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Lumina Learning blev udviklet efter mange diskussioner 
med akademikere og virksomhedsledere. Vores 
hovedformål er at bevæge os væk fra gammeldags, 
transaktionsbaserede tilgange mod nye, smartere 
tilgange, der kan hjælpe organisationer med at se deres 
ansatte som mere end blot handlinger – men som hele 
mennesker.  

 

ideen bag 

En af Lumina Learnings unikke aspekter er dens 
humanistiske idé om at omfavne paradokser. 
Eksempelvis kan der i et team være medlemmer med 
diametralt modsatte personlighedstræk. Og når 
teammedlemmer er i stand til at forstå og værdsætte 
hinandens forskelligheder, kan teamarbejdet blomstre 
og forbedres. Lumina Learning kan hjælpe med at løse 
problemer, og konfrontere organisationen med at 
løse konflikter. Alt dette hjælper teams til at få et 
mere harmonisk samarbejde, hvilket fører til øget 
produktivitet.  

 

Vi har konstateret, at ethvert individ har 
modsatrettede personlighedstræk. Vores værktøjer 
støtter personlig udvikling ved at hjælpe personer 
med at omfavne alle deres personlighedstræk, og 
arbejde med at de kan videreudvikle deres styrker, og 
forholde sig til deres svagheder. Vores forskning viser 
klart, at personer, som er villige til at få indsigt i, og 
forholde sig til deres diametralt modsatte 
personlighedstræk, kan forbedre deres personlige 
effektivitet og ydeevne betydeligt.  
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Den der kender andre er klog. 
Den der kender sig selv er oplyst. 

“ 
- Lao Tzu 

introduktion til 
lumina spark 

 
Lumina Spark er det nyeste inden for professionelle 
udviklings-og vurderingsværktøjer, da det bryder med 
den traditionelle tankegang om stereotyper. Vi ønsker at 
udvikle teknologi, der sætter det hele, komplekse 
menneske i fokus. Dette er nødvendigt, da virksomheder 
i dag er så forskellige og dynamiske, hvorfor alle løsninger 
må være ligeså.  

 
Lumina Spark-modellen er resultatet af mange års 
forskning, der kombinerer ekspertviden med menneskets 
integritet og den bygger således på, hvad der reelt virker i 
psykometrisk vurdering og eliminerer alt det, der ikke gør. 
Vores ramme er opbygget på en måde, der er autentisk og 
praktisk og som er nem at adaptere til dine egne behov og 
værdier.  

 

 

Hvis du... 

... søger nye og spændende måder til at forbedre 
arbejdsforholdene i din virksomhed,  

... men er skeptisk ift. hvilke fordele og etiske 
overvejelser der ligger bag moderne 
vurderingsværktøjer, 

vil Lumina Spark give dig, din virksomhed og dine 
ansatte de løsninger, I leder efter. 
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Lumina Spark bygger på et online spørgeskema med 
144 spørgsmål.  

Hvordan virker 
lumina spark? 

Baseret på dine svar maler vi et ‘Portræt’ af dig – et 
personligt dokument, som er fyldt med interessante 
informationer om dig og dit forhold til andre.  
 
Med udgangspunkt i dit Portræt og arbejdsbøger, kort og 
måtter arbejder en af vores højtuddannede professionelle 
facilitator sammen med dig, dit team og jeres udfordringer 
og ønsker for at få de bedste mulige resultater.     
 

 



5    Den er personlig, Den er tilpasset, Den hænger ved, Den virker!       © Lumina Learning    

 

ingen stereotyper 
ingen labels 
ingen kasser 
ingen celler 

Den er personlig  
Vi måler 24 Kvaliteter på et kontinuum – vi kalder dette 
for ’spor’ og ikke ’typer’. Vi ønsker, at vores produkter 
og løsninger skal give værdi for dig som individ, så dit 
samarbejde med os bliver en interessant og personlig 
oplevelse.  

Den er tilpasset  
Vores validerede psykometri, systemer og ressourcer 
kan tilpasses dit unikke behov. Med hver enkel kunde 
er vi opsatte på at skræddersy vores løsninger til dig, 
så dig og din virksomhed får den hjælp i efterspørger. 

Den hænger ved 
Vi anvender farver, der er lette at huske og tilbyder et 
praktisk sprog, der gør, at du hurtigt kan forstå og 
anvende modellen i din hverdag. Selvom Lumina Spark 
bygger på tung teori og data, er rapporten elegant 
struktureret i 3 niveauer: Fire farver, Otte aspekter og 
24 kvaliteter. Ingen anden model tilbyder samme 
niveau af dybde og tilgængelighed.   

Den virker  
Vi udnytter den nyeste forskning bag Big Five 
personlighedstest til vores målinger for at kunne levere 
et solidt, empirisk grundlag for portrætterne. Med 
dette udgangspunkt er det muligt for os at måle det vi 
kalder ”De tre Personaer” – dit underlæggende jeg, dit 
hverdags jeg og dit overbelastede jeg. Ydermere er 
vores model kendetegnet ved at omfavne paradokser, 
som er det, der gør os alle unikke. Vi anvender både/og 
tænkning og aldrig enten/eller tænkningen.  
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“Efter en Lumina Spark workshop er jeg blevet mere 
effektiv i min måde at håndtere projekter på – især I 
forhold til mine kolleger. Mit team oplever færre 
konflikter og jeg føler en stor taknemmelighed over for 
de Lumina facilitatorer, som har hjulpet mig med at 
udvikle mine styrker og forstå mine svagheder”.   

 

Pæne ord fra 
vores kunder 

“Jeg var meget skeptisk, men efter min oplevelse 
med Lumina Leaning må jeg sige, at jeg nu tror på 
vurderingsværktøjer. Lumina Spark er en fantastisk 
måde at arbejde med sig selv”. 

 

“Dette er den mest praktiske og inspirerede metode, 
jeg har prøvet i forhold til at øge vores medarbejders 
selvbevidsthed. Den skaber endvidere bedre intern 
kommunikation”.   

 


