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Selvhjælpsskema med fokus på 

indlæringsmønstre 

 

   

Dette skema kan bruges til inspiration i forlængelse af afsnittet Hjælp til selvhjælp (fokus på 
indlæringsmetoder). Det består af 3 dele med hver sit fokus - henholdsvis en del med henblik på 
deltagerens egne refleksioner over indlæringsmønstre, en del med fokus på praktiske initiativer for 
indlæring i en undervisningssituation, og endelig en del med fokus på den aktive 
undervisningsdeltagelse. Formålet med skemaet er at give deltageren mulighed for at danne sig et 
overblik over egne indlæringsmønstre. Det bør udfyldes sammen med en underviser, der vil være i 
stand til at forklare og uddybe de spørgsmål, hvor der måtte være behov. Gennem udfyldning af 
skemaet vil deltageren og underviser kunne få øje på nogle af de faktorer, der måtte udgøre end 
barriere for deltagerens indlæring.  
 

Refleksioner over egne indlæringsmønstre Kommentarer 

Hvad er mine motivationer for at lære  

Er jeg i stand til at sætte ord på mine egne 
indlæringsmønstre 

 

Har jeg indtil nu prøvet at stille 
spørgsmålstegn ved egne indlæringsmønstre 

 

Hvilke barriere tænker jeg som udgangspunkt 
står i vejen for en bedre indlæring 
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Er jeg på nuværende tidspunkt i stand til at 
omsætte viden fra undervisningen i praksis 

 

Opsummering med underviser: 

Praktiske initiativer for indlæring Ja Nej Ved ikke 

Jeg har en notesbog og en folder, hvor jeg bevarer mine dokumenter    

Jeg tager noter på dansk i undervisningen    

Jeg tager noter på mit modersmål i undervisningen    

Jeg supplerer mine noter med illustrerende figurer     

Efter undervisningen renskriver jeg mine noter med henblik på de 
vigtigste ting, jeg har lært i undervisningen 

   

Inden næste undervisning opsummerer jeg de ting, som jeg har lært 
indtil da 

   

Jeg benytter mig af en logbog til at danne overblik over de ting, som 
jeg har lært 

   

Jeg bruger billedkort som supplerende indlæringsmetode (særligt i 
forbindelse med sprogindlæring) 

   

Jeg er i stand til at foretage informationssøgning via internettet, og 
jeg benytter det som en fast del af min indlæringsrutine  

   

Jeg benytter mig af uddannelsesinstitutioners videnscentre og 
biblioteker 

   

Inden undervisningen klargør jeg de spørgsmål, som jeg ikke måttet 
have fået svar på ved sidste undervisningstime 
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Opsummering med underviser: 

Den aktive undervisningsdeltagelse Ja Nej Ved ikke 

Jeg er glad for at deltage i undervisningskurser     

Jeg kan have svært ved at bevare fokus i løbet af undervisningen    

Jeg deltager ikke aktivt i undervisningen, fordi jeg er bange for at lave 
fejl 

   

Hvis jeg har spørgsmål eller kan svare på underviserens spørgsmål, er 
jeg ikke bange for at række hånden op 

   

Hvis jeg har spørgsmål men ikke tør at række hånden op, forsøger jeg 
så at finde frem til svaret på egen hånd  

   

Jeg er ikke bange for at stille spørgsmål til mine medstuderende    

Jeg er glad for gruppearbejde     

Ved gruppearbejde bidrager jeg aktivt    

Jeg er glad for rollespil som indlæringsmetode    

Opsummering med underviser: 
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