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”Kroppen i bevægelse” 
Tema: Idræt & samarbejde   Varighed: 6 uger 

Formålet: 

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i musik og udtryk  

Nye forenklede Fælles mål: 

• Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig 
idrætspraksis 

• Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier 
• Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk 
• Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og 

karakter samt bevægelsesanalyse i dans. 
• Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol 

Kompetencemål/færdighedsmål: 
• Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter  
• Eleven kan nuanceret sprogligt udtrykke sig om idrætspraksis samt målrettet 

læse og skrive idrætslige tekster 
 

   Teori: 
Kan anvende Laban i praksis og sætte ord på, hvad og hvorfor de gør, som 
de gør. Evt. lave en bevægelsesanalyse (filmede) 

 
1- 2 uger: ”Mesterlæreprincippet” 
Fælles start og præsentation af forløbet 
Læringsmålene præsenteres: 

• Eleverne kan kopierer andres (i dette tilfælde lærerens) koreografi 
• Eleverne kan fortælle ud fra Laban, hvordan vi bevæger os i rummet 
• Eleverne udviser kropskontrol 
• Eleverne kan tælle takter og bevæge sig i takt til musikken 

 
Eleverne lærer ud fra mesterlæreprincippet, hvilket vil sige, at de skal kigge 
efter læreren og gøre det samme. Afhængig af niveauet skal de lære små 
seriesekvenser, som ender i en færdig serie. 
Der stoppes op indimellem og vi får en dialog om, hvordan vi bevæger os i 
rummet ud fra Laban. Er der noget, der skal tilpasses eller? 
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Afhængig af klassen er det læreren, de styrer det hele og har fundet på alle 
trinene/sekvenserne. 
Musik og dans: ”Beautiful Italy” af Malene Mortensen  

 
3 – 4 uge: ”Kreativitet og innovation” 
Læringsmålene præsenteres: 

• Eleverne kan pege på situationer, hvor det er en fordel eller en ulempe 
at være i et fællesskab, når vi bevæger os til musik. 

• Eleverne kan vurdere, hvorfor det enkelte individ er vigtigt i 
fællesskabet, når vi arbejder med kroppen i bevægelse. 

• Eleverne kan i mindre grupper fremsætte begrundede forslag til nye 
bevægelses aktiviteter 

 

Hvad betyder musikskiftet? 

Grupperne i formationer, hvor man sammensætter øvelserne, så hver gruppe 
laver noget forskelligt. 

I denne øvelse fokuseres der på Labans bevægelseslære – planerne, 
relationerne og rummet… 

Musik: M people; Moving on up 

 

5-6 uge: Kreativitet og fremvisning (som evalueringsform) 
Læringsmålene præsenteres: 

• Eleverne skal sammen i gruppen udvikle deres egen koreografi 
• Eleverne skal udvise musikforståelse 
• Eleverne skal kunne begrunde deres valg ud fra Laban 
• Eleverne skal vise kreativitet i deres bevægelser, således at de bruger 

allerede tillærte bevægelser, men også nye.  
 
Grupperne arbejder individuelt med vejledning og støtte fra læreren 
Den sidste halve time i 6 uge, vises deres serie/dans for resten af klassen. 
Hvis man IKKE ønsker at danse den ”live”, skal man inden da have filmet sin 
dans, så den skal fremvises på smartboard. 
Vi slutter af med en fælles mundtlig evaluering af emnet. 
Evalueringen er ellers løbende efter hver undervisningsgang, hvor der samles 
op på timens læringsmål. 


