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Kapitel 2 – side 36 

Oplæg til refleksion: Læringspræferencer 

Spørgsmål Læringspræferencer 

 

Kender du din egen læringspræference? 

Brug figur 2.5 til at reflektere over: 

• Hvad er din egen foretrukne læringspræference og hvordan ser du det? 

• Hvordan kan du i fremtiden tilrettelægge dine læringsprocesser, så de tager 

højde for din læringspræference? 

 

 
På bogens website kan du få input til refleksion over din egen læringspræference 

baseret pa de tre beskrevne læringspræferencer vist i figur 2.5. 

 
Gå ind på www.trojka.dk - Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka - klik 

derefter på billedet af bogens forside. Direkte link: https://trojka.dk/Ledelse-i-

praksis-2021.aspx 
 

Du kan også downloade Trojka Ekstra app fra App Store eller Google Play 

 

Baggrund for opgaven 
 

Formålet med at du bliver bevidst om dine egne læringspræferencer. Når du er 
bevidst om, hvordan du selv lærer, så vil du også blive mere bevidst om, hvordan 

dine medarbejdere lærer. 

 

Hvordan kommer jeg i 
gang? 

Tag fx udgangspunkt i den seneste uges aktiviteter og skriv noter om, hvad du 
lærte, hvordan og af hvem osv. for alle ugens dage. 

 

Med dette i baghovedet bliver det lettere at besvare spørgsmålene i 
profilanalysen om læringspræferencer. 

 

Hvilke typer svar 

forventes? 

Det er vigtigt at du fokuserer på læring. Det vil sige de situationer, hvor du har 

gjort en erkendelse, som enten kan være baseret på en handling eller en 
refleksion. Se læringscirklen i figur 2.4. 

 

Hvordan kan jeg 
fastholde mine 

overvejelser? 

Her kan dels dine noter og dit analyseresultat kan hjælpe dig.  

Det videre arbejde 

med opgaven 

Når du sammenholder dine noter og dit analyseresultat kan du få øje på, hvordan 

dine egne læringspræferencer er opbygget – dvs. hvilken form for læring du 
foretrækker. 

 

Du kan bruge dine refleksioner til også at blive opmærksom på, hvordan dine 
medarbejdere lærer og tilrettelægge læringssituationer derefter. 
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