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Maximera ditt lärande! 

Det här är din egen personliga handlingsplan. Här skapar du 

målbilder och sätter en struktur för hur du själv vill jobba med att 

som vi säger ”maximera ditt lärande”. Du får tips och råd och du 

väljer själv vilken ambitionsnivå du vill ha. Ju mer du tränar, 

repeterar och reflekterar – desto säkrare att kunskapen stannar 

kvar och blir till framgång och nytta över lång tid. 

 

E-learning kräver extra planering  

Eftersom e-learning är en friare form av lärande där du kan jobba i 

egen takt och på eget sätt kräver det sin planering. Det är många som 

har upplevt att e-learning aldrig blir av för att de just inte står i 

kalendern. Börja med att se att du i lagom mängd planerar in tid i 

kalendern så att du har fasta tider när du ägnar dig åt din utbildning. 

Lägg in i kalendern att dessa tider är bundna så de inte går att flyttas 

på och att personer som kanske har åtkomst till din kalender ser att 

denna tid inte är fri att boka till annat.  

 

Säkerställ utrustning och lösenord  

Du behöver ofta bara en uppkoppling och ett lösenord för att komma 

igång. Men säkerställ att du lagrar ditt lösenord på ett ställe där du lätt 

hittar det nästa gång. Att behöva leta efter eller begära nya lösenord 

kan göra att du tappar energi och tid inför ditt pass. Gå igenom den 

tekniska specifikationen för att se om det är något speciellt som krävs. 

Är det en e-learning som har ljud är det bra att du har hörlurar som 

gör att du hör bra och inte störs av andra ljud eller att du stör andra 

om du sitter i öppet landskap. 

 

Boka en plats där du är ostörd 

Att se någon ”bara sitta vid datorn” kan vara en signal till många att 

det är ok att gå förbi och bara ställa en fråga eller börja prata. 

Säkerställ att det rum du bokar signalerar att du behöver sitta ostörd. 

Sitter du i öppet landskap så använd dig av en ”stör ej” skylt.  
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Gå igenom innehåll och syfte – gör en plan 

Börja med att orientera dig i informationen kring din e-learning, syftet 

och det övergripande innehållet. Vad innehåller den och på vilket djup? 

Hur ser strukturen ut? Vad är tidsangivelser och omfattning? Hur lång 

tid finns angivet att den tar som helhet? Finns variationer i hur den kan 

användas och gås igenom? Måste man gå i en viss ordning eller går 

det att hoppa fram och tillbaka? Kan man göra den flera gånger? 

Innehåller den tester och övningar eller är det mer fakta och 

genomgångar? Tänk igenom hur struktur och omfattning påverkar hur 

du ska göra upp din egen planering.  

 

Många korta tillfällen bättre än allt på en gång 

Det är nästan alltid bättre att planera för att göra fler korta tillfällen än 

att ta en för stor del lärande på en gång. Ska det ”fastna” och sitta 

kvar och om du ska ha möjlighet att omvandla det som du lär dig till 

något du har nytta av i vardagen krävs både repetition och reflektion 

och kanske tid för att öva och träna däremellan.   

 

Formulera ett tydligt mål - vad ska hända? 
Ju tydligare du har formulerat en målbild, tänkt igenom vad du vill ha 

ut av utbildningen desto bättre kan du arbeta när du går igenom din 

e-learning och att du får med dig det som är viktigt för dig. Formulera 

gärna målet med fokus på vad du vill kunna ”göra”. På så vis får du en 

tydlighet i vad du vill att kunskapen ska leda till rent praktiskt. Använd 

gärna verb som ”förbättra”, ”utöka” eller något som beskriver ett 

beteende som utvecklas på något sätt. 

 

Boka ett möte med din chef innan du börjar  
Det kan vara bra att ha ett stöd och en hjälp av din chef för att både 

få till planeringen och att få jobba ostört med din utbildning men även 

att få stöttning i att använda kunskaperna och få feedback och 

återkoppling efteråt. Gå igenom din målbild och se till att ni har 

inbokade tider efter att utbildningen är klar där du kan få coachingstöd 

och möjlighet att diskutera din utveckling.  
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Din hjärna är fantastisk – ge den energi! 

Du är ägare till världens kraftigaste ”dator” - hjärnan. Den är ungefär 

lika stor som en grapefrukt, väger oftast mindre än 1,5 kilo, består av 

100 miljarder hjärnceller och konsumerar 20% av vår energi. Din 

hjärna är en ”superdator” med många funktioner. Den har två sidor 

där varje sida styr olika funktioner och behandlar information på olika 

sätt. Den har också en aktiv medveten nivå och en undermedveten 

nivå där mycket kunskap registreras. Du använder många olika delar 

av hjärnan tillsammans för att lagra, komma ihåg och lagra 

information.  

Precis som vilken avancerad maskin som helst behöver hjärnan energi. 

Kolhydrater, som omvandlas till glukos i kroppen, ger hjärnan energi. 

Ett jämnt intag av energi över dagen gör att man slipper svängningar 

i blodsockernivån som kan leda till trötthet och sämre 

koncentrationsförmåga. Rätt mängd energi, bra mat och tillräckligt 

med vätska hjälper koncentrationsförmågan, motivationen och minnet. 

Ett glas vatten i timmen och måltider på regelbundna tider är en bra 

grund. Tänk också på att röra på dig regelbundet. Sitt i korta pass, inte 

mer än 30 minuter och rör på dig. Ta en promenad utomhus innan du 

kör igång ditt pass till exempel. Ha ett glas vatten eller en hel karaff 

med dig till ditt lärpass så håller du dig pigg.  

 

Hur påverkar din lärstil?  

Vi lär alla på olika sätt. Vi har alla olika ”lärstilar”, dvs sätt att ta in 

kunskap på. En del lär sig bäst genom att läsa först och lyssna sedan. 

Andra vill helst inte läsa utan börja med att diskutera. En tredje grupp 

vill varken läsa eller lyssna utan sätta igång och göra. Ju mer du känner 

till om din egen stil desto mer kan du också själv anpassa ditt sätt att 

ta in kunskap och ta ansvar för lärandet. 

De olika lärstilarna kan grovt delas in i: 

 Visuellt lärande – lära genom att se, t ex illustrationer eller 

bilder 

 Auditivt lärande – lära genom att lyssna och begrunda 

 Kinestetiskt lärande – lära genom att göra/utföra, genom 

kroppsrörelser 

Vi kan alla använda de olika kanalerna för lärande, men beroende på 

vilken stil som är din övervägande stil är de olika sätten i olika grad 

effektiva. Genom att förstå sig själv, hur man lär och tar till sig budskap 

och kommunicerar med andra, kan man anpassa sig i lärsituationer så 

att man lär sig så effektivt som möjligt.   
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Lärstilstest   

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst. Du får sätta fler än ett 

kryss per påstående.  

 

SITUATION Visuell Auditiv Kinestetisk, Taktil 
 V A K 

Du följer med vad som 

händer i världen genom 

att… 

Läsa tidningar/nätet  
Lyssna på radio, prata med 

andra om vad som händer 

Snabbt bläddra i tidningen 

eller titta på nyheterna /nätet 

några minuter 

    

Du kommunicerar helst 

genom att… 

Träffa människor öga mot 

öga 

Ringa och prata med 

människor 

Diskutera med någon i 

samband med en 

promenad, joggingtur, eller 

någon annan aktivitet 

    

När du skall lära dig något 

föredrar du att… 

Läsa instruktioner och 

böcker själv, vill gärna se 

redovisningar, 

demonstrationer, 

diagram, bilder etc 

Lyssna på föredrag och 

föreläsningar, att någon talar 

om för dig hur du skall göra, 

ställa frågor 

Testa själv, prova på 

genom praktiska övningar, 

rollspel etc 

    

Du lär lättast genom att… 
Skriva något vid 

upprepade tillfällen 

Säga något vid upprepade 

tillfällen 

Göra något vid upprepade 

tillfällen 

    

Du kommer lättast ihåg… 

Vad du sett, läst, 

människors ansikten, hur 

något ser ut 

Vad som sagts, sånger, 

texter, namn 

Vad du gjort eller upplevt, 

känslan eller lukten av 

något 

    

Vad kommer du lättast ihåg 

efter att ha sett ett tv-

program eller en film? 

Hur skådespelarna såg ut, 

eller miljöerna de befann 

sig i  

Vilka repliker de sa, hur 

musiken lät 

Olika händelser 

karaktärerna hamnade i 

och hur de då kände sig 

    

När du går på ett möte… 
Har du förberett dig med 

anteckningar och stolpar 

Njuter du av diskussionerna, 

av att prata själv och att lyssna 

på andra 

Blir du rastlös och ritar 

gubbar 

    

Vad tycker du är mest 

obehagligt? 
Otrevliga blickar Otrevliga ord 

Petande beröring, 

oväntadnärhet 

    

När du koncentrerar dig blir 

du lätt störd av… 
Oordning Ljud och oväsen Rörelser 

    

Vad är viktigt när du klär dig 

Att kläderna är snygga, 

färgerna, hur jag ser ut i 

dem 

Att de är vettiga, och 

funktionella, vad kläderna 

berättar om mig 

Att de är bekväma, tygets 

kvalitet, hur sköna de är 

    

När du vill slappna av… 

Tittar du gärna på film 

eller TV/nätet läser 

böcker 

Lyssnar du gärna på musik, 

pratar med vänner 

Motionerar och rör du gärna 

på dig 

    

 

Räkna ihop hur mycket du fick i vardera kolumn 
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Reflektera - vilken är din naturliga stil?  

 

Visuell – flest kryss i kolumn V 

 Du lär lättare via synen och ser ofta ”fotografiska” bilder 

 Du tycker om diagram, tabeller och struktur 

 Du har snabb inlärningsförmåga och hinner ofta klart fort  

 Du är ofta arbetsam och självgående och jobbar gärna själv  

 Du sitter helst rakt upp och lite längre fram på stolen när du 

ska koncentrera dig 

 Du kan sitta stilla långa perioder och har lätt för att fokusera 

blicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auditiv – flest kryss i kolumn A 

 Du lär via hörseln och genom att lyssna och prata 

 Du påverkas av själva rytmen och intonationen i rösten  

 Du är ofta social och vill jobba tillsammans med andra  

 Du vill gärna jobba med gruppuppgifter och diskutera  

 Känslan i gruppen och det sociala är viktigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS I LÄRSITUATIONER:   

• Se till att gå igenom skriftligt material 

• För anteckningar 

• Om ni har en läsuppgift och ska läsa högt, be att få vara den 

som läser 

• Arbeta med mindmaps och kartor 

• Läs in material i förväg om det går 

• Övningsuppgifter och läsuppgifter är en bra metod för 

lärande 

 

TIPS I LÄRSITUATIONER: 

• Diskutera det du lärt med andra 

• Väck frågeställningar och repetera muntligt 

• Om du får en läsuppgift, försök att först få tillfälle att prata 

om ämnet, och sedan läsa 

• Be någon annan läsa högt om ni ska läsa igenom ett 

material så du får lyssna in fakta 

• Gruppövningar och rollspel är en bra metod för lärande 

• Kan du så skapa ett ”lär-team” där ni är fler som lär 

samtidigt. Lägg in diskussionspass i planen både före och 

efter en individuell genomgång så du får möjlighet att prata 

om ämnet med andra.  
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Kinestetisk/Taktil – flest kryss i kolumn K 

 Du lär via känslor, rörelse och inlevelse 

 För dig är ofta motivation och relationer viktiga 

 Du vill fundera och prova för att ta till dig, ibland tar inlärningen 

längre tid 

 Är du utpräglat kinestetisk kan du kasta dig in i uppgifter utan 

att ta till dig instruktioner  

 Du byter gärna kroppsställning ofta och kan lätt bli rastlös  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysera din egen stil - vad du bör tänka på? 
       

 

            Min lärstil är i första hand:  

 

 

Har det någon betydelse i en lärsituation? Vad tror du att du själv 

behöver tänka på för att inte bara använda din egen stil i ett 

lärpass/möte som du gör för andra?     

 

 

 

TIPS I LÄRSITUATIONER: 

• Försök att få tillfälle att göra saker praktiskt och röra på dig 

• Går det att ”prova på” kunskapen rent praktiskt direkt?  

• Sitt inte för långa stunder och variera med att stå/gå  

• Försök leva dig in i situationen, känn efter hur det känns  

• Kan du lära tillsammans med andra och få till diskussioner 

före/efter ett pass så planera in det  

• Säkerställ att du förstått instruktioner och tar dig tid till det 

innan en övning börjar så det blir rätt från början  

 

12 



©Kompetens Express Sverige AB 
www.kompetensexpress.se 

 

Dags att sätta igång - sätt ett tydligt mål  
Fundera över innehållet i alla stegen och summera din målbild och 

dina reflektioner innan du startar. Gå gärna igenom dessa punkter 

med din chef - före och efter utbildningen. 

 

A. Vilket konkret resultat vill du uppnå? Vad ska du använda 

kunskapen till?  

B. Formulera målet utifrån något som du vill GÖRA bättre, 

mer, mindre, starkare etc.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C. Vad finns i omgivningen som påverkar?  

Kan du ändra något i omgivningen som skulle ge bättre 

förutsättningar för att nå ditt mål? Processer? Arbetsredskap? Stöd 

och coachning? Andra förutsättningar?  Går det att ändra eller 

behöver du arbeta inom ramen för den situation du har?  
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REFLEKTIONSPROTOKOLL  

Vad har jag lärt mig på detta pass?   

Reflektera över det lärpass du just gjort och summera dina tankar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kommer du kunna göra annorlunda?    

På vilket sätt kommer du kunna tillämpa det du lärt i vardagen? I vilka 

situationer? I vilken omfattning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräver det något av dig för att börja? Hinder? 
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REFLEKTIONSPROTOKOLL  

Vad har jag lärt mig på detta pass?   

Reflektera över det lärpass du just gjort och summera dina tankar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kommer du kunna göra annorlunda?    

På vilket sätt kommer du kunna tillämpa det du lärt i vardagen? I vilka 

situationer? I vilken omfattning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräver det något av dig för att börja? Hinder? 
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REFLEKTIONSPROTOKOLL  

Vad har jag lärt mig på detta pass?   

Reflektera över det lärpass du just gjort och summera dina tankar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kommer du kunna göra annorlunda?    

På vilket sätt kommer du kunna tillämpa det du lärt i vardagen? I vilka 

situationer? I vilken omfattning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräver det något av dig för att börja? Hinder? 
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REFLEKTIONSPROTOKOLL  

Vad har jag lärt mig på detta pass?   

Reflektera över det lärpass du just gjort och summera dina tankar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kommer du kunna göra annorlunda?    

På vilket sätt kommer du kunna tillämpa det du lärt i vardagen? I vilka 

situationer? I vilken omfattning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräver det något av dig för att börja? Hinder? 
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Få kunskapen att sitta kvar 

Repetition är kunskapens moder brukar man säga. 90% av det man lär 

sig är borta redan efter tre dagar om man inte genom att repetera 

fördjupar och håller kvar kunskapen. Det gäller att lägga upp en plan för 

att se till att du under en period repeterar den kunskap du tagit till sig. 

Då sitter kunskapen kvar.  

 Samma dag. Direkt efter inlärningstillfället bör du repetera det 

du vill komma ihåg. Läsa igenom anteckningar, ta några minuters 

paus, gå tillbaka i utbildningen och berätta högt med egna ord, 

vad det handlar om t ex. 

 Dagen efter. Ytterligare repetition efter 24 timmar på några 

minuter, översiktligt.  

 Efter en vecka. Efter en vecka görs ytterligare en repetition, 

även om det bara är några minuters genomläsning/lyssning. 

Detta är av stor vikt för din minnesförmåga.  

 Efter en månad. Efter en månad görs en snabb genomläsning 

och titt på materialet för att hålla kunskapen vid liv. 

 Efter tre månader. Därefter räcker det med en hastig titt var 

tredje månad för att få kunskapen att cementeras och finnas kvar 

i minnet. Jobba med aktiv reflektion i vardagen och följ din 

handlingsplan. Hur nära målbilden är du? 

 

Nya beteenden tar tid att utveckla 

En utbildning innehåller mycket kunskap. Men för att kunskap ska kunna 

omvandlas till nya beteenden krävs, förutom repetition av kunskap, två 

saker till:   

1. Tid för och vilja till att träna och börja göra på nytt sätt. Nya 

beteenden går ofta inte lika smidigt som ”gamla invanda mönster”. 

Dvs det kan ta mer tid i början att göra nytt. Det tar tid innan det 

blir bättre. Tiden behöver in i kalendern för träning eller i form av 

minskat arbetstryck.  

2. Positiva förstärkare. För att vilja göra på nytt sätt och att orka 

hålla i en träningssituation krävs positiva förstärkare. Får vi 

feedback att det nya är tungt, jobbigt och tar längre tid, kanske 

dessutom med lägre resultat till att börja med så krävs det mycket 

”hejarop” och backning för att man ska orka och inte ge upp. Med 

andra ord behöver chefer och övriga aktörer runtikring vara 

införstådda med att ”träning pågår” och ge uttryck för att det är 

positivt. Utan positiv återkoppling eller belöning för att vi provar det 

nya kommer de flesta att ge upp.  Finns det dessutom konsekvenser 

inbyggda i systemet som fortfarande premierar det gamla beteendet 

så spelar det inte någon roll hur bra utbildningen var – deltagaren 

kommer att återvända till gamla invanda mönster. 
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Handlingsplan för dig och din chef  

Gå tillsammans med din chef igenom vad som behöver göras före, under 

och efter din e-learning för att säkerställa ett gott resultat. Koppla tillbaka 

till den målbild som ni kommit överens om och säkerställ att den med 

givna aktiviteter är realistisk. 

Före utbildningen 

 Gå igenom behovet och stäm av att behovet motsvarar den insats 

som planeras. 

 Säkerställ att du har rätt förutsättningar för att kunna delta. Hur 

ser arbetsbelastningen ut? Om man måste vara på två ställen 

samtidigt är det svårt att få möjlighet att ta till sig ny kunskap. 

 Gå tillsammans igenom innehållspunkter och vilka områden som är 

viktigast att fokusera på. 

 Det är lämpligt att utifrån e-learningens mål formulera ett 

personligt mål eller flera.  

 Stäm av vad era gemensamma förväntningar rent konkret är efter 

e-learningen. Hur kommer utbildningen sedan in i det dagliga 

arbetet? Prata om på vilket sätt du och din chef förväntar er att 

kunskapen används.  

 Boka in tider i kalendern för avstämningsmöten, avrapportering och 

uppföljning.   

Under utbildningen  

 Säkerställ att det finns backup och planering så att du kan sitta helt 

ostört. 

 Gå igenom innehåll och ”återrapportera”. Dels till dig själv för att 

se vilka delar som känns relevanta att jobba vidare med, dels vilka 

områden som varit i fokus och hur dessa kopplar till den egna 

målbilden och vardagen. Använd handlingsplan i e-learningen om 

det finns och/eller reflektionsprotokoll i detta material. 

Efter utbildningen 

 Arbeta aktivt med din handlingsplan och se till att du har tillfällen 

för såväl repetition som träning och att du följer målbilden. Nya 

beteenden tar tid att utveckla. Gör en plan som är minst tre 

månader lång innan du är ”klar”.   

 Gör avstämningar enligt plan. Nya beteenden tar tid att utveckla.  
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Min handlingsplan   

 

 

ÖNSKAT LÄGE: Koppling till din målbild- Är den samma nu? Ändrad?    

 

 

 

 

HINDER: Vad är dina hinder? Vad behöver du för resurser? Vad kan 

du påverka? Hur ska du komma förbi hinder? Sätta igång?  

 

 

 

 

RESURSER: Vad är dina områden att jobba med?  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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Aktiviteter 

Gör en handlingsplan med datum och för över i din kalender så det 

finns tider planerade. Titta på målbild, dina reflektioner och lärdomar 

och skissa på en variation av aktiviteter som du följer under minst 3 

månader.  

 

Exempel på aktiviteter att lägga i din plan:  

 Enskild repetition av olika delar i din e-learning  

 Diskussion med kollega, chef, annan deltagare om utbildningen 

 Kontakt och avstämning med andra deltagare 

 Fördjupning av kunskap genom ny litteratur/påbyggnad 

 Hemuppgift 

 Träningstid för att göra saker på nytt sätt  

 Egen tid i kalendern för reflektion – var är du nu i förhållande till mål?   

 Överföring av kunskap till andra 

 Målavstämning med chef och möten inbokade för detta  

 Coachingtillfällen med chef/kollega/coach 

 

DATUM AKTIVITETER – Lägg in aktiviteter  Klart/datum 
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Klipp ut och rulla ihop till stående skylt eller sätt på  

Tejpa/Häfta 

Tejpa/Häfta 
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