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1. Velkomst  og intro  - Tjek ind

2. Det nye læringsparadigme
• Skift i de 2 tankesæt

3. Dynamisk tankesæt

4. De 5 tips
• Udfordr eleverne

• Tal om det at begå fejl

• Udvikl læringsstrategier

• Træn eleverne i metakognition

• Fokuser på proces

5.  Afslutning – Tjek ud

Program
Mandag den 01. august kl 12.00-15.00



1. Jeg har viden om hvad det dynamiske 
tankesæt er

2. Jeg kan forklare forskel på det fikseret og 
det dynamiske tankesæt

3. Jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg 
kan understøtte det dynamiske tankesæt

Mål med kurset



Hvad ved/gør vi allerede, 

og hvad ønsker vi at vide mere om?

Tjek ind



Læringsparadigmet

Undervisning Læring



Læringsparadigmet

Hvad skal eleverne lave?
(fokus på det praktiske)

Hvad skal eleverne lære?
(fokus på læring)



Eleverne må lære 
selv at lære

Kilde: Hattie, Nottingham, Hermansen, Dweck

Læringsparadigmet





Læringsparadigmet

Fikseret 
(Præstationsorienteret)  

tankesæt

Dynamisk
(Læringsorienteret) 

tankesæt

Kilde: Carol Dweck



Kilde: Carol Dweck



Om ikke at kunne - endnu

”Jeg kan ikke…”

”Jeg forstår det ikke…”

”Jeg ved ikke…”



Inspiration



Hvilke refleksioner giver videoen anledning til i 
forhold til egen praksis?

Hvorfor?

Summeopgave



Det er blevet gængs praksis at rose børn for 
deres resultater med lette opgaver, at fortælle 
dem, at de er dygtige, når de gør noget hurtigt 
og fejlfrit. Når vi gør det, så lærer vi dem ikke at 
tage i mod udfordringer eller lære af deres fejl. 
Vi lærer dem, at letkøbte sejre betyder, at de er 
dygtige, mens – som et indirekte følge- at fejl 
og hårdt arbejde betyder, at de ikke er.

- Carol Dweck

Om at fokusere på proces



Fokus på
PRÆSTATION

”Wow hvor er du god”

”Du er et naturtalent”

”Du er dygtig og så 
hurtig du er”

Fokus på
PROCES

”Wow du har arbejdet 
længe og koncentreret”

”Du er øvet i det”

”Det var hurtigt – jeg 
finder straks en 

opgave, der kan give 
dig større udfordringer”

Om at fokusere på proces



Antal rigtige 
før

Albert 27
Anna 41
Christina 15
Dennis 38
Frederik 33
Karoline 8
Liv 9
Mads 15
Mette 18
Morten 30

Om at fokusere på proces



Antal rigtige 
før

Antal rigtige 
efter

Albert 27 35
Anna 41 42
Christina 15 23
Dennis 38 45
Frederik 33 37
Karoline 8 24
Liv 9 18
Mads 15 21
Mette 18 33
Morten 30 38

Om at fokusere på proces



Antal rigtige 
før

Antal rigtige 
efter

Tilvækst

Albert 27 35 8
Anna 41 42 1
Christina 15 23 8
Dennis 38 45 7
Frederik 33 37 4
Karoline 8 24 16
Liv 9 18 9
Mads 15 21 6
Mette 18 33 15
Morten 30 38 8

Om at fokusere på proces



Hvorledes kan der arbejdes med at fokusere på 
proces fremfor præstation?

Summeopgave



Om at se fejl som justerbar læring



Jeg har brændt mere end 9.000 
chancer I min karriere. Jeg har tabt
næsten 300 kampe. 26 gange er jeg
blevet betroet at tage det
afgørende skud og har misset.

Jeg har fejlet igen og igen hele
livet. Og det er derfor, jeg vinder

Kilde: Michael Jordan

Om at se fejl som justerbar læring



Panik zonen

Lærings zonen

Komfort zonen

Kilde: Gordon Stobart

Om at se fejl som justerbar læring



Om at se fejl som justerbar læring



Hvorledes kan der arbejdes med at skabe en 
kultur, hvor fejl ses som justerbar læring og 

derved bydes velkomne?

Summeopgave



Det gode tankesæt

Tip 1: Udfordr eleverne

Tip 2: Tal om det at begå fejl

Tip 3: Udvikl læringsstrategier

Tip 4: Træn eleverne i metakognition

Tip 5: Fokuser på proces



Det gode tankesæt

Tip 1: Udfordr eleverne



1. Hvor er 
jeg på vej 

hen?

3. Hvad er 
næste 
skridt?

2. Hvor er 
jeg nu?





	

GPS - metoden 
	
	
	 Jeg skal et niveau op 

- Jeg fanger det med det sammen 
- Jeg kan det allerede 
- Jeg kan gøre det med lukkede øjne 
- Jeg bliver overhovedet ikke udfordret 

	

Jeg bliver her og træner 
- Jeg ved noget 
- Jeg er ikke helt sikker 
- Jeg kan det godt , men skal lige tænke mig om 
- Jeg giver ikke op 

Jeg skal et niveau ned 
- Jeg kan ikke se noget giver mening 
- Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre 
- Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte 
- Jeg har brug for hjælp!  



Det gode tankesæt

Tip 2: Tal om det at begå fejl



Inspiration



Det gode tankesæt

Tip 3: Udvikl læringsstrategier



Jeg må vide, hvad 
jeg skal gøre, når 
jeg ikke ved, hvad 
jeg skal gøre!





TIPS

Ø Læs spørgsmålet én 
gang til

Ø Spørg din læringsven
Ø Brug det du tidligere 

har lært
Ø Undersøg i bogen
Ø Prøv dig frem
Ø Søg på nettet
Ø Tænk dig godt om
Ø Giv ikke op
Ø Tegn det
Ø Stil spørgsmål
Ø …



Jeg	har	brug	 for	hjælp

Jeg	prøver	selv

Jeg	kan	selv



Tjekliste 
 

 Før du siger ’’jeg er færdig’’, spørg dig selv: 
 

o Har jeg gået mit arbejde igennem? 

 

o Har jeg gjort mit bedste? 

 
o Har jeg gjort, alt det man skal?  

 
o Har jeg tjekket succeskriterierne? 

 
o Har jeg søgt, lyttet til, accepteret og 

brugt den feedback, jeg har fået undervejs? 

 
o Har jeg bedt om hjælp til det, jeg evt. 

synes var svært? 

 
o Er der noget, jeg kan forbedre? 

 
o Er der nogen huller i opgaven? 

 

 

Underskrevet af: Dato: 

  
 

 
 

	



Det gode tankesæt

Tip 4: Træn eleverne i metakognition



• Vi taler i ½ - 1 minut

• Vi træner fagbegreber

• Vi repeterer

• Vi vurderer

Brug af læringsven
En som hjælper med at lære
En samtalepartner
En at samarbejde med
En at få feedback fra



Brug læringsven

Træk lod

Stil spørgsmål



Det gode tankesæt

Tip 5: Fokuser på proces





Mål og Kriterier – synlig læring





Taksonomier med karakterer



																																		Handleplan 

Dansk ‒ skriftlig fremstilling 9. klasse 

Denne karakter vil 

jeg gå efter  

7 

Jeg fik sidste år i gennemsnit 4 i mine skriftlige 
fremstillinger i dansk 

Det vil jeg gøre 

for at få den  

- Hvilke strategier 

vil jeg bruge? 

Ø Jeg vil sikre mig, at jeg har forstået opgaven, inden jeg 
går i gang 

Ø Jeg vil lave en disposition over opgaven, så jeg sikrer mig, 
at den hænger godt sammen 

Ø Jeg vil arbejde med at variere mit sprog 
Ø Jeg vil læse mine opgaver godt igennem, inden jeg 

afleverer 

Sådan kan jeg se, 

at jeg er på rette 

vej 

Når jeg får flere 7-taller 

Når jeg kan se, at mine opgaver hænger godt sammen 
Det forventer jeg 

af min lærer 

Jeg har brug for hjælp til at sikre, at jeg har forstået 
opgaven  

Jeg har brug for hjælp til at variere mit sprog 
Det forventer jeg 

af mine 

klassekammerater  

At de giver plads til, at man kan stille spørgsmål 

At de giver god respons på opgaverne 

Det vil jeg gøre 

for klassen 

Jeg vil være positiv og give god og seriøs respons på 
andres 

opgaver 
Navn:	Marius 9.a 
Dato:	20.08.2012	

	





• Brainstorm på hvorledes I i praksis kan arbejde 
med at udvikle det dynamiske tankesæt

• Lav et ark med 2 kolonner

• Skriv ideer op

• Fang en makker

• Byt gode ideer

Giv én – få én

Giv én Få én

-Ugens fejl
-Hjernevrider 
opgaver
-xxx
-xxx



Inspiration



1, 2, 3  og 3, 2, 1

Hvad har du 
godt styr på 
gået godt? 

Hvad er dit 
næste 
skridt? 

Hvorfor?
Hvordan? 



Hvad er det vigtigste, som jeg tager 
med fra dette kursus?

Hvorfor?

Tjek ud


