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Program

Mål for oplægget

- At få viden om det 
dynamiske tankesæt

- At få inspiration og 
konkrete værktøjer til 
at arbejde med 
dynamisk tankesæt

• Velkomst

• Hvad og hvorfor tankesæt?

• Kendetegn på fikseret og

dynamisk tankesæt

• De 5 TIPS

• Afslutning



Med tankesæt menes 
det sæt holdninger en 
person tænker ud fra

Hvad er tankesæt



Hvorfor tankesæt

• Fordi det øger 
læringen og trivslen         

– Hele livet



• 65 % af de børn 
der starter i skole i 
år vil ende med et 
job, som vi ikke 
kender i dag

Kilde:  World Economic Forum

Hvorfor tankesæt



The 
Growth 
Mindset



Kilde: Carol Dweck



Om ikke at kunne

”Jeg kan ikke…”

”Jeg forstår det ikke…”

”Jeg ved ikke…”





-Hvad kendetegner et dynamisk tankesæt?

Summeopgave



De 5 TIPS

Tip 1: Udfordr børnene

Tip 2: Tal om det at begå fejl

Tip 3: Udvikl læringsstrategier

Tip 4: Træn børnene i metakognition

Tip 5: Fokuser på proces



Tip 1: Udfordr børnene



Noget der er 
NEMT og som 
du ved du vil 
være god til?

Noget der er 
HÅRDT og som 
du ved du kan 

lære af?

Hvad ville du vælge?





Tip 2: Tal om det at begå fejl



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



Tip 3: Udvikl læringsstrategier



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

Hjælpestrategier





Tip 4: Træn børnene i metakognition



Metakognition

• Tænke over og sætte ord på 
egen læring

• Evaluere sig selv

• Finde næste skridt



Metakognition



Tip 5: Fokuser 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



Dynamisk tankesæt og ros

Test 

Fokus på 
præstation: 

” Wow du er god!”

Fokus på proces:
”Kan se du gjorde 

dig umage” 

20% 
Dårligere end den 

første test

30% 
Bedre end den 

første test



- Hvad er det vigtigste jeg tager med fra 
dette oplæg?

Tjek ud


