEREDA ETT REP
Repet är den naturliga samlingsplatsen för varje lovsångsteam. När, hur länge och hur ofta 
man träffas kommer variera och är något ni som team tillsammans får komma överens om. 
Det är också viktigt att ni i förväg pratar igenom vem som förväntas göra vad. Det finns 
många olika sätt man kan lägga upp ett rep på, men här är några moment som kan vara bra 
att tänka på: 

Gör en Spotifylista 
Ge dina bandmedlemmar chansen att kunna öva på låtarna hemma innan själva repet. Sätt 
ihop en Spotifylista med de låtar ni tänkt använda och dela den med resten av teamet. Testa 
också att dela samma lista med resten av församlingen och ungdomsgruppen. 



Smidig kommunikation 
Ha en tydlig och smidig kommunikation inom teamet. För att bolla snabba frågor kan ni ska-
pa en egen sluten Facebook-grupp. På Dropbox och Google Drive kan ni skapa och dela en 
mapp där ni kan lägga upp köscheman, mötesordningar, reptillfällen och annan gemensam 
information.   

Kom väl förberedd 
Du som är sångare och musiker, kom väl förberedd. Se till att du har kollat in låtarna och 
känner att du har koll på dem så att ni under repet inte behöver stanna mitt i en låt för att 
du inte kunde sticket. Kommer man förberedd blir repen mycket roligare och effektivare 
samtidigt som det skapar större utrymme för kreativitet.

Kom i tid! 
Var heller inte den som alla måste vänta på innan ni kan dra igång. Visa respekt för uppgif-
ten ni har som lovsångsteam i Guds tjänst och visa respekt för dina vänner i teamet. Kom i 
tid, varje gång!  

Be och fokusera tillsammans 
När vi repar ger vi vårt bästa till Gud, men kom ihåg att det är inte hur det låter som är det 
viktiga. Lovsång är bön och handlar helt och fullt om hjärtats inställning. Skapa en rutin där 
ni innan, under eller efter varje rep ber och fokuserar tillsammans.  
  

• Vilka är förutsättningarna för ett bra rep?
• Ett till tips är att träffas med teamet bara för att umgås. Bjud hem dem till dig eller åk 

iväg på en aktivitet. Vad kan du göra för att bygga gruppkänslan i ditt team?
• Obs. Det är viktigt att ni gör rätt för er angående upphovsrätt och spridning av sånger 

och noter. Mer om detta hittar ni på  
www.davidmedia.se/musikforlag.





8. REDSKAP FÖR ATT LEDA
Fast och fri form
Varje låt består av ett visst antal delar som vers, refräng, stick och så vidare, och dessa delar 
utgör tillsammans låtens form. När det kommer till lovsång finns det två huvudsakliga 
metoder man kan använda - fast form och fri form. Med fast form menas att ni tillsammans 
bestämt exakt hur låtens form ska vara. Kanske kör ni som på skivan, följer ett notpapper 
eller så har ni kanske hittat på en egen form ni är nöjda med. Detta är ett superbra sätt att 
jobba eftersom tydlighet skapar trygghet.

Men sen kommer kanske den gången då du som lovsångsledare känner att det skulle vara 
helt rätt med en dubbelrefräng. Eller den gången när du skulle vilja hoppa över refrängen 
för att gå direkt från vers in i sticket, trots att det inte var så ni bestämt. Detta kallas fri form 
och fördelen är att du som leder kan vara mer fri att bygga upp låten på det sätt som bäst 
passar känslan som finns i rummet. Vanligt är att man kanske har en fast form man utgår 
från, men att lovsångsledaren sedan är fri att ändra formen efter känsla och Guds ledning. 
Det är då viktigt att ledaren har ett antal tydliga signaler eller tecken som de andra snabbt 
kan förstå.   

Lovsångstecken
Med hjälp av handen kan du göra olika tecken som enkelt hjälper dig att kommunicera med 
dina sångare och musiker. Det går självklart utmärkt att ni inom ert team kommer fram till 
egna tecken, men dessa är vanligt förekommande över hela Sverige och kan därför vara bra 
att känna till. Viktigt att tänka på är att du som leder bör visa ditt tecken ungefär 1-2 takter 
före nästa formdel. Att använda lovsångstecken kan kännas ovant och klumpigt i början, 
men ju mer ni tillsammans i teamet tränar på det desto mer kommer ni ha användning av 
det.     

• Ett finger = Vers
• Två fingrar = Refräng
• Tre fingrar = Stick
• Veva med handen = Repris/upprepa delen
• Knuten näve = Avsluta låten

Försång
Kanske är det så att du har händerna fullt upptagna med att spela ett instrument samtidigt 
som du leder, då kan du använda dig av något som kallas för försång. Med det menas att du 
sjunger eller talar de första orden på den del du vill gå in i. Säg att ni spelar ett mellanspel på 
låten Vi vill ge dig ära och du vill gå in i refrängen. Om du då sjunger/säger refrängens ”För 
du är stor” så kommer de andra i teamet förstå vilken del ni är på väg in i. 

Dynamik
Du kan som ledare även visa om du vill att en del ska vara soft eller ösig. Att visa dynamik 
handlar väldigt mycket om kroppsspråk och behöver därför egentligen inte något specifikt 
tecken, men här är ändå några gester du kan testa. För ökad dynamik kan du till exempel 
trampa med foten samtidigt som du med handen vevar igång bandet. För lugn och svag 
dynamik kan du ha ena handen i armbågshöjd, med handflatan neråt, och långsamt föra 
handen mot marken. Testa inom teamet att jobba med fri form och rörlig dynamik. Det 
kan ta lite tid att hitta varandra, men när man väl gör det är det guld värt eftersom det ger 
utrymme för kreativitet och musikaliskt skapande i stunden. 

• Vid vilka tillfällen kan det vara bra att använda fast form?
• Vid vilka tillfällen kan det vara bra att använda fri form?
• Ett tips för att bli bättre på allt detta är att observera hur andra gör när de leder lovsång. 

Använder de försång? Hur använder de tecken och kroppsspråk?



9. DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP
Vi från Equmenia vill att du som läser detta ska veta hur viktig du är för Guds rike. Jesus 
förtjänar vår lovsång och han förtjänar att vi ger vårt bästa till honom. Alla ni som håller på 
med lovsång har i era församlingar och ungdomsgrupper fått förmånen att leda människor 
fram till honom som gör allting nytt och som älskar oss med gränslös kärlek. Tänk vilken 
förmån att få vara med där allt detta händer. Vi tror på dig och vill verkligen uppmuntra dig 
till att börja eller fortsätta med att lovsjunga från hjärtat. Kanske är det så att du känner dig 
väldigt liten inför denna uppgift, men kom då ihåg att du är i gott sällskap. Profeten Jeremia 
tyckte att han var för ung, Sara trodde hon var för gammal, domaren Gideon ansåg sig kom-
ma från fel familj, profeten Mose visste inte vad han skulle säga, Jesu mor Maria var rädd och 
aposteln Paulus hatade kristna; ändå kunde Gud använda alla dessa vanliga människor, och 
likaså både vill och kan han använda dig. 

10. OM EQUMENIA OCH INSPIRATION:LOVSÅNG

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksam-
het för barn och unga i Equmeniakyrkan. Jesus Kristus är Herre. Det är Equmenias grund. 
Allt vi gör och vill handlar om det. På tusen olika sätt.

Fokus:Lovsång är en del av Inspiration:Lovsång som är ett turnerande inspirationsevent som 
arrangeras av Equmenias stag (strategisk arbetsgrupp) för kreativa uttryck. Inspiration:Lov-
sång riktar sig till sång- och musikintresserade ungdomar och vuxna och undervisningen 
i detta häfte är till stor del hämtad därifrån. För att läsa mer om hur du kan boka Inspira-
tion:Lovsång till din ort besök 
equmenia.se/inspirationlovsang.



FOKUS:LOVSÅNG

LOVSÅNGSLEDARE
”På bara några sidor fångar Fokus:Lovsång grundläggande och  
avgörande saker om tillbedjan och lovsångsledning. Allt med önskan 
att hela församlingen, från unga till gamla, ska enas i lovsång till Gud! 
Gilla!” -Rickard Sundström

”För den som vill komma igång med lovsångsledning är detta ett  
utmärkt material som både ger handfasta råd och som vill visa på ett 
ödmjukt och tjänande förhållningssätt, allt förankrat med Bibelord.” 
-Jeanette Alfredsson

”Fokus:Lovsång är ett material som ger bra biblisk undervisning om 
lovsång kombinerat med praktisk ”hur gör man”-handledning. Ett  
utmärkt verktyg för alla som vill utveckla lovsången i sin församling. 
Jag rekommenderar det varmt.” -Bengt Johansson

”Fokus:Lovsång är en perfekt handledning för dig/den som är ung 
och bär på en längtan att leda församlingen in i lovsång & tillbedjan.  
Fokus:Lovsång ger en god biblisk grund och en bred förståelse för vad 
som är viktigt att tänka på när man ska leda lovsång. Lättläst och  
inspirerande! Rekommenderas varmt!” -Lennart Hall

UNGDOMAR
”Fokus:Lovsång är ett lättförstått material som visar både hur man 
kan tänka och hur man kan göra. PERFEKT för unga (och ”gamla”) 
lovsångsledare!” -Ester Bolmenäs, 18 år 

”Väldigt inspirerande och väldigt bra skrivet!” -Edwin Egbäck, 13 år


