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Mindset och Grit – trendiga ”motivations-
buzzwords” eller användbart i undervisningen?

“Det har blivit en vanlig metod att berömma 
eleverna för deras resultat på enkla uppgifter, att 
säga att de är smarta när de gör något snabbt och 
perfekt.
 
När vi gör det vi lär vi dem inte att välkomna 
utmaningar och lära av fel.
 
Vi lär dem att enkel framgång innebär att de är 
intelligenta och, underförstått, att fel och 
ansträngning betyder att de inte är det. "
 

Carol Dweck, 2000 

Första kända bilden på Sarah Sjöström

Men vi kan inte låta bli att ge och ta emot feedback …!  

Feedback	  is	  one	  of	  the	  most	  powerful	  influences	  on	  learning	  and	  
achievement,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ha;e	  &	  Timperley,	  2007	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

but	  this	  impact	  can	  be	  either	  posi0ve	  or	  nega0ve	  	  

”… stärker sin tilltro till den egna förmågan att  
själv och tillsammans med andra ta initiativ,
 ta ansvar ..”
                                                                                      Lgy 11

”Alla som arbetar i skolan ska stärka elevernas
 vilja att lära 
och elevernas tillit till den egna förmågan”
                                                                                     Lgr 11

”… tillit till den egna förmågan …”?
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Fysiska behov (sömn, mat osv)
Kognitivt bagage 

Eleverna …

Utmärkt undervisning

Fysiska behov (sömn, mat osv)
Kognitivt bagage 

                   ”De borde inte vara här!”�
      ”jag har inte de elever/den personal jag   
      borde ha …”- syndromet	  

Eleverna …

Utmärkt undervisning

Synen på eleverna avgör 
skolans resultat … 

Fysiska behov (sömn, mat osv)
Kognitivt bagage 

                   	  

Eleverna …

Utmärkt undervisning

Fysiska behov (sömn, mat osv)
Kognitivt bagage 

Hur motiverar jag mina elever?

Utmärkt undervisning

Fysiska behov (sömn, mat osv)
Kognitivt bagage 

Vad	  tror	  eleven	  om	  	  
sina	  förmågor?	  

Vad	  tror	  eleven	  hen	  	  
blir	  bedömd	  på?	  

Vad	  tror	  jag	  om	  mina	  elevers	  	  
förmågor?	  

När	  börjar	  jag	  bedöma	  …	  Mindset
?Läroplan

Utmärkt undervisning

Expectancy	  x	  value	  	  

SDT	  (Self	  DeterminaSon	  Theory)=Inre/yWre	  moSvaSon	  

Goal	  orientaSon	  theory	  

Entity – Incremental theory
                ”mindset” 

AWribuSonsteori	  

Motivations-myren!

Selfefficacy	  
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Vad MINDSET är: 

En teori om motivation (utvecklas sedan 40 år…)
(föreställningar om intelligens, talang, förmågor …) 

Vad MINDSET INTE är: 

Säga ja till allt
Alla ska bli framgångsrika
Alltid positiv
Alla kan bli allt
Käcka uppmaningar: Bara att jobba hårt!
Ta alla utmaningar
Bli glad av att ha fel
Allt är ditt fel … 
Någon metod  
Motivationsplanscher
Inte lika med feedback eller beröm



 

   Bedöm(d)

   Varför?

Personligt bevis

 = personKRITIK

Inte jag … L


Utmaning

Ansträngning

Misstag

Feedback

Andra lyckas


Lära nytt

Hjärnan = muskel

Bör komma…

= nästa steg

Lär av andra


Statiskt mindset Dynamiskt mindset
  Intelligens 
  Förmåga
  Talang

När era elever får 
tillbaka ett prov i 
matematik som inte 
gått så bra – 
hur tänker de då?

A) Att de andra haft 
bättre studieteknik, 
ställt fler frågor under 
lektionerna
och tränat mer. 

B) Att de  andra är 
”smartare  i matte”

Vad tänker svenska elever om 
vad som krävs för att lyckas?

3Myter!

•  Säg bara åt eleverna att anstränga sig!



•  Antingen eller etikett!
(lärare direktkvalificerade!?)

•  Alla kan bli allt?



talang	  

GRIT!??

?

”Passion and perseverance for 
longterm goals”

Visa hängivenhet och 
uthållighet för ett långsiktigt 
mål.
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Mindset och grit – ansträngningens syskonpar?

Ansträngning	  
Utmaning	  
Misstag	  
PlasScitet	  
Feedback	  

Ansträngning	  
Intresse	  
Övning	  
Syae	  
Hopp	  	  

Grit diskuteras nog mer som ett 
personlighetsdrag – (mer eller mindre stabilt ??? 
Conscientiousness …)

Mindset handlar om ett tänkesätt som vi ”lättare” 
kan påverka (?). 

So	  far,	  the	  best	  idea	  I've	  heard	  about	  building	  grit	  in	  kids	  is	  
something	  called	  "growth	  mindset."	  	  	  	  	  A.	  Duckworth,	  2015	  

”Hjärnan som 
en muskel”

- Utmaning
- Ansträngning
- Misstag                   
(är feedback)

Processberöm 
(mer än 

personberöm)

Mindset (Dweck)  @bosselarsson”Det floppade klassrummet?”

SNABB

RÄKNAR RÄTT

ÄR SMART

”Klassrumsklimatet”-
hur är en elev som ”är bra i matematik”?

   (vilka värderingar finns i ett klassrum?)

Att visa flera olika strategier!

Lärare som använder rika uppgifter som kan 
lösas med olika strategier (och diskuterar dessa)  
utvecklar ett dynamiskt mindset hos 
matematikelever. (Sun, K. 2015)

Om elever bara tror det finns ett sätt – och de inte 
klarar det så kan de se detta som att sakna förmåga 
i hela det ämnet!

Om du däremot arbetar med att lära ut flera 
strategier så är det större chans att de behåller 
motivationen om den första strategin de provade 
inte fungerade.

3skäl att bry sig om (ännu) en ”teori”!

•  Du tänker redan något!

•  Du kan göra något!

•  Koppling till feedback! Ge Ta emot
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Första kända bilden på Sarah Sjöström

”Vad snabb och duktig simmare du är”

”Klokt simmat så långt, hur gjorde du sist när du ..? ”


