Type Bevægelsesaktivitet
og sangskrivning
Varighed 90 minutter (2 lektioner)
Trin 7.-9. klasse
Fag Idræt og dansk
Verdensmål 13: Klimaindsats

Ingen plan b
– dans og sang
Formål
Dette læringsmodul har til formål at få eleverne til at reflektere over klimaet og handler derfor om
verdensmål nummer 13, Klimaindsats.
Eleverne skal gennem dans og sang forholde sig til klimaspørgsmålet. Bevægelse, sang og rytmik
bliver omdrejningspunktet for elevernes stillingtagen og holdning til fremtidens klimaindsats.

Forberedelse
Læringsmodulet er opdelt i tre dele.
Under hele forløbet kræves der flere lokaler, hvor eleverne kan arbejde. Hver gruppe skal kunne spille
musik og danse uforstyrret.
Eleverne kan med fordel medbringe egen trådløs højtaler og telefon til at afspille musik fra.
Som underviser vurderer du selv, hvor meget tid eleverne skal have til de enkelte opgaver.

Materialer og faciliteter
Hver gruppe (4-5 elever) skal have en kopi af arbejdsarket.
De skal have mulighed for at være i deres eget lokale, hvor de kan høre en sang og se en video.
Der skal også være plads til, at gruppen kan danse til videoen.

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne inddeles i grupper af ca. 4-5 personer.
Hver gruppe får udleveret arbejdsarket.
Grupperne arbejder med de opgaver, der er beskrevet på arbejdsarket.
2. DEL
Grupperne løser deres opgaver på den afsatte tid.
3. DEL
Alle samles, og grupperne viser deres dans samt synger deres eget vers.
Tag gerne en fælles snak om, hvad grupperne har fået ud af at arbejde med sangen og dansen.

LINKS OG ØVRIGE KILDER
”Ingen plan b” kan høres og ses HER
Eller find den på DR med søgeord > mgp2020 ingen plan b
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INGEN PLAN B – DANS OG SANG
ARBEJDSARK 1
Elevark

Jeres gruppe skal løse disse opgaver:
1. Lyt til sangen “Ingen plan b” med Liva. Sangen vandt MGP i 2020.
Se den HER
Eller find den på DR med søgeord - mgp2020 ingen plan b
2. Snak kort om, hvad sangen handler om. Hvad synes I om Livas budskab? Kender I til andre sange,
der handler om klima? Eller kender I andre unge, der har en holdning til klimaet?
Hvad er jeres egen holdning?
3. Til Livas sang er der lavet en dans.
Se den HER
Eller find den på skoleidraet.dk med søgeord - opvarmningsvideo 2020
4. Lær dansen selv. Øv jer, så I bliver gode til dansen og ikke behøver at se på skærmen samtidig.
I må meget gerne ændre i dansen, så den bliver mere jeres egen.
Den er lettest at lære, hvis I bruger instruktionsvideoen.
I kan finde video HER
Eller på www.vimeo.com/444557348
5. Slut af med at lave et ekstra vers til sangen. Find på et sjovt og godt vers, der stadig handler om klima.
Skriv verset her:

