
 

Læringsfilosofi 
 

I Kom Digital tror vi på, at vi lærer mest effektivt, når vi har det sjovt, når vi er 

nysgerrige, og når vi samarbejder med andre. Vores læringsfilosofi går ud på at 

skabe læring, som er så interessant, at man hele tiden får lyst til at lære mere. 

 

Vores læringsfilosofi er bygget op over tre temaer. Vi synes, at læring skal være: 

 

- Fleksibel - bestå af små elementer (legoklodser af læring) 

- Tilpasset den enkelte 

- Kombinere brug af telefon, iPad eller computer med noget, hvor vi mødes og 

lærer sammen 

 

Det første tema drejer sig om, at læring skal være fleksibel. Det betyder, at man 

i stedet for at læse en bog fra start til slut eller at høre et foredrag på to timer, 

bygger sin læring op af små elementer. Vi tænker på det som, at vi i stedet for 

at præsentere et færdigt hus tilbyder en masse legoklodser, der kan bygges 

sammen på forskellige måder.  

 

Det andet tema hænger direkte sammen med legoklodserne fra før. Vi tror 

nemlig på, at vi motiveres af forskellige ting, og at vi lærer på forskellige måder. 

Det er derfor vigtigt at læringen tilpasses den enkelte. Det betyder, at ikke alle 

skal bygge samme hus, men at hver enkelt skal bruge de legoklodser, der 

passer vedkommende bedst og bygge det hus, der giver mest mening. 

 

Hvad er så en legoklods? En legoklods er en lille stump læring. Det kan være en 

lille video eller en lille smule lyd, som man kan have i ørerne på vej til arbejde. 

Det kan også være en kort tekst, en quiz eller en diskussion om et bestemt 

emne blandt kollegaerne. Andre muligheder er et besøg i en virksomhed inden 



for samme branche, deltagelse i en workshop eller et kort oplæg i 

frokostpausen på virksomheden. 

 

Vores læringsfilosofi betyder, at vi ikke allesammen skal lære på samme måde, 

og derfor vil vi lave legoklodser, der omhandler det samme præsenteret på 

forskellig måde. Nogle gange er det nok med et overfladisk kendskab til et 

emne, og andre gange har vi brug for en dyb forståelse, så vi selv kan skabe nye 

løsninger. Nogle gange har vi brug for at få en visuel præsentation i form af en 

video, eller andre gange kræver det en diskussion med kolleger at forstå, 

hvordan virksomheden kan bruge en bestemt teknologi. 

 

Som man kan se, er nogle af legoklodserne noget, der foregår på telefonen, 

iPad’en eller computeren, hvor imod andre af legoklodserne foregår imellem 

mennesker. Det er vigtigt for os at have begge dele (Blended learning - en 

blanding af tilstedeværelsesundervisning og netbaseret undervisning). Den 

virtuelle del giver fleksibilitet - både hvad angår tid og sted - og den fysiske del 

sikrer, at vi deler og skaber sammen. Der er stadig noget, der foregår bedst, når 

vi er sammen. Læring er også socialt, og vi har brug for forbilleder, inspiration 

og gode diskussioner. Det tredje tema er derfor at kombinere brug af telefon, 

iPad eller computer med noget, hvor vi mødes og lærer sammen. 

 

 

 


