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OM PROJEKT LEG PÅ STREG

Leg på streg er et bevægelseskoncept, som kombinerer leg og læring med farverige 
opstregninger i skolegården. 

Bevægelseskonceptet består af farverige streger, udviklede læringslege, materialer og kurser 
målrettet lærere og pædagoger. Leg på streg blev udviklet i 2013 og er siden blevet tilpasset 
og udbredt til hele Danmark. Siden 2017 har Leg på streg været tilgængelig gennem 
kommunale samarbejder, samt gratis udlån af skabeloner og inspirationskataloger gennem 
Centrene for Undervisningsmidler (CFU ér). 

Leg på streg rykker undervisningen fra klasselokalet ud i skolegården på tal- og bogstave-
baner. Her kan eleverne hoppe sig igennem regnestykker og den lille tabel, hente bogstaver 
mens de hinker, og lege tag fat, når de staver navneord.
Leg på streg er et supplement til den traditionelle stillesiddende undervisning og giver 
mulighed for en varieret skoledag. 

Leg på streg er et konkret redskab til at integrere bevægelse i den faglige undervisning, da 
alle aktiviteter understøtter et eller flere læringsmål inden for det aktuelle fag. Konceptet er 
udviklet og afprøvet til indskoling, mellemtrin og udskoling i fagene dansk, matematik, sprog-
fag, naturfag samt kulturfag.  

Leg på streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse – med støtte fra Nordea Fonden.
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OPTIMAL UDBREDELSE OG FREMTIDSSIKRING
Formålet for projektets sidste del i 2018 - 2020 var at sikre en optimal udbredelse og at 
fremtidssikre Leg på streg således, at endnu flere børn fremadrettet vil få glæde af konceptet. 

For at forankre konceptet var der fastlagt frem mål for perioden:

Målsætninger 
     
    Indgå et samarbejde med halvdelen af landets kommuner, svarende 
     til 49 kommuner, for fortsat at udbrede Leg på streg

     Afholde kurser til uddannelse af i alt 3.600 lærere og pædagoger

     Gøre Leg på streg til en fast del af uddannelsesforløbet på 10 lærer- 
     og pædagogseminarier, for at udbrede konceptet via studerende

     Digitalisere materialet på de største læringsplatforme således, at 
     det er nemt tilgængeligt for underviserne

     Sikre den fremtidige drift af Leg på streg hos en national aktør, som  
     ønsker at videreføre konceptet
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     MERE SAMARBEJDE MED KOMMUNER
Mål: indgå samarbejde med 49 kommuner

Det lykkedes at indgå 42 kommuneaftaler om et samarbejde inden sommerferien 2020. 
Samarbejdsaftalerne indeholdt et antal skabelonsæt til opstregninger, alt efter hvor mange skoler 
der var i kommunen. 

Desuden fik kommunerne to inspirationskurser målrettet pædagogisk personale og et antal katalo-
ger med undervisningsmaterialet til stregerne. Kommunerne forpligtede sig til at udbrede 
Leg på streg til kommunens skoler og til at hjælpe skolerne med opstregningerne i skolegården. 

Kort 1: De samarbejdende 42 kommuner er 
             markeret med orange på kortet.

Kort 2: 136 gennemførte kurser i 54 kommuner
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     FLERE KURSER 
Mål: i alt 3.600 kursusdeltagere i 2018 - 2020

I årene 2018 - 2020 har mindst 2.320 lærere og pædagoger deltaget i et inspirationskursus, hvor de 
blevet undervist i Leg på streg. Det svarer til 65 pct. af de målsatte 3.600 kursusdeltagere
Grundet Corona i foråret 2020, blev flere af de planlagte kurser i foråret aflyst. 

Siden 2016 har mindst 5.376 lærere og pædagoger deltaget i Leg på streg-kurser. 

Kursister og kurser i årene 2016-2020:

Kurserne har været målrettet til enten indskoling- og mellemtrin, eller til udskolingsklasserne. 
Kurserne indeholdt et kort oplæg om baggrunden for Leg på streg, samt praktiske oplysninger om 
legenes opbygning og de faglige målsætninger bag. 

Størstedelen af kurset bestod i, at kursisterne skulle  afprøve legene på stregerne på egen krop 
og løbende reflektere over konceptets relevans i deres egen undervisning. Ifølge kursus-
evalueringerne gjorde kombinationen af teori, praksis og refleksion Leg på streg konkret og 
relevant for den enkelte underviser.

Siden 2016 er der blevet afholdt mindst 136 kurser i 54 kommuner, som vist på kort 2. 

2016
2017
2018
2019
2020

i alt

1.471 kursister
1.585 kursister

535 kursister
1.245 kursister

540 kursister

5.376 kursister

30 kurser
32 kurser
18 kurser
35 kurser
21 kurser

136 kurser
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     UDBREDE UNDERVISNINGSMATERIALE

     DIGITALISERING AF MATERIALE

Mål: Leg på streg er en fast del af uddannelses-
forløbet på 10 lærer- og pædagogseminarier

Mål: Leg på streg er tilgængelig på 
MeeBook & Min Uddannelse

Det lykkedes at indgå 9 samarbejdsaftaler med lærer- og pædagogseminarier i hele landet. 
Aftalen indeholdt et tilpasset Leg på streg-undervisningsforløb til den respektive uddannelses-
institution, sparring med den tovholder på institutionen, som skulle gennemføre bevægelsesforlø-
bet, samt materialer til selve undervisningen. 

Kræftens Bekæmpelse stod for at afholde 4 kurser på seminarierne, hvor kommende lærere og 
pædagoger blev undervist i, hvordan Leg på streg kan give mulighed for at tænke bevægelse ind i 
den almindelige undervisning. Herefter overtog tovholderne undervisningen i bevægelse målrettet 
lærer- og pædagogstuderende, med afsæt i Leg på streg.

Leg på streg blev ligeledes udbredt til landets skoler via Center for Undervisningsmidler (CFU) i de 
fem regioner. I 2018-2020 blev Leg på streg-skabelonerne udlånt 392 gange til opstregninger i Dan-
marks skolegårde. I det tal indgår udlånshyppigheden fra CFU i fire regioner: UC VIA, UC Lillebælt, 
UC Syd, UC Capital og UC Sjælland. Da det var ikke muligt at fremskaffe data for udlån for UC Nord, 
indgår udelukkende tal fra de fire ovenstående regioner.

Ud over lån af skabeloner via CFU var der også mulighed for, at skolerne selv købte skabelonsættet 
hos Kræftens Bekæmpelse eller for, at skolerne lånte skabelonerne i deres kommune, hvis 
kommunen var samarbejdskommune i projektet.        

I 2019 blev Leg på streg digitalt tilgængeligt på tre undervisningsdatabaser: MeeBook og Min Ud-
dannelse, samt på Forløbsdatabasen. Formålet med digitaliseringen var at gøre materialet direkte 
tilgængeligt i lærernes interne samarbejds- og læringsplatforme. 

Samlet set blev Leg på streg-undervisningsforløbet downloadet mindst 537 gange. Det er muligt at 
der i systemerne er taget kopier af allerede downloadede forløb, hvorfor det reelle tal kan være lidt 
højere. Den relativt lave rate af downloads til undervisernes årsplaner kan skyldes, at alle skoler, 
der var tilknyttet projektet, havde fået udleveret undervisningsmaterialet som katalog, og at alle 
lege var tilgængelige på hjemmesiden www.legpåstreg.dk. En anden forklaring kan være, at der ikke 
var sat midler af til markedsføring af det digitale undervisningsmateriale målrettet lærerne.
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Mål: at sikre den fremtidige drift af Leg på streg hos en 
national aktør, som ønsker at videreføre konceptet

I foråret 2020 blev der indgået en 5-årig kontrakt med Ji Sport A/S, som har forpligtet sig til at sikre 
salg, markedsføring og levering af Leg på streg til relevante institutioner såsom skoler, kommuner, 
CFU ér og seminarier. 

Ji Sport A/S er en af de største leverandører af sportsrekvisitter til kommuner og skoler i Danmark. 
Leverandøren har været en stabil og loyal samarbejdspartner i projektet gennem mange år og har 
stået for at producere og sælge materialer til Leg på streg fra projektets begyndelse.

Leg på streg fastholdes så vidt muligt som samlet koncept, hvilket inkluderer et fortsat udbud af 
undervisningsmaterialer og kurser, samt videreudvikling af konceptet.

Med en 5-årig kontrakt følger Kræftens Bekæmpelse løbende med i den fortsatte drift af koncep-
tet. Støtten fra Ji Sport A/S går til udvikling af fremtidige bevægelsesaktiviteter for børn og unge i 
Kræftens Bekæmpelse.

     SIKRE FREMTIDIG DRIFT
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OPSUMMERING
Samlet set er to ud af de fem målsætninger i høj grad opnået, hvor det var afgørende at finde en 
aftager af konceptet hos en ekstern part. Målsætningen om at fremtidssikre projektet er med over-
dragelsen af Leg på Streg til Ji Sport A/S opfyldt, da den videre drift og forankring af aktiviteterne 
sikret de næste 5 år. Målsætningen om at digitalisere materialet er ligeledes blevet opfyldt, da Leg 
på streg-materialet blev digitaliseret og var tilgængeligt hos MeeBook og Min Uddannelse, samt på 
Forløbsdatabasen.

To mål blev i nogen grad opnået, hvor det lykkedes at indgå 9 ud af 10 samarbejdsaftaler med læ-
rer- og pædagogseminarier i Danmark. Ligeledes blev der indgået 42 ud af målsatte 49 samarbejds-
aftaler med kommuner i projektperioden.  

Målsætningen om at uddanne 3.600 lærere og pædagoger i Leg på streg blev kun delvis opfyldt, da 
det kun lykkedes at undervise 2.320 lærere- og pædagoger i perioden. En medvirkende årsag hertil 
er, at  flere af de planlagte kurser blev aflyst i foråret 2020 grundet udbruddet af Covid-19 i Dan-
mark.

Samlet set kan det  konkluderes, at det er lykkes at fremtidssikre konceptet Leg på streg. 
Afgørende for konceptets videre drift var en forankring hos en ny ejer, hvilket - med overdragelsen 
til Ji Sport A/S - er lykkedes. Med en ny ejer vil Leg på streg være fremtidssikret således, at flere 
børn fremadrettet kan få glæde af konceptet. 

Ligeledes er det, på trods af de udfordringer, som er opstået  grundet udbruddet af Covid-19 i 
Danmark, størstedels lykkes at sikre den optimale udbredelse af konceptets aktiviteter i perioden 
2018 - 2020. 
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Rapporten er tilgængelig i elektronisk form på www.cancer.dk/fagfolk/rapporter

2018: Når læring bliver til leg, bevægelse og trivsel
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/8861/1599122542/lps_evaluering_2018.pdf

2017: Et indblik i brugen af Leg på streg
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/0/8860/1599122503/lps_indblikibrugen_2017.pdf

2017: Kvalitativ undersøgelse af Leg på streg
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8863/1599122628/lps_kvalitativ_2017.pdf

2016: Evaluering af Leg på streg
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/2/8862/1599122592/lps_evaluering_2016.pdf
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