
Jeg er stolt af: 

Jeg har øvet mig på at:  

Det er svært i undervisningen, når 
Jeg arbejder godt: (rød= nej - grøn=ja) 

Alene  

Sammen med en  

Sammen med flere  

Når der er helt stille  

Når der er arbejdsuro  

Når der er støj  

I klassen  

Udenfor klassen  

Når jeg sidder stille  

Når jeg er aktiv  

Når jeg laver opgaver på ark  

Når jeg laver noget kreativt  

Når vi har klassesamtale  

Udendørs  

Sammen med piger  

Sammen med drenge  

Sammen med alle  

Sammen med de fleste  

Sammen med en del  

Sammen med nogle få  

I alle timerne  

I nogle bestemte timer  

Når jeg skriver  

Når jeg læser  

Når jeg har matematik  

Når jeg bruger PC  

Når jeg skal skrive med blyant  

Mine yndlingsfag (og hvorfor): 

Hvad er jeg bedst til i et gruppearbejde: 

Jeg arbejder bedst, når... 



(rød= nej - grøn=ja) 

Jeg er fokuseret, når min lærer fortæller, hvad vi skal lave  

Jeg er fokuseret, når vi har klassesamtale  

Jeg tør godt række  hånden op og siger min mening  

Jeg tør godt fremlægge for min klasse  

Jeg øver mig på at blive en mere fokuseret skole-elev  

Jeg læse-træner derhjemme  

Jeg er god at samarbejde med  

Jeg kan få gode idéer, når jeg samarbejder  

Jeg kan godt lide, at nogen fortæller mig, hvad jeg skal gøre  

Jeg siger til, hvis jeg har brug for hjælp  

Jeg spørger min klassekammerater om hjælp i timerne  

Jeg forstyrrer aldrig undervisningen  

Jeg tager hensyn til mine klassekammerater i undervisningen  

Jeg er sjov at være sammen med i frikvartererne  

Jeg vil gerne bestemme  

Jeg kan godt sige OK, hvis nogen har en anden idé end mig  

Det betyder ikke noget for mig, hvis andre får lov til mere, end mig.  

Jeg er en god taber. Jeg bliver ikke sur.  

Jeg er en god vinder. Jeg praler ikke.  

Jeg tager ansvar, hvis jeg har gjort noget forkert.  

Jeg indrømmer, når jeg har taget fejl eller gjort noget galt.  

Jeg surmuler aldrig i længere tid ad gangen  

Jeg er god til at blive gode venner igen, hvis jeg har haft en konflikt  

Når vi har undervisning, kan jeg godt gøre noget, jeg ikke har lyst til uden  

Jeg holder styr på mine ting i tasken.  

Jeg vil gerne være bedre til det faglige  

Jeg er en god kammerat.  


