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HVORNÅR LÆRTE DU 
SIDST?
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SIDE:

HVAD SKAL JEG LÆRE? OG HVORFOR?

/ Jeg vælger kurser og uddannelse inden for felter, hvor jeg har en del 
viden i forvejen – måske ved jeg det hele, men det er da meget rart 
at få det repeteret  og kloge sig

/ Jeg vælger kurser og uddannelse som dels dækker over noget jeg 
kan, men også noget som ligger lige i ”overkanten” 

/ Jeg søger kurser og uddannelse hvor jeg lærer noget nyt – er på 
usikker grund – nogen gange skyder jeg over mål andre gange 
kommer jeg hjem med en ny værktøjskasse af kompetencer og 
viden 

/ At flytte sig fra aktuelle udviklingsniveau (det, man kan alene) til 
den nærmeste udviklingszone (det, man kan med støtte)

/ Den nærmeste udviklingszone angiver det, man er lige ved at 
kunne, og det er her man skal sætte ind hvis der skal foregå 
læreprocesser.
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SIDE:HVAD SKAL JEG LÆRE? OG HVORFOR?

Hvad kan 
jeg?

Hvad vil 
jeg?

Hvad er 
der behov 

for ?
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SUCCES FORMLEN FOR LÆRING

• 35 % PERSONLIG INDSTILLING

• 20 % KOMMER FRA UNDERVISNINGEN!!!

• 45 % ANVENDELSESKONTEKSTEN = HANDLING
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VED DU HVORDAN DU 
LÆRER BEDST?
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SIDE:HVORDAN BOOSTER JEG OG FÅR UDBYTTE I PRAKSIS

/ Der skal være et reelt læringspotentiale – tilpas forstyrrelse og udfordring

/ Jeg skal være motiveret – det skal give mening for mig

/ Jeg skal kunne se, at det kan bruges i min hverdag

/ Jeg har lyst og mulighed for at gå hjem og bruge det 

/ Jeg skal aktivere min chef/mine kollegaer/familie/venner med min nye viden

/ Jeg er bevidst om hvornår jeg lærer bedst (læringsstil) og jeg søger de 
forhold der passer til min læring
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