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Moderne   dans   kompetencer.  
  
Læringsmål  
  

1. At   kunne   memorere   og   udføre   en   sekvens  
2. At   kunne   stå   stabilt   og   i   balance,   med   fuld   kontrol   af   mave,   lår   og   ryg.  
3.   At   kunne   stå   og   bevare   sin   tournering,   Herunder,   at   kunne   forstå   forskel   på   at  

arbejde   parallelt   og   tourneret.   At   holde   hofterne   lige   i   et   twist,   at   kunne   holde  
ligevægt   på   begge   fødder   i   et   tilt.   En   stærk   følelse   af   rygsøjlen.  

4. At   kunne   danse   til   forskellige   rytmer.   Hertil   hører   at   udvikle   en   fornemmelse   for  
musikalske   perioder,   at   kunne   følge   en   takt   og   at   kunne   bevæge   sig   rytmisk,   i  
overensstemmelse   med   den   musik   der   spilles.  

5. At   kunne   strække   fødder   og   knæ   i   luften   under   spring  
6. At   kende   alle   opvarmningsøvelserne   og   udføre   dem   på   et   niveau   som   er  

svarende   til   deres   alderstrin.   
  
  Fagligt   indhold  
 

1. curve   og   arch   af   øverste   del   af   rygsøjlen  
2. twist   med   fokus   på   at   hofterne   er   placeret   korrekt  
3. tilt   med   fokus   på   vægt   placering  
4. kendskab   til   momentet   i   sving.   
5. bevægelse   af   benet   tendu   og   degagé  
6. rond   de   jambe  
7. spring   med   landing   på   to   ben   og   et   ben  
8. Leg   swing   med   arme  
9. triplet   med   twist  
10. spring   i   bevægelse   over   gulv.  

  
Fysisk   udvikling  
  
elevens   fysiske   forudsætninger   taget   i   betragtningen,   viser   eleven:  
  

-    en   optimal   brug   af   sin   tournering   samt   rygsøjle  
-    en   optimal   smidighed  
-    en   optimal   styrke  
-    et   optimalt   fodstræk  

  
svarende   til   elevens   alder   og   det   generelle   niveauet   i   klassen.  
Personlig   udvikling  
  
Der   forventes   at   eleven   begynder   at   tage   ansvar   for   egen   læring,   og   er   selv   i   stand   til  
at   forstå   vigtigheden   af   at   være   varm   og   parat   til   træning,   således   at   han/hun  
begynder   at   varme   op   uden   at   blive   tilskyndet   dertil.   
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