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Formål
Overordnet: at eleverne udvikler viden, forståelse og kompetencer til at tage vare på deres egen sundhed, 
særligt i forhold til at leve et aktivt liv, både i skolen og i deres fritid. 
 
Specifikt: at eleverne stifter bekendskab med dans og udtryk igennem forskellige musikgenrer og bevægelser. 
Aktiviteten afsluttes  med refleksion over hvordan, de kan lide at bevæge sig.  

Forberedelse
Afklar hvor du kan afvikle aktiviteten henne. Det kan være en sal, et ryddet klasselokale eller andet sted med 
god plads.  
Find den musik, som du skal bruge gennem timen, lav fx en playliste med forskellig tempi, forskellig stemnin-
ger, forskellige genrer. Find forslag til playliste i arbejdsarkene. 
Gør billeder klar, som du skal bruge undervejs i timen. Find forslag til billeder i arbejdsarkene. 
Medbring evt. rekvisitter fx en hat, et tørklæde, en kost, en bold, en stol, hulahop-ring.

Beskrivelse
Start timen med at lave opvarmningsdansen til Skolernes Motionsdag 2017. Find den på www.skolernesmo-
tionsdag.dk, hvor du også finder mere inspiration og materialer. Fortæl eleverne, at de i denne aktivitet skal 
danse en time i træk og at det bliver vildt fedt! 
Tænd for musikken og lad den køre uafbrudt hele timen. Eleverne skal bevæge sig rundt til musikken, som de 
selv synes. De må gerne være sammen i par eller mindre grupper og lave de samme bevægelser.   
Når du kan mærke, at eleverne begynder at have svært ved selv at finde på bevægelser og dans, lægger du 
som underviser forskellige “benspænd” ind, som skaber inspiration til videre dans: 

• Variationen i musikken. Jo mere varieret musik du har valgt, jo længere vil eleverne kunne danse uden 
lærerstyring.  

• Brug billederne fra arbejdsarkene og læg dem rundt på gulvet. Eleverne skal omsætte disse billeder til 
bevægelser og gøre dem til en del af deres dans. 

• Bestem som underviser, hvem der skal være sammen, så de lader sig inspirere af hinanden. 
• Sæt eleverne sammen i lidt større grupper, hvor hver elev finder på en bevægelse. Eleverne skal så lære 

alle de andres bevægelser, så der til slut er en hel serie af bevægelser. 
• Medbring forskellige små rekvisitter, som eleverme kan inddrage i deres bevægelser og dans, fx en hat, et 

tørklæde, en kost, en bold, en stol. 
• Sæt nogle musikvideoer på via en computer, som eleverne kan kigge på, når de ikke længere kan finde på 

flere bevægelser (fx Just Dance videoer fra YouTube).

Slut timen af med, at alle elever viser deres fedeste bevægelse for hinanden!  I bestemmer 
selv om afslutningen laves til et bestemt musiknummer, eller om det handler om, at vise sin 
fedeste bevægelse uanset baggrundsmusikken.

Hvis du laver denne aktivitet med de yngste elever, så kan du vælge at lade dem danse i 
kortere tid fx 2x15 min med pause og med lidt mere voksenstyring.

BILLEDKUNSTMUSIK SPROGFAGIDRÆT



Sammenhæng
Brug lidt tid på at reflektere over time-dansen ved at stille nedenstående spørgsmål. Eleverne kan svare på 
klassen, i små grupper eller de kan ligge for sig selv og tænke over spørgsmålene. 

• Hvordan har I oplevet den sidste time? 
• Var det let eller svært at blive ved med at danse? 
• Hvordan fandt I på alle jeres bevægelser? 
• Hvad er dans? 
• Hvad er bevægelse?

variation
Aktivitetens tema kan I få til at vare en hel dag ved fx at invitere relevante foreninger ind eller ved at lade de 
ældste elever stå for et modul for de yngre elever. Brug kompetencer fra både elever og kollegaer - der er 
sikkert nogle, der har erfaring fra deres fritidsinteresser.

andre fag
Musik: 
Inddrag musiklæreren og lad eleverne selv være med til at vælge playlisten ud fra forskellige musikgenrer. 
Musiklæreren kan også vælge at spille til nogle af dansebevægelserne, hvis der er tilgang til instrumenter. 

Sprogfag: 
Hvis dansk/sproglæreren er klar, kan sange med tekst, også blive analyseret og kropsliggjort impulsivt eller 
forberedt i denne time. Lad eleverne arbejde med teksterne først og danse bagefter. Hvordan er der bevægel-
se i musik og tekst? 

Billedkunst: 
I billedkunst kan man arbejde med at udvælge de billeder, som ligger på gulvet eller man kan lave rekvisitter 
og billeder selv.
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Temauge - sundhed og bevægelse er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et sam-
arbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn 
og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.


