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3. Dansa i olika grupper
Låt barnen välja vilken karaktär de vill 
dansa alternativt dela upp dem i olika 
grupper och tilldela en karaktär. Se till att 
varje karaktär får minst två personer.

4. Stopp! Nu börjar Bokdansa!
Tejpa gränsen. Alla ska nu stå längs kan-
terna på ena sidan. Nu går du tydligt in i 
din karaktär som ledare/soldat. 
Ta in en karaktär i taget på golvet. Ni ska 
röra er framåt och stanna när musiken 
stoppar. In kommer… Generalerna. Musik 
(Spår 2). Generalerna dansar in mot 
gränsen. Soldaten (du): ”Stopp, jag lyder 
er order. Jag stoppar alla, ingen får pas-
sera gränsen.” Generalerna ställer sig på 
linjen med soldaten.

In kommer… Ninokanino/Zlatanerna/Ast-
ronauterna, Gitarristerna. (Hoppa mellan 
spår 3-6) En grupp i taget, när du stoppar 
musiken stannar de i fryspose. Upprepa 
”Stopp, ingen får passera!” när de kom-
mer fram till gränsen.

När alla karaktärer är inne, fråga: ”Hur 
ska ni göra för att komma till andra 
sidan?”

5. Battle
”Nu ska ni övertala mig med era rörelser! 
Lyssna nu noggrant på er musik – de som 
hör sin musik rör sig”. Musik - Ett musik-
stycke där de olika karaktärljuden hörs 
(Spår 7).  När du hör deras ljud hjälper du 
genom att säga Astronaterna, Zlata-
nerna osv. Barnen dansar när musiken 
spelas men fryser när annan musik hörs. 
När Generalernas musik kommer går ni 
in mot gruppen, tvingar dem att backa 
och stänger dem trångt inne. Det är 
inte viktigt om det blir fel, men se till att 
generalerna och du gör det trångt för de 
andra. Avsluta med:
– Nej det gick inte! Ni övertalade mig inte.

6. Röstning
”Känns det här som demokrati – att alla 
får vara med och bestämma? Vill ni gå 
över gränsen? Ska vi rösta om vilka som 
vill gå över? Hur gör man för att veta vad 
de flesta vill? Man RÖSTAR, nu ska vi rös-
ta med slutdansen/finaldansen. Alla som 
vill gå över gränsen dansar Finaldans!”

7. Final! (se punkt 1)
Musik (Spår 1). Slutdansen som ni lärde er 
i början sätts igång, Generalerna kom-
mer att hänga med/ annars fråga om de 
också vill dansa? Du måste hjälpa barnen 
att sätta igång dansen till musiken.
Släpp Gränsen, alla dansar finaldansen 
fritt och sprider ut sig i hela rummet, går 
över till Dansa hur man vill, ljudinslag av 
alla karaktärer. Du kan uppmana alla att 
göra Ninokanino/Gitarristen osv.

8. Avslutning
Se till att ha 5-10 minuter kvar till ett 
avslut. Nu är du inte längre i rollen som 
soldat. Prata om vad ni gjort och känt. 
(Kanske läsa boken?) Demokrati handlar 
om alla människors lika värde, rättigheter 
och om möjligheten att vara med och 
bestämma.

Frågor att ta upp
Varför hade generalerna 
satt upp en gräns?

Hur kändes det att  
inte få passera?

Hur var det att  
tillslut få passera?

Hur var det att dansa  
en karaktär?

Finns det gränser vi inte får passera?  

Vem har satt dessa?

Upplevde ni med kroppen känslan av 
demokrati/instängdhet/frihet?

Stopp! Ingen får passera!
Det här är ett förslag på hur du som 
bibliotekarie kan dansa med barn utifrån 
berättelsen i boken ”Stopp! Ingen får 
passera!” av den portugisiske författaren 
Isabel Minhós Martins, med bilder av 
Bernardo P. Carvalho, översättning: Erik 
Titusson, utgiven av Lilla Piratförlaget 
2016. Dessa instruktioner kompletterar 
deltagande i en workshop, live eller ge-
nom att se den filmad. Musiken och hela 
dansen filmad hittar du på:  
biblioteket.se/bokdansa

Tänkt målgrupp: Barn ca 9-12 år
Idéer och koreografi: Åsa N. Åström 
Musik: Jan Carleklev

Tanken är att materialet ska fungera som 
inspiration. I texten nedan beskrivs hur du 
kan göra med en skolklass.  Det går även 
att göra denna bokdans med färre barn. 
Kom ihåg att det är du som är generalen 
här och att det är du som bestämmer vad 
som kan plockas bort och vad som kan 
läggas till.

Förberedelser
Läs boken så att du har koll på hand-
lingen. Se också till att det finns exemplar 
av boken att låna ut efteråt (deltagarna 
behöver inte ha läst boken innan de kom-
mer). Alla bibliotek ser ju olika ut, men 
försök att få till en så fri yta som möjligt i 
ditt bibliotek. Du ska kunna tejpa upp en 
linje på golvet i mitten av den fria ytan. 
Avsätt ca 30-40 minuter till hela stunden 
med barnen. Det är bra om ytan är av-
gränsad från andra besökare. 
Rekvisita: Stora pappfigurer (alt. karaktä-
rerna på A4) och maskeringstejp.

Om musiken
Här kommer instruktioner för att spela 
musiken till ”BOKDANSA - Stopp! Ingen 
får passera!” via appen Soundcloud och 
CD-spelare. 

Via Soundcloud
Detta kräver att din smartphone eller 
surfplatta är uppkopplad till internet och 
att du gör följande steg i god tid innan 
du möter barnen:
1. Ladda hem soundcloud-appen till iOS 
eller Android.

2. Skapa ett konto om inte det redan finns.

3. Sök upp spellistan BOKDANSA - stopp! 
ingen får passera!

4. Testa hur du växlar mellan låtarna i 
spellistan på ett enkelt sätt tills du känner 
dig bekväm med det.

Via CD-skiva
1.  Sätt i CD-skivan i CD-spelaren.
2. Spela den låt som du vill spela:

Spår 1. SLUTDANSEN
Spår 2. GENERALERNA
Spår 3. NINOKANINO
Spår 4. GITARRISTERNA  
Spår 5. ASTRONAUTERNA
Spår 6. ZLATAN
Spår 7. DANSBATTLE

Tips!
• Våga själv dansa loss! Då vågar barnen 
mer. Du vill uppmuntra till rörelse hellre 
än att begränsa och tysta barnen. (Andra 
vuxna i rummet bör också vara med).

• Var väl förberedd med materialet! 
För att locka till kreativitet behövs det 
tydliga ramar. Se till att du är tydlig och 
väl förberedd, det ger en trygg atmosfär 
som främjar rörelseglädje. Använd så lite 
berättande med ord som möjligt, för att 
gå in i kroppen.

• Kan du sköta musiken smidigt och 
snabbt växla mellan spåren? En hög talare 
som du kan styra med en mobiltelefon eller 
läsplatta är det bästa alternativet. 

• Var inte rädd för mycket rörelse och 
glädje! Blir det lite för stojigt? Bryt och be 
alla sitta ner när du förklarar och lotsar 
dem vidare.



Generalerna  
(Spår 2 Generalerna)
Bestämda rörelser,  
marschera, honnör

Ninokanino  
(Spår 3 Ninokanino)
Hoppiga och blyga rörelser,  
kaninöron med händerna 

Gitarristerna  
(Spår 4 Gitarristerna)
Spela luftgitarr, högt  
och lågt, headbang

Astronauterna  
(Spår 5 Astronauterna)
Långsamma tröga rörelser, som  
slow motion, som att gå på månen

Zlatan/Zlatanerna  
(Spår 6 Zlatan)
Snabbt och sportigt, jonglera  
med osynlig fotboll, mål-gester
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Närmare förklaring på figurerna 
finns på nästa sida >>

Börja så här 
Presentera dig, var ni är och vad som 
ska ske. ”Hej alla! Vi ska Bokdansa! Jag 
heter…”

Fortsätt sedan med att berätta vad  
Bokdansa är för något
”Det innebär att vi ska dansa och göra 
rörelser istället för att lyssna på eller läsa 
en bok. Vi ska uppleva en bok med rörel-
ser. Boken heter Stopp! Ingen får passera! 
Den handlar om…” (kort återberättelse av 
boken, berätta inte slutet!).

Fråga och prata om följande 
”Vet ni vad demokrati är? I en demokrati 
får alla vara med och bestämma. I boken 
får personerna inte bestämma utan en 
enda person, generalen, har bestämt att 
det ska vara en gräns. Ingen får passera 
till högra boksidan. Jag kommer att vara 
soldaten som vaktar gränsen.”

1. Alla lär sig slutdansen/ 
finaldansen (Spår 1  Slutdansen)
Först ska vi värma upp och lära oss 
finalen (se filmklipp för detaljer). Gå först 
igenom stegen utan musik, upprepa 
sedan flera gånger med musik tills det 
känns som om det sitter.

Hej, hej, hej (armar upp 3 ggr) – klapp, 
klapp
Hej, hej, hej (armar upp 3 ggr) – klapp
Steg ihop, steg ihop, steg ihop, steg ihop
Yeah (svep med ena armen från sida till 
sida), Yeah (svep med andra armen)

Som variation kan ni t ex klappa mot var-
andra eller gör Dab istället för svep.

Tips!
Det är så pass enkla rörelser att alla lätt 
kan hänga med, lita på att om du visar 
tydligt till musiken så hänger de andra 
med. Se till att bejaka och aldrig rätta, 
visa bara genom att fortsätta dansa och 
bjuda in till dans. Stanna inte upp om 
 någon inte vill dansa. Uppmuntra till att 
alla pratar/sjunger högt ”Hej, Hej, Hej”.

2. Presentera och provdansa  
karaktärerna
Visa pappbilderna på karaktärerna. 
Alla dansar en karaktär i taget till musik. 
Barnen hittar själva på rörelserna men 
nedan finns några förslag. Rör er från 
ena sidan av rummet till den andra. När 
musiken stannar fryser de i en pose som 
passar karaktären, stannar helt stilla som i 
dansstopp. Du går först och leder grup-
pen med förslag på hur karaktären kan 
röra sig. Presentera varje karaktär med 
stolthet; ”Det här är Ninokanino, det är en 
hoppig och lite blyg kanin, den kanske rör 
sig så här… kom så provar vi”.
(För tydlighetens skull kallar vi några av 
karaktärerna annat än vad de heter i bo-
ken. Du är också fri att döpa om dem, t ex 
kalla Zlatan/Zlatanerna för Marta istället.)


