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BILLEDE DER KAN VÆRE PÅ SKÆRMEN MENS KURSISTERNE FINDER DERES PLADSER OG DU VENTER PÅ AT KOMME I GANG 
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Velkommen til Leg på streg inspirationskursus.Præsentation med navn og baggrund Præsentation af Kræftens Bekæmpelses afd. For Forebyggelses og Oplysning og fysisk aktivitetsgruppen. Arbejder med forebyggelse inden for fysisk aktivitet og kost både for børn og voksne.Leg på streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden. Mange stiller spørgsmålstegn ved, at det er Kræftens Bekæmpelse, som står bag Leg på streg konceptet. Når vi snakker børn og unge mennesker, snakker vi ikke direkte forebyggelse af kræft, men vi snakker om at skabe nogle gode og sunde vaner i en tidlig alder, da forskningen peger på, at en tidlig indsats i barnets liv øger chancen for at forankre gode og sunde vaner senere i livet. Kort sagt ved vi at fysisk aktivitet forebygger kræft: Manglende fysisk aktivitet medvirker til overvægt – som medvirker til en lang række livsstilssygdomme, som desværre øger risikoen for kræftForkert kost medvirker til overvægt – som medvirker til en lang række livsstilssygdomme, som desværre øger risikoen for kræftDerfor:Øges det FA niveau mindskes disse risici og dermed risikoen for kræft. Vi kan faktisk forebygge 10 forskellige kræftformer og vi ved at 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vores vaner og livsstil formes som barn og ung og derfor giver det god mening at forebygge allerede i en tidlig alder. Vi ved, at når vi bevæger os og spiser sundt, mindsker risikoen for at udvikle kræft samt andre livsstilssygdomme. Undersøgelser viser, at stillesiddende undervisning i skolen er en af de mange faktorer, der kan medvirke til et forhøjet BMI hos børn og unge. Understøttes børns udvikling af sunde vaner via en tidlig indsats i livet kan det være med til at mindske risikoen for udviklingen af overvægt. Leg på streg er en indsats, som kan være med til at forebygge overvægt samt fremme fysisk aktivitet og sundhed - faktorer der på lang sigt kan være med til at forebygge kræft.Formålet med dette inspirationskursus er, at inspirere jer til brugen af Leg på streg og målet er, at I føler jer klar til at gå hjem og arbejde med Leg på streg i jeres undervisningDenne præsentation inkl. en liste over aktiviteter fra kurset bliver sendt via mail til kontaktpersonen for kurset, således I alle kan få det efterfølgende.Kilder: Fysisk aktivitet, kost, overvægt og kræft – Strategi- og evidensgrundlaget for forebyggelsesindsatsen, 2011Nye vaner – Nye veje’, 2011. Roskilde Kommune, Sundhedsstyrelsens Kommuneplan mod overvægt – en evaluering.Morgen, C. S. et al. (2013). Trends in prevalence of overweight and obesity in danish infants, children and adolescents – are we still on a plateau. P LoS One, 8(7), e69860.Sundhedsstyrelsen (2014). Opsporing af overvægt og tidlig indsats – for Børn og Unge i skolealderen.



PROGRAM

• PRÆSENTATION AF LEG PÅ STREG

• INSPIRATION - UDENDØRS AKTIVITETER

• AFRUNDING OG OPSAMLING

• TAK FOR I DAG
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(Dette er et typisk program – husk dog, at gør det til jeres eget og sørg for at det er opdateret til hvert kursus I skal ud til)I er også velkommen til at tilføje tidspunkter.Instruktøren siger:Præsenterer programmetOplæg og viden om Leg på stregVi skal udenfor og blive inspireret i udvalgte aktiviteter fra kataloger – hvor vi også løbende samler op og taler om, hvordan I kan tænke aktiviteterne ind i egen undervisning mv.Sidst laver vi en opsamling her inde i lokalet igen og taler om de I har fået med fra kurset og siger tak for i dag.Men inden vi går videre i programmet vil jeg/vi gerne høre:Har nogen været på et kursus i Leg på streg før?Hvad forventer I til dagens kursus? 



HVAD ER LEG PÅ STREG?

• INDDRAGELSE AF BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

• HELE GRUNDSKOLEN 0.-9. KLASSETRIN

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN

• UNDERSTØTTER ET ELLER FLERE LÆRINGSMÅL

• INDBYDER TIL VIDEREUDVIKLING

• SUPPLEMENT TIL STILLESIDDENDE UNDERVISNING

• ENKELT OG LET AT ANVENDE
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INDDRAGSELSE AF BEVÆG.: Leg på streg er et koncept, der igennem simple aktiviteter kobler læring og bevægelse sammen. Leg på streg er et koncept, som kan hjælpe lærer og pædagoger på skoler med at inddrage bevægelse i undervisningen. GRUNDSKOLEN: Det er udviklet til hele grundskolen, men på dette kursus har vi fokus på indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk, matematik, natur/teknologi, engelsk og tysk.TRE BANER: opstreget med farverig maling i skolegården eller på den nærmeste matrikel. UNDERSTØTTER LÆRINGSMÅL: Hver aktivitet er udviklet til at kunne indgå som en del af den daglige undervisning, da hver enkelt aktivitet understøtter et eller flere læringsmål inden for det aktuelle kompetenceområder i de enkelte fag.INDBYDER TIL VIDEREUDVIKLING: Det er et værktøj og en undervisningsstruktur, som i høj grad indbyder brugerne til at videreudvikle aktiviteterne. SUPPLEMENT: Leg på streg kan supplere den traditionelle stillesiddende undervisning ved at tilføje bevægelse og samtidig åbne op for andre læringsformer. Aktiviteterne kan allerede ind tænkes i planlægningen af undervisningen og i forberedelsesfasen. ENKELT OG LET AT ANVENDE:  og kan med et minimum af forberedelse bruges i undervisningen.Leg på streg giver inspiration til aktiviteter der kan biddrage til at opfylde kravet om de 45 min. Fysisk aktivitet i løbet af skoledagen. Det er vejledende og I kan bruge materialet som det er eller tilpasse det jeres egen undervisning.



At få ALLE elever trods klassetrin til at bevæge sig 
mere i løbet af skoledagen

Samtidig med at de arbejder med et fagligt 
indhold

Således at lærere og pædagoger lettere kan koble 
bevægelse og læring på deres undervisning

FORMÅLET MED LEG PÅ STREG
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Instruktøren siger:Overordnet formål med Leg på streg er at:At få ALLE elever trods klassetrin til at bevæge sig mere i løbet af skoledagenSamtidig med at de arbejder med et fagligt indhold – Således at lærer og pædagoger lettere kan koble bevægelse og læring på deres undervisning - og udvikle et håndgribeligt værktøj/redskab til at efterleve kravet om 45 min. fysisk aktivitet i løbet af skoledagenDerudover:For at forankre en aktiv livsstil hos skoleelever og øge chancerne for at det også vare ved senere i livetVise hvor let og enkelt det er at bruge Leg på streg i sin undervisning også selvom man ikke er vant til at koble bevægelse på sin undervisning.Styrke elevers trivsel og evne til at samarbejde igennem aktiviteter med faglige problemstillinger. 



LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
TRE BANER I SKOLEGÅRDEN:Aktiviteterne foregår på tre baner (figurbanen, bogstavbanen og taltavlen) der bliver opstreget i jeres skolegård. Billeder af disse kan ses på næste slide.Skabelonerne kommer i en transportabel kasse og indeholder ligeledes en plantegning for hver bane med vejledende mål.



TALTAVLEN BOGSTAVBANEN FIGURBANEN
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GRAFISKE BILLEDER AF DE TRE BANER AKTIVITETERNE FOREGÅR PÅ:TALTAVLEN: Primært matematik, men også engelsk og tysk.BOGSTAVBANEN: Primært sprogfagFIGURBANEN: Samtlige fagSPRAYMALING: Banerne skal opstreges i forskellige farver med spraymaling ude i skolegården på asfalten. Holder typisk et skole år alt afhængig af, hvor groft underlaget er og om der er meget trafik henover banerne o.lign. TERMOPLAST: Der er også mulighed for at få brændt malingen fast via termoplast. Det kan holde op til 10.Det er en god idé at vise eleverne banerne før I går i gang med aktiviteterne. Måske bogstaver og tal ser anderledes ud end de ‘plejer’, så er det godt lige at få set dem først. Desuden må I meget gerne fortælle, at opstregningerne ikke er ment at skulle kunne ses fra en lang afstand, men kun når der laves aktiviteter på banerne. Nogle tror malingen skal være tydeligere end den reelt er. 



LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN
• INSPIRATIONSKATALOG

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Inspirationskatalog:Indeholder mere end 100 aktiviteter i forskellige sværhedsgrader og med forskellige læringsmål. Alle med samme opbygning og genkendelighed. Ved hver aktivitet er der ligeledes en illustration, så organiseringen er lettere at få styr på.
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INSPIRATIONSKATALOGET OG AKTIVITETERNES OPBYGNING – VIS GERNE ET KATALOG FYSISK:Indledning fortæller om baggrunden for Leg på streg og hvorfor Kræftens Bekæmpelse arbejder med et bevægelseskoncept som dette.Opdelt i fagene: Dansk, matematik, natur/tek., engelsk og tysk. Under hvert fag er de yderligere delt op i bane og klassetrin Grafiske illustrationer af banerne kan findes bagerst i kataloget.AKTIVITETERNE:I ser her et eksempel på en aktivitet i dansk til indskolingen på bogstavbanen.Navn på aktiviteten er typisk i relation til enten det faglige i aktiviteten eller det bevægelsesmæssige. Ved hver aktivitet er det angivet, hvilken bane aktiviteten foregår på, hvilke klassetrin aktiviteten henvender sig til, konkrete læringsmål for undervisningen og evt. variationsmuligheder. Klassetrin er den inddelingen der følger de angivne retningslinjer for læringsmålstyret undervisning i folkeskolen (6). Den skarpe opdeling af klassetrin i aktiviteterne afspejler ikke den naturlige glidende overgang, der i praksis er fra klassetrin til klassetrin. Flere aktiviteter kan med få modifikationer benyttes til andre klassetrin.Læringsmål som bygger på undervisningsministeriets videns- og kompetencemål og er de primære kompetenceområder i folkeskolen. Dette kan være et styringsredskab ift. at opnå målsætninger for eleverne. Materialer som beskriver i punkter de ting du skal have med ud på banen og bruge i forbindelse med aktiviteten. Det kunne være kegler, ærteposer og evt. små opgaver du skal have forberedt inden aktiviteten (disse opgaveark kommer du frem til om lidt).Organisering er aktivitetens betingelser og beskriver hvad du skal bruge fra Leg på streg-tasken samt hvorledes eleverne skal deles op osv. Illustrationen giver et visuelt billede af aktiviteternes organisering. Kan for nogen være svært at visualisere ud fra en beskrivende tekst.Aktivitetens gang som guider dig igennem aktiviteten og er en detaljeret beskrivelse af aktivitetens udførelse i praksis.Variationsmuligheder er forslag til mulige variationer i aktiviteterne. De angivne eksempler er naturligvis ikke fuldstændige for aktivitetens potentiale. Ligesom hvert punkt kan anvendes selvstændigt.Download kataloget i pdf-form gratis på www.legpaastreg.dk



LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN
• INSPIRATIONSKATALOG
• LEG PÅ STREG-TASKE
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LEG PÅ STREG-TASKE: En taske hvor al materiale til samtlige aktiviteter findes.



LEG PÅ STREG-TASKEN

PRIS:
Pakkepris…………3.795 kr.

BRUG EGET MATERIALE:
• Brug papir og blyant fremfor 

Whiteboards.
• Kegler kan erstattes af hvad som helst, 

f.eks. drikkedunke, kridtstreger mv.
• Markeringsbrikker m/tal og bogstaver 

kan noteres med kridt eller selv 
produceres i et kreativt fag.

• Pingvinerne kan erstattes af f.eks. 
bamser eller sko etc.
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LEG PÅ STREG TASKE:Tasken rummer et væld af muligheder og flere klasser og trin kan være i gang på samme tid. EGET MATERIALE: Det vigtigste for os hos Kræftens Bekæmpelse er at konceptet udbredes til flest muligt og at materialerne ikke er en hæmmer for brugen af Leg på stregHer har vi et bud på, hvilke andre muligheder der uden Leg på streg – tasken – Hvis I har ideer kom endelig med demMange skoler ligger også inde med meget af materialet i forvejen – fx kegler, mærkebånd, kridt mv



LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN
• INSPIRATIONSKATALOG
• LEG PÅ STREG-TASKE
• OPGAVEARK
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LINK TIL OPGAVEARK:Aktiviteterne er lette at sætte sig ind i, dog vil der i nogle tilfælde være behov for at forberede nogle ord mm. inden en aktivitet. Ved aktiviteter, hvor der i beskrivelsen står at der skal udarbejdes et opgaveark med ord eller lignende til, kan I finde eksempler på disse på hjemmesiden for Leg på stre, til frit download og print og brug i undervisningen.



OPGAVEARK
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OPGAVEARK:I de aktiviteter, hvor I som underviserer selv skal forberede et små opgaver til eleverne i forbindelse med en aktivitet har vi forsøgt at gøre starten på dette lidt lettere.På vores hjemmeside finder du forskellige opgaveark som er eksempler og inspiration og hurtigt kan downloades og printes.EKSEMPLER PÅ DISSE:Underviseren forbereder et opgaveark til en aktivitet i forskellige ordklasser (se billede) eller lister med forskellige ord eller regnestykker, temaer osv. Det kan også være som på det andet billede en skala over lydtryks niveauer. OPGAVEARKENE:Der står navn på den aktivitet opgavearket høre til smat fag og bane. Find opgaveark til aktiviteter på: www.legpaastreg.dk 



LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN
• INSPIRATIONSKATALOG
• LEG PÅ STREG-TASKE
• OPGAVEARK
• INSPIRATIONSFILM 
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INSTRUKTIONSFILM: 10 små korte film, hvor man kan se nogle af aktiviteterne  blive udført.Evt. brug som forberedelse med elever



INSPIRATIONSFILM 

• Matematik: Tabelsalat

• Tysk: Zahlen und farben

• Engelsk:  Danmark VS England

• Dansk: Dansktrold
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INSPIRATIONSFILM:Vi har lavet 10 forskellige inspirationsfilm til jeres inspiration. De findes på vores hjemmesiden:  Filmene kan bruges til forberedelse af undervisningens men også til at vise eleverne inden I skal ud på banerne og udfører en aktivitet i praksis. Ligesom I altid kan tage tilbage på jeres skoler og inspirerer jeres kollegaer til at bruge Leg på streg ved at vise disse film også gerne på et team- eller afdelingsmøde. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRZ6iLKQazI
https://www.youtube.com/watch?v=AjMujPf86Gs
https://www.youtube.com/watch?v=G4Y9FBtDfqM
https://www.youtube.com/watch?v=_cl3uepdh78


LEG PÅ STREG BESTÅR AF

• TRE BANER I SKOLEGÅRDEN
• INSPIRATIONSKATALOG
• LEG PÅ STREG-TASKE
• OPGAVEARK
• INSPIRATIONSFILM 
• KURSER
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KURSER:To forskellige størrelser et til 50 pers. og et til 25 pers. Udover antal vil kurset have det samme indhold og hvert kursus vare i alt 3 timer.Det er altid muligt at tilkøbe sig et kursus.Lille kursus: 4000,- eks. Moms.Stort kursus: 7600,- eks. Moms.



AKTIVITETSMODELLEN
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AKTIVITETSMODELLEN:En kombination af spilhjulet og aktivitetshjulet – kategorierne er tilpasset Leg på streg og bygger på 5 parameter, som er mere eller mindre afhængig af hinanden. Det er et redskab, som kan benyttes til at udvikle og videreudvikle Leg på streg-aktiviteterne eller til egne ideer.Det er en struktur der kan bruges i de fleste sammenhænge.Du kan f.eks. justere størrelse på hold, baner mm., hvis du ønsker at ændre fokus på det faglige eller på intensiteten.De forskellige parameter kan skrues op og ned alt efter behov i den aktuelle situation.Ligeledes kan modellen bruges i forbindelse med at eleverne selv udvikler en aktivitet. Eleverne kan dermed selvstændigt modulerer de forskellige parameter og udvikle nye aktiviteter.Kilde:Halling, Anders m.fl. (2005). Bolden i spil – teambold i teori og praksis, Syddansk Universitetsforlag, Odense og Hovgaard, Mads (2009). Aktivitetshjulet – en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter.



LEG PÅ STREG PÅ NETTET

Er du i tvivl læs meget mere 
på vores hjemmeside:
www.cancer.dk/legpaastreg/
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LEG PÅ STREGS HJEMMESIDE: Her kan du finde svar på alle dine spørgsmål og læse meget mere om Leg på streg.

http://www.cancer.dk/legpaastreg/


MEEBOOK

MIN UDDANNELSE

FORLØBSDATABASEN

DIGITALT
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LEG PÅ STREG ER DIGITALT: Som ekstra hjælp til forberedelsestiden findes alle aktiviteter til Leg på streg også på de tre store digitale platforme.Hver aktivitet i inspirationskataloget ligger på to læringsplatforme Meebook og MinUddannelse. Du kan derfor bruge Leg på streg i din planlægning og forberedelse af undervisningen. Samtidigt kan andre undervisere se, hvilke aktiviteter og forløb der før er blevet anvendt og selv bruge det.Hvis I bruge disse platforme kan I tænke Leg på streg ind når I sparre med kollega og endda når I ønsker elevinddragelse



Thea Sandeman Jensen
Kræftens Bekæmpelse
Forebyggelse & Oplysning 
Fysisk Aktivitet & Kost
Mail: tsj@cancer.dk

KONTAKT OS
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LEG PÅ STREG – TEAMET!Er der nogen der har spørgsmål til det vi lige har været igennem?Skulle I have spørgsmål eller andet er I altid velkommen til at kontakt kontoret. 
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