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Dagens presentation 
bygger på en samling 

idéer, bilder och videon 
hämtade från Internet.













Men bara några 
år senare…







Vad säger forskningen?



Carol Dweck
Professor of Psychology at Stanford Univ. 



Carol Dweck
”What makes a really capable child give up
in the face of failure, where other children
may be motivated by the failure?”



Mindset

Förhärskande tankemönster 
och förhållningsmönster.

Kan avse en person eller en 
hel grupp människor



Mindsets
Statiskt tankesätt
(Fixed Mindset)

Dynamiskt tankesätt
(Growth Mindset)

Intelligens är en 
statisk, medfödd 
egenskap.

Intelligens är
formbar och
kan utvecklas.





Students Making a 
Transition to 7th Grade

Blackwell, L., Trzesniewski, K., & Dweck, C.S. (2007).
Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement Across an 

Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an Intervention. 
Child Development, 78. 246-263.



Hur reagerar du om du 
får fel på ett prov?
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”When students are taught
that the brain develops and 
gets smarter with effort and 
learning, they become more
motivated in school and 
perform better”

(Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007) 



Christofer Reeves





Marina Semionova



• Framgång

• Ansträngning

• Misslyckande

• Beröm



Min framgång är ditt…

Foto: AnnaKarin Drugge



Framgång

Statiskt: din framgång är 
mitt misslyckande

Dynamiskt: din framgång 
min motivation



”ÅTERGES MED TILLSTÅND AV UNIVERSAL PRESS SYNDICATE”Utdrag från: Carol S. 
Dweck. ”Mindset - du blir vad du tänker”.



Ansträngning

Statiskt: framgång kommer 
av sig själv

Dynamiskt: arbeta hårt, 
ansträngningen är nyckeln



@ThierryHenry
Amateurs call it genius.
Masters call it practice.



Ansträngning men med fokus 
på process och inte på resultat



Misslyckande
Statiskt: dölja misstag och 
brister

Dynamiskt: tillvarata 
misstag, utnyttja bristerna



Misslyckanden och deras 
påverkan på inlärning



Att brottas skapar 
kopplingar



Konstnärlig förmåga.





Beskriv målet tydlig





Austin åk1



Austin åk1



Austin's butterfly 



En sak i taget

• Form
• Storlek
• Mönster
• Färg



Beskriv målet tydligt



Konsten att ge beröm



400 elever 
Lätt IQ-test



Eleverna fick beröm
Jättebra resultat!



Jättebra resultat!



Jättebra resultat!



Jättebra resultat!



Jättebra resultat!



Jättebra resultat!



Eleverna fick sedan välja 
om de ville ha en lättare 
uppgift eller en svårare 
uppgift än den första









Sedan fick eleverna en 
omöjlig uppgift att lösa



• Blev frustrerade
• Gav upp 

tidigare



• Blev frustrerade
• Gav upp 

tidigare

• Njöt mera 
• Arbetade 

längre och 
hårdare



Till sist fick eleverna 
en uppgift som var 

lika lätt som den 
första



Antal lösta problem
före och efter misslyckandet
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Trial 1 Trial 3

Effort Praise
Control Praise
Intelligence Praise







Fixed Growth
Mål

Självförtroende

Motivation

Prestation

Efter 
svårt 
försök

Se intelligent ut Lära sig

Låg Hög

Låg Hög

Sämre Bättre



Vad ska vi berömma?
• Ansträngningen
• Strategin
• Val av svårare uppgifter
• Hårt arbete
• Lärandet
• Förbättringen



Feedback på processen –
ej person

Genialisk lösning

Smart tänkt

Vilket geni du är!

Briljant spelat

Duktigt simmatDuktig simmare

Du är så smart!

Briljant spelare



Och vad säga till en 
elev som arbetar 

mycket snabbt och 
har alla rätt?



Mindset påverkar 
inlärningen

Min 9:00-13:25







Kan man ändra mindset?



2 Workshops

• Growth mindset grupp: 
8 studietekniklektioner + growth mindset

• Kontrollgruppen: 
8 studietekniklektioner 





Förändring i matteresultat
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The power of "Yet"

Du har inte lärt dig…

…än…



1 week mindset












