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Hvad kommer vi rundt om…

Hvorfor kigge i retning 
af vedholdenhed i en 
skolekontekst?

Hvad går teorien ud på 
– og hvad med 
forskningen bag?

Hvad kan vi gøre som 
undervisere?



Udviklende mindset:

Hvad kan jeg lære – hvordan kan jeg
blive bedre?

Fastlåst mindset:

Se god ud.

Undgå at dårlig ud



FASTLÅST 

MINDSET

UDVIKLENDE 

MINDSET

Udfordringer

Søger

Undgår

Modstand

Er ved-
holdende

Opgiver

Indsats

Er vejen 
frem

Burde ikke 
være 

nødvendigt

Feedback

Lærer af 
feedback

Ignorerer 
negativ 

feedback

Andres succes

Inspiration

Trussel



”Paradigmet om den 
selvvalgte udskydelse
af umiddelbar
tilfredsstillelse hos 
førskolebørn med 
henblik på udskudte, 
men mere værdisatte
belønninger”
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Hvad siger 
forskerne?



Hvor sidder 
vedholdenheden?
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Tese: 

Højt selvværd hos unge  ”det 
gode liv”?

Resultat:

???  Det gode liv  Højt selvværd

Selvkontrol/vedholdenhed  Det 
gode liv  Højt selvværd
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Hvad presser vores vedholdenhed – og 
hvordan kan vi som underviser tænke 

det ind i undervisningen?







Et lille eksperiment…

Skriv: 

 I am a great multitasker

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
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Obs. på 
multitasking

Bright Lines
Planlæg og 
monitorér
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Planlæg dig til vedholdenhed

Jakob har svært ved at få lavet sine 
afleveringer til tiden og tit ender det 
med, at han sidder oppe hele den 
sidste nat for at blive færdig. 

Målsætning:

 Jeg vil gerne aflevere den næste 
aflevering til tiden uden at skulle 
sidde oppe hele natten

 Er det specifikt?

 Er det målbart?

 Er det attraktivt for Jakob?

 Er det realistisk?

 Er det tidsbegrænset?



Hvad skal der ske? Lykkes 

det?

Lykkes 

det 

ikke?

Onsdag d. 11/1: 

Sætte alarmen til 30 min: Læs opgaven igennem og lav 

stikord/noter; 

Er der noget, jeg skal spørge min lærer om i morgen torsdag?

Lørdag d. 14/1: Kl. 9-10.30: Arbejde med opgaven. Min alarm lyder 

kl. 8.40, så jeg er helt klar kl. 9. 

Mandag d. 16/1: Kl. 21-22: Arbejde med opgaven. De sidste 10 min 

bruger jeg på at overveje om der er noget, jeg skal spørge min 

lærer eller venner om i forhold til opgaven. 

Tirsdag d. 17/1: Mulighed for at spørge min lærer eller venner

Lørdag d. 21/1, kl. 9-10.30: 

Opgaven laves færdig 



Obs. på 
multitasking

Bright Lines
Planlæg og 
monitorér

Træn vaner Klassens miljø
Øg 

bevidstheden
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Nysgerrig efter mere?
25 %-rabat på ”Vedholdenhed i 
skolen” http://dafoloforlag.dk/

Se evt 

www.lærbedre.dk

http://dafoloforlag.dk/
http://www.lærbedre.dk/

