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Hvad:
I forløbet ”Danmarks bedste danseklasse”  belønnes 
originalitet, danseglæde og elevernes samarbejdsevner. 
Det handler altså ikke om at udføre de sværeste trin eller 
den længste dans. Eleverne arbejder i mindre grupper og 
skaber deres egen unikke koreografi, under konkurren-
cen bedømmes de dog som en’ samlet klasse. 

Fælles faglige mål 
Forløbet ”Danmarks bedste Danseklasse” taler ind i fæl-
les faglige mål for 3-5 klasse. Eleverne arbejder  praktisk 
med følgende:

• Musik -og rytme forståelse 
• Koreografiske virkemidler 
• Sammensætte og indøve dansebevægelser 
• Forskellige dansestilarter og kulturer
• Samarbejde og feedback 

Introduktion til forløbet 
”Danmarks bedste danseklasse” 

Inden du starter forløbet:

Badjango:
Badjango Dance Creator downloades på 
Appstore eller google play. Eleverne kan bruge 
ipads eller deres egene telefoner og logger ind 
med deres uni-login. Der anvendes en' ipad pr. 
gruppe på 4 elever.

For adgang til Badjango kontakt  
info@badjango.com eller 40212431
Eleverne kan med fordel hente Badjango inden 
idrætstimen

Opvarmning: 
Opvarmningsøvelserne er tilpasset forløbet 
og fællesfaglige mål. Hvis du ønsker forslag til 
andre opvarmningsøvelser, kan du finde dem 
på www.badjango.com 

Musik 
Find musikken til øvelserne på spotify under 
øvelsens navn eller brug youtube linket på 
siden

Regler og bedømmelseskriterier
Find ”regler og  bedømmelses kriterier”på side 
13 eller hjemmesiden www.dabeda.dk. 

Kontakt
Skoleprojekt@sportsdans.dk
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Opvarmning
Marionetter danser
Skab ”Danmarks bedste danseklasse” koreografi og fremvisning

Opvarmning
Bytte-bytte plads

Gruppestørrelse: Hele klassen.

Stå i en rundkreds 
• Eleverne søger øjenkontakt med hinanden og når 

de får øjenkontakt med en anden elev, bytter disse 
plads

• Eleverne skal gå, de må ikke løbe-endnu. 
• Når de to elever mødes fortæller eleverne sit navn 

til hinanden eller ex. deres livret.
• Dette gøres indtil alle har byttet plads med nogen. 
• Lav eventuelt den regel at man ikke må bytte plads 

med den samme person, således alle eleverne 
inviteres til at søge øjenkontakt med forskellige i 
klassen 

• Når alle har byttet plads, skal man ikke sige sit navn. 
Derimod løber eleverne og du kan udvide øvelsen 
ved at indarbejde disse udfordringer: 

1. Indsæt drejning eller rotation når cirklen kryd-
ses(drejning, vejrmølle, kolbøtte)

2. Brug alle 3 niveauer(oppe i luften, nede på gulvet og 
midt i mellem)

3. Bliv inspireret af geometriske former og skab bevæ-
gelser med en kropsdel, ex. Cirkler.

4. Bestem selv dansetrin 

Musik forslag: 
Bruno Mars: 
Spotify: bytte bytte plads

Oversigt over modul 1
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Gruppestørrelse: Partnerøvelse 

Øvelsesbeskrivelse
Forklar eleverne, at marionetdukker har strenge bun-
det til forskellige kropsdele, og at dukken bevæger sig 
ved at dukkeføreren trækker i strengene

Giv eksempler på hvordan eleverne, I par eller en 
gruppe, kan lege dukkefører og dukke(r). I praksis kan 
du vise øvelsen, ved at, du som dukkefører, hiver i en 
imaginær streng og løfter en anden persons(dukkens) 
arm. Brug håndgestus til at vise hvornår du hiver og 
slipper strengen. Vis også eksemplet hvor du hiver i 
strengen og igangsætter en bevægelse der fortsætter.
Tilsvarende at starte en snurretop, der drejer i den 
retning du har hevet og efter kort tid står stille igen.

Eleverne går sammen to og to. Den ene starter med 
at være dukkefører og den anden er marionet dukken. 
Eleverne bør starte med at udforske simple bevæ-
gelser som at ”løfte armen på dukken”. Når de har 
fordybet sig i dukkeførekonceptet, beder du dem om at 
sætte intensiteten i øvelsen op og igangsætte bevæ-
gelser der fortsætter

Byt roller efter 2-3 minutter 

Inspiration til bevægelser 
• Bevæg forskellige kropsdele ved at lege at strengen 

er bundet til eksempelvis arme, ben, næse, fod, 
mave, skulde, ryg, hjertet mm

• bevæg kropsdelene forskellige retninger i rummet. 
• Drej rundt
• Vær både oppe og nede på gulvet
• Skift mellem hurtige og langsomme bevægelser 
• Balancer

Musik til fremvisning: 
Spotify: Marionetter danser
Youtube

Marionetter danser

I ”Marionnetter danser” skabes 
et trygt undervisningsrum, hvor 
eleverne siger ”ja” til hinandens 
bevægelser og kreative ideer. 
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Skab ”Danmarks bedste danseklasse” koreografi og fremvisning 

I dette modul starter eleverne på ”Danmarks bedste 
klassedans”

Gruppestørrelse: 3-4 elever

Koreografer dansen  
• Eleverne går ind i Badjango og logger på med deres 

uni login > Dance > Create  > giv gruppen et navn, 
som dansen gemmes under > sammensæt egen 
koreografi. Forventeligt sammensættes en koreografi 
på 3-5 trin. 

• Trinene er inddelt i niveau 1-3 stjerner,  hvor 1 stjer-
ne er det nemmeste. 

• Eleverne kan indsætte et af deres egne danstrin, 
ved at indsætte Badjango trinnet ”your own move”. 
Her vil Badjango-figuren stå stille og klappe af ele-
verne der danser

Fremvis Badjango dansen 
Eleverne afslutter timen med at fremvise dansen uden 
at kigge på Badjango 

Inden eleverne fremviser dansen snakkes om:
1. Hvad er et godt publikum?
2. Hvad kan man forvente af dem der optræder?

Fremvis dansen 2 gange i træk (så er der plads til at 
fejle første gang)

Musik til fremvisning: 
Bro
Spotify: fremvisning Badjango 

Sådan virker Badjango 
Find hjælp ved at trykke på 
spørgsmålstegnet i Badjango eller 
se demo www.badjango.com/
demo/
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Opvarmning 
Koreografisk virkemiddel: Crewbillede 
Skab ”Danmarks bedsteklassedans” koreografi og fremvisning

Opvarmningscirkel

Gruppestørrelse: hele klassen 
Eleverne står i en cirkel og kopiere de bevægelser du 
fremviser. Afslutningsvis introduceres de for det kore-
ografiske virkemiddel, kanon. 

Øvelsesbeskrivelse
Start og stræk sekvens
• Stræk armene til siden og gør dig så bred som 

muligt
• Sidebøjning: Stræk højre arm op over hovedet, og 

hæld vand ud af det venstre øre, skift og hæld vand 
ud af det højre.

Hoppe sekvens
• Stå i cirklen og forestil dig der er en hoppebold i ma-

ven, der hvor den hopper ”hopper du også”. Bolden 
hopper i maven, armene, skulderne, hovedet. Til 
sidst hopper hele kroppen. 

• Ski hop
• Hop fra side til side 
• Hop frem og tilbage
• Kriss kros, hvor benene krydser foran og bagved 

hinanden

Balance sekvens
• Find balancen på det ene ben og forestil dig du er 

et græsstrå i vinden, der forsøger at holde balancen 
-selvom du bliver blæst rundt.

• Stå højt oppe på tæerne og fald, så hurtigt som 
muligt, ned i hugsiddende på lærens kommando. 
Dette gentages til alle er lynhurtige. I kan skiftes til 
at bestemme, hvornår man skal falde ned i hugsid-
dende.

Gulv sekvens
• Find ind i en kravleposition, knæ og hænder rører 

gulvet.
• Stående i kravle position, skyd ryggen op og ned 

som en kat og prøv om næsen kan nå navlen og 
derefter nakken, til bagdelen. Prøv at bevæg ryggen 
i alle retninger. Eksempelvis i cirkler eller forstil dig 
at ryggen er en kogt spaghetti.

• Fra kravleposition, lader du hænderne blive i gulvet 
og strækker knæene, således du kommer ind i 
yogastrækket ”downward dog”. I denne position, kan 
du skiftevis strække benene op i luften. 

Oversigt over modul 2

Balance sekvens
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Koreografisk virkemiddel: Crewbillede 
 
Gruppestørrelse: Badjango-grupper (4 personer)

1. Eleverne skal lave en opstilling der kan tages et 
billede af. 

2. De forreste bør være nede og de bagerste oppe. 
Ligesom et fodboldhold der fotograferes.

3. Eleverne må gerne indarbejde akrobatiske elemen-
ter og løfte hinanden, men det vigtigste er at de har 
masser af attitude og smil når billedet tages. 

4. Tag løbende billede af grupperne når de er færdige 
med opstillingen. Vis eleverne billedet.

5. Afslut med at grupperne ser hinandens opstillinger.

Eksempler på akrobatiske elementer: At stå i bro, split 
og spagat, Y, den ene hopper op på ryggen, menneske 
pyramide, bære hinanden. 

Kort og godt
Brug 10 minutter på crew-billede 
opgaven, da længere tid sjældent gør 
resultatet bedre

• Find tilbage i kravle positionen, og kravl tæt på hin-
anden således i står skulder ved skulder.

• Giv hinanden et godt klø på ryggen. I kan også lege 
med andre bevægelser som at ”klappe hunden” 
eller regndråber i hovedbunden.

• Fra katte positionen, smelter i ned på jorden, og 
strækker helt ud i blyant form

• Rul fra den ene side af kroppen til den anden, som 
om i en træstamme der ruller sidelæns.

• Med den rullende bevægelse og samlede arme og 
ben, møver I jer baglæns ud i en stor cirkel

• Sæt hænderne ud for brystkassen og ”hop” op i 
hugsiddende position. 

• Fra hugsiddende, glider I så langt i kan baglæns på 
numsen.

• Gå numsegang tættere på hinanden. I numsegang 
er det kun numsen der bevæger sig og hænderne 
må ikke røre gulvet

• Leg med følelsen af at være frisk med ret ryg og 
træt med krum ryg.

• Stræk hænder frem efter tæerne, og se om de kan 
nå. Kan næsen nå tæerne?

Hoppe sekvens
• Ski hop
• Hop fra side til side 
• Kriss kros, hvor benene krydser foran og bagved 

hinanden
• 4 hop og derefter 360 grader rundt i et’ hop

Afslut
• Prøv at hoppe 360 grader rundt en’ af gangen i 

kanon. 
• Send en highfive rundt.

Musikforslag:
Spotify: opvarmningscirkel
Youtube: 
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Skab ”Danmarks bedsteklassedans” koreografi og fremvisning

I dette modul arbejder eleverne videre på Danmarks 
bedste klassedans. Eleverne bygger dansene færdigt 
og påbegyner eventuelt kreativ arbejde med koreogra-
fien i ”challenge”. 

Gruppestørrelse: Badjango grupper 
• Øv Badjango-dansen fra sidste modul. Badjango > 

Dance > My dance >  rediger dansen ved at dobbelt 
trykke på navnet. 

• Byg videre på dansen så den er mellem 4-8 Badjan-
go-trin. 

• Eleverne vælger frit mellem alle trinene i Badjango. 
• Skab en afslutning.  Eleverne kan bruge deres 

crewbillede som afslutning eller finde på en anden 
afslutning 

Fremvis 
Eleverne fremviser deres koreografier med afslutning 
og koreografiske virkemidler 

Musikforslag til fremvinsing:
Ice kiid:
Spotify: fremvisning Badjango 

Snak om
Introducer eleverne for hvordan de får point i Dan-
marks bedste danseklasse. Se side 14 ”regler og 
bedømmelseskriterier”.

Næste modul skal de arbejde med musikforståelse og 
indarbejde koreografiske virkemidler, således de opnår 
mange point. 

Eleverne kan overveje hvilket tøj/accessories/kostume 
der passer til deres koreografi og medbringe det til 
næste modul. Den eneste regel for tøj er at blusen skal 
gå til buksekant.

Ekstraopgave :
Gå ind i ”Danmarks bedste danseklasse” og 
indarbejd koreografiske virkemidler. Badjango 
> Challenge > Danmarks bedste danseklasse. 
Brug eventuelt guiden side 11, til at introdu-
cere eleverne for arbejdet med challenge og 
koreografiske virkemidler.

Inspiration 
Se andre elevers kore-
ografier på instagram 
@dabeda og @bad-
jango.dancecreator 
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Opvarmning 
Indarbejd koreografiske virkemidler i ”Danmarks bedste klassedans” 
Fremvisning og feedback

Badjango opvarmning 

a) Undervis eleverne i en danseopvarmning eller b) lad 
eleverne underviser hinanden

a) Gruppestørrelse: Hele klassen
• Som underviser kan du sammensætte din egen op-

varmningssekvens i Badjango. Dans > opvarmning  
> gi din opvarmning et navn og sammensæt 5-10 
forskellige trin.

• Fremvis trinnene og lad eleverne følge dig 

b) Gruppestørrelse: Parøvelse 
• Hvert elevpar vælger et trin som kan gentages i 

16-32 taktslag. De kan finde inspiration i Badjango 
”opvarmning” eller i deres egne dansekoreografier 
fra sidste modul

• Eleverne står i en cirkel. Et’ par adgangen viser de 
deres dansetrin, som resten af eleverne kopierer. 
Når de har danset 16-32 takter er det næste par 
der fremviser og de andre følger. 

Musik forslag; 
Bruno mars:
Spotify: Badjango opvarmning
 

Oversigt over modul 3
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Dette er en øvelse i at danse til musikkens taktslag og 
give eleverne en grundlæggende forståelse af hiphop 
-og popmusikkens musikalske opbygning. Snak med 
eleverne om, hvorfor man bør danse i takt til musikken 
og at man i dans til pop -og hiphopmusik tæller taktslag 
fra 1-8, således dansen passer til sangens form. 

Gruppestørrelse: Hele klassen.

Øvelse A:
• Stå i en rundkreds og klap i takt til musikken 
1. Hop 8 taktslag.
2. Klap 8 taktslag.
3. Tramp hårdt 8 taktslag.
4. Stå helt stille 8 taktslag
• Gentag 1-4

Ekstra udfordring 
• Prøv at lave øvelsen i kanon. Første elev klapper 4 

taktslag og derefter klapper næste elev. Fortsæt 
cirklen rundt, indtil alle har klappet 4. Hold rytmen 
hele vejen rundt. 

• Prøv at lave kanon med kun 2 og så 1 klap.
• Du kan bruge hop eller tramp i stedet for klap.

Musikforslag: 
Spotify: musikforståelse, Badjango

Musikforståelse
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Indarbejd koreografiske virkemidler i ”Danmarks bedste danseklasse”

I dette modul indarbejder eleverne koreografiske 
virkemidler i deres danse. De koreografiske virkemidler 
giver point i konkurrencen.

Gruppestørrelse: Badjango grupper 
• Øv Badjango-dansen fra sidste modul. 
• Gå ind i Badjango > Challenge > ”Danmarks bedste 

danseklasse” og indarbejd koreografiske virkemidler.  

Snak om koreografiske virkemidler
Spørg eleverne; ”Hvad synes I er en god dans?” Mange 
elever synes en dans er god når man, ligesom i en 
film, bliver overrasket og der er variation. Koreogra-
fiske virkemidler indarbejdes for at skabe variation i 
koreografien, således den er spændende at udfører og 
underholdende at kigge på. Eksempler på koreografi-
ske virkemidler ex. crewbillede og kanon

Fremvisning og feedback:

• Efter hver fremvisning skal de andre elever fortælle 
hvilke koreografiske virkemidler den fremvisende 
gruppe har indarbejdet.

• Udvælg en sparringsgruppe som skal give to positi-
ve -og to konstruktive feedbacks. Den konstruktive 
feedback kan ikke bør tage udgangspunkt i de 12 
koreografiske virkemidler, således eleverne har en 
fælles reference og de hjælper hinanden med at få 
flere points. 

• Eleverne eller underviser, kan med fordel nedskrive 
den konstruktive feedback, da den skal bruges i 
efterfølgende modul.

Musikforslag til fremvinsing:
Bruno Mars:
Spotify: Fremvisning, Badjango 

Inden eleverne skal arbejde i chal-lenge, skal du vise dem hvordan de finder challenge "Danmarks Bedste danseklasse" i Badjango og gennemgå udvalgt(e) brik-ker. På denne måde sikrer du at eleverne forstår konceptet og kan løse opgaven. 

Du kan med fordel få eleverne til at læse opgaven på challenge-brikken højt og efterfølgende lade dem  komme med  eksempler på hvordan udfordringen kan løses.
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Lad børnene blive 
inspireret af mu-
sikken i  ”Kongens 
efterfølger”

Opvarmning Kongens efterfølger 
Færdiggør og indarbejd udtryk i Danmarks bedste klassedans 
Fremvis og deltag i konkurrencen 

Kongens efterfølger

Gruppestørrelse: 4-6
• Eleverne laver klassisk kongens efterfølger. De 

bevæger sig i hele rummet og skiftes til at være 
forrest 

• Elevernes bevægelser skal være inspireret af mu-
sikken du spiller.

Musikforslag:
Spotify: Kongens efterfølger
Youtube:

Oversigt over modul 4

Højt tempo
(hurtig) 

Jumpstyle:

Afro:

Ballet (let 
som en fjer): 

Stille musik
(langsom): 

Hip hop 
(tung): 

Ninja (stærk 
og kraftfuld): 

Uhyggligt/zombie
(hård og kantet): 

Samba (blød 
og bevægelig): 

Fest:
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Færdiggør koreografien Danmarks bedste klassedans

I dette modul arbejder eleverne med den feedback 
de modtog sidste gang, og indarbejder udtryk i deres 
dans. Afslutningsvis filmes elevernes danse, som skal 
sendes til konkurrencen.  

Gruppestørrelse: Badjango-grupper

Med udgangspunkt i feedback fra sidste time og 
bedømmelseskriterierne, øver og finpudser eleverne 
deres danse.

Skab et udtryk i dansen  
Snak om 
1. Lad eleverne give eksempler på koreografiske ud-

tryk? Eksempelvis glad, sjov, sej, attitude.
2. Hvilket udtryk har eleverne, når de danser deres 

egen koreografi? 
3. Hvordan kan de tydeliggøre udtrykket i deres dans  

– og dermed få flere points?

Sådan kan eleverne tydeliggøre udtrykket i 
deres dans 
1. Indsæt hilsner
2. Brug lyd, tramp, klap, tilråb og ord
3. Overvej om bevægelseskvaliteten passer  

til udtrykket
4. Flere?

Gi-Dok 
95 BPM:

Friday 
108 BPM: 

Trap club 
95 BPM :

Watch This 
95 BPM:

Gode råd til fremvisning og filmning
I Danmarks bedste Danseklasse arbejder vi med ”pyt 
med perfekt” og hvis eleverne laver fejl eller i kampens 
hede glemmer et trin, så betyder det ikke noget. Det 
handler om at gøre det så godt man kan. Ros eleverne 
og lad dem forstå at det er hele klassen der kæmper 
sammen

Fremvis og deltag i konkurrencen

Under fremvisning må der gerne heppes og hujes
Hvis der er et reelt indøvet kampråb eller heppekor, er 
det vigtigt det fremgår tydeligt på filmen. 
Underviseren må gerne ”tælle eleverne ind i musikken”, 
således de starter i takt til musikken og får en god 
start på dansen.

Vi modtager gerne en’ film uden stop
Send filmen eller link filmen til 
skoleprojekt@sportsdans.dk 

Husk at filmen(ene) ikke er modtaget, førend det er 
bekræftet

Musik til filmning:
Spotify: Danmarks bedste klassedans, film 
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Hvad:
I forløbet ”Danmarks bedste danseklasse”  belønnes 
originalitet, danseglæde og at eleverne har samarbej-
det om at opfylde bedømmelseskravene. Det handler 
altså ikke om at kunne de sværeste trin, eller have den 
længste dans. 
Eleverne arbejder i mindre grupper og skaber deres 
egen unikke koreografier, og under selve konkurrencen 
bedømmes de som en’ samlet klasse. 

Pointsystem
Pointsystemet og bedømmelsen af klassedansen ta-
ger udgangspunkt i disse 12 koreografiske virkemidler.  
Hvert indarbejdet koreografisk virkemiddel giver 1-3 
point, afhængig af kvaliteten. 

1. Akrobatik (findes der akrobatiske elementer som 
håndstand/pyramider mm)

2. Synkront (kan eleverne dansen og danser de ens)
3. Afslutning (er der en afslutning)
4. Danses der i takt
5. Formationer (skiftes der formationer i dansen)
6. Oppe og nede (brug af rummets 3 niveauer)
7. Solo duet (er der indarbejdet solo eller duetter)
8. Udtryk (Har danserne et udtryk, passer det til 

bevægelseskvaliteterne, kostumer mm)
9. Heppekor
10. Tøj/accesories/kostumer
11. Overraskelse (sker der noget særligt uventet i 

dansen)
12. Kanon (udføres nogle bevægelser med domino 

effekt)

Dansens længde
Elevernes danse skal være mellem 4 og 8 Badjango 
dansetrin
Alle skal medvirke
Da det er en klassekonkurrence, skal alle eleverne i 
klassen medvirke som dansere eller heppekor

Tøj og kostume
Det vægtes om eleverne har overvejet hvilket tøj der 
passer til deres dans, ikke om de har brugt penge på et 
vildt kostume. 
Regel for tøj er at blusen skal gå til buksekant og ellers 
skal fremstå anstændigt

Musik
Elevernes dansefilm skal være til det anbefalede musik 
i undervisningsmaterialet

Film
Ved medvirken i konkurrencen accepterer eleverne og 
forældre at dansene uploades på relevante SO medier. 
Herunder DABEDA.dk, Dansk Sportsdanserforbund og 
Badjango. 

Filmen(ene) sendes til skoleprojekt@sportsdans.dk. 
Dommere optæller point for hver gruppe og finder 
klassens samlede point. Der tages højde for det varie-
rende antal elever i klasserne

Vinderen kåres 29. april 2020 og I kan følge jeres pla-
cering på dabeda.dk

Kontakt:
skoleprojekt@sportsdans.dk / telefon: 40212431

Regler og bedømmelseskriterier 
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Danmarks Sportsdanserforbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndbyvester

Telefon: 40 76 61 47

dabeda


