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Dans og udtryk

Baggrund
Modellen er udviklet til bogen ”Tjek på idræt” for at skabe overblik over, hvad området ”Dans og 
udtryk” handler om, og hvad man skal kunne til 9.klasse prøven i idræt. Afsættet for modellen er dels 
Forenklede Fælles Mål og dels den faglighed, der knytter sig til området. Den faglige forståelse er 
udviklet på baggrund af faglig litteratur og praksiserfaringer fra arbejdet med dans i en pædagogiske 
sammenhæng samt et udviklingsarbejde i læreplansudvalget i foreningen ”Dans i uddannelse”.

Anvendelse
Modellen udgør en meget anvendelig skabelon for lærerens planlægning af undervisningen. Alle tre 
kategorier – at udøve, at skabe og at forstå dans – bør tilgodeses i et forløb i dans og udtryk og gerne 
hver eneste undervisningsgang. Modellen kan danne grundlag for en god og varieret undervisning, der 
både rammer videns- og færdighedsmål og samtidig lægger op til både lukkede og åbne arbejdsfor-
mer. Modellen kan med fordel anvendes sammen med eleverne, der kan få overblik over, hvad området 
handler om, og hvad der i en given undervisningssituation er fokus på. Derudover hjælper den eleverne 
til at forstå, hvad de skal kunne til 9.klasses prøven.

Forklaring
At udøve dans
Her er der fokus på at udvikle den kropslige kompetence. Der skal arbejdes alsidigt og med kvalitet.
Alsidigheden indebærer en bred vifte af bevægelser fra basisbevægelser som trin, hop, drejninger, 
sving, rulninger og balancer til etablerede trin og bevægelser fra stilarter og sociale danse til egne kre-
ative selvskabte bevægelser. 
Kvaliteten i bevægelserne handler om at være præcis, fx at være markeret og skarp eller at være blød 
og glidende, at føre bevægelserne igennem og bruge hele kroppen.
Man skal kunne bevæge sig til musik og rytme. Det drejer sig om at kunne følge musikkens puls og at 
kunne koordinere og huske bevægelsesforløb i takt til musikken. 

At skabe dans
Her er der fokus på, at eleverne selv skaber dans. Det kan være ud fra tillærte eller selvskabte bevægel-
ser. Det kan være igennem små opgaver, der løses på stedet, og det kan være større længerevarende 
opgaver. Når eleverne skaber dans, kan der både lægges vægt på koreografien, hvor man er optaget 
af bevægelserne, variationerne og sammensætningerne i sig selv og på udtrykket, hvor man er optaget 
af at fortælle en historie, skabe en særlig stemning og udtrykke noget. I arbejdet med at skabe dans er 
dansehjulet fra Tjek på idræt en god hjælp.

At forstå dans
Her er der fokus på viden om udvikling af dans, danseanalyse og musikforståelse.  En forståelse for og 
anvendelse af fagbegreber i undervisningen vil give eleverne en rigtig god mulighed for at arbejde med 
faglig fordybelse i dans og udtryk. Redskaber til dette kan findes i Tjek på idræt.
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