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Program

• Velkomst og tjek ind
• Introduktion til Dynamisk Tankesæt
• Et par konkrete værktøjer
• Afslutning og tjek ud

Målet
• At få viden om dynamisk og fikseret 

mindset, som et afsættet for Lær for 
livets program 

• At blive inspireret til egen praksis 



Vi må lære at lære

• Fordi det øger vores 
læringsudbytte – her 
og nu

• Fordi det at være 
god til at lære er en 
vigtig kompetence i 
det 21. århundrede



Hvad er grunden til, 
at nogle børn til 
tider har svært ved 
at gribe de 
udfordringer, som 
de møder? 

Tjek ind



The Growth Mindset

Carol Dweck

Det gode tankesæt

Dynamisk tankesæt Læringsorienteret tankesæt 

Udviklingsorienteret tankesæt 

Det åbne tankesæt 



2 typer af tankesæt

Fokus på 
Præstation
Intelligens og evner er 

medfødt

Resultater, rangordning og 
fokus på præstation

Bevise evner og skjule 
mangler og fejl  
-Se ”Smart” ud

Fokus på 
Læring

Intelligens og evner kan 
udvikles

Mestring, proces og 
fokus på progression

Udvikle evner og åben for 
mangler og fejl

– At lære





- Hvad kendetegner et fikseret 

og et dynamisk tankesæt?

-

Summeopgave









Carol Dweck

”Det gælder alle steder, 
at personer med et 
dynamisk tankesæt er 
mere motiverede for at 
lære, udvikler sig bedre 
og i højeregrad opnår 
deres egne mål i livet.”

Hvorfor tankesæt



Præstations-
orienteret

Bevise mine evner
Skjule mine mangler

Lærings-
orienteret

Udvikle mine evner
Åben/konstruktiv om 

mine mangler



Værktøjskassen – handlinger i praksis



Om ikke at kunne

”Jeg kan ikke…”

”Jeg forstår det ikke…”

”Jeg ved ikke…”

Endnu!





At være i kløften 

• Hvordan kan vi 
voksne støtte 
børnene, når de 
kommer i kløften?

• Hvad kan vi voksne 
gøre for at forberede 
børnene, inden de 
kommer i kløften? 



Vores hjerne vokser, når vi 

træner den

hjernen er som en 
muskel. Vi kan kan 

træne den.

Hjerneforskning 
har vist, at…..



Om at se fejl som justerbar læring



Byd fejl velkommen!
Du kan lære af dine fejl!

Fejl kan hjælpe dig 

med at vise, hvad du 

kan forbedre!

Lad os se, om der er er nogle andre strategier, vi kan bruge!

Det er vist en fejltastisk!



Eduardo Briceno



• Hvad har  været de vigtigste pointer?

• Hvordan vil du arbejde med tankesæt?

Tjek ud



Inspiration



Tak for i dag 


