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HVAD OPLEVER VI PÅ BEDRIFTERNE? 

• ”Jeg fortæller den samme ting igen og igen…, det 
hænger simpelthen ikke ved” 

 
• ” Medarbejderen tager intet af sig selv” 
 
• ” Medarbejderen viser ingen interesse 

overhovedet, … så nu er han henvist til 
malkestalden” 
 







         4   



1. SKRIDT – SE UDGANGSPUNKTET 



2. SKRIDT – FORSKELLIGHED  



PERSONLIGHEDSTYPER 



KLOG PÅ MANGE MÅDER 

7 intelligenser 
 
 



SPROGLIG INTELLIGENS 

• Evnen til at benytte sproget 
• Passivt og aktivt ordforråd 

har indflydelse på, hvor 
flydende og forståeligt vi 
udtrykker os både verbalt og 
skriftligt  

• Det er venstre hjernehalvdel, 
der har størst betydning for 
den sproglige intelligens 

• Fx Søren Kirkegaard 
 



MUSIKALSK INTELLIGENS 

• Sans/fornemmelse for tonehøjde, melodi og rytme 
• Denne intelligens er typisk lokaliseret i højre 

hjernehalvdel  
• Musikere og komponister er dem, der behersker 

denne intelligens – fx Mozart 
 



VISUEL INTELLIGENS 

• Evnen til at bedømme afstande og forholdet 
mellem genstande  

• Evnen til at opfatte, hvordan ting ser ud fra 
forskellige perspektiver 

• Det er højre hjernehalvdel, især baghovedet, der  
lokaliser synscentret 
 



KROPSLIG INTELLIGENS 

• Det er grov- og finmotorik  
• Evnen til at kunne løse problemer eller skabe 

produkter der har med kroppen eller blot dele af 
kroppen at gøre  

• Evnen til at kunne gebærde sig rent kropsligt  
• Evnen til at have kontrol over sin krop og dens 

bevægelser  
• Det motoriske center i højre hjernehalvdel styrer 

venstre side af kroppen, og centret i den venstre 
styrer den højre side 



MATEMATISK INTELLIGENS 

• Systematisk tænkning 
• Evnen til at kunne se 

sammenhænge  
• Evnen til at arbejde med 

formler og tal 
• Denne intelligens arbejder i 

venstre hjernehalvdel  
•  Fx Einstein 

 



PERSONLIG INTELLIGENS   
– INTRAPSYKISKE  

• Denne form for intelligens 
omfatter ens opfattelse af sig 
selv 

• Evnen til at handle efter egne 
følelser  

• Evnen til at have en god 
forståelse for sig selv 

• Evnen til at have et godt og 
realistisk selvbillede 
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PERSONLIG INTELLIGENS  
– INTERPSYKISKE  

• Evnen til at forstå andre mennesker  
• Evnen til at aflæse deres udtryksformer –  

fx. kropssprog – og evnen til at reagere 
hensigtsmæssigt over for dette 

• Indfølingsevnen med andre mennesker  



3. SKRIDT – VI LÆRER MED VORES SANSER 

Definitionen på læringsstil er  
• Måden vi modtager informationer på 

• Måden vi bearbejder ny viden i hjernen 

• Måden vi lagrer viden i hjernen 

 
Der er 4 læringsstile 
• Høre 

• Se 

• Røre 

• Gøre 



LÆRING VED AT HØRE 

• De traditionelle 
• Bruger deres ører, når de lærer 
• Lærer bedst ved at lytte eller tale 
• De kan godt lide at genfortælle 
• Kan ofte referere det, de har fået fortalt tidligere 
• Snakker altid om den opgave, de er i gang med 

 
 TIPS 

Forklar opgaven 
 



LÆRING VED AT SE 

• Bruger deres øjne, når de lærer 
• Skal se tingene for at lære dem 
• Skal helst have tingene i billeder for at forstå dem 
• Kan tit huske ting, de har set for længe siden 
• Holder tit styr på, hvad de andre laver 

 

                     TIPS 
Vis dem, hvordan opgaven skal løses 

 



LÆRING VED AT RØRE 

• Bruger deres hænder, når de lærer 
• Lærer bedst ved at røre ved noget samtidig 
• Rører ved alting 
• Bruger deres finmotorik til at lære 

                      
TIPS 

Vis dem, og lad dem mærke efter 
 

 



LÆRING VED AT GØRE 

• Bruger hele kroppen, når de lærer 
• Tænker og modtager bedst ved at bevæge sig 
• Har et højt aktivitetsniveau og holder meget af at 

være praktiske 
• Arbejder mens de lærer 
• Bruger deres grovmotorik til at lære 

 
                      

TIPS 
Vis dem, men lad dem gøre 

opgaven fra start til slut 
 

 



4. SKRIDT – HELHED ELLER DETALJE 

• Vær åben overfor medarbejdernes forskellighed 
• Se om medarbejderen har fokus på helheden eller 

detaljen 
• Har de brug for at få hele billedet for at kunne 

arbejde med en opgave? 

• Foretrækker de at arbejde trin for trin med hver 
enkelt detalje? 

 



HELHEDEN 



DETALJEN 



HELHEDSORIENTEREDE MENNESKER 

Kendetegn 
• Sætter spørgsmålstegn ved tingene 

• Har brug for at få at vide, hvorfor de skal lære en 
bestemt ting 

• Gode til at koncentrere sig om flere ting på samme tid 

• Finder forskellige løsninger 

 
Hvorfor 
• Hvis de forstår, hvordan de kan bruge viden, bliver de 

meget mere motiverede 

 



DETALJEORIENTEREDE MENNESKER 

Kendetegn 
• Foretrækker at gennemgå det, de skal lære trin for trin 

• Elsker orden 

• Gode til at planlægge  

• Gennemfører ting i logisk rækkefølge 

• Brug for klare og logiske svar på spørgsmål 

 
Hvorfor 
• Har brug for logik 



DE TRE GYLDNE ORD 

Tre ord  
• Vise 

 
• Forklare 

 
• Øve 



VISE 



FORKLARE 



ØVE 



OPSUMMERING –  DE 4 SKRIDT 

1. Se udgangspunktet 
2. Se forskelligheden 
3. Vi lærer med vores sanser 
4. Helheden eller detaljen 

 
Tre gyldne ord – til dig som leder 
• Vise  

• Forklare 

• Øve 



KUNSTEN SOM LEDER  

• Overvej, hvorfor medarbejderne ikke altid gør det, 
vi ønsker af dem 

• Hvordan modtager/forstår medarbejderen dine 
beskeder? 

• Vise og forklare 
• Giv dem muligheden for at øve 

   



SPØRGSMÅL 
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