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Undervisningsforløb Dans/Hiphop | Åben skole 

Beskrivelse I undervisningsforløbet får eleverne en smagsprøve på 
Ungdomsskolens undervisnings i Dans/Hiphop. 
 

Undervisningen består overvejende af praktiske danseøvelser. 

Teknik og teori indlæres i forbindelse med den praktiske 
træning. Undervisningen henvender sig både til drenge og 
piger, og kan tilpasses forskellige niveauer, lige fra 
nybegyndere til erfarne elever.  Der aftales på forhånd om 
forløbet er streetdance, f.eks hiphop eller breakdance, 
eller om det er showdance eller ballet. 

Afhængigt af hvilken type dans der undervises i, lægges der 
vægt på henholdsvis teknik, koreografier, sammensætning af 
dansetrin og evnen til at analysere og fortolke musik ved at 
tælle takter og finde rytmer. Vi arbejder endvidere med at 
give konstruktiv kritik til hinanden, og opbygge elevernes 
selvtillid. 

Målgruppe Udskolingen 

Varighed 3-12 timer efter aftale. 

Sted Egen skole eller Multisalen i Ungdommens Hus, Skellet 29, 
4700 Næstved. 

Pris 428 kr. pr. time. 

Læringsstil 
 
Læringsmål for 
forløbet 

Edutainment – det skal være sjovt at lære. 
 
Eleverne bliver introduceret til følgende fagformål og 
kompetenceområder: 

 Udvikling af evnen til at udtrykke sig koreografisk til 
musik og tilpasse sin dans til rytme og genre. 

 Udvikling af forståelse for dansens særlige kropslige, 
æstetiske og sociale muligheder. 

 Udvikle egen kropsforståelse, balance, disciplin, 
kreativitet, udstråling og selvtillid. 

 Indgå i den kreative og sociale sammenhæng det er, 

at udtrykke sig koreografisk sammen med andre, og få 
mulighed for at indgå i meningsfulde relationer til 
andre. 

Undervisningen understøtter flg. områder inden for Fælles Mål: 

Idræt Kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse, Idrætskultur og 
relationer. 

Færdigheds- og vidensmål: 
 Dans og udtryk 
 Kropsbasis 

 Samarbejde og ansvar 
 Normer og værdier 
 Idrætten i samfundet 

Musik - valgfag Kompetenceområder: Musikforståelse. 

Færdigheds- og vidensmål: 
 Musikkens anvendelse 

Drama – valgfag 
 

Kompetenceområder: Dramaproduktion. 
Færdigheds- og vidensmål: 

 Udvikling af materiale 

 Komposition 
 Iscenesætte 
 Performance 

Elevens alsidige 

udvikling 

Elevens mulighed for at lære på forskellige måder. 

Elevens mulighed for at lære sammen med andre. 
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