
DET ÅBNE TANKESÆT
INSPIRATIONSHÆFTE TIL DE VOKSNE OMKRING LEARNING KIDS

- DE TRE VIGTIGSTE REDSKABER
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KÆRE VOKSEN
Dette inspirationshæfte er til dig, der arbejder, underviser

og omgås Learning Kids. Hæftet indeholder information om

den indstilling vi i Lær for Livet anser som den mest frugtbare

for vores Learning Kids.

Hæftet indeholder også tre gode råd til, hvordan du kan 

arbejde med børnenes læring.

God læselyst!

De bedste hilsener

Lær for Livet
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Det er ikke vores intelligens, 
talent eller medfødte evner 

der afgør, hvor langt vi 
kommer i livet - det er vores 

tankesæt!
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DET LUKKEDE OG ÅBNE TANKESÆT
En af de førende forskere inden for motivation og læring er professor i psykologi Carol

Dweck ved Stanford University. Dweck forsker i, hvordan man ved hjælp af det hun 

kalder ”et åbent tankesæt”, kan arbejde med menneskers læring. Dweck har identifi-

ceret to typer af tankesæt: Et åbent og et lukket tankesæt, der betegner den måde du 

ser på egen og andres læring.

Nyere hjerneforskning viser, at intelligens, talent eller evner ikke er medfødt, og at

hjernen er som en muskel, der kan trænes. Ved at udvikle et åbent tankesæt, vil man i

højere grad kunne motiveres til læring og udvikling - ikke bare i skolen, men hele livet

igennem.
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Hjernen er som Hjernen er som 
en muskel,en muskel,

der kan trænes!der kan trænes!
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Mennesker med et lukket tankesæt ser læring som noget, der er enten-eller. Enten kan

man det - eller også man kan det ikke. Her har man ofte en tendens til at vælge de

nemme opgaver, og man giver hurtigt op, når der opstår en forhindring eller modstand.

Her forbindes dygtighed med at gøre noget hurtigt og fejlfrit. Af frygt for at skulle se

”dum” ud, giver man sjældent alt, hvad man har - for tænk hvis man alligevel ikke er

god nok.

Mennesker med et åbent tankesæt ser læring som en proces. Her siger man ’ja’ til nye

udfordringer, og man giver ikke op, selvom det bliver vanskeligt. Forhindringer og

modstand mødes med vedholdenhed, man øver sig og prøver igen. 

De to tankesæt kan variere afhængigt af kontekst. Fx kan man godt have et lukket

tankesæt i matematik og et åbent tankesæt i dansk. Det, der er afgørende, er, at man

kan ændre sit tankesæt. Det er vigtigt, at man hjælper børn med at udvikle et mere

åbent tankesæt.
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TRE GODE RÅD TIL AT UDVIKLE 
ET ÅBENT TANKESÆT

TAL OM DET AT 
BEGÅ FEJL

BRUG ORDET 
”ENDNU”

FOKUSER PÅ 
PROCES OG IKKE 

PRÆSTATION

1 2 3
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BRUG ORDET 
”ENDNU”

1

Når et barn fx siger: ”Det kan jeg ikke finde ud af”, så siger 

du ”- endnu”. På denne måde kan man vise, at læring er en 

proces, og at barnet er på vej.

Eksempelvis:

Det kan jeg ikke finde ud af - endnu

Det klarer jeg ikke - endnu

Det forstår jeg ikke - endnu
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TAL OM DET AT 
BEGÅ FEJL

2

Tal med barnet om, at det er OK at begå fejl, og at alle mennesker

laver fejl. Der er fx forskel på sjuske-fejl og strække-fejl. Sjuske-fejl er fejl vi laver, når vi fx ikke tænker 

os ordentligt om eller skynder os med at blive færdig med en opgave. 

Strække-fejl er fejl vi laver, når den opgave, vi fx har fået stillet, udfordrer os, og vi skal ”stå på tæer” og 

”strække os” for at klare det.

Fx kan du sige: Yes, jeg har lavet en fejl – lad mig se, hvad jeg kan

lære her!
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FOKUSER PÅ 
PROCES OG IKKE 

PRÆSTATION

3

Den måde, man roser på, har stor betydning for børns motivation for at lære. Der er overordnet set 

to måder: præstationsros og procesros. I din ros af barnet skal du fokusere på at rose processen, 

og på den måde arbejde hen mod at udvikle et åbent tankesæt. 

Du kan fx sige: ”Når du øver dig, træner du din hjerne”, eller; ”Det her kræver indsats og mod”, eller; 

”Der skal flere forsøg til - lad os hjælpes ad.” På den måde hylder du processen og den indsats, 

barnet har lagt i at løse opgaven.
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”Du er et naturtalent”
”Så hurtigt og nul fejl
– sikke dygtig du er”

”Hun er klassens kloge pige”

Her roses:
- Præstation
- Intelligens

- At være den bedste
- Et hurtigt resultat

”Du er godt på vej”
”Du gjorde dig umage og gav 

ikke op.”
”Super flot at du bliver ved med 
at prøve at løse opgaven, selv 

om den er svær”

Her roses:
- Proces
- Indsats

- At tage en udfordring
- Vedholdenhed

PRÆSTATIONSROS PROCESROS



KONTAKT
Kontakt Lær for Livet, hvis du vil vide mere. 
Ring til os på telefon 6115 6444 eller skriv til 
kontakt@laerforlivet.dk.

Besøg også vores hjemmeside på
www.laerforlivet.dk.

Følg os på Facebook, Twitter og Instagram:
@laerforlivet

KOMPETENCEHUSET 
HECKMANN 

Denne folder er udviklet i samarbejde 
med Kompetencehuset Heckmann til 

Lær for Livet.
Læs mere om Kompetencehuset 

Heckmann på
 www.kompetencehusetheckmann.dk/ 


