
Kursustilbud
Sæt læring i bevægelse

Jeg hedder Bettina Lerche og er indehaver af virksomheden Læring i Bevægelse. 
Netop nu, kan jeg tilbyde et inspirerende kursus, hvor formålet er at omsætte viden til 
praksis og hverdag. Læreren og pædagogen vil allerede dagen efter kunne integrere 
bevægelse som en naturlig del af deres undervisning til understøttelse af fagenes 
kompetencemål. 
Jeg er meget optaget af læring, trivsel og hukommelse, og har mange års erfaringer i 
at begejstre og motivere de yngste elever til at udvikle deres faglige og sociale kompe-
tencer. 
Mit arbejde med udeskole – læring uden for klasserummet – har været mit fokus i 
over 10 år, og jeg afholder løbende kurser og underviser om dette tema. Jeg har 
gennem uddannelse og erfaring indenfor psykologi og læring, udviklet en unik eksper-
tise i forhold til at give elever gode læringsstrategier til at huske deres læring, - 
særligt gennem leg og bevægelse. 

Kurset indledes med et oplæg om, hvorfor bevægelse er vigtigt i under-
visningen, især som en integreret undervisningsform til at indlære 
fagenes kompetencemål. Her kommer jeg blandt andet ind på sammen-
hængen mellem trivsel, læring og hukommelse. 

Hvordan kan bevægelse struktureres, så det bliver en succes at flytte 
undervisningen ud af klasseværelset? Mange lærere giver udtryk for, at 
de bedst kan lide at undervise i eget klasselokale, men det kan let gøres 
anderledes. 

Min erfaring siger mig, at vi lærer mest, når vi er aktive og gør os nogle 
erfaringer. Derfor foregår meget af kurset udendørs, hvor vi skal lege. 

Legene bliver præsenteret med læringsmål fra forskellige fag. 

Undervejs skal kursisterne reflektere over, hvilke andre læringsmål der 
kan bruges i legene. 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Man husker 
bedst, når der sættes ord på det lærte.  

 

 

 

 

 

Kursets lege tager udgangspunkt i min bog
Fagbladet folkeskolen skrev, d. 11. aug. 2017 Folkeskolen nr. 18 2017, blandt andet om bogen:

Alle lege er opbygget med forskellige hukommelsesstrategier for at forbedre elevernes forudsætninger for at 
huske deres læring. Mit kursus gennemføres med udgangspunkt i de samme principper, som jeg dagligt 
underviser ud fra: 

Målgruppe: Lærere og pædagoger 
(indskolingen og mellemtrinnet)

Varighed: 3 timer (med mindre 
andet aftales)

Pris: 200 kr. pr. deltager
Min. 6.500 kr + transportomkostn.

… Skolereformen fra 2014 satte bevægelse på programmet: ”Alle elever i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 
minutter i løbet af hver skoledag.  Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal 
understøtte læring i skolens fag. Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte”.
Lige præcis denne beskrivelse har om nogen udfordret lærerne både i forhold til at få de 45 minutter placeret i løbet af 
elevernes skoledag og ikke mindst i forhold til indholdet af dette nye ”bevægelsesbegreb”.
Derfor er det også nærmest en gave for lærerne, at ”Sæt dansk i bevægelse” af Bettina Lerche og Sanne L. Mürer fra 
forlaget Dafolo er kommet på markedet…

Spørgsmål til mit kursustilbud, eller ønske om at booke et kursus: Kontakt mig 
telefonisk 6130 3157 eller skriv til mig på mail: bett1145@icloud.com. Jeg kan 
også bookes eller kontaktes på min hjemmeside: www.Laeringibevaegelse.dk

KOMPETENCEUDBYTTE

Med venlig hilsen
Bettina Lerche

Kursets indhold

Elever elsker at lære, mens de leger og bevæger sig. 
De bliver mere motiveret for læring og derved dygtigere.

Du har viden om konkrete redskaber og 
metoder, til at styrke kvaliteten i undervis-
ningen, når bevægelse skal integreres.

Du har lært forskellige læringslege, som du 
kan bruge i din undervisning.

Du kan anvende fagenes læringsmål i 
forskellige lege.

Du har viden om vigtige detaljer, der 
hjælper til succes, når læring foregår 
udendørs.

Du har viden om de hukommelsesstrategier 
kursets lege bygger på. 

Du ved, hvilke materialer du med fordel kan 
anskaffe, for at være forberedt til din 
udeundervisning.

Skal  din skole  være bedre til at  integrere bevægelse i alle fag?


