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De fem legekvaliteter er: 



Legekvaliteter 
- Begejstring  

Det legende danskfag

 At nyde en opgave
At blive overrasket
Succesoplevelser ved at overvinde udfordringer
Nysgerrighed og positive oplevelser der giver tro på egne evner

Begejstring handler om: 

Hvornår oplever I, at jeres elever udviser begejstring i jeres
danskundervisning? Giv konkrete eksempler. Er det forskelligt alt efter hvilke
af de fire kompetenceområder I arbejder med?  

Begejstrin
g



Legekvaliteter 
- social involvering 

Det legende danskfag

 Adgang til fællesskab 
Samarbejde om undersøgelser og 
Eksperimenter
Mulighed for feedback fra andre 
Understøtter udviklingen af elevernes interpersonelle, kommunikative og
sociale kompetencer

Social involvering handler om: 

Drøft i gruppen i hvilken grad synes I jeres danskundervisning understøtter
social involvering? Giv konkrete eksempler.  
Er der forskel i forhold til de fire kompetenceområder for danskfaget.

Social 
involvering



Legekvaliteter 
- Aktiv deltagelse   

Det legende danskfag

 At kunne præge indhold og udførelse 
At kunne tage udgangspunkt i egne interesser
At få mulighed for at støtte sig til andre og selv støtte andre
Når eleverne viser motivation og engagement, og ofte går længere end
det planlagte

Aktiv deltagelse handler om: 

Drøft i gruppen i hvilken grad synes I jeres danskundervisning understøtter
aktiv deltagelse? Giv konkrete eksempler. 
Er der forskel i forhold til de fire kompetenceområder for danskfaget.

Aktiv 
deltagelse 



Legekvaliteter 
- Mening 

Det legende danskfag

 At inddrage egen erfaring og viden fra egen livsverden
At der stilles relevante og engagerende opgaver
At der arbejdes med spørgsmål, problemer eller projekter, som er
selvbærende og udfordrende og giver eleverne lyst til at vide mere

Mening handler om: 

Drøft i gruppen i hvilken grad synes I jeres undervisning understøtter mening.
Og hvis ikke, hvad kan I så gøre for at det bliver tilfældet

Mening



Legekvaliteter 
- Eksperimentering 

Det legende danskfag

 Længerevarende forløb med fordybelse 
Giver mulighed for at udforske og undersøge nye koncepter og ideer
At prøve og fejle og prøve igen
Ved at dele idéer, revidere og justere tanker ud fra input, udvides og
forandres evner

Eksperimentering handler om: 

Drøft i gruppen i hvilken grad synes I jeres undervisning understøtter mening.
Og hvis ikke, hvad kan I så gøre for at det bliver tilfældet. 
Kom med eksempler på idéer til eksperimentering i dansk, som du har gode
erfaringer med både F2F og online.

Eksperimentering



Legekvaliteter 
- Planlæg aktion  

Det legende danskfag

 Udvælg en af de fem
legekvaliteter og planlæg en
aktion, som skal være afprøvet
til næste fagteammøde. 
Aktionen består i noget, du vil
afprøve i din undervisning
inden for den valgte
legekvalitet. 
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