
Vedholdenhed
Robusthed | Behovsudsættelse | Nysgerrighed 
VEDHOLDENHED | Automatisering
Selvregulering/Selvdisciplin | Gode omgangsformer

MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen. Aktiviteterne kan 
justeres, så de passer til den enkelte målgruppe. 

LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet vedholdenhed samt styrke et  
mindset, der understøtter det at være vedholdende.

FAG/EMNER: 
Aktiviteterne henvender sig til forskellige fag og emner.  

MATERIALET INDEHOLDER:
1.  En introduktion til de principper og det læringssyn, der ligger bag 

materialet.
2.  Forslag til øvelser, du kan lave med børn og unge, når I starter et 

forløb om vedholdenhed.  
3.  Konkrete aktiviteter, der træner vedholdenhed. 

Inspirationsmateriale



1. Introduktion til principper og læringssyn

Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne 
rammen om al pædagogik og didaktik.

Alle børn og unge går i skole for at lære. Visionen er, at 
de tør udfordre sig selv, de er vedholdende og hilser fejl 
velkomne. Følgende læringsstrategier, formuleret af 
Lene Heckmann, er fundamentet for det pædagogiske 
læringssyn:
• De skal trænes i at vide, hvad de skal lære.
• De skal trænes i at vide, om de forstår.
• De skal trænes i at vide, hvad de ikke forstår.
• De skal trænes i at vide, hvad de skal gøre for at 

forstå. 

Vedholdenhed handler om at sætte mål og hjælpe 
eleverne med at identificere de steps, der er nødven-
dige for at nå målet fx ved at arbejde med tjeklister og 
taksonomier.

Nogle børn og unge synes at give op hurtigt og bede om 
hjælp, selvom opgaven ser ud til at være udfordrende 
på et passende niveau inden for deres udviklingszone. 
Det fører ikke til progression i forhold til læring, og det 
kan frustrere både elev og lærer. Det er vigtigt, at alle 
børn og unge lærer, hvordan man bevæger sig fra: ”Det 
her er for hårdt” til ” Det her er svært, det tager noget 
tid, men jeg klarer det”, da det er fundamentet for at 
kunne imødegå udfordringer i alle aspekter af livet.   

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke 
procestænkningen i forhold til vedholdenhed:

• Lær eleverne at opmuntre sig selv til positiv snak: 
”Jeg kan godt”.

• Anerkend og ros anstrengelse og proces  
– ikke intelligens og produkt.

• Sæt fejl og misforståelser ind i et  
udviklingsperspektiv.

• Giv eleverne mulighed for at arbejde hårdt.
• Vær bevidst om sproget i forhold til vedholdenhed: 

”Hårdt arbejde”, ”Fast besluttet”, ”Ind i mellem gør 
det ondt”, ”Jeg kan ikke finde ud af det – endnu” 
m.fl.

• Ret fokus på hvordan det føles, når man ved hjælp 
af hårdt arbejde, mange fejl og frustrationer endelig 
lykkes med en opgave.

• Hjælp eleverne til at berolige sig selv ved at opfor-
dre til et par dybe indåndinger og evt. at angribe 
opgaven på en anden måde. Spørg evt. med et  
opklarende spørgsmål til sidemanden.

– Vedholdenhed: Mindset og strategi

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

At barnet spejles og opmuntres til igen og igen at afprøve nye færdigheder  
og udfordringer, som at slå til legetøj- samle det op- smide det nedputte i  
- eksperimentere med. Arbejde med kroppen- trille - krybe – kravle - gå.

Stimulere/motivere til at komme over forhindringer. Barnet skal aktiveres 
frem for at få løsninger serveret.
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• At øve/træne til en bestemt færdighed er opnået fx at cykle
• At kunne tage tøj på selv
• At kunne lave en perleplade færdig
• At kunne blive i en dialog i et givet tidsrum
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• At kunne blive i en aktivitet i længere tid
• At kunne læse en bog færdig
• At kunne feje hele klasselokalet
• At øve sig i at binde snørebånd indtil man kan binde dem selv
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• At bruge nysgerrigheden i en større fordybelse
• At kunne udfolde sig, hvor man eksperimenterer mere med  

forskellige materialer i skolefagene
• At have fokus og nysgerrighed i forhold til mestring af egne  

færdighede f.eks. ift. forskellige fag og fritidsaktiviteter
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• At kunne lytte til andre i længere tid
• At kunne lave en dansk stil
• At øve sig på tabellerne indtil man kan dem
• At kunne fortsætte en aktivitet uden at være motiveret

Vedholdenhed

Vedholdenhed / Side 2



2. Kom godt i gang med vedholdenhed (Opgave 1/4)

Nedenfor følger en række forslag til, hvordan I kan starte et forløb, der handler om kompetencen vedholdenhed. 
Inspirationsmaterialet kan bruges til at inddrage eleverne i at undersøge, hvad begrebet vedholdenhed betyder, og 
hvilken betydning det har for os som mennesker gennem livet.  

Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper. 

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af vedholdenhed

Vedholdenhed / Side 3

INSPIRATIONSOPGAVE 1:  Udfold ordets betydning

• Inddel ordet vedholdenhed i morfemer. Drøft ordets betydning med eleverne.  
Giv dem mulighed for at komme med bud på hvad ordet betyder.

• Brug en personlig fortælling hvor du selv har opnået et resultat ved at være vedholdende. 
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger om vedholdenhed.
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2. Kom godt i gang med vedholdenhed (Opgave 1/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af vedholdenhed

INSPIRATIONSOPGAVE 2: Mit idol

Få eleverne til at undersøge hvad det vil sige at være vedholdende. Hvad forstår de ved det at være 
vedholdende?

Caseopgave: Undersøg hvordan en person, du er inspireret af, eller som du synes er dygtig til noget, 
er kommet dertil. Hvordan bliver man god til noget? Hvad har det krævet at nå dertil? Hvilke ud-
fordringer har der været på vejen?

• Eksempel 1: Undersøg Messis rejse mod at blive en af verdens bedste fodboldspillere. Hvad 
har det krævet af ham som person, og hvilke udfordringer har han mødt undervejs? Hvad, 
tror du, har bragt ham derhen, hvor han er i dag?

• Eksempel 2: Undersøg hvordan J.K. Rowling blev en anerkendt forfatter. Hvordan har hun 
fået succes med sine bøger? Hvad har det krævet at nå dertil? Hvilke udfordringer har hun 
mødt undervejs? 

• Se fx https://www.bt.dk/underholdning/historien-bag-j.k.-rowling-min-fiasko-var-grundla-
get-for-min-succes

• Lad eleverne præsentere deres selvvalgte case. Fx præsentation i Google slides eller som en 
mundtlig fortælling i klassen. 
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2. Kom godt i gang med vedholdenhed (Opgave 1/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af vedholdenhed

Fra bogen Mindset i praksis – i skole og ungdomsuddannelse af Berit Johannsen og Maria Bach Gregersen   2018

Plakat om at udvikle mindset: 
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/Plakat_
om_fem_evner_til_et_udviklende_mindset_.pdf

Fra bogen Mindset i praksis – i skole og ungdomsuddannelse af Berit Johannsen og Maria Bach Gregersen   2018

Hjerneplakat: 
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/Hjerne-
plakat_A4.pdf

INSPIRATIONSOPGAVE 3: Mindset

Gå ind på Mindsetonline.com og find spørgsmålene, der ser sådan ud:
1. You have a certain amount of intelligence, and you can’t really do much to change it?
2. Your intelligence is something about you that you can’t change very much?

Opdel lokalet i fire “svarmuligheder”
Strongly agree – mostly agree – mostly disagree – strongly disagree.

Læs spørgsmålet højt et for et og lad eleverne gå hen i det hjørne,  
der repræsenterer deres mening. 

• Mulighed for samtale på baggrund af elevernes svar på spørgsmål omkring deres mindset. 
• Plakat til inspiration – ’om at udvikle mindset’: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/

Plakat_om_fem_evner_til_et_udviklende_mindset_.pdf
• Plakat til inspiration – ’hjernelisten’: 

http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/Hjerneplakat_A4.pdf



INSPIRATIONSOPGAVE 4: Vedholdenhed i musik, sport, kunst og film

• Lad eleverne undersøge hvad vedholdenhed er ved at finde eksempler på vedholdenhed i sport, 
litteratur, kunst, film og musik. 

2. Kom godt i gang med vedholdenhed (Opgave 1/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af vedholdenhed
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3. Aktiviteter (Aktivitet 1/4)

Der skal løbende være fokus på vedholdenhed hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler på 
aktivi teter, som styrker og træner evnen til at være vedholdende. Ud for hver aktivitet er der angivet hvilke materialer, 
der skal bruges, hvor lang tid aktiviteten tager, hvilket klassetrin aktiviteten henvender sig til samt en uddybende 
beskrivelse af aktiviteten. Nogle aktiviteter kan varieres og justeres i forhold til forskellige klassetrin, mens andre 
aktiviteter primært henvender sig til bestemte klassetrin.   

– Der træner og styrker vedholdenhed

VEDHOLDENHED KABALE

Hvorfor Træne vedholdenhed
Hvad Kabale
Hvem Individuelt
Materialer Et fysisk kortspil
Fysisk rum Klasserummet
Tid Det anbefales, at det er en tilbagevendende aktivitet.
Beskrivelse Der lægges en kabale. Fx 7-kabale, Kongekabale eller Edderkoppen.

Hav som fælles mål, at kabalen skal gå op, inden man må stoppe.
• Kabale-regler
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3. Aktiviteter (Aktivitet 2/4)

– Der træner og styrker vedholdenhed

VEDHOLDENHED PUSLESPIL

Hvorfor Træne vedholdenhed
Hvad Puslespil
Hvem Individuelt/gruppe
Materialer Analoge puslespil med varierende mængder brikker og differentierede moti-ver. Det anbe-

fales, at det er en tilbagevendende aktivitet.
Fysisk rum Klasserummet
Tid Varierende 
Beskrivelse Fokus på at spillet lægges færdigt

• Skabe overblik
• Opbygning af strategier (sortering/kategorisering)
• Styrke detaljefokusering
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3. Aktiviteter (Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker vedholdenhed

VEDHOLDENHED ROLLELÆSNING

Hvorfor Alle er aktive i gruppearbejdet, selvom det ikke er en selvvalgt aktivitet.
Hvad Cooperative Learning/Rollelæsning (metode)
Hvem Grupper på fire
Materialer Tekststykke læreren har udvalgt (skøn- og faglitterære tekster).
Fysisk rum Klasserummet/Grupperummet
Tid Varieret - afhænger af teksten. Det anbefales, at det er en tilbagevendende aktivitet.
Beskrivelse Alle medlemmer i gruppen har forskellige roller under læsningen. Dette fremmer, at alle 

tager del og ansvar for opgaveløsningen.

FARAO-læsning
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VEDHOLDENHED KODNING

Hvorfor Træne vedholdenhed ved “Trial and error”
Hvad Kodning
Hvem Individuel/gruppe
Materialer Robot, iPad eller computer
Fysisk rum Et sted med strøm og netværk
Tid Mindst en lektion pr. gang.
Beskrivelse Det er vigtigt, at eleverne arbejder nysgerrigt og afprøvende, indtil de når i mål.  

En vigtig del af arbejdet med kodning er evnen til at fejle og rette sine fejl ved at prøve igen.

Eksempler:
• Beebots (robot)
• Kodable (app)
• Coding Pirates (app)
• Lightbot (app)
• WeDo (lego)
• MicroBit
• Scratch
• Mindstorms (lego)
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3. Aktiviteter (Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker vedholdenhed
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