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Skema 1. 
Alle skal arbejde med den samme opgave, men I får mulighed for at arbejde med opgaven på forskellige måder. Prøv at læse den 
beskrivelse, der står i skemaet og sæt ét kryds i hver vandrette række – enten i kolonne A, B eller C. Krydset skal sættes der, hvor du 
mest genkender dig selv i beskrivelsen. 

 

 A B C 

Når læreren 

gennemgår noget 

nyt i timerne, så kan 

jeg 

- genkende og huske det 

meste af det, vi har 

arbejdet med i faget.  

 

 

-  have svært ved at 

huske det, vi tidligere har 

arbejdet med, men kan 

genkende det, når 

læreren eller 

klassekammerater 

fortæller om det. 

-have svært ved at 

huske det, der er 

arbejdet med i faget, og 

jeg har svært ved at 

huske det, selvom 

læreren eller en 

klassekammerat 

fortæller om det. 

 

Når jeg skal løse en 

opgave efter en 

gennemgang af nyt 

’stof’’ 

- kan jeg for det meste 

selv finde på et forslag til 

den rigtige løsning på 

opgaverne, uden at 

læreren hjælper mig i 

gang. 

 

- kan jeg bedst lide, at 

læreren lige giver mig et 

par stikord, så jeg kan 

komme i gang.  

- har jeg svært ved at 

komme i gang med 

opgaveløsningen uden 

at få hjælp af læreren.  

 

- er jeg oftest tilfreds 

med, at læreren tjekker 

mit arbejde, når jeg er 

færdig med 

opgaveløsningen. 

 

- kan jeg bedst lide, at 

læreren af og til tjekker, 

hvad jeg laver, mens jeg 

løser opgaven. 

- skal jeg ofte løbende 

have hjælp af læreren 

eller en 

klassekammerat. 

Hvis jeg går i stå i en 

opgaveløsning 

- kan jeg bruge gamle 

opgaver, noter eller 

lærebogen som hjælp. 

 

- kikker jeg sjældent på 

gamle opgaver eller i 

lærebogen. 

- aner jeg næsten 

aldrig, hvor jeg kan 

finde hjælp til at komme 

videre. 

 

 

- er det kun af og til, at 

læreren skal hjælpe mig 

videre. 

- vil jeg helst have, at 

læreren eller en 

klassekammerat hjælper 

mig videre. 

 

- mister jeg ofte 

interessen for opgaven. 

Når jeg selv skal 

sætte mig ind i 

noget materiale, 

som læreren ikke 

har gennemgået 

- kan jeg for det meste 

selv arbejde med 

materialet og anvende 

det på en opgave eller 

lignende. 

- har jeg brug for at 

læreren giver mig en 

vejledning i, hvad jeg 

skal bemærke i 

materialet med henblik 

på at kunne anvende 

materialet på en opgave 

eller lignende. 

 

- har jeg svært ved at 

forstå, hvad jeg skal 

anvende materialet til 

efterfølgende. 

    …skemaet fortsætter på næste side  
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Når jeg arbejder med 

en større opgave i en 

gruppe 

- bidrager jeg til, at vi 

selv kan planlægge 

vores arbejde med 

opgaven. 

- synes jeg, at det kan 

være svært at overskue, 

hvordan vi skal 

planlægge vores 

arbejde med opgaven, 

således at vi får lavet 

det hele inden for 

tidsrammen. 

 

- synes jeg, at det kan 

være helt uoverskueligt 

at finde ud af, hvordan 

vi skal planlægge 

arbejdet. Det sker tit, at 

tiden er gået, inden vi er 

færdige med opgaven. 

 

- kan jeg godt arbejde 

videre med en del af 

opgaven, selvom vi 

støder ind i et problem, 

som læreren skal 

hjælpe os med. 

 

- har jeg det bedst med, 

at vi hurtigt kontakter 

læreren, hvis der opstår 

et problem, vi ikke selv 

kan løse. 

- er det en stor hjælp, 

hvis læreren er i 

nærheden, så vi hurtigt 

kan få hjælp. 

 


