
Læringsmål
Samtlige af Henrik Leths arrangementer arbejder med følgende fokusområder; 
trivsel, læring og motivation. 

Vi tror på, at glade elever lærer mest, og glade lærere underviser bedst. Vi har fokus på de bløde 
værdier og præsenterer en serie af produkter, der øger både læring og skoleglæde. 

Alsidig personlig udvikling

Eleverne har individuelle styrker, som skal tilgodeses og udfordres gennem forskelligartede og 
differentierede læringsprocesser. Under en workshop med Henrikleth.com indgår faglige og fysiske 
elementer i kombination, hvilket stimulerer elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer, 
så den enkelte får en bedre forståelse af sin rolle i fællesskabet/undervisningen. 

Gode sociale relationer er vigtige, både eleverne imellem, men også til de voksne. Når man føler 
sig som en del af fællesskabet, bliver man inspireret til læring. Derfor er der stort fokus på 
samarbejde og fællesskab i de produkter som Henrikleth.com tilbyder til både lærere, pædagoger, 
elever og forældre. 

Specifikke mål inden for fagene

- Dansk: 

Der er kommet fokus på danskfagets kreative og skabende elementer. Foruden undervisning i 
innovation mm., skal eleverne motiveres til at have mod på at bryde med gamle vaner og 
tankemønstre. Ved at indlægge elementer af fysisk træning i undervisningen gøres lærere og 
elever opmærksomme på, at der findes alternative former for læringsprocesser og -metoder. 

Med udgangspunkt i fagets aktuelle arbejdsområder tilbydes der en eksperimenterende 
fremgangsmåde, som udfordrer eleverne ved at give dem medindflydelse, når de eksempelvis skal 
hjælpes ad med at tilrettelægge og udføre opgaver fra Leths Klassefitness. 

Både individuelt, parvist og i mindre grupper arbejdes der med kommunikative og sociale 
kompetencer, såsom konstruktiv respons og turtagning i samtaler, hvor eleverne samtidig lærer at 
lytte til hinanden. 

- Idræt: 

Mangfoldigheden af idrætsaktiviteter danner grundlag for elevernes erfaringer og fordybelser inden 
for forskellige områder i og udenfor skolen. Ved hjælp af klare læringsmål udvikler eleven bl.a. en 
kropslig, idrætslig, personlig og social kompetence. Yderligere bidrager fysisk bevægelse til øget 
sundhed og velvære.  

Livskvalitet handler både om fysisk, psykisk og socialt velvære. En god oplevelse med fx 
samarbejde i en idrætsaktivitet bæres med ind i klasserummet og øger trivslen. Derfor har 
fællesskabet en central rolle, når vi inddrager boksetræning og teambuilding i vores 
motivationsevents. 

Leths Klassefitness:

Et effektivt trivsels- og bevægelseskoncept, der består af en plakat til klasseværelset med 61 
fysiske øvelser, samt 60 aktivitetskort, der hver i sær beskriver varierende øvelser for eleverne, 
som kombinerer både fysisk træning samt faglige øvelser til undervisningen, som kan bruges i alle 
folkeskolens fag. 


