
 1 

Introduksjon  
 

I forforbindelse med at Norges Helsedans forbund fikk 

prosjektmidler i 2006 til å lage DVD’n ”Å danse seg til livsglede” 

har vi valgt å revidere introduksjonsboken.  

 

Undervisningsmaterielle er i den anledning oppgradert og har fått 

et mer samstemt preg. 

 

Introduksjonsboken er ikke et endelig produkt, men er tenkt å 

være i stadig utvikling. 

 

 

 

Lørenskog den 12.01.07 

 

 

Heidi Solberg    Elisabeth Strøm 
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Forord 

 
Norges Helsedansforbund, har gjennom Studieforbundet 

Folkeuniversitetet, i 1999 fått økonomiske støtte fra Kirke, Undervisning og 

Forskningsdepartementet for å skriftliggjøre det pedagogiske materialet.  

 

I utgangspunktet ble det søkt om økonomisk støtte til et større prosjekt. 

Stryringsgruppen valgte i overensstemmelse med tildelingskriteriene å satse på 

følgende områder for prosjektarbeidet:  

Vi samlet materialet fra helsedansens 20 årige historie og knyttet dette sammen 

med spørreundersøkelsen fra 1998 samt benyttet artikler som er skrevet av 

helsedansinstruktører. Boken er et grunnlag som det kan arbeides videre med.  

 

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av : 

Ingebjørg Gram Studiesjef i Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Knut Lundqvist Høyskolelektor ved Barnevernlinjen i Oslo 

Turid Ramstad Dansepedagog/”Helsedansen mor” 

Tone Sommer Leder av Norges Helsedansforbund 

Grethe Engen Johansen Dansepedagog/ Helsedansinstruktør 

Heidi Solberg Helsedansinstruktør/Prosjektleder 

Elisabeth Strøm Helsedansinstruktør/Prosjektleder 

 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Grete Engen Johansen 

Tone Sommer 

Heidi Solberg  

Elisabeth Strøm 

 

Det har vært store diskusjoner i prosjektgruppen. Dette har vært nødvendig og er 

en del av utviklingen. 

 

Prosjektgruppen vil takke alle som har gitt oss hjelp og støtte underveis i 

prosjektprossesen. Spesielt retter vi en takk til styringsgruppen Ingebjørg Gram, 

Knut Lundqvist og Turid Ramstad for råd og veiledning i prosessen.  

Kjeld Magnussen takkes ekstra for illustrasjoner 

 

Vi takker også våre meget tålmodige menn og barn som har måttet tåle mye 

forsakelser i denne prosjekttiden.  

 

Tone Sommer, Grete Engen Johansen , Heidi Solberg, Elisabeth Strøm 
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Innledning 

 

VIA DANS OPPNÅS ØKT LIVSKVALITET  
 

Helsedans er et dansetilbud til mennesker som trenger et tilrettelagt tilbud. 

Mange mennesker kan ikke benytte det ordinære dansetilbudet. Spesielt 

tilrettelagt dansetilbud kan gi blinde, døve, multifunksjonshemmede og andre 

mulighet til å danse. I denne introduksjonsboken benevnes alle helsedansens 

målgrupper for mennesker med særbehov. 

 

Lov om voksenopplæring § 1. Formål  
” Målet for voksenopplæring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal 

bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter 

som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for 

selvstendig innsats og samarbeid med andre yrker og samfunnsliv”. 

Materialet i denne boken viser at helsedansen bidrar til å realisere voksen-

opplæringslovens formål. 

 

Denne introduksjonsboken i helsedans er en videreføring av 

spørreundersøkelsen fra 1998. Spørreundersøkelsen og den påfølgende 

rapporten ble finansiert ved midler fra Folkeuniversitetet. 

Denne introduksjonsboken bygger på funn i spørreundersøkelsen, artikler fra 

helsedansinstruktører og dansenedtegnelser fra helsedansens 20 årige historie, 

samt litteratur. 

 

Mangeårige kursleder for instruktører, Grete Engen Johansen, har tatt vare på 

alle dansene gjennom helsdansen 20 årige historie. Disse følger med som egne 

hefter i fargekodene som helsedansen benytter. Fargekodene blir beskrevet 

senere i materialet. 

Mange av dansene stammer fra videreutviklingskurs og er ikke tegnet ned i 

”helsedansformat”. Det er ønskelig at alle helsedanser får samme gode standard 

tilsvarende det som er utviklet for grunnkursene. Prosjektet har ikke hatt 

mulighet til å gjøre dette. 

 

Norges Helsedans forbund benytter et enkelt system for dansenedtegnelser, 

dansene settes inn i fargekoder. Det arbeides med å nedtegne forenklinger av 

alle dansene. Dette er et tidkrevende arbeid og eksempler på forenklinger følger 

i dette materialet som ”forenklede danser”.  

Det er utviklet ulike kurspakker for grunnkurs og videreutviklingskurs. Norges 

Helsedansforbund ønsker også å arbeide videre med å skreddersy kurspakker for 

ulike målgrupper for eksempel egne kurs for instruktører som skal holde 

helsedanskurs innen psykiatrien.  
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KAPITTEL 1 
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SLIK STARTET HELSEDANSEN, TURIDS HISTORIE 

 
Turid Ramstad, "helsedansens mor" forteller her hvordan helsedansen ble til. 

 

" 11 år gammel ble jeg rammet av poliomyelitt.  Et tykt papirkorsett holdt 

ryggen oppe, og det venstre benet var ikke særlig villig til å flytte på seg. 14 år 

gammel tok jeg likevel mot til meg og startet som enslig funksjonshemmet på en 

vanlig danseskole.  Dette var moro og en fantastisk terapi. Muskulaturen i hele 

kroppen ble lettere å ha med å gjøre.  Balansen bedret seg og humøret steg.  Det 

hele endte med at jeg utdannet meg til dansepedagog. 

Ideen til å bruke dans/sangleker i behandling prøvde jeg ut på barn ved 

Telemark polioinstitutt i Skien. Det viste seg at dansen hadde spesielt god effekt 

i forhold til barn som skulle trene opp bevegelighet, noe som vanligvis er 

smertefullt å gjøre. Etter å ha holdt foredrag om mine erfaringer med dans for 

funksjonshemmede, ble jeg oppfordret til å realisere mine ideer.  " 

 

Som dansepedagog med lange erfaring fra sin egen danseskole utviklet hun et 

system for undervisning av dans. 

 

For helsedansinstruktørene systematiserte hun dansene metodisk og pedagogisk 

etter alderstrinn og med et farge system; 

gule ark - småbarn (4 år - 6 år) 

rosa ark- - barn ( 1. til 4. klasse) 

grønne ark - ungdom/voksen 

  - spesielt tilrettelagte danser uavhengig av alder 

 

Dansene ble forenklet og trinnene/variasjonene ble tydelig nedtegnet. 

Dansetrinnene ble beskrevet i et system fra 1 -8, hvor man teller ett tall for hver 

gang man flytter en fot. Et slikt system gjør det enkelt både å tilegne seg 

dansene og å videreformidle dem. 

I følge Turid Ramstad er det ikke behov for å være dansepedagog for å kunne 

instruere/undervise i helsedans. En instruktør bør ha god rytmisk sans og noe 

erfaring eller kunnskaper om mennesker med ulike særbehov. 

 

For at flest mulig funksjonshemmede skulle kunne få dette tilbudet måtte det 

utdannes instruktører. Etter utallige oppfordringer gikk hun igang med å 

arrangere det første instruktørkurset i helsedans. 

 

Det første utdanningskurset for helsedansinstruktører ble arrangert i 1978 med 

støtte fra Helsedirektoratet. Det var et ukeskurs for ca. 20 personer som hadde 

erfaring med og ønske om å undervise i dans for mennesker med ulike 

særbehov. 
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Turid Ramstad hadde ideen om at grunnkursene skulle gå over en uke og med 

viderutviklingskurs hvert år. Slik at instruktørene kunne oppdatere seg med nye 

danser, videreutvikle seg som instruktører/dansere og utveksle erfaringer fra 

egne kurs. 

 

Helsedans skulle i utgangspunktet være mest mulig lik en vanlig danseskole, 

men forenklet og tilrettelagt for enkelte deltakere med særbehov. 

 

Musikken er viktig og egnet musikk er innspilt for forbundet. I tillegg må den 

enkelte instruktør finne egnet musikk til sin undervisning i forhold til hva som er 

populært blant egne elever og i tiden. 

 

Entusiasmen blant deltagerne på det første instruktørkurset var stor og 

deltakerne på dette kurset stiftet Turid's Helsedansforbund.  

Turid Ramstads unike ide lever videre gjennom forbundet. 
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NORGES HELSEDANSFORBUND  
 

 

Norges Helsedansforbund het fra starten av Turids Helsedansforbund. I 1983 ble 

det foretatt navnskifte. 

 

Målet for Norges Helsedansforbund er at alle mennesker med ulike særbehov 

skal få tilbud om helsedans i sitt nærmiljø. For å kunne nå denne høye 

målsetningen måtte Helsdansforbundet ha en samarbeidspartner som kunne 

hjelpe til med å realisere dette. 

 

I 1979 innledet Helsedansforbundet samarbeid med Oslo Friundervisning. 

Med Friundervisningen som samarbeidspartner ville helsedanskurs kunne bli 

igangsatt i de lokale Friundervisningsavdelingene i hele Norge. I tillegg ville 

den enkelte helsedansinstruktør få hjelp fra sin lokale Friundervisning for å sette 

igang med egne brukerkurs. 

 

I 1981 ble Helsedansforbund medlemorganisasjon i Folkeuniversitetet. 

Folkeuniversitetet er en "paraplyorganisasjon" for flere forbund og 

organisasjoner.  

 

Mange av våre helsedansinstruktører har sine brukerkurs i regi av de lokale 

Friundervisningene/Folkeuniversitetene.  

 

Gjennom spørreundersøkelsen kom det fram at det er stort behov for flere 

instruktører. På landsbasis er det nå ca 100 helsedansinstruktører.  

Mer en halvparten av instruktørene arbeider med helsedans på sin arbeidsplass. 

Mange kurs er gratis for deltakerne og mange kurs holdes på institusjoner. 

Det er stor variasjon på helsedanskursene i forhold til kursavgift og lengde på 

kursene.  

Varigheten på undervisningstimene varierer fra 0.45 time – 3.0 timer pr.gang.  

Antall deltakere på kurs varierte fra 4 til 50. Helsedanskursene har variert 

repertoar. Det blir benyttet danser fra instruktørkursene, videreutviklings-kurs, 

folkedans, internasjonal folkedans, seniordans. Dette utifra deltakernes ønsker 

og instruktørenes varierte dansebakgrunn. Noen helsedans-instruktører er også 

instruktører i Seniordans, folkedansinstruktører og lignende. 

 

I løpet av de 21 årene som har gått siden forbundet ble startet har grunnideen om 

utdanning av helsedansinstruktører blitt bevart. Det har vært prøvd ulike 

varianter av instruktørutdanning og forbundet har nå valgt å ha en fleksibel 

utdanningsprofil. Vi viser til Norges Helsedansforbunds fagplan. 
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Mange danser har blitt enda mer forenklet og det har blitt flere ulike 

forenklinger av samme dans etter at Turid satte seg ned med sin skrivemaskin og 

nedtegnet de første dansene. Dette er med på å videreutvikle helsedansen. 

 

Forbundet har erfart at de årlige viderutviklingskursene er svært viktige.  

Helsedansinstruktørene blir til enhver tid oppdatert med nye danser og trender. 
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KAPITTEL 2 

 

HELSEDANSENS BETYDNING FOR DELTAKERNE 

 
I 1998 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant instruktører i helsedans 

svarprosenten var stor og vi gjengir noen av svarene i det følgende. Sitatene er 

uten forfatternes navn, da datatilsynets retningslinjer ble fulgt ved behandlingen 

av materialet fra spørreundersøkelsen. I tillegg har flere erfarne 

helsedansinstruktører skrevet artikler som er med her. 

 

Sitater fra spørreundersøkelsen:  
Dansen er et godt middel og en god innfallsvinkel for å oppnå sosial kontakt og 

for å bli nærmere kjent med andre. Det å kunne mestre forskjellige danser kan gi 

en følelse av økt anerkjennelse og aksept. Dansekveldene er lystbetonte og noe å 

glede seg til, ensomhetsfølelsen kan reduseres. 

 

Når en mestrer noe fysisk har det også innvirkning på psyken. Dansen er også 

med på å styrke balansen og øke kroppsbevisstheten. 

 

Helsedans gir økt kroppslig aktivitet som kan ha en omfattende positiv 

treningseffekt på hele organismen. Kondisjon, kroppsbevissthet, 

konsentrasjonsevne, koordinasjon og humør øker og bedres og gir styrke til en 

bedre fysisk/psykisk helse. 

 

Det er så mange grunner til helsedansens betydning for deltakerne, men jeg 

nevner her noen punkter som er de mest vanlige: 

trim, bevegelse 

koordinering og vedlikehold av denne funksjonen 

sosialt, opp av stolen og ut blant folk 

prøving og feiling, tilretteleggelse av et trygt miljø 

gjenoppfriskning av gamle ferdigheter 

godtatt som person, noen vil danse med meg, holde i meg. osv 

jeg kan fremdeles lære 

 

Utgangspunktet for all helsedansaktivitet er at bevegelse - lek og dans  - til 

musikk og rytme er utmerket terapi, både fysisk og psykisk. Musikk og rytme er 

en fantastisk innfallsvinkel. Vi har alle mer eller mindre rytme i oss. Musikk 

gleder, roer og oppmuntrer til kontakt, læring og trening. Lekene og dansene 

som her blir tilpasset den enkelte, gir alle anledning til å bevege seg, glede seg 

og styrke seg til musikk og rytme, alt etter den enkeltes evne og behov. 
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Det sosiale samværet er viktig. Dette kan være en betydningsfull stimulans til 

både fysisk og psykisk aktivitet, fordi det å fungere i et sosialt samvær gir et 

positivt selvbilde, som igjen styrker og utvikler lære og prestasjonsevnen. 

Helsedans er like viktig som fysisk oppbygger av muskler og balanse, som det er 

psykisk oppbygger av selvtillit og trygghet. 

Helsedans gir funksjonshemmede og funksjonsfriske anledning til å ha det gøy 

sammen, uten prestasjonsangst for noen. Alle får her glede og kontakt, mosjon 

og inspirasjon. 

Musikk og dans er et viktig hjelpemiddel ved trening når muskler og ledd er 

stive og smertefulle - musikken drar og inspirerer 

Og helsedans er et godt hjelpemiddel i det forebyggende helsearbeidet. 

Viktige momenter: 

Stimulering og aktivisering av kroppen gir også stimulans til hjernen. 

Dans kan gi: 

- bedret kroppsbevissthet 

- bedret koordinasjon 

- bedret balanse 

- bedret spenst i kroppen 

- bedret iakttagelsesevne 

- bedret konsentrasjonsevne 

- bedret evne til å oppfatte, omsette og utføre hørsel og synsinntrykk 

- bedret kondisjon og bevegelighet/leddbevegelighet 

- bedret muskelstyrke og holdning 

- allsidig bevegelseserfaring 

- bevissthet på gleden, tilfredstillelsen og nytten ved å bruke kroppen.  

 

Helsedans og folkedans har mye til felles og kan derfor brukes sammen. 

Helsedans er for mange det første steget ut på dansegulvet og blir starten på en 

“dansekarriere” hvor de tør å gå på dansegulvet i andre sammenhenger også. 

Helsedans er også “vanlig dans” - rytmen, takten og gleden ved å bevege seg 

etter musikk er det aller morsomste med helsedansen. 
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Når vi oppsummerer funnene i spørreundersøkelsen finner vi følgende: 

  

HELSEDANS KAN GI BEDRE LIVSKVALITET 

GJENNOM ØKT FYSISK OG  PSYKISK HELSE  
 

Helsedans oppleves positivt av deltakerne ved at: 

 

* det er positivt å ha en fast aktivitet å glede seg til 

* det er fint å komme seg ut 

* dans er en aktivitet hvor det er lov til å ha fysisk kontakt 

* kursene gir danseglede 

* deltakerne lærer dansetrinn i forhold til det aktuelle nivå 

* dansekurset tar individuelle hensyn og tilrettelegger for hver elev 

* den enkelte deltaker blir betydningsfull 

* at jeg kan fortsatt lære 

* gjenoppfriskning av gamle ferdigheter 

* dans er kontaktskapende 

* dans gir økt kondisjon 

* dans gir kroppsbevissthet 

* dans gir økt kroppsbeherskelse 

* dans gir økt konsentrasjon 

* dans utvikler rytmefølelse 

* dans bidrar til økt «romfølelse» (spesielt for blinde) 

* dans gir velvære og er godt for den fysiske og psykiske helsen 

* dans kan gi fellesskap og samhold 

* dansekurs kan forhindre isolasjon 

* å beherske dans kan bidra til å øke selvtilliten 

* dansekurs kan bidra til at deltakerne også tør å danse i andre   

   sammenhenger 

* å beherske dans kan gi opplevelse av mestring 

* dans er lystbetont og gjør det enklere å bevege stive ledd til musikk 

 

 

Kursdeltakerne kan dessuten lære: 

* å ta imot instruksjon/lytte 

* å ta hensyn til andre 

* å føre seg 

* høflighet 
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KAPITTEL 3 
 

Artikler fra helsedansinstruktører 

 

Psykiatri: 

Karin Låstad: Helsedans, samvær og glede   s.  16 

Knut Haugen: Helsedans      s.  22 

Fra spørreundersøkelsen      s.  29 

 

Multifunksjonshemmede: 

Heidi Solberg: Helsedans med multifunksjonshemmede     21   

Fra spørreundersøkelsen      s.  34 

 

Psykisk utviklingshemmede/Autister: 

Tone Sommer: Helsedans for psykisk- 

utviklingshemmede og autister     s.  35 

Kari Bjørnstad: Tanker og erfaringer med helsedans  

for psykisk utviklingshemmede     s.  38 

Fra spørreundersøkelsen      s.  40 

 

Blinde og svaksynte: 

Elisabeth Strøm: Kurs for blinde og svaksynte  s.  41 

 

Døve: 

Gerd Helene Hansen: Helsedans for døve   s.  42 

 

Eldre: 

Liv Herbjørg Larsen: Helsedans for eldre   s.  43 

Fra spørreundersøkelsen      s.  46 
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HELSEDANS, SAMVÆR OG GLEDE  
Karin Låstad helsedansinstruktør 
Denne artiklen er tidligere publisert i ”Kontakten” helsedansforbundet’s medlemsblad. 

 

Helsedans er for alle oss som liker å danse. Og da mener vi alle. Selv om du har 

en fysisk eller psykisk funksjonshemming skal dette ikke være en hindring hvis 

du har lyst til å danse. 

 

Dans ser ut til å være en uttrykksform som mennesker har brukt i alle ku lturer 

og i alle samfunnslag. Vi kan bare se på et barn, det er ikke store knøttet før det 

vil bevege seg i takt med musikken. Etter hvert som vi vokser til, bruker vi 

kroppen i barneleker som ofte har takt og rytme. Gjennom slike leker blir vi 

kjent med vår egen kropp, og ikke minst skaper dansen kontakt med andre 

mennesker. Dette blir enda viktigere når vi nærmer oss ungdomsårene. Da er 

nettopp kontakt med det annet kjønn en viktig faktor. Dansen blir her et viktig 

middel for å nå vårt mål, i en dans har vi lov til å ta på hverandre uten at det er 

merkelig. Fysisk kontakt mykner opp den redselen vi har for hverandre, og 

dansen kan gi en fin innfallsvinkel til å bli nærmere kjent. 

 

Har du en fysisk eller psykisk funksjonshemming blir det enda vanskeligere å få 

denne fysiske kontakten. I Norges Helsedansforbund tar vi sikte på en omvendt 

integrering. Med det mener vi at funksjonsfriske kan være med som partner til 

den funksjonshemmede på dennes premisser. Vi forenkler dansen, halverer 

tempoet, men beholder samme musikk. Hvert par danser i det tempoet som 

passer dem i takt med musikken. Målet er at en funksjonsfrisk og en 

funksjonshemmet skal få kontakt med hverandre. Mangelen på kontakt gjør at vi 

ikke oppfører oss naturlig sammen. 

 

Dette gjelder jo også i psykiatrien, her er ikke de fysiske hindringene så store, 

men mangelen på tillit og kontakt til sine omgivelser er en hindring for dem til å 

ta del i en fysisk aktivitet. I dansen kommer denne kontakten naturlig, for når vi 

danser må vi ta på hverandre og holde rundt hverandre. For å gjøre det må vi 

vise hverandre tillit, dette blir som regel akseptert selv av dem som vil holde 

avstand til andre på grunn av angst for nærhet. Årsaken er at dette er en 

akseptert norm: Når vi skal danse må vi stå tett og holde rundt hverandre.  

 

Men det er viktig å huske på at dansen er for dem som liker å danse. I 

utgangspunktet vil disse ha en positiv innstilling til aktiviteten. For dem som 

ikke liker eller tør danse, kan det være en hjelp å sitte og se på dem som svinger 

seg rundt på gulvet. De blir da ofte inspirert av den glade stemningen og får lyst 

til å delta selv. Dansetimen skal være en aktivitet med glede. Vi skal ha det gøy 

og pasienten skal føle at de moret seg, gjerne lære noe nytt og bli bedre kjent 

med resten av gruppen. 
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Helsedans i Psykiatrien 

 

Rammen rundt kursene. 

 

Hvor skal dansen foregå? 

Dansepartnere. 

Ulike typer pasienter 

 

Hvor skal dansen foregå? 
Et generelt problem for pasienter innen psykiatrien er nedsatt selvbilde og 

mangel på initiativ. Spesielt gjelder dette langtidspasienter. 

 

Det krever gjerne stort mot til å melde seg på et dansekurs eller å gå på en 

danserestaurant. For det første har de gjerne ikke danset på mange år slik at de 

føler seg stive og keitete i bevegelsene. For det andre krever det stor selvtillit å 

vise seg blant mange fremmede i en aktivitet de ikke lengre behersker. 

 

Utfra dette mener jeg at vi må legge dansekursene i trygge omgivelser. Det vil si 

i nærheten av institusjonen. For at pasientene skal bli trygge bør dansegruppen i 

første omgang være liten. Dette fordi det er lettere å få kontakt med de andre, 

det blir heller ikke så farlig å ikke strekke til i dansen. Her er tid og ro nok til at 

hver enkelt kan få med seg dansen, og få den tid de trenger for å lære de. 

Kursene går over 10 ganger, og avsluttes med at gruppen går ut på 

danserestaurant. 

 

En målsetning er jo å skape trygghet slik at pasienten på lang sikt kan begynne 

på et vanlig dansekurs, eller gå på danserestaurant på eget initiativ. 

 

Dansepartnere. 
Helsedansen har som målsetning omvendt integrering. Ved det menes at den 

funksjonsfriske og funksjonshemmede kan ha glede av å danse sammen på den 

funksjonshemmedes premisser. I våre kurser bruker vi ofte elever som går på 

linjer med sosial- og helsefag, pasientvenner etc, og personale fra avdelingene. 

Selv om det siste ofte kan være vanskelig da de har mye å gjøre. Det med 

partnere er viktig fordi vi her får en –  til –en kontakt. Partneren behøver ikke å 

være en danseløve, men må like å danse og være interessert i mennesker, og 

utfra det være åpen for andre menneskers kontakt og behov. 

 

For eksempel: 

Hvis en pasient har problemer med å følge det vanlige tempoet i musikken er 

partneren en viktig brikke. Når dansetrinnene blir lagt om til halvt tempo slik at 
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pasienten får med sag alle trinnene, hjelper partneren pasienten til å holde 

rytmen og balansen. 

 

 

Ulike typer pasienter. 
Vi skiller gjerne mellom kort- og langtidspasienter. 

 

En korttidspasient er ofte fysisk mobil og kan derfor være med på de fleste 

danser. Her er det bare snakk om å gjøre mindre forenkling av dansene. Først 

halvere tempoet i dansen for siden å danse i vanlig tempo. 

 

Langtidspasienter har drevet liten form for fysisk utfoldelse og blir derfor fort 

slitne. Dessuten har de fysiske plager som hindrer dem i å bevege seg fritt. Her 

må vi forenkle dansene, og det er mange av de vanlige pardansene vi luker ut. 

Ringdansene blir ofte populære, da de gir en følelse av fellesskap. 

 

 

Hensikten med Helsedans i Psykiatri 
 

Fysisk aktivitet. 

Konsentrasjon. 

Gamle og nye kunnskaper. 

Nærkontakt og glede. 

Sosialt samvær i og utenfor institusjonen 

 

 

Fysisk aktivitet 
For å danse kreves det kondisjon. Vi merker ofte ved begynnelsen av et kurs at 

vi må ha mange pauser. Etter hvert som kurset skrider frem har kondisjonen økt 

betraktelig og med den øker trivselen og velbehaget. 

 

For korttidspasienter kan dansen være en inspirasjon til også å starte med andre 

fysiske aktiviteter.  

 

For langtidspasienter er dette en fin måte å få fysisk aktivitet på. Fordi dans er 

en aktivitet som vekker til live gamle gode minner blir pasienten positivt innstilt 

til aktivitet og får derved et positivt forhold til fysisk å være med i bevegelse. 

 

Konsentrasjon 
Helsedans er en strukturert danseform. Den egner seg godt for pasienter som har 

vanskelig for å konsentrere seg. Instruktøren leder deg gjennom dansen trinn for 

trinn, dette gir deg små muligheter for å flyte ut. Partneren er en viktig 
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støttespiller her, han her direkte kontakt med pasienten og hjelper pasienten til å 

holde tellingen og rytmen. 

 

Gammel og ny kunnskap 
De eldre pasientene har ofte et positivt forhold til dans, men har i mange år ikke 

praktisert sine kunnskaper. Derfor er det fint å begynne i det små, for eksempel i 

en liten gruppe. De får her tid til å hente fram sine gamle kunnskaper uten å føle 

seg presset av de andre. 

 

Spesielt de som har vært flinke til å danse i sine yngre år har vanskelig for å 

akseptere at de ikke lenger klarer å danse slik de gjorde da de var unge. Disse 

må finne gleden av å danse på et nivå tilpasset deres nåværende situasjon. De vil 

da dra nytten av sine gamle ferdigheter og får nye erfaringer gjennom å oppdage 

at dansen kan utføres på mange forskjellige måter. Etter hvert blir de aktive og 

kommer selv med forslag til forenklinger. 

 

For de yngre pasientene er det et ønske om å få lære å danse. På vanlige 

dansekurs går undervisningen for fort frem slik at de snart føler seg som taperer 

og gir opp det hele. Ved å starte i en liten gruppe får de den ro og tillit de trenger 

for å gradvis mestre dansetrinnene. Det er viktig at det går etter deres eget tempo 

for å gi dem selvtillit til å fortsette å øve dansen til de mestrer den. 

 

Nærkontakt og glede 

I vår kultur er dans et utrykk for glede. Dette er et meget viktig aspekt å få inn i 

psykiatrien. Særlig innen institusjonene er mangel på nærhet og glede et stort 

problem. Dansen er her et viktig middel. I dans er fysisk kontakt en naturlig og 

lovlig del av det hele. For mange pasienter er dette en like stor opplevelse som 

det at de lærer seg nye trinn. 

 

Gjennom dansen får vi mye gratis nærhet som det er viktig å spille videre på. 

For eksempel hadde jeg unge schizofrene menn med på et dansekurs i en 

institusjon. Før kurset startet fikk jeg advarsler mot å ha for nær fysisk kontakt 

da dette ofte var veldig skremmende for dem. Jeg informerte partnerne om at de 

ikke måtte trenge seg innpå pasientene, men at jeg i utgangspunktet forventet at 

vi stilte opp i vanlig dansestilling for pardans. De schizofrene tok dette som en 

selvfølge og under hele dansetimen aksepterte de en slik nærhet. Dette fordi slik 

nærhet er akseptert norm når man skal danse. 

 

I kurset er det viktig å få frem latter og glede hos deltagerne. Det er viktig å 

holde en glad og positiv stemning gjennom timen. Dansen må ikke være noe 

vanskelig og tungt som pasientene skal lære seg. Tvert imot er dette en 

underholdning hvor du skal tørre å være deg selv. Instruktøren har en viktig 

oppgave med å kjenne på stemningen i gruppen.  
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For eksempel: har du startet en dans som gruppen får prestasjonsangst i forhold 

til, er det viktig å gå over til andre danser som myker opp stemningen. Den 

første dansen taes opp igjen på neste kurskveld, men med ny innfallsvinkel. 

 

Sosialt samvær i og utenfor institusjonen 

Ved å gi pasienten trygghet i et lite fellesskap økes deres selvtillit til å ta kontakt 

med sine medpasienter. De har og en aktivitet som de kan møtes rundt. Der blir 

de etter hvert kjent med hverandre. For at pasientene skal kunne integrere sine 

danseinteresser utenfor institusjonen, må de føle at de mestrer aktiviteten. Det 

må derfor skje en gradvis tilbakeføring.  

Pasienter som har gått kurs på institusjoner bør få tilbud om videre kurs også 

etter at de er overført poliklinisk. Da må dansekursene være utenfor 

institusjonen, men fremdeles i små grupper. Slik kan de beholde og utvide det 

sosiale nettverk de har fått gjennom dansen. Målet er at de på eget initiativ og i 

mindre grupper kan gå ut og danse på byen. 

 

 

 

En time med Helsedans 
 

Når kursdeltakerne kommer til kurset står musikken på. Dette gir en positiv 

stemning. Deltakerne føler seg  velkommen. 

 

Danser 

 

Vi bruker to ulike danseformer: 

 

Ringdanser blir det sosiale som binder gruppen sammen. 

Pardanser utvikler individuelle ferdigheter og samarbeid med en partner. 

 

I ringdansen fokuserer vi på det sosiale, gruppefølelsen. Den enkelte er ikke så 

opptatt av sine egne trinn, mer av helheten. Å danse ringdanser for lenge kan bli 

kjedelig og truende for noen, man blir for låst til å følge gruppen. 

 

I pardansen har man bedre muligheter til å bevege seg friere rommet og man har 

ikke mer enn en person tett innpå seg. I pardansen blir det mer fokusert på egne 

prestasjoner, og dette kan gi prestasjonsangst hvis man går for fort frem. 

 

Det er veldig viktig hele tiden å veksle mellom disse danseformene. Instruktøren 

må kunne føle stemningen i gruppen så han vet når man må skifte. 
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Musikk 

Valg av musikk kommer an på hvilken aldersgruppe du har foran deg. Eldre 

mennesker blir salige i blikket når de hører gamle svisker fra den gang de var 

unge. Unge vil gjerne ha lettere musikk. De tar ofte med seg sin egen musikk til 

kurset. Denne kan spenne fra gammeldans til pop. 

 

Avslutning 

Jeg tror det er viktig med en avslutning på kurskvelden. Det siste vi gjør er å 

holde hverandre i hendene og danne en sirkel, jeg bruker her en sang før vi 

takker for samværet. Eventuelle beskjeder gis mens vi er samlet. 

Avslutningen skal gi en ramme rundt de opplevelsene vi har hatt sammen. Det 

gir en trygghetsfølelse i forhold til gruppen, og en markering av samhørighet.  
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HELSEDANS  
Knut Haugen, fysioterapeut og helsedansinstruktør 
Artikkelen er tidligere publisert i Psykiatri og fysisk aktivitet. Universitetsforlaget –86. 

 

”Helsedans” er et begrep, en parallell til ordet ”helsesport”. Ordet står for dans 

tilrettelagt for fysisk eller psykisk kronisk syke eller funksjonshemmede. Tanken 

er vel at det for disse gruppene kan være spesielt helsefremmende med riktig 

dosert og tilrettelagt fysisk trening innenfor de ulike sportsdisipliner og innenfor 

dans. 

 

Det var Turid Ramstad som lanserte dette begrepet. I en brosjyre utgitt av 

Norges Helsedansforbund forteller hun hvordan det hele begynte: 

 

11 år gammel ble jeg tildels hardt rammet av poliomyelitt. Et tykt papirkorsett 

holdt ryggen oppe, og det venstre benet var ikke særlig villig til å flytte på seg. 

14 år gammel tok jeg likevel mot til meg, og begynte som enslig 

funksjonshemmet på en vanlig danseskole. Jeg fant snart ut at dette ikke bare var 

moro, men også en fantastisk terapi. Muskulaturen over hele kroppen ble lettere 

å ha med å gjøre. Balansen endret seg kolossalt og humøret steg. Det hele endte 

med at jeg utdannet meg til dansepedagog. Det sier seg selv at det jeg var og er 

mest interessert i er at andre funksjonshemmede skal prøve denne terapien. Men 

det er et faktum at svært få har mot til å begynne på en vanlig danseskole, i hvert 

fall i første omgang. Etter å ha holdt en del foredrag hvor jeg fortalte om egne 

erfaringer, og mange års erfaringer med andre funksjonshemmede ble jeg så 

sterkt oppfordret til å realisere mine ideer at jeg kastet meg ut i det. Etter første 

utdanningskurs for instruktører i 1978 stiftet deltakerne eget forbund, og siden 

har etterspørselen økt fra hele landet. Helsedansen er ”sjela mi”, og det står en 

masse arbeid igjen, avslutter Turid. 

 

Jeg er selv helsedansinstruktør etter å ha gått på kurs hos Turid. Helsedans 

arrangeres vanligvis som kurs i Friundervisningens regi, gjerne på kveldstid, 

som et fritidstilbud. 

 

Endel helsedansinstruktører som arbeider i institusjon eller spesialskole, har 

også kunnet benytte helsedans i jobben sin, som et ledd i trening eller 

undervisning. 

Hvilke elementer i helsedansen man vil legge vekt på er selvfølgelig i stor grad 

avhengig av hva slags gruppe man står overfor. Men også 

helsedansinstruktørens utdanningsbakgrunn, spesielle interesser og erfaringer 

med den aktuelle gruppe funksjonshemmede eller syke vil i stor grad bestemme 

om man vil bruke helsedansen til generell aktivisering eller mer spesifikk 

trening av for eksempel bevegelighet, utholdenhet, ballanse, eller kontakt med 

andre mennesker. 
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Mitt utgangspunkt for dette jeg her presenterer, er det jeg har lært av Turid. Det 

er imidlertid supplert med min kjennskap til treningslære og erfaring fra 

psykiatrien. Slik jeg ser det, kan man si at helsesport og helsedans er to 

forskjellige rammer om nesten det samme innholdet. De inneholder begge 

vesentlige elementer av bevegelsesglede, kroppslig utfoldelse, treningseffekt 

(styrke, kondisjon, osv.) og sosial kontakt. 

 

Man kan således si om helsedansen at vår danseinstruksjon og elevenes 

opplæring i forskjellige danser blir å betrakte som en ramme for helsedansen, 

ikke som det egentlige innholdet. Man kan tenke seg at rammen rundt det hele er 

av stor betydning fordi selve dansen appellerer til noen, mens andre legger mer 

vekt på det sportslige aspektet. 

 

Demonstrasjon: MEKANISK VALSEKARUSELL 
 

Analyse av dansen 

Jeg vil se litt på hvilke elementer denne dansen inneholder. Dette er en nyttig 

metode for å kunne vurdere om en dans er egnet for den gruppen det gjelder. 

 

Dette er en sittende dans. 

Vi sitter ved siden av hverandre på rekke eller i ring. 

Vi holder hverandre i hendene – berøringskontakt. 

Vi etablerer og avbryter håndkontakt. 

Vi klapper i hendene 

Vi fører overkroppen til den ene siden – forover – til den andre siden. 

Vi bøyer overkroppen framover. 

Vi strekker armene mot taket. 

 

 

Når man vurderer dansen sånn punkt for punkt, bør man anvende den kunnskap 

man har om treningslære, om psykologi og psykiatri (når det er snakk om 

psykiatriske pasienter), og om den enkeltes individuelle behov eller den aktuelle 

gruppas forutsetninger. Noen av dansens elementer vil vi først og fremst være 

opp tatt av ut fra deres treningseffekt mens i andre av dansens elementer vil for 

eksempel det psykologiske aspektet være mest interessant. 

 

Jeg har lyst til å komme med en liten kommentar til de to første punktene jeg 

nevnte ovenfor. 

 

Sittende dans: Dette er en fordel for gamle, litt skrøpelige som ikke ville orke å 

stå så lenge. Det er også en super dans for rullestolbrukere. I denne dansen kan 

dessuten rullestolbrukere og de som ellers kunne ha danset stående, møtes på 
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samme nivå – sittende. I andre grupper vil man ønske at dansen skal kreve 

skikkelig bruk av store muskelgrupper, inklusive benmusklaturen. Dersom man 

har å gjøre med en gruppe som kan danse stående, vil man selvfølgelig ikke 

velge en sittende dans. 

Deltakerne sitter ved siden av hverandre på rekke eller ring: Hva er mest og hva 

er minst angstprovoserende, enten danse to og to (pardans) eller å delta i 

ringdans eller rekkedans? Den første typen gjør det nødvendig å forholde seg til 

den ene, som kommer veldig nær, og den andre å forholde seg til hele gruppa, 

som på en måte virker noe fjernere. Dette kan være et viktig spørsmål å stille, 

men et spørsmål som man ikke kan svare generelt på. Dersom gruppa har lett for 

å ”flyte ut” når vi danser pardans, er min erfaring at ringdanser ofte vil kunne 

fungere langt bedre. 

 

Valg av danser til psykiatriske pasienter 

I likhet med alle andre har selvfølgelig også psykiatriske pasienter ofte sine egne 

ønsker når det gjelder dans. Det vil være ønskelig å oppfylle disse, i hvert fall et 

stykke på vei. Vi bør helst følge med på dansens område, så vi også kan 

presentere noe av det som er ”in” i år. 

 

Når dette er nevnt, vil jeg understreke at dette med å analysere dansene, se på 

hvilke elementer de inneholder og vurdere alt i sammenheng med den gruppa vi 

har foran oss. 

Jeg vil forsøke å formulere noen retningslinjer når det gjelder ulike psykiatriske 

pasientgruppers behov for struktur og tempo i dans. Nevrose - pasienter vil ofte 

lettest kunne delta i rolig og vel strukturert dans. Strukturert vil si at trinn 

bevegelser for øvrig instrueres, og at eventuelle avvik korrigeres. Folkedans og 

selskapsdans er eksempler på dans som vanligvis er ganske strukturert. I 

motsetning til dette har vi moderne, skapende eller kreativ dans, der man skal 

improvisere innenfor visse rammer (for eksempel en gitt oppgave) eller helt fritt. 

Nevrotiske pasienter har ofte vanskelig for dette med å improvisere eller skape 

dansebevegelser ut fra eget hode, men det bør være en viktig målsetning å 

introdusere dette kreative elementet litt etter litt. Etterhvert som de slipper seg 

mer løs i dansen, kan man også velge danser med litt høyere tempo. 

 

Psykotiske pasienter trenger ofte strukturerte danser, rolig tempo og enkle trinn 

og bevegelser. 

 

Manisk – depressive i manisk fase trenger likeledes rolig tempo og utpreget 

struktur. 

En hypotese som har fått et visst fotfeste innenfor psykiatriske miljøer, men som 

på ingen måte er allment akseptert, går ut på at det å bearbeide struktur og 

kreativitet i fysiske aktiviteter, kan være en innfallsvinkel til å påvirke hele 

mennesket, altså personligheten. 
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Dans som terapi  

Hva mener vi med terapi? Ved en del kroniske sykdomstilstander og 

invalidiserende skader, fysiske som psykiske, er det ofte lite man egentlig kan 

gjøre med den egentlige sykdommen eller skaden. Det er imidlertid en rekke 

sekundære forhold, tilstander som har utviklet seg i kroppen eller i den 

funksjonshemmedes personlighet eller sosiale liv på grunn av den aktuelle 

skaden eller sykdommen, som man vil kunne påvirke i gunstig retning ved 

adekvate danseaktiviteter.  

 

En fysisk funksjonshemning så vel som en psykisk lidelse kan lett bli årsak til 

redusert fysisk aktivitet. Dette kan skyldes fysiske faktorer som smerte, stivhet, 

spasmer, dårlig balanse eller nedsatt syn hørsel, eller også psykiske faktorer som 

angst, depresjon eller forvirring. Disse faktorene kan gjøre det enda vanskelige 

eller ubehagelig, ja, kanskje helt umulig, å delta i visse aktiviteter som man 

antakelig ellers gjerne ville ha vært med i.  

 

Helsedansen legger forholdene til rette for at hindringer og ubehag skal 

reduseres til et minimum. Øket kroppslig aktivitet blir derved mulig, og dette 

kan man ha en omfattende positiv treningseffekt på hele organismen. Også 

humør, velbefinnende og konsentrasjonsevne nyter godt av dette. 

Treningseffekten inneholder faktorer som kondisjon, muskulær styrke og 

utholdenhet, koordinasjon, blodsirkulatoriske forhold og leddbeveglighet. 

 

En del smerter, stivhet og andre plager vil ofte bli mindre plagsomme, kanskje 

også forsvinne, som et resultat av adekvate fysiske aktiviteter. Jeg tror det 

vanligvis er denne treningseffekten det siktes til når det snakkes om dans som 

terapi. 

 

Dersom dette med treningseffekten er et av de viktigste aspektene ved 

helsedans, bør nok vi som arrangerer eller instruerer dans i denne sammenheng, 

kunne litt elementær treningslære, og også noe om hvordan disse prinsippene 

tillempes i dans. Med treningslære mener jeg hva som skal til for å trene 

kondisjon, muskulær styrke og utholdenhet, balanse, koordinasjon; i tillegg må 

man kjenne til dette med oppvarming og ha kunnskap om hvordan man unngår å 

overbelaste eller på annen måte skade noen del av kroppen. 

 

Psykiatriske pasienters opplevelse av egen kropp 

Nevrotikere har ofte en negativ opplevelse av egen kropp. Psykotiske pasienter 

har vanligvis forstyrret kroppsopplevelse.  

Adekvate fysiske aktiviteter, og ikke minst dans, kan virke positivt på 

psykiatriske pasienters opplevelse av egen kropp. 
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Helsedansens sosiale aspekt 

Mange kronisk syke og funksjonshemmede, også de med psykiske lidelser, vil 

ha lett for å isolere seg. Kontakten med dansepartner og samværet med de andre 

i gruppa kan derfor bety veldig mye. Gode erfaringer med samvær på 

helsedanskurset kan oppmuntre til  å søke kontakt også i andre sammenhenger. 

Kanskje vil noen også få lyst og mot til å danse andre steder, for eksempel på en 

fest eller på diskotek. 

 

 

Demonstrasjon: LA RASPA 
 

Forenklinger 

Spille musikken langsommere.  

Halvere tempo. 

Støtte arm – grepet. 

Hoppe over enkelte bevegelser (for eksempel klapp). 

Overføre dansebevegelsene fra ben til armer. 

Gå rundt bare den ene veien. 

 

Instruksjon 

Det å lære nye bevegelser krever at man er konsentrert, uthvilt og motivert. 

Disse faktorene bedres ved oppvarming. Konsentrasjonsevnen avtar etter hvert 

som man blir trøtt. Instruksjon av nye danser kan derfor med fordel legges inn i 

programmet like etter oppvarmingen, som bør bestå av én eller flere kjente eller 

svært enkle danser. Instruksjonen består i første rekke i å gi elever og 

dansepartneren en klar forestilling om hva de skal fram til, og dernest hjelp til å 

foreta hensiktsmessige korreksjoner.   

 

Trening av nye dansetemaer må ha en viss varighet for å være effektiv. Men 

strekkes arbeidet ut over for lang tid, blir elevene slitne, og god læring blir 

umulig. 

 

Etter innledende instruksjon og korreksjon følger en fase der dansebevegelsene 

og trinnene skal automatiseres. Dette kommer av seg selv dersom den aktuelle 

dansen gjentas ofte nok. Man vil deretter kunne danse uten å tenke på hva man 

gjør. 

 

Ved instruksjon av barn vil man ofte instruere, men bare i svært liten utstrekning 

korrigere. Det hele kan da mer ha karakter av lek.  

Ved instruksjon av psykotiske pasienter må instruktøren ofte korrigere strengt. 

Det samme gjelder manisk depressive i manisk fase. De vil ellers lett overdrive 

bevegelsene eller skli ut i helt andre bevegelser. Ved instruksjon av psykotiske 
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pasienter skal man være forsiktig med berøring og håndledelse i forbindelse med 

korreksjon. 

 

Plassering av elevene og dansepartnerne i rommet er av betydning. Alle bør 

kunne se instruktøren, og de må ikke komme i veien for hverandre. Aktuelle 

oppstillinger kan være: 

 

Stående i ring, holde hverandre i hendene 

På linje ved siden av hverandre, instruktøren foran 

Fordelt over hele salen, dansestilling, hvert par med ”pyntehendene” i samme 

retning 

Langs veggen, dansestilling, hvert par med ”pyntehendene” i danseretning. 

 

Instruktøren velger den organiseringen i rommet som er mest fordelaktig for den 

aktuelle dansen og den instruksjonsmetoden han eller hun velger. Vi har føgende 

instruksjonsmetoder: 

 

  Vise – metoden                                                                                                      

Instruktøren danser selv og viser hvordan dansen er 

  Forklare – metoden                                                                                                                                 

Instruktøren forklarer trinn for trinn hvordan dansen er bygget opp. 

  Lede inn i – metoden                                                                                                                                 

Instruktøren leder elevene gradvis inn i dansen. Elevene lærer gjennom å bevege 

seg slik som instruktøren trinn for trinn instruerer. 

  Del – metoden                                                                                                                             

Trening av deler av dansen som siden settes sammen til en helhet. 

  Håndledelse                                                                                                                                  

Instruktøren griper om, dytter på, berører eller peker på elevenes aktuelle 

kroppsdeler og leder på det viset eleven inn i den riktige måten å bevege seg på. 

 

Instruktøren vil som oftest kombinere flere av disse metodene for å gjøre 

instruksjonen så effektiv som mulig. 

Bruk av ord: 

 Mot høyre, mot venstre kan ofte med fordel erstattes av mot døra, mot pianoet, 

mot tavla og lignende 

 Gode venner – ben = bena sammen 

 Pyntehendene = godhendene = de hendene som ved vanlig dansestilling holder 

hverandre 

 Godfoten = foten under godhånden 

 Gutten og jenta = kavaleren og damen = den ene og den andre 

Når det gjelder autistiske barn, psykotiske pasienter og sterkt senil demente, 

tåler de sjelden større forandringer uten å reagere med angst eller forvirring. Det 

kan derfor være en fordel å benytte kjente lokaler, ha mest mulig faste deltakere 
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i gruppa og bare gjøre små forandringer fra gang til gang når det gjelder 

danseprogram og organisering.   

 

Sette grenser 

Det kan være viktig å gjøre det helt klart at det er en grense for hva vi vil 

tolerere av avvikende adferd, bråk og forstyrrelser. 

 

Dansepartnere 

Jeg har gode erfaringer med bruk av funksjonsfriske dansepartnere. På 

gerontopsytiatriske avdelinger var det avgjort en stor fordel. Personalet har ofte 

stilt opp som dansepartnere og på det viset gjort det mulig med en til en – 

instruksjon (jeg har instruert hele gruppa, og dansepartner har så instruert sin 

elev). 

 

Demonstrasjon: POLONESE 
Fin å begynne med (som oppvarming) og fin som avslutning. Passer egentlig 

best der man stort sett har par av jenter og gutter. Kan være en utmerket 

programpost på en pasientfest. Egner seg godt for bruk av lede inn i – metoden 

som instruksjonsmetode. 

 

Demonstrasjon: COWBOY – DANS 
Det er nesten en forutsetning at man her har et par av jenter og gutter. Dansen er 

artig, men tempoet er litt høyt, og dansen er sammensatt av såpass mange 

forskjellige temaer at den er litt komplisert. Det å rope hoy! Er et element som 

kan være vanskelig for enkelte psykiatriske pasienter, men som kan virke riktig 

forløsende for andre. Når vi i ring går framover, vil dette kunne provosere angst 

hos enkelte. 

 

REFERANSER 
Wally Kaechele: Tanz und Spiele für Bewegungsbehinderte (Falken Verlag.) 

Norges Helsedansforbunds presentasjonsbrosjyre. 
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Hentet fra spørreundersøkelsen: 
 

1. 

Flere deltakere har fortalt at etter at de begynte på helsedansen, har de prøvd seg 

på dansegulvet andre steder også. Mange tilstelninger innenfor psykiatrien 

(skifestival, dansegalla, sommerfestival m.m.) er preget av danseglede. Dans er 

noe som forbindes med glede og dette er tydelig hos deltakergruppa.  

 

 

2. 

Helsedans/dans er lystbetont trim, man er sammen med andre, det er normalt å 

holde i hverandre (psykiatrien). HELSEDANS er bra både for den fysiske og 

psykiske helsen og det igjen gir bedre livskvalitet. 

 

3. 

De dansene vi helsedansinstruktører har fått lære spenner over et vidt spekter. 

Fra det helt enkle til det mer kompliserte og vanskelige. Dette gjør at man har et 

rikholdig utvalg og lett kan finne ut hva som passer. 

Mine to timer pr. uke praktiseres på et psykiatrisk dagsenter der en av de ansatte 

er helsedansinstruktør. Vi samarbeider om dansen. Erfaringer viser at bare noen 

få brukere er interessert i å danse og de har stort utbytte av denne aktiviteten. 

Mestring er et sentralt begrep. Det å lære å slappe av istedenfor for å spenne alle 

musklene, har vi sett kan bedres gjennom dansen. 

Og når man tør være med, ser vi at mosjon og bevegelse gir velvære og virker 

positivt på humøret. Så lærer man å le av seg selv dersom denne ferdigheten 

ikke var innlært fra før. 
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HELSEDANS MED MULTIFUNKSJONSHEMMEDE.  
Heidi Solberg helsedansinstruktør 

 

Å være multifunksjonshemmet vil si å ha flere funksjonshemninger som griper 

inn i hverandre. Eks: En person kan være psykisk utviklingshemmet, ha CP og  

autistiske trekk. 

   

Som helsedansinstruktør gjennom mer enn 20 år har jeg tapt mitt 

helsedanshjerte til gruppen multifunksjonshemmede. De siste 12 årene har jeg 

hatt gleden av å undervise sammen med Elisabeth Strøm. Vi holder 

helsedanskurs gjennom Folkeuniversitetet/Friundervisningen i Oslo.  

Både Elisabeth og jeg har relativt krevende jobber så det hender vi ”kreker oss 

av gårde” til helsedansen. Det første partiet starter rett etter arbeidstids slutt og 

så går det slag i slag. Ikke sjelden har vi opplevd at vi er i mye bedre form og 

føler oss langt sprekere etter 3 – 4 timer med helsedansundervisning.  

Vi har stilt oss spørsmål om hvorfor vi holder på år etter år. Og hvorfor kommer 

deltakerne igjen like trofast? Et av svarene er ganske enkelt at både 

instruktørene og deltakerne har det morsomt og synes at de lærer noe. 

 

 

Få fritidstilbud til multifunksjonshemmede. 
At deltakerne kommer igjen år etter år kan ha flere årsaker. En av deltakerne på 

”vårt kurs” har deltatt på mer enn 40 kurs (2 kurs i året).  

Vi vet at kurstilbudet til funksjonshemmede er ganske begrenset. Tilbudet til de 

med omfattende funksjonshemninger, er enda mindre. Da betyr helsedansen 

desto mer for kursdeltakerne. 

 

 

Helsedansen mer enn rent dansekurs 
Vi vet at mange av deltakerne bruker lang tid på å forberede seg til kurskvelden, 

de pynter seg og snakker om dansen i timevis før de kommer. Helsedanskurset 

er en arena hvor deltakerne treffer gamle kjente eller er sammen med andre som 

har samme utfordringer i livet som de selv. 

Helsedansere har ofte stor toleranse for annerledes atferd, derfor er 

helsedanskurs et egnet sted for innlæring av  atferd sosialt og verbalt. På 

helsedanskurset kan man øve seg i hvordan man hilser på folk, lære seg å være i 

grupper osv. Helsedansen kan på denne måten bidra til ny læring på flere 

områder.  

Helsedanskurset er et sted hvor det er naturlig å få en god klem og det er en 

arena hvor det er lov til å ta i noen man liker og danse med noen man har et godt 

øye til.   
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Dette er også en av grunnene til at vi som instruktører fortsetter og ikke har lagt 

inn årene etter 20 år. Vi har simpelthen ikke hjerte til å la deltakerne miste et 

tilbud de setter så stor pris på.   

 

 

Danseglede til tross for omfattende funksjonshemming 
Flere av de trofaste deltakerne er multifunksjonshemmede. Vi har sett at 

omfattende funksjonshemninger ikke er til hinder for danseglede og utfoldelse i 

dans. Mennesker som er avhengig av mange tekniske hjelpemidler og personlig 

assistanse, kan danse. Det går fint an å følge en dansepartner fra rullestolen i en 

feiende flott wienervals eller samba. 

 

 

Dans som kommunikasjonsmiddel 
Ved manglende verbal kommunikasjon kan dans fungere som 

kommunikasjonsmiddel. Blikkontakt og berøring, vi må nødvendigvis ta i 

hverandre når vi danser, og felles bevegelser til musikk skaper glede og 

samhørighet. 

 

I en travel hverdag med liten bemanning/hjelpere kan multifunksjonshemmede 

oppleve at det mest vesentlige av berøring og samhandling foregår i stell og 

matsituasjoner. I dansen er samspillet konsentrert om felles bevegelse og 

opplevelse. 

 

Hvis den funksjonshemmedes viktigste oppgave i dansen er å flørte med 

dansepartneren og gjennom blikk, gester eller bevegelser styre sin partner, så gir 

dette en unik mulighet for den dansende til å styre eller påvirke omgivelsene. 

Det er stor sammenheng mellom trivsel og muligheten til å kunne påvirke og 

styre omgivelsene. Helsedansen kan på denne måten bidra til økt livskvalitet. 

 

 

Dans og spasmer 
Noen av kursdeltakerne har fra fødsel av fått utdelt en kropp som samarbeider 

lite. Noen får spastiske bevegelser når de blir ivrige eller skvetter til når 

musikken settes på. Kroppen stivner til i ”lite hensiktsmessige” bevegelser. Som 

dansepartner ikke prøv ”å samle sammen” armene til partneren din, slipp heller 

opp med ene armen og vent til musklene samarbeider igjen. Bevegelsene er ofte 

vakre i seg selv og de treffer garantert en eller annen takt, ta sammen igjen når 

kroppen er mer avslappet. 

Flere av de multifunksjonshemmede danseelevene trives veldig godt når de får 

være i fokus for oppmerksomhet ved å vise danser sammen med instruktøren. 
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Derfor prøver vi å la flest mulig, etter tur, være med på å vise de enkelte 

dansene. 

 

 

Fysisk kontakt 
Helsedansen kan også som nevnt under andre målgrupper, bidra til økt toleranse 

for fysisk kontakt. En av deltakerne som fulgte oss gjennom flere år startet sin 

dansekarriere med å delta på helsedanskurs kun 5 minutter de første gangene. 

Det var alt han kunne takle av kroppskontakt til å begynne med. Etter hvert ble 

toleransen mye større og han hadde stor glede av å danse. En gang deltok han på 

to partier etter hverandre. Jeg vil tro at dansen har betydd mye for denne  

deltakerens selvfølelse og trygghet. Det var med stor glede vi som instruktører 

fulgte utviklingen.   

 

 

Danseferdigheter 
Helsedansen kan bidra til innlæring av nye danseferdigheter eller aktivering av 

gamle glemte dansetrinn. Vi har flere deltakere som har deltatt i så mange år at 

de kan flere dansetrinn enn partnerne.  

Vi opplever også at det kommer partnere /ledsagere med liten danseerfaring på 

helsedanskursene, eller at elevene har med seg ny dansepartner hver gang. Dette 

kan skyldes bemanningsproblemer og stor ”turn over” i botilbudene til noen av 

målgruppene for helsedanskurs.  

Det er moro å kunne trekke frem deltakere som kan være med å instruere 

dansene. Det er ikke få ledsagere som har fått ”hakeslepp” når de har sett at 

helsedanselevene kan langt flere dansetrinn enn de selv. Vi har erfart at mange 

deltakere har lært seg dansetrinn som ledsagerne i utgangspunktet trodde ville 

være umulige å trene inn. Glade rytmer gir godt læringsmiljø og det er lettere å 

lære når en trives.     

 

 

Helsedans for økt livskvalitet 
Hvis vi fratar funksjonshemmede muligheten til å møte nye utfordringer ved at 

de blir passive mottakere av andres tjenester, fratar vi dem samtidig både 

muligheten til å overvinne utfordringer og kunne påvirke sine omgivelser. 

Dette kan få fatale konsekvenser for den funksjonshemmede. Hvis den 

funksjonshemmede ikke får påvirke sine omgivelser kan dette føre til 

hjelpeløshet og passivitet som igjen fører til økt hjelpavhengighet. Det kan også 

skje at mangel på påvirknings-muligheter fører til aggresjon og avvikende 

atferd. Helsedansen kan ikke alene motvirke passivitet og hjelpeløshet men kan 

være et hjelpemiddel til økt aktivitet og livsutfoldelse.  
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Det burde nesten være en menneskerett å få lov til å danse for alle som liker det. 

Dans har urgamle tradisjoner og har vært uttrykksform i de fleste kulturer, 

derfor bør funksjonshemmede få tilbud om dans på lik linje med alle andre. Det 

er her helsedansen har sin misjon, ved å tilrettelegge dansetilbud for de som ikke 

kan benytte seg av det ordinære dansetilbudet. 

 

 

Tilrettelegging av danser for multifunksjonshemmede 
Vi har små partier med 8 – 10 deltakere på hvert parti, med like mange 

ledsagere. Vi har valgt å ha flere små partier etter hverandre fremfor store 

grupper. På denne måten får vi tid til den enkelte deltaker.  

Vi får også anledning til å trekke frem flere fra hvert parti for å være med på 

instruksjon av de ulike dansene. Det viser seg at mange av kursdeltakerne setter 

stor pris på å få være hjelpeinstruktører og få vise sine danseferdigheter. Vi 

tvinger aldri noen, helsedans skal være lystbetont. 

 

Når det er mange deltakere med tunge rullestoler må dansene tilpasses deretter.  

Det er fysisk tungt og krever stor plass å svinge en stor rullestol rundt, det kan 

derfor være på sin plass å endre danser med mye ”rundt på stedet”, halvere 

tempo eller bruke dobbelt så mange takter på å komme rundt. 

Vi bruker en god del danser i ring, hvor vi beveger oss inn og ut av ringen (eks: 

8 trinn inn i ring og 8 trinn tilbake). Det er også greit med danser hvor man 

stiller opp parvis etter hverandre i ringen. Det går greit å trille en rullestol fra 

siden, for eksempel for å gå parvis i polonese. 

 

 

Ledsagere/partnere 
Det er viktig at ledsagerne ikke sliter seg helt ut på helsedanskurset. De skal ha 

lyst til å fortsette med helsedansen de også. Ved stor utskifting av ledsagere er 

det viktig at disse får nok instruksjon slik at de lærer seg den enkleste måten å 

manøvrere stolene på. Det er like viktig at de lærer seg enkle teknikker for å 

unngå for stor belastning av ryggen når de danser. Tilfredse ledsagere er viktige 

bidragsytere til godt læringsmiljø og må derfor tas godt vare på. 
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Hentet fra spørreundersøkelsen 
 

Deltakerne i gruppen er voksne psykisk utviklingshemmede med multihandikap, 

noen svært dårlig fungerende, noen rullestolbrukere, de fleste med dårlig eller 

helt manglende språk. Flere trenger spesiell trening og lar seg her lettere trene 

fordi musikken virker avslappende, frigjørende og inspirerende, - for eksempel 

utstrekking av armer som er krampaktig krøket til kroppen. 

En deltaker (rullestolbruker) lot seg knapt ta på i begynnelsen, men etterhvert lot 

hun seg klappe på til rytmen og nå reagerer hun normalt på vanlig danseberøring 

og drar oss iblant til og med til seg for en klem. 

Den sosiale virkningen i gruppen i gruppen er stor, det blir en lettere stemning 

deltakerne i mellom og de som ikke fungerer så godt sammen, tåler hverandre 

bedre. Musikken setter fart i de som er tunge i bevegelsene, slik at de får en 

bedre mosjonseffekt. 

Helsedansaktiviteten gir øvelse i å omgås andre. De får bedre selvtillit og 

trygghet til å delta i fellesskap/fellesaktivitet. Og det å kunne og å tørre, å delta i 

dans “ute” kan ha mye å si sosialt. 
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HELSEDANS FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 

OG AUTISTER 

Av Tone Sommer aktivitør og helsedansinstruktør 

 

 

Hvem og hvor 

Helsedans tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og autister kan 

gjennomføres i eller utenfor institusjon på dag eller kveldstid. Alle mennesker er 

forskjellige og det gjelder også denne gruppen som jeg beskriver her. 

Jeg vil nevne noen viktige momenter som en trenger å ta hensyn til i forhold til 

denne gruppa. 

 

Fungeringsevne 

Mange psykisk utviklingshemmede kan ha et bevegelsesmønster som det er 

vanskelig å bryte. De kan vagge fra side til side, og da kan det være utfordrende 

å legge inn danser som bryter dette mønsteret. Hvilken forståelse den enkelte har 

kan også være svært varierende. Jeg har selv hatt en gruppe med både godt 

fungerende psykisk utviklingshemmede og autister. Da   fungeringen er svært 

forskjellig, må du lage et opplegg som alle mestrer. 

 

Partnere 

Skal du ha kurs for brukere med lav fungeringsevne er det viktig med en stabil 

partner. Har du brukere med høy fungering danser de med hverandre. Ta deg 

gjerne tid til å fortelle partnerne om deres rolle på kurset. Noen kan være usikre 

og har liten erfaring i dans, det er viktig å få de til å forstå at de skal støtte og 

lede den de skal danse med. 

 

Begynnelsen 

Start gjerne kurset med en presentasjonsrunde slik at alle kan få sagt hva de 

heter. For de som ikke kan prate, blir det viktig at ledsageren eller du sier 

navnet. Fortsett så med en polonese eller en enklere form for marsj. De første 

gangene har du enkle danser som du kan utvide med flere trinn etter hvert. Å gå 

i ring rundt omkring i rommet hvor gruppa klapper i hendene, på sine mager etc. 

kan være en fin måte å starte på. De blir da mer bevisst på hvor mage, lår etc. er, 

og alle mestrer dette.  

 

Typer danser og tellinger 

Det er enklere å øve inn ringdanser enn pardanser for denne gruppa. Øv gjerne 

inn dansene i ring først, dans to og to etterpå. F.eks. samba. En sammen setning 

av pardanser og ringdanser er bra.  
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Tellingen til de ulike dansene er en svært viktig faktor. Tellingen forteller 

brukeren hva den skal gjøre, og når nye trinn og endringer skal utføres. At den 

enkelte føler at de mestrer noe er viktig. 

 

Avslutt kurset med en rolig ringdans som roer ned deltakerne og  som  samler 

gruppa før de går fra hverandre.  

 

Musikk 

Musikk er en viktig del av dansen når det gjelder psykisk utviklingshemmede og 

autister. Danser med sang til er noe mange vil ha stor glede av. Sanger som 

kanskje kan oppleves som barnslig for andre på samme alder kan oppleves som 

samlende og trivelige for mange. Finn ut hva slags funskjsonsnivå de fleste har 

og tilpass musikken etter disse. Har du en gruppe som har vanskelig å bevege 

seg fort, så velger du rolig musikk, eller du kan bruke musikk i raskt fart, men 

halvere takten. 

 

Det sosiale aspektet 

Det sosiale aspekter er også viktig for denne gruppa. At de opplever å gå på 

dansekurs på lik linje med andre er bra. Pauser hvor en kan slappe av og prate 

med andre kan være en del av dansekuset.  

 

Det fysiske aspektet 

Mange psykisk utviklingshemmede opplever å ha lite trim i sin hverdag, så da 

må du passe på at varigheten på kurset er tilpasset den enkelte. Kanskje noen 

trenger mer pauser enn andre.  

 

Repetisjon 

Hvis du har 6-10 danser på et kurs kan dette være nok for den psykisk 

utviklingshemmede. De trenger ikke å lære for mye nytt, men repetisjon blir 

viktig.  

 

Omvendt integrering 

At den psykisk utviklingshemmede opplever glede av å bevege seg, er en unik 

måte å ha kontakt på. Omvendt integrering er noe som en bør satse på når det 

gjelder helsedans. Ta gjerne kontakt med skoler med helse og sosiallinjer for å 

få tak i partnere. Støtte eller fritidskontakter deltar ofte  som partnere. Det er 

viktig at den psykisk utviklingshemmede har en partner som kjenner den. 

Trygghet er viktig for denne gruppa.   

 

Deltakerne i fokus 

La gjerne deltakerne ta med seg egen musikk som de kan høre på i pausen, eller 

som de kan danse til der dette passer.  
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Litt om autister 

Jobber du bare med autister så er musikken en svært viktig del av dansingen. 

Danser hvor sangen er i fokus kan være svært positiv for mange autister som  

har språk. Du vil oppleve at ved å ha de samme dansene med sang så vil mange 

av autistene kunne disse sangdansene etter noen gangers innøving. Det er viktig 

at autisten har sin faste partner som kjenner denne, da vil dansen oppleves som 

trygg. Mange autister liker lite å bli tatt på, men musikken gjør at de kan yte mer 

enn vanlig. Helsedans er en unik måte å få litt kontakt med autisten. 

 

Avslutning 

Avslutningen på kurset må tilpasses elevgruppen .  

For noen vil det å markere at kurset har en begynnelse og slutt på lik linje med 

andre typer kurs, være fint å avslutte kurset med en liten fest. Inviter gjerne 

foreldre m.fl. slik at de kan se hvilken glede den psykisk utviklingshemmede har 

av dansen. La siste kveld f.eks. være mindre fast enn resten av dansekurset. La 

kursdeltakere få danse mer fritt, noe resten av kurset ikke har gitt samme 

mulighet til. Har dere mulighet til å gå ut og danse til levende musikk er dette en 

flott måte å avslutte et kurs på. 
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TANKER OM OG ERFARINGER MED HELSEDANS FOR 

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 

Kari Bjørnstad helsedansinstruktør 

 
Ut fra min erfaring har svart mange psykisk utviklingshemmede .en type  

bevegelsesmønster i dans,dvs. fra side til side. Dette er vel en bevegelsesform 

som er naturlig for mange andre også, men synes å være svært framtredende i 

dansesammenheng med psykisk utviklingshemmede. 

 

Når jeg underviser denne gruppen i helsedans, deler jeg undervisningen opp i 3 

ulike deler. 

 

1. Samlende/samhandlende danser. 

F.eks. Lambet Walk 

Polonese 

Trynereinlender 

Cowboydansen 

 

Dette fordi trygghet i gruppa er et sentralt begrep for all læring.  Dette med å bli 

trygg på andre kursdeltakere, instruktører og omgivelser er derfor svært viktig. 

Det er også viktig for videre læring i del 2, at vi ikke bruker danser som har 

bevegelsesform fra side til side, som f.eks.blues. 

Starter vi med denne bevegelsesformen eller fridans, blir innlæring av andre 

bevegelsesformer desto vanskeligere. 

 

2. Nye bevegelsesmønster.- 

F.eks. Reinlender 

 Trimdans 

La Raspa 

Bamsefar 

Cowboydansen 

Samba - l.,3.& 4.ledd. 

 

Eksempel på innlæring av Samba: jeg begynner alltid med bevegelsesformen, 

inn og ut av ringen, dette er svært vanskelig for mange.  Ved videre innlæring av 

denne dansen hopper jeg over ledd 2, fra side til side, og går rett på turen 

framover, deretter hekter jeg på turen “under armen for jenta”. 

Først etter at deltakerne behersker disse turene og bevegelsesmønstrene godt, 

setter jeg inn ledd 2, fra side til side. 

Selv med denne oppbyggingen kan jeg oppleve at turen ut og inn av ringen, kan 

gå i stå når den kjente bevegelsesformen kommer inn. 
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Da er det lurt å sette denne kjente turen inn sammen med turen,ut og inn av 

ringen, slik at deltakerne kan se og kjenne forskjellen. 

 

Et lite tips til telling på denne så sammensatte dansen.  Ettersom jeg alltid starter 

med inn og ut av ringen, er det naturlig at vi etterhvert sier 1-bøy,2-bøy,3-bøy,4-

osv., når deltakerne begynner å mestre retningen de skal gå i. Det blir da naturlig 

å si 1-gang, 

2-gang, 3-gang, 4-osv., når vi får på ledd 2 , fra side til side. 

Bevegelsen med bøy har de ofte inne fra før når de går fra side til side. 

Slik at jeg synes det har fungert mye bedre å bytte om disse telle-måtene på ledd 

1 og 2. 

 

3 Kjente bevegelsesmønster. 

F.eks.  Blues 

 Disco 

Fridans 

 

Til slutt, eller i siste økt er det svært viktig at deltakerne får 

mestringsopplevelse, for å få en positiv opplevelse av hele dansekurset/kvelden. 

 

Personlig bruker jeg blues, disco eller fridans til musikk de har med selv. 

Det kan være lurt å se om deltakerne er mottakelig for instruksjon i siste økt 

eller ikke, ofte blir det for mye. Ihvertfall opplever jeg det på mitt kurs, som går 

over 2 klokketimer. 

Helt til slutt synes jeg det er greit å avslutte med hoppedansen, da står vi i ring, 

og informasjon om neste kurskveld er grei å gi. 

Samt at jeg får et innblikk i hvordan deltakerne har hatt det. 

 

Litt om musikken. 

Musikken er også av stor betydning for innlæring og for opplevelse av mestring. 

Å gå i detaljer om dette på papiret er vanskelig, det burde høres og prøves ut, 

men jeg skal p røve å formidle noen ideer. 

 

Prøv å finne fram til sakte musikk i innlæringsfasen, denne musikken bør også 

være klar i takten, dvs. tydelig tromme og bass. 

Dette gjelder alle danser, selv om dansene er kjent for deltakerne, starter vi med 

sakte musikk og øker gradvis tempoet. 

Som dere skjønner er valg av musikk både tidkrevende og vanskelig, så har dere 

tilgang på spillere som kan justere hastigheten på den musikken dere allerede 

har, er det en kjempefordel. 
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Hentet fra spørreundersøkelsen 

 
Gruppen utviklingshemmede er en gruppe som i stor grad har lite fritidstilbud 

spesielt etter at de har fått egen bolig. De gir uttrykk for at helsedansen betyr 

svært mye for den enkelte, sosialt. 

 

Positivt å komme “ut” og gjøre noe lystbetont sammen med andre. Ha en 

aktivitet å glede seg til. Eks: Jeg er 17 år og har CP, bruker krykker Endelig er 

det et dansekurs jeg tør melde meg på. Det er begge kjønn der og jeg kan 

“lovlig” holde i han jeg synes er kjekkest. Moro å danse. Uten å merke det 

strekker jeg armer og ben litt lenger ut enn jeg pleier. Flott at instruktøren 

forenkler og tilpasser dansene akkurat for meg. Jeg klarer dette og er ikke en 

sinke og utenfor. Kondisjonen og kroppsbevissthet/beherskelse er blitt bedre. 

Selvtilliten øker. Dette kan jeg. Men for å få det til må jeg konsentrere meg. 

 

Da det for psykisk utviklingshemmede kan være spesielt viktig med faste 

holdepunkter i aktiviteten, særlig ved begynnelse og avslutning, starter vi i 

denne gruppen med å sitte i ring. Vi hilser på hverandre til fast startmelodi, 

klapper og gjør andre bevegelser som gjør at vi får igang blodomløpet litt før vi 

starter dansen og med dette løfter vi oss også inn i en felles stemning. Når en går 

ut fra evner det kan være realistisk å finne, gir danseaktiviteten følelse av 

anerkjennelse og trygghet i gruppen. Det er lystbetont, avslappende og 

kontaktskapende. 
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KURS FOR BLINDE OG SVAKSYNTE  
Elisabeth Strøm helsedansinstruktør barnevernpedagog 

 

Første gang på helsedanskurs for blinde og svaksynte. 

Hvis du skal ha kurs for blinde og svaksynte er det viktig at du som helsedans- 

instruktør tar imot den enkelte på en ordentlig måte. Ta med den blinde eller 

svaksynte på en orientering rundt i rommet slik at vedkomende blir kjent med 

omgivelsene. Du bør ikke forlate den blinde/svaksynte uten å si ifra. Når du 

beveger deg bort fra den blinde /svaksynte er det viktig at du orienterer om hvor 

dere er i rommet. Det er også viktig du sier i fra om hva du skal gjøre. 

 

Ta en prentasjonsrunde og fortell hvem de andre på kurset er og h vor mange 

som er på kurset. Noen blinde/svaksynte vil gjerne ”se” kjenne på de andre på 

kurset ved å føle med hendene i ansiktet, høyde og størrelse. Spør om det er 

greit for de andre på kurset at dette gjøres..  

 

Blinde går med ”bremsene” på, de er redd for å støte på ting, har dårlig 

balanse, stiv muskulatur og bøyer sjelden knærne. Med seende partner slapper 

den blinde mer av og bena forflytter seg mer naturlig. 

Husk! Den blinde skal huske alt det du sier derfor er det viktig at du bruker 

konkrete uttrykk som er de samme fra gang til gang. Ved gjennomgang av 

dansene bør du bruke så få ord som mulig for å beskrive den enkelte dans. 

 

Du bør ikke instruere for mange danser hver kurskveld. Det er lurt å repetere 

dansene til deltakerne er helt trygge på dem. Den blinde/svaksynte trenger tid til 

å finne ut hvor de til en hver tid er i rommet. I startfasen på kurset bør du ikke 

bruke danser hvor partnerne må slippe hverandre. Etter hvert kan du ta danser 

hvor man slipper hverandre, men beholde litt fingerkontakt. 

 

Den blinde/svaksynte kan bli svimmel. Svaksynte kan ofte bli mer svimle enn 

de blinde. Sett sammen et variert danseprogram med ulikt tempo. 

Hvis du har vanskeligheter med å forklare trinnene med ord, kan du gjerne 

berøre den foten som vedkommende skal bruke/flytte for å vise 

fremgangsmåten. Eventuelt kan den blinde/svaksynte kjenne på dine 

ben/kropp/armer. Dere kan også gjennomgå dansen sammen som partnere. 

 

For den blinde/svaksynte er dansen anstrengende både i forhold til konsentrasjon 

og koordinering. Ta gjerne en pause og snakk litt sammen om hvordan du kan gi 

kursdeltakerne danseundervisning som egner seg best for dem. 
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HELSEDANS FOR DØVE. 
Gerd Helene Hansen helsedansinstruktør aktivitør 

 

For at de døve skal kunne føle vibrasjonene fra musikken, bør dansen arrangeres 

i et lokale med tregulv. Støpte gulv hvor belegg eller teppe er lagt rett på betong, 

egner seg dårlig. Hvis det ikke er ”musikk i gulvet”, sett høgtalerne direkte på 

gulvet, gjerne i hjørnet på rommet, og bruk bassen på full styrke. 

 

Krav til musikken: Markant rytme, godt slagverk, og god bass. En kan bruke 

forskjellige typer musikk, som grovt kan deles inn i rask og sein musikk. Ofte 

fenger den raske mest. Marsj og reel – musikk er svært taktfast og fin, likeså en 

god del rock og disco – musikk. Wienervals – musikken har og vært populær på 

et kurs jeg har hatt. 

 

Hvis man ikke kan tegnspråk, er det fint hvis man har anledning til å bruke tolk. 

Har man ikke det, går det utrolig bra ved å bruke logiske tegn, f.eks. to 

pekefingre sammen kan bety ”to og to sammen”. ”Spaserer de to fingrene 

bortover, så blir det polonese. 

 

Man bør huske på å stå slik at alle de døve ser den som snakker. Still deg slik at 

lyset faller på ansiktet ditt, og snakk rolig og tydelig uten  å overdrive 

munnbevegelsene. De fleste døve er svært flinke munnavlesere. Selv om du 

snakker til en annen hørende, pass på å stå slik at den døve kan se ansiktet ditt. 

Da har også han/hun mulighet til å oppfatte hva du sier. 

 

Velg danser med enkle trinn, og ta ikke for mange den første gangen. Ta f.eks. 

polonese, rundvals etter Wienervals – musikk og evt. en forenklet reel. Neste 

gang passer det kanskje å ta samba i tillegg. Har du kurs for yngre barn, velger 

du noen barnedanser i tillegg til polonesen. 

 

Når du viser dansene, bør du overdrive bevegelsene; husk at ”øynene er ørene”. 

For å hjelpe den døve til å finne takten, er det lurt å bruke hånden eller 

tommelen til å markere rytmen med. Du kan og markere rytmen med armene og 

kroppen når du danser med en døv; han/hun kjenner da rytmen gjennom deg. 

Han/hun får fortere forståelse for den aktuelle dansen; noe som igjen gir den 

døve større glede ved dansen. Du skal alltid være ”rytmeboks” for den døve. 

 

Mange døve lærer veldig fort, og da er det viktig å huske på at det er døve vi har 

på helsedanskurset; når vi snakker, må vi passe på at de døve ser ansiktet vårt. 
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HELSEDANS FOR ELDRE 
Liv Herbjørg Larsen helsedansinstruktør husøkonom 

 
Eldre som gruppe er svært sammensatt. Spennet er langt fra de yngste og 

sprekeste pensjonister til de mest skrøpelige og alderssvekkede. 

 

Bevegelse og inspirasjon er viktig i eldre år, og det later til at mennesker som 

klarer å holde seg lenge fysisk aktive, også har de beste muligheter til å holde 

seg lenge fysisk aktive, også har de beste muligheter til å holde den mentale 

aktiviteten ved like lengst mulig. 

 

Mange eldre er isolerte, også mange av de forholdsvis spreke. Det er viktig å få 

ut de hjemmeboende til aktivitet, kontakt og nye impulser. Også eldre på alders- 

og sykehjem kan være isolerte om de overlates for mye til seg selv. De trekker 

seg da inn i et skall, og gjør ikke noe for å ta kontakt. De får unyttighets- og 

forvirringsfølelse, og kan få personlighets -forandring lenge før de ville ha fått 

det ut fra helsetilstand. 

 

Dans på aldershjemmet, med adgang også for hjemmeboende, er gjerne et 

svært heldig tiltak. De hjemmeboende blir kjent med aldershjemmet på en 

positiv måte før de trenger det, og de som bor der får kontakt utenfra. Men det 

trenger ikke være så lurt å kalle det dansekurs. Kurs krever noe, men f.eks. 

formiddagsdans forbindes med musikk, hyggelig samvær og å få røre på seg. Vi 

tilbyr dette, og så må de sjøl få velge hvor aktive de vil være. Vi bør begynne i 

det små med dansingen, kanskje varme opp stemningen med litt prat, kanskje vil 

noen bare se på at de andre danser, - etterhvert kan de så fenges av musikken og 

få lyst til å gi seg med. Det er viktig at de føler at vi har respekt for hva de sjøl 

ønsker. 

 

Av hensyn til en del forandringer i kroppen ved økt alder, er det viktig å starte 

dansingen i rolig tempo. Graden av disse forandringene kan variere mye mellom 

to pensjonister i samme alder, bl.a. avhengig av hvor mye de bruker kroppen sin. 

Kroppen fungerer best når den er i jevnt bruk og må yte noe, og 

aldringsprosessen kan til en viss grad utsettes en del. Enkelte pensjonister i 

svært høy alder som har bra helse og er i jevn trening, kan fysisk være på høyde 

med det som er vanlig hos de som er 10-15 år yngre. De fysiologiske 

forandringer som aldringsprosessen gir er mange. At elastisiteten i lunger og 

årevegger minker, brusken i ribbeina forkalkes og stivner, pustemuskelen 

svekkes og hjertets pumpeevne avtar, gjør at det er viktig for eldre å gå i gang 

langsomt. Kroppen må så og si forberedes på anstrengelse, slik at belastningen 

på hjertet og kretsløpssystemet ikke skal bli for stor. 
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Mange eldre greier ikke å være oppreist så lenge om gangen, og det kan derfor 

være nødvendig å skifte mellom stående og sittende dans. Om de mener de ikke 

greier å være med i den vanlige dansen i det hele tatt, så prøv likevel om de kan 

reise seg og være med å ta i ring og gynge litt fra side til side i rolig valsetakt. 

Prøv å få de til å strekke kroppen mest mulig opp på 3-er’n, så øver de opp 

spensten i kroppen. For de som greier å strekke helt opp på tå, blir det også fin 

balansetrening. 

 

At vi bruker fantasien til dansestunden er særlig viktig for de lite mobile. 

For alle eldre er det viktig å drive med varierte bevegelser, spesielt for å holde 

leddfunksjonen ved like, og f.eks. flere av barnedansene våre er fine til sittende 

gym dans. Her kan vi ha rikelig mulighet til å finne på ting for både ben og 

armer i polkadelen. Kanskje også lage litt egen tekst som passer til bevegelsene, 

det virker stimulerende å være med å synge til det en gjør. De fleste eldre har 

mye humør, og de har også kommet til det modne resonnement at lek ikke er 

barnslig, men sundt for oss i alle aldre. 

 

At koordinasjonsevnen minker med årene, kan gjøre det vanskelig for mange 

å få til dansetrinn og bevegelser så riktig de gjerne vil, men det er viktig at de 

blir utfordret litt med oppgaver som kan vedlikeholde evner. Og blir ikke 

kravene for store i forhold til det de med rimelighet kan makte, ser de ofte stor 

glede over å fungere såpass som de gjør. 

 

Kalktap fra skjelettet gjør risikoen for bruddskader større i eldre år, men man vet 

at belastning av benbygningen motvirker denne prosessen. Leger og 

fysioterapeuter anbefaler stadig sterkere alle i godt voksen alder å legge seg til 

gode mosjonsvaner, men ettersom tiltakskraften og overskudd minker med 

alderen, er det behov for lystbetonte aktiviteter. Her har vi en stor oppgave i å 

presentere hva Helsedansen kan tilby. 

 

Helsedans er for alle kategorier eldre et viktig tilbud. For de ennå spreke gir 

det inspirerende aktivitet som igjen gir fin mulighet til å vedlikeholde fysisk 

kraft og mobilitet og dermed evne til å være lengst mulig selvhjulpen. En ser 

ofte at når slitasje og plager gjør det besværlig å bevege seg, drar gladmusikk og 

rytme i gang også de som har resignert . Å få igang igjen litt funksjon kan ha 

stor virkning og kan være avgjørende for ikke å bli sengeliggende. Og om en 

først er blitt bundet til senga, kan det å bli trillet inn på stua til andre som danser 

på bena eller i stol, være et stort lysglimt i tilværelsen. Å få bevege litt på 

armene og kanskje også bena til musikk sammen med de andre, også om mulig 

sette seg opp i senga, vil øke blodsirkulasjonen betraktelig og gi en følelse av 

fortsatt å fungere. 
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Senil demente kan også ha godt utbytte av Helsedans, men vi må huske på at 

de fungerer best i sine vante og trygge omgivelser. Musikk, helst gammelkjente 

kjære melodier, kan ”slå igjennom” og få de til å tø opp, kanskje nynne med, ja, 

også synge teksten, selv om de fungerer dårlig i samtale. Kanskje kan også litt 

bevegelse til musikken, litt hudkontakt, nærhet og varme være et middel og 

virkning til en smule forbedring av situasjonen.  
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Hentet fra spørreundersøkelsen 
 

 1. 
Det er flest eldre i gruppen. Eldre og funksjonshemmede får vanligvis alt for lite 

fysisk aktivitet, mange har også et svært begrenset sosialt liv. Vi starter 

aktiviteten med sittende gymnastikkbevegelser til musikk med passende rytme - 

tempo - stemning. Spesielt for deltakere med hjerte/kretsløpbesvær, eller med 

stivhet, kan det ha stor betydning å forberede kroppen på danseaktiviteten ved å 

starte sittende og så øke intensiteten etter hvert. Ellers går øvelsene spesielt på å 

øve opp/holde ved like leddbevegeligheten. Om utbytte av helsedansen sier 

blant annet mange av de godt voksne at de får anerkjennelse av legen sin for å 

ha god bevegelighet og god fysisk form for alderen. Etter operasjoner eller annet 

avbrekk blir de oppfordret til raskest mulig å komme igang igjen med helsedans, 

delta i det de orker og så øke aktiviteten etter som formen stiger igjen. Mange 

gir uttrykk for at de er mindre stive, spesielt i nakken, i kurssesongen. Mange 

sier de har bedre mot og orker mere. Stadig gis det uttrykk for at det er viktig for 

dem å kunne være sammen på en uhøytidelige måte, der alle kan tørre å være 

seg selv, å kunne leke sammen. Glede seg sammen over musikk og bevegelse. 

Ellers gir de uttrykk for at samvær i gruppen inspirerer til å kunne ta kontakt 

med hverandre også utenom dansekveldene, kanskje spesielt i mellomsesongen. 

Og at de føler et samhold selv om de ikke nødvendigvis har så mye direkte 

kontakt,- de har hverandre der. 

For en del av de eldste blir samværet her svært viktig for dem etterhvert som 

alderssvekkelse gjør det lite tilfredsstillende og også umulig å delta i og finne 

fellesskap i tidligere vante sosiale sammenhenger. Om de ikke lenger orker å 

delta i mer enn en dans eller to - kanskje med hjelp og i eget tempo og på egen 

måte - så finner de glede og fellesskap ved å være der. De kan sitte og klappe, 

trampe litt til takten. Kanskje står noen av de andre over en dans og kommer 

bort og slår av en prat. her har de muligheten til å finne glede i musikken, 

rytmen og fellesskapet i et lett samvær. 

 

Hos oss har deltakerne kanskje ikke danset etter f. eks. en ulykke, slag o.s.v. 

Det å oppdage at de mestrer dansen er viktig for mange. Selv om de ikke mestrer 

det de gjorde før kan de være med i det sosiale liv med dans. 
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2. 
Som aktivitør ved et eldresenter startet jeg helsedansgruppe høsten -90. 

Deltakelsen økte etter hvert, har vært på ca 50 men lokalet var for lite til så 

mange. Gjennomsnittlig antall er 30 personer. Da jeg måtte slutte, skaffet jeg en 

annen helsedansinstruktør, men gruppen valgte å fortsette alene, under navn: 

Danseklubb. De er igang fortsatt. 

Helsedansen har et meget videre begrep enn div. funksjonshemninger. Alle 

mennesker har behov for å mestre. Dans har vært menneskers uttrykksform så 

lenge vi har eksistert. Rytme er en del av naturen i vår menneskelige eksistens, 

grunnleggende. Fra vår tilblivelse til vår død består vårt liv av rytme. Altfor 

mange mennesker har fått ødelagt sitt forhold til dansens uttrykksform. 

Helsedans er et solid hjelpemiddel for f. eks. aktivitører, i å tilrettelegge 

aktiviteter for personer som trenger å styrke sitt selv gjennom å mestre og lykkes 

sammen med andre mennesker. 
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KAPITTEL 4 

 

FAGPLAN I HELSEDANS: 
  

Den virksomheten som her kalles Helsedans ble startet i 1978. I korttekst kan 

det sies at selve ordet henspeiler både mål og middel med aktiviteten: Via dans 

oppnås bedre helse. For å forstå bakgrunnen for utdanningen av 

helsedansinstruktører gis det her en kort innføring i Helsedans. 

 

Helsedans baserer seg på bevegelse, lek, sang og dans til musikk og har som 

hovedmål å øke livskvaliteten/livsgleden for ulike grupper av mennesker. 

 

Dette gjelder alt fra eldre med redusert bevegelighet til barn med 

multifunksjonshemninger. Helsedans er også et tilbud til blinde, døve og 

mennesker med omfattende psykiske problemer. 

 

Helsedans har flere aspekter: 

* økt fysisk utfoldelse som ved bedret kroppsbevissthet, kroppsbeherskelse,       

   økt bevegelighet ut ifra egne muligheter, økt koordinasjon, økt  

   balanseevne.  

* økt kognitiv utfoldelse som ved økt konsentrasjonsevne, bedret  

   iaktagelsesevne, økt evne til å oppfatte, "omsette" og utføre hørsel og 

   synsinnstrykk.  

* økt sosial mulighet som ved å være sammen med andre på dansekurs, ha  

   lært noe slik at dansen kan utøves i andre sosiale sammenheng,  

   kontaktskapende.  

* økt emosjonell mulighet som ved opplevelse/tilfredsstillelse mestring på  

   eget nivå, selvtilliten øker, kan tørre mer i andre sammenheng, glede. 

 

Helsedansinstruktørene har som en hovedoppgave å tilrettelegge/forenkle 

dansene som brukes i forhold til de ulike brukergruppene. 

 

 

Generelt om helsedansinstruktørutdanningen og arbeidsfeltet.  

Helsedansinstruktørkurset/kursene er konsentrert om å utdanne instruktører i 

dans som skal instruere/undervise barn/ungdom/voksne med ulike særbehov. 

 

Helsedansinstruktøren bør ha kunnskaper/erfaring med mennesker med ulike 

særbehov. 

Instruktørkursene i helsedans er derfor lagt opp for å utvikle ferdigheter i 

danseinstruksjon og forenkling av dansene. 

Arbeidesfeltet for en helsedansinstruktør kan omfattes i alder fra 4 - 100 år. 
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Målsetting: 
Kurset skal kvalifisere deltakeren til å kunne undervise i helsedans som skal 

tilrettelegges for mennesker med ulike særbehov/funksjonshemninger. 

 

 

Målgruppe for utdanning av helsedansinstruktører: 

* personer som er over 18 år 

* har rytmisk sans 

 har eller har hatt erfaring med mennesker med særbehov/ulike   

   funksjonshemninger 

 ønsker å instruere/undervise i dans for mennesker med særbehov/ulike  

   funksjonshemninger 

* ha en fysisk/psykisk styrke til å kunne instruere ulike målgrupper 

 

 

Formålet med utdanningen er å gi helsedansinstruktøren: 

* gjennomgang av alle danser for førskolebarn (gul), barn/ungdom (rosa) og  

   voksne (grønn) 

* kunne forenkle dansene for grupper med ulike  

   særbehov/funksjonshemninger 

* instruere i danser for mennesker med ulike særbehov.  

 

Faglig innhold: 

Opplæringsprogrammet består av følgende 3 hovedkomponenter: 

 

1. Instruksjon av danser som har til hensikt å utvikle helsedansinstruktørens 

danseferdigheter. 

På instruktørkursene læres danser som kan forenkles i f.h.t. særbehov/  

funksjonhemning. 

Følgende danser inngår i opplæringen: 

Barnedanser, ungdomsdanser, voksendanser, ringdanser, trimdanser, 

folkedanser, gammeldans og moderne dans (siste nytt). 

 

2. Instruksjon som har til hensikt å utvikle den enkelte instruktørs 

undervisningsferdighet. 

Ulike forenklinger av dansene vil bli gjennomgått i hele gruppen og i 

smågr upper. Dette for at helsedansinstruktøren skal kunne ivareta ulike 

særbehov hos fremtidige elever i sin egen instruksjon/undervisning. 

 

 3. En teoridel som har til hensikt å gi instruktøren innføring i   

          tilrettelegging og forenkling av danser til mennesker med ulike  

særbehov /funksjonshemninger og bidra til økt forståelse for mennesker  

med ulike særbehov, slik at man kan undervise de ulike grupper: 
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* Fysisk funksjonshemmede 

* Psykisk utviklingshemmede 

* Mennesker med psykiske problemer 

* Eldre 

* Blinde/svaksynte 

* Døve/ hørselshemmende 

* Mennesker med atferdsvansker 

* Epileptikere 

* Mennesker med hjertelidelser 

* Psoriatikere 

* Reumatikere 

* Mennesker med lærevansker 

* Andre 

 

Utvikle undervisningsferdigheter ved å undervise hverandre ved: 

* enkelt danser 

   lage et undervisningsopplegg som utprøves i smågrupper og evnt.  

   for hele gruppen 

* stemmebruk/kroppsbruk 

   bevisstgjøring av stemme og kroppspråk 

  

Annen teori: 

 

* verdier og etikk 

* innføring i oppstart av kurs i sitt eget lokalmiljø/egen arbeidsplass 

* anbefalt tilleggslitteratur 

 

 

Evaluering: 

For å få helsedansinstruktørbevis må helsedansinstruktøren inneha : 

- danseferdigheter, rytmisk sans, kunne telle inn dansene 

- kunne instruere/undervise dansene i "klassesammenheng" eventuelt ha hatt   

  mulighet til praksis hos en utdannet helsedansinstruktør 

- kunne forenkle dansene for ulike særbehov/funksjonshemninger 

- ha deltatt og vært tilstede i 90% av undervisningstiden 

 

Det er kursleder/instruktør godkjent av Norges Helsedans forbund, som utsteder 

helsedansinstruktørbeviset. 
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Ulike utdanningsveier: 

Helsdansinstruktørkurs kan organiseres på ulike måter: 

Det kan være et valgfag på høgskoler eller i videregående skoler. 

Norges Helsedansforbund stiller med lærerkrefter og kursmateriell. 

Lønn, antall timer og utgifter til kursmateriell avtales med den enkelte skole. 

 

Kursene kan tas trinnvis gjennom Norges Helsedansforbund i samarbeid med 

Folkeuniversitetet/Friundervisningen.  

 

Det kan tilrettelegges ulike grunnkurs for de som ønsker å bare konsentrere seg 

om barn/unge eller ungdom/voksne. 

 

Utover dette får alle utdannede helsedansinstruktører hvert år tilbud om 

videreutviklingskurs i regi av Norges Helsedansforbund/FU. 

 

Kursene som Norges Helsedansforbund arrangerer kan foregå på internat/hotell 

eller i lokale til en lokal Friundervisning eller annet. 

 

Pensum: 

Introduksjonsbok i helsedans 

Danser, gule, rosa og grønne 

Dvd: Å danse seg til livsglede 

 

I tillegg oppfordres til fordypning i forhold til de ulike målgruppene og litteratur  

som handler om aktivitet og aktivisering  
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KAPITTEL 5 
 

Gul dans, Donald     s. 54 

Rosa dans,Cowboy dans                                s. 55 

Grønn dans, Foxtrot        s. 56 

 

Danseforkortelser/forklaringer   s. 57 

Ord og uttrykk i dans      s.  58 

Gode tips for klasseundervisning   s. 60 

Hjem fra instruktørkurs    s. 65 
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DONALD 
 

Oppstilling : På ring, eller to og to hvor som helst på gulvet. 

 

Lag vinger ved å legge en arm foran på magen, og en arm bak 

på ryggen. 

 

"Quack - quack - quack"   -tøy to ganger, 

         bytt armer og tøy to ganger  

 

1."Morgengymnastikk"  -skulder - hode - opp  

 

2. "Kommer det noen nå"? -speid utover vannet  

 

3. "Hører jeg noen nå?" -hånda bak øret, lytt  

 

4. PPPPP - PPPPP – PPPPP -blås opp kinnene, punkter 

 

Alt gjøres to ganger. 

 

 

 

 

Forenkling: 

 

1.  Lag vinger ved å bruke begge armene foran på magen på "Quack - quack"-  

     delen. 

     Man løfter så høyt man klarer på "Morgengymnastikk", evt. bare opp med 

     tommelen. 

 

2. Man kan utelate det, eller de av versene som ikke passer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

COWBOY DANS 
 

Musikk : Reel eller pop. 

 

Oppstilling : I ring, front inn mot midten. 

                    Kavaleren har damen på sin høyre side. 

 

1 - 8 Alle 4 trinn mot midten, rop "HEI" på 4, 

  alle 4 trinn bakover. 

1 - 8 Repeter 1 - 8. 

1 - 8 Damene solotur mot midten, 1 - 4, sving på skjørtet, 

 4 trinn bakover 5 - 8. Kav. klapper. 

1 - 8 Kavalerene solotur mot midten, med korslagte 

 armer. Damene klapper. 

1 - 8 Armkrok, og en hel gang rundt til høyre. 

 Damene snur front frem på 7 - 8. Arm i arm. 

1 - 8 6 gåtrinn frem i danseretning. 

 På 7 - 8 snu fronten inn mot midten i ring. 

 

 Forfra. 

 

 

Notat: 

 

FORSLAG TIL FORENKLING AV COWBOYDANSEN: 

 

1. Vi velger kun to deler, f.eks. del 1 og del 2. 

 

2. Halvt tempo; vi flytter beina på annethvert taktslag, 

 men ellers danser vi den som den er. 

 

3. “God tid” får vi hvis vi danser hver del to ganger 1 - ,8  

  d.v.s. inn i ringen 1 - 8, og ut av ringen 1 - 8. 

  Fortsetter slik igjennom hele dansen. 

 

4.  Her kan det være greit å bruke enerpar og toerpar, 

   og ellers danse den som den er, eller evt. gjøre noen av de  

   ovennevnte forandringer. 
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FOXTROT 
 

 

Oppstilling: Parvis med dansestilling ute ved veggene, 

  pyntehendene peker i danseretning- 

 

 

GRUNNTRINN 

1 - V.F. fram (mot veggen)                              - sen 

2 - H.F. fram                                                 - sen 

3 - V.F. til siden                                               - fort 

4 - H.F. inntil og sammen                                - fort 

5 - V.F. inn mot midten (bakover)                   - sen 

6 - H.F. inn mot midten (bakover)                   - sen 

7 - V.F. til siden                                               - fort 

8 - H.F. inntil og sammen                                - fort 

 

Damen motsatt. 

 

Forfra. 

 

På disse trinnene kan vi snu 1/4 til høyre på 3 - 4, 

og 1/4 til venstre på 7 - 8. 

 

 

 

 

Forenkling: 

 

1. Dansen kan danses i jevnt tempo, d.v.s. alle trinn telles “sen". 

 

2. Dansen kan danses i halvt tempo, d.v.s. at man på de seine trinnene har fire 

    taktslag (mot to i vanlig tempo), og på de raske trinnene har man to taktslag 

    (mot ett i vanlig tempo). 

 

Dansen kan også danses på ring ved at alle danser damens trinn. 
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FORKORTELSER 
 

 

D.R.    - danseretning 

H.F.    - høyre fot 

V.F.    - venstre fot 

- høyre 

- venstre 

P.H.    - pyntehender 

B.u.P.H.   - bena under pyntehendene 

Kav.    - kavaleren 

Dam.    - damen 

Pol.    - polonaisse 

Gr.tr.    - grunntrinn 

Prom.    - promenade (= trinn hvor begge går framover) 

 

 

 

 

Noen engelske forkortelser, vanlig i dansespråket: 

 

L.F.    - venstre fot 

R.F.    - høyre fot 

L.O.D.   - danseretning 

Down L.O.D  - i danseretning 

Backing L.O.D  - kav. har rygg i D.R. 

Facing L.O.D  - ansiktet i D.R 

D.W.    - diagonalt mot veggen 

D.C.    - diagonalt mot senter (midten av rommet) 

P.P.    - promenadestilling 
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ORD OG UTTRYKK 
 

 

 

DANSESTILLING hvordan man holder i hverandre under dansen. 

 

VANLIG DANSEST. tærne mot hverandre Kav. H.hånd i underkant av Dam. 

venstre skulderblad. Dam V.hånd på Kav.  H.overarm, 

    Dam. H.hånd i Kav. V.hånd. 

 

"SJEFEN"   d.v.s. den som fører.  Kav. fører alltid, 

men hvis to jenter danser sammen,kaller vi den som                

fører for "sjefen" istedet for kav./gutt 

 

TOHÅNDSFATNING holder hverandre i begge hender. 

 

LA TROIKA FATN. står ved siden av hverandre, kav. litt bak dam., begge 

ser framover i D.R., 

dam. løfter opp begge hender (håndflatene fram), kav.  

tar tak i dam. hender (bakfra). 

 

GODDAG-GODDAG FATN. står ved siden av hverandre, 

             begge ser framover i D.R., 

            H.hånd i H.hånd, 

V.hånd i V.hånd over de høyre hendene. 

 

PYNTEHENDER           de hendene vi holder hverandre i ved vanlig 

  dansestilling, kav.V. og dam.H. 

 

BEINA UNDER PYNTEH. kav.V.F. og dam. H.F. sagt på en enkel måte. 

 

GODFOTEN kav.V.F og damens H.F. fordi vi ofte starter dansen 

med kav.V.F. og dam.H.F. 

 

YTTERST/INNERSTE FOT.- foten ytterst mot veggen, 

    foten innerst mot midten. 
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BEINA LENGST FRA HVERANDRE – brukes i danser hvor vi står ved side

            av hverandre, og kav. starter med V. F., Dam. starter 

            med H.F.( = godfoten ved siden av hv.) 

 

RUNDT OMKING DANS dans som beveger seg rundt i rommet  i D.R.,  

           f.eks. Rytmedans, Foxtrot, Tango. 

 

HIT OG DIT DANS - dans som beveger seg litt hit og litt dit, f.eks.  

    Fader Jakob, Samba grtr. + whisk. 

 

KJØRERETNING  kan brukes i stedet for D.R.(danseretning). 

 

SIDEN - INNTIL   flytter foten inntil uten tyngde (løst inntil). 

 

SIDEN - SAMMEN  flytter foten inntil, trår ned på den med full tyngde, 

    slik at man er klar til å bruke den andre foten. 

    D.v.s. flytter foten inntil med tyngde. 

 

PROMENADE   begge går/danser framover i D.R. 

 

GODE VENNER BEIN   d.v.s. at man står med beina samlet. 
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GODE TIPS FOR KLASSEUNDERVISNING 
 

 

Orientere seg i rommet: 

Finn holdepunkter som beholdes for retsen av, kurset, 

f.eks.: VEGG/VINDU eller DØRA/MUSIKKEN. 

 

Disse holdepunktene gjør det lettere når deltakerne/elevene skal stille opp til 

danseundervisningen. 

Beskjedene bør være korte og greie. 

Det kan og være en fordel at elevene/parene starter samme vei, enten det er i 

D.R., eller mot døra. 

Oppstilling til en "Rundt omkring dans", 

F.eks.:"Ut til veggene, sjefen ser mot nærmeste vegg, P.H. i D.R." 
 

Oppstilling til en "Hit og dit dans" . 

 F.eks.:"Stå hvor som helst på gulvet, hold i begge hender, jentene ser mot 

veggen, og sjefene ser mot vinduet." 

 

Eller:"Hvor som helst på gulvet. da nsestilling, og P.H. peker mot døra." 

 

Første gang på førskolepartiet. 

Sitt gjerne ned i en ring, og prat om "alt mulig". 

Start gjerne med Fader Jakob og koseputa. 

Syng sangen sammen med ungene, så settes bevegelsene til.  Dansen øves inn 

i ring eller på rekker, og så settes to og to sammen. 

Det holder med det 1.verset den første gangen. 

 

En assistent er god å ha, spesielt på førskolepartiet.  Assistenten ordner 

musikken slik at instruktøren kan bli stående på gulvet sammen med ungene. 

 

Program og musikk bør være klart på forhånd (gjelder alle kurs). 

 

Samba og polkatrinn på førskolepartiet: 

Samba: beina teller til to (siden ~ inntil og bøy), 

Polka: Beina teller til tre og stopp (siden - sammen - siden - stopp). 

Det er ikke så nøye om polkaen ikke blir riktig; snakk med foreldrene hvis de 

begynner å rette på ungene. 

 

HELSEDANSKURSET SKAL VÆRE EN POSITIV OPPLEVELSE! 
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Å vise dansen først. 

Vi starter undervisningen med å vise dansen for deltakere fra 5.klasse og 

oppover. Spesielt voksne vil gjerne se hva de skal lære. 

Vis dansen først på den ene siden av rommet, så på den andre siden, slik at 

deltakerne slipper å speilvende trinnene. 

Yngre elever vil gjerne være med på bevegelsene/trinnene med en gang. 

 

Telling:  
Vi kan telle på forskjellige måter: 

1. Trinnene kan telles i tall, ett tall for hver gang vi flytter en fot. 

2. Vi kan telle på en måte som beskriver HVOR/HVORDAN vi flytter foten. 

3. Vi kan telle rytmen i "forte" og "seine". 

 

For å gjøre innlæringen lettere, bruker vi lik telling for like trinn i forskjellige 

danser. 

Vi unngår å bruke ordene "fram" eller "tilbake" for trinn som ikke er fram eller 

tilbake for begge to i paret. 

Trinn inn mot midten eller ut mot veggen telles i tall, 1 - 2, fordi trinnene blir 

framover for den ene i paret, og bakover for den andre. 

Vi bør derfor telle på en måte som gir grei og riktig beskjed til begge to i paret. 

F.eks. i Tango og Foxtrot:”Nå skal vi ut mot veggen, to trinn, starter med beina 

under P.H., 1 – 2” 

 

Sidetrinn blir likt for begge, og da bruker vi "til side" eller "siden". 

 

Hvis vi skal sette sammen to variasjoner i en dans, f.eks. Promenade og Rock 

turn i Tango,, så kan det være greit å bytte ut en del av innlæringstellingen med 

en telling som forbereder elevene på at det kommer noe nytt. 

 

Eks.: Promenade telles slik:"Gå - gå - siden - sammen";  

 de to siste ordene byttes ut med "vegg - nå" slik at det blir  

 "Gå - gå - vegg - nå" fordi det skal danses Rock turn mot nærmeste  

vegg etter Promenaden. 

 

DETTE ER EN STOR FORDEL FOR BLINDE/SVAKSYNTE ELEVER. 

 

 

 

Tørrtrening  
 Vi øver på trinnene uten musikk, med de forskjellige tellemåtene. 

 

Starter med å telle HVOR/HVORDAN trinnene danses, 
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og når trinnene sitter, går vi over til å telle rytmen. 

 

Starter med helt jevnt tempo, og øker på til riktig tempo før musikken settes på. 

 

OBS!  Ikke TØRRTREN (TERP) for lenge med elever med psykisk 

utviklingshemning! 

 

Inntelling. 

Det er en fordel at elevene starter å danse samtidig når musikken blir satt på. 

Instruktøren må derfor gi elevene beskjed om at vi starter når han sier "og" eller 

annet passende ord. 

 

Når man hører på musikken, hører man at det er naturlig å telle taktslagene fra  

1 - 8 (unntaket er vals).. 

Det vil da "kjennes best" å starte dansen på 1 eller 5. 

 

Instruktøren kan telle høyt fra 1 - 8, og bytte ut 8 med et startord.  Eller man kan 

telle inni seg fra 1 - 4, og høyt fra 5. Eks.: - 5 - 6 - 7 - og. 

 

Å telle seg ut av takten. 

Når man teller høyt for deltakerne (til musikk), er det fort gjort å telle "seg ut"; 

tellinga blir oftest raskere enn takten i musikken. Stopp elevene, og si at "vi 

starter på nytt." 

Det er veldig greit med instruktører som ikke er helt perfekte, og en sånn   

liten tabbe kan man le sammen av. 

 

Det kan være lurt å STOPPE innimellom,og så ta forfra, i fall noen av elevene-   

har "ramlet av". Det kan og være lurt å veksle på tellemåtene, slik at man får 

med seg alle elevene.  Noen forstår kanskje den ene tellemåten bedre, mens 

andre liker en av de andre variantene. 

 

Sidetrinn er alltid lettere å få til enn trinn fram og tilbake. 

Starter derfor Samba med "Forenklet Whisk" for de gruppene som trenger litt 

enkle trinn. 

(NB!  Les Kari Bjørnstads tips i forhold til helsedans for mennesker med 

psykisk utviklingshemming.) 

 

 

Blues/rytmedans. 

Husk "GODE-VENNER~BEIN", 

og at skotuppene skal peke på hverandre. 

SMÅ TRINN!! Viktig påminnelse for 1.-4.kl. 
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Blinde/svaksynte. 

Bruk få ord; husk TANGO og FOXTROT med tall på trinnene ut mot veggen. 

 

 

Eldre. 

Eventuelt andre som ikke er i god fysisk form - START PENT! 

Oppvarming er viktig, f.eks. med Pol. eller Blues/rytmedans. 

EN PAUSE i dansen kan man gjerne ta;noen av deltakerne blir kanskje fort 

slitne. Det er viktig med en hyggelig prat og. 

 

  

SOM INSTRUKTØR: SNAKK LANGSOMT - TA DET ROLIG. 

   

Alle trenger vi TID når vi skal lære noe nytt . Og som instruktør tør tar vi 

hensyn til den som trenger mest tid. 

 

 

Bråkete elever: Prøv å snakke LAVERE, kanskje de MÅ høre etter. 

 

 

Jernteppe. 

Uansett hvor godt foreberedt du er, vil du før eller seinere få jenteppe. Hvis 

elevene har hatt dansen før, er det bare å spørre om noen husker hva som 

kommer nå; det er alltid noen som husker noe. Det er veldig stas å "hjelpe til" 

med undervisningen. Ellers kan følgende. være redningen:"Og så tar vi forfra..." 

Som regel har da "mynten ramlet ned" når du kommer til det punktet hvor det 

stoppet. 

 

 

Start/avslutning på helsedanskvelden/timen. 

For noen av de deltakerne vi kommer i kontakt med, er det svært viktig at 

helsedans "timen" starter og slutter med den samme dansen hver gang, f.eks. 

Polonaisse først, Vals til slutt. 

Noen velger også å både starte og avslutte med den samme dansen, f.eks. 

Polonaisse. 

 

 

Musikk. 

Dette er en viktig del av helsedansen. 

Vi kan ønske å bruke danser fra førskoledelen (gule) som trim eller hygge for 

eldre, og da bør vi finne musikk som passer. 

Kassettene med glad barnesang må kun brukes hvis det er spesielt ønske om det. 
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Til eldre kan det være fint å ha noen gamle "Evergreens", mens yngre helst vil 

ha den som er "in" akkurat nå. 

 

GODT TIPS!: La elevene ta med musikk de liker, så slipper du kanskje å kjøpe 

inn "det siste" stadig vekk. 

 

 

DET SKAL VÆRE GØY PÅ HELSEDANSEN! 

DET ER VIKTIG Å GI DELTAKERNE EN POSITIV FØLELSE: 

DETTE FÅR JEG TIL! 
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HJEM FRA KURS. 
 

Rydd opp i notatene. 

 

Gå nøye igjennom dansene 

Trinnene - rytmen - telling - inntelling - forenklinger. 

Trene på telling etter musikk i radio og Tv. 

 

Undervisningstrening - bruk - familie, venner, evt. på jobb med, kjente grupper  

Kjenner du en rullestolbruker ? 

 

Hvordan få istand kurs ? 

Prøv friundervisningen/folkeuniversitetet , andre organsisasjoner, institusjoner, 

foreldreforeninger, aldershjem, eldresenter, sanitetsforeningen, kulturkontoret 

osv…. 

 

OBS! - Flott om kurset kan arrangeres utenfor institusjonen. 

 

Lokalavisen:  
Gå til lokalavisen din og fortell at du har vært på helsedansinstruktørkurs. 

 

Lokaler: 

Sjekk om det er tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Gjør avtale om låsing (evt. henting av nøkler), rydding og evt. annet på forhånd. 

 

Musikkanlegg:  
har arrangøren noe ? Evnt. Kjøpe selv, og da har du faktisk krav på godtgjørelse 

pr-gang anlegget er i bruk. 

 

Dansepartnere:  
Kjente, elever fra helse/sosialfag, folkehøyskoleelever, soldater, Lions,, 

personalet/inst., ungdomsklubb, lærlinger i Barne og 

ungdomsarb.(kulturkontoret), Røde Kors, osv. 

Det er viktig at de er stabile. 

 

Transport:  
Institusjonen, Lions, Røde Kors. 

 

Antall - deltakere: 

Ca 10 stk. 
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Tid pr. gang:  
3/4 t for de små- 1 t for større- 1 1/2 t med.en pause   

 

Antall ganger: 

Bli enig med arr./instr. om hvor mange ganger du skal ha kurset i løpet av et 

semester. Fri undervisningen har som regel et fast ant. timer som kan fordeles på 

10 eller 12 ganger. Det kan og være et fast frtitidstilbud hver, eller annenhver 

uke. 

 

 

Hvis mulig : Samle partnerene først. 

 

Det er lurt å dobbeltsjekke alle avtaler. 

 

Sett opp hvilke danser du bruker hver gang  

Velg danser og musikk du og deltakerne liker 

Ikke ha for mange danser 
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KAPITTEL 6 
 

Å forenkle danser        s. 68

  

Forenklinger av danser 

Polka,           s. 70 

Schottis, Donald, Tango, Foxtrot, Polonaisse,  

Rullestol for barn, Rullestol for voksne,     s. 71 

Fingerpolka, Riss Rass, Lambeth Walk, Mikkel Rev,  

Barnedans, Langsom Vals, Strekkbuksepolka,     s. 72 

La Troika, Tre små kinesere, Bomsy Daisy,    s. 73 

 

 

Spesielt tilrettelagte danser 

Eg ser på deg         s. 74

  

Fugledansen         s. 75 

Lambeth walk         s. 76 

Langt ned i småland        s. 77 

Ro, ro, ro din båt        s. 78 

Skomakerdans         s.  79 

Skomakerdans – gymsang  side A og B    s. 80 

Sydendansen         s 82 

Trimøvelse fra Ida        s. 83 

Zorba ” Den greske”        s. 84 
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Å FORENKLE DANSER 
 

Det er flere måter å forenkle danser på. 

Hva man velger å gjøre, avhenger av hvilke funksjonshemninger deltakerne  på 

kurset har. Man må kanskje  til og med må gjøre forskjellige forandringer på en 

og samme dans innen den samme gruppa. 

 

Det er da viktig å huske på at dansen bør være mest mulig lik den opprinnelige. 

Hvis det blir altfor store forandringer, kan man kanskje velge en annen dans, 

eller lage en ny. 

 

Redusert tempo 

Vi kan danse i "halvt" tempo ved å flytte beina på annenhvert taktslag,  i stedet 

for på hvert taktslag. Trinn som er "seine", dvs går over to taktslag, vil da gå 

over fire taktslag. Barnepolka kan danses enda seinere; se ark om forenklinger. 

 

Jevnt tempo vil være enklere enn en kombinasjon av seine og raske trinn. 

 

Utelate deler av dansen 

I danser som består av flere deler, kan man velge å bruke de enkleste delene. De 

vanskeligste delene kan være noe å strekke seg mot når det enkle sitter. 

 

Dansestilling 

To-hånds-fatningen er enklere enn vanlig dansestilling.  

 

Deltakere med dårlig balanse må selvfølgelig støttes best mulig, og 

instruktør/partner må finne den mest hensiktsmessige måten å holde deltakeren 

på (støttegrep). Trinn og dansestilling må tilpasses slik at deltakeren (dårlig 

balanse) ikke danser bakover. Trinn for damen er bakover i en del danser, og 

hvis en i  paret må danse bakover, bør det bli partneren, den funksjonsfriske. 

 

I danser hvor vi har ENERE  og TOERE, kan det være greit å bruke ENERPAR 

og TOERPAR for at de med balanseproblemer skal slippe å danse/gå alene. 

 

Det kan og være greit at alle danser i RING, i stedet for to og to. Ved at alle 

danser dametrinn, kan de fleste pardanser danses på ring. 

 

"Bedre tid", men ikke redusert tempo. 

I danser med flere variasjoner kan vi få "bedre tid" ved å danse samme variasjon 

to ganger etter hverandre. Der hvor trinnene går framover 1-4, og bakover 5-8, 

kan vi danse fram 1-8, og bakover 1-8. Man beholder tempoet, men får samtidig 

bedre tid til å rekke både FRAM og TILBAKE. 
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I Snoa danser vi framovertrinn 1-8, og så rundt fra 1-8. Min erfaring er at det 

kan blir travelt for noen, men ved å danse hver del to ganger etter hverandre, så 

går det veldig greit. 

 

Rullestoldans 

Vi velger å bruke MUSIKKEN OG GULVET i stedet for å tenke trinn. En 

rullestolbruker vil ikke ha noe glede av "to den ene veien og to den andre veien". 

Start med to-håndsfatning, og trekk stolen etter deg. Det skal ikke mye 

bevegelse til i armene før stolen svinger, så start pent og prøv deg fram. Skyv 

aldri på rullestolbrukeren.  

 

"Goddag – goddag”- fatning er velegnet i danser hvor begge ser framover. 
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FORENKLINGER 
 

Det er helt umulig å lage fast opplegg for forenklinger. Men jeg har forsøkt å 

sette opp en del holdepunkter og forslag. Selv om dere har hørt dett før, kan det 

kanskje være en hjelp å ha på trykk. 
 

En funksjonshemmet må i nær sagt alle situasjoner gjøre ting annerledes. De er 

vant til det, så vær ikke så redd for at det skiller seg noe ut fra det de andre gjør. 

Vi vil også oppleve at rullestolbrukere og sterkt bevegelseshemmede selv finner 

ut hva de kan gjøre. 

 

 

    POLKA 

 

    I 

 

1.   2.   3,4 

Side-   sammen  side (løft) 
 

    II 

 

1,2-   3,4-   1,2,3,4 

Side   sammen-  side (løft)  

 

    III 

 

1.2.3.4.  1,2,3,4.  1,2,3,4.  1,2,3,4. 

Side-   sammen  side   (løft) 

 

    IV 

 

Bena litt fra hverandre, ”tyngdeoverføring” 

1,2,3,4.  1,2,3,4. 

Fra side-  til side 

 

 

 

Notat: 
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    SCHOTTIS. 

 

Ved dårlig balanse, la partner danse bakover. Husk små trinn. 

Ved seine bevegelser, bruk polkaforenkling nr.4, og ta bare to trinn fram. 

 

    DONALD. 

 

Lag vinger som i figledansen. Velg bare to av ”versene”. 

Morgengymnastikk: evnt. kutte ut hodet. 

 

    TANGO 

 

Bruk kun promenade. 

Rock turn: sløyf siden sammen til slutt og gjør vipp - vipp 

i stedet. 

 

    FOXTROT 

 

Bruk samme trinn som i tango. 

 

    POLONAISSE. 

 

Bruk de turene du ønsker. Har vi en rullestolbruker som ikke kan kjøre stilen 

selv, bør han/ 

hun ha to partnere. 

 

    RULLESTOL BARNA. 

 

Polka: Varier helst polkaen i de forkskjellige dansene. 

for eksempel: Fader Jacob – polka fra side til side. 

  Skomakeren – fram og tilbake. Fingerpolka – bruk hendene. 

Bruk fantasien, men ha et fat mønster. 

 

    RULLESTOL VOKSNE. 

 

Tenk ikke så mye på bestemte trinn. Partner ”går” i takt med musikken. Forsøk å 

veksle mellom to-hånd-fatning, dansestilling, promenade-stilling og en-hånds-

fatning. 

Stående partner bør holde seg på en side av stolen til å begynne med. 
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    FINGERPOLKA 

 

Klappe en eller to ganger. Bruk samme finger hele tiden. 

Marker litt med kroppen at vi svinger. 

 

    RISS RASS. 

 

Bruk den tiden du trenger på å lage armkrok – gå bare litt rundt. Bytt ben i det 

tempo som passer eleven. Man kan også bruke samme ben hel tiden. 

 

    LAMBETH WALK. 

 

Denne består av 4 temaer til 8. Bruk bare to, altså første og  

andre eller tredje og fjerde. 

 

    MIKKEL REV. 

 

Gå to ganger siden - sammen i stedet for fire / Vi lister oss………) 

Gå to ganger siden – sammen (en og to og tre osv………..) 

Bruk den polkaforenklingen som passer. 

Rullestolforslag : La stolen svinge rundt når vi lister oss, 

Da blir det mer fart over dansen. 

     

    BARNEDANS. 

 

Kutt ut ” arme strekk”, klapp to ganger, gå bare litt rundt. 

I stedet for ”knær og mage” osv., synger vi : Her er maven, 

her er brystet. 

 

    LANGSOM VALS. 

 

Bruk rundvals ”enkel 1”. 

 

    STREKKBUKSEPOLKA. 

 

Ved dårlig balanse : La partner danse bakover. 

Chassèer        :  4 gåtrinn fram. 

Dam. Rundt u/armen : 4 gåtrinn fram (utne rundt u/armen). 
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    LA TROIKA. 

 

Ved dårlig balanse, la partner danse bakover. Bruk benet  

bare ut og sammen, bytt deretter  fot,  

såen gang fram på hver fot. 

 

    TRE SMÅ KINESERE. 

 

Bruk i første rekke de tingene ungene synes er spennende, 

Vanligvis er det denne rekkefølge : Politi – kinesere –  

spille – fingre (tre små…) – Høybro plass. 

 

    BOMS A DAISY. 
 

Dytt med arm i stedet fir hofte, sleng armer i kryss i stedet 

for ben, og sving med armer i stedet for å snu rundt. 

Bruk rundvals ”enkel ”, 
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        Fra Elin Nordbø 

Norsk folketone 

 
Alle sitter i en ring, og holder hverandre i hendene. 

 

”Å eg ser på deg,   - snu hodet mot den ene 

Og du ser på meg.   - snu hodet mot den andre, 

Å, eg ser på deg,   - snu hodet mot den første igjen, 

Og du ser på meg   - snu hodet mot den andre. 

 

Refreng: 

”Å, hei og hei og    - Gyng fra side til side i takt 

hildrane du,       med sangen. Tramper en gang med  

kor ille du heve narra meg” - hver fot på de to siste taktslagene. 

 

2. verset: 

 

”I fjor sa du at du ikkje ville ha meg, 

I år kom du att og hjarteleg ba meg.” 

 

3. verset: 

 

”Å, eg er glad i deg, og du er glad i meg..” Repeteres en gang. 

 

4. verset: 

”Å, eg ler mot deg, og du ler mot meg.” Repeteres en gang. 

 

Refrenget synges etter hvert vers. 

Øyenkontakt er viktig! 
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        Elin Nordbø 

 

FUGLEDANSEN – SITTENDE 

 

Kvirre- virre-virre –vitt   -lager fuglenebb med fingrene, 

La oss bare flakse litt,   - ”flakser” med albuene, 

Så vrir vi ned,    - løft det ene kneet, løft det andre, 

- syng: ”Løft opp – løft opp, 

       og klapp,klapp,klapp”. 

 

 

Neste tema i musikken: 

 

Løft fram en fot om gangen i takt med musikken. 

 

Forfra. 
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Solfrid Hofstad 

 

FORSLAG TIL DANSER FOR SITTENDE GRUPPE (Alders demente) 

 

LAMBETH WALK 

 

Sitter i ring, holder hverandre i hendene. 

 

Løft en fot på   1 og 2 og 3 og 4, 

Senk foten på   5 og 6 og 7 og 8. 

Løft andre fot   1 og 2 og 3 og 4, 

Senk foten på   5 og 6 og 7 og 8. 

 

Løft armene opp 1 og 2 og 3 og 4, 

Senk armene,   5 og 6 og 7 og 8. 

Gjenta 

 

Strekk armene frem på 1 og 2 og 3 og 4, prøv å få med kroppen litt. 

Tilbake med armene på 5 og 6 og 7 og 8. 

Gjenta. 
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        Solfrid Hofstad 

 

BARNEDANS – LANGT NED I SMÅLAND 

 

Sitter i ring 

 

1. Polka den ene vei    - løft for og lår 

2. Polka den andre vei    - løft andre fot og lår 

3. Armer bøy og armer strekk, klapp, klapp og klapp. 

 

1 - 3 repeteres. 

 

Så går vi rundt osv.    - tramper i gulvet 

Armer bøy og armer strekk osv. som før. 

Så går vi rundt den andre vei – tramper i gulvet 

Armer bøy og armer strekk osv. som før. 

 

Repetere fra 1. og ut musikken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

         
Elin Nordbø 

 

RO, RO, RO DIN BÅT 

 
Sitter i ring, holder hverandre i hendene og synger. 

Sangen er så kort, så ta den gjerne to ganger. 

 

”Ro, ro, ro din båt,    - gyng frem og tilbake som man ror, 

ta din åre fatt. 

Gyngende, gyngende,   - gyng fra side til side 

Gyngende, over Kattegat.” 
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        Elin Nordbø 

SKOMAKERFANS – ALDERSDEMENTE 

 

Sitter i ring, og synger teksten. 

 

”Først den ene veien    - alle rekker hendene fram 

Så den andre veien.    - snur håndflatene opp, 

Dra,dra      - trekker albuene bakover, 

og klapp – klapp –klapp    - klapper 3 ganger. 

 

Til neste team i musikken synges: 

 

”Løft og tramp,     - Løfter ene foten, og tramper ned, 

Og løft og tramp, osv.”    - fortsetter ut temaet. 

 

Forfra. 
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       Liv Herbjørg Larsen 

 

Gym, sang. Melodi Skomakeren (eldre sittende) 
 
1. 

Strekk den ene armen   mot taket 

Og strek den andre arm 

    X 2 

Og bøy og strekk    En arm om gangen, eller 

Og bøy og strekk    begge samtidig 

 

Rulle rundt og rulle rundt   Hold armene strukket opp 

rull rundt og rulle snu    mens overkroppen roterer 

Rulle rundt og rulle rundt   fram, til siden, bak til 

Rulle, rundt og rulle rundt   andre siden og fram. 

 

2. 

Strekk den ene fot    Strekkes fram og 

Og strekk den andre fot   løftes helt 

    X 2 

Og bøy og strekk    er det styrke nok, holdes føttene 

Og bøy og strekk    oppe begge – samtidig eller 

      Hver sin gang - har bøyd og strukket. 

 

Rulle rundt osv,    Ankelrull 

 

3. 

Løft den ene skulder 

Løft den andre skulder 

    X 2 

Løft og senk     begge samtidig 

Og løft og senk 

 

Rulle rundt osv.    Skulderrull, armene slapt ned 

 

 

4. 

Ta på den ene skulder    Fingertuppene på 

Ta på den andre skulder   skuldrene 

    X 2 

Fram og bak     Albuene mot hverandre 

Og fram og bak     ut til siden og press lett bakover 

 

Rulle rundt osv.    Albiuene føres rundt i størst mulig sirkler 
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5.  

Løft det ene kne 

Og løft det andre kne 

    X 2 

 

Og løft og senk    Helst begge samtidig 

Og løft og senk 

 

Vipp og vipp og vipp og vipp 

-------------”----------------------  Bøy og strekk ankel 

-------------”---------------------- 

-------------”---------------------- 

 

6. 

Sving til ene siden 

Sving til andre siden 

    X 2  Sving armene og 

Sving og sving    overkroppen fra 

Og sving og sving    side til side 

 

Knytt og sprik og knytt og sprik 

-------------”---------------------------  Knytt nevene, 

-------------”--------------------------  sprik med fingrene 

 

7. 

Trekk in haka de  

Og skyv frem haka di 

    X 2 

Og trekk den inn 

Og skyv den fram 

 

Ned mot skulder, opp igjen 

-------------”--------------------   Øve forsiktig ned 

-------------”--------------------   mot skulder 

 

8. 

Vugg til ene siden 

Vugg til andre siden 

    X 2  Vugg med overkroppen 

Vugg og vugg 

Og vugg og vugg 

 

Strekk så opp og vugg og vugg 

vugg og vugg og vugg og vugg  Strekk armene godt mot taket 

-------------”------------------------  og vugg videre 
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        Elin Nordbø 

”SYDEN – DANSEN” 

 

Musikken er en hit fra ”Syden”. 

             

 

1. tema: Klapp, gjerne 3 og 3 klapp. 

 

2. tema:  1 – 2  armene frem etter tur, 

  3 – 4  snur håndflatene opp etter tur, 

  5 – 6  H.hånd på V.skulder på H.skulder, 

  7 – 8  armene/hendene ned etter tur. 

 

Dette gjentas ut temaet. 

 

Forfra igjen når temaet skifter. 
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        Ida Verbrugge 

TIMØVELSE – SITTENDE, FRA IDA. 

 

1 – Marsjmusikk – klapp og tramp takten vekselsvis. 

 

2 – Reinlendermusikk. 

      Gyng fra side til side, 

      Klapp i hendene – 2 g. fram, og 2 g. med armene over hodet. 

      Vekselsvis gynge og klappe. 

 

3 – Musikk: Tretur fra fana, eller annet som kan telles til 8. 

      A. H.F. fram og tilbake – V.F. fram og tilbake 

      B. Løft H.F., og de sprekeste klapper under låret, 

      Løft V.F. 

      

      Vekselvis A og B. 

 

4 – Musikk: Rundvals. 

      A. Strekk H. arm over hodet – strekk V. arm over hodet. 

      B. Strekk H. arm fram   -  strekk V. arm fram 

 

      Vekselvis A og B. 

 

5 – Musikk: Sputnik –” Tyralleri”. 

      1 – 8 Gyng 

      1 – 8 klapp i hendene mens de går opp til helt over hodet 

      1 – 8 klapp i hendene mens de går ned. 

      Tramp samtidig i takt, prøv å løfte føttene skikkelig. 

 

      Forfra med ”gyng”. 

 

6 – Musikk: Reinlender. 

      Holder hv.i hendene og gynger fra side til side, 

      Deretter op og ned med armene, 

      Og klapp og tramp innimellom. 

 

7 – Musikk: Wienervalz. 

      Vekselvis gynge og bruke føttende, 

      V.F til V og den andre inntil, 

      H.F til H of den andre inntil. 
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Elin Nordbø 

 

”DEN GRESKE” 

 

Musikk: Zorba 

 

Klapp først på lårene – klapp ut til ene siden 

Klapp først på lårene – klapp ut til den andre siden 

Klapp først på lårene – klapp foran ansiktet 

Klapp først på lårene -  klapp foran ansiktet 

 

Forfra. 

 

Til denne synger Elin: 

”Kyss meg per, mer og mer, å hvor det var deilig!” 
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KAPITTEL 7 

 
Litteraturliste 
 

Norges Ungdomslag 1998: Dans med oss – folkedans for alle. 

     Det er utgitt cd til danseheftet. Den fås kjøpt 

                                            gjennom Noregs ungdomslag. 
 

Grønlund Erna 1996: Dansterapi 

 

Nystrøm Krister 2002: Dans på grensen –demensdrabbades kommunikasjon i 

dansterapi 

 

Roth Gabrielle 2000: Befri sjelen din. Om danseformen 5 rytmer 

 

 

 

Det finnes mye god litteratur om ulike målgrupper på biblioteket. 

 

Prøv gjerne på internett!!!! 


