
   
 

  

Klar til Læring - Indskoling 
De syv kompetencer: 

1. Robusthed 

2. Behovsudsættelse 

3. Nysgerrighed 

4. Vedholdenhed 

5. Automatisering 

6. Selvregulering/selvdisciplin 

7. Gode omgangsformer 

 

Kompetence 

Robusthed 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At man ikke er første valg i legen – Kan håndtere det 

2. At man kan tåle at tabe – i perioder kan han tåle det, andre gange ikke 

3. At være selvhjulpen! – Blevet bedre. Tina har måske gjort lidt for 

meget. Kan stadigvæk spørge om Tina vil give ham strømper på – men 

gør det ikke 

4. At kunne acceptere at andre er hurtigere og dygtigere – Til tider 

5. At man kan overholde de sociale spilleregler – Kniber meget med 

6. At kunne sige ”pyt med det” – En sjælden gang 

7. At kunne tåle man ikke selv er i centrum – Vil gerne være i centrum 

8. At tage ansvar for fælles opgaver i klassen – Har svært ved det – ser 

det som en straf 

9. At kunne tåle uforudsete udfordringer - NEJ 

10. At kunne stå ved egne handlinger og meninger – Meninger ok – 

handlinger ikke så godt. 

 

Kompetence 

Behovsudsæ

ttelse 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At vente på tur - Nej 

2. At komme når man skal/bliver bedt om det – Efter mange gange 

3. At holde talerækken - Nej 

4. At kunne udsætte behov for mad og drikke/toiletbesøg - JA 

5. At kunne følge og handle på en kollektiv anvisning/besked - Nej 

6. At kunne give plads til at andre er i centrum – Går bedre, er på vej 

7. At lade fx legetøj blive i tasken – Efter mange gange at have bedt om 

det 

8. At et nej er et nej uden diskussion - Nej 



   
 

  

9. At acceptere ”skal – opgaver” - Nej 

10. At kunne tåle krav om længere tids koncentration – Kun hvis man 

sidder sammen med ham 

 

 

 

 

Kompetence 

Nysgerrighed 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At være nysgerrig på omverdenen – Er godt på vej 

2. At være nysgerrig efter at indgå i fællesskaber 

3. At have lyst til at lære og blive dygtig – Med nogle ting – selektiv 

interesse 

4. At have lyst til at prøve ting af 

5. At have mod til at kaste sig ud i det ukendte 

6. At have lyst til at imitere 

7. At have lyst til at lære at læse, skrive og regne – Den er svær! 

8. at have lyst til at tilegne sig viden - OK 

9. At være nysgerrig på andre menneskers liv og vilkår - Nej 

10. At være nysgerrig på at finde alternative løsninger 

 

Kompetence 

Vedholdenhed 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At blive ved en aktivitet i længere tid – Kun hvis det interesserer 

ham. 

2. At lave sine opgaver færdige – Nej, men til tider selektivt. 

3. At acceptere at øvelse gør mester – har svært ved at acceptere det 

4. At acceptere at noget kan være kedeligt og stadig være vedholdende 

- Nej 

5. At træne i lang tid til man kan – kun selektivt – efter interesse 

indenfor IT og natur 

6. At blive i en dialog i længere tid -  

7. At lytte til andre i længere tid 

8. At holde koncentrationen i længere tid 

9. At blive ved selvom man er træt og sulten – Ja, selektivt 

10. At blive ved selvom man mangler motivation - Nej 

 

Kompetence 

automatisering 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At holde orden på egne ting 



   
 

  

2. At acceptere og respektere teaterringning 

3. At overholde krav om rent bord 

4. At tage sine sko af indenfor 

5. At finde sin plads og finde roen 

6. At sætte mad og drikke i køleskab uden besked 

7. At klæde sig efter vejret 

8. At man gradvis overtager ansvaret for at skoletasken er pakket 

9. At automatisere remser, alfabetiske rækker og tabeller m.m. 

10. At kunne årstider, måneder, dage, fødselsdage osv. 

 

Kompetence 

selvregulering 

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At kunne dæmpe sig når det er påkrævet og passende - Nej 

2. At lade være med at afbryde andre – Både og 

3. At kunne acceptere et nej – Kan han ikke acceptere 

4. At kunne følge klassens og skolens regler – Nej, men bliver siddende 

ved bordet når der spises 

5. At kunne tænke før man handler i affekt - Nej 

6. At kunne sidde stille og roligt og kunne holde fokus i et givet tidsrum 

- selektivt 

7. At kunne beherske sine følelser – Nej. Kan finde på at slå Tina. 

8. At kunne styre sin lyst til at overskride grænser - Nej 

9. At man ikke overskrider andres grænser – Overvejende nej 

10. At man kan lytte og give plads til andre – i kortere samtaler. Kan 

sidde i sin egen verden.  

 

Kompetence 

gode 

omgangsformer  

Beskrivelse af kompetencen til Indskolingen 

1. At bruge et passende stemmeleje 

2. At man kan hilse pænt på andre -  

3. At man kan vente på tur og stå i kø 

4. At man kan samarbejde i små grupper og uden at tromle andre 

5. At kunne acceptere forskellighed 

6. At kunne se egen andel i konflikter og sige undskyld 

7. At være opmærksom på andres behov 

8. At drage omsorg for andre 

9. At kunne sige tak 

10. At kunne hjælpe hvor der er behov 

 


