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aF Mia thaN LarseN

Næstved: 46-årige Merete Løvgreen drømmer om, at 
hendes metode »Sprog og tal i bevægelse«, der skal bi-
drage til at inddrage bevægelse noget mere i dansk- og 
matematikundervisningen, også breder sig til udlandet. 
Og den drøm er hun faktisk ikke længere så langt fra. 

Netop nu afprøves hendes undervisningsmetoder på 
en af de fire skoler i Elefantsafariparken i Thailand, som 
hun selv har været med til at støtte. 

- De er den første skole, der prøver mine redskaber af 
på engelsk. Det er super spændende, og jeg har da også 
lidt kriller i maven over det, siger Merete Løvgreen.

- Det er et spørgsmål om, at man tør tænke anderledes 
og rykke undervisningen. Og udgangspunktet er lærer-
nes indstilling. De skal turde det og tro på det, fastlår hun 
overfor Sjællandske.

en camp-skole
Hun har fået oversat sine instruktioner og redskaber til 
engelsk, og hun håber nu på, at der er nogen i udlandet, 
der får øjnene op for det og tænker, at det ville være inte-
ressant at få implementeret. For som hun selv siger, kan 
hun ikke alene stå for finansiering, udvikling og udarbej-
delse af materialer.

- Det er et lille forsøg, det her. Mit håb er, at jeg skal 
til Thailand og være sammen med dem i en uges tid, så 
jeg kan se, hvordan de bruger det og dermed være med 
til at udvikle videre på det, fortæller Merete Løvgreen og 
tilføjer:

- Min drøm er at få certificeret en masse, der kan lave 
det, som jeg laver. Jeg synes, den her viden er vigtig at 
få ud, og det optimale ville være at have en camp-skole, 
hvor folk kan bo og få undervisning, erklærer hun. n

Et skridt tættere  
på drømmen 

u Merete Løvgreen er indehaver af virksomheden 
»Sproggren«, der specialiserer sig i at undervise i 
dansk og matematik via bevægelse.

u Hun udarbejder selv alle idéer og alt materiale til 
undervisningsmetoden »Sprog og tal i bevægelse«.

u Når elever bliver undervist efter princippet bag 
»Sprog og tal i bevægelse«, udfører de fysiske øvel-
ser, mens de eksempelvis øver grammatik og tal. 

u Det kan eksempelvis være undervisning med ternin-
ger, hvor terningen kastes og gribes af en elev. Der 
hvor tommelfingeren lander, er det bogstav, der er i 
spil. Så kan læreren eksempelvis bede eleverne om 
at sige et navneord, udsagnsord, madvarer og andre 
ting med det bogstav og tilpasse sværhedsgraden til 
aldersgruppen.

u Merete Løvgreen er gæstelærer på forskellige semina-
rer og giver kurser på skoler i metoden »Sprog og tal 
i bevægelse«.

u Undervisningsformen er for alle aldersgrupper - børn, 
unge og voksne. Merete Løvgreen har blandt andet 
prøvet sine metoder af på VUC i Næstved, og i dag 
anvendes metoden på over 100 skoler landet over.

u »Sproggrens« materialer udlånes også på flere biblio-
teker.

u Læs mere på www.sproggren.dk.
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Merete Løvgreen går meget op i, at det skal være så nemt som muligt for lærerne at 
anvende hendes undervisningsmetoder. Derfor er instruktionerne til metoderne korte 
og til at forstå, og materialerne leveres i en kuffert. Så er det ellers bare at gå i gang. 
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der er fuld gang i det 
lille værksted på 
Teglværksvej i Men-

strup ved Næstved. Merete 
Løvgreen er i gang med at 
forberede materialer, som 
skal bruges ved »Spejder-
nes Lejr« 2012.

- Jeg elsker at være her. 
Det er her, det hele bliver 
endeligt til. I starten havde 
jeg bare tingene stående 
på et par hylder. Nu er 
værkstedet fyldt op, og jeg 
må også have kufferter stå-
ende ude i carporten, siger 
46-årige Merete Løvgreen. 

- Det er bare gået rigtig 
stærkt, men jeg nyder det, 
og det er vidunderligt, kon-
staterer hun overfor Sjæl-
landske.  

ikke bare leg
Merete Løvgreen er født 
og opvokset i Næstved. I 
dag bor hun i Menstrup 

sammen med sin fire må-
neder gamle hund Gladys. 
I november 2008 etable-
rede hun virksomheden 
»Sproggren«, der i bund og 
grund handler om glæder 
ved både at lære og under-
vise. Hun er selv uddannet 
folkeskolelærer og arbej-
dede på Kildemarksskolen 
i Næstved, da hun fik idéen 
til virksomheden. 

- Jeg kunne se, at der 
var mange elever, som un-
dervisningen ikke nåede 
ud til. Det var virkelig fru-
strerende, og jeg tænkte, at 
det måtte der kunne gøres 
noget ved, fortæller Merete 
Løvgreen, der begyndte 
at tage forskellige ordkort 
med ud på fodboldbanen. 
Så kunne børnene øve 
grammatik, samtidig med 
at de kunne få bevæget sig. 

- Skrivning blev lige 
pludselig meget sjovere 
for dem, og samtidig fik de 
frisk ilt til hjernen. Det er 

ingen mirakelkur, men fy-
sisk aktivitet påvirker ind-
læring, og bevægelse øger 
koncentrationen. Det er 
ikke bare leg. Det er sta-
digvæk dansk og skrivning, 
pointerer hun.

stikke næsen frem
Merete Løvgreen er hjer-
nen bag den pædagogiske 
metode »Sprog og tal i be-
vægelse«. Hendes metode 
går ud på, at man skal bruge 
kroppen, når man eksem-
pelvis skal øve udsagnsord 
og lære at stave eller regne. 
Det er nemlig ikke alle, der 
kan lære ved at sidde stille 
på en stol.   

Merete Løvgreen tøvede 
dog med at  udgive mate-
rialerne, da hun ikke var 
sikker på, at det ville blive 
en succes.

- Vi lærere er opdra-
get til at finde fejl. Jeg var 
i tvivl, om jeg turde stikke 
næsen frem, og om jeg ville 

få for meget kritik, fortæller 
Merete Løvgreen, der dog 
tog springet. I 2008 sagde 
hun sin stilling op på Sven-
strup Efterskole og star-
tede »Sproggren«. Og det 
blev starten på succes og et 
liv som iværksætter. I dag 
bruger over 100 skoler lan-
det over Merete Løvgreens 
metoder, og snart får over 
33.000 spejdere mulighed 
for at stifte bekendskab 
med »Sproggren«. Merete 
Løvgreen skal nemlig del-
tage som frivillig aktivitet 
ved »Spejdernes Lejr 2012« 
i Holstebro, der starter lør-
dag 21. juli. 

- Vi sætter matematik og 
grammatik på det hele. Jeg 
er godt klar over, at de ikke 
er kommet på spejderlejr 
for at lære grammatik, men 
jeg håber, de får en sjov op-
levelse og samtidig lærer 
noget af det, konstaterer 
Merete Løvgreen.   

Merete Løvgreen har 

ikke altid undervist. I 1988 
etablerede hun virksomhe-
den Babyboom, hvor hun 
designede, syede og solgte 
børnetøj. Hun måtte dog 
lukke igen efter to år, da 
der ikke var salg nok. Så 
uddannede hun sig til re-
staurantchef fra Hambur-
ger University i Chicago i 
USA, hvor hun har taget en 
bachelor of Hamburgero-
logy. 

Hun har blandt an-
det været med til at starte 
McDonald's op på Gl. Hol-
stedvej i Næstved, hvor 
hun arbejdede som restau-
rantchef 1992-1996. Og 
hun har også siddet i Mærk 
Næstved i undervisnings-
sporet. Hun er dog slet ikke 
i tvivl om, at det hun laver i 
dag, er det helt rigtige. 

altid på arbejde
- Jeg vil gerne gøre det 
mere acceptabelt og legalt 
at lære på andre måder. 

Nu kan jeg slet ikke se, at 
jeg skal lave andet. Det er 
min niche, erklærer Merete 
Løvgreen, der dog langt 
fra havde forestillet sig, at 
»Sproggren« skulle blive så 
stor en succes.

- Jeg bliver rørt og glad 
for, at der er så mange der-
ude, som tror på, at bevæ-
gelse gør en forskel, og 
at eleverne faktisk bliver 
bedre af det. Så nytter det 
jo, alt det arbejde, jeg laver, 
siger hun og tilføjer:

- Jeg er altid på arbej-
de. Når jeg ser en film, er 
det aldrig uden en lami-
neringsmaskine i gang. I 
starten bliver man nødt til 
at give den en skalle, og 
når man får positive tilba-
gemeldinger, så får man 
jo mod på det, konstaterer 
hun. n

MeNstrUP: Merete Løvgreen brænder for at hjælpe andre mennesker. Tilbage i 2008 etablerede hun virksomheden 
»Sproggren«, hvor hun udvikler metoder og værktøjer, der inddrager bevægelse i undervisningen. 

en iværksætter med succes

Merete Løvgreen er i gang 
med at lave materiale på  
sit lille værksted på  
privatadressen i Menstrup, 
der skal bruges ved  
»Spejdernes Lejr 2012«, hvor 
over 33.000 spejdere samles 
og får mulighed for at  
afprøve hendes metoder.  
Foto: Thomas Olsen 

Det er ingen mirakelkur, men fysisk aktivi-
tet påvirker indlæring, og bevægelse øger 

koncentrationen. Det er ikke bare leg. Det er 
stadigvæk dansk og skrivning.

Merete Løvgreen,  
ejer »Sproggren«


