
Sådan 
klarer man 
sig bedst!

2. lektion

VILJESTYRKE
SELVKONTROL 
HUKOMMELSE



 Intelligens og medfødte evner?

Nej. Ikke først og fremmest.

Hvad er så forudsætningerne?
Growth mindset

Viljestyrke

Selvkontrol (tålmodighed)

HVAD ER VIGTIGST FOR AT JEG KLARER MIG 
BEDST MULIGT?



 I har fundet et klip med Nick Vujicic
derhjemme som illustrerer viljestyrke
Fortæl din makker om det klip du har valgt, og om 

hvorfor du har valgt det.

Overvej sammen hvad klippet fortæller om 
viljestyrke.

NICK VUJICIC – PAROPGAVE



Angela Lee Duckworth: Nøglen til succes

VILJESTYRKE – NØGLEN TIL SUCCES



Selvkontrol = at kunne vente med at gøre det 
man har mest lyst til for til gengæld  at høste 
anden belønning senere.

Marshmallow test

SELVKONTROL



Hvilke ”skumfiduser” står foran jer? 

Hvad skal I gøre for at lade den stå?

OPGAVE I PAR



Man skal ikke bare læse stoffet. Man skal 
lære det.

Det kræver bl.a. at man gentager det.

HVORDAN HUSKER MAN STOFFET?



HUKOMMELSE OG REPETITION
HVOR MEGET TROR DU,  MAN KAN HUSKE? TEGN EN 

KURVE.

100%

75%

Total husket 
mængde

50%

25%

Tid0%
1 dag 1 uge 1 måned ½ år    



HUKOMMELSE EFTER INDLÆRING



REPETITION



 I slutningen af lektionen
Ved forberedelsen til næste lektion
 I begyndelsen af næste lektion
Ved afslutningen af et forløb
Ved en test
Ved årsprøven
Ved eksamen
Når du repeterer, skaber du nye spor i hjernen!

HVORNÅR KAN MAN FX REPETERE?



TEST……..N U  M E D  S K U M F I D U S



Tag noter 
til det, du 
skal 
huske

Tag noter 
til det, 
der er 
vigtigt

STUDIE- & ORDENSREGLER



Hvordan fører lærere elever fraværende i 
Lectio?

 Hvordan angiver man som elev fraværsårsag i 
Lectio?

 Hvordan og hvorfor laver jeg en administrativ 
note?

LECTIO OG FRAVÆR
– HVORDAN FUNGERER DET?



Minimumsregler for timen:

 Ro ved timestart - uden at læreren skal bede om det 

 Hav computer eller bøger, papir og blyant klar ved 
timestart

 Ræk hånden i vejret, når du vil sige noget

 Forstyr ikke, når andre taler

 Gå ikke ud i timen

Mød forberedt og deltag aktivt og konstruktiv

 Computerbrug skal være fagligt relevant

 Telefoner er sat på forstyr ikke og ligger i tasken

UNDERVISNINGSPARATHED



Møde til timerne

 Aflevere skriftlige opgaver til tiden

Deltage i terminsprøver, årsprøver og eksamen
 Fravær kræver lægeerklæring

 Hvorfor?

 Fordi du klarer dig bedst når man kommer og 
deltager

 Fordi du får rabat og skal kun til eksamen i få fag

 Fordi du kan få SU når du bliver 18 

DU HAR MØDEPLIGT



 Fravær er:
 Ikke at møde til undervisningen
 Ikke at aflevere opgaver til tiden 

 Alt fravær registreres. Du kan ikke ”få fri” til noget!
Du skal løbende notere årsager i lectio + 

kommentarer 
 Hold øje med dit fravær i lectio + tjek din skolemail!

 Fremtidigt planlagt fravær 
 Kræver skriftlig meddelelse/mail til studievejlederen
 Fx session, operation, genoptræning + øvrigt fravær

FRAVÆR





Skriftlige opgaver skal afleveres til din lærer 
på den rette dato og tid

For sent afleverede opgaver indleveres på 
skolens kontor og ikke til læreren – uanset 
årsagen til forsinkelsen (fx sygdom)

For sent afleverede opgaver tæller som fravær

 Ikke afleverede opgaver skal laves i 
studiecaféen. Det får du en mail om.

SKRIFTLIG FRAVÆR



Kortvarig fritagelse fra idræt sker gennem 
idrætslæreren

Længerevarende fritagelse sker gennem 
studievejlederen
Evt. lægeerklæring, hvis det skønnes nødvendigt

Lægeerklæringer betales af eleven

FRITAGELSE FRA IDRÆT



Skriftlig advarsel

Sanktioner:
Aflægge prøve i alle afsluttende fag det 

pågældende år

Tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere 
fag i det pågældende skoleår

Bortvisning

 Ingen SU. 

KONSEKVENSER VED STORT FRAVÆR
ELLER MANGLENDE SKR. AFLEVERINGER


