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Mindset – de mange betydninger

”Innovativt mindset”, ”globalt mindset” 

”åbent mindset”, ”kundeorienteret mindset”, 
”serviceorienteret mindset”, digitalt mindset

”fælles mindset”



DEFINITION

Mindset: Et tankemønster og et dertil relateret 
handlemønster, som udspringer af en bestemt 
indstilling til noget.

(Karlsmose, Agger & Kortnum, forthcoming)



Hvad er en mindsetbaseret tilgang?

Et ønske om at forløse 
potentiale hos den 

enkelte elev

Opgør med forestillingen 
om talent som 

naturgivent

MOTIVATIONsprojekt: 
Opmuntring til læring,  

fokus på læringsprocessen

Baseret på forskning. 
Primært vundet indpas i 

sportsverdenen og 
undervisning



Benjamin Barber

“I don't divide the world into the 
weak and the strong, or the successes 
and the failures, those who make it or 
those who don't. I divide the world 
into learners and non-learners



Det er ikke de mest talentfulde, 
der når længst









”Vi kiggede efter exceptionelle børn, 
men det vi fandt var 
Bloom, B. S. (ed). (1985). Developing Talent in Young People. New York: Ballantine Books.



”Vi kiggede efter exceptionelle børn, 
men det vi fandt var exceptionelle miljøer”
Bloom, B. S. (ed). (1985). Developing Talent in Young People. New York: Ballantine Books.



Carol Dweck



MINDSET

FIXED GROWTH



TO MINDSET

FIXED

Det handler om at se god 
ud

eller

Det handler om ikke at 
se dårlig ud

GROWTH

Det handler om at lære og 
at blive bedre

Der er jo også 10’er-pigerne, som faktisk har et fastlåst 
mindset. De har fundet den sikre vej til høje karakterer, som de 
så gentager igen og igen. De skal faktisk prøve på at se det 
smukke i at lave fejl (underviser, Viborg Gymnasium og HF).



MINDSET

Skole Arbejde

Sport Familie



Syn på Fixed mindset Growth mindset

Udfordringer Nye udfordringer opleves som en 
trussel: De udgør en risiko for at se 
dum ud

Vejen til at blive bedre hænger uløseligt 
sammen med udfordringer og at begå 
fejl

Indsats Man er ikke rigtig dygtig, hvis det ikke 
kommer let til en. Ved at yde en stor
indsats mistet man undskyldningen, 
at man ikke gjorde sig umage. Hvis 
det mislykkes.

Anser arbejdsindsats og vedholdenhed 
som naturlige og afgørende elementer i 
bestræbelsen på at blive bedre.

Modstand Modstand opleves som udtryk for, at 
grænsen er nået for, hvad der kan 
læres. Man giver hurtigt op og giver 
omgivelserne skylden.

Frustration anses som en naturlig del af 
læringsprocessen. Insisterer på at 
arbejde videre med opgaven, selvom 
den er svær.

Feedback Fokus på produktet og præstationen. 
Ønsker positiv feedback, men vil gå 
langt for at undgå negativ feedback

Optaget af den feedback, der kan hjælpe 
med at blive bedre.

Andres succes
Andres succes anskues som en trussel 
mod ens eget selvbillede og position.

Andres succes anskues som en 
inspirationskilde til at dygtiggøre sig. 

(Kortnum, Nielsen og Videsen 2016)



Enig eller uenig?

Der er ting, som jeg, 

uanset hvor hårdt jeg prøver, 

ikke kan blive bedre til.



Enig eller uenig?

Jeg kan godt lide opgaver,

der er lette, 

men som ser svære ud.



Mød Katrine, gymnasieelev
Katrine har store 
ambitioner om at klare sig 
rigtig godt i matematik i 
gymnasiet og vil gerne læse 
økonomi på universitetet. 
Hun har gode karakterer 
med sig fra folkeskolen. 
Ved terminsprøven i foråret 
i 1.g får hun et 7-tal. 



Matematik i gymnasiet er noget helt andet 
end i 9. klasse.

Jeg er i hvert fald ikke 
den bedste i klassen mere.

Måske er økonomi ikke mig alligevel, 
når jeg ikke er bedre.



Det er heldigvis kun en terminsprøve.
Jeg har 2½ år til at blive bedre til matematik.
Nu vil jeg spørge læreren, om hun har nogen 
ekstraopgaver, så jeg kan træne de opgaver, 

som jeg havde fejl i.



Hyppig misforståelse

Vejen mod et growth mindset indebærer alene at man 
anstrenger sig mere – arbejder hårdere! 



…men det indebærer også 



Hyppig misforståelse

At have et growth mindset betyder at man forsøger at 
udvikle sig på alle områder!



Når undervisere har et falsk growth mindset!



I hvilke situationer har mindset især 
betydning?

• Så længe alt er let, har det ikke den store betydning, hvilket mindset
man har. 

• Det får først for alvor betydning i det øjeblik man presses!

(Dweck, 2002)



Stimulering af et growth mindset (I)

Legitimering af dit fixed mindset!

Vær opmærksom på ”fixed mindset triggere”

- hvordan reagerer du på modstand og nederlag: mismodig, opgivende, giver andre skylden 

- Hvordan reagerer du på kritik: forsvarsposition, sur 

- Når du oplever nogen som er bedre end dig inden for dit fag: jaloux, demotiveret



Et indblik i forskningen bag!

- The Danger of Praise
(fx. Mueller & Dweck 1998)

https://www.youtube.com/watch?v=NWv1VdDeoRY



Stimulering af et growth mindset II: Sprogets betydning

ROS IKKE FOR

• Intelligens

• Naturtalent

• Et hurtigt resultat

• At være den bedste

ROS FOR

• Indsats

• At løbe en risiko

• At tage udfordringer

• Modstandsdygtighed

• Optimisme

• At lave ”strække” fejl (ikke sjuske 
fejl!)

Jeg blev tvunget til at tage min undervisningspraksis op til 
genovervejelse. Det betyder, at jeg reflekterer meget mere 
over den måde, jeg giver ros på. Hvor jeg før roste en elev 
for helt generelt at være dygtig, fokuserer jeg i dag mere på 
arbejdsprocessen (underviser, Viborg Gymnasium og HF).



Afrunding
CENTRALE POINTER

1) Mennesker med et growth mindset klarer 
sig bedre og er mere motiverede for at lære

2) Mindsettet kan ændres!

3) Miljøet spiller en stor rolle

NB: Målet er ikke at eliminere det fastlåste mindset, men skabe 
bevidsthed omkring de forskellige mindset. At erkende forskellen 
mellem ”flot resultat, hvor er du dygtig!” og ”stærkt gået, hvad har du 
lært?”.



En stribe skoler arbejder med mindsetbaseret
undervisning, bl.a. 

St. Annæ Gymnasium
Fredericia Gymnasium

Odder Gymnasium
Århus Akademi

Rismølleskolen, Randers
Viborg Gymnasium og HF

Skals Efterskole
Hald Ege Skole, Viborg

Aalborghus Gymnasium
Rosborg Gymnasium
Kolding Gymnasium
Faaborg Gymnasium

Falkonergårdens Gymnasium 
……..



Lyst til at vide mere…

Jeppe Agger Nielsen
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