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Svesken på disken – giv din lærer feedback

Nedenfor er en række udsagn om din lærer. 

Du skal sætte kryds i det felt, der bedst passer på udsagnet.

I feltet yderst til højre kan du give eksempler på, hvornår eller hvordan din lærer gør det godt eller skidt. Du kan 

også skrive forslag til, hvordan din lærer kan blive bedre.

I den nederste række kan du skrive et andet udsagn om din lærer, som du synes er vigtigt at få med.

Det er vigtigt, 
at min lærer …

Enig Delvis 
enig

Uenig Eksempler og forbedringsforslag

Kan lide mig

Kan lide alle elever i 
klassen

Interesserer sig for, 
hvem jeg er

Spørger til mine 
ideer og interesser
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Støtter mig, når jeg 
er ked af det

Hjælper mig med at 
løse problemer

Hjælper mig til at få 
gode venner

Hjælper og guider i 
konflikter

Ikke uddeler skyld 
og skældud



ELEVARK

Heidi Honig Spring: Spot på trivsel i skolens ældste klasser – cases og opgaver til at styrke relationer og fællesskab. © Dafolo, 2019.

Anviser os i at være 
gode samarbejd-
spartnere i grup-
pearbejde

Taler positivt om 
alle elever og deres 
værdi

Tager hensyn til, 
at alle elever er 
forskellige

Igangsætter aktivi-
teter, der støtter et 
godt fællesskab 

Hjælper os til at 
have et godt frik-
varter
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Giver plads til, at vi 
kan tale om følelser 
og temaer, vi er 
optagede af

Uddybning af eksempler og ideer til forbedringer:

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               


