
ALTID OFTE NOGEN GANGE SJÆLDENT ALDRIG  

1. Jeg kan ikke arbejde sammen 
med forskellige personer

2. jeg  anerkender andres ideer/
løsningsforslag

3. Jeg kan ikke individuelt eller i 
fællesskab generere ideer

Samarbejdskompetence Formidlingskompetence

Tag temperaturen på din vedholdenhed 
Her er en række udsagn, som måske eller måske ikke gælder for dig. 
Der er ingen rigtige eller forkerte svar, så svar ærligt, i betragtning af hvordan 
du sammenligner dig med de fleste mennesker. 

Implementeringskompetence
ALTID OFTE NOGEN GANGE SJÆLDENT ALDRIG  

4. Jeg foretager informerede 
handlinger

5 Jeg agere dårligt i situationer, 
hvor der er risiko for at lave fejl

6. Jeg kan vurdere konsekven-
serne af en given handling

ALTID OFTE NOGEN GANGE SJÆLDENT ALDRIG  

10.  Jeg giver sjældent alle plads 
til at komme med sine ideer

11. Reflekterer over valg af
kommunikationsformer

12. Jeg har svært ved at formid-
le mine ideer på en forståelig 
måde

Navigationskompetence
ALTID OFTE NOGEN GANGE SJÆLDENT ALDRIG  

7. Jeg håndterer viden og infor-
mationer på en funktionel måde

8. Jeg identificerer sjælendt 
fagligt indhold  for løsningen af 
en given opgave

9. jeg sorterer, strukturere og 
prioritere viden og 
informationer

Kreativitetskompetence
ALTID OFTE NOGEN GANGE SJÆLDENT ALDRIG  

13. Jeg kan individuelt eller i 
fællesskab kunne generere ideer

14. Jeg kan foretage en sortering 
af forskellige ideer og løsnings-
forslag

15. Jeg er sjældent åben og 
anerkendende overfor alter-
native måder at løse en given 
opgave på



Scoring:
Spørgsmål 2,4,6,7,9,10, 11,13 og 15 tildeles:

5 - Altid 
4 - Ofte
3 - Nogen gange
2 - Sjællendt 
1 - Aldrig

Spørgsmål 1, 3, 5, 8, 12, 14  tildeles:

1 - Altid 
2 - Ofte
3 - Nogen gange
4 - Sjællendt 
5 - Aldrig

Læg point fra nedenstående punkter sammen 
og indsæt i skema: 

- 1,2 og 3 og indsæt i skema und Samarbejde 
- 4, 5 og 6 og indsæt i skema under Implementering  
- 7, 8 og 9 og indsæt i skema under Navigation 
- 10, 11 og 12 og indsæt i skema under Kreativitet 
- 13, 14 og 15 og indsæt i skema under Formidling 

Herefter forbindes punkterne. 
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Jeg har ageret 
fleksibelt og 
hjælpsomt

Jeg har givet 
og modtaget 
feedback

Jeg har arbejdet 
effektivt og 
respektfuldt

Jeg har tænkt og 
handler anderledes

Jeg har
accepteret 
usikkerhed

Jeg har
fordybet mig

Jeg har 
kommunikeret 
tydeligt 

Jeg formuleret 
tanker og ideer
klart

Jeg har lyttet 
effektivt

Jeg har 
udforsket og 
undersøgt

Jeg har 
forbåndet ideer

Jeg har leget 
med muligheder

Visuel temperatur på 
Grønne Proceskompetencer

Jeg lavet fejl

Jeg har
reflekteret 
kritisk

Jeg har anvendt 
processer
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