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Sunde børn bevæger skolen! Derfor tilbyder Dansk Skoleidræt og Trygfonden et samlet bud på sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med vores tilbud kan 
sunde børn bevæge din skole. Fra inspiration til praksis. Fra fag til frikvarterer. Fra stor til lille. I skoletiden og i fremtiden. 
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Bjerget brænder 
Beskrivelse   
Dan to kredse med lige mange i hver. Den inderste er ”bjerget”. De yderste er ”indere”. Der skal være en 
”inder” i overskud, som skal stå i midten – i bjerget. 
Når midterpersonen råber: ”Bjerget brænder”, løber alle indere forfærdede ”med uret” om bjerget. 

Når midterpersonen råber: ”Ilden er slukket”, stiller vedkommende sig ud bag en bjerg-person. Alle de 
løbende ”indere” skal nu finde sig en bjerg-person at stå bagved, ved at løbe rundt i kredsen. Der må ikke 
løbes tilbage, men man må gerne overhale. Den, der ikke finder en plads, bliver ny midterperson. 

På et tidspunkt bytter ”bjergpersonerne” og ”inderne” roller. 

Den landflygtige konge 
Materialer   
Kridt eller tove til lande. 

Beskrivelse   
Lande aftegnes som cirkler på asfalten. Der skal være god afstand mellem cirklerne og ét land mindre, end 
der er deltagere. 

Deltageren uden land er ”den landflygtige konge”. De andre står i hver deres land. ”Den landflygtige konge” 
går nu rundt mellem landene. Når han rører en af de andre konger, skal de følge efter ham. Den landflygtige 
bestemmer selv, hvor mange efterfølgere han vil samle, før han råber: ”Jeg vil se land”. Så gælder det om at 
få et land, og den, der ikke får noget land, er den næste landflygtige konge. 

Legen slutter, når alle har prøvet at være den landflygtige konge. 

Variationer   
Hvert barn står i sin cirkel, bortset fra den ”ekstra” deltager, der tager opstilling midt på legepladsen. Han 
råber: ”Skift!”, og alle deltagerne inklusive ham selv skifter nu plads. Den deltager, der ikke når ind i en 
cirkel, må nu stille sig i midten og råbe: ”Skift!” Man må ikke vælge samme plads to gange i træk 

Sparke til dåse 
Materialer  
Noget der kan bruges som dåse – kegle, bold eller lignende. 

Beskrivelse   
En god gammel gemmeleg, der er sjov for de fleste. 

Der udpeges en dåsevagt blandt deltagerne. Der anbringes en dåse el. lign. på et bestemt sted. 
Dåsevagten skal tælle til ”hundrede” med lukkede øjne, mens alle andre deltagere gemmer sig i området. 
Når dåsevagten er færdig med at tælle, skal han forsøge at finde de andre deltagere. Når han får øje på en 
deltager, skal han rende hen til dåsen og råbe ”Karl Børge i dåsen”. Karl Børge skal så komme frem af sit 
skjul. Deltagerne skal forsøge at løbe hen til dåsen og sparke den væk, inden dåsevagten når at putte dem i 
dåsen. Hvis en deltager har held til at sparke dåsen væk, stopper legen, og dåsevagten er den igen. 

Hvis dåsevagten finder alle deltagerne, er det den først fundne, der er fanger næste gang. 
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Kongens kæmper 
Materialer  
Noget I kan lave ”kamparena” på. F.eks. kridtstreg, sjippetov, bom i skolegården eller lignende. 

Beskrivelse   
Dette er en meget gammel kampleg. Alle stiller sig på en række. En vælges til konge, og han/hun stiller sig 
front mod de andre. Nu skal kongen kæmpe mod de andre én ad gangen. Man kan kæmpe om at skubbe 
hinanden væk fra en streg, ned fra en bom, et bræt eller lignede. Hvis en person vinder over kongen, bliver 
han/hun ny konge.  
 
Variationer  
Hvis man har to gamle puder, kan de bruges i kampen. Aftal at slag mod hovedet er forbudt. 

Gode råd   
Denne leg kan leges af mange, men det er selvfølgelig ikke sjovt, hvis man skal så for længe i kø. Del derfor 
klassen op i mindre grupper, og lad evt. vinderne, nr. 2, nr. 3 osv. fra de forskellige grupper mødes. 

Jeg melder krig 
Materialer   
Kridt 

Beskrivelse   
Selv om navnet på denne morsomme leg lyder voldsomt, er det en fredelig leg, der lige som rulleskøjter er 
et sikkert forårstegn. Man skal være mindst tre deltagere, men det er bedst at være flere. 

Man tegner en stor kridtcirkel. Den må gerne være et par meter i diameter. 
I cirklens midte tegnes en mindre cirkel, ca. 50 cm i diameter. Cirklen inddeles i lige så mange ”lande”, som 
der er deltagere. Ved hvert land tegnes et felt, hvori landets navn skrives. 

Når legen starter, står alle med den ene fod i navnefeltet – klar til at spæne af sted. Hvis Danmark skal 
starte, siger den, som er ”Danmark” f.eks.: ”Jeg melder krig mod Kina!” I samme øjeblik landet er nævnt, 
styrter alle af sted væk fra cirklen. ”Kina” skal ikke løbe væk, men styrte ind i midten af ringen og råbe 
”STOP!” når han har foden i midtercirklen. Nu tager ”Kina” tre skridt og en grønharker i retning af en af de 
andre. Det behøver ikke at være hen mod ham, som meldte krig. Fra spytklatten skal han nu prøve at røre 
ved den anden. Begge må gerne sno og vride sig, ja endog lægge sig ned, men foden skal være på det 
rigtige sted. Hvis ”Kina” nu kan nå den anden, som f.eks. kan være ”Finland”, må han tage et stykke af 
”Finlands” område. 
Når man skal tage land fra en anden skal man stå på ét ben i midtercirklen. Herfra må man tegne en 
kridtstreg fra grænsen og så langt, man kan nå uden at miste balancen. Når man mister balancen eller ikke 
kan nå længere, tegner man en streg fra endepunktet og ind til midtercirklen. Dette stykke land er nu 
erobret. Hvis ”Kina” eksempelvis ikke kan nå ”Finland”, skal ”Finland” have et stykke af ”Kinas” jord 
på samme måde. 

Den, som må afgive land skal nu være den, som melder krig. Når man erobrer land, skriver man sit lands 
navn i de erobrede områder. I stedet for at stå i midtercirklen må man gerne stå i landområder, man har 
erobret. 

Man kan blive ved til et land er udslettet, eller indtil der kun er et land 
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Rød, gul, grøn - stop! 

Beskrivelse   
En elev står med ryggen til i den ene ende. Resten står på rækken i den anden ende. 

Første elev siger: Rød, gul, grøn – stop! – mens de andre løber frem. Ved stop skal de stå helt stille, og 
første elev vender sig hurtigt. Hvis nogen bevæger sig, skal de starte forfra.  Den som når frem til første 
elev, skal være næste  rød, gul, grøn – stop! 

Gode råd  
Det er kun den, der vender sig, der kan dømme nogle til at starte forfra, ellers har man hurtigt alt for mange 
dommere. 

Morderleg 
Beskrivelse   
Alle stiller sig med lukkede øjne i en tæt rundkreds. En går rundt om kredsen og prikker den, der skal være 
morder. 

På råbet ”Morderen er løs” skal alle åbne øjnene og gå rundt imellem hinanden uden at tale sammen. 
Morderen skal nu dræbe ved at få øjenkontakt og blinke til sit offer. Den dræbte venter et par sekunder og 
dør så under dramatiske omstændigheder. 
    
Når man har mistanke til, hvem der er morder, råber vedkommende: ”Jeg anklager”. Morderen kan dræbe 
videre, indtil en anden råber: ”Jeg støtter”. 
Så stopper spillet, og på kommandoen 1, 2, 3 peger de to anklagere på morderen samtidig, uden at have 
talt sammen. 

Peger de på den samme person, og det er morderen, dør denne, og legen er slut. Peger de på samme 
person, og det ikke er morderen, dør begge anklagere. Peger de på forskellige, dør de begge, også selvom 
en af de udpegede var morder. 

Variationer  
Er der mange med i legen, kan man bruge flere mordere. En morder kan ikke dræbe en morder. 

Den blinde mand 
Materialer   
Et tørklæde. 

Beskrivelse   
Dan en rundkreds og giv en af deltagerne – den blinde mand – bind for øjnene. ”Den blinde mand” skal stå i 
midten. 

Deltagerne i rundkredsen holder hinanden i hænderne, mens de går rundt om ”den blinde mand” i midten. 
Når han klapper i hænderne, stopper alle op. ”Den blinde mand” peger nu på én i rundkredsen, som går 
frem til ham. Han skal nu prøve at gætte, hvem det er, ved at røre ved tøjet, håret og ansigtet. Hvis han 
gætter rigtigt, går han ud i rundkredsen, og den, der blev gættet, er nu den nye ”blinde mand”.  
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Bankebøf 
Beskrivelse  
Alle med undtagelse af en sidder/står i en rundkreds. Den ene (A), som ikke har en siddeplads, går rundt 
om cirklen. Dem, A går forbi får et bank i ryggen, mens A siger ”banke”. Når A finder en at dyste mod, 
banker A en (B) på ryggen og siger ”bøf”. Nu skal de to løbe hver sin vej i rundkredsen. A løber den vej 
rundt, som han har gået, og B løber den modsatte vej rundt. Den, der først når pladsen, har vundet, og den, 
der ikke nåede pladsen fortsætter legen på samme måde, som tidligere beskrevet. Legen kan fortsætte i det 
uendelige. 

Variationer  
Når A og B mødes på halvvejen, svinger de i armkrog, mens de råber: Go’ morgen – Go’ middag – Go’ 
aften. 

Gode råd  
Aftal evt. at prikkeren altid løber inderst, så man undgår sammenstød. 


