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Vi skal arbejde med 7 kompetencer:
- Vedholdenhed - Robusthed 
- Behovsudsættelse - Automatisering
- Nysgerrighed - Selvdisciplin
- Gode omgangsformer



Vedholdenhed - hvad vil det sige?

http://www.youtube.com/watch?v=Hzqzj_e8cNg


Vedholdenhed
Vedholdenhed handler om at kunne fastholde opmærksomheden.

● At kunne blive i en aktivitet i længere tid
● At kunne læse en bog færdig
● At kunne feje hele klasselokalet
● At øve sig i at binde snørebånd indtil man kan binde dem selv

● At kunne lytte til andre i længere tid
● At kunne lave en dansk stil
● At øve sig på tabellerne indtil man kan dem

Jeg giver ikke 
op - jeg bliver 

ved, selv om det 
er svært!



Behovsudsættelse - hvad vil det sige?

http://www.youtube.com/watch?v=rogcWfG2VeY


Behovsudsættelse

Det handler om:

● At kunne vente på tur
● At kunne følge en besked
● at huske at række hånden op

         

● At kunne udsætte sine egne behov:  f.eks. lave sine lektier før man går i gang med at spille 
computer eller at se fjernsyn.

● At lade de andre bestemme noget i legen eller i gruppearbejdet.

Det handler ikke kun om MIG og om, hvad JEG vil!
Det handler om, at vi 

alle skal have det 

rart:-)



Nysgerrighed - hvad handler det om?

Jeg kan godt lide 
selv at opdage nye 

ting

http://www.youtube.com/watch?v=aw6zzcJ0Z9o


Nysgerrighed - hvad handler det om?

Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som 
man ikke kender i forvejen.

● at kunne lide at lære noget nyt.
● at kunne fordybe sig i et nyt og spændende emne.
● At bruge nysgerrigheden i en større fordybelse.



Gode omgangsformer - hvad er det?

http://www.youtube.com/watch?v=FI9dIxppI78


Gode omgangsformer

Gode omgangsformer handler om, at vi har RESPEKT for hinanden

Det handler om:

● at vi taler pænt til hinanden
● at vi hjælper hinanden
● at vi tager hensyn til hinanden
● at respektere, at vi er forskellige

Respekt for dig dig selv.Respekt for andre.Ansvar for dine handlinger.

Mig, mig, mig…..



Robusthed
Robusthed - hvad er det?

http://www.youtube.com/watch?v=kMIshRG_B6Q


Robusthed

Det handler om:

● At acceptere, at man ikke får svar på en sms indenfor 5 min.
● At acceptere, at man får "nej" til f.eks. en iPhone 6
● At turde stå ved egne holdninger og meninger, f.eks. ved ikke at være med til at mobbe, men 

invitere ind i fællesskabet i stedet

Har du øvet dig i at lære at være en 

god vinder OG en god taber, når du 

spiller?

Kan du sige PYT i mindre konflikter?



Automatisering - Gennem træning – at øve sig – opnås automatisering.

http://www.youtube.com/watch?v=XMozxwCzfo0


Automatisering - Gennem træning – at øve sig – opnås automatisering.

Det handler om:
Træne undervisnings-parathed:

● Sidde på sin plads og have undervisningsmidlerne klar
● Daglig læsning - gå i gang af sig selv
● Faste rutiner (adfærd ved timens begyndelse, respekter andres taletid (ikke afbryde), overholde 

aftaler, regler ved leg, samarbejde, gå stille i klassen, sidde på sin plads, hånden op, penalhus og 
bøger frem, lad mobilen ligge, ind/ud ved pauser.

● Træne færdigheder i den understøttende undervisning – fx brug af Google Drev.



Selvregulering /selvdisciplin

http://www.youtube.com/watch?v=l2SJfg3c3Ss


Selvregulering /selvdisciplin

Det handler om at:

● At komme ind når klokken ringer
● At kunne overholde skolens regler – eksempelvis omgangen med mobiltelefoner
● At kunne arbejde videre -  selvom man synes, det er kedeligt
● At kunne lytte til hvad andre siger og forholde sig til det uden blot at fortsætte i eget spor



Nu skal I lave følgende:
Vi skal i løbet af ugen fylde en væg med FOLDE-kort.

I jeres folde-kort skal I skrive eller tegne ud fra de 7 kompetencer.

Kompetencerne er:

Nysgerrighed - Behovsudsættelse - Gode omgangsformer  - Vedholdenhed - 

Automatisering - Selvregulering/selvdisciplin - Robusthed



Foldebog





Trin for trin
1. Snak i gruppen om, hvilke ideer I får til bestemte situationer, når vi har fokus 

på de 7 kompetencer.
2. Skriv jeres tanker ned på det udleverede papir
3. Lav en plan i gruppen, hvilken historie, vil I fortælle?
4. Opdel arbejdsopgaver - hvem gør hvad!
5. Gå i gang:-) 
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