
Leg og læring 
 … i tyskundervisningen

v. Marianne Hubert CFU Absalon

Fagdate 
torsdag d.5/3
kl. 12.30-13.00

       

Velkommen til FAGDATE!

Check in: 
Skriv venligst i chatten, hvor du 
sidder… altså i hvilken by.

-



Leg og læring 
 … i tyskundervisningen

v. Marianne Hubert CFU Absalon

Fagdate 
torsdag d.5/3
kl. 12.30-13.00

       
- En legende tilgang...?
- Byg sproget op med klodser
- … også uden klodser
- En lille gave :-)
- Fælles drøftelse & inspiration



Motivation

Autenticitet

Kollaboration

LEGEKVALITETER

Kreativitet

Engagement

Understøtter
ordforrådstilegnelsen

Tilbyder
sætningsrammer-

Chunks

Variation

Fællesskab

Begejstring



Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

4

Legeaktiviteter
… breaks/ stemningsskabende/ ikke 
nødvendigvis faglig sammenhæng

En legende undervisning
… design af undervisning med legende 
tilgang og metoder

● giver variation og et pusterum

● fælles oplevelser

● fysisk aktivitet

● instruktioner

● “overraskelser” fra læreren

● legende elementer som en del af en 

kontekst/ et forløb

● åbne opgaver /differentiering

● samarbejde/kollaboration

● indlevelse/ dybere læring

● “overraskelser” fra eleverne



Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

5

En legende undervisning
… design af undervisning med legende 
tilgang og metoder

● legende elementer som en del af en 

kontekst/ et forløb

● åbne opgaver /differentiering

● samarbejde/kollaboration

● indlevelse/ dybere læring

● “overraskelser” fra eleverne



Bemærk: Tekstboksen kan flyttes rundt ift. billedet, vælg boksen og al teksten i boksen. Farven på tekst og tekstboks kan ændres til hvid/rød/grå.

 

Byg sproget op med klodser

En legende, kreativ tilgang til 
arbejdet med elevernes 
kommunikative kompetencer, 
som kombinerer brugen af 
konkrete materialer og 
IT-værktøjer, og samtidig har 
fokus på samarbejde og 
samskabelse.



Bemærk: Tekstboksen kan flyttes rundt ift. billedet, vælg boksen og al teksten i boksen. Farven på tekst og tekstboks kan ændres til hvid/rød/grå.

 Wir machen ein Märchenmix

Forforståelsen
Hav styr på genren Byg og fortæl et 

Märchenmix

Tag billeder af 
scener/figurere

Upload billederne 
til Skoletube

Fortæl jeres Mächenmix vha 
billeder og tekst i BookCreator

Præsenter fortællingen 



 Gratis materialer til inspiration

http://kortlink.dk/28544

http://kortlink.dk/28544


Bemærk: Tekstboksen kan flyttes rundt ift. billedet, vælg boksen og al teksten i boksen. Farven på tekst og tekstboks kan ændres til hvid/rød/grå.

 

Byg sproget op … også uden klodser

Legetøj

Krea

Lego på dba

Lego StoryStarter
hos CFU Absalon



Bemærk: På denne side kan billedet udskiftes. 

Chatterpix

Se animationen: http://kortlink.dk/2appy

https://docs.google.com/file/d/1Vh1MWYRKnjWDTjD6GCYfi4JS9gt2E04A/preview
http://kortlink.dk/2appy


Bemærk: På denne side kan billedet udskiftes. 

Sådan animerer 
du  din figur i 

Chatterpix

https://docs.google.com/file/d/1AMZNJLQOBfiSEIIzuhrqPjFyyqAQ2O_B/preview


https://distance-learning-through-play.dk/da/kom-selv-i-gang/ 

https://distance-learning-through-play.dk/da/kom-selv-i-gang/


Hent inspiration  - til leg og bevægelse

https://padlet.com/marianne_hubert/Bewegunghttps://padlet.com/marianne_hubert/spielen

https://padlet.com/marianne_hubert/Bewegung
https://padlet.com/marianne_hubert/spielen


Bemærk: På denne side kan billede/grafik udskiftes. Tekstboksen kan flyttes rund ift. billedet, vælg boksen og al teksten i boksen. Farven på tekst og tekstboks kan ændres til hvid/rød/grå.

Marianne Hubert
Pæd.konsulent for fremmedsprog og internationalisering
CFU Absalon

mkh@pha.dk

Tak for i dag
                  … und Tschüß!


