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FORORD
Dette undervisningsforløb som beskæftiger sig med Leg på streg henvender sig til lærer- og
pædagogstuderende. Forløbet er udarbejdet og testet i samarbejde med UC SYD, Videncenter
KOSMOS og Kræftens Bekæmpelse. Al materiale findes på www.cancer.dk/legpaastreg/
Leg på streg er allerede godt forankret i mange af landets kommuner, og det er derfor oplagt, at
kommende lærere og pædagoger allerede på deres studie får kendskab til konceptet, og bliver rustet
til at tænke bevægelse ind i undervisningen.
Der kan være flere måder at anvende materialet på, og det er muligt at tilpasse det til forskellige
målgrupper. Det er også muligt at bruge enkelte dele af undervisningsmaterialet, så det passer ind i
forskellige moduler.
Begrundelsen for at udvikle dette materiale er med ønsket om, at give kommende undervisere,
herunder lærere og pædagoger, kompetencer til at indtænke bevægelse i skolesammenhænge for at
styrke børns fysiske aktivitetsniveau.
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FAGBESKRIVELSE
FORMÅL
Formålet med dette materiale er at introducere den studerende til Leg på streg og implementere
fysisk aktivitet i den faglige undervisning. Materialet skal være med til at øge den didaktiske
bevidsthed omkring brugen af fysisk aktivitet som et supplement til en traditionel, stillesiddende
undervisning. Dette begrundes ud fra den seneste forskning, som har vist adskillige positive effekter
ved bevægelse i undervisningen.

INDHOLD
Den studerende vil blive introduceret til Leg på streg som et middel til at understøtte skolereformens
krav om minimum 45 minutters daglig bevægelse i løbet af skoletiden. Det vil give den studerende
konkrete redskaber til at integrere bevægelse i den faglige undervisning samt teknikker til at
videreudvikle rammerne for aktiviteten - alt sammen med udgangspunkt i konceptet Leg på streg.
I undervisningen stilles derskarpt på den studerendes evne til at kunne igangsætte fysiske aktiviteter
i den ellers traditionelt stillesiddende undervisning. Henunder får den studerende kompetencer til
løbende at tilpasse aktiviteten, så erfaring og læring er centrum for aktiviteten. Der er fokus på rollen
som igangsætter, observatør og anfører for aktiviteten. Ydermere vægtes det, at den studerende
optræder som rollemodel for modtagerne.
Forløbet er tredelt, og den studerende vil komme igennem en inspirationsdel, afprøvningsdel og en
dokumentationsdel. I alt er forløbet estimeret til otte lektioner (á 45 minutter).
Opbygningen af undervisningsforløbet bygger på erfaringerne fra to testforløb med lærer- og
pædagogstuderende i henholdsvis Haderslev og Esbjerg.

OVERORDNEDE UNDERVISNINGSMÅL
• At afgrænse den viden, der findes inden for koblingen mellem fysisk aktivitet og læring
samt definere de forskellige måder at forstå fysisk aktivitet på.
•

At formidle undervisningsmaterialet og de effekter, fysisk aktivitet har på faglige
præstationer, trivsel og sundhed.

•

At introducere Leg på streg og Aktivitetsmodellen samt definere de forskellige
elementers betydning.

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL
• At den studerende får en forståelse af forskellige former for fysisk aktivitet og de positive
effekter samt sammenhængen mellem læring og fysiske aktivitet.
•

At den studerende får kendskab til Leg på streg konceptet.
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1. DEL – INSPIRATIONSDELEN
Den studerende skal på denne del have indsigt i, hvorfor bevægelse integreret i undervisningen
er gavnlig for bland andet indlæring, motorik, trivsel, motivation og sociale relationer igennem en
kombination af teori og praksis. Inspirationsdelen er estimeret til i alt fem lektioner á 45 minutter.

BAGGRUND
Med afsæt i relevant forskning og den seneste evidens, vil den studerende få indsigt i samspillet
mellem fysisk aktivitet og læring samt hvilke konkrete effekter bevægelse i undervisningen har.
Ligeledes vil den studerende få indsigt i de elementer, der gælder for at opnå succes med en aktivitet
herunder, hvilke fokusområder og elementer der er afgørende for, at aktiviteten fungerer bedst. Den
studerende vil blive undervist i, hvordan en simpel aktivitet opbygges, udvikles og ændres undervejs,
så den tilpasses den specifikke målgruppe, situation og fagområde. Den studerende vil få opbygget
sine undervisningskompetencer til at implementere bevægelse i alle faglige sammenhænge.

UNDERVISNINGSMÅL 1. DEL TEORI
• At introducere den studerende til et udsnit af inspirationskataloget, hvori alle tre baner
bliver præsenteret samt undervise i den struktur aktiviteterne bygger på.
•

At præsentere forskellige strategier, der kan understøtte den studerende i at
videreudvikle og udforme egne bevægelsesaktiviteter på baggrund i Aktivitetsmodellen.

LÆRINGSMÅL 1. DEL TEORI
• At den studerende får et indblik i inspirationskataloget, og hvad det kan bruges til.
•

At den studerende får kendskab til Aktivitetsmodellen og kender til dens
anvendelsesmuligheder.

•

At den studerende kan undervise i aktiviteter, som kobler bevægelse på den faglige
undervisning.

UNDERVISNINGSMATERIALE
•
•
•
•

Formidlingsfilm
Undervisningshæfte
Power Point show
Inspirationskatalog

PLANLÆGNING AF LEKTION (DEN ESTIMEREDE TID ER EN LEKTION)
Undervisningen foregår i klassen, hvor den studerende bliver introduceret til Leg på streg konceptet,
får vist formidlingsfilmen, og i fællesskab får gennemgået og forklaret principperne bag Leg på streg.
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LEG PÅ STREG I PRAKSIS
Som en del af inspirationsdelen skal den studerende afprøve Leg på streg i praksis og lære
principperne bag konceptet. Dette er en vigtig del af inspirationsdelen, da den studerende gerne selv
skal stå for formidlingen af Leg på streg i deres praktikperiode.
Lektionerne har fokus på følgende elementer; stifte bekendtskab med aktiviteterne og deres
opbygning, videreudvikling og gennemgang af Aktivitetsmodellen, egne og fælles refleksioner ift.
muligheder, begrænsninger samt udfordringer med bevægelse i den faglige undervisning.

UNDERVISNINGSMÅL 1. DEL PRAKSIS
• At vejlede den studerende i dokumentationsopgaven.
•

At bistå den studerende med reflekterende og opklarende spørgsmål og svar.

•

At sørge for, at den studerende har forstået dokumentationssopgaven.

LÆRINGSMÅL 1. DEL PRAKSIS
• At den studerende kan anvende aktiviteterne fra inspirationskataloget.
•

At den studerende kan forstå Aktivitetsmodellen og kender til dens
anvendelsesmuligheder.

•

At den studerende kan undervise i aktiviteter og koble bevægelse på den faglige
undervisning.

•

At den studerende har forstået kravene i dokumentationsopgaven.

UNDERVISNINGSMATERIALE
•
•
•
•
•

Inspirationskatalog
Figurbanen, Bogstavbanen og Taltavlen
Leg på streg tasken
Dokumentationsopgave
Aktivitetsmodel

PLANLÆGNING AF LEKTION (DEN ESTIMEREDE TID ER TO LEKTIONER)
Undervisningen foregår både inde i klassen og udenfor på de tre baner (Figurbanen, Bogstavbanen
og Taltavlen). Underviseren forbereder aktiviteter fra inspirationskataloget og giver den studerende
indsigt i, hvordan forskellige aktiviteter foregår i praksis ved, at den studerende i fællesskab afprøver
et udsnit af aktiviteter fra inspirationskataloget. Efter hver aktivitet samles de studerende og
gennemgår de forskellige elementer i aktivteten ud fra Aktivitetsmodellen ledet af underviseren.
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GRUPPEOPGAVE
Efter afprøvning af aktiviteter i fællesskab skal den studerende selv afprøve aktiviteter og arbejde
med dokumentationsopgaven i mindre grupper á 3-4 personer. Gruppen skal udvælge en aktivitet fra
inspirationskataloget og gennemarbejde aktiviteten ud fra dokumentationsopgaven. Når aktiviteten
er afprøvet, øvet og den studerende har reflekteret med udgangspunkt i opgavearket, skal gruppen
fremføre den for resten af den studerende.
Opgavearket skal også bruges i den studerendes praktik og som udgangspunkt for
dokumentationsdelen. På den måde får den studerende kendskab til aktiviteterne, omfanget af
praktikopgaven og hvilke krav, der stilles til dem i dokumentationsdelen.

UNDERVISNINGSMÅL 1. DEL GRUPPEOPGAVE
• At bistå og vejlede den studerende efter behov i planlægningsfasen af praktikforløbet og
sørge for at indtænke aktiviteter, der forbinder fysisk aktivitet og faglig undervisning med
principperne fra Leg på streg.
LÆRINGSMÅL 1. DEL GRUPPEOPGAVE
• At den studerende kan integrere bevægelse i undervisningen og reflektere over sine valg.
•

At den studerende kan anvende Aktivitetsmodellen til at modificere aktiviteten, alt efter
dynamik, og forstå strukturen og mekanismerne i en fysisk aktivitet der er koblet til den
fagfaglig undervisning.

UNDERVISNINGSMATERIALE
•
•
•
•
•

Inspirationskatalog
Figurbanen, Bogstavbanen og Taltavlen
Leg på streg tasken
Dokumentationsopgave (opgaveark)
Aktivitetsmodel

PLANLÆGNING AF LEKTION (DEN ESTIMEREDE TID ER TO LEKTIONER)
Undervisningen foregår både inde i klassen og udenfor på de tre baner (Figurbanen, Bogstavbanen
og Taltavlen). Denne opgave er primært selvstændig, hvor den studerende forbereder en udvalgt
aktivitet. Den studerende skal gennemgå dokumentationsopgaven og fremføre deres aktivitet og
refleksioner for resten af klassen.
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2. DEL – AFPRØVNINGSDELEN
(PRAKTIKPERIODE)
Afprøvningsdelen er den del, hvor den studerende udforsker og afprøver så mange aktiviteter som
muligt i sin praktikperiode. Den studerende skal bruge sin viden fra inspirationsdelen og gennemføre
aktiviteter med inspiration fra det inspirationskatalog, der følger med Leg på streg. I løbet af
praktikperioden skal den studerende besvare den udleverede dokumentationsopgave, som skal
bruges, når de studerende mødes igen efter deres praktikophold, på dokumentationsdelen.

UNDERVISNINGSMÅL 2. DEL
• At bistå og vejlede den studerende efter behov i planlægningsfasen af praktikforløbet og
sørge for at indtænke aktiviteter, der forbinder fysisk aktivitet og faglig undervisning med
principperne fra Leg på streg.
LÆRINGSMÅL 2. DEL
• At den studerende kan integrere bevægelse i undervisningen og reflektere over sine valg.
•

At den studerende kan anvende Aktivitetsmodellen til at modificere aktiviteten, alt efter
dynamik, og forstå strukturen og mekanismerne i en fysisk aktivitet der er koblet til den
fagfaglig undervisning.

UNDERVISNINGSMATERIALE
•
•
•
•
•

Inspirationskatalog
Figurbanen, Bogstavbanen og Taltavlen
Leg på streg tasken
Dokumentationsopgave (opgaveark)
Aktivitetsmodel

PLANLÆGNING AF LEKTION
Den studerende sørger for at bruge Leg på streg konceptet i sin praktik.
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3. DEL – DOKUMENTATIONSDELEN
Med udgangspunkt i undervisningsforløbets inspirations- og afprøvningsdel skal den studerende
præsentere sin praktiske dokumentationsopgave for sine medstuderende.
I præsentationen skal den studerende have fokus på de fem elementer fra Aktivitetsmodellen,
eventuelle uforudsete problematikker, justeringer undervejs samt egne erfaringer og oplevelser fra
praktikperioden. Ved gennemført forløb modtager den studerende et modulbevis.
For at kunne modtage et kursusbeviset er kravet, at den studerende har deltaget på samtlige dele af
undervisningsforløbet, og at den studerende på dokumentationsdelen kan fremvise/fremlægge en
udarbejdet dokumentationsopgave, og deltager aktivt i feedback til sine medstuderende.

UNDERVISNINGSMÅL
• At vurdere, om den studerende har tilegnet sig viden og færdigheder til at forme,
videreudvikle, gennemføre og justere undervisning, der kobler fysisk aktivitet og
faglighed baseret på Leg på streg og Aktivitetsmodellen.
LÆRINGSMÅL
• At den studerende mestrer at undervise i en aktivitet, som kobler fysisk aktivitet og
faglighed.
•

At den studerende kan videreudvikle og se muligheder i aktiviteter samt justere en
aktivitet undervejs i undervisningen, så den passer til målgruppen.

UNDERVISNINGSMATERIALE
•
•
•
•
•

Inspirationskatalog
Figurbanen, Bogstavbanen og Taltavlen
Leg på streg tasken
Dokumentationsopgave (opgaveark)
Aktivitetsmodel

PLANLÆGNING AF LEKTION (DEN ESTIMEREDE TID ER TRE LEKTIONER)
Undervisningen foregår både i klassen og udenfor på de tre baner (Figurbanen, Bogstavbanen og
Taltavlen). Den studerende skal gennemgå dokumentationsopgaven og fremføre deres aktivitet
og refleksioner for resten af klassen enten i fællesskab eller i mindre grupper. Processen ledes af
underviseren.
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