KT QUIZ – spørgsmål.
Læreren læser spørgsmålene op et efter et. Eleverne skal sammen to og to vurdere, hvilket
karaktertræk omtalte person er god til (med grønt) eller hvilket karaktertræk omtalte person har
brug for at øve sig på (med rødt)

1. Hun er god til at få øje på og udtrykke, at hun bliver glad for det, andre gør for hende
(taknemmelighed)
2. Lige meget hvor mange gange, han bliver tacklet i fodbold, rejser han sig op og kæmper
videre (vedholdenhed)
3. Hun var lige ved at eksplodere af raseri, men valgte at gå sin vej og trække vejret, og faldt så
til ro (selvkontrol)
4. Han er god til at få øje på, hvis andre har det svært, og han er altid klar på at hjælpe dem
(social intelligens)
5. Selvom der var en masse kammerater, der larmende omkring hende, fortsatte hun med at
fokusere på den opgave, hun sad med (selvkontrol)
6. Hun er for det meste i godt humør og hun er god til at se det positive i tingene (optimisme)
7. Selvom han ikke altid er enig med sine kammerater, er han god til at respektere andres
følelser og holdninger (social intelligens)
8. Han kom ikke ind på den uddannelse, han gerne ville, men han har besluttet sig for at
arbejde endnu hårdere for at komme ind næste år (vedholdenhed)
9. Ingen i hendes familie er læger, men hun tror på, at hun kan blive læge, hvis hun arbejder
hårdt og tror på det (optimisme)
10. Han kan godt lide at diskutere mange forskellige ting, og han synes, det er spændende at
spørge til kammeraternes interesser og synspunkter (nysgerrighed)
11. Han havde lyst til at smide sig på sofaen og game, men han besluttede sig for at få overstået
lektierne, mens han stadig havde lidt energi (selvkontrol)
12. Hvis der er nogen, der behandler andre dårligt, hopper hun ikke med på vognen, men siger i
stedet fra og behandler alle ordentligt (social intelligens & selvkontrol)
13. Hun giver sig fuldt ud i alle aktiviteter, for hun synes, at hun får mere ud af at deltage, når
hun gør sit bedste for at være aktiv (engagement)

14. Han lægger mærke til, hvor meget hans forældre hjælper ham. Og han er god til at udtrykke,
at han sætter stor pris på den hjælp, han får (taknemmelighed)

15. Han har svært ved at kontrollere sit temperament, og hvis han føler sig provokeret, giver han
igen ved at sige noget tilbage (selvkontrol)
16. Hvis ikke det lykkes første gang, tænker han, at så lykkes det nok aldrig, og så giver han op
(vedholdenhed)
17. Han fik tilbuddet om at rejse ud i verden, men han sagde nej tak, for han er ikke så
interesseret i, hvordan mennesker i andre dele af verden lever (nysgerrighed)
18. Han havde en aftale med sit cykelhold om at cykle en træningstur, men det regnede, og så
orkede han det ikke lige (selvkontrol)
19. Hun vil gerne have flere venner, men hun er meget genert og tør ikke at række ud efter dem,
hun ikke kender (social intelligens)
20. Han tænker næsten med det samme, han får et matematik stykke i hånden, at han ikke kan
finde ud af det (optimisme)

