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Sammanbindande dans 

CEFR: Nivå och förmåga A1 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Skriva texter med enkla bindeord såsom ”och” ”but” och ”då”.  

Konstform som används: Dans  

Tidsåtgång: 45 minuter 

Material och utrustning som krävs: En berättelse som innehåller bindeord. 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren läser en saga för eleverna. Läraren presenterar bindeord ur historien som eleverna sedan ska sätta rörelser till. 
Lektionens huvudsyfte är att öva på meningsbyggnad med enkla bindeord såsom ”och”, ”men”, ”då”. 

Aktiviteter: 

Lektion   
1. Läraren läser hela historien för eleverna. 
2. Läraren skriver ner bindeord från historien på tavlan och försäkrar sig om att eleverna förstår 

betydelsen genom förklaringar och exempel. 
3. Läraren delar upp eleverna i gruppen. Storleken på grupperna beror på antalet bindeord.  
4. Varje grupp tilldelas ett bindeord. Eleverna i gruppen ska sedan tillsammans ta fram en 

dansrörelse för att förmedla innebörden i bindeordet. Övning tidsbegränsas av läraren. 
5. Alla grupper stiger sedan fram och visar sin dans. Efter uppvisningen kan alla elever koppla ihop en 

rörelse med ett bindeord. 
6. Läraren läser sedan historien igen, med en paus innan varje bindeord som eleverna jobbat med. I 

pausen ska eleverna säga rätt bindeord och samtidigt visa upp den kopplade rörelsen. 
7. Läraren lyssnar och ser elevernas respons och hjälper till vid behov. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Se till att ha tillräckligt med utrymme för att göra 
dansrörelserna. 

Lärarens förberedelser: 
Hitta en berättelse på MultiLib. 
Se till att eleverna har en grundläggande förståelse 
för bindeord. 
 

Källor/användbara länkar 

 
http://www.multilibproject.eu/e-library.html 

 


