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FORORD

Bevægelse i undervisningen har mange positive effekter på børns 
læring, trivsel og sundhed, og med skolereformen 2014 besluttede 
regeringen, at bevægelse skulle være en fast del af skoledagen. Med 
et krav om minimum 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen 
fik motion og bevægelse en ny og betydningsfuld rolle i den danske 
folkeskole (1). 

Siden 2014 har Kræftens Bekæmpelse tilbudt bevægelseskonceptet 
Leg på streg til landets skoler. Leg på streg er et helt konkret redskab 
som med succes har hjulpet lærere og pædagoger med at få 
bevægelse ind i undervisningen på en meningsfuld måde. Siden er 
konceptet udviklet til børn i dagtilbud og som et undervisningsforløb til 
lærer- og pædagoguddannelsen.   

Dette hæfte er en præsentation af bevægelseskonceptet Leg på streg i 
sin helhed og de muligheder, konceptet rummer, hvad enten du 
arbejder på en skole, med børn i alderen 3-6 år i et dagtilbud eller på 
lærer- og pædagoguddannelsen. 

Hvorfor Kræftens Bekæmpelse?
Fysisk aktivitet forebygger kræft. Derfor arbejder Kræftens 
Bekæmpelse for at gøre det nemmere for danskerne at bevæge sig. I 
et forebyggelsesperspektiv er dagtilbud og skoler oplagte arenaer, da 

børn tilbringer mange af deres vågne timer her. Forebyggelse i 
børnehøjde handler om at understøtte børns motoriske udvikling og 
skabe gode vaner tidligt. Børn med gode vaner tager dem med sig 
gennem livet. Leg på streg er en forebyggelsesindsats, som er med til 
at fremme fysisk aktivitet og forebygge overvægt; faktorer der på lang 
sigt kan være med til at forebygge kræft. 

Kræftens Bekæmpelse håber, at Leg på streg kan være med til at give 
børn en masse sjove, lærerige og aktive timer.  

Læs mere på www.legpaastreg.dk 

Leg på streg er støttet af Nordea-fonden. 

9 ud af 10 undervisere synes, at Leg på streg 
hjælper dem med at få mere bevægelse ind i 
deres undervisning. 

Kræftens Bekæmpelse, 2017  
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HVORFOR BRUGE LEG PÅ STREG

I 2014 fik motion og bevægelse en ny og betydningsfuld rolle i folke-
skolen. Med et reformkrav på minimum 45 minutters bevægelse i løbet 
af skoledagen stillede det nye krav til underviserne (1). 
  
Formålet med bevægelse er, at den skal være med til at understøtte 
læring i skolens fag samt øge sundhed og trivsel for alle børn og unge 
i skolen. Udover at have fokus på sundhed, trivsel og læringsudbytte 
skal alle former for bevægelse i skolen have et pædagogisk sigte (2).

Derfor skal motion og bevægelse ikke alene forankres igennem mere 
idrætsundervisning, men også i en række andre tiltag i løbet af 
skoledagen, bl.a. ved at integrere bevægelse i undervisningen. Det er 
en udfordring for mange undervisere at implementere bevægelse i 
undervisningen. Nye tal fra Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd, VIVE, viser, at kun hver femte lærer formår at 
inddrage bevægelse i undervisningen, fordi de mangler inspiration til, 
hvordan det kan gøres i praksis (2).

Leg på streg er et velafprøvet bevægelseskoncept, som giver under-
viserne et helt konkret redskab til at koble bevægelse og læring i den 
faglige undervisning. Konceptet er udviklet til at indgå som supplement 
i den traditionelle, stillesiddende undervisning. Det giver undervisere 
mulighed for at flytte den faglige undervisning udenfor og kombinere 
bevægelse med undervisningens faglige indhold.

Evalueringen af Leg på streg viser, at konceptet er et didaktisk redskab, 
som kan understøtte elevernes læring, skabe mere bevægelse i under-
visningen på en meningsfuld måde og skabe rum for at udforske og 
udvikle klassens sociale relationer. Læs mere fra evalueringen på side 
14-23.   

Leg på streg vil gøre det lettere for mange undervisere at bruge bevæ-
gelse aktivt og relevant i undervisningen. For eleverne vil det betyde 
mere bevægelse i løbet af skoledagen på en meningsfuld måde. 

Leg på streg er tilpasset undervisningen i hele grundskolen fra 0.-9. 
klasse. Det betyder, at skolens lærere kan udveksle erfaringer og idéer 
og bruge samme koncept på tværs af alle klassetrin. 

8 ud af 10 undervisere vil anbefale Leg på 
streg til andre.

Kræftens Bekæmpelse, 2017 



LEG PÅ STREG   2018   EVALUERINGSHÆFTE 7

Leg på streg er ikke en vild fancy espresso-
maskine. Det er bare en kaffemaskine, der 
fungerer godt. Man kan nemt bruge det i sin 
undervisning. Jeg er rigtig glad for konceptet, 
fordi det hjælper rent faktisk lærerne og 
pædagogerne med at få bevægelse ind i 
undervisningen. 

Områdeleder, Tårnby Kommune



LEG PÅ STREG   2018   EVALUERINGSHÆFTE 8

LEG PÅ STREG TIL SKOLEN

Leg på streg i skolen rykker undervisningen fra klasselokalet ud i skole-
gården på farverige tal- og bogstavsbaner: Bogstavsbanen, figurbanen 
og taltavlen. Her kan eleverne hoppe sig igennem regnestykker og den 
lille tabel, hente bogstaver, mens de hinker, eller lege tagfat, når de 
staver navneord. 

Med inspirationskataloget kan underviseren hurtigt og nemt få 
inspiration til forskellige aktiviteter i de traditionelle stillesiddende fag. 
Aktiviteterne kan supplere den type undervisning ved at tilføje 
bevægelse og samtidig åbne for andre læringsformer.

Med Leg på streg er det i den grad blevet 
nemmere for os at implementere motion og 
bevægelse i undervisningen. Leg på streg er 
fyldt med gode øvelser, der er lige til at 
bruge. Det er blevet en stor succes; der 
pulser af liv i skolegården nu. 

Lærer, Tårnby Kommune

Leg på streg er et konkret redskab til at integrere bevægelse i den 
faglige undervisning. Konceptet er udviklet til at indgå som en del af 
den daglige undervisning, da alle aktiviteter understøtter et eller flere 
læringsmål inden for det aktuelle fag.  

Leg på streg er udviklet til undervisningen i indskolingen, mellem-
trinnet og udskolingen i en række fag. Leg på streg er desuden ideel til 
den understøttende undervisning og som en aktiv pause i 
undervisningen.

Alt materiale om Leg på streg til skoler findes på 
www.legpaastreg.dk/skoler.

Aktiviteterne ligger på de 
digitale platforme: 
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KOM I G
ANG!

SE SIDE 28

FOLKESKOLEN, 0.-9.KLASSE
Leg på streg er et brugervenligt redskab, som kræver 
begrænset forberedelse.

Indskoling og mellemtrin
Dansk, matematik, engelsk, 
natur/teknologi, tysk.

Udskolingen
Dansk, matematik, sprogfag, 
naturfag, kulturfag.

Leg på streg er velafprøvet, kendes af 49 % i skoleverdenen (3) og bruges 
på over 300 skoler i 37 kommuner.
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Leg  på streg til lærer- og pædagoguddannelsen er et undervisnings-
forløb og -materiale, som allerede på uddannelsen giver lærer- og 
pædagogstuderende et konkret redskab til at koble bevægelse på den 
faglige undervisning. Undervisningsforløbet er udviklet til at indgå som 
en del af modulbeskrivelsen på de to uddannelser.

Leg på streg er allerede godt forankret i mange af landets kommuner. 
Det er derfor oplagt, at fremtidens lærere og pædagoger allerede på 
studiet får kendskab til konceptet og bliver rustet til at tænke 
bevægelse ind i undervisningen.

Om undervisningsforløbet 
Undervisningsforløbet er inddelt i tre dele, og de studerende vil 
komme igennem en inspirationsdel, afprøvningsdel og en 
dokumentationsdel. I alt er forløbet estimeret til otte lektioner à 45 
minutter foruden den tid, de studerende bruger i praktikken. 
Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan sættes sammen på flere 
måder. Det kan bruges som et samlet forløb i et modul, eller der kan 
bruges enkelte dele i forskellige moduler. Alt om undervisningsforløbet 
og materialet er tilgængeligt på www.legpaastreg.dk/uddannelser.

Om undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet er udarbejdet, så det giver de studerende et 
vidensgrundlag for at arbejde med bevægelse i undervisningen, da det 
bygger bro mellem forskning og praksis for inddragelse af bevægelse i 
skolesammenhænge. 

Materialet tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for læring 
og bevægelse, og om hvorfor fysisk aktivitet giver så god mening i den 
faglige undervisning. Det skal være med til at øge den didaktiske 
bevidsthed omkring brugen af fysisk aktivitet som et supplement til 
den stillesiddende undervisning. Leg på streg præsenteres som et helt 
konkret værktøj, der på en meningsfuld måde kan hjælpe fremtidens 
lærere og pædagoger med at implementere bevægelse 
i undervisningen. 

På UC SYD er Leg på streg et obligatorisk ele-
ment på retningen Skole-Fritid-Pædagogik. De 
studerende får en kursusdag inden 2. praktik-
periode. I praktikken skal de afprøve Leg på 
streg og efterfølgende dokumentere aktivite-
terne. De to første hold har meldt tilbage, at 
Leg på streg er meningsfuldt og håndterbart 
i både skole- og fritidsdelen i forhold til både 
trivsel, kropslig, social og faglig læring.

Lektor, cand.scient. Jette Lindgaard, Pædagoguddannelsen, 
UC SYD i Esbjerg.

LEG PÅ STREG TIL LÆRER- OG 
PÆDAGOGUDDANNELSEN



LEG PÅ STREG   2018   EVALUERINGSHÆFTE 11

Resultater fra testforløbet på UC SYD

• Alle studerende synes, at undervisningsmaterialet og 
-forløbet er relevant for deres uddannelse og profes-
sion.

• 9 ud af 10 mener, at undervisningsforløbet i høj grad 
eller i nogen grad har styrket deres kompetencer i at 
arbejde med bevægelse i undervisningen.

• 8 ud af 10 vurderer, at arbejdsformen på undervis-
ningsforløbet og indholdet i undervisningsmaterialet 
er godt.

• 7 ud af 10 vurderer i høj grad, at de havde mulighed 
for at bruge Leg på streg i deres praktikforløb.

Læs mere om resultaterne på www.legpaastreg.dk/uddannelser.

Undervisningsmaterialet er udviklet og testet af Kræftens Bekæmpelse i 
samarbejde med Det Nationale Videnscenter KOSMOS og University Colle-
ge Syddanmark (UC SYD). Opbygningen af undervisningsforløbet bygger på 
erfaringerne fra to testforløb med studerende fra UC SYD i Haderslev 
og Esbjerg. Undervisningsmaterialet er implementeret på flere af UC 
SYD’s lærer- og pædagoguddannelser.

KOM I G
ANG!

SE SIDE 31
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LEG PÅ STREG TIL DAGTILBUD

Leg på streg til dagtilbud er et bevægelseskoncept, som gennem leg og 
bevægelse introducerer børnene til tal, bogstaver, farver og figurer på 
tre farverige baner på legepladsen: En tal- og figurbane, en bogstavs-
bane og en løbebane. Hensigten er at fremme børnenes 
bevægelsesglæde gennem inkluderende lege, der skaber fælles 
oplevelser og styrker børnenes sociale relationer. 

Legene er også et redskab til det daglige pædagogiske arbejde, da de 
på forskellig vis understøtter arbejdet med bekendtgørelsen læreplans- 
temaer. Legene kan bl.a. bruges som et didaktisk redskab til at
understøtte udviklingen af børns sociale, personlige og kropslige 
kompetencer. Leg på streg fungerer også som brobyggende redskab, 
da det understøtter arbejdet med at gøre børnene skoleparate og 
skaber genkendelighed og tryghed i overgangen mellem dagtilbud og 
skole.   

I legene er der fokus på at udvikle og styrke børns grov- og 
finmotoriske færdigheder. Det er fundamentet for deres 
bevægelsesglæde og skaber et godt grundlag for at få gode oplevelser, 
både kropsligt og socialt. 

Konceptet henvender sig til den ældste børnegruppe, men 
institutionens yngste børn kan også sagtens få glæde af legene, 
hvis de tilpasses og justeres til målgruppen. 

Alt materiale om Leg på streg til dagtilbud findes på  
www.legpaastreg.dk/dagtilbud.

Leg på streg til dagtilbud er oplagt, da tal og bog-
staver er blevet en stor del af vores hverdag, bl.a. 
med at gøre børnene skoleparate. Børn vil gerne 
bevæge sig, og når vi kobler tal og bogstaver på, 
bliver de interesserede på en helt anden måde. 
Børnene tager det som leg. Vi kunne lige så godt 
have leget med dukker, men nu er det tal og bog-
staver. Jeg er overrasket over, hvor meget der 
bider sig fast. 

Pædagog, Brøndby Kommune.
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Udover at børnene lærer tal og bogstaver, kom-
mer deres sociale kompetencer i spil og bliver 
styrket. F.eks. at give plads til andre, vente på tur, 
tage hensyn til andre, solidaritet, personlig
dannelse, respektere og kunne sætte egne behov 
til side.
 
Pædagog, Brøndby Kommune

KOM I G
ANG!

SE SIDE 32
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EVALUERING

Om evalueringen 
Kræftens Bekæmpelse har gennemført en evaluering blandt brugerne 
af Leg på streg. Datagrundlaget består af en spørgeskema-
undersøgelse blandt 214 brugere og en kvalitativ undersøgelse med 
observationer og interviews blandt lærere, pædagoger og ledere på syv 
forskellige skoler rundt om i landet. Formålet er at få et indblik i 
skolernes brug af Leg på streg og deres holdninger til konceptet som 
en del af den daglige undervisning. Vi har samlet de konkrete 
erfaringer og oplevelser med at bruge Leg på streg i en række 
evalueringsrapporter, som du kan finde på 
www.legpaastreg.dk/evaluering

Øv er timen allerede færdig? 
– Det er den sjoveste måde at lære matematik 
på! 

Elev 4. klasse, Egedal Kommune
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Kobler bevægelse og det faglige
8 ud af 10 undervisere mener, at eleverne får et fagligt 
udbytte af at deltage i Leg på stregs aktiviteter (4). 

Leg på streg anvendes som et didaktisk redskab til at understøtte 
elevernes læring. Lærerne giver udtryk for, at eleverne, uanset 
deres faglige forudsætninger, får et fagligt læringsudbytte af 
aktiviteterne (5, 6). 

Bevægelse med mening 
9 ud af 10 undervisere mener, at Leg på streg er et godt red-
skab til at koble bevægelse og faglig undervisning (4). 

Lærerne lægger vægt på, at bevægelsesaktiviteterne ikke må 
kompromittere elevernes læring, når de integrerer bevægelse i 
undervisningen. De anser Leg på streg som et godt værktøj til at 
skabe en kobling mellem det faglige indhold i undervisningen og 
bevægelse. Lærerne fremhæver også, at Leg på streg ikke kun er 
et redskab til at integrere bevægelse i undervisningen, men også 
til at styrke elevernes trivsel og samarbejde på tværs af klassen 
(5, 6).

Bevægelsen skal give mening. Jeg kan ikke 
bare sende eleverne på en løbetur, fordi 
det er ikke kun for sjov i mine dansktimer. 
Det kan det jo være i idræt eller på 
mange andre tidspunkter, men ikke lige i 
mine dansktimer.

Lærer, Middelfart Kommune

Eleverne lærer noget på en 
sjov måde. Jeg synes, at Leg 
på streg har mange gode ide-
er og sjove lege. 
Indlæringen sker på en helt 
anden måde, end eleverne er 
vant til, og det er en god pau-
se i undervisningen, når ele-
verne trænger til at røre sig.

Lærer, Frederikssund Kommune
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Sjovt og motiverende 
9 ud af 10 undervisere vurderer, at eleverne synes, at aktivite-
terne er sjove (4).

Både piger og drenge viser tydelig motivation for at deltage i 
bevægelsesaktiviteterne, og lærerne giver udtryk for, at 
eleverne synes, det er sjovt at komme ud og arbejde med det 
faglige indhold, mens de er i bevægelse (5). 

Konkurrence eller ej
Et generelt træk ved fysisk aktivitet er konkurrenceelementet, og 
Leg på streg er en rammestruktur, som sagtens kan fordre kon-
kurrence. Konkurrenceelementet kan bruges til at øge elevernes 
motivation, engagement og intensitet i aktiviteten. Men 
konkurrence kan også være med til at hæmme elevernes 
deltagelse og involvering i aktiviteten. Lærere lægger vægt på, at 
det er godt, at der kan skrues op og ned for konkurrence-
elementet til fordel for både det faglige indhold og den 
personlige udvikling (5).

Vi har det sjovt, mens vi laver Leg på streg. Vi 
glemmer fuldstændig tiden. Og faktisk er der 
en masse indlæring, uden at børnene tænker 
over det. Jeg glemte også tiden. 

Lærer, Frederikssund Kommune
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Det abstrakte bliver håndgribeligt 
Leg på stregs aktiviteter giver eleverne mulighed for faglig 
indlæring gennem kropslige erfaringer. Det, som for nogle 
elever, kan være abstrakt og svært, når det står i en bog, bliver 
mere konkret og nemmere at huske, når det bliver leget ind med 
aktiviteter fra Leg på streg. Eleverne kan på den måde knytte 
det faglige indhold til en konkret kropslig erfaring, hvor læringen 
lagres i kroppen på en anden måde (5). 

Nogle børn synes, det er rigtig svært at sidde 
med deres bog, og det giver overhovedet ikke 
mening for dem. Når de kommer ud og 
hopper på tal og bogstaver, så giver det bare 
meget mere mening. Det bliver mere konkret. 
Vi rammer flere, fordi de har flere muligheder 
og en bredere vifte at lære det på. Når 
børnene tager det med ind i klassen og skal 
sidde med deres bog, så kan de faktisk bedre 
huske det, fordi de kan binde det op konkrete 
oplevelser.

Pædagog, Middelfart Kommune 
 

Gevinst for de fagligt udfordrede 
Der er enighed blandt underviserne, at Leg på streg er et særligt 
velegnet redskab til at involvere den gruppe af elever, som har 
andre læringsstile end den traditionelle, stillesiddende under-
visning. Leg på streg gør, at denne gruppe i højere grad 
involveres i det faglige indhold, fordi undervisningen får en 
anden form og tilgodeser en anden læringsstil. 

Eleverne  befinder sig på forskellige niveauer i en klasse og lærer 
ikke ud fra samme forudsætninger. Leg på streg giver 
eleverne mulighed for at løse opgaven på forskellige måder, da 
flere kompetencer kommer i spil, herunder bevægelse, faglighed 
og fællesskab. På den måde opnår eleverne succes på forskel-
lige parametre. Det bidrager til en øget selvopfattelse i skolen og 
giver eleverne mod på at kaste sig ud i nye opgaver (5, 6).

Nogle af de børn, der 
ikke får så mange suc-
ceser i klasselokalet, 
får succes på banerne. 
Ved at få børnene ud 
af klasselokalet, roder 
vi rundt i hierarkiet.

Lærer, Tårnby Kommune 
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Plads til at fejle

For nogle elever kan bevægelsesaktiviteterne skabe et rum, hvor 
de i højere grad har mod på at involvere sig i undervisningen, 
end når den foregår inde i klassen. Lærerne peger på, at 
elevernes færdigheder bliver mindre synlige, når de laver Leg 
på streg, fordi al fokus ikke er rettet mod den enkelte elev. Leg 
på streg kan skabe et rum, som er mindre formelt, og hvor der i 
højere grad er plads til at fejle, uden at alle ser og lytter med (5).

De andre elever sidder ikke og føler: ”Aj, nu 
begynder de andre at grine”. Leg på streg 
skaber et rum, hvor ikke alle de andre lytter, 
og det er derfor nemmere at fejle.

Lærer, Brøndby Kommune
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Hvis de laver en opgave i klassen, hvor de skal 
arbejde i en gruppe på fire, kan det godt være, 
det er lidt irriterende at have en med, fordi 
han arbejder så langsomt. Men når vi så 
kommer udenfor, og de kan se, han løber 
sindssygt stærkt, så er han pludselig fed at 
have med på et hold. De får bare en bedre 
fornemmelse af hinandens ressourcer. 

Lærer, Tårnby Kommune 

Det er fedt, at 
nogle af dem, som 
ellers ikke taler så 
meget sammen, gør 
det i den situation.

Lærer, Tårnby Kommune

Styrker elevernes samarbejdsevne
Samarbejde spiller en stor rolle i Leg på streg aktiviteterne. Eleverne 
er afhængige af hinanden. Aktiviteterne kræver, at de giver plads til 
hinanden og accepterer, at alle ikke har de samme forudsætninger 
for at deltage, hverken fysisk og fagligt. Leg på streg øger elevernes 
evne til at arbejde i fællesskab. Det er vigtigt for deres læring at 
kunne arbejde sammen om en opgave og bruge hinandens 
ressourcer og deres forskellige styrker. Nogle elever er bogligt 
stærke, andre er fysisk stærke, men de får alle en fællesskabs-
følelse, når de lærer med Leg på streg. 

Aktiviteterne er derfor med til at træne elevernes evne til at være 
rummelige over for hinanden, og underviserne bruger også Leg på 
streg til at styrke elevernes samarbejdsevne. 
Samtidig er konceptet med til at øge elevernes bevidsthed om, at 
de gennem deres egne valg og engagement er med til at påvirke de 
andre elevers oplevelse af aktiviteten (5, 6). 

Styrker samarbejde og relationer 
Under bevægelsesaktiviteterne er eleverne fysisk tætte på 
hinanden, og deres fokus er rettet mod hinanden i grupperne. 
Opbygningen af aktiviteterne gør, at de ofte kommer til at arbejde 
sammen med flere forskellige klassekammerater. Eleverne får 
mulighed for at dyrke sociale relationer, som de ikke nødvendigvis 
selv opsøger. Underviserne giver udtryk for, at de også bruger Leg 
på streg til at arbejde med de sociale relationer i klassen (5, 6). 
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Mere bevægelse i skoledagen
9 ud af 10 undervisere mener, at Leg på streg er med til at øge 
elevernes fysiske aktivitetsniveau i løbet af skoledagen (4). 

Leg på streg får eleverne til at deltage i den fysiske aktivitet 
uanset køn og fysiske færdigheder. Lærerne peger særligt på to 
forhold:   

Neutrale bevægelsesaktiviteter
Leg på streg består af forskellige typer aktiviteter. Nogle rummer 
elementer fra idrættens verden, men langt de fleste aktiviteter 
er nye for eleverne. Derfor er Leg på streg ikke noget eleverne 
kan øve sig på eller som sådan kan være gode til som f.eks. med 
håndbold eller fodbold. Aktiviteterne indeholder også forskellige 
bevægelseselementer i kombination med et fagligt indhold. 
Eleverne bliver derfor udfordret på forskellige parametre, og der 
er ikke kun fokus på det fysiske element. Det betyder, at 
eleverne ofte har samme udgangspunkt for aktiviteterne (5). 

Alle kan være med 
Kravet til elevernes fysiske forudsætninger overstiger kun und-
tagelsesvis elevernes fysiske formåen. I enkelte tilfælde kan det 
være nødvendigt at tilpasse aktiviteten til bevægelseshæmmede 
elever. I de tilfælde får eleverne stationære opgaver og deltager 
dermed i aktiviteten (5).Vi rammer også 

nogle af dem, der er 
lidt motorisk usikre 
og som har svært ved 
at bevæge sig.

Lærer, Middelfart Kommune
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Når vokalerne lyder anderledes, end 
de løbes
Eleverne i 6. klasse har dansk. Dagens lektion er vokalforveks-
ling. Først genopfrisker læreren vokaltrappen – et redskab, som 
hjælper eleverne til bedre at forstå vokallyde og de tilhørende 
bogstaver. Herefter træner eleverne vokaltrappen gennem for-
skellige opgaver. Læreren ved, at alle elever ikke får lige meget 
ud af den type undervisning, og derfor foregår en del af lektio-
nen ude i skolegården med Leg på streg.  

I Leg på stregs øvelse med vokalforveksling skal eleverne først 
finde på tre ord, hvor vokalerne nemt lader sig forveksle. 
Læreren deler små kort ud, som eleverne kan skrive deres ord 
på. Derefter går eleverne ud til bogstavbanen. Vejret er godt, og 
eleverne har ikke taget jakker på.  

Ude på banen inddeles eleverne i grupper, hvor én vælges til 
kontrollant, mens de andre elever udfører opgaven. 
Kontrollanten løber op til læreren og får et af de små ordkort og 
løber så tilbage til sin gruppe. Kontrollanten siger ordet højt, og 
de tre andre skal stave ordet ved at stille sig på banens 
bogstaver og sige dem højt. Der er mange elever på banen, og 
det synes en smule uoverskueligt. Men åbenbart ikke for 
eleverne. Deres opmærksomhed er på deres egen gruppe. De 
kigger hinanden i øjnene, når de aftaler, hvem der stiller sig på 
hvilket bogstav, og de råber først bogstaverne højt, når de er 
enige om, at de står korrekt. De arbejder fokuseret og 
koncentreret på at få løst opgaven hurtigt.

Observation af ”Sesam, Sesam luk dig op…” (dansk i 6. klasse) 
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FORSKNING

Der er god grund til at bruge bevægelse aktivt i den faglige under-
visning. Leg på streg læner sig op ad den eksisterende forskning på 
området:  

Forskere er enige 

Fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idræts-
undervisningen har vist sig at kunne fremme læring (7, 8).

Fysisk aktivitet kan forbedre kognition, når fysisk aktivitet anvendes i 
forlængelse af den boglige læring. Det er sandsynliggjort i forhold til 
problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdig-
heder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed (7, 8). 

Fysisk aktivitet kan fremme hjernens udvikling gennem læring og 
erfaring. Dette fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er 
udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser (7, 8).

Fysisk aktivitet kan være med til at forbedre børns trivsel. Trivslen skal 
forstås i relation til de mentale, emotionelle og sociale processer samt 
motivation for at deltage i aktiviteter (7, 8).

 

Hjernen er mere aktiv under og efter fysisk aktivitet
Der opstår øget aktivitet i hjernen, når vi bevæger os. Indlæringen 
øges inden for det aktuelle fag eller emne, når man er fysisk aktiv i og 
omkring den faglige undervisning (9). En forklaring kan være, at der 
inddrages flere sanser, da hjernen derved stimulerer flere nerveceller 
(10). De fleste af os har erindringer fra situationer, hvor en bestemt 
eller karakteristisk lugt eller følelse træder frem og hjælper med at 
huske en bestemt situation bedre. Det er de samme mekanismer, 
der opstår igennem aktiviteter som f.eks. Leg på streg, når bevægelse 
bliver en del af en læringssituation. Når faglige elementer fra matema-
tiktimen bliver konkrete, og kroppen inddrages som en del af under-
visningen, lagres det faglige stof bedre i hukommelsen. Grunden er, at 
der opstår en sansemæssig oplevelse, og situationen bliver oplevet på 
forskellige niveauer (9). 
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Gode vaner fra barnsben
Bevægelse og fysisk aktivitet bidrager til at forebygge kræft og en 
række andre livsstilssygdomme på lang sigt (11). Indsatser som Leg på 
streg understøtter børn og unges motionsvaner, motoriske udvikling 
og bevægelsesglæde. Forskning viser, at en tidlig indsats øger 
chancerne for gode og sunde vaner senere i livet (12, 13, 14).

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive 
minimum 60 minutter om dagen (15). 45 minutters bevægelse i løbet 
af skoledagen kan være med til at sikre, at langt flere børn lever op til 
anbefalingen.
Forebygger overvægt

Fysisk aktivitet forebygger overvægt (11). Ca. 12 % er overvægtige 
i indskolingen, og tallet er vokset til næsten 20 %, når de går ud 
af skolen (16). Overvægt i børne- og ungdomsårene har alvorlige 
konsekvenser.

Overvægtige børn og unge plages i særlig grad af mobning, 
mistrivsel og lav livskvalitet, og tendenser til åre-
forkalkning og type 2-diabetes kan allerede ses ved overvægt 
tidligt i livet. 70 % af dem tager overvægten med ind i voksenlivet 
(17). 

Overvægt er sammen med rygning og usund kost de 
vigtigste risikofaktorer for at udvikle kræft. Overvægt er desuden 
en væsentlig risikofaktor i forhold til type 2-diabetes, hjerte-kar-
sygdomme, muskel-skelet-lidelser og psyko-socialeproblemer 
(11). 
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GODE RÅD 

Ligesom alle andre initiativer, der skal implementeres i praksis, kræver 
det en indsats at implementere Leg på streg på en skole. I evalueringen 
på skolerne spurgte vi ind til deres erfaringer med at implementere 
Leg på streg, og hvilke gode råd de ville give til andre skoler, der skal i 
gang. 

Udnævn en Leg på streg-ambassadør

En ambassadør har f.eks. ansvar for, at Leg på streg 
tasken indeholder de ting, den skal, og holder øje med, 
at materialerne bliver lagt på plads. Derudover har 
ambassadøren ansvar for, at banerne er i orden og ved 
hvem, der skal kontaktes, når de skal vedligeholdes. En 
ambassadør kan også hjælpe kollegaer med at komme i 
gang med Leg på streg og svare på spørgsmål. Alle skal 
selvfølgelig vide, hvem ambassadøren er. 

Ledelsen skal prioritere Leg på streg 

Sæt Leg på streg på dagsordenen, og afsæt de fornødne
ressourcer, herunder tid f.eks. til en ambassadør og 
økonomien til vedligeholdelse af materialer og baner. 

Materialet skal være let tilgængeligt på 
skolen

Først og fremmest er det vigtigt at få malet banerne op i 
skolegården. 
Det er også vigtigt, at de ansatte ved præcist, hvor de kan 
finde materialerne til Leg på streg, så det er hurtigt og 
nemt at anvende i undervisningen. 
Leg på streg-materialer kan opbevares på skolens 
bibliotek, på skolens kontor, eller der hvor andre 
materialer til fælles brug opbevares. 
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Inspirér hinanden

For at inspirere er det en god ide at bruge Leg på streg 
aktivt ved at gennemføre en aktivitet i praksis på perso-
nalemøderne. På den måde bliver skolens ansatte 
løbende mindet om, at Leg på streg er en mulighed i 
deres undervisning, samtidig med at underviserne kan 
grine og have det sjovt sammen. 

Kurser 

Det er vigtigt at få mange lærere og pædagoger på et 
inspirationskursus. Erfaringerne viser, at jo flere lærere 
og pædagoger der er uddannet i Leg på streg, desto mere 
bliver det anvendt. At prøve Leg på streg på egen krop 
giver underviserne en klar fornemmelse af konceptets 
muligheder i undervisningen. 

Tilbagemeldingerne fra kursisterne er yderst positive og 
den hyppigste feedback er, at de går hjem med et red-
skab, som de kan bruge direkte i deres undervisning. 
Evalueringen viser også, at Leg på streg kurset giver et 
godt afsæt for samarbejde mellem lærere og pædagoger. 
Derfor er det godt at have begge faggrupper med på et 
inspirationskursus.   
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KOM I GANG!

Det er nemt at komme i gang med Leg på streg. 
Før I går i gang med aktiviteterne, skal I have opstreget de tre baner og 
have fat i alle materialerne. For at komme i gang med Leg på streg skal 
du bruge:

Bogstavbane, taltavle og figurbane

Inspirationskatalog 

Leg på streg taske med rekvisitter

Vi anbefaler også et inspirationskursus på 3 timer. 
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Kræftens Bekæmpelse tilbyder landets kommuner at blive samarbejds-
kommune. Som samarbejdskommune får I mulighed for at tilbyde alle 
jeres skoler Leg på streg; et koncept, som kan være med til at sikre, at 
I kommer i mål med skolereformens krav om minimum 45 minutters 
daglig bevægelse. 

Kræftens Bekæmpelse samarbejder på nuværende tidspunkt med 37 
kommuner om at udbrede Leg på streg i skolen. Konceptet er ude på 
over 300 skoler i hele Danmark.

Hvorfor samarbejde
Som samarbejdskommune er I med til at udbrede Leg på streg til jeres 
skoler og understøtter og styrker skolernes arbejde med at 
implementere bevægelse i den faglige undervisning.

For mange undervisere vil det blive lettere at bruge bevægelse aktivt og 
relevant i undervisningen. For eleverne vil det betyde mere bevægelse 
i løbet af skoledagen på en meningsfuld måde. 

Hvad betyder samarbejdet 
Som samarbejdskommune siger I ja til at være med til at udbrede Leg 
på streg på jeres skoler. Det indebærer, at der skal være en kommunal 
kontaktperson, som lokalt varetager opgaven med at udbrede 
konceptet på kommunens skoler, og som minimum sørger for at 
informere skolerne om muligheden for at bruge Leg på streg. Det er op 
til den enkelte kommune at beslutte, om Leg på streg skal 
implementeres på alle eller på nogle af kommunes skoler. Hvis 
kommunen vælger at lade det være op til den enkelte skole, er det 
vigtigt, at skolerne ved, hvem der er kontaktperson, hvis de ønsker at 
gå i gang med Leg på streg.

Kontakt 

Ann-Sofie Borgen Andersen, 
T: 3525 7651 
E: aborgen@cancer.dk

Se om din kommune allerede er samarbejdskommune 
www.legpastreg.dk/samarbejdekommuner 

SOM KOMMUNE

SAMARBEJDSKOMMUNE FÅR

• Skabelonsæt til opstregninger (antal sæt efter kommunens 
størrelse).

• Opstregningsskabeloner 
• 2 Leg på streg-inspirationskurser med plads til 50 kursister 

pr. kursus
• 5 inspirationskataloger pr. skole.

SAMARBEJDSKOMMUNE YDER

• Tovholder og koordinering af Leg på streg
• Ressourcer til opstregning af baner
• Formidling af Leg på streg til skolerne
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SOM SKOLE

Undersøg først, om din kommune er Leg på streg samarbejdskommu-
ne. Det gør du på www.legpaastreg.dk/samarbejdskommuner. Hvis din 
kommune er på listen, skal du kontakte forvaltningen.

Hvis din skole ikke ligger i en samarbejdskommune, kan I gratis låne 
skabeloner til opstregning hos jeres regionale Center for Undervis-
ningsmidler (CFU). Inspirationskataloger kan downloades eller købes. 
Maling, Leg på streg-taske og kursus skal I selv købe. Priser fremgår af 
listen til højre. 

Vi anbefaler også et 3-times inspirationskursus for personalegruppen. 
Det er ikke en forudsætning, men det vil øge jeres udbytte af Leg på 
streg.

Priser - Alle priser er ekskl. moms, inkl. levering

Skabeloner
Sæt med opstregningsskabeloner til 3 baner  4.000 kr. 
Kan lånes gratis på CFU

Spraymaling 
Vi anbefaler EasyLine Edge på grund af 
anvendelighed, pris og holdbarhed.
Maling og sikkerhedsudstyr:           3.000 kr. (estimeret) 

Leg på streg taske
Taske inkl. alle rekvisitter                        3.795 kr. 

Leg på streg inspirationskatalog
Katalog – aktiviteter til alle fag           100 kr./stk
Kataloget kan downloades gratis på 
www.legpaastreg.dk/inspirationskatalog
Findes også på MeeBook og MinUddannelse

Leg på streg kursus
Et Leg på streg-inspirationskursus varer 
3 timer.
Anbefales for at få det fulde udbytte af 
konceptet 
Kursus op til 25 deltagere                        4.000  kr. 
Kursus 26-50 deltagere            7.600  kr. 

Termoplast 
Banerne kan også laves i termoplast 
Holdbarhed: 8-10 år 
Leveres og monteres af forhandleren.           60.000 kr. 

Vejledninger, kontaktoplysninger og forhandlerliste mm. 
findes på www.legpaastreg.dk/skoler/kom-i-gang
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SOM LÆRER- OG PÆDAGOGUDDANNELSE

Kræftens Bekæmpelse tilbyder at hjælpe lærer- og pædagoguddannel-
ser i gang med et undervisningsforløb i Leg på streg. Uddannelserne 
får materialer og sparring til at sætte et undervisningsforløb i gang. 

Undervisningsforløbet er implementeret flere steder på UC SYD’s lærer- 
og pædagoguddannelser. UCL Lillebælt starter et undervisningsforløb i 
januar 2019. 

Hvorfor samarbejde
Dette undervisningsforløb vil give de studerende konkrete redskaber til 
at integrere bevægelse i den faglige undervisning. Den studerende vil 
blive introduceret til Leg på streg som et middel til at understøtte skole-
reformens krav om minimum 45 minutters daglig bevægelse i løbet af 
skoledagen. 

Lokal tilpasning
Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan tilrettelægges på flere 
måder. Det kan bruges som et samlet forløb i et modul, eller man kan 
bruge enkeltdele i forskellige moduler. Vi tilbyder hjælp til at tilpasse 
det, så det fungerer optimalt til strukturen på jeres uddannelsessted. 

 

Kræftens Bekæmpelse tilbyder 

• Trykte undervisningshæfter og inspirationskataloger
• Skabeloner og maling til opstregninger
• Test af undervisningsforløbet 

Uddannelsen leverer 

• Kontaktperson og tovholder for undervisningsforløbet 
• Et hold studerende der afprøver undervisningsforløbet
• Ressourcer til opstregning af Leg på streg-banerne

Kontakt 

Ann-Sofie Borgen Andersen, 
T: 3525 7651 
E: aborgen@cancer.dk



LEG PÅ STREG   2018   EVALUERINGSHÆFTE 32

SOM DAGTILBUD

Det er nemt at gå i gang med Leg på streg i dagtilbud, hvis I følger 
denne tjekliste: 

Køb eller lån skabeloner og få opstreget de tre baner

Download inspirationsmaterialet

Køb Leg på streg-tasken

Vi anbefaler også et 2½-times inspirationskursus for personalegrup-
pen. Det er ikke en forudsætning, men det vil øge jeres udbytte af Leg 
på streg.

Priser - Alle priser er ekskl. moms, inkl. levering

Skabeloner
Sæt med opstregningsskabeloner til 
3 baner               3.350 kr. 
Kan lånes gratis hos Kræftens Bekæmpelse, 
ekskl. forsendelse 

Spraymaling 
Vi anbefaler EasyLine Edge på grund af 
anvendelighed, pris og holdbarhed.
Maling og sikkerhedsudstyr          3.500 kr. (estimeret) 

Leg på streg taske
Taske inkl. alle rekvisitter                      1.595 kr.   

Leg på streg inspirationskatalog
Kataloget kan downloades gratis på 
www.legpaastreg.dk/inspirtionskatalog

Leg på streg kursus
Et Leg på streg-inspirationskursus 
varer 2½ time.
Anbefales for at få det fulde udbytte
af konceptet 
Kursus op til 15 deltagere                       2.800 kr. 
Kursus 16-30 deltagere           5.600 kr. 

Termoplast 
Banerne kan også laves i termoplast 
Holdbarhed: 8-10 år 
Leveres og monteres af forhandleren.          32.000 kr. 

Vejledninger, kontaktoplysninger og forhandlerliste mm. 
findes på www.legpaastreg.dk/dagtilbud/kom-i-gang 
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KONTAKT 

Leg på streg

Ann-Sofie Borgen Andersen
Projektleder

Tlf.: 35 25 76 51
E-mail: aborgen@cancer.dk

__________________________

Birgitte H. Pedersen
Projektmedarbejder

Tlf.: 35 25 75 48
E-mail: birhp@cancer.dk

__________________________

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Læs mere på www.legpaastreg.dk
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1, 2, 3... Klar, parat, start!

Læring bliver til leg, bevægelse og trivsel, når 
konceptet Leg på streg omsætter tal og bogstaver til 
et visuelt rum, der sætter børnene i bevægelses i 
undervisningen. Det er ligeledes et redskab til at 
skabe et legende læringsrum, hvor andre læringsstile 
bliver aktiveret.

Leg på streg er en nem løsning for landets
kommuner og skoler til at imødekomme kravet om 
45 minutters daglig bevægelse i skolen. 

Leg på streg findes også til børn i dagtilbud og som 
undervisningsforløb til lærer- og pædagog-
uddannelsen. 

Leg på streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og 
med støtte af Nordea-fonden.


