
Jeg hader skole 

Jeg har lyst til at 

tage hjem 

Jeg hader matematik 

JEG HADER SKOLE 

Jeg har ikke rigtig lyst til at 

komme i skole 

GODE OPLEVELSER I SKOLEN: 

* at være sammen med vennerne 

* billedkunst og natur-teknik og musik 

* dansk er fint nok. Jeg kan godt li at skrive på computeren og 

læse. 

* i idræt kan jeg li hockey og stikbold 

Min matematiklærer 

hader mig 

Jeg har ikke lyst til at komme i skole 

kan godt betyde: 

Jeg har ikke lyst til matematik 

Jeg synes, min lærer er 

lidt sur i det. (MEGET 

SUR) 

Han sender folk udenfor 

døren og han gider ikke 

rigtig forklare hvorfor. 

Jeg bliver sur og ked af det 

på samme tid. 

Jeg bliver ked af det, fordi 

jeg tror han hader mig. 

Så har jeg sværere ved at 

koncentrere mig. 

Sådan kan jeg også tænke, 

hvis jeg har haft et dårligt 

frikvarter 

Hvis det er tydeligere, at min ma-

tematiklærer godt kan li mig, så 

ville det være nemmere 

Hvornår kan du mærke, at en lærer godt kan li’ dig? 

* Hvis de roser mig 

* Hvis de siger, hvad de godt kan li’ 

* Hvis han ikke er sur på mig 

Jeg kan ikke lide 

sure lærere 

Men vores nye 

idrætslærer, hun 

er ret sur, så jeg 

er ikke så vild 

med idræt 

AB SPØRGER: 

Hvad mon det bety-

der, når en lærer er 

sur? 

AB TÆNKER: 

Vi skal skabe foran-

dring i dine tanker. 

Når jeg bliver ked af noget 

eller irriteret over noget, så 

kan det vare hele dagen. 

AB SIGER: 

Du og din matematik-

lærer har brug for 

hjælp. 
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Lige nu (januar 17) er det længe siden den følelse 

har været der. Et par måneder siden. Nogle gange 

fylder det ikke så meget at blive irriteret og så går 

det hurtigt væk igen. 

Når jeg bliver ked af noget 

eller irriteret over noget, så 

kan det vare hele dagen. 

Kommer lidt, hvis jeg bliver sur 

eller ked af det eller hvis nogen er 

ude at rejse (min mor eller far) 

Det er mest, når jeg er træt om 

morgenen. 



DET ER SJOVT AT LÆRE NOGET, NÅR …. 

 

 Vi skriver på PC. Det er rart at lære noget ved com-

puteren. Det kender jeg og jeg kan skrive hurtigt. 

Computeren hjælper med mange ting (stavekontrol 

osv.) 

 Matematik i Måneby 

 Little Bridge og Big Muzzy 

 Læsning: ikke så længe bøger. Fagbøger. Realistiske 

ting. 

 Jeg er god til plusstykker 

DET ER HÅRDT, NÅR JEG SKAL…. 

 

Bruge blyanten. Det er hårdt arbejde, for man skal gøre alt 

arbejdet selv. 

 

Det kan være hårdt at lære noget nyt 



Alle lærere tænker: Du er 

en klog dreng, der kan 

RIGTIG MANGE ting. 
Hvis jeg lader være, 

så slipper jeg 

Jeg lukker bogen og 

lægger mig ind over 

bordet ovenpå bogen Jeg siger, jeg er træt 

Jeg lyver mig ud af det: 

- siger man har det dårligt 

- siger man har været ude for noget, 

som ikke er så rart 

- siger at min mor og far lige har væ-

ret ude at rejse 

..Jeg gjorde det rigtig meget, da jeg var mindre. 

Også i børnehaven.  

Jeg diskuterer med læreren, 

hvorfor jeg skal gøre tingene. 

F.eks. I dag, hvor vi skulle spise og 

Stinne sagde, at jeg ikke skulle vippe 

på stolen. Så sagde jeg: ”Hvorfor.” Jeg 

gjorde det bare alligevel. 

Hvorfor gør han 

det ikke bare? Altså 

deltager i undervisningen, und-

lader en bestemt adfærd osv. 

Det er vigtigt at vide, 

hvorfor jeg skal gøre  

tingene. 



Læreren giver én forklaring Jeg har forstået, hvad 

vi skal 

Vi har brug for en en anden måde at få forklaringen på.  

Læreren giver en anden forklaring 

ÅHR, jeg keder mig. Hvor-

for skal vi høre det igen? 

Vi er ikke så hurtige til at forstå. 

Vi har brug for at få tingene sagt 

tydeligt. 

Læreren giver en tredje forklaring Jeg er en del af et lærings-

fællesskab, hvor alle børn 

er forskellige og ikke alle er 

lige så hurtige til at forstå 
Jeg gider ikke vente. Hvorfor 

kan vi ikke bare gå i gang? 


