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Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? 

- Laban bruges som didaktisk redskab. 

 

”Kreativitet og innovation som en del af opvarmning” 

Gang-relationer: 

• 5 meter mellem dig og den du tænker på 
• Så langt fra den du tænker på som muligt 
• 1 meter mellem dig og den du tænker på 
• Hånden på skulderen af den du tænker på 

Musik: Trentemøller og Filur: You & I 

 

Gangsekvenser: 

      Individuelt:  

- Gå 4 frem, h,v,h,v  
- Gå 4 baglæns.½ omdrejning til h 
- Gå 4 frem h,v,h,v 
- Gå 4 baglæns osv. 

      Retninger på enten diagonalt eller frem/tilbage/siderne – klart og tydeligt 
retningsskifte. 

      Par: 

- Find sammen i par og lad jer ”ubevidst” føre af den anden. 
- Parrene udvikler sekvensen sammen i forhold til retninger mv. 

      Musik: Trentemøller: Vamp herefter bruges M people: Moving on up for at 
tydeliggør temposkiftet 

  

    Hvad betyder musikskiftet? 

      

 



 Oktober 2014 

2 
Thomas Press & Camilla Daugaard, Bankagerskolen, Horsens 

Bevægelser henover gulvet i grupper (3-4 stykker) 

- Gå på tå, vrid i hoften 
- Haltehop 
- Gå 4 med lukket krop og 4 med åben krop 
- Langt lavt skridt skråt til højre, gentages til venstre 
- Løbespring 
- Chassé 

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 
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”Mesterlæreprincippet” 

0-9.klasse – Giro dansen: 

Dans til Giro’ sangen ”Beautiful Italy” af Malene Mortensen  

Tema Takter 
 (I = 8 
takter) 

Beskrivelse Billeder 

F I I  Bredstående – vrik med hoften 
og klap 8 gange over hovedet. 

 

A1 I I I I 
I I ½ 

1-16: 2 x gå samle trin til højre 
- med klap på sidste trin,  
2 x gå samle trin til venstre - 
med klap på sidste trin, 
2 x gå samle trin til højre - 
med klap på sidste trin,  
2 x gå samle trin til venstre - 
med klap på sidste trin. 
17-32: 2 x side samletrin til 
højre med vippende arme, 
2 x side samletrin til venstre 
med vippende arme, 
2 x side samletrin til højre med 
vippende arme, 
2 x side samletrin til venstre 
med vippende arme. 
33- 48: Drej 3 tre trin rundt til 
højre, saml til og klap, 
drej 3 tre trin rundt til venstre, 
saml til og klap, 
drej 3 tre trin rundt til højre, 
saml til og klap, 
drej 3 tre trin rundt til venstre, 
saml til og klap. 
49-52: Før armene strakt op 
over hovedet langs siden af 
kroppen. 
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O1 I I I I 1-16: Bøj højre arm ned langs 
kroppen på 1, 
bøj venstre arm ned langs 
kroppen på 3, 
Før armene strakt op over 
hovedet langs siden af kroppen 
på 5-6. Før armene strakt ned 
til vandret foran kroppen med 
fleksede håndled på 7-8. Pump 
armene to gange ind mod 
brystet på 9 -10. Cykel med 
armene 11-12. Lav stoptegn 
med højre hånd13. Løft 
armene over hovedet på 15 – 
16. 
17-32: Bøj højre arm ned langs 
kroppen på 17, 
bøj venstre arm ned langs 
kroppen på 19, 
Før armene strakt op over 
hovedet langs siden af kroppen 
på 21-22. Før armene strakt 
ned til vandret foran kroppen 
med fleksede håndled på 23-
24. Pump armene to gange ind 
mod brystet på 25 -26. Cykel 
med armene 27-28. Lav 
stoptegn med højre hånd19. 
Gør klar til at cykle med 
armene på 31 – 32. 

 

M1 I I I I 1-16: Drej en omgang rundt 
med højre fod i gulvet og sæt 
af medvenstre fod 7 gange på 
1 – 6 saml på 8. Cykel samtidig 
langsomt med armene. Drej 
modsat med venstre fod i 
gulvet på 9-16. 
17-32: 2 x gå samle trin til 
højre-cykel hurtigt med 
armene,  
2 x gå samle trin til venstre -
cykel hurtigt med armene, 
2 x gå samle trin til højre -
cykel hurtigt med armene,  
2 x gå samle trin til venstre-
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cykel hurtigt med armene. 
A2 I I I I 

I I ½ 
Gentag koreografien fra A1.  

O2 I I I I Gentag koreografien fra O1.  
M2 I I I I Gentag koreografien fra M1.  
A3 I I I I 

I I ½ 
Gentag koreografien fra A1.  

O3 I I I I Gentag koreografien fra O1.  
M3 I I I I Gentag koreografien fra M1.  
S I I I I Bredstående – vrik med hoften 

og klap 16 gange over 
hovedet. 

 

 

Lav evt. grupper på 4 elever, som skal lave en ny dans til sangen og vis 
dansene for hinanden. 
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7 - 9.klasse – Funkserie: 

Funkserie til ”Smoke Weed Everyday” af Snoop dogg ft. Dr. Dre 

Takt 1 
1-2-3-4:  Gå frem på højre (4 skridt) – kryds benene over hinanden og gå lidt 

ned i knæ. Hold armene løst ud til siden – bøjes let ved hvert skridt. 

5. spredte ben – albuerne ud til siden 
6. arme ned langs siden – benene krydses 
7. på slaget 7 står man med ryggen til 
og hovedet et lille ryk til venstre 

8. hovedet mod højre – evt. højre skulder lidt op mod øret. 
 

Takt 2 
1. Gå på venstre 
2. højre fod foran venstre 
3. vend og træd med venstre fod 
4. træd med højre, så man står med front rigtig igen 
5. venstre ben bag højre læg 
6. sætter sig på hug mens man drejer på højre fod 
7. drej 
og 8. oprejst – skatertegn x 3 

 

Takt 3 
1. Hovedet ruller på skulderen mod højre 
2. hovedet ruller på skulderen mod venstre 
3. højre knæ op i ret vinkel 
4. højre knæ skubbes ned på gulvet med højre hånd, mens venstre 

hånd ligger sig på højre skulder 
5-6-7 rul over numsen 

8 på slaget 8 sidder vi modsat; med venstre knæ i gulvet og højre 
hånd på venstre skulder 

 

 
 
 

 
Takt 4 
1-2-3-4 Lidt freestyle mens man rejser sig 
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5-6 armene over kors (højre arm over venstre) – overlegen look. Højre 
ben lidt foran venstre 

7 stræk højre arm med knyttet næve – håndryggen vender ind  

og armen vendes med uret til armen er vinkelret  

8 ”tramp” med venstre fod og tag højre arm skarpt ned langs siden 
 

 

Takt 5 
1. markering med højre fod foran venstre – venstre står 
2. tilbage med højre fod – venstre står 
3. højre hæl op – benet vendes i en cirkel til det ... 
4. ...på slaget 4 står vinkelret med venstre fod 
5. det samme nu med venstre ben 
6. - 
7. - 
8. - 
 
 
Takt 6 
1. Hænderne samlet så armene danner 90 grader – højre albue ud til 

højre (hoften er skudt til venstre) 
2. højre albue ud til højre 
3. venstre albue til venstre (hoften til højre) 
4. venstre albue til venstre 
5. højre arm strakt med knyttet næve (højre ben lidt foran venstre) 
6. højre arm banker på venstre brystkasse 
7 og 8 hovedet og ryggen fremad fra venstre mod midten i 3 ryk. 

 

Takt 7 
1. venstre fod bagud til venstre side 
2. højre fod foran venstre – træder stadig bagud 
3. venstre bagud  
og højre fod bagved venstre 

4 venstre fod på står på slaget 4 
5 højre fod foran venstre - fremad 
6 venstre så man står rigtig med lige front frem 
7 højre går mod højre 
og venstre bag højre 

8 højre fod, så man står rigtig 
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Takt 8 
1 højre arm strakt til højre side – ansigtet ser lige frem 
2 venstre arm strakt ud til højre – ansigtet drejes med 
3 armene krydses foran ansigtet 
og 4 flyver rundt om en selv med strakte arme til man står med armene 

langs siden med front rigtig (højre arm op og venstre ned inden 
svinget) 

5 et skridt frem på højre – ned i knæ og bløde arme 

6 venstre fod på linje med højre 

7 fremad på højre 

8 venstre fod på linje med venstre 

 

Takt 9 
1 højre arm i møllehjul fremad 

2 højre arm går i gulvet bag en 

3 skift til venstre hånd 

4 højre hånd – og skub dig op 

5-6 op på 5 og 6 
7 knytnæve frem med strakt højre arm 

og træk højre knæ op 

8 går ud i let spredte ben når højre fod sættes i gulvet – træk armen 
med ind 

 

Takt 10 
1 Hælen på højre fod løftes, mens tåen bliver i – vrid i højre knæ 
2 Tilbage i spredt stilling 
3 hop på højre som sættes bag venstre fod 
4 hop på venstre som sættes bag højre fod 
5 højre ben så man står med spredte ben 
og venstre ”underben” bøjes så hælen går mod numsen 

6 venstre ben ned igen 
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og højre ”underben” bøjes så hælen går mod numsen 

7 højre ben ned igen 
og højre ben op igen 

8 højre ben ned 
 

Takt 11 (gentagelse af takt 9) 
1 højre arm i møllehjul fremad 

2 højre arm går i gulvet bag en 

3 skift til venstre hånd 

4 højre hånd – og skub dig op 

5-6 op på 5 og 6 

7 knytnæve frem med strakt højre arm 

og træk højre knæ op 

8 går ud i let spredte ben når højre fod sættes i gulvet – træk armen 
med ind 

 

Takt 12 

1 hovedet mod højre i forskydning 
2 hovedet er helt ude i position mod højre 
3 hovedet mod venstre i forskydning 
4 hovedet er helt ude i position mod venstre 
5 højre ben foran venstre – stød og drej ½ omgang 
6 på slaget 6 står man igen med front frem 
7 drej overkroppen så den læner sig mod venstre, stå på højre hæl og 

venstre fods tæer 
8 drej overkroppen så den læner mod højre, stå på venstre fods hæl 

og højre fods tæer 
 

 

 

”Fra kreativitet og innovation til mesterlære” 
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Der laves små grupper på 3-4 stykker, som hver skal lave x-antal takter til 
musik, hvor de selv finder på øvelserne dertil. 

Lad jer gerne inspirere af tidligere øvelser eller find på helt nye – bare de 
passer til takterne. 

Musikken er:” Håndværkerrøv” af Hugo Og Elliot fra MGP 2013 
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