
DANSEWORKSHOPPEN

SÅDAN ER JEG!

Sådan er jeg! er en danseworkshop, som handler om forskellighed og om, 
hvordan vi alle kan være forskellige på mange måder. 

I workshoppen arbejder vi med relationer og trivsel i klassen, og understøt-
ter dermed læringsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber, at workshop-
pen kan give nye perspektiver på klassens relationer og hierarkier med krop-
pen i fokus.
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TILGANG Workshoppen henvender sig til alle fagområder. Vi har fokus på kroppen, 
og eleverne bliver udfordret gennem dans med afsæt i elevernes egne be-
vægelser og kreative udtryk. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder 
danseren eleverne gennem forskellige opgaver, som har fokus på bl.a. samar-
bejde. 

INDHOLD Med afsæt i den forberedende øvelse om modsætninger tager danseren ele-
verne gennem opvarmning, udforskning af temaet og afsluttende visning af 
elevernes egne fortolkninger. Eleverne bliver udfordret på deres bevægelses-
repertoire og arbejder både individuelt og i grupper. 

MÅLGRUPPE Skoleklasser fra 3.-6. kl. - inklusiv min. én deltagende lærer (én klasse pr. 
workshop). Eleverne skal have træningstøj på i workshoppen.

STRUKTUR Endagsforløb på 5 lektioner i tidsrummet fra kl. 8-14 (aftales med Danse-
hallerne).

STED Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et or-
dentligt musikanlæg (inkl. iPod-tilslutning). Bevægelsessalen skal være ren 
og ryddelig.

PERIODE Skoleåret 2014/15.

DANSERE Dansehallernes professionelle dansere er undervisere på workshoppen. De 
har alle stor erfaring i formidling af dans for børn og unge.

PRIS Workshoppen koster 3.000 kr.

TILMELDING Henvend dig til Dansehallerne på dansekonsulenterne@dansehallerne.dk 
for at høre, hvornår der er mulighed for et dansebesøg. Skriv gerne i mailen:

•	 Hvor	i	landet	I	ønsker	besøg?

•	 Hvornår	I	ønsker	besøg?		

•	 Hvor	mange	klasser	drejer	det	sig	om?	

•	 Hvilke/t	klassetrin?

Find yderligere inspiration til mere dans på 
www.dansetid.dk
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FORBEREDELSE FØR BESØGET - ELEVERNE
Nedenstående opgave skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer 
på besøg. 

Opgave til eleverne
Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til 
workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. 

Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine 
billeder til dine klassekammerater før workshoppen.

Vejledning til læreren
Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangs-
punkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. 

Tag gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med 
dem.

Vi glæder os til at komme på dansebesøg!
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Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet 
en	liste	over	ting,	som	vi	mener,	I	som	lærere	kan	bidrage	med	
for, at projektet skal blive en succes.

Forventningsafstemning
Det er vigtigt at tale med danseren, før hun eller han kommer 
på besøg. Det handler om at få de praktiske detaljer på plads, 
men også om at få talt om gensidige forventninger til forlø-
bet. Jeres forventninger skal afstemmes, og det skal elevernes 
også!	Derfor	skal	I	huske	også	at	forventningsafstemme	med	
eleverne.

Herunder følger nogle generelle opmærksomhedspunkter i 
fht., hvordan man bedst understøtter danserens arbejde med 
børnene:

Du skal som lærer være klar til at:

•	 Acceptere	mere	 kaos	 end	 normalt	 -	 den	 kreative	 proces	
kræver nogle gange en anden type læringsrum end i klas-
selokalet.

•	 Tage	det	pædagogiske	ansvar	og	træde	til	i	forskellige	situ-
ationer, fx hvis det skulle ske at en elev må forlade lokalet. 
Deltage aktivt i workshoppen, så vidt det er muligt. 

•	 Lade	danseren	skabe	sig	sit	eget	indtryk	at	børnene.
•	 Være	praktisk	behjælpelige	med	for	eksempel	at	finde	ting,	

få musikanlæg til at fungere, mm.

Uden for undervisningssituationen kan du som lærer:

•	 Være	synligt	entusiastisk	omkring	projektet.
•	 Måske	bruge	projektets	tema	i	andre	skolefag.
•	 Præsentere	projektet	og	kunstnerne	på	lærerværelset.
•	 Tage	en	afsluttende	evaluering	med	børnene.

LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET


