
”Det er lærernes metoder, der er afgørende 
for, om jeg lærer noget,” sagde en 8.klasse-
elev til Bettina Lerche sidste år. Og det er præ-
cis derfor, at hun turnerer landet rundt med 
sin kursusvirksomhed Læring i Bevægelse – 
nemlig for at undervise lærere og pædagoger 
i grundskolen og på andre uddannelsessteder 
i at optimere indlæring via bevægelse. Hendes 
kurser er målrettet den enkelte skole eller ud-
dannelsesinstitutions behov.

Hun har gennem de seneste 17 år været inden 
for folkeskoleområdet, har kørt kursusvirksom-
heden i knap fem år og er forfatter til bogen 
”Sæt matematik i bevægelse” og medforfatter 
til bogen ”Sæt dansk i bevægelse.” 

”Al læring kommer ind gennem vores sanser. 
Man ved, at jo flere sanser der er i spil, jo stør-
re læring,” lyder det fra Bettina Lerche. 

”Jeg er meget optaget af, at eleverne skal 
blive så dygtige, som de kan med de poten-
tialer, som de nu engang har. Og det mener 
jeg bedst bliver opnået, hvis dele af elever-
nes undervisning er med en mere sanselig 
tilgang. Hvilket også støttes op af videnska-
ben,” tilføjer hun.  

Mange lærere vil gerne bruge bevægelse i un-
dervisningen, fortæller hun. Men det er kom-
pliceret at få implementeret, fordi det kræver 
viden, ressourcer og overskud til at sætte sig 
ordentligt ind i det.

”Lærerne skifter gerne dele af deres nuvæ-
rende undervisning ud med mere bevægelse, 
hvis de ved, hvornår det giver mening og med 
hvad. Men der findes faktisk fem former for 
bevægelse i undervisningen, og de giver alle 
mening at anvende i forskellige undervisnings-
situationer, så det er ikke altid så lige til,” siger 
Bettina Lerche. 

At lære Om eller Med verden 
Hun henviser til bogen ”Læringens DNA”, der 
forklarer, at der er stor forskel på at lære Om 
verden og at lære Med verden. 

”Når eleverne kommer ud af klasselokalet og 
lærer ting i den rette kontekst, så lærer de 
Med verden. Det bliver mere vedkommende 
og har større betydning for dem og sætter 
derfor oftest varige spor. De husker det bedre 
og kan lettere genkalde det oplevede. Og når 

de lærer Med verden, så er deres opmærk-
somhed automatisk zoomet ind på det, de hø-
rer og ser. Når de derimod lærer Om verden, 
så skal de selv beslutte sig for at høre efter 
– det kræver noget andet af deres opmærk-
somhed,” siger Bettina Lerche, der har taget 
efteruddannelse inden for psykologien.  

Tager man et fag som biologi, så har det altid 
været naturligt, at man tager ud i naturen – at 
man fx tager ned til mosen og tager prøver 
og samler diverse ind. Det er der ikke den 
samme tradition for i så mange andre fag, 
fortæller hun.  

”Men hvorfor ikke fx tage i supermarkedet 
i matematik og lære om brøker gennem de 
forskellige størrelser af piskefløde. Det vil give 
eleverne en forståelse af, at de skal lære om 
brøker, fordi det handler om dele af et hele. 
Når eleverne lærer ting i sin rette kontekst, så 
er det med til at skabe mening, hvilket er en 
forudsætning for enhver læringsproces,” siger 
Bettina Lerche. 

Praktisk kursusform giver 
læringsudbytte 
Hun bruger dele af sin kursustid på at give 
små fif i forhold til lige deltagelsesmuligheder 
for alle elever. Det er nemlig et punkt, hvor 
man nemt kan komme til kort som lærer. 

Eksempelvis talte hun med en lærer, som ikke 
forstod, hvorfor en elev aldrig ville deltage, 
når de lavede bevægelseslege. Hun spurgte 
læreren, om han ville beskrive en af sine lege. 
Det viste sig, at læreren oftest anvendte lege, 
som krævede faglige forudsætninger, for at 
kunne deltage. Dem havde eleven ikke endnu, 
hvilket blev udstillet for resten af klassen. 

”Og det var naturligvis ikke lærerens hensigt 
at ekskludere eleven,” siger hun og fortæller, 
at bøgerne ”Sæt dansk i bevægelse” og ”Sæt 

matematik i bevægelse” indeholder over 30 
lege, som bl.a. tager højde for dette. 

Hun fortæller, at nogle lærere kan opleve det 
som kaotisk at inddrage bevægelse i under-
visningen. Derfor anvender hun altid selv den 
struktur på sine kurser, som lærerne efterføl-
gende kan anvende på deres egne elever. Og 
det giver generelt god mening for kursisterne, 
fortæller hun og påpeger, at hun får meget 
positiv feedback på, at hendes undervisning 
på kurserne netop afvikles på fuldstændig 
samme måde, som det hun formidler – nemlig 
med en mere aktiv undervisningsform, som er 
vigtigt for al læring. 

”På den måde er jeg overbevist om, at lærerne 
og pædagogerne får det største læringsudbyt-
te, og at de rent faktisk anvender det lærte til 
stor gavn for landets skoleelever,” lyder det fra 
Bettina Lerche.  •

Bettina Lerche står bag virksomheden Læring i Bevægelse, 
som giver lærere og pædagoger i grundskolen bedre 
muligheder for at optimere læringen i det daglige via 
bevægelse i alle fag og på alle klassetrin. 

Styrk indlæringen med 
bevægelse i alle fag 

Louise Jebsen, Virkkom 
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Læring i Bevægelse

Bettina Lerche glædes 
over, at flere og 
flere skoler er godt 
i gang med læring i 
bevægelse

”Det er bare sjovere at lære, mens vi leger”, 
siger Arthur og Benedicte

De ældste elever elsker også 
variation i undervisningen


