
1. Social 

Alene   

Med venner   

Med andre studerende   

En blanding  

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

2. Input fra andre 

Motiverer mig selv  

Arbejder ud fra min egen plan  

Arbejder med tingene for mig selv 

Samarbejder med andre om at studere  

Deler mine ideer med andre 

Opmuntring fra andre/til andre 

Støtte fra andre/til andre 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

3. Vejledning fra undervisere, hjælpelærer 

og andre 

Detaljeret vejledning 

Meget vejledning 

Nogen vejledning 

Vejledning 

Frihed til at studere på den måde jeg ønsker 

Nogle muligheder 

Ingen muligheder 

Mange muligheder 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

4. Tidsmæssig planlægning og placering  

Tidlig start 

Med god hastighed igennem stoffet 

Sidste øjeblik 

Ingen fast metode 

Studerer mange timer uden afbrydelse 

Studerer i et fast interval ad gangen 

Mange små pauser 

Studerer uden en fast metode 

Dele tiden op med forskellige opgaver 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

5. Sensorisk 

Visuelt:  

Farve, form, film, layout, at se materialet enten 

på en trykt side eller på en skærm, observerende.  

 

Auditivt:  

Lytte til undervisning/foredrag/podcasts/egne 

optagelse af sig selv, synge eller rappe stoffet.  

 

Taktil (kinæstetisk):  

Går rundt, lave ting, laver diagrammer eller 

modeller af en faglig udfordring, skriver.  

 

Andet:  

Det kommer an på dagen eller opgaven.  

 

6. Planlægning 

Systematisk 

Velplanlagt  

Klare prioriteter  

Bruger lister 

Skemalagt 

Ikke planlagt 

Studerer hvad jeg føler jeg har lyst til på det 

tidspunkt  

Lader det bare stå til, lader det bare være 

Kreativt kaos  

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

7. Detaljer eller overblik 

Se det store billede først 

Undersøger detaljerne først  

Skifter mellem det store overblik og detaljerne 

Det kommer an på dagen eller opgaven 
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8. Stedet 

På skolen 

Derhjemme 

På biblioteket 

Et hvilket som helst sted 

På cafeen 

Det gør ingen forskel 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

9. Larm 

I stilhed 

Med musik 

Med TV’et tændt 

Det gør ingen forskel 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

10. Lys 

I et oplyst lokale 

I et lokale med dæmpet lys 

I et lokale med gennemsnitligt lys 

Det gør ingen forskel 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

11. Medium 

Papir-basererede 

Elektroniske 

Det gør ingen forskel 

Det kommer an på dagen eller opgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Andre ting, som karakteriserer den måde, 

som jeg lærer bedst 

 

 


