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Leg på Streg III 
- Aktiviteter til dansk og matematik med fokus på mellemtrin 

 

Leg på Streg blev til i 2013 i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse (indehavere af konceptide), 

MOtivaTION ApS (udviklere af aktiviteter) og Ji Sport A/S (leverandør af aktivitetsudstyr). 

Det første Leg på Streg aktivitetskatalog blev en stor succes med udbredelse til mere end 200 skoler på 

omkring 1 års tid. 

MOtivaTION ApS og Ji Sport A/S har fortsat samarbejdet og samlet de mange erfaringer med materialet, 

videreudviklet og kvalificeret aktiviteterne for nu at kunne tilbyde en Leg på Streg II pakke, målrettet 

indskoling og mellemtrin med fokus på indskolingen. 

Indeværende aktivitetskatalog er tiltænkt som inspiration til den understøttende undervisning og 

inspiration til at få mere bevægelse ind i matematik- og danskundervisningen, denne gang med fokus på 

mellemtrinnet, men ligeledes med masser af inspiration til indskolingen. 

Vi finder det afgørende at læseren betragter materialets potentiale således at I får det optimale ud af 

materialet frem for at finde fejl, som sjældent er et problem. Aktiviteter som vurderes eller opleves 

udfordrende at få til at lykkes, men ellers er inspirerende, kræver ofte blot små finjusteringer før at I har et 

materiale og nogle handlemuligheder, som tilgodeser flere læringsstile og får arbejdet krop og bevægelse 

mere ind i undervisningen. 

Leg på Streg er et dynamisk koncept, som hele tiden er under udvikling. Mødet mellem udviklerne og 

praktikerne, kaster masser af inspiration af sig for alle parter, og er hele tiden med til at kvalificere Leg på 

Streg aktiviteterne. Derfor justerer vi løbende i Leg på Streg aktivitetskatalogerne, og tilbyder de seneste 

opdateringer ganske gratis, så husk at hold øje med MOtivaTION ApS facebookside eller hør Ji Sport A/S om 

seneste opdateringer. 

God fornøjelse! 

 
 

 

 

Ji Sport A/S 

Sønderskovvej 236 

9362 Gandrup 

Ordretelefon: 7026 7588 

Ordrefax: 7026 7688 

@: post@jisport.dk 

Web: www.jisport.dk 

MOtivaTION ApS 

Jagtvej 195, kld. tv. 

2100 København Ø. 

Kontor: 3927 4084 

Mobil: 2063 0158 

@: info@motivation.dk 

Web: www.motivation.dk 
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ORDKLØVERI   DANSK – BOGSTAVBANEN  

 
Leg på Streg materialer 

1 sæt markeringsbrikker med alfabetet 
4 x 6 mærkebånd i 4 forskellige farver 
4 whiteboard m/pen 
3 orange skumbolde Ø: 16 cm 
7 markeringsbrikker i 2 forskellige farver 
Asfaltkridt 
 
Egne materialer 
Læreren forbereder liste med ord inden for det ønskede emne 
 
Organisering 

- 3 startpladser (gule markeringsbrikker) placeres foran bogstavbanen med ca. 2 meters mellemrum 
- 2 skydezoner etableres rundt om banen, 2x2 røde markeringsbrikker ligges med ca. 10 meters mellemrum på de 2 

sidelinjer i 1 meters afstand fra bogstavbanen. En asfaltkridtstreg tegnes mellem de 2 markeringsbrikker på hver 
sidelinje 

- Eleverne inddeles i 4 hold, som tager 4 forskellige farvede mærkebånd på 
- Det ene hold udpeges som skytter 
- Skytterne fordeler sig på de 2 sidelinjer, og udnævner én boldhenter på hver sidelinje 
- De resterende 3 hold stiller sig på 3 rækker bag de gule markeringsbrikker 
- Hvert hold får tildelt de 5 samme ord af læreren, men i forskellig rækkefølge 
 
Aktivitetens gang 

- Når aktiviteten sættes i gang af læreren gælder det om for holdene at ”hente” og stave ét ord ad gangen 
- Hvis et hold har fået tildelt ordet: Have, skal den første elev hente ”H” på bogstavbanen, ved at løbe ind og røre ”H” 

med foden. Eleven løber retur til sit hold og næste elev løber ind og henter ”A” på samme måde. For hver gang et 
bogstav hentes noteres det på holdets whiteboard, som til sidst vil indeholde alle de ord holdet har stavet/hentet. 
Når alle bogstaver i ordet ”Have” er hentet, får holdet udleveret et nyt ord af læreren, og så fremdeles  

- Skytternes opgave er at forhindre Eleverne der løber ind på bogstavbanen i at hente bogstaver ved at ramme dem 
med boldene  

- Hvis en løber bliver ramt på vej hen til et bogstav, skal løberen løbe retur til sit hold uden bogstavet og næste elev 
skal forsøge at hente samme bogstav 

- Skytterne må kun kaste bolde ude fra skydezonerne, hvis boldene ryger ud bag skydezonerne skal skytterne selv 
hente boldene 

- Hvis en bold bliver liggende på banen, er det kun de 2 boldhentere, der må hente bolden. Boldhenterne kaster 
boldene tilbage til holdkammeraterne i skydezonen. Boldhenterne må også skyde fra skydezonen, men skal først og 
fremmest være god til at fordele boldene ligeligt 

- Skytterne må arbejde sammen ved at kaste bolde til hinanden, hvis en anden skytte er i en mere gunstig position for 
at ramme en løber 

- Hver skytte må kun have én bold på sig ad gangen 
- Hvis bolden rammer jorden først er en løber ikke ramt 

 
Aktivitetens afslutning 

- Når alle 3 hold har hentet alle deres bogstaver  
 

Differentiering 

- Der kan arbejdes med bogstavkendskab, hente bogstaver i alfabetisk rækkefølge, vokaler/konsonanter, de 120 ord, 
temaer som lande, dyr, film, ordklasser, diktat, osv. 

- Antallet af bolde er afgørende for hvor høj intensiteten er i aktiviteten og hvor hurtigt holdene får indhentet deres 
bogstaver 
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ORDSAMLER   DANSK – BOGSTAVBANEN  

 
Leg på Streg materialer 

1 ordklasseterning  
2 x 4 markeringsbrikker i 2 forskellige farver 
1 mærkebånd pr. fanger 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
 
Organisering 

- Eleverne deles i 5 hold, hvoraf 1 hold er fangere, (holdene skiftes til at være fangere) 
- 1 markeringsbrik placeres på midten af hver langside, ca. 1 meter fra langsiderne – holdenes startplads  
- 1 markeringsbrik i en anden farve placeres i hvert hjørne af banen - fangernes startplads 
- De 4 hold placerer sig ved hver deres markeringsbrik 
- Fangerne fordeler sig ved hver deres startplads og tager mærkebånd på 
- Læreren kaster ordklasseterningen, og i dette eksempel tager vi udgangspunkt i at den lander på Udsagnsord 
 
Aktivitetens gang 

- Det gælder nu for de holder der ikke er fangere at finde på 5 udsagnsord, som noteres på holdets whiteboard 
- Lige så snart et hold har fundet de 5 udsagnsord kan holdet begynde at samle bogstaver til ordene, ét ord ad gangen 

i den rækkefølge ordet staves 
- Den første person på hvert hold løber ind og samler det første bogstav, i det første ord, som f.eks. kunne være 

bogstavet ”H” i udsagnsordet: ”Hoppe”. Bogstavet samles ved berøring med foden 
- Der løbes tilbage til holdet, hvorefter næste elev løber ind på bogstavbanen for at hente næste bogstav i HOPPE, 

altså bogstavet ”O”, og så fremdeles 
- Så snart Eleverne begynder at løbe efter bogstaver må 2 på forhånd udpegede fangere forsøge at fange 

Ordsamlerne 
- Når en Ordsamler bliver fanget i forsøget på at hente bogstaver, løber Ordsamleren tilbage til holdet og næste elev 

på holdet forsøger at hente det samme bogstav 
- Hver gang en fanger har fanget en elev, skal fangeren lade sig udskifte med en ny fanger fra fangerholdet. Der 

roteres med uret således at fangerne hele tiden får nye startpladser 
- Når et hold er færdige med at samle alle 5 ord, venter de ved deres startplads til de andre hold er færdige 

 
Aktivitetens afslutning 

- Der spilles indtil alle hold har samlet deres 5 ord, og vinderne er dem der bliver først færdig 
- Alle samles på midten af banen og læreren spørger til holdenes løsninger. Holdene formidler deres udsagnsord for 

resten af klassen 
 

Differentiering 

- Der kan roteres så alle hold kommer til at blive fangere og alle har været rundt på alle startpladser 
- Holdene skal samle bogstaver i alfabetisk rækkefølge 
- Holdene skal samle vokaler og konsonanter skiftevis 
- Holdene skal samle to stavelsesord 
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ALLE	MINE	BOGSTAVER		 	 DANSK	–	BOGSTAVBANEN	  

 
Leg på Streg materialer 

Markeringsbrikker med tallene 1-4 
1 mærkebånd pr. fanger 
Asfaltkridt 
 
Organisering 

- En ydermarkering af bogstavbanen tegnes med asfaltkridt ca. 1 meter fra bogstaverne 
- Markeringsbrikkerne placeres med én på midten af hver langside, således at de ligger i rækkefølge fra 1-4 
- Eleverne deles i 4 hold, som placerer sig ved hver deres markeringsbrik 
- En fanger udpeges, placerer sig i centrum af banen og tager et mærkebånd på 
 
Aktivitetens gang 

- Læreren sætter aktiviteten i gang ved at kalde et hold frem, ved f.eks. at råbe: ”HOLD 1 TIL A, D, F, I OG K”  
- Eleverne fra hold 1 skal løbe nu fra deres startplads ind til et af nævnte bogstaver og retur til startpladsen 
- Hvis en elev bliver fanget, bliver eleven den nye fanger, og den gamle fanger går over på det hold den nye fanger 

kom fra 
- I næste omgang råber læreren f.eks.: ”HOLD 2 og HOLD 3 TIL BUS OG IS”, hvorefter Eleverne på de 2 hold skal løbe 

ind og røre ved ét af bogstaverne i de 2 ord 
- Der må gerne være flere elever, der løber til samme bogstav 
 

Aktivitetens afslutning 

- Aktiviteten stoppes når motivationen er dalende  
 

Differentiering 

- Der kan spilles med flere fangere 
- Der kan spilles med at holdene roterer med uret for hver omgang, så de får afprøvet forskellige udgangspunkter 
- Der kan spilles med de skal hente ord inden for de forskellige ordklasser 
- Med de større elever kan holdene være ordklasser i stedet for at have numre. De 4 hold kunne i stedet hedde: 

Udsagnsord, Navneord, Tillægsord og Egennavne. Læreren råber f.eks.: ”SPISE”, hvorefter de 4 hold skal finde ud af 
hvilken ordklasse ordet tilhører, og dernæst skal, i dette tilfælde, Udsagnsord-holdet løbe ind på banen for hver især 
at røre ved ét af bogstaverne i ordet SPISE. Hvis læreren f.eks. råber: ”HOPPE”, skal både Udsagnsord og Navneord 
løbe ind på banen for at røre ved et bogstav i ordet HOPPE 

- Der kan være en efterbearbejdning hvor holdene f.eks. skal bøje de udsagnsord, som er hentet 
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DANSKTROLD   DANSK – BOGSTAVBANEN 

 

Leg på streg materialer 

Mærkebånd til fangeren – Dansktrolden 
1 ordklasseterning 
Asfaltkridt 
 
Organisering 

- En ydermarkering af bogstavbanen tegnes med asfaltkridt ca. 1 meter fra bogstaverne hele vejen rundt 
- Alle Eleverne fordeler sig inde på bogstavnbanen 
- Læreren kaster ordklasseterningen, som f.eks. lander på Navneord 
 
Aktivitetens gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal Dansktrolden forsøge at fange de andre eleve 
- Hvis en elev bliver fanget af Dansktrolden, stiller personen sig på et bogstav umiddelbart i nærheden med spredte 

ben, f.eks. på bogstavet E 
- Der kan befries ved at en anden elev kravler igennem benene på den som er fanget samtidig med at den der er ved 

at blive befriet, skal sige et navneord med bogstavet E, førend befrielsen er endegyldig. Det kunne f.eks. være 
navneordet Elefant 

- Når der er gang i en befrier, har de to involverede ”helle”, men så snart navneordet er sagt har de ikke længere 
”helle” 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når motivationen er dalende 
 
Differentiering 

- Der kan spilles med at både den tilfangetagne og befrieren skal sige et navneord med det forbogstav den 
tilfangetagne står på, før befrieren tæller 

- Hvis der spilles med udsagnsord og den tilfangetagne står ved bogstavet S, skal denne nævne et udsagnsord med 
forbogstavet S i nutid f.eks. AT SPISE, befrieren skal dernæst danne en sætning med samme ord i ordets datidsform 
SPISTE før befrieren tæller 

- Der kan spilles med ental, flertal, bestemt og ubestemt form ved navneord, navnemåde, bydemåde, nutid og datid 
ved udsagnsord, bøjning og gradbøjning af tillægsord, sammensatte ord med videre  
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ORDKÆDE   DANSK – BOGSTAVBANEN 

 
Leg på streg materialer 

1 whiteboard m/pen pr. hold 
1 whiteboard m/pen til læreren 
1 markeringsbrik pr. hold 
 
Organisering 

- Der placeres en startplads (markeringsbrik) pr. hold rundt om bogstavbanen 
- Eleverne inddeles i grupper á 3 personer 
- Hver gruppe får udleveret 1 stk. whiteboard m/pen 
- Læreren har på forhånd noteret 20 ord på sin whiteboard 
 
Aktivitetens gang 

- Hvert hold får et ord af læreren, som de noterer på deres whiteboard, f.eks. HAVE 
- Holdet går tilbage til deres startplads, hvor de skal lave et sammensat ord, som de noterer på deres whiteboard, 

f.eks. HAVENISSE 
- Det gælder nu om for holdet samlet at løbe ind på bogstavbanen, ”hente” bogstavet ”N”, som ordet de har 

sammensat HAVE med starter, ved at røre N med foden og dernæst løbe retur til holdets startplads 
- Derefter skal de fortsætte ordkæden ved at finde på et sammensat ord med NISSE, f.eks. HUE, hvorefter de noterer 

ordet NISSEHUE på deres tavle, løber samlet ind og markerer på bogstavet H og løbe retur for at finde på et 
sammensat ord med HUE 

- De fortsætter ordkæden indtil de går kold, og når de er gået kold, skal de løbe til læreren, som udleverer et nyt ord, 
de skal sammensætte ord med og danne en ny ordkæde på samme måde som før 

- Holdene får 1 point for at lave ét sammensat ord, 2 point for at have lavet et sammensat ord med nr. 2 ord i kæden 
(altså 3 point indtil videre, yderligere 3 point for at have lavet et sammensat ord med nr. 3 ord i kæden og så 
fremdeles 

- Når først holdene har opgivet at bygge videre på en ordkæde, kan de ikke vende tilbage til ordkæden, men 
påbegynder i stedet en ny 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når et på forhånd aftalt antal minutter er gået, når alle lærerens forberedte ord er opbrugt eller når motivationen er 

dalende 
 
Differentiering 

- Hvis der skal være højere intensitet kan der løbes efter alle bogstaverne i de sammensatte ord 
- Opgaven kan også være at finde så mange sammensatte ord med 5 forskellige indledende ord f.eks. TOMAT, CYKEL, 

HESTE, STJERNE og SKOLE. Holdene starter med hvert deres ord, og holder der starter med TOMAT, finder f.eks. på 
TOMATSALAT, noterer det på tavlen og løber samlet ud til S for SALAT, dernæst finder de på TOMATKETCHUP, 
noterer det på tavlen og løber samlet til K. Sådan fortsætter de indtil de har udtømt sig for sammensatte ord med 
TOMAT, og så går de til CYKEL. Denne variant kører f.eks. 10 minutter, hvor holdene forsøger at finde på så mange 
sammensatte ord, med de 5 givne ord, som muligt. Det er tilladt at vende tilbage til f.eks. TOMAT igen, hvis man er 
kommet på endnu et sammensat ord med TOMAT 

- Der kan også spilles en variant, hvor læreren har en masse ord, hvoraf hvert hold får ét til at starte med. Når 
startskuddet løber skal de vende deres kort med et ord på, finde på et ord at sammensætte det med, notere det på 
deres tavle, løbe samlet til ét bogstav i det ord de har sat sammen med det givne ord og retur til læreren, som giver 
dem et nyt ord, og sådan fortsætter de til en aftalt tid er gået eller til alle ord er opbrugt. Holdet med flest 
sammensatte ord løber af med sejren 
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ORDFABRIKKEN   DANSK – BOGSTAVBANEN 

 
Leg på streg materialer 

1 stk. whiteboard m/pen pr. hold 
1 stk. markeringsbrik pr. hold 
 
Egne materialer 
Læreren forbereder ét eller flere kildeord 
 
Organisering 

- Eleverne inddeles i hold á 3-4 elever 
- Holdene placerer sig ved hvert deres startfelt/markeringsbrik, og udstyres med hver deres whiteboard og pen 
- Læreren oplyser kildeord og tema. Vi har taget udgangspunkt i kildeordet: ”Balletdanser”, og i ordklassen: 

”Tillægsord” 
 
Aktivitetens gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal hvert hold først og fremmest finde et tillægsord, som starter med det første 
bogstav i kildeordet: Balletdanser. Det kunne f.eks. være tillægsordet: BLÅ, hvorefter hele holdet løber til bogstavet 
B, og retur til deres startfelt for at notere det valgte tillægsord på deres whiteboard 

- Dernæst skal holdet finde et tillægsord med næste bogstav i kildeordet, altså bogstavet A, hvor det valgte tillægsord 
kunne være ALMINDELIG, hvorefter hele holdet løber til A og retur for at notere det valgte tillægsord, og så 
fremdeles indtil alle bogstaver i kildeordet er anvendt 

- Det gælder om hurtigst muligt at have løbet til og noteret tillægsord med alle bogstaver i kildeordet 
- Det er afgørende at hvert enkelt hold sørger for ikke at afsløre hvilke tillægsord de vælger, da de ellers vil forære 

løsningerne til de andre hold 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle hold har fundet et tillægsord for hvert bogstav i kildeordet 
 
Differentiering 

-  Ordklasseterningen kan anvendes i forbindelse med definition af hvilken ordklasse der skal arbejdes med 
- Der kan spilles en variation, hvor hvert hold først får f.eks. 3 minutter til at notere så mange ord som muligt, som 

starter med bogstaverne i kildeordet, og dernæst får de 4-5 minutter til at danne så mange sætninger som muligt 
med de ord de har noteret 
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PINGVIN-VANDRING   DANSK – FIGURBANEN   

 
Leg på streg materialer 

6 pingviner 
6 markeringsbrikker 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
Ordklasseterning 
 
Organisering 

- 6 markeringsbrikker placeres på linje med ca. 1,5 meters mellemrum foran figurbanen 
- Læreren laver 6 hold, som stiller sig bag hver deres markeringsbrik 
- Hvert hold får udleveret én pingvin og ét whiteboard m/pen 
- Læreren definerer fra start af hvor mange ord der skal løbes til, i dette tilfælde er det 5 ord 
 
Aktivitetens gang 

- Pingvin-vandring er en stafet, som indledes med at læreren kaster ordklasseterningen, og vi tager i dette eksempel 
udgangspunkt i at den lander på ”tillægsord” 

- Pingvin-vandring går nu ud på at holdene skal notere 5 tillægsord på deres whiteboard, og det kunne f.eks. være: 
Lækker, fin, stor, sur, og varm 

- Så snart hvert enkelt hold har skrevet deres tillægsord på deres whiteboard sker Pingvin-vandringen 
- Den 1. elev fra holdet tager pingvinen, løber ind og rører ved bogstavet ”L” med pingvinen, og løber dernæst retur 

for at aflevere pingvinen til næste elev. Den næste elev løber til bogstavet ”Æ”, og så fremdeles 
- Pingvin-vandringen er en stafet hvor pingvinen fungerer som depeche, og det gælder for holdene om at blive først 

færdig med at hente bogstaver til deres 5 ord 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle hold er færdige med at hente bogstaver 
- Læreren laver en fælles opsamling hvor de forskellige grupper fremlægger deres tillægsord. Det hurtigste hold 

starter, og sker det at ét eller flere ord ikke er tillægsord, vil det næsthurtigste hold have mulighed for at vinde med 
5 korrekte tillægsord 

 
Differentiering 

- Holdene skal gradbøje de ord de vælger i de respektive ordklasser 
- Der kan spilles med ”de 120 ord” terninger for de yngre elever, hvor holdene for hvert ord de har hentet, skal slå 

med en af terningerne, vælge et ord, skrive det på deres whiteboard og løbestave de enkelte ord på samme måde 
som beskrevet tidligere 

- Pingvin vandring kan spilles uden terning, hvilket gør aktiviteten mere styret af læreren i forhold til det faglige fokus 
som ønskes i undervisningssituationen 

- Der kan spilles med samme regler som i beskrivelsen, men med tekstanalyseterninger i stedet i forbindelse med 
opsamling af nøgleord i en tekst, et eventyr, en bog eller lignende, som der arbejdes med. Holdene kan uddybe de 
valgte nøgleord i en efterfølgende opsamling 
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6-DAGSLØB    DANSK – FIGURBANEN 

 
Leg på streg materialer 

2 bogstavterninger med bogstaverne: A, E, I, O, U, Y, Æ, Ø og Å 
2 bogstavterninger med bogstaverne: B, C, D, F, G, H, J, K, L og M 
2 bogstavterninger med bogstaverne: N, P, Q, R, S, T, V, W, X og Z 
1 Ordklasseterning 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
 
Organisering 

- 2 x 3 bogstavterninger placeres i 2 hjørner af figurbanen, diagonalt over for hinanden 
- Eleverne deles i 4 hold á 6 personer 
- Holdene placerer sig i hinkeruderne der afgrænser figurbanen. Der skal være én helt tom hinkerude á 12 felter 

mellem hvert hold. Eleverne på hvert hold stiller sig enkeltvis i hvert sit felt i holdets hinkerude i rækkefølge fra nr. 
1-6 

- 6-dagesløb spilles ”i urets retning” 
 
Aktivitetens gang 

- Læreren kaster ordklasseterningen, som f.eks. lander på ”NAVNEORD”  
- ”6-dagsløb” går nu ud på at holdene skal dyste i navneord og forsøge at erobre flere eleve over på deres hold ved at 

indhente holdet foran dem 
- Hvert hold ruller med en bogstavterning, hvis et hold slår bogstavet ”Æ” skal de sammen finde på et navneord som 

starter med Æ. Hvis et hold bestemmer sig for Æble, skal de nu løbestave ordet. Elev nr. 6 (bagerst i rækken) løber til 
”Æ” og rører det med foden, hvorefter der løbes retur til det tomme felt foran elev nr. 1. Dernæst løber elev nr. 5 til 
”B” og retur til det tomme felt foran ”den nye nr. 1”. På den måde bevæger holdet sig fremad, ét felt ad gangen 

- Holdet har noteret ordet æble på deres whiteboard, som hele tiden holdes af den elev som er forrest i rækken 
- Når holdet er færdige med at løbestave æble, kaster de terningen på ny, hvorefter de skal finde et nyt navneord 

med det bogstav som terningen lander på. Således bliver holdene ved med at bevæge sig fremad 
- Holdene skal hele tiden skiftes med at slå med konsonantterningerne og vokalterningerne 
- Hvis terningen lander på et bogstav de har haft, må holdet ikke genbruge det navneord de tidligere fandt på 
- Hvis holdet ikke kan komme på et navneord med det bogstav terningen lander på, så skal den forreste i rækken løbe 

om bag i køen i stedet for, hvorefter de må slå med terningen igen. En række uheldige terningekast, kan sætte 
holdet under pres, da holdet bag dem nærmer sig med hastige sasfaltkridt 

- Et hold kan indhente og nå et andet hold. Det sker hvis den forreste elev fra et hold når ind og står i samme felt, 
som den bagerste fra holdet foran. Hvis dette sker vinder de en ekstra elev over på deres hold og har en fordel når 
næste omgang startes 
 

Aktivitetens afslutning 
- Der spilles på tid og hvis ingen af holdene har nået hinanden inden tiden er gået, har det hold som er tættest på et 

andet hold vundet 6-dagesløb 
 
Differentiering 

-  De yngre elever kan benytte ”de 120 ord” terningerne, hvorfra den forreste i rækken, som hele tiden kaster 
terningen skal vælge et af de ord terningen lander på. Det valgte ord læses højt og Eleverne på holdet skal stave til 
ordet for at komme fremad, nøjagtig på samme måde som ovenstående beskrivelse. Ved introduktionen af 
aktiviteten kan man nøjes med at benytte de almindelige 6-sidede terninger, hvormed de blot skal løbe det antal 
felter fremad, som terningen lander på for der igennem først at lære systemet i at bevæge sig fremad i aktiviteten. 
Ved overgangen til den oprindeligt tænkte aktivitet, kan læreren også udlevere ord til de enkelte hold efterhånden 
som de får løbestavet de ord de bliver givet. På den måde arbejder de sig langsomt fremad mod den oprindeligt 
tænkte udgave. Hvem ved, måske I finder på en bedre udgave på vejen ☺ 
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10 HURTIGE    DANSK – FIGURBANEN 

 
Leg på streg materialer 

4 x 10 markeringsbrikker i 4 forskellige farver 
4 x 10 ærteposer i 4 forskellige farver 
Mærkebånd til alle elever i 4 forskellige farver 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
29 markeringsbrikker m/bogstaver 
1 ordklasseterning 
 
Organisering 

- De 29 markeringsbrikker m/bogstaver spredes ud på figurbanen således at f.eks. det spraymalede bogstav A og 
markeringsbrikker m/bogstavet A ikke kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af hinanden 

- Eleverne deles i 4 hold, som hver får tildelt 10 markeringsbrikker og 10 ærteposer i hver deres farve. Derudover får 
hvert hold 1 whiteboard m/pen 

- De 10 markeringsbrikker hvert hold har fået ligges med et par meters mellemrum foran og parallelt med figurbanen. 
Dette er startfelter for de 4 hold, og samtidig nogle brikker hvert hold skal bruge i aktiviteten 

 
Aktivitetens gang 

- Læreren kaster ordklasseterningen, og den lander f.eks. på EGENNAVN 
- ”10 Hurtige” går ud på at holdene skal dyste i en stafet om at finde på og løbestave 10 Egennavne 
- Det foregår ved at holdet finder på et Egennavn, f.eks. TIVOLI, som skrives på holdets whiteboard 
- Når TIVOLI er noteret skal én elev fra holdet løbe til bogstavet T for at placere holdets markeringsbrik på bogstavet. 

Eleven løber retur, hvorefter den næste elev løber til næste bogstav I for at ligge en ærtepose ved siden af 
bogstavet. Tredje elev løber til bogstavet ”V”, ligger en ærtepose og så fremdeles 

- Ved forbogstaverne ligges der til enhver tid en markeringsbrik i holdets farve mens der ligges ærteposer i holdets 
farve ved resten af bogstaverne i et ord 

- Når holdet er færdige med ordet samler den næste i køen alle holdets ærteposer ind mens deres markeringsbrik på 
bogstavet T bliver liggende 

- Derefter finder holdet på et nyt Egennavn, som noteres på holdets whiteboard og dysten fortsætter. Det er en 
fordel at finde på Egennavne, hvis forbogstav findes i samme figur, som holdet allerede har en markeringsbrik i, da 
dette giver flere point  

- Når en markeringsbrik ligger over et bogstav på figurbanen, betyder det at bogstavet ikke længere kan bruges som 
forbogstav til et nyt ord (vær opmærksom på at der er 2 af hvert bogstav, så der kan f.eks. i alt vælges 2 egennavne 
med T). Det vil forekomme at holdene af og til finder på et ord, hvis forbogstav allerede er brugt 2 gange, hvilket 
dels giver en forgæves løbetur og betyder at holdet skal finde på et nyt ord 

- Selvom et bogstav er dækket med en markeringsbrik kan en ærtepose stadig ligges ved siden af, når et hold er ved 
at løbestave et af deres ord 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle 4 hold har løbet de ”10 hurtige” tildeles holdene point (4, 3, 2 og 1 point for placeringerne 1-4) 
- Der gives yderligere 2 point pr. markeringsbrik 
- Hvis et hold har 2 markeringsbrikker i samme figur gives 4 point pr. markeringsbrik i figuren 
- Hvis et hold har 3 markeringsbrikker i samme figur gives 6 point pr. markeringsbrik i figuren 
- Hvis et hold har 4 markeringsbrikker i samme figur gives 8 point pr. markeringsbrik i figuren 
- Læreren kontrollerer hvor mange point de forskellige hold har ved at krydstjekke med whiteboard og holdets 

farvede markeringsbrikker 
 

Differentiering 

-  Hvis det viser sig at de enkelte hold har for meget fokus på hver deres egen figur, så kan man spille med at de første 
5 ord man finder på inden for den pågældende ordklasse skal findes ved brug af bogstavterninger, som definerer 
forbogstav på ordene 
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RUNDKØRSEL    DANSK – FIGURBANEN 

 
Leg på streg materialer 

Ingen 
 
Organisering 

- Eleverne fordeler sig med lige mange i hver figur undtaget cirklen i centrum 
- Hver anden figur udnævnes til at være henholdsvis navneord eller udsagnsord, hvilket i alt betyder at der vil være 4 

figurer af hver af de 2 ordklasser. Eleverne i figurerne er samme ordklasse som figuren de er i 
 
Aktivitetens gang 

- Rundkørsel går ud på at eleverne dels skal nå at fange elever fra andre figurer inden de er nået en runde i 
rundkørslen, og dels skal eleverne selv sørge for ikke at blive fanget 

- Aktiviteten sættes i gang ved at læreren råber enten et navneord, et udsagnsord eller et ord som er både navneord 
og udsagnsord. Læreren kunne f.eks. råbe: ”LØBE”, hvorefter alle elever i udsagnsords-figurer skal løbe en runde i 
rundkørslen (med uret), hvor det handler om at fange foran løbende elever og undgå selv at blive fanget. Der skal 
løbes på ydersiden af figurerne 

- Hvis en elev når hele vejen rundt i rundkørslen og får én fod inden for i sin figur uden at blive rørt eller selv at røre 
nogen fortsætter eleven som hidtil i næste runde 

- Hvis en elev bliver rørt, trækker eleven ind mod midten og stopper sit løb. Når alle er nået rundt i rundkørslen skal 
alle der blev fanget gå ind i samme figur, som den de blev fanget af 

- Den der lykkes med at fange en anden elev skal fortsætte sit løb hele vejen rundt i rundkørslen, så eleven ikke selv 
bliver fanget 

- Når alle er nået hele vejen rundt i rundkørslen og dem der blev fanget har fundet vej ind i deres nye figurer, råber 
læreren et nyt ord. Hvis det f.eks. er et udsagnsord udspiller samme scenarie sig som før, men hvis det er et ord, 
som både kan være navneord og udsagnsord, f.eks.: ”KLEMME” (en klemme, at klemme), så skal alle elever løbe en 
runde i rundkørslen 
 

Aktivitetens afslutning 
- Aktiviteten afsluttes efter en på forhånd aftalt tid, f.eks. 10 minutter 
- Vinderne, hvis en sådan skal findes, er figuren med flest elever i 
 
Differentiering 

-  Der kan arbejdes med flere ordklasser, og der kan spilles med at elever, som træder ud af egen figur ved en fejl, 
overgår til figuren ved siden af og med uret. På den måde koster det at være medløber 
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STJÆL ORD    DANSK – FIGURBANEN 

 
Leg på streg materialer 

Alle ærteposer 
2 forskellige farver mærkebånd, 1 mærkebånd pr. elev 
Asfaltkridt 
1 whiteboard m/pen 
 
Organisering 

- Der tegnes en midterlinje med asfaltkridt, så figurbanen deles i 2 halvdele 
- Ærteposerne placeres bag hver holds baglinje med lige mange af hver farve bag hver baglinje 
- De forskellige farver på ærteposerne indikerer forskellige ordklasser: 

Blå: Navneord 
Rød: Udsagnsord 
Gul: Tillægsord 
Grøn: Egennavn 

- Eleverne deles i 2 hold, placerer sig på hver deres banehalvdel og tager hver deres farve mærkebånd på 
 
Aktivitetens gang 

- ”Stjæl ord” går ud på at de 2 hold skal forsøge at stjæle ærteposer fra hinanden og samtidig forsvare deres egne 
ærteposer 

- Hvert hold har ”helle” på egen banehalvdel og bag modstandernes baglinje 
- Hvis en elev bliver taget på modstandernes banehalvdel skal vedkommende gå eller løbe tilbage til eget område for 

at kunne deltage igen 
- Hvis en elev bliver fanget på modstandernes banehalvdel med en ærtepose i hånden skal eleven lægge ærteposen 

tilbage bag modstandernes baglinje og løbe tilbage til egen banehalvdel for at kunne deltage igen 
- Der må kun stjæles én ærtepose ad gangen og den skal bæres synligt 
- Der spilles på tid og når tiden er gået skal én elev fra holdet med færrest ærteposer placere sig i den ende af banen, 

hvorfra det er muligt at læse bogstaverne. Elleven skal fra sidelinjen kaste en af holdets ærteposer efter en figur på 
figurbanen 

- Hvis eleven kaster en grøn ærtepose ind i midtercirklen må elevn vælge et af bogstaverne: Å, R og S som forbogstav 
til et Egennavn. Hvis eleven kan nævne et Egennavn med et af de 3 bogstaver, får holdet tildelt 1 point 

- Serven skifter og det andet hold forsætter på samme måde 
- Hvis en elev rammer forbi en af figurerne kan der ikke scores point til holdet med denne ærtepose 
- Zonen hvor der kastes fra, skal laves ud fra Elevernes forudsætninger. Det må hverken være for nemt eller for svært 

at ramme ind i en figur med en ærtepose, men udgangspunktet er fra sidelinjen. Holdene skal hele tiden kaste efter 
en ny figur, og for hvert kast skifter holdene kasteren ud således at det først er muligt at kaste sin anden ærtepose, 
når alle andre elever fra holdet har kastet en ærtepose 

- Eleverne kan samarbejde med sine holdkammerater om at finde på ord eller der kan spilles med at den elev, som 
rammer ind i den korrekte figur selv skal finde på et ord inden for den ordklasse ærteposen indikerer og med 
forbogstavet på et af de bogstaver, som forefindes i figuren 
 

Aktivitetens afslutning 
- Stjæl Ord slutter når alle ærteposer er kastet og læreren gøre dysten op, hvis der er behov for det 
 
Differentiering 

- Når et bogstav er brugt, ligges ærteposen oven på bogstavet, hvilket indikerer at bogstavet ikke må benyttes igen 
med den respektive ordklasse. Således stiger sværhedsgraden, samtidig med at der kan spilles taktisk i forhold til at 
score point på de svære bogstaver 

- Når Eleverne har kastet en ærtepose ind i en figur kan læreren stille uddybende spørgsmål til gradbøjning af ord i 
tider, ental, flertal med videre 
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TALTROLDENE   MATEMATIK – FIGURBANEN 

 
Leg på Streg materialer 

33 markeringsbrikker 
1 sæt markeringsbrikker med tallene 0-9 
Magnetiske tal og regnearter 
8 whiteboards m/pen 
 
Organisering 

- 10 markeringsbrikker med tallene 0-9 placeres uvilkårligt på banen, dog skal tallet 1 lægge i modsat ende af det 
opstregede 1-tal og så fremdeles med de øvrige tal 

- 1 stk. markeringsbrik placeres oven på hvert tal inkl. bogstavet O, som anvendes som tallet 0 i denne aktivitet. Dette 
for at gøre det lidt sværere at se tallene fra afstand 

- Ved 1-tallerne placeres magnetiske 1-taller, ved 2-taller magnetiske 2-taller og så fremdeles 
- De 5 forskellige magnetiske regnearter placeres uvilkårligt under hver deres markeringsbrik, men på et bogstav frem 

for et tal 
- Eleverne deles i 8 grupper á ca. 3 elever og hver gruppe får 1 whiteboard 
- En startplads pr. gruppe markeres med en markeringsbrik, som lægges ca. 5 meter fra banen i læseretningen 
- Grupperne stiller sig ved hver deres markeringsbrik med front mod banen 
- Èn gruppe tildeles den tvivlsomme ære at være taltroldene 
 
Aktivitetens gang 

- Aktiviteten sættes i gang ved at taltroldene giver instrukser om hvilken regneart de andre elever skal bruge for at nå 
frem til et bestemt facit. Vi tager eksempel i regnearten + og et facit på 37 

- I grupperne skal de nu lave et regnestykke bestående af to tal, der til sammen giver et facit på 37. Det kunne f.eks. 
være 12 + 25 

- En elev fra hver gruppe skal nu løbe ud på banen for at finde ét ciffer ad gangen og bringe det retur til gruppen. I 
vores eksempel ville en elev på gruppens første tur skulle hente et 1-tal, næste tur et 2-tal, 3. tur regnearten +, 4. 
tur tallet 2 og 5. tur tallet 5, hvorefter de højt og tydeligt råber: ”FÆRDIG2, når den sidste er nået ind til gruppen og 
de har fået sat de magnetiske tal og regnearten på whiteboardet, så regnestykket er opstillet 

- Regnestykket kan tjekkes efter af Taltroldene 
- Den gruppe som kommer sidst med sit regnestykke er taltroldene i næste omgang 
- Magnetiske tal og regnearter lægges tilbage under de rette markeringsbrikker alt imens at taltroldene bestemmer 

regneart og facit for et nyt regnestykke 
 

Aktivitetens afslutning 

- Når aktiviteten har kørt tilstrækkeligt med omgange 
 

Differentiering  

- Sværhedsgraden kan øges ved at sætte forskellige regnearter i spil, f.eks. ved at taltroldene vælger regnearterne + 
og x, og giver ordren: ”I skal bruge 2 plusser og ét gange for at få resultatet 24” 

- Der kan opstilles specifikke regneregler, hvis I f.eks. oplever at eleverne er så kvikke at de f.eks. altid vælger 1 + det 
tal som så giver det ønskede facit. En regneregel kunne her være at eleverne skal finde frem til facit via 2 tocifrede 
tal 

- Opgaverne kunne f.eks. også være at de skal lave talrækken fra 1-10, at de skal hente tabeller i små grupper, etc. 
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REGNEROKKERNE   MATEMATIK – FIGURBANEN 

 

Leg på Streg materialer 

1 sæt markeringsbrikker med tal (0-9) 
Magnettal 
12 markeringsbrikker 
4 sæt mærkebånd 
2-4 skumbolde Ø: 16 cm 
1 whiteboard pr. hold 
 
Organisering 

- 4 stafetbaner etableres med 2 meters mellemrum mellem hver bane, med 8 markeringsbrikker 

- 2 ”skydezoner” etableres med 2 markeringsbrikker på hver langside af figurbanen 

- Markeringsbrikkerne med tallene 0-9 placeres rundt om i figurbanen og magnettallene placeres 3-5 meter bag 

figurbanen i modsatte ende af hvor holdene har taget opstilling – dette er en ”helle-zone” 

- Eleverne inddeles i 5 hold, hvoraf 4 tager hver deres farve mærkebånd på. Sidste hold er Regnerokkere 

- Hvert hold tager opstilling i en kø bag hver deres markeringsbrik og læreren stiller sig ved start 

- Regnerokkerne placerer sig i skydezonerne på langsiderne, så der står ca. lige mange på hver langside 
- Alle Regnerokkerne er skarpskytter, som skaber Ragnarok midt i alle udregninger, talkendskab m.v. 
- Regnerokkerne får udleveret én skumbold pr. 2 Regnerokkere (ammunition) 
 
Aktivitetens gang 

- Regnerokkerne går ud på at hvert hold skal indsamle f.eks. 7-tabellen i magnettal, og tallene skal hentes ét ad 

gangen, samtidig med at eleverne ikke bliver skudt af Regnerokkerne 

- Når aktiviteten sættes i gang, løber én elev fra hvert hold ind til ét af de to 7-taller på banen og fortsætter direkte 
mod magnettallene i ”helle-zonen”, hvor et magnet 7-tal samles op og løbes tilbage til sit hold 

- Hvis eleven kommer ind bag markeringsbrikken uden at blive skudt, er 7-tallet hentet og næste elev skal nu hente 

tallet 14 

- Dette gøres ved at eleven først løber til et 1-tal og et 4-tal på banen for dernæst at løbe til ”helle-zonen” og hente 

magnettallene 1 og 4 

- Hver gang en elev kommer tilbage med et tal uden at være ramt af en Regnerokker, sættes tallet i rækkefølge på 

whiteboardet 

- Hvis en elev bliver ramt af en bold inden ”helle-zonen”, løber eleven retur til sit hold uden et tal og næste elev 

forsøger at hente samme tal 

- Hvis en elev bliver ramt af en bold med et magnettal i hånden afleveres de(t) til læreren og næste elev forsøger at 

hente samme tal 

- Det er tilladt for Regnerokkerne at løbe ind på banen for at hente skumbolde, så længe at de udelukkende beskyder 
”fjenden” fra skydezonen 

- Eleverne behøver ikke at løbe i en lige linje mellem de 2 markeringsbrikker. Det kan betale sig at løbe i en stor bue 
væk fra de Regnerokkere, der har skumbolde 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle hold har hentet 7-tabellen 
 
Differentiering 

- Der kan indsamles facit på regnestykker, som forberedes af læreren, f.eks. 10 regnestykker med forskelligt facit 
(f.eks.: 48 + 54, hvor 102 skal indsamles) 

- Eleverne forbereder selv regnestykkerne ud fra retningslinjer lavet af læreren. Der skal f.eks. hentes tal til nævnere 
og tællere i brøkregningen  
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REGNEZONEN		 	 	 MATEMATIK	–	FIGURBANEN 

 
Leg på Streg materialer 

9 markeringsbrikker 
Asfaltkridt 
1 whiteboard m/pen pr. gruppe 
 
Organisering 

- 1 stk. markeringsbrik placeres oven på hvert enkelt tal på figurbanen 
- 5 meter fra læseretningen af figurbanen tegnes en parallel asfaltkridtstreg. Zonen mellem denne asfaltkridtstreg og 

figurbanen kaldes for ”kommunikationszonen” 
- Eleverne inddeles i 4 så vidt muligt lige store grupper 
- Hver gruppe placerer sig yderligere 5 meter væk fra asfaltkridtstregen med et par meters afstand til hinanden 
- Grupperne stiller sig tæt sammen og der tegnes en cirkel omkring hver gruppe. Denne cirkel er hver gruppes 

Regnezone 
- Eleverne i Regnezonen får udleveret et whiteboard m/pen 
- Aktiviteten forklares og grupperne beslutter derefter hvordan de vil fordele ressourcerne til at løse opgaven. 2 

elever i hver zone kan anbefales. Ressourcerne skal fordeles mellem 1) Regnezonen i gruppens cirkel, 2) 
Kommunikationszonen og 3) Figurbanen 

- Når aktiviteten er forklaret og ressourcerne fordelt, skal gruppemedlemmerne som er placeret på selve figurbanen, 
finde 5 ord inden for det valgte emne, f.eks.: Tillægsord og ordene: ”Lille” og ”Dejlig”, kunne f.eks. være to af 
gruppemedlemmernes ord 

- Læreren har på forhånd forberedt 15 tillægsord som grupperne skal finde summen på, ordene udleveres til 
grupperne i forskellig rækkefølge – Dog skal alle ord afleveres til eleverne på figurbanen 

 

Aktivitetens gang 

- Det gælder om for eleverne i Regnezonen at finde summen på hvert af de 5 tillægsord. Dette gøres ved at 
gruppemedlemmerne på figurbanen skal finde ud af hvilke tal der gemmer sig i samme figur, som bogstaverne i 
deres valgte tillægsord. Tillægsordet ”Lille” gemmer f.eks. på tallene L: 9, i: 3, L: 9, L: 9 og E: 2 

- Alle gruppers valgte tillægsord skal kommunikeres via medlemmerne på figurbanen til medlemmerne i 
kommunikationszonen og videre til Regnezonen 

- Der må kommunikeres så mange bogstaver og tal ad gangen som eleverne kan håndtere 
- Det anbefales at grupperne kommunikerer ved at tale lavt til hinanden 
- I Regnezonen samler de værdierne for hvert enkelt valgt tillægsord, og forsøger at holde dem adskilt fra hinanden, 

da antallet af korrekt udregnede værdier for hvert enkelt tillægsord vil være afgørende for hvem der vinder denne 
dyst. Værdien for tillægsordet er f.eks. 32 og findes ved at ligge de 5 tidligere nævnte/fundne tal sammen 

- Hver gang der er samlet 5 ord roterer grupperne indbyrdes, således at alle elever kommer til at være i Regnezonen 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle grupper har fået indsamlet summen af hvert af deres 15 tillægsord 
 

Differentiering 

- Værdien af ordene kan varieres i forhold til at læreren indsætter forskellige regnearter til de indsamlede ord 
- Aktiviteten kan startes omvendt, således at eleverne i Regnezonen får udleveret en værdi f.eks: 25. Holdene skal ud 

fra sammes struktur nu indsamle bogstaver/ord som giver en værdi på 25 
- Ved pointlighed kan dem der blev først færdige belønnes eller en ekstra regneopgave i hurtig hovedregning kan 

gives, og det kunne være den samlede sum af deres 5 tillægsord 
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REGNERUNDEN   MATEMATIK – FIGURBANEN 

 

Leg på streg materialer 

9 markeringsbrikker med tal fra 1-9 
1 whiteboard m/pen pr. gruppe 
 
Organisering 

- Markeringsbrikkerne placeres i en cirkel rundt om figurbanen 
- Eleverne deles i 9 hold, som fordeler sig ved hver markeringsbrik 
- Hvert hold får udleveret et whiteboard m/pen  
- Eleverne laver en rækkefølge for hvornår de skal løbe indbyrdes på deres hold 
 
Aktivitetens gang 

- Cirkelstress går ud på at læreren råber f.eks. 5 tal (facit) højt, f.eks.: ”24, 48, 53, 87 OG 105” 
- Nu gælder det for hvert hold om at først og fremmest at løbe værdien 24 så hurtigt som muligt 
- Det foregår ved at 1. elev på holdet spurter i en cirkel rundt om banen og de andre hold, alt i mens resten af holdets 

eleve udregner hvilke tal der skal indgå i deres regnestykke for at de kan få værdien 24.  
- Tallet på den markeringsbrik de står ved SKAL indgå i alle deres regnestykker. Hvis et hold står ved 

markeringsbrikken 5 skal tallet 5 indgå i regnestykkerne 
- Regnestykkerne skal som minimum bestå af 3 led og 2 regnearter, og kunne i dette f.eks. være: 3 x 5 + 9 = 24. 

Hvorvidt I har fokus på regneregler eller ej er op til jer 
- Når et hold har lavet et regnestykke noteres det på deres whiteboard 
- Det betyder at når 1. elev har løbet en runde og er kommet retur, så skal holdet ”løbe” regnestykket ved at næste 

elev løber ind på figurbanen for at røre tallet: ”3” med foden, hvorefter eleven løber tilbage til holdet og sender 
næste elev af sted. Denne elev løber ind på banen for at røre tallet 5 og retur, og når den næste elev i rækken løber 
ind for at røre tallet 9, skal de sende en elev af sted, som løber en hel runde om figurbanen mens resten af holdet 
begynder at lave det næste regnestykke, som skal give 48, hvorefter samme procedure gentager sig indtil de har 
lavet femte og sidste regnestykke, som skal give 105 

- Det gælder om for holdene at blive først færdig med deres regnestykker 
 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle 5 regnestykker er lavet af alle hold 
 
Differentiering 

- Præmissen for aktiviteten kan ændres i forhold til at sænke eller øge sværhedsgraden. Dette kan gøres ved at 
opstille regler om benyttelse af flere eller færre regnearter, at primtal skal indgå, at regneregler skal overholdes 
med videre, og man kan som lærer også vælge at differentiere opgaven fra hold til hold ved på den måde at sørge 
for at hvert hold er sammensat således at den præmisse de bliver stillet matcher det niveau de er på (som at spille 
golf med handicap) 

- Der kan byttes startplads efter hver omgang, så holdene ikke har det samme tal under hele aktiviteten, hvilket 
skaber variation og større udfordring 

- Til forberedelse kan eleverne i grupper forberede forskellige resultater til hinanden. De kan ligeledes definere hvor 
mange og hvilke regnearter, der skal indgå i regnestykkerne 
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TABELSALAT   MATEMATIK – FIGURBANEN 

 

Leg på streg materialer 

Asfaltkridt 
 
Organisering 

- Læreren noterer et tal fra 2-9 i samme antal hinkeruder, som der er elever i klassen. Hvis der f.eks. er 24 elever i 
klassen, så skal læreren notere ét tal fra 2-9 i 24 hinkeruder (dem der omgiver banen) 

- Ved eksemplet med 24 elever i klassen, skal læreren notere tal i 6 hinkeruder på hver af banens 4 sider, og der må 
gerne være spredning mellem hinkeruderne og et system, der er til at afkode 

- Eleverne vælger én hinkerude hver at stille sig i, og de lægger godt mærke til tallet i hinkeruden. Hvis en elev f.eks. 
står i en hinkerude med tallet 4, kan det godt betale sig lige at øve 4-tabellen i hovedet, og også gerne fortsætte 
efter 40 

- Læreren placerer sig i cirklen i centrum af banen 
 
Aktivitetens gang 

- Tabelsalat starter ved at læreren råber et tal, f.eks.: ”32”  
- Alle de elever hvis tal går op i 32 (2, 4, 8) skal nu ud at løbe for at finde en ny plads  
- Læreren træder hurtigt ind i et tomt felt, hvorved at der ikke løngere er felter nok til de elever, som løber rundt i 

figurbanen 
- En elev vil stå tilbage, og denne elev stiller sig ind i centrum og råber et nyt tal, og så fremdeles 
- Hvis der råbes: ”TABELSALAT”, skal alle bytte plads 
- Det er ikke tilladt at bytte med naboen i en ”Tabelsalat”  

 

Aktivitetens afslutning 
- Når motivationen er dalende 
 
Differentiering 

- Der kan spilles med regnestykker med forskellige regnearter, f.eks. 64 – 44 = 20, hvor resultatet er det tal eleverne 
agerer efter i forhold til om det tal de står på går op i 20 
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KOORDINAT	SPAGAT	 	 MATEMATIK	–	FIGURBANEN 

 
Leg på Streg materialer 

2 vokalterninger 
2 konsonantterninger med bogstaverne: B, L, M, D, C, H, J, K, F og G 
2 konsonantterninger med bogstaverne: R, X, Z, S, Q, V, W, P, N og T 
9 markeringsbrikker 
 
Egne materialer 

Koordinatsystemer (kun med 1. kvadrant) til alle hold 
Blyanter til hvert hold 
 
Organisering 

- Eleverne inddeles i 6 hold, som placerer sig ved hver deres startfelt (hinkerude af 12 felter). Da 3 hold deles om hver 
deres sæt bogstavterninger, skal holdene der deler bogstavterninger placere sig hensigtsmæssigt i forhold hertil 

- Hvert hold får udleveret en bogstavterning og et koordinatsystem eller skal selv lave deres eget koordinatsystem på 
et stykke ternet A4 papir 

- Der stilles én markeringsbrik oven på hver af de 9 tal på figurbanen, således at de ikke lige kan aflæses på lang 
afstand uden at løbe 

 
Aktivitetens gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal en elev fra hvert hold rulle den bogstavterning de har. Hvis f.eks. terningen lander 
på bogstavet B, så skal første elev på holdet løbe ind på figurbanen for at finde B og aflæse hvilket tal, der står i 
samme figur som B. I dette tilfælde er det tallet 7, som er X-koordinaten i holdets første talpar 

- Når den første elev på holdet er nået tilbage, skal holdet slå med en anden bogstavterning, som så f.eks. lander på 
bogstavet K, hvorefter eleven løber ind på banen, finder bogstavet K og aflæser hvilket tal, der findes i samme figur 
som K. Dette er tallet 1, som eleven løber tilbage til holdet og fortæller. Holdet har nu fundet Y-koordinaten, og det 
første talpar er dermed (7, 1), hvilket noteres i deres koordinatsystem 

- Med udgangspunkt i at Koordinat Spagat handler om at danne talpar, som skal noteres i koordinatsystemer, så kan I 
blandt andet lave følgende forskellige aktiviteter/konkurrencer: 
a) Holdene konkurrerer om at lave 4 talpar hurtigst muligt og notere disse i deres koordinatsystemer, som 

punkterne A, B, C og D inkl. oplysning i siden om de 4 talpar, f.eks. A: (7, 1), B: (2, 9), etc. 
b) Holdene konkurrerer om først at kunne danne en firkant ud af 4 talpar, hvilket afgøres af en kombination af 

matematisk snilde, hurtighed og held. Med lidt uheld kan et hold risikere at skulle løbe mange talpar før at de 
kan danne en firkant 

c) Ved brug af koordinatsystem med både 1. og 2. kvadrant kan opgave b forlænges med at holdene i en ny runde 
nu skal lave en spejling af firkanten, således at den spejles i 2. kvadrant (uden brug af bogstavterninger) 

d) Ved brug af koordinatsystem med alle 4 kvadranter, kan opgaven være at hvert hold hurtigst muligt skal danne 
én firkant i hver kvadrant, og det SKAL være forskellige firkanter (trapez, parallelogram, kvadrat, rektangel). De 
skal lave og dernæst løbe én firkant ad gangen før de må gå i gang med næste. I kan evt. spille med at holdene 
skal have godkendt deres firkanter af læreren før de må gå videre til næste 

 
Aktivitetens afslutning 

- Når de enkelte opgaver er løst af alle holdene 
 

Differentiering  

-  I kan benytte whiteboard tavle og magnetiske tal, hvor hvert hold får en tavle og tallene lægges 
undermarkeringsbrikkerne ved deres respektive tal. Dermed henter holdene noget fysisk 

- Højde, areal, omkreds, længde, bredde med videre kan udregnes på de figurer holdene får lavet i deres 
koordinatsystemer 

- Holdene kan fra start af desuden blive pålagt at skulle lave statistik over deres terningekast, og dermed f.eks. lave et 
pindediagram eller en hyppighedstabel over de slag der blev slået – Var de heldige eller uheldige? 
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PINGVIN	REGNING	 	 	 MATEMATIK	-	TALTAVLEN 

 
Leg på Streg materialer 

6 pingviner i hver sin farve 
6 markeringsbrikker  
1 whiteboard m/pen 
 
Organisering 

- Eleverne inddeles i 6 hold, som udstyres med hver deres pingvin 
- De 6 hold fordeler sig ved hver sin markeringsbrik med 1-2 hold på hver side af Taltavlen 
 
Aktivitetens gang 

- Aktiviteten sættes i gang af læreren, hvorefter én elev fra hvert hold kaster deres pingvin ind på banen. Pingvinen 
skal kastes højt op i luften og mod taltavlens midte 

- Tallet pingvinen lander på definerer facit for et regnestykke bestående af lige så mange led, som der er elever på 
holdet. Præmissen er desuden at de skal benytte minimum 2 regnearter 

- Hvis vi tager udgangspunkt i at pingvinen f.eks. lander på tallet 34, så kunne løsningen for et hold på 4 elever f.eks. 
være: 25 + 10 + 9 – 10 = 34 

- Løsningen noteres på holdets whiteboard, hvorefter den første elev på holdet løber ind på banen, rør med foden på 
tallet 25 og løber retur. Næste elev på holdet løber til tallet 10 og retur, næste til tallet 5 og retur og den sidste til 
tallet 10, hvorefter de har løst det første regnestykke, ud af f.eks. 5 regnestykker 

- Pingvinen kastes igen og et nyt regnestykke laves efter samme metode 
- Hvis pingvinen ryger uden for taltavlen, hentes den og der kastes igen 
- Hvis konkurrencemomentet skal øges kan der dystes på tid, hvor det hold som har løst flest korrekte opgaver vinder 

 
Aktivitetens afslutning 

- Når det vurderes at eleverne er ved at være mættet eller begynder at miste koncentrationen 
 

Differentiering 

- Der kan arbejdes med en simplere udgave, hvor tallet pingvinen lander på er facit på 2 tal som lagt sammen giver 
netop dette facit 

- Der kan arbejdes med forskellige regnearter og med flere led i regnestykket, f.eks. 4 tal, som i regnestykket skal give 
det facit pingvinen er landet på ved brug af regnearterne x, + og - 

- Der kan også arbejdes med at pingvinen f.eks. skal kastes i retning af de lidt større tal, hvorefter holdet skal løbe til 
alle de tal, der går op i f.eks. 64 (1, 2, 4, 8, 16, 32) 
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MINEFELTET   MATEMATIK - TALTAVLEN 

 
Leg på Streg materialer 

4 markeringsbrikker 
4 sæt ærteposer i forskellige farver 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
 
Egne materialer 
Læreren forbereder 4 løsninger på Minefeltet, ét til hvert hold og hvert med samme antal felter i taltavlen de skal 
kombinere sig igennem for at klare opgaven 
 
Organisering 

- 4 markeringsbrikker placeres på linje med ca. 1 meter mellem hver og ca. 5 meter fra Taltavlen 
- Eleverne inddeles i 4 hold, som placerer sig ved hver deres markeringsbrik 
- Hvert hold udnævner en bombeminør, som holder øje med et af modstanderholdene, fordelt således at alle hold 

har bombeminør tilknyttet fra et af de andre hold 
- Bombeminørens opgave er at holde øje med om der trædes på ”sikre felter” eller ”usikre felter” 
- Hvert holds bombeminør får udleveret en løsning på vej gennem Minefeltet og går til et af modstanderholdene 
- De 4 hold får hver deres farve ærteposer 
 
Aktivitetens gang 

- Det gælder om for holdene at komme gennem minefeltet (taltavlen) hurtigst muligt via den løsning deres 
tilknyttede bombeminør har på sig 

- Når aktiviteten sættes i gang løber én elev fra hvert hold op til banen og kaster en af holdets ærteposer mod det tal 
deres hold har besluttet sig for at starte ved. Det første tal der kastes mod skal være i første vandrette række, da 
holdene skal igennem Minefeltet fra start til slut via sikre felter. Det er ikke muligt at springe rækker over. Holdet 
skal desuden oplyse bombeminøren om hvilket tal der kastes efter for rammer holdet ved siden af det tal de kaster 
efter, skal de ikke samle alle deres ærteposer ind, men forsøget er blot mislykkedes, og eleven skal blot tage sin 
ærtepose med retur og sende en ny elev af sted 

- Bombeminørerne giver holdene besked på om holdenes ærteposer er landet i et ”sikkert” eller et ”usikkert felt”. 
Sikre og usikre felter skal huskes af holdet selv 

- Eleven løber retur, informerer sine holdkammerater og en ny elev løber op til Taltavlen. Hvis den først kastede 
ærtepose landede i et sikkert felt, bliver den liggende og den næste elev skal nu kaste sin ærtepose i et nyt felt, som 
hænger sammen vandret, lodret eller skråt med det sikre felt i første række 

- Ærteposerne bliver liggende hver gang de lander i et sikkert felt, men så snart én ærtepose lander i et ”usikkert 
felt”, som eleven har sagt at de kaster efter, skal eleven der kastede tage alle sit holds ærteposer med tilbage til sit 
hold, som nu skal bygge op forfra. Her er det naturligvis vigtigt at huske på alle de sikre felter 

- Det er ikke tilladt at træde ind på banen, når ærteposen skal kastes, men det er ok at bevæge sig rundt på alle 4 af 
banens langsider for at kaste ærteposen 

- Når det på et tidspunkt lykkes for holdene at nå hele vejen igennem Minefeltet via sikre felter, har de først løst 
opgaven, når de har lavet et regnestykke bestående af 3 led og 2 regnearter for hvert tal deres ærteposer går 
igennem. Regnestykkerne noteres på holdets whiteboard i den rækkefølge ruten går igennem Minefeltet, og 
regnestykkerne skal godkendes før at holdet har klaret banen 

- Hvis det kniber med præcisionen kan en smutter koste flere ekstra løbeture 
- Der kan sagtens være flere forskellige farver ærteposer i samme felt 

 

Aktivitetens afslutning 
- Når alle 4 hold har løst opgaven 
 
Differentiering 

- Læreren bestemmer hvilken rammer der skal definere hvordan grupperne finder frem til deres facit. Hvilke og 
antallet af forskellige regnearter der skal indgå og hvor mange led regnestykket skal bestå samt evt. andre 
præmisser for opgaven 
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0-100 I PINGVINFART  MATEMATIK TALTAVLEN 

 
Leg på Streg materialer 

6 stk. pingviner i forskellige farver 
6 stk. 12-siders talterninger 
6 markeringsbrikker 
 
Organisering 

- Eleverne inddeles i 6 hold, som placerer sig ved hver sin markeringsbrik ca. 5 meter fra toppen af taltavlen. Der skal 
være ca. 1 meter mellem hver markeringsbrik 

- Eleverne stiller sig i kø ved deres holds markeringsbrik, og den forreste i køen udstyres med en pingvin og en 
talterning 

 

Aktivitetens gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal den forreste på hvert hold slå med terningen  
- Eleven skal løbe ind på Taltavlen og placere sit holds pingvin på det tal terningen viser 
- Næste elev slår med talterningen, når makkeren er kommet retur. Tallet talterningen viser skal lægges sammen med 

det første tal f.eks. 7 + 3, hvorefter eleven skal flytte holdets pingvin fra tallet 7 til tallet 10, og så fremdeles 
- I denne version må der gerne være flere pingviner i samme felt 
 
Aktivitetens afslutning 
- Når alle på nær ét hold er nået forbi tallet 100 

 

Differentiering 

- Der kan spilles med at ”slå tilbage”, hvis f.eks. en blå pingvin lander på et felt, hvor der er en rød pingvin i forvejen, 
så bliver den røde pingvin slået 5 felter tilbage. Eleven med den blå pingvin flytter den røde pingvin 5 felter tilbage. 
Hvis den røde derefter lander i et felt, hvor den grønne pingvin er, må de begge være i samme felt, så det er ikke 
muligt at slå nogen tilbage, når man selv lige er rykket ind på et felt efter at være slået tilbage 

- Når man rykker fremad i Taltavlen kan der ikke landes på et felt hvor der står 2 pingviner i forvejen 
- Der kan spilles med at trække fra frem for at lægge til. I denne udgave starter alle holdene fra 100 og skal i stedet nå 

fra 100-0 i pingvinfart 
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TEAM TORNADO   MATEMATIK - TALTAVLEN 

 
Leg på Streg materialer 

4 markeringsbrikker 
1 sæt ærteposer pr. hold (én til hver elev) 
 
Organisering 

- Markeringsbrikkerne fungerer som startfelter, der placeres ca. 5 meter fra taltavlen med 1 meter mellem hver 
markeringsbrik 

- Eleverne inddeles i 4 hold, som stiller sig bag hver deres markeringsbrik 
 
Aktivitetens gang 

- Aktiviteten sættes i gang ved at læreren råber et regnestykke, f.eks.: ”9 x 7”, hvorefter holdene hurtigst muligt skal 
lave regnestykket og sende første elev på holdet ind på regnestykkets facit, altså 63 

- Den elev der kom først skal lægge en af holdets ærteposer på tallet, hvilket indikerer at dette hold har vundet denne 
runde af Team Tornado. 

- Læreren råber et nyt regnestykke: ”25 + 16 – 12”, hvorefter der regnes på holdene, og så snart et hold har en 
løsning, sendes den næste elev i rækken af sted mod det facit de er kommet frem til 

- Holdene skal ikke opgive, hvis der allerede er løbet en elev fra et andet hold, da regning under pres fører til flere 
regnefejl, og det er holdet, der kommer først til det rigtige facit, som får lov at ligge deres ærtepose på det korrekte 
facit 
 

Aktivitetens afslutning 

- Det hold som først kommer af med alle deres ærteposer har vundet Team Tornado, hvorefter det vurderes om der 
er tid og motivation til endnu en omgang 

 

Differentiering  

-  Præmissen for de regnestykker eleverne skal lave kan justeres efter behov, således at udfordringen stemmer 
overens med klassens generelle niveau 

- Hvis det generer med ærteposerne på selve banen, så kan de lægges ude i den ene side, da de i princippet ikke har 
anden funktion på banen end at sætte kolorit på tilværelsen 

 

 

 

 

 


