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Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2018
Liv i skolen sætter i dette nummer fokus på begrebet dynamisk mindset.
Hvad betyder begrebet, og hvordan adskiller det sig fra at have et fikseret mindset?
Carol Dwecks forskning har vist, at egne opfattelser af intelligens og evner hos mange af
os er fikserede, og at en mere dynamisk indstilling til egne evner kan gøre store forskelle.
Et dynamisk mindset understøtter en tanke om, at vi altid kan forbedre os, at vi ved hårdt
arbejde kan gøre en forskel og at man ikke skal lade sig begrænse.
Modgang, evnen til at søge hjælp og modtage feedback, se udfordringer i stedet for barrie
rer og kende til strategier, der kan anvendes i givne situationer, er alle en del af et dynamisk
mindset og dermed et beredskab, som vi i skolen skal videregive og understøtte hos alle
elever. Dette mindset giver læreren mulighed for at sætte fokus på hele læringsprocessen
og ikke kun på umiddelbare præstationer. Dermed taler et dynamisk mindset sig ind i den
formative evalueringstradition og i hele det resurseorienterede afsæt, der ligger i at skabe
inkluderende læringsmiljøer i skolen.
I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvordan man i et intensivt læringsforløb for fagligt
udfordrede elever har undervist direkte i mindset, om hvilke misforståelser der er i for
ståelsen af et dynamisk mindset, hvordan mindset hænger sammen med evnen til at
håndtere fejl og hvordan man som professionel kan arbejde med at udvikle et mere
dynamisk mindset.
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Det gode mindset - mellem kontrol og
frihed
Hvordan kan vi i et pædagogisk miljø ind
kredse og definere, hvad der kendetegner
det gode mindset? Og er det – i det hele
taget - et godt udgangspunkt for læring,
udvikling og trivsel, at navigere efter det
gode mindset og så vidt muligt styre uden
om det dårlige mindset? Men er det nu
så enkelt, at et dynamisk mindset er godt
og fikseret mindset er dårligt? Giver det
mening at betragte verden i et ”godt vs.
dårligt perspektiv”?
Af Jørgen Lyhne, lektor
16

Misforståelser om dynamiske mindset
- Hvad mindsetbaseret undervisning
egentlig handler om
I denne artikel zoomer vi ind på en række
af de potentielle misforståelser, der
knytter sig til arbejdet med at stimulere
dynamiske mindset i undervisningssam
menhæng. Vi indleder artiklen med en
introduktion til grundbudskaber i mindset
baseret undervisning og udfolder begre
berne dynamiske og fastlåst mindset.
Herefter redegør vi for og diskuterer fem
potentielle misforståelser om dynamiske
mindset.
Af Jeppe Agger Nielsen, lektor, Allan
Andreasen Kortnum, rektor og Peter Arnborg Videsen, lektor
24

Hvordan hænger ens mindset sammen
med evnen til at håndtere fejl?
Er det tilladt at fejle i løsningen af mate

matikopgaver? Det spørgsmål kan ikke
svares entydigt, for det kommer an på
både lærerens og elevens mindset eller
overbevisning i forhold til det at fejle. En
matematikopgave har oftest et facit, et
resultat, som svar på spørgsmål i opgaven
– et svar som kan oftest kan vurderes rig
tigt eller forkert. I denne artikel vil fokus
være på, hvorfor vi alle fejler, om gode og
dårlige fejl og hvordan vi kan arbejde med
fejl i matematikundervisningen.
Af Lisser Rye Ejersbo, lektor
34

MOVE Aarhus - Her bliver eleverne
undervist i mindset
I Aarhus Kommune har de valgt at lave
et intensivt læringsforløb, MOVE Aarhus,
for den gruppe af elever, der trænger til et
særligt boost både på det faglige, sociale
og personlige plan. MOVE er et tilbud for
de elever, der er vurderet ikke-uddannel
sesparat i deres UPV. På MOVE har man
valgt blandt andet at arbejde med Carol
Dwecks mindset-perspektiv. Det handler
om at skabe en bevidsthed om egen
læring, træde ud af komfortzonen og ind
i læringszonen.
Af Lise Mølgaard, udviklingskonsulent og
Tine Wåst Nielsen, AC-vejleder
44

Styrk det dynamiske mindset i
arbejdslivet
”Det er fuldstændig kaotisk. Du må
komme med det samme, for vi har en
situation i 5. b, som er gået helt i hård
knude! ”. Sådanne opkald får jeg jævnligt
fra skoler rundt i landet. Jeg har gennem
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de sidste mange år undervist i og arbejdet
med børn og unge med eksplosiv adfærd,
hvilket har medført mange af denne type
opkald. Her er et bud på, hvordan teamet
gennem viden om hjernen og via arbejde
med det enkelte teammedlems energi
regnskab, kan få et dynamisk mindset,
så en positiv udvikling kan finde sted.
Af Gry Bastiansen, specialundervisningskonsulent
54

Fra Vurdering for Læring til et læringsmindset
Eleverne blev bedt om at tænke selv i
nogle minutter og overveje, hvad der hjalp
dem til at nå målet. Eleverne kom med
eksempler på overvejelser fx: ”Jeg prøvede
at hælde mere vand i flasken for at gøre
den stabil” eller ”Jeg sagde til Thomas,
prøv igen, giv ikke op”. Flere af eleverne,
der ikke lavede ”bottle-flip” i pauserne
fortalte, at det var faktisk de samme ting,
de gjorde, når de skal lære noget nyt til
ridning, til gymnastik eller faktisk også i
fagene i timerne!
Af Margit Rahbek Dam, læringsvejleder
og Hanne Marie Vesløv, pædagogisk
konsulent
66

Har du været i ”The Pit” i dag?
Kvalitetstilsynet blev den disruption, vi
på Søndervangskolen havde behov for.
Vi var ganske enkelt nødt til at spørge os
selv om, hvad det var, vi tilsyneladende
ikke lykkedes med – og hvorfor. Dette blev
startskuddet til en samlet gen-tænkning

af vores (daværende) undervisnings- og
læringspraksis, da vi (naturligvis) ikke
kunne fortsætte med at byde børnene, at
de forlod vores skole med ikke-tilfredsstil
lende resultater.
Af Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder og
Anne Katrine Kusk, pædagogisk leder
76

Arbejdet med et dynamisk mindset i en
4. klasse
Jeg synes jo, vi lever i en performance-kul
tur i stedet for en lærings-kultur. Det vig
tigste er, at man ser ud som om, man kan
det hele. Man skal have facade, og andre
må ikke opdage, at man ikke er så klog
eller dygtig. Det vigtigste er, hvordan man
tager sig ud, og det er jo rigtig vigtigt, når
vi taler om læring. Hvis man fx vil frem
stå klog, så er man jo ikke den, der tager
chancer eller tør at begå fejl.
Interview med Lene Jakobsen, lærer
82

Åbent mindset i udskolingen på
Bredagerskolen
Der er høje ambitioner for eleverne på
Bredagerskolen, og det gælder også i for
hold til at udvikle elevernes selvkontrol og
holdning til læring.
Eleverne bliver undervist i, hvordan de kan
udvikle deres mindset i og udenfor under
visningen. De lærer om, hvordan de kan
håndtere det, når noget bliver kedeligt,
svært eller provokerende. Eleverne under
vises fx i selvkontrol og ejerskab.
Af Mette Hjelholt Nielsen, viceskoleleder
og Pia Christiansen, læringsvejleder
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Af Jørgen Lyhne, lektor

Det gode mindset
- mellem kontrol og frihed
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Jørgen Lyhne er cand. psych. og ansat som lektor i højskolen for kompetenceudvikling
i VIA University College

Idéen om det gode mindset lyder umiddelbart besnærende. Tænk hvis det
kunne lykkes for læreren eller pædagogen at etablere dette gode mindset
- hos eleven eller hos barnet. Det gode mindset må kunne give en form for
livstidsgaranti for succes i læringslivet.

Det gode mindset er på flere måder for
ankret i videnskaben om Positiv Psykologi
og Positiv Pædagogik (Lyhne & Knoop,
2008). Det gode mindset klinger smukt
og harmonisk sammen med fænomener
som det gode liv, trivsel, engagement,
indre motivation, positive emotioner,
meningsfuldhed, flow etc. Alt sammen
lyder smukt. Alligevel vil jeg her i artiklens
indledning drysse lidt malurt i bægeret.
Jeg er nemlig ikke bare besnæret af tan
ken om det gode mindset. Jeg er også lidt
skræmt og forsigtig. Hver gang jeg hører
ordet mindset, tager jeg ”ladegreb på mit
penalhus” og stiller mig i forsvarsposition.
I min optik er der nemlig altid en risiko

forbundet med det at ”pådutte” andre et
bestemt mindset. Når det går værst til, så
bliver det at skabe mindset til tankekontrol. Har du tænkt over konsekvenserne?
Det er selvfølgelig ikke fordi, jeg altid
stræber efter at ”stå fast” ved det kendte
og altid at være skeptisk og forsigtig over
for alt det nye. Men hver gang vi fascine
res af nye pædagogiske trends, så er det
at turde tænke kritisk altid en god ballast.
Nå – nok med løftede pegefingre. Lad os
komme til sagen og kigge nærmere på
hvad det er, der ligger bag fænomenet
mindset.
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Dweck må vel være en
slags pædagogikkens
Pippi Langstrømpe.
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Teorien om Mindset
Siden Carol Dweck (2006) introducerede
teorien om ”Growth & Fixed Mindset”,
har vi i dansk sammenhæng ofte set den
sat i anvendelse som et relevant idé- og
inspirationsgrundlag, målrettet de profes
sionelle i den pædagogiske verden. Som
regel med det formål at understøtte den
gode læring og det gode læringsmiljø.

nytter, det at øve sig og finde gode strate
gier nytter og fører til udvikling af nye
kompetencer. Et dynamisk mindset baner
– så at sige – vejen mod troen på menne
skelig udvikling og vækst: mentalt, kogni
tivt, socialt, menneskeligt etc. En person
med et dynamisk mindset sætter sig
udfordrende og krævende mål, besidder
en høj grad af risikovillighed og trives med
at begå fejl. En fiasko kan virke præstati
onsfremmende, idet den rummer et inci
tament til at forsøge igen på en ny, kreativ
og forhåbentlig vellykket måde. En person
med et dynamisk mindset er åben for at
modtage hjælp og tilskyndelse og profite
rer af at samarbejde med andre (erfarne)
personer. Samlet set kan det siges helt
enkelt: et dynamisk mindset fastholder og
forstærker lysten til læring.

Dwecks begreber tager sit udgangspunkt
i studiet af mønstre i menneskers måde
at lære på og udvikle sig på. Hun iagtta
ger, at der findes mennesker, der lever
i en overbevisning om, at de kun har et
begrænset og på forhånd fastlagt sæt af
kompetencer til at lære. Andre derimod
besidder overbevisningen om, at de rum
mer et potentiale for, at deres kompeten
cer og læringsmuligheder kan udvikle sig.
Hun ser derfor to forskellige former for
mindset hos mennesker: et fixed mindset
(fikseret mindset) og et growth mindset
(vækst mindset, eller dynamisk mindset).

Det fikserede mindset føles derimod som
”en klods om benet”. Du oplever ikke,
at vejen mod læring og opgaveløsning
føles god. Tværtimod giver du hurtigt op,
hvis du møder vanskeligheder undervejs.
Arbejdsprocessen frem mod målet op
leves som værende frugtesløs. Personer
med et fikseret mindset føler ofte bekym
ring overfor, at ens fejl bliver synlige for
andre. Samlet set er personer med et
fikseret mindset nærmest ude af stand til
at få øje på nye muligheder og fastholdes
dermed i det fikserede – på forhånd fast
lagte - niveau for læring og udvikling.

Et dynamisk mindset booster dig og fast
holder dig i troen på, at en ekstra indsats

Et kendt og elsket citat fra historierne
om Pippi Langstrømpe lyder: ”Det har jeg
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aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert
godt finde ud af”. Umiddelbart genkender
vi Dwecks dynamiske mindset hos Pippi.
Dweck må vel være en slags pædagogik
kens Pippi Langstrømpe.
Intelligens - Et nyt bidrag?
Howard Gardner bidrog med et nyt ”kapi
tel” om intelligens op gennem 1980’erne
og 1990’erne. Er det det samme Carol
Dweck er i gang med nu? Jeg ser en
bemærkelsesværdig parallel.
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tid ændre dit intelligensniveau betydeligt”
(Dweck, 2006, s. 24). Og på tilsvarende
vis belyser hun det fikserede mindset
således: ”Din intelligens er noget helt
grundlæggende, som du ikke kan ændre
på”. Samt: ”Du kan lære nye færdigheder,
men du kan ikke ændre afgørende på hvor
intelligent du er” (Dweck, 2006, s. 24)

Howard Gardners introducerede i bogen
Frames of mind (Gardner, 1983) sin ver
denskendte teori om de syv (eller otte)
intelligenser. Gardner har retrospektivt
tilkendegivet, at hans hensigt med bogen
og teorien om de syv (eller otte) intelli
genser blot var, at han ønskede at sit eget
personlige bidrag til debatten om intelligens (Gardner, 2005). Debatten om hvad
intelligens egentlig er har vel pågået stort
set siden psykologiens fødsel – og den er
endnu ikke afsluttet. Gardner blev, rent ud
sagt, totalt overrumplet af den indflydelse
hans intelligensteori fik i den pædagogi
ske verden.

Som hos Gardner ser vi hos Dweck en
teori om intelligens. Den omfatter et syn
på intelligens som noget, der udspiller sig
i et kontinuum. I den ene yderposition af
dette kontinuum finder vi de personer, der
er kendetegnet ved den indre overbevis
ning, at deres intelligens består af et sæt
af fikserede og uforanderlige træk. Og i
den anden yderposition finder vi de per
soner, hvis indre overbevisning er, at deres
intelligens er et sæt af træk, som er dyna
miske og mulige at forandre i en vækst- og
udviklingsorienteret proces. Altså et kon
tinuum mellem intelligens som fikserede
træk og intelligens præget af dynamik og
vækstmuligheder. Intelligens – her belyst
i kontinuet mellem vækst og stagnation –
kan vi se som Dweck’s personlige bidrag
til forståelsen af, hvad intelligens er.

Det er en nærliggende tanke, at Dweck,
med sin mindsetteori, ligeledes ønsker
at give sit personlige bidrag til belys
ning af det klassiske spørgsmål om, hvad
intelligens er. Dweck belyser et dynamisk
mindset ud fra bl.a. formuleringerne:
”uanset hvor intelligent du er, kan du altid
føje en hel del til”. Samt: ”du kan til enhver

Forskellen på Dwecks og Gardners bidrag
er måske, at Dweck tog udgangspunkt i
iagttagelser af mennesker i læringssitua
tioner og udviklede sit intelligensbegreb
ud fra disse. Gardner havde en intention
om at ville bidrage til den psykologiske
videnskabs mangeårige projekt om at
afklare, hvad intelligens er , men endte
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med primært at bidrage til nytænkning og
metodeudvikling indenfor de pædagogi
ske områder – og indenfor udvikling af det
gode arbejdsmiljø.
Det gode mindset
Hvordan kan vi i et pædagogisk miljø ind
kredse og definere, hvad der kendetegner
det gode mindset? Og er det – i det hele
taget - et godt udgangspunkt for læring,
udvikling og trivsel, at navigere efter det
gode mindset og så vidt muligt styre uden
om det dårlige mindset?
Hvis det gode mindset er det, som Dweck
kalder for Growth Mindset, altså det være
i besiddelse af en stærk indre overbevis
ning om, at ens evner, intelligenser og
livsmuligheder er i vækst, så forekommer
svaret at være et indlysende JA. Vi ser det
tydeligt hvis vi stiller spørgsmålet med
omvendt fortegn: Er det et godt udgangs
punkt for læring, udvikling og trivsel, at
ens evner, intelligenser og livsmuligheder
er fikserede? Nej vel? Et dynamisk mindset må være ”det gode mindset”.
Men er det nu så enkelt, at et dynamisk
mindset er godt og fikseret mindset er
dårligt? Giver det mening at betragte ver
den i et ”godt vs. dårligt perspektiv”?
Positivitetsratio
En af de førende forskere indenfor det
videnskabelige felt Positiv Psykologi hed
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der Barbara Fredrickson. Hun har, som en
af meget få forskere i verden, gennemført
meget omfattende og relevant forskning
i netop dette spørgsmål (Fredrickson,
2008, 2010, 2013, 2015). En stor del af
hendes forskning har haft til formål at
finde empirisk belæg for det, vi kan kalde
det gode balancepunkt mellem positivitet
(vækst) og negativitet (stagnation). Hun
kalder dette balancepunkt for Positivitetsratio. Hendes forskning viser, at det
gode balancepunkt findes ved forholdet
tre dele positivitet (vækst) og en del nega
tivitet (stagnation).
Som en simpel illustration henviser hun til
sejlbådens egenskaber. Sejlbådens vækst
faktor er dens fart og evne til fremdrift.
Det store sejlareal er garanti for positivitet
– i kraft af bådens fart og fremdrift. For at
sejlbåden ikke skal blive sårbar og risikere
at vælte i hård vind, er der placeret ca.
800 kg jern i kølen. Den vægt hæmmer
selvsagt bådens fart og udgør derfor
bådens stagnationsfaktor. Samtidig har
stagnationsfaktoren dog det formål at
sikre bådens stabilitet og mindske dens
sårbarhed over for fx et pludseligt og ufor
udsigeligt vindstød.
For sejleren er balancepunktet mellem
fremdrift og stabilitet en afgørende faktor.
Det gode balancepunkt betyder, at man
rammer kombinationen af en tilpas høj
fart og samtidig undgår at være sårbar.

11
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Positivitet: 3

Negativitet: 4
Figur 1:
Positivitetsratio (jvf Fredrickson, 2010)
Fredricksons sejlbådsmetafor er en for
enklet fremstilling af hendes omfattende
forskning, der primært omhandler at i
menneskelige sammenhænge, hvor det
fx handler om trivsel, udvikling og læring,
ligger det gode balancepunkt på ca. 3:1.
Det skader bestemt ikke, hvis vækst- eller
positivitetsfaktoren er lidt højere: 4:1 eller
mere. Dog vil man opleve at kunne nå et
maksimum, hvor effekten stagnerer. Det
er derimod ikke godt, hvis stagnationsfak
toren (negativiteten) stiger, uden at posi
tivitetsfaktoren forholdsmæssigt følger
med. Den vigtigste pointe er dog måske,
at det ”rigtig farlige” er at fjerne negativi
tetsfaktoren til fx 3:0. Det vil skabe stor
risiko for sårbarhed. I menneskelig trivsel,
udvikling og læring har vi brug for at møde
modstand. Ikke fordi modstand føles godt,
men vi skal lære modstand (udfordring) at
kende og dermed lære at håndtere det.

En af de øvrige gode effekter ved at
stræbe efter positivitetsratio på mindst
3:1 er, at det medfører udvikling og vækst
for den enkelte – eller i teamet. Fredrick
son belyser det i sin ”Broaden-and-buildteori” (Udvidelses og opbygningsteorien)
(Fredrickson 2008, 2015). Med den gode
positivitetsratio opnår vi, at udvide vore
mentale formåen, vores sociale kapital,
vores kreativitet etc, og vi opbygger lige
ledes det hele – på sigt. Man kan sige, at
den gode positivitetsratio medvirker til at
opbygge et bredere repertoire af lærings
kompetencer og – over tid – forøger
mængden af dem.
Fredricksons pointe – helt kort sagt er, at det ikke nytter alene at satse på
”positivitet” i læringsmiljøerne. Dweck er
tilsyneladende opmærksom på dette og
påpeger (Dweck, 2016), at der i pædago
giske miljøer, der alene arbejder ud fra
at fremme et Growth mindset, opstår en
risiko for, at der udvikles et falsk growth
mindset. Hun påpeger betydningen af at
beherske en kombination af de to mind
set. Hvor Fredricksons forskning fører

Tre dele positivitet
(vækst) og en del
negativitet (stagnation).
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frem til et konkret udtrykt balancepunkt,
peger Dweck dog ikke på et konkret og
optimalt blandingsforhold mellem et fixed
og et growth mindset. Det gode mindset
er måske kendetegnet ved et blandings
forhold, der overvejende består af dynamisk mindset, men som tillige fastholder
betydningen af en passende mængde
Fikseret mindset. Altså et mix af udvik
lings- og læringsoptimisme og berettiget
tvivl og bekymring.
Med en mindre omskrivning vil jeg hævde
at vi her taler om et balancepunkt, der
udtrykker forholdet mellem håbets og
optimismens perspektiv over for pessi
mismens og afmagtens perspektiv. Det at
besidde et håb og en optimisme mod det
at lære og at udvikle sig ses belyst flere
steder. Ikke blot i filosofien fx hos Kierke
gaard og i den humanistisk, eksistentia
listiske psykologi fx Victor Frankl (1980),
men også i den klassiske udviklingspsyko
logi fx hos Erik H. Erikson (1971) og i nyere
læringsforskning fx hos Scioli (2009),
finder vi et inspirerende fokus på, at
det at besidde egenskaber som håb
og optimisme spiller en væsentlig rolle
i relation til læring, udvikling og trivsel.
Motivation og mindset
I Deci & Ryans (2000) definition af ”ægte
indre motivation” indgår tre kernefaktorer,
som tilsammen faciliterer den gode (indre)
motivation. De tre faktorer er:
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-	Oplevelsen af at høre til (social forankring). Altså det at føle sig forbundet i et
socialt netværk. Vi kan sige at det star
ter med det, blot at have én ven.
-	Oplevelsen af at kunne noget (kompetence). Det handler bl.a. om,at besidde
en indre følelse af at være god til noget.
Det er dog særdeles betydningsfuldt, at
andre bekræfter og anerkender det. Ind
imellem er det, at andre anerkender ens
kompetencer, den bedste vej til selv at
turde tro på det.
-	Oplevelsen af at være nogen (identitet
eller autonomi), handler – dybest set –
om følelsen af at være en person: i sig
selv – og ved det, at betyde noget for
andre. Det er et eksistentielt anliggende,
men det handler også om at opleve
ejerskab i sit eget liv. I socialpædago
gikken hører vi ofte om at anerkende og
forvalte barnets eller borgerens selv- og
medbestemmelsesret. Det er et værdig
rundlag, der ikke kan tilsidesættes.
Et dynamisk mindset omfatter disse tre
kvaliteter. Dwecks kerneantagelse er, at
vi alle er bedst rustet til at lære og udvikle
os, når vi tror på mulighederne. En tilpas
mængde dynamisk mindset booster
læringslysten. Med Dwecks kerneanta
gelse befinder vi os dermed lige i det fag
lige naboskab til motivationsforskningen
og flow pædagogikken.

VIA University College

Livsduelighed og pædagogisk
engagement
Psykologerne Anne Linder og MetteMarie Ledertoug forbinder Dwecks growth
mindset med begrebet livsduelighed.
Livsduelighedskompetence skabes i
positive relationer, hvor håb, glæde og
tilfredshed giver næring til mental sundhed og mod til at bevæge sig ud af sin
komfort-zone - og ind i en læringsmættet stræk-zone. Livsduelighed skabes på
grundlag af mange faktorer, men det er
et pædagogisk ansvar at skabe et livsrum, hvor der er plads til fejl. (Linder
& Ledertoug, 2014, s 42)
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For en fuld udfoldelse af et dynamisk
mindset, betoner de betydningen af den
gode relation i læringsmiljøet. At lykkes
med at generere det mindset og at
etablere det gode fundament for elever
nes udvikling af livsduelighed kræver,
ifølge Linder & Ledertoug, professionelle
med en høj grad af relationskompetence.
Det er i sig selv et stort projekt at skabe
et læringsmiljø præget af pædagogisk
engagement og meningsfuld læring.
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Som forfattere til bogen ”Mindsetbaseret undervisning:
Fra præstationskultur til læringskultur” (2016) er vi selvsagt glade
for, at principper i mindsetbaseret undervisning i disse år vinder
markant frem i en række skoleformer.

Når vi holder oplæg for undervisere, elever
og forældre og besøger skoler, møder vi stor
entusiasme og interesse for mindsetbaseret
undervisning. Det er spændende at følge,
hvordan gymnasier arbejder med karakter
frie afleveringer, hvor de skruer op for feed
backen og ned for karaktererne for at skubbe
i retning af en læringskultur frem for en per
formancekultur. Det er ligeledes spændende
at opleve, hvordan folkeskoler lader sig inspi
rere af mindset-principper og arbejder med
at skabe gode klasserum, hvor fejl er tilladt,

og hvor det svære i det faglige hilses velkom
ment. Samtidig ser vi i disse år, at også fx
universiteter begynder at fatte interesse for
tankerne i mindsetbaseret undervisning, bl.a.
for at dæmme op for en præstationskultur,
der giver overfladisk læringsmotivation og
et miljø, hvor videndeling opleves som noget
negativt, da det gør de medstuderende
bedre! (Djøf Bladet, oktober 2017).
Vi oplever, at begreberne udviklende/dyna
miske (growth) og fastlåste (fixed) mindset
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giver god mening for mange ledere, under
visere og elever i skoleverdenen. En af de
gode ting ved mindsetbaseret undervisning
er, at det er forholdsvis let at forstå grund
tankerne i teorien bag. Straks vanskeligere
kan det være at implementere idéerne på et
praksisniveau. Rigtig mange er kommet godt
fra land med den mindsetbaserede undervis
ning – og det er vi glade for! Når det er sagt,
oplever vi også undtagelsesvis misforstå
elser af, hvad undervisning efter mindset
baserede principper rent faktisk går ud på.
I denne artikel zoomer vi ind på en række
af de potentielle misforståelser, der knytter
sig til arbejdet med at stimulere dynami
ske mindset i undervisningssammenhæng.
Vi indleder artiklen med en introduktion til
grundbudskaber i mindsetbaseret undervis
ning og udfolder begreberne dynamiske og
fastlåst mindset. Herefter redegør vi for og
diskuterer fem potentielle misforståelser om
dynamiske mindset.
Grundbudskaber i mindsetbaseret
undervisning
Arbejdet med dynamiske mindset i skolen
sætter fokus på elevernes potentialer frem
for begrænsninger i bestræbelserne på at
bidrage til mere optimale læreprocesser. I
bogen ”Mindsetbaseret undervisning” beto
ner vi ”vigtigheden af dyder som vedholden
hed og nysgerrighed, ligesom vi fremhæver
feedbackformer, sprogets betydning og klas
serummet som risikofrit miljø som afgørende
indsatsområder. Til gengæld er afsættet for
bogen, at bægeret er fyldt, når det gælder
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brug af test og karakterer som motivations
faktor” (Kortnum, Nielsen & Videsen, 2016).
Et grundbudskab i mindsetbaseret undervis
ning er, at måden, man tænker om sig selv og
sine evner på, har afgørende betydning for,
hvor godt man klarer sig uddannelsesmæs
sigt, samt at den måde man mødes af andre
på – de forventninger man stilles overfor fra
fx forældre og undervisere – har indvirkning
på, hvordan man tænker om sig selv og sine
evner. Mindsetteoriens foregangskvinde,
professor i psykologi ved Stanford univer
sitet i USA, Carol Dweck opererer med, at
man enten har et overvejende fastlåst eller
et overvejende dynamisk mindset, som får
betydning for hvordan man tilgår læring og
dermed hvor meget man rent faktisk lærer
(Dweck, 2006; Blackwell, Trzesniewski &
Dweck, 2007). Forskellene på et fastlåst og
et dynamisk mindset kan illustreres ved at
se nærmere på følgende grundsyn: synet på
udfordringer, modstand, indsatsens betyd
ning og feedback, som opsummeret i Tabel 1.

Måden, man tænker om
sig selv og sine evner på,
har afgørende betydning.
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Tabel 1. Fastlåst og dynamisk mindset
Syn på

Fastlåst mindset

Dynamisk 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 udfor
dringer og at begå fejl.

Indsats

Man er ikke rigtig dygtig, hvis
det ikke kommer let til en.

Arbejdsindsats og vedholden
hed anses som afgørende
elementer i bestræbelserne
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 skyl
den.

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

Feedback

Fokus på produktet, præstatio
nen og karakteren. Søger positiv
feedback, men vil gå langt for
at undgå negativ feedback, som
ofte forsøges bortforklaret.

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

Andres success

Andres success ses som en
trussel og en udfordring af ens
egen status i et tænkt hierarki.

Andres succes opleves som
en inspirationskilde. Man er
optaget af at blive klogere på,
hvad der gør andre dygtige
inden for et felt med henblik
på at vurdere, om man selv kan
gøre kunsten efter.

Kilde: Inspireret af Kortnum, Nielsen & Videsen (2016)
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Det er betegnende for det fastlåste mind
set, at man opfatter egne evner som givne
og i store træk uforanderlige. Elever, som
har et overvejende fastlåst mindset, er
mere fokuserede på at få gode karakterer
samt anerkendelse og ros fra andre elever,
forældre og ikke mindst lærerne. Popu
lært sagt kommer det til at handle om
”at se god ud”. Det indebærer, at eleven
ikke ønsker at løbe store risici og at tage
chancer, fordi det let kan føre til, at man
begår fejl. Eleven søger mod områder,
hvor vedkommende føler sig tryg, mens
nye og komplicerede udfordringer kan
forekomme skræmmende. Det fastlåste
mindset kan føre til en reproducerende
og overfladisk læringsmotivation, hvilket
synes at blive fremmet via megen test
ning og karaktergivning.
Omvendt er det kendetegnende for det
dynamiske mindset, at man er mere opsø
gende ift. nye og vanskelige udfordringer.
Arbejdsindsats og vedholdenhed opleves
som afgørende for at blive bedre, og moti
vationen til dette arbejde er interesse og
nysgerrighed over for problemet og stof
fet og ikke alene udsigt til anerkendelse
og ros fra andre. Modstand er noget, som
man kan lære af, og man er navnlig inte
resseret i en feedback, der kan hjælpe en
til at blive bedre til at løse opgaver. Popu
lært sagt handler det om ”at blive bedre”.
Forskningsstudier af Carol Dweck og
kollegaer peger på, at det det er muligt at
ændre sit mindset, men at det ingenlunde
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er en ligetil og triviel opgave. “Changing
mindsets is not like surgery. You can’t
simply remove the fixed mindset and
replace it with the growth mindset”
(Krakovsky 2007). I bogen ”Mindsetbase
ret undervisning” har vi på baggrund af
et udviklingsprojekt på Viborg Gymna
sium og Hf givet en række konkrete bud
på, hvordan undervisere kan stimulere i
retning af et dynamisk mindset i under
visningssituationer fx via arbejdet med
at skabe risikofrie læringsrum, sprog
brug, feedback-former, selvrefleksion og
opmærksomhed på mindsettes betydning.
Dette arbejde kan være forbundet med
dilemmaer, som ikke nødvendigvis kan
løses, men må håndteres. Hvis undervi
seren fx ønsker at fremme et risikofrit
læringsmiljø, hvor der er plads til at begå
fejl, kan mange undervisere samtidig ikke
komme uden om, at de også er bedøm
mere, der skal give karakterer og teste,
hvilket netop kan modvirke det dynamiske
mindset. Disse aspekter er udfoldet nær
mere i bogen mindsetbaseret undervis
ning (Kortnum, Nielsen & Videsen, 2016)
og i en artikel i Liv i Skolen (Kortnum,
Nielsen & Videsen, 2015).
Misforståelser
Misforståelse nr. 1: En hyppig misforstå
else er, at der er direkte sammenhæng
mellem et dynamisk mindset og arbejds
mængde. Hvis man blot anstrenger sig
mere – arbejder hårdere – så vil poten
tialet blive forløst helt af sig selv. En elev
- eller underviser - med et overvejende

VIA University College

dynamisk mindset erkender, at indsats er
en forudsætning for læring, men er også
bevidst om, at indsats alene gør det ikke.
Det er vigtigt at reflektere over, hvilken
læringsstrategi der skal vælges – eller
sagt mere jordnært, hvordan arbejder jeg
bedst med temaet, så jeg får det største
udbytte. Sagt på en anden måde: Et dyna
misk mindset er indsats + strategi. Som
underviser handler det derfor ikke alene
om at fremme elevernes arbejdsindsats,
men også være opmærksom på sammen
med eleverne, om de har strategier til for
eksempel at være vedholdende, når de
møder modstand eller til at udnytte den
feedback og feed-forward de får.
Misforståelse nr. 2: En anden misforstå
else handler om, at det dynamiske mind
set hyldes ukritisk, hvilket underbetoner
at vi alle er et mix af begge mindset. Man
bør tage forbehold over for denne enkle
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opsætning af modpolerne mellem det
fastlåste og dynamisk mindset. I brugen
af begreberne fastlåst og dynamisk mind
set, er der tale om en simplificering. Man
vil ikke enten have et fastlåst eller dyna
misk mindset. Det skal i stedet forstås
som et kontinuum, som man placerer sig
inden for. Det er også en væsentlig pointe,
at en person ikke vil have et fastlåst eller
dynamisk mindset i alle livets aspekter
– det er situationsafhængigt. Man kan fx
have et dynamisk mindset, når man dyrker
sport eller har sprogundervisning, men
ikke når man har matematik i skolen.
Det er således ikke ”pinligt” at have et
fastlåst mindset i visse situationer (det
har vi alle), og det er ikke noget, man skal
prøve at skjule. Ej heller skal man bebrejde
sig selv eller andre, at de har et fastlåst
mindset. Tværtimod. Hvis man vil prøve at
ændre sit mindset mod et dynamisk, så er
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det netop en god strategi at anerkende de
situationer, hvor det fastlåste mindset gør
os usikre og begrænser os. Vores såkaldte
mindset-triggere. Netop når man er
bevidst om dem, kan man aktivt arbejde
med at ændre sine tankegange og afprøve
nye handlinger.
Misforståelse nr. 3: Selvom man har et
dynamisk mindset, så betyder det ikke,
at man ikke søger succes, ikke er stolt
over sine talenter, samt at fejltrin ikke
”gør ondt”. Det vigtige er, at for det fast
låste mindset er ”fejl” (og dét at skulle
anstrenge sig og løbe risici) definerende
for selvbilledet som en fiasko. Der bliver
sat lighedstegn mellem en stor arbejds
indsats og manglende fagligt niveau – hvis
man nu var rigtig klog, ville det ikke være
nødvendigt med en stor arbejdsindsats.
For det dynamiske mindset er disse ting
nødvendige trin i en læringsproces; dyg
tiggørelsen over tid – ved at lære af sine
fejl, samarbejde og ”forbruge” kritisk
feedback. Det er det afgørende.
Misforståelse nr. 4: Jo flere fejl des bedre.
I mindsettænkningen hyldes fejl, men der
er behov for at nuancere fejldiskursen.
Det er en central pointe, at der er for
skellige fejltyper, som er vigtige at være
opmærksom på i vores tilgang til eleverne.
Vi sondrer mellem ”sjuske-fejl” og ”stræk
ke-fejl”. Sjuske-fejl er fejl, som eleven
sagtens kunne undgå at lave. Verden går
videre trods sjuskefejl, men det er ikke en
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type fejl, som skal værdsættes. Derimod
vil vi gerne fremme elevernes mod til at
arbejde med strække-fejl. Denne type fejl
opstår, når eleven udfordres til et niveau,
som eleven ikke tidligere har mestret.
I strækkefejl ligger et potentiale for læring,
hvis man arbejder med at forstå hvorfor
fejlen opstod.
Og man skal selvfølgelig heller ikke sigte
mod at begå fejl i alle situationer. Kirurgen
skal for eksempel ikke eksperimentere
under sin operation for at lave fejl, som
hun kan lære af. Det skal hun gøre under
”træning”. Men det betyder ikke, at hun
så bør have et fastlåst mindset under
operationen. Her skal man i stedet
fremme et dynamisk mindset, så lægen
tør indrømme undervejs, hvis hun er ved
at begå en fejl eller på andre måder har
brug for hjælp og feedback.
Misforståelse nr. 5: Den femte potentielle
misforståelse knytter sig til forestillingen
om, at mindset er et individuelt projekt,
der placerer ansvaret for læring hos den
enkelte. Tværtimod. Vores mindset udvik
les jo netop igennem de sammenhænge,
det sprog og den kultur, som vi er en del
af. Og sådan ændres det også. Det er
således en central pointe, at arbejdet med
at udvikle elevers mindset bør knyttes tæt
til læringsmiljøet og relationen mellem
elever og underviser, eleverne imellem og
måske endda i samarbejde med elevernes
forældre.

VIA University College
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Changing mindsets is
not like surgery. You can’t
simply remove the fixed
mindset and replace it.
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Hvordan hænger
ens mindset
sammen med
evnen til at
håndtere fejl?
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Lisser Rye Ejersbo er ph.d. og ansat som lektor i kognitive læringsproces
ser i matematik, AU/DPU,

Er det tilladt at fejle i løsningen af matematikopgaver? Det spørgsmål
kan ikke svares entydigt, for det kommer an på både lærerens og
elevens mindset eller overbevisning i forhold til det at fejle.

En matematikopgave har oftest et facit, et
resultat, som svar på spørgsmål i opgaven
– et svar som kan oftest kan vurderes
rigtigt eller forkert. I denne artikel vil fokus
være på, hvorfor vi alle fejler, om gode og
dårlige fejl og hvordan vi kan arbejde med
fejl i matematikundervisningen.
Jo Boalers beskriver i sin bog Mathemati
cal Mindset (2016), hvordan en elev med
et fastlåst (fixed) mindset har sværere
ved at lære nyt end en elev med et åbent
(growth) mindset. Boaler er inspireret af

Carol Dweck (2008), som er populær med
sin teori om mindset. Også i Danmark er
det ved at blive udbredt at se elever med
et bestemt mindset. Jeg bliver nervøs, når
jeg ser den trend, fordi det nemt kan blive
en del af undervisningen at skulle foku
sere på elevens mindset. For mig at se
er det snarere et spørgsmål om attitude.
Attituder kan ændres og diskuteres, men
de behøver ikke at blive til gjort til et
spørgsmål om fikserede mindset begrun
det i neuroscience. Eleven reagerer på
sine omgivelser og betingelser – og både
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HVORDAN HÆNGER ENS MINDSET SAMMEN MED EVNEN TIL AT
HÅNDTERE FEJL?

De ledte efter noget,
begik fejl og fandt noget
helt andet, som fik
afgørende betydning.

de og vi fortolker ud fra den viden, vi har.
Jeg tror bestemt på at mange af Boalers
forslag kan inspirere elever til at ændre
attituder og blive mere inspirerede til at
arbejde med matematik. Men lad os ikke
bære myter videre.
Boalers ideer bliver brugt meget i Dan
mark, fordi hendes matematikdidaktiske
pointer er både interessante og inspire
rende, således er der er også i denne bog,
Mathematical Mindset, mange spæn
dende forslag til, hvordan man arbejder
kreativt med matematikken. Men der er
som bogens titel antyder fokus på elevens
mindset.
Mindset betyder ifølge Gyldendals ordbog
tankegang, tænkemåde eller mentalitet.
Ved at sætte fokus på elevens tankegang,
der kan være henholdsvis fastlåst eller
åben for ny læring, mener jeg at læreren
bliver fritaget for ansvar. Nu drejer det
sig tilsyneladende om at ændre elever
nes mindset til et åbent mindset, hvis

26

det er for låst. Og gerne inddrage eleven
i processen med at ændre sig ved at vise
illustrationer af den låste elev i forhold til
den åbne elev. Vi fremhæver på den måde
en bestemt type elev, som den gode elev,
nemlig en elev med et åben mindset, som
bliver forbillede for elever med et mere
fastlåst mindset. Min overbevisning er, at
det snarere er lærerens mindset overfor
fejl, der burde diskuteres. Det er nemlig
vigtigt, at den må være positivt indstillet
overfor elevers fejl, så bliver elevens mind
set det også.
For hvordan bliver en elevs mindset eller
tankegang fastlåst i forhold til matematik?
Det er ofte sket som følge af den mate
matikundervisning, eleven har deltaget i,
hvor noget har afstedkommet, at eleven
er blevet holdt fast i en bestemt opfat
telse af enten sig selv, eller hvordan man
bør arbejde med matematik. Så måske er
det mere hensigtsmæssigt at fokusere
mere på lærerens mindset i stedet for på
elevens.
I den forbindelse spiller det en stor rolle,
hvordan læreren opfatter og arbejder med
de fejl, som eleverne laver. Boaler (2016)
opfatter det at lave fejl meget positiv. Hun
skriver:
”[O]ur brains react with increased activity
when we make mistake […] It is important
for us as math teachers and parents, as
it tells us that making a mistake is a very
good thing.” (side12)
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Det lyder jo forjættende, hvis det var kor
rekt, men desværre siger den forskning,
hun henviser til, intet om netop denne
påstand – og slet ikke noget om matema
tik. Påstanden om at synapser gror, når
man fejler i matematik, gentager hun hele
vejen igennem bogen og skaber på den
måde en unødvendig neuromyte (Simms,
2016). For uanset synapsernes arbejde,
som hele tiden foregår, er det stadig rigtig
interessant at undersøge, hvad der sker
rent kognitivt, når man laver fejl i forhold
til matematik. Og her er det vigtigt at
skelne mellem forskellige slags fejl, for
der er både de gode og de dårlige. Når
man kan skelne mellem disse, kan man
også bedre agere positivt i forhold til,
hvordan man som lærer kan reagere på
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forskellige måder at fejle på, så eleverne
ikke behøver at være bange for at svare
forkert på spørgsmål.
Jeg tænker, derfor fejler jeg
Overskriften på dette afsnit er taget fra
Gigerenzers artikel (2005): I think, therefore I err, som igen er en parafrase over
Descartes (1637) sætning: I think, therefore I am. Begge var/er optaget af optiske
illusioner, hvor man opfatter at man ser et,
mens virkeligheden er noget andet. Tænk
på perspektivet, og hvordan jernbaneskin
ner samles i et forsvindingspunkt for øjet,
hvilket de jo heldigvis ikke gør i virkelig
heden. Hjernens arkitektur for tænkning
er indrettet, så den for det meste er i
stand til at kompensere for disse optiske
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illusioner. Verden, som vi ser den, er jo ikke
helt til at stole på – og det ved hjernen for
det meste.
Det er menneskeligt at fejle, fordi hjernens
arkitektur er indrettet til at tage udgangs
punkt i de erfaringer, vi får gennem vores
sanser. Og vi fejler alle sammen fra tid til
anden - og det er måske meget godt at
vide. Men nogle af de menneskelige fejl,
vi begår, kan få katastrofale følger, som
når broer styrter ned på grund af regne
fejl eller andre misforståelser forårsager
store uheld. Det er meget uheldige fejl,
hvilket hører ind under kategorien dårlige
fejl. Men samtidig har andre fejl betydet
at store opfindelser har fundet sted, fordi
man fx har efterladt noget i en petriskål,
som overraskende viste sig at blive til
noget andet, end man havde forestillet
sig. Det gælder både Flemings opdagelse
af penicillin og Curies opdagelse af rønt
gen – de ledte efter noget, begik fejl og
fandt noget helt andet, som fik afgørende
betydning for dem selv og deres efter
kommere.

Som det måske ses, er de to billeder ens
bortset fra at figur 2 er en 180 graders
drejning af figur 1. Alligevel ser de ens ud.

Figur 1
Hvad sker der på de næste billeder?

Som intelligente mennesker fejler vi, og
hvis vi ikke er bevidst om netop det, fejler
vi virkeligt.
Følgende eksempel er taget fra Gigeren
zer (2005) og viser to næsten ens billeder,
forskellen er, at på det ene billede ser
halvkuglerne ud til at vende udad, mens
det på andet ser ud til at vende indad.
Prøv selv efter.
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Figur 2
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Det afgørende på de to billeder er lyset,
hvorfra kommer lyset og dermed skyggen.
Vi er et produkt af evolutionen, og derfor
opfatter vi automatisk buerne, som om
lyset kommer ovenfra på grund af solen.
Så selvom billederne er ens, betyder det
noget, hvordan de vender. Vi kan godt
tvinge os til at se det anderledes, men
næste gang vil vi igen automatisk se
det som om, lyset kommer oppefra.
Gigerenzers pointe er, at ethvert intelli
gent system fejler, fordi det i kraft af sin
intelligens vil handle og reagere - og der
med også være i stor risiko for at fejle.
Automatpiloten
Daniel Kahnemans fik i 2002 nobelprisen i
økonomi. Han er psykolog, men der findes
ingen nobelpris i psykologi, derfor blev det
i økonomi. Ved sin tale præsenterede han
følgende opgave for publikum:
Hvis en bold og et bat tilsammen koster
1$ og 10 cent, og forskellen på prisen er
1$, hvad koster så bolden?
Denne opgave indeholder flere fælder.
Det hurtige svar, mange giver, er 10 cent.
Man læser lidt hurtigt og opfatter måske
ikke helt, at det er forskellen mellem
priserne, der skal være 1$, således at det
rigtige svar er, at bolden koster 5 cent
og battet koster 1$ og 5 cent. Men fejlen
kan også opstå, fordi man lige er blevet
primed med både 1$ og 10 cent og 1$ er
brugt, så må det være de 10 cent, der er

tilbage. Det virker endda også rimeligt, at
battet kostet 1$ og bolden 10 cent. Men
havde det været i en matematikopgave,
lad os sige en færdighedsprøve, havde det
jo ikke været godt nok. Opgaven er også
givet til universitetsstuderende, hvor op
imod 50% svarede 10 cent. Det viser at vi
alle konstant laver disse små fejltagelser
af forskellige grunde.
For nylig påtog jeg mig opgaven at bestille
nogle blomster over Interflora for fire af
mine venner. Vi var altså fem mennesker,
som skulle dele regningen. Den bestod af
følgende fire linjer:
Blomster
KORT		
Levering
I alt DKK inkl. moms

450,00
10,00
70,00
530,00

Jeg tænkte, at de andre jo sagtens selv
kunne finde en femtedel af 530 kr. - de
var jo intelligente mennesker - og sende
pengene til mig. Det gjorde de skam også,
men der skete noget meget interessant:
Kun en af de andre sendte netop 106 kr.,
som jo er præcis en femtedel – og det var
ikke matematikeren (!) – de andre sendte
helholdsvis 100 kr., 110 kr. og 90 kr. De 100
kr. fremkom ved kun at læse de 2 øverste
linjer og være large, de 110 kr. ved generelt
at være large og de 90 kr. ved kun at læse
den øverste linje - og have travlt.
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Det er helt almindeligt at lave den slags
fejl. Alt, hvad vi kan udføre automatisk,
gør vi, fordi det er effektivt. Når vi udfører
automatiserede processer, bruger hjernen
mindre energi og opmærksomhed, end når
vi arbejder med nyt stof. Mine venner ville
aldrig være blevet klar over, at de havde
betalt forskellige beløb, hvis jeg ikke
havde spurgt, om jeg måtte bruge det i en
artikel. Det fik jeg lov til.
Min pointe er, at vi alle laver disse fejl,
ikke fordi vi er dumme, men fordi vores
hjerners arkitektur er indrettet, så vi
udfører så meget som muligt automatisk.
Kahneman (2014) definerer to systemer,
det automatiske (System 1, S1) og det
reflekterende (System 2, S2). S1 bruger
mindst energi, mens S2 er både langsom
mere og besværligere. Det afgørende er
at vide, hvornår vi skal bruge det ene eller
det andet. Og det er måske det, vi kunne
arbejde mere med i undervisningen. Der
findes mange opgaver, der kan udfordre
med kognitive konflikter, så man kan øve
sig på, hvornår vi kan stole på den hurtige
måde at tænke på eller hvornår, vi skal
være langsommere og mere reflekterede.
Spørgsmålet er, om det er muligt bevidst
at bruge det at fejle, når vi underviser i
matematik. Vil processen til at lære mate
matik blive mere effektiv af, at vi har lov
til at fejle og måske ligefrem opfordret til
det?
At fejle i matematikundervisningen
Læreren kan reagere på forskellige måder,
når hun opdager, at eleven har lavet en
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fejl. Følgende eksempel viser et eksempel
på, hvordan man kan reagere. Det er fra
Helle Plauborgs ph.d. afhandling (2016:13):
Birthe har bedt eleverne i 4. klasse
regne nogle stykker hjemme, som i
dag skal gennemgås. Hun beder derfor
Magnus komme til tavlen, men idet han
når frem, går det op for både Birthe og
Magnus, at Magnus er kommet frem
til et forkert resultat. Birthe siger: ” jeg
er sikker på, at du har tænkt mange
fornuftige tanker undervejs, da du
regnede stykket. Kunne du prøve at
fortælle om dine mellemregninger, for
tælle os, hvilke overvejelser du gjorde
dig, da du regnede stykket? ” Magnus
tøver, men går i gang med at forklare.
Da han er færdig, siger Birthe hen
vendt til klassen: ” Se det var interes
sant. Når nu vi er enige om de tanker,
Magnus har tænkt undervejs, er yderst
fornuftige, kunne vi så ikke sammen
prøve at finde ud af, hvorfor resultatet
på stykker alligevel bliver forkert? ” Det
gør de. Derefter skal eleverne i mak
kerpar gennemgå den resterende del
af de stykker, de har regnet hjemme.
Jeg sætter mig hos to piger – Mia og
Helene – der hurtigt retter stykkerne,
men stopper op da det viser sig at Mia
har et forkert resultat. Helene siger
derefter til hende: ”Ved du hvad, Mia,
kunne du ikke prøve at fortælle mig,
hvad du tænkte undervejs, for jeg er
sikker på, at du tænkte mange fornuf
tige tanker, da du regnede stykket. ”
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Dette eksempel indeholder mange ele
menter, som er interessante at fokusere
på i forhold til det at fejle. Vi ser en lærer,
som er rollemodel for sine elever. Hun
viser, hvordan man kan tale om at resul
taterne ikke er korrekte, men at der kan
komme meget læring ud af netop denne
situation. På den måde bliver eleverne
ansporet til både at se på fejl på en anden
måde og samtidig vise respekt overfor
hinanden. Det drejer sig både om den, der
har lavet fejlen, og den, som får lært hvor
dan man kan stille spørgsmål på en udvik
lende måde. Gennem et didaktisk greb får
den elev, der har lavet fejlen mulighed for
at finde ud af, hvor i tankerækken det gik
galt og hvilken type fejl det er. Det eleven
har lavet bliver brugt til noget, det bliver
ikke bare forkastet, og man starter ved at
spørge ind til elevens tankegang.

Det kunne man kalde ’bridging up’ 1 i
modsætning til ’bridging down’, hvor man
tager udgangspunkt i opgaven og giver
eleven en lettere opgave, hvis eleven fejler
(Ejersbo & Leron, 2014). Den form bruges
fx i de nationale test og er grunden til, at
nogle elever kommer til at sidde meget
længe før testen afslutter. De er måske
lidt hurtige og laver flere fejl, og hver gang
de laver fejl, skal maskinen finde en ny
opgave, der passer til netop denne elevs
niveau. Det kan godt tage lang tid og
mange opgaver.
Arbejder man som lærer med under
søgende matematik, kan fejl ligefrem
være kærkomne. Som lærer kan m an øve
sig på at stille opklarende eller ligefrem
drilske spørgsmål. Det kan give en vældig
god dynamik og et godt og trygt miljø for
begrebsudvikling indenfor matematik.

Alt, hvad vi kan udføre
automatisk gør vi, fordi
det er effektivt.

begreberne Bridging up og down er engelske udtryk. Jeg har ikke været i stand til at
finde et passende dansk udtryk for disse processer.

1
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På det intensive læringsforløb MOVE underviser facilitatorer elever
eksplicit i growth mindset. Det handler om at skabe en bevidsthed
om egen læring, træde ud af komfortzonen og ind i læringszonen
- bevæge sig derud hvor du bliver lidt svedig under armhulerne.
Det skal føre til, at eleverne udvikler sig mod et growth mindset.

De seneste år har udfordringerne med
elever med manglende motivation for
uddannelse og læring været en stigende
del af uddannelsesdebatten. Særligt
de fagligt udfordrede elever har været
i rampelyset. Gennem blandt andet
Erhvervsskolereformen, Uddannelses
pålægget og uddannelsesparathedsvur
deringerne (UPV’erne) er der kommet
særligt fokus på den gruppe af elever, der
kæmper med de faglige, sociale og per
sonlige kompetencer i relation til videre
uddannelse og læring. De mangler tilsyne

ladende de nødvendige kompetencer og
motivation for at kunne fortsætte på den
uddannelsesvej, som vi som samfund så
gerne vil have dem til at følge.
I Aarhus Kommune har de valgt at lave
et intensivt læringsforløb, MOVE Aarhus
(MOVE) for den gruppe af elever, der træn
ger til et særligt boost både på det faglige,
sociale og personlige plan. MOVE er et til
bud for de elever på folkeskolerne i Aarhus
Kommune, der er vurderet ikke-uddannel
sesparat i deres UPV. På MOVE har man
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Det er nødvendigt
at supplere
præstationskulturen
med en læringskultur.

valgt blandt andet at arbejde med Carol
Dwecks mindset-perspektiv.
Mindset-perspektivet
Carol Dwecks mindset-perspektiv med
begreberne fixed og growth mindset
handler om, hvordan ens måde at tænke
på om sig selv og sine egenskaber har
afgørende betydning for, hvor godt man
klarer sig. Elever med et fixed mindset
tror, at deres evner og færdigheder er en
fast størrelse, der er givet på forhånd.
Enten har man evnerne, eller også har
man ikke. De vil derfor ofte anvende en
læringsstrategi, der fokuserer på, at det
skal lykkes for dem og præsenterer sig
selv bedst muligt. En væsentlig drivkraft
for elever med et fixed mindset er den
sociale anerkendelse, der følger med et
godt resultat, og ikke så meget selve
begejstringen og nysgerrigheden ved at
lære og blive bedre til noget. Elever med
et growth mindset anser deres evner og
færdigheder som noget, de kan udvikle
over tid. For dem handler det om at blive
dygtigere og rykke sig. For elever med
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et growth mindset er det vigtigste ikke
øjeblikkelig perfektion, men at tage
udfordringer op og gøre fremskridt over
tid. Hvorfor og hvordan MOVE arbejder
med mindset, vil vi se nærmere på i denne
artikel.
Hvorfor anvender MOVE mindsetperspektivet?
Eleverne på MOVE er primært en elev
gruppe, der ikke er motiveret for at
deltage i folkeskolens undervisning. De
er dermed ikke-deltagende i en stor del
af den faglige undervisning ved enten at
være passive i undervisningssituationer
eller ved simpelthen ikke at være fysisk
tilstede. De er i risiko for at blive eksklu
deret fra de læringsfællesskaber, som
folkeskolen kan tilbyde. Erfaringerne fra
læringsforløbet er, at den gruppe af elever,
der deltager på MOVE har oftest negative
skoleerfaringer, fixed mindset og lave for
ventningerne til egne evner. Det gør det
sværere for dem at engagere sig, fordi de
tror, at de ikke magter opgaven eller/og er
bange for at fejle:
“Jeg kan ikke lide matematik. Jeg er ikke
lige den bedste til det, så jeg tror, jeg har
droppet det meget. Jeg snakker ikke, for
jeg er bange for at sige noget forkert”.
(Mølgaard & Wåst, 2016)
Udtalelsen stammer fra en elev på MOVE,
men den kunne være kommet fra mange
elever i folkeskolen og på læringsforløb
rundt om i landet. Den er langt fra ene
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stående. Eleverne på MOVE møder ofte
op på læringsforløbet med en følelse af
ikke at være gode nok, kloge nok eller
intelligente nok. De kommer med det som
Dweck kalder et fixed mindset.
Uddannelsessystemet belønner og roser
præstationer
Der er to (og sikkert også mange flere)
interessante elementer ved elever, der
møder læringens udfordringer med et
fixed mindset. Den første er, hvorfor
møder de skolelæring med et fixed mind
set? Og den anden er, hvad kan vi gøre
ved det?
Lad os se lidt nærmere på det første ele
ment. Et fixed mindset kan være et resul
tat af det som Kortnum et al. kalder en
præstationsorienteret læringskultur, hvor
test, tal og karakterer betyder mere og
mere i både folkeskolerne, gymnasierne
og universiteterne (Kortnum et al., 2016).
Et ensidigt fokus på faglighed og præ
stationer kan føre til nederlag og komme
til at virke demotiverende på en gruppe
elever. Med et snævert fokus på præstati
oner sender uddannelses- og skolesyste
met signaler til eleverne om, hvilken slags
læring, der er bedst. Vi belønner de gode
præstationer og roser de elever, der har
leveret de gode resultater. Denne kultur er
medvirkende til, at en gruppe af eleverne
i folkeskolen ikke kan leve op til de krav
og forventninger, der er til dem. Mange
af dem giver simpelthen op og holder op
med at prøve. Derfor bliver det nødven
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digt at supplere præstationskulturen med
en læringskultur. En læringskultur, hvor
det ikke kun handler om at præstere godt,
men også en glæde ved selve det at lære,
dvs. selve læreprocessen og blive rost for
processen frem for produktet.
Og nu det andet element: Hvad kan vi
gøre ved det? På MOVE har de valgt
at arbejde med mindset. Den måde de
arbejder med mindset på understreger en
læringskultur, hvor nøgleordene er nys
gerrighed, vedholdenhed og en opfattelse
af at fejl er noget, vi kan lære af og ikke
kun blive bedømt ud fra. Hvis vi går med
på Dwecks mindset-perspektiv, kan en
læringskultur præget af growth mindset
vise sig at være medvirkende til læring
og udvikling livet igennem og ikke blot
læring, der kan bruges til næste test. I de
næste afsnit vil vi gå endnu tættere på,
hvordan MOVE anvender mindset-per
spektivet, og hvad de gør.
Eleverne bliver undervist i mindset
På MOVE er lidt over halvdelen af tiden
prioriteret til udvikling af alsidige person
lige kompetencer, som mindset-perspek
tivet danner rammen omkring. Eleverne
bliver undervist eksplicit i Carol Dwecks to
mindset, som de på MOVE kalder ‘udvik
lende tankesæt’ og ‘fastlåst tankesæt’.
“Det rammer bare. Den her [...] illustration
af de låste og udviklende tankesæt, og
det er bare til at forstå for eleverne”
(Mølgaard & Wåst, 2016).
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Udtalelsen kommer fra en facilitator på
MOVE, som begrunder baggrunden for at
arbejdet med mindset. Eleverne skal ved
hjælp af illustrationerne af de to mind
set arbejde mod et growth mindset og
derigennem tage udfordringer op og lære
af deres fejl. Eleverne bliver rustet til at
modstå udfordringer, som både MOVE og
folkeskolen er fyldt med. Dette gør facili
tatorerne blandt andet ved at pointere, at
hver gang eleverne laver en fejl, så lærer
de af det. Derudover er et vigtigt fokus,
at det er processen frem for resultatet,
der tæller. Dwecks studier viser, at måden
lærere giver ros og anerkendelse til deres
elever kan have afgørende betydning for
deres læring. Bestemte former for ros kan
ligefrem virke mod hensigten, fordi ros af
elevernes evner eller resultat kan skubbe
dem over i et fixed mindset. Ros for ind
satsen har derimod en positiv effekt. De
elever, der bliver rost for deres indsats
synes svære opgaver er spændende,
mens det modsatte sker for dem, der
bliver rost for deres resultat eller evner
(Dweck, 2010). Derfor er opmærksomhe
den på MOVE rettet på ros og feedback,
der styrker elevernes udvikling mod et
growth mindset, fx. “Jeg kan se at du har
gjort dig umage...” eller “Jeg kan se at
du knokler. Det er dejligt”. På den måde
vil MOVE også hjælpe eleverne med at
ændre de dårlige vaner, som de ofte har
med sig. Dårlige vaner kan være en del af
et fixed mindset, der skal ændres. Ofte
finder eleverne ud af, at de har skjulte
evner inden for dansk eller matematik,
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men de skal finde lysten til at ville det. De
skjulte evner skal frem hos deltagerne, og
det praktiserer MOVE blandt andet ved at
rose og anerkende indsats frem for evner
og resultat.
Fra kompasretninger til growth mindset
På MOVE bryder de helt konkret mind
set-perspektivet ned til elementer, der
er forståelige for eleverne og bliver på
denne måde et didaktisk redskab, så de
kan arbejde med mindset på elevniveau.
MOVE kalder elementerne ‘kompasretnin
ger’. Gennem øvelser og teori med forskel
lige kompasretninger understøtter MOVE
udviklingen af et growth mindset, som
skal hjælpe eleverne med at navigere i
skolen og i livet. De 5 kompasretninger er:
-	Vær positiv - at være motiveret for at
få det bedste ud af enhver situation.
Motivationen bygger på forståelse for
værdien i at tænke, tale og handle som
et positivt menneske. I praksis giver det
et større udbytte i nye udfordrende situ
ationer.
-	Tro på det - at turde lade sig involvere i
nye udfordringer og være nysgerrig efter
at opleve og forstå mere af verden. Fejl
er feedback, og utryghed og usikkerhed
er tegn på læring og udvikling. Modet og
nysgerrigheden til at udvikle sig bygger
på forståelse for det udviklende tanke
sæt.
-	Linjen - Ejerskab - at tage ansvar for
sine handlinger. Med Linjen skabes en
forståelse for, hvad personligt ansvar vil
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sige, samt en forståelse for de signaler
vi sender gennem valg, vi træffer.
-	Integritet - at have selvdisciplin og kon
trol til at stå ved sine værdier og vælge
det, der er det rigtige. Integritet bygger
på en viden og forståelse af sig selv
og sine holdninger. Det handler om at
skabe sammenhæng mellem værdier og
handlinger.
-	Vedholdenhed - at blive ved, når noget
er svært og at komme videre, når man
sidder fast. Med afsæt i ønsket om at
nå et langsigtet mål kan vedholdenhed
hjælpe til at forhindringer overkommes
og mål i livet nås. (Aarhus Kommune,
2017).

Vær positiv

Tro på det

Vedholdenhed

Integritet

også er vedholdenhed. Deltagerne får en
opgave, hvor de i deres journal [notesbog]
skal skrive, hvor og hvordan de vil være
mere vedholdende. Campfacilitatoren
pointerer, at det ikke bare skal være teori.
Det skal gøres vedkommende for delta
gerne, så de kan bruge det, når de kommer
hjem fra camp. (Mølgaard og Wåst, 2016)
Observationen stammer fra en pigecamp
med MOVE og viser, de ved at bryde mind
set-perspektivet ned til konkrete øvelser,
der relaterer sig til eleverne selv og deres
hverdag, kan arbejde med at udvikle ele
verne mod et growth mindset i praksis.
MOVE arbejder eksplicit med mindset,
hvilket skal være med til at ændre deres
måde at tænke og reagere på. Ifølge
Dweck er det vigtigt at inspirere elever til
at bruge et growth mindset, idet de går
glip af muligheder for at lære, hvis de fast
holdes i et fixed mindset (Dweck, 2010).

Linjen - Ejerskab

Et team på 12 piger samt deres teamleder
undervises af en campfacilitator i vedhol
denhed. Campfacilitatoren fortæller en
historie fra sit eget liv, som skal ramme
sætte vedholdenhed. Der hænger plakater
på tavlen, hvorpå der står “Jeg giver aldrig
op” og “Jeg kan, jeg vil, jeg må”. Campfa
cilitatoren anerkender og roser pigerne
for at være på campen og fortæller, at det

Læringszonerne
handler om passende
udfordringer og
mestringsoplevelser.
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Hvornår er du i læringszonen?
Som et led i udviklingen af et growth
mindset underviser facilitatorerne også
eleverne i komfortzone, læringszone og
det de kalder panikzone. Aktiviteterne,
der er tilknyttet både mindset og elever
nes læringszone, handler alle om at gøre
eleverne bevidste om deres egen lærings
zone og give dem mod på at træde ud i
læringszone, hvor man risikerer at blive
lidt “svedige under armhulerne”. Det
næste er et eksempel på en fælles akti
vitet på MOVE, som de kalder “Lærings
zonen”.

Panik
zone
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Deltagerne står i en lille firkant [den illustrerer deres komfortzone] og skal træde
videre i en ny firkant [læringszone eller
panikzone], hvis de udsagn, der bliver
læst op af facilitatoren, gør dem utrygge
fx. “tale med fremmede” eller “danse
foran hele klassen”. I løbet af aktiviteten italesætter og spørger facilitatoren
eleverne om, hvorfor de står hvor de står.
Deltagerne sætter selv ord på, hvad og
hvorfor de forskellige udsagn kan være
svære og utrygge for dem.
(Mølgaard og Wåst, 2016)

Maksimalt pres
Tæt på panik
Ingen læring

Læringszone
Komfort
zone

This is where the
magic happens

Status quo
Ingen læring
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Mindset
Det faste
mindset

Hvis jeg
skal øve mig,
er jeg nok ikke
god nok.

Ingen må vide,
at jeg ikke for
står det. Så tror
de bare, at jeg
er dum.

Jeg ved ikke
noget om det!
Bare jeg ikke
kommer til at
se dum ud.

Jeg havde ikke
nok tid, og
underviseren var
uretfærdig.

Motivation

Det udviklende
mindset

Øvelse gør
mester.
...til at lære nyt

...når der er noget,
vi ikke forstår

...i forbindelse
med oplæg

...når vi får en
lavere karakter
end forventet.

Det forstår jeg
simpelthen ikke.
Jeg må hellere
spørge.

Det skal nok gå!
Jeg læser igen og
så er jeg klar.

Pyt! Nu ved
jeg, hvad jeg
kan gøre bedre
næste gang.
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“Læringszonen” er en aktivitet, hvis formål
er at gøre eleverne bevidste om, hvornår
de er eller ikke er i deres læringszone,
hvordan de reagerer, og hvad det betyder
for deres læring. En stor del af anvendel
sen af læringszonerne handler om pas
sende udfordringer og mestringsoplevel
ser, der er vigtige elementer i udviklingen
af et growth mindset. Derfor bestræber
undervisere og facilitatorer på MOVE sig
på at give eleverne passende udfordrin
ger og meningsfulde opgaver. Eleverne
skal ud af deres komfortzone, hvis de skal
udvikle sig fagligt, personligt og socialt,
men samtidig skal der ikke være et for
stort spring mellem elevernes nuværende
niveau og de krav, som udfordringen stil
ler.
Mindset i folkeskolen
Mange af de didaktiske og pædagogiske
afsæt, som man kan spore i aktiviteterne
på MOVE er velkendte teoretiske perspek
tiver i forhold til almindelig god undervis
ningspraksis. Det der derimod afviger fra
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den typiske praksis er, at eleverne bliver
undervist eksplicit i mindset-perspekti
vet og at de arbejder med aktiviteter der
understøtter et growth mindset. Under
visningen i mindset understøtter både
den faglige og personlige udvikling, da det
handler om elevernes tilgang til udfor
dringer generelt. Kompasretningerne og
læringszonen er konkrete bud på øvelser
og aktiviteter til undervisning i mindset på
elevniveau. Alle underviserne og facilita
torerne er sammen om den pædagogiske
linje, hvor ros og anerkendelse er vigtige
tilgange i relation til elevernes udvikling
mod et growth mindset.
Selvom elever har et fixed mindset er det
ikke altid det, der styrer dem, men de kan
blive bevidste om, hvordan deres indstil
ling har betydning for deres læring. Elever
med et growth mindset opnår viljestyrke
i deres tilgang til læring og udvikling, fordi
de har fokus på vedholdenhed, selvudvik
ling og selvmotivering - og det skaber
motivation og lyst til læring hele livet.

Eleverne bliver undervist
eksplicit i mindsetperspektivet.
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Hvad sker der med det dynamiske mindset, når lærere og pædagoger
udsættes for belastninger i hverdagen? Her er et bud på, hvordan
teamet gennem viden om hjernen og via arbejde med det enkelte
teammedlems energiregnskab, kan få et dynamisk mindset, så en
positiv udvikling kan finde sted.

Hjælp det brænder
”Det er fuldstændig kaotisk. Du må
komme med det samme, for vi har en
situation i 5. b, som er gået helt i hårdknude! ”. Sådanne opkald får jeg jævnligt
fra skoler rundt i landet. Jeg har gennem
de sidste mange år undervist i og arbejdet
med børn og unge med eksplosiv adfærd,
hvilket har medført mange af denne type
opkald. Det handler om situationer, hvor
lærere og pædagoger er ved at gå ned
med stress, fordi klassen er i mistrivsel.
Der står ofte en gruppe utilfredse og

frustrerede forældre bag disse klasser,
hvilket også kan udfordre hverdagen. På
mine første møder med teamet omkring
en sådan klasse, spørger jeg ind til situ
ationen i klassen og hvilke tiltag, der har
været iværksat. Hvordan har tiltagene
virket? Hvilke tiltag har en særlig positiv
effekt? Hvad synes du virker særligt for
dig? Hvad kan du godt lide at lave sam
men med klassen? Hvordan har du det?
Disse mange spørgsmål afføder en masse
forskellige svar. Svarene fortæller meget
om, hvilket mindset de forskellige per
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Intelligens kan formes
og forandres.
Positivitet er ingen
garanti, men det er en
god investering.

soner i teamet har, og hvor belastet den
enkelte er. Disse samtaler med teams,
der er i en belastningssituation, har lært
mig noget meget vigtigt som vejleder og
underviser: De voksne, der har ansvaret
for klassens trivsel og læring, skal have
iltmasken på først, før de kan gå ud og
hjælpe en klasse i krise. Jeg bruger det
billede fra sikkerhedsinstruktionen i fly,
hvor den voksne selv skal iføre sig ilt
masken før barnet.
Dynamisk eller fikseret mindset hos de
professionelle
Når vi skal arbejde med elevernes læring,
skal vi som professionelle være gode
forbilleder for eleverne. Derfor tager jeg
i min praksis altid et kig på de voksne,
der henvender sig til mig omkring børn i
problemer. Jeg vil kort definere, hvad et
dynamisk og fikseret mindset er. Der har
tidligere været en opfattelse af, at intelli
gens er statisk og ikke formbar. Professor
i psykologi ved Stanford University, Carol
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S. Dweck, har modbevist dette udsagn
og skabt sin egen teori. Carol Dweck har
påvist, at mennesker kan falde ind under
to kategorier vedrørende intelligens noget hun kalder fixed mindset (fikseret
mindset) og growth mindset (dynamisk
mindset). Et menneske med et fikseret
mindset oplever egen intelligens som
uforanderlig. Disse mennesker har ten
dens til at give op, når de stilles over for
en udfordrende opgave, fordi de sidestiller
fejl og fiasko med lav intelligens.
Mennesker med et dynamisk mindset
oplever intelligens som noget, der kan for
mes og forandres. Disse mennesker ople
ver modgang og nederlag som muligheder
for selvstændig forbedring og intellektuel
udvikling.
Vi kan indeholde begge mindset, og min
erfaring fra praksis er, at jo mere bela
stede vi er i vores hverdag, jo mere kan
det fikserede mindset overtage. Derfor er
det ikke unaturligt, at jeg oplever teams i
belastningssituationer, der mener, de ikke
kan gøre mere ved situationen i 5.b. De
har prøvet alt, uden det har haft nogen
effekt. Det de har gjort har virket i andre
klasser, og de har i deres lærertid aldrig
oplevet noget lignende.
Det fikserede mindset har overtaget, og
det er det første, der skal forandres, før
trivslen hos børn og voksne kan højnes.
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DU FÅR MERE AF DET DU LYSER PÅ

Du får mere af det du lyser på
Lærere og pædagoger med det fikserede
mindset vil, i situationer der er svære at
håndtere, se det som et personligt neder
lag ikke at kunne klare mosten i 5.b. Jeg
møder mange lærere og pædagoger, der i
det skjulte tager det som et stort person
ligt nederlag. Udadtil lægger de ofte skyl
den på de ydre faktorer i klassen: Det går
dårligt, fordi vi skal inkludere børn med
ADHD ,eller fordi vi har så mange negative
forældre i klassen. Inderst inde opleves
det som en fiasko, hvilket kan være en
af årsagerne til, at de udvikler stress.
For at vende situationen skal teamet ind
og anvende det dynamiske mindset og

fokusere på, hvordan situationen i 5. b kan
forbedres.

er det ikke altid så let at holde
GODE RÅD TIL AT PASSE PÅ DIGIsigpraksis
SELV
til et dynamisk mindset med fokus

på udvikling
af egne evner,
nårstår
arbejds
Når du skal skabe positive forandringer
i din hjerne,
og du
i en situaopgaverne hober sig op. Når de primære
tion, hvor du i arbejdslivet udsættes forvoksne
en belastning
elleri arbejds
overbelastning,
bliver overbelastet
livet, kan det
meget hurtigt mærkes i
kan du påvirke et eller flere af nedenstående
områder:

•
•
•
•

Tanke
Følelser
Adfærd
Krop

børnegruppen. I praksis overværer jeg
ofte samvær med børn, hvor de voksne
i hovedparten af tiden fremhæver alt
det, der ikke virker og helt ubevidst flere
gange i minuttet tysser på børnene. Det er
et tydeligt tegn på, at den professionelle
lærer eller pædagog er presset, og at der

Tanker
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Vigtige samarbejdsmønstre og strukturer
bliver skabt.

skal igangsættes tiltag, der kan give den
voksne kontrol over situationen igen.
Der er mange grunde til, at det kan ende
sådan. Det er helt sikkert, at den, som
konstant reagerer på negativ adfærd, har
skruet helt op for sit alarmberedskab. Det
er her et dynamisk mindset er afgørende
for, hvordan de voksne får tacklet situa
tionen. Her bliver de positive tanker og
handlinger vigtige, for vi får mere af det vi
lyser på.
I mine forløb som vejleder og underviser
passer jeg meget på, hvordan jeg arbejder
med positive tanker og dynamisk mindset.
Prøv at gå ind til et team, der er overbelastet og sig til dem, at de skal være
positive og have ja-hatten på. I mange
tilfælde vil det gøre teamet mere frustreret, for positivitet kan føles som et følelsesmæssigt overgreb, hvis det påduttes
teamet i en belastningssituation.
For at forklare hvordan man kan vende
denne negative situation og åbne sindet
op for positive tanker, skal vi se lidt på,
hvad der sker i vores hjerner i belastnings
situationer. Jeg plejer at undervise teams
og personalegrupper i dette, for det giver
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en rigtig god forståelse for, hvorfor et
fikseret mindset overtager tankerne på
arbejdspladsen, og hvad der skal til for at
flytte fokus over på et dynamisk mind
set. Denne forklaring hjælper lærerne og
pædagogerne til ikke at vende problema
tikkerne til et personligt nederlag. De
bliver i stand til at handle.
Den tredelte hjerne i
belastningssituationer
Øverst næste side ses et billede af
den tredelte hjerne. Den er god at tage
udgangspunkt i, når man skal vide lidt om,
hvad der sker i forhold til sanser, følelser
og tanker, når man oplever, at opgaverne
belaster i hverdagen, for det vil påvirke
mindsettet.
Krybdyrhjernen – det autonome
nervesystem
Krybdyrhjernen er den sansende hjerne.
Det er den mest primitive del af hjernen,
og den består af instinktstyrede funk
tioner og meget primitive reflektoriske
og følelsesmæssige reaktioner som for
eksempel angstadfærd, aggressioner og
seksualitet.
En af krybdyrhjernens fornemste opgaver
er at scanne omgivelserne for hele tiden
at finde ud af, hvad der foregår, og om
den skal melde alarm, så organismen kan
overleve. Disse mekanismer har vi men
nesker stadig med i vores hjerne på godt
og på ondt. Det handler om sikkerhed og
overlevelse.
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Figur 1.1. Når hjernen udsættes for belastninger
Figur 1 .1 . Når hjernen udsættes for belastninger
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forsimplet, da jeg kun vil sige noget om nogle få vigtige faktorer. Når du
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vi har erfaret, at noget sker tre gange, så
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er det altid sådan. Dette mønster danner
nemt negative billeder af os selv og andre.
Disse tre grundlæggende måder
at
Den ene dag råber Peter højt ad læreren,
K ApITEL 1 HJERNEN PÅ OVER ARBEJDE – GENVIND KONTROLLEN
17
reagere på anvendes blandt andet, hvis
fordi han taber sin bog. Den næste dag
bliver han sur, da han taber i rundbold, og
vi møder mennesker, der behandler os

+4. korr. Fra kaos til kontrol cc2015_12pt.indd 17
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på vej hjem fra skole slår han Sille, fordi
hun siger, at hans cykel er grim. 1-2-3 –
Peter er altid hidsig.
Anvender vi ofte generaliserende ord som
’altid’ og ’aldrig’, vil det typisk være udtryk
for, at en dårlig oplevelse bliver opfattet
som noget permanent og ikke som noget
midlertidigt, et fikseret mindset overtager
vores tanker og fastholder negative tanke
mønstre i hjernen.
Jeg har oplevet tankevækkende situatio
ner, hvor børn får skyld for at have gjort
noget, selv om de slet ikke var i skole, da
det blev gjort. Det er også her, at lærerne
og pædagogerne kan komme til at kon
kludere, at de ikke slår til i forhold til deres
opgaver i 5.b, fordi de erfarer, at det de
prøver ikke lykkedes.
Den ældre pattedyrhjerne og det limbiske
system
Det næste lag i den tredelte hjerne er
den følende hjerne, der kaldes den ældre
pattedyrhjerne og det limbiske system.
Udviklingen af denne hjerne var med til at
nuancere krybdyrhjernens reaktioner gen
nem udvikling af sociale følelser. Denne
del af hjernen udviklede sig til at kunne
indlære følelsesmæssige reaktioner og
hukommelse, hvilket har stor betydning i
forhold til kommunikationen med andre.
Hvorvidt det er en negativ eller positiv
kommunikation, der er i teamet omkring
5.b, har stor betydning for de følelser, som
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skabes hos den enkelte og dermed også
hvilket mindset der anvendes.
I forhold til, hvordan tanker og følelser
spiller sammen i den følende og tænkende del af hjernen, vil jeg præsentere
en metafor. Vi kan beskrive hjernen som
søgemaskinen Google. Hvis vi søger efter
gaver på Google, kommer der en masse
forskellige søgeresultater. Søger vi efter
følgende på gaver til mænd, vil der komme
søgeresultater op, der omhandler det.
Næste gang vi søger på gaver, er søge
maskinen indrettet sådan, at den husker,
hvad der er søgt på før, så derfor vil der
ligge links, der omhandler gaver til mænd
på de første sider. Sådan er det også med
vores hjerne. Hvis klasselæreren Søs fra
5.b i pausen siger til ressourcepædago
gen Karin ”Hvorfor er det så vanskeligt at
styre børnene i 5.b? ”, vil Karin begynde at
google alle de situationer, hun føler som
vanskelige. Det er ikke sådan, at Karin vil
huske alle situationer klart eller nødven
digvis tænke på dem. Pattedyrhjernen vil
bidrage til, at Karin får de følelser, når der
er noget, der er vanskeligt. Disse følel
ser vil ikke nødvendigvis gavne hende,
når hun efter pausen skal ned i 5.b og de
kan være med til at fastholde et fikseret
mindset.
Den nye pattedyrhjerne og
frontallapsystemet
Det sidste lag er den tænkende hjerne,
der kaldes for den nye pattedyrhjerne og
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frontallapsystemet. Dette område består
hovedsageligt af neocortex (den nye
hjernebark), som blandt andet bearbejder
mentale og kognitive rationaler, sprog
funktionen og abstrakt tænkning, og som
er med til at skabe mening i sanseoplevel
serne. Det er den del af hjernen, vi bruger
til at planlægge og overskue et arbejds
felt. I denne del kan vi perspektivere
situationer og bevidst arbejde med det
dynamiske mindset.
De informationer jeg ind til videre har
givet her om hjernen, bearbejder vi i den
ny pattedyrhjerne og denne viden kan
hjælpe teamet til, hvorfor det er uklogt at
fokusere på det, der ikke virker og fast
holde et fikseret mindset. Det synliggør
også hvorfor, teamet skal afholde møder
med strukturerede samtaler og have
fokus på konkrete handleplaner. For ellers
er det hurtigt den enkeltes sanse- og
følelsesapparat, der tager over.
Amygdala – den opmærksomme mandel
For at forstå hvordan vi bevarer et dyna
misk mindset med positivt fokus, er det
også vigtigt at vide noget om to andre
dele af hjernen: amygdala og hippocam
pus.
Amygdala er en hjernekerne, der har form
og størrelse som en mandel. Den ligger
dybt inde i hjernen i bunden af temporal
lappen. Amygdala er kort sagt en koor
dinerende relæ-station mellem sanse
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informationer fra omverdenen, bevidste
følelser i hjernebarken og de dele af
hjernen, der kontrollerer kroppens emoti
onelle respons. En af amygdalas opgaver
er at holde øje med, at der ikke er fare på
færde, slanger i græsset eller en utilfreds
forælder. Amygdala registrerer også, om
der er for mange mål, krav og opgaver i
hverdagen. Hvis det er tilfældet, begynder
amygdala at sende negative tanker og
følelser op til frontallapperne. Her er for
klaringen på, hvorfor vi får negative tan
ker, når vi står i en belastningssituation.
Det er meget smart, for det skal få os til
at stoppe op, så vi ikke brænder ud. Hvis
vi har en kollega, der oplever den samme
situation som negativ, kan vi sammen
skabe et negativt fællesskab ved at dele
negative tanker. Det er i og for sig meget
smart, for ofte, når vi deler negative tan
ker, får vi mod til sammen med andre at
forandre det, der ikke er godt for os. Men
det kan også forværre situationen, dræne
os for energi og skabe en fælles magtes
løshed. Når dette sker er, der en risiko for
at et fikseret mindset overtager.
Hippocampus
Hippocampus er et søhesteformet cen
ter, der styrer vores orienteringsevne og
hukommelse, og som svinder ind, når vi
udsættes for stress. Når aktiviteten falder
i hippocampus, stiger den i amygdala, og
frygt, angst og bekymringer kan fylde
vores tanker. Det er muligt at få hippo
campus til at vokse igen. Hvis vi giver hip
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pocampus ’mad’ i form af positive tanker,
kan vi opnå mindre aktivitet i amygdala og
igen få overskud og energi.

tænkes positivt. Jeg plejer at lave en lille
øvelse med teamet, der handler om deres
personlige energiregnskab.

At fokusere på det positive frem for det
negative – lyder det svært?
Det kan det være, og vi skal være meget
realistiske i vores tanker for at få det til at
virke. Det nytter ikke noget, at vi siger til
os selv, at vi er så vilde med lille Magnus
fra 5.b, og at vi vil ønske, vi aldrig havde
weekend, hvis det i virkeligheden er
sådan, at han dræner os for energi.

Øvelsen er fra min bog ”Fra kaos til kon
trol” Akademisk Forlag 2017 og du kan
downloade øvelsen på min hjemmeside
www.grybastiansen.dk.

Positivitet er ingen garanti, men det er en
god investering. Vi kan opbygge resurser,
forsøge at omprogrammere hjernen og få
den til at fokusere på de positive mønstre
og dermed undgå negative generalise
ringer. Det er afgørende for et dynamisk
mindset, hvor vi skal have overskud til
at komme op på hesten igen og udvikle
vores kompetencer, så 5.b kan komme i
trivsel.
At vende det negative til det positive
Når teamet har denne viden om, hvad der
sker i hjernen, når vi udsættes for belast
ninger, er det også lettere at fokusere
på det positive og anvende et dynamisk
mindset. På den måde undgår jeg som
vejleder at udsætte teamet for et følelses
mæssigt overgreb ved at møde op med en
masse positive ideer og en kæmpe ja-hat.
Med en viden om, hvad der sker i hjernen
i belastningssituationer, har teamet nu en
grundlæggende viden om, hvorfor der skal

Lav et energiregnskab og træd ud af
din komfortzone
Lav ét for dit arbejdsliv og ét for dit
privatliv
-	En plus-liste med aktiviteter og
mennesker, der giver dig energi
-	En nul-liste med aktiviteter og
mennesker, der hverken giver eller
tager energi
-	En minus-liste med aktiviteter
og mennesker, der dræner dig for
energi (dine energivampyrer)
Det letteste er at lave listen, det sværeste
er at gøre noget ved den. Det lyder meget
enkelt og ligetil, men i belastningssitua
tioner med et fikseret mindset, er det ikke
det tiden bruges på. Øvelsen handler om
at få fjernet minus-aktiviteterne, få gjort
noget mere ud af plus-aktiviteterne og få
minimeret nul-aktiviteterne (for de tager
tid og dermed resurser fra plus-aktivite
terne). Øvelsen med energiregnskabet
har til formål at gøre det tydeligt for den
enkelte, hvor meget en bestemt aktivi
tet belaster eller løfter én, så man ikke
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navigerer rundt i blinde. På den måde kan
man få en god fornemmelse for, hvilke
aktiviteter, der skal undgås, og hvilke, der
skal flere af. Min erfaring er, at selv små
forandringer kan have stor betydning for
den enkeltes energiregnskab.
Når ledelsen og teamet sætter fokus på
den enkelte medarbejders energiregn
skab,har jeg erfaret, at det dynamiske
mindset kommer på banen. Her er der
fokus på nye handlemuligheder. Teamet
kan bytte arbejdsopgaver, for det der
måske dræner den ene, kan give den
anden energi. Undervisningsforløb som
den enkelte brænder for iværksættes i 5.b
så eleverne oplever lærere, der brænder
for det de laver og har det sjovt. Pauserne
handler mindre om problemer i under
visningen og mere om det, der løfter
TRÆD UD AF DIN KOMFORTZONE
DIN KOMFORTZONE

Livet begynder udenfor din komfortzone!

enfor din
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energien i arbejdsdagen. De enkelte team
medlemmer bliver også bedre til at gøre
noget af det, der gør dem glade i fritiden,
fordi energiregnskabet i privatlivet også
bliver inddraget i det samlede energiregn
skab. Denne øvelse samt viden om vores
hjerne understøtter et dynamisk mind
set hos teamet. På den måde kan de gå
autentisk til arbejdsopgaven med 5.b, hvor
det brænder. Her er der nemlig brug for
positive tanker og et dynamisk mindset
for, at eleverne kommer i bedre trivsel.
Jeg vil understrege, at der i de fleste situa
tioner skal mere til, og at denne øvelse er
en virkningsfuld øvelse, men ikke det ene
ste man kan og skal gøre. Øvelsen er med
til at få teamet til at hoppe ud af hamster
hjulet og ud af deres komfortzone. Det
udfordrer kreativiteten og er grobund for
et fælles dynamisk mindset.
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Margit Rahbek Dam, læringsvejleder på Gesten Børnecenter og
Hanne Marie Vesløv, pædagogisk konsulent i Varde kommune.

”Hvordan lærer vi bedst og hvordan lærer vi?” og ”Hvad gør gør?”
Spørgsmål, som er kommet i kølvandet på Vejen Kommunes
arbejde med Vurdering for Læring. Hvad sker der, når vi går fra
klasseundervisning til læringsmakkerarbejde med dialog som
redskab, og hvor det at have et Growth Mindset kommer i fokus?
At ændre tankesættet, sætte fokus på udfordringer, styrker og
“the power of yet” sammen med elever på mellemtrinnet via en
“bottle-flip” fortælling er starten på vores rejse til et Growth Mindset.

Vurdering for Læring
Skolerne i Vejen Kommune er fyrtårne
i Danmark i forhold til at implementere
arbejdet med Vurdering for Læring (VFL)
med inspiration fra Oslo. I foråret 2014
bliver det vedtaget, at VFL skal være den
røde tråd i skolernes daglige praksis og
være synlig på forvaltning, ledelse, lærer
og elevniveau. Vi har været med i udarbej
delsen af kommunens PIXI udgave om
VFL til lærere og pædagoger, Taksonomier

for Vejen, og endelig har vi VFL-vejledere,
der har et PD modul i ”Didaktik og evalue
ring”. Vores daglige virke er som lærings
vejledere i Gesten og Føvling Børnecentre
med børn fra 3-12 år (børnehave, skole og
SFO).
Børnecentrene er med i projektet ”Viden
producerende skoler” sammen med 6
andre kommuner, hvor en af tankerne
bag projektet er at opkvalificere teamene
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Det her skal mine
forældre også vide.

til Professionelle Lærings Fællesskaber
(PLF). Den opgave vi som vejledere er
stillet sammen med skoleledelsen er at få
den viden, vi producerer på centrene delt,
diskuteret og reflekteret, så mulighederne
øges for at højne elevernes læring.
Vi vejledere har tradition for at samar
bejde på tværs, og det betyder, at vi er
sparringspartnere, udvikler og imple
menterer Vurdering for Læring, og efter
4 år med VFL er vi nu på vej til at have
fokus på læringsmindsettet eller Growth
Mindset hos alle i børnecentrene inklusiv
forældrene.
Hvad er VFL?
I arbejdet med VFL er vi optagede af
elevernes lyst og motivation til at lære. Vi
arbejder med, at undervisningen skaber
situationer og muligheder for glæden ved
at lære nyt, øge engagementet i egen
læring, åbne for nysgerrighed og udfor
skertrang. Det fordrer et læringsrum med
en tydelig klasseledelse, hvor lærings
miljøet bygger på tillid, fejl bruges kon
struktivt, samt tydelige og klare forvent
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ninger til det, der skal læres, i form af mål
og kriterier, som viser vej. Vi arbejder med
tegn på læring, tegn på deltagelse/elevens
læringsmuligheder samt feedback på flere
niveauer.
Det betyder, at vores fokus er på formativ
og fremadrettet vurdering, hvor lærings
målene kan være med til guide eleverne.
På vores rejser til skolerne i Oslo, så vi
vigtigheden af, at eleverne er i dialog med
hinanden om egen læring ved at arbejde
som læringsmakkere. Vi blev især optaget
af den meget tydelige og guidende under
visning, hvor data fra elevernes progres
sion hele tiden blev bragt i spil – og ”hvad
gør gør”.
Det, at vores skoler kobler VFL og Viden
produktion, giver et fælles tredje, hvor ele
vernes læring altid er omdrejningspunk
tet. Intentionen er, at hvis det vi gør ikke
giver mening for elevernes læring, så skal
vi stoppe med at gøre det. Vi er blevet
optaget af at redefinere vores praksis, en
sag vi er nysgerrige på. Det betyder, at vi
“forsker” i egen praksis i form af en positiv
afvigelse. I vores professionelle lærings
fællesskab indsamler vi data, sætter nye
tiltag i spil for herefter at afprøve prøve
handlinger med det sigte at forbedre prak
sis. Kort sagt gøre mere af det, der virker.
Læringsmakkere
For at ruste eleven til at udvikle selvregu
leret læring samt højne læringsudbyttet
tog vi som noget af det første fat på at
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aktivere eleverne som læringsresurser
for hinanden samt arbejde med, at eleven
skulle vurdere sig selv, hinanden og reflek
tere over egne præstationer. Makkerarbej
det gør det muligt at aktivere alle elever,
kan anvendes på alle trin og i samtlige fag
som et anvendeligt fælles værktøj. Tilmed
kan makkerarbejdet og dialogen bevidst
gøre eleven om egen formåen i forhold til
mål og kriterier for den givne opgave ved
vurdering af egen læring, og udvikling af
brugbare læringsstrategier.
Vi underviser med det formål at give
eleverne strategier og igangsætte læring.
Derfor forholder vi os undersøgende til
data. Den fysiske portfoliomappe kan i
den forbindelse synliggøre elevprogres
sionen og bruges som data i vurderings
kulturen. Som lærere er vi de adaptive
eksperter, der ved hvor eleven befinder sig
fagligt samt forsøger at skabe et lærings
miljø, hvor læringsmålene kan nås. Vores
rolle bliver ofte en konsulent, der vejleder,
og vi er parate til, at eleverne når frem til
resultatet “ad omveje”. Læring sker ofte,
uden vi kan beskrive, hvad der foregår. Det
er elevens aktive arbejde, der er afgørende
for læringen. Læringsmakkere arbejder
sammen to og to, og et makkerpar kan
være sammen med et andet makkerpar.
Trude Slemmen (2012) påpeger, at det
ofte er lettere for en elev at vurdere sig
selv, hvis eleven er bekendt med at give
tilbagemeldinger til en makker på bag
grund af kriterier. Når elever har erfaringer
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med at modtage og give tilbagemeldinger,
bliver det lettere for eleverne at vurdere
sig selv realistisk. I den forbindelse har
nogle af vores elever på 5. årgang efter
lyst hjælp til at give fremovermeldinger. Vi
har derfor lavet nogle feedbackstartere,
som kan hjælpe eleverne, når de skal give
makkeren en tilbage- og fremovermelding.
FEEDBACK STARTERE
Feedback – forbedringer:
– en ting, du kan forbedre er....
- du behøver ikke...
– 	du kan have mere med om hoved
personen...
- 	du bør kigge på, om alle kriterierne er
med...
-	når du forklarer dit emne, så kunne
du...
-	du kan måske prøve at ...
- 	det kunne måske hjælpe dig, hvis du...
- 	kunne det blive bedre, hvis du lavede
f.eks. en mindmap?
- 	din optrapning til konflikten i histo
rien er rigtig spændende, fordi...
Makkerne kan være valgt ud fra didaktiske
overvejelser ift. fagligt standpunkt,
emnets indhold og læringsmål. Vi oplever,
at eleverne opmuntrer, inspirerer, motive
rer og hjælper hinanden. Det aktiverer alle,
giver mulighed for tænketid og gør det
muligt, at alle har et svar efter samtalen
med makker. Vi ser tillige, at det gavner
flersprogede elevers læring, for de får
brugt sproget og talt meget mere, når de
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arbejder sammen med en makker frem for
at sidde og lytte til os i en ”tavleundervis
ning”. En stor inspirationskilde har været
Dylan Williams ”No Hands Up” metode,
hvor eleverne ikke skal sidde med hånden
oppe, når de skal svare, og hvor det ofte
er de samme få elever, der markerer. Her
bruger vi i stedet ispinde med elevernes
navne på, som trækkes, når der skal sva
res fælles på klassen. Det kan også være
ispinde med navne for et læringsmakker
par, der trækkes, og som skal fremlægge
og svare, hvad de i fællesskab har fundet
frem til. Dialogen i makkerarbejdet bringer
eleven hen i zonen for nærmeste udvik
ling, der defineres ud fra forskellen mel
lem, hvad eleven kan gøre uden hjælp, og
hvad eleven kan gøre med inspiration fra
lærer eller en kompetent makker.
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Dialog og læringsmindset
Når vi arbejder med dialog i klassen, er det
væsentligt at være bevidst om, hvilken
form for dialog, der har størst effekt for
elevernes læring. Vi er nu i ”år fire” i VFL,
og som deltagere i Videnproducerende
Skoler er en af prøvehandlingerne, hvor
dan vi udvikler elevernes læringssprog,
dialog og mindset i makkerarbejdet, hvor
der er tid til refleksion. Dialog er ikke blot
en samtale, da den kan føre ingen eller
alle steder hen! En dialog, der er define
ret og tilrettelagt fører altid hen til et svar
(Nottingham, 2016). Interaktionen mellem
lærer og elever og eleverne imellem er
omdrejningspunktet, når vi arbejder med
VFL og læringsmindset. Vi er meget
bevidste om, at det centrale i den dialogi
ske undervisning er, at læreren som eks
pert skal stille autentiske og åbne spørgs
mål og give mulighed for at komme med
egne synspunkter, hvor der lægges op til
selvrefleksion. Det er en udfordring for os
lærere at slippe kontrollen, så eleverne får
mulighed for at positionere sig som eks
perter. Vores fokus er på elevpotentialerne
frem for, hvad eleven kan for indeværende.
Dette betyder, at vi bringer eleverne fra,
hvad de kan nu og videre til næste skridt i
læreprocessen.
”Dialog bør motivere og engagere eleverne samt give dem en dybere forståelse
af begreber og forbindelser” (Nottingham,
2016;27)
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Vores erfaring er, at den gode lektion bør
indeholde aktiv lytning, at eleverne sam
arbejder og bliver aktiveret som undervis
ningsresurser for hinanden. I forbindelse
med PD-modul i ”Evaluering og didaktik”
blev vi opmærksomme på Neil Mercher
(Nottingham,2016), der taler om 3 former
for tale i et makkerarbejde/gruppearbejde:
kumulativ tale, disputerende tale og eks
plorativ tale. Vi blev nysgerrige på den
eksplorative tale, som vi straks kunne se
muligheder i, i forhold til vores indsatser
om at forbedre elevernes læringssprog.
Længere udvekslinger, forklaringer,
spørgsmål og refleksion er kendeteg
nene for eksplorativ tale. Eksplorativ tale
finder sted, hvor eleverne tør udforske
ideer og har tillid til hinanden. Dette stiller
krav til, at eleverne oplever fordelen af
læring i samarbejdet, og når eleverne taler
sammen, er det med det formål at opnå
ny viden og forståelse. Eleverne bliver
ikke mødt med en ”fejlfinderkultur”, alle
udsagn kan udveksles med en forventning
om, at alle hjælper hinanden med at gøre
fremskridt, altså et ønske om enighed om
fælles fremskridt. I PLF på mellemtrinnet
var der stor enighed om, at den eksplora
tive tale må være vejen frem, men hvordan
øver vi os lige på det, og hvordan kommer
vi lige i gang? Egentlig kom svaret på,
hvordan vi kunne øve os fra kommunal
side, da resultaterne fra afgangsprøverne
viste, at eleverne ikke præsterer højt i
matematik.
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Bottle-flip og matematik
“Drengene præsterer ikke godt nok i
matematik ved afgangsprøven” Et punkt
på PLF møde for mellemtrinnet! Beslut
ningen bliver, at vi vil skabe os viden om,
hvordan drengene arbejder med mate
matik, og et af succeskriterierne for
lærergruppen er, at vi skal have fokus på
feedback og dialog med drengene om,
hvordan de lærer, og hvad vi kan gøre
anderledes for, at de synes det er godt at
have matematik. Som forsøg vil vi køns
opdele eleverne i det daglige fagbånd, og
give drengene andre opgaver end pigerne
fx får drengene matematikopgaver i ude
rummet, der fordrer samarbejde og dialog
med hinanden. Tillige vil vi give plads og
ikke mindst tid til at tale med eleverne
(både piger og drenge) om, hvordan de
lærer bedst!
Et af midlerne til at komme i gang kom
fra uventet kant – nemlig ”bottle-flip”!
Som mange andre unge danskere var især
drengene i Føvling meget optaget af at
lave ”bottle-flip” i vinteren 2017. Det var til
glæde for drengene, men til stor irritation
for især de kvindelige dansklærere, der
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var irriterede over vandet på gulvene, når
drengene med stor ihærdighed blev ved
og ved med at kaste med halvfulde halv
liters vandflasker op på et smalt repos i
fællesrummet i 4 meters højde, hvor målet
var, at flasken blev stående eller at få
flasken til at stå på overliggeren på fod
boldmålet i skolegården. Jubelråbene
var høje, når det lykkedes! Vi kunne høre
opbakningen fra og til kammeraterne
samt de positive tilsagn til hinanden om
ikke at give op! Dette måtte vi kunne
bruge, og da vi på skolen samtidig var
blevet optaget af Notttinghams bøger om
”Styrk læringen gennem dialog”(2016),
”Styrk læringen gennem feedback” og
ikke mindst Carol Dwecks forskning om
Growth Mindset (2006) – måtte vi i dialog
med eleverne om, hvordan de lærer sig
at ramme et repos i 4 meters højde med
en flaske, så den står op! Derfor samlede
vi de 40 elever, og kom med følgende
fortælling:
”Lige siden jul har vi oplevet, at især jer
drenge, har brugt megen tid på at øve,
eksperimentere med at kunne en færdighed, som vi voksne har syntes, var rigtig
meget irriterende! Vi har set jer mange
gange stå i fællesrummet med ½ liters
vandflaske med vand i og forsøge at
kaste flasken op på det lille repos i hjørnet ved døren! Vi har sagt til jer mange
gange, lad nu være med det drenge,
vandet kan ryge ud og der bliver vådt
(en rigtig ”moragtig” besked), til trods for
at vi sagde sådan, så blev I ved og ved i
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smug! Det lykkedes for mange at jer og
sikke jubelråb, vi har hørt!
Men hvordan var det lige, I gjorde det?
Hvordan lærte I det? – det vil vi gerne
høre mere om!”

Undervejs i fortællingen observerer vi,
at ”bottle-flip” drengene til start trykker
sig og er forberedte på en ”skider”, men
fantastisk var det at se drengene vokse.
Se lyset tændes i øjnene på dem, da det
går op for dem, at vi voksne oprigtig er
imponerede, beundrer deres vedholden
hed, kunnen og er interesseret i at høre,
hvordan de egentlig lærte sig ”bottle-flip
pet”. Eleverne blev bedt om at tænke selv
i nogle minutter og overveje, hvad der
hjalp dem til at nå målet, derefter delte
de tanker med sidekammerater og kom
med udsagn om, hvordan de gjorde. Alle
udsagn blev nedskrevet, og de var synlige
for eleverne undervejs. Eleverne kom med
eksempler på overvejelser fx: ”Jeg prøvede
at hælde mere vand i flasken for at gøre
den stabil” eller ”Jeg sagde til Thomas,
prøv igen, giv ikke op”. Flere af eleverne,
der ikke lavede ”bottle-flip” i pauserne

61

VIA University College

fortalte, at det var faktisk de samme ting,
de gjorde, når de skal lære noget nyt til
ridning, til gymnastik eller faktisk også i
fagene i timerne!
Bud på ”Sådan lærer jeg noget nyt”:
-	 øver sig igen og igen
-	 bliver ved
-	 prøver igen og igen
-	 siger til sig selv, at jeg godt kan
-	 spørger andre til råds
-	 lader være med at give op
-	 spørger læringsmakker
-	 ”skruer op” for min selvkontrol
-	tager et lille stykke ad gangen. Lidt
efter lidt
-	 jeg gør det til noget sjovt
-	man skal blive ved med at søge efter
svar
Udsagnene kom med på en plakat , der
samme formiddag blev hængt i fælles
rummet, og til næste dags samling præ
senterede vi eleverne for perioden med
fokus på matematik.

Eleverne lavede/valgte nu 2 mål for,
hvordan de individuelt ville arbejde med
matematik. I de følgende uger oplevede
vi elever, der blev mere og mere bevidste
om, at de skal fortsætte med at prøve og
ikke give op. Eleverne kom i dialogerne
med hinanden med lange forklaringer, og
hjalp hinanden videre i udfordringerne.
Som PLF erfarer vi, at når vi giver tid hver
dag til samtale om, hvad der er udfordrin
ger og eleverne har mulighed for at lytte
til hinanden, så er der færre elever, der
giver op, samt flere og flere elever tager
udfordrende opgaver. I pauserne kan vi se
og høre, at eleverne ofte står ved nogle af
de visuelle plakater, som vi får fremstillet
på baggrund af elevcitater og samtaler
om, hvordan de fx lærte sig at beregne
arealet af en trekant, eller en pige fortæl
ler, at hun på Youtube har fundet Pernille
Pind, der fortæller om matematik.
Undervejs samler vi lærere/pædagoger
hele tiden viden om, hvordan og hvorle
des eleverne samtaler om matematikken.
Eleverne er meget bevidste om, at de skal
træne og øve sig hver dag, at hjernen er en
fantastisk muskel, der kan trænes!

At give eleverne
strategier og
igangsætte læring.
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Vi har på nuværende tidspunkt endnu
ikke nævnt ordene ”Growth Mindset” for
eleverne. I forbindelse med vores daglige
morgensamling for hele skolen er der
ofte små oplæg om aktuelle emner – og
vi beslutter, at eleverne i 4.-6.kl. skal præ
senteres for Carol Dweck og forskningen
bag GM på et børneniveau for 9-12 årige.
Vi præsenterer bl.a. hvad et mindset eller
tankesæt er, og hvad det betyder for os,
når vi har et fikseret tankesæt eller et
dynamisk tankesæt? Eleverne er meget
lydhøre, da der bliver fortalt om Dwecks
forskning og er optaget af at vide mere
om, hvordan vi mennesker lærer, og hvad
vi kan gøre, når vi møder udfordringer.
Eleverne stiller indgående spørgsmål, og
en af eleverne siger: ”Det her skal mine
forældre også vide!”.
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Fremtiden med growth mindset/
læringsmindset
Det overraskede os lærere positivt, at
fortællingen om ”bottle-flip” fik så stor
betydning for elevernes tilgang til at
kunne sætte ord på, hvordan de lærer
samt hjælpe os lærere til at få fokus på at
tilrettelægge og i talesætte en undervis
ning baseret på elevernes læringsmindset.
Vi erfarede, at eleverne med synlige stra
tegier begyndte at anvende begrundel
ser og komme med længere forklaringer.
Det er tydeligt, at de lytter til hinanden
og tilmed kommer med supplerende
spørgsmål. Vi ved fra Merchers forskning,
at for den eksplorative tale kan finde sted,
kræver det en bevidsthed om, hvilke dia
logregler der er. Derfor har vi i klasseloka
lerne plakater hængende med kriterier for
”hvad er en god makker”, som anvendes.

VIA University College
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I en samtale med en dreng i 4.kl. svarede
han til spørgsmålet om, hvad der var
godt ved at arbejde med makker: ”Er du
egentlig klar over, hvor klog man bliver
ved at arbejde med makker, for vi kan
hjælpe hinanden med det vi ikke har lært
helt endnu?” eller som en anden dreng
udtrykte: ”Du er da vist ret fikseret i dit
tankesæt. Skal du have hjælp til at lave
en mindmap for at komme videre med
historien?” Elevudsagnene vidner om, at
arbejdet fra VFL til et makker- og dialog
baseret læringsmindset er på vej.
Styrken ved at have viden om, hvornår
man har et fixed mindset og have stra
tegier til at komme videre til et growth
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mindset er blevet et vigtigt og et uund
gåeligt element i vores praksis. At alle
lærere/pædagoger bliver klædt på til at
have viden om og kunne praktisere en
mindsetbaseret undervisning er næste
trin på vejen. Derfor bør værktøjskassen
for personalet være fyldt med varierede
strategier, som kan bringes i spil, når ele
ven fx sidder fast i matematik og ikke tror
på egen formåen. For at have forældrene
med fra start blev de introduceret til GM
til forældremøderne i august, og endvi
dere har vi lavet en informationsseddel til
forældrene om GM. Hvor næste stop på
rejsen bringer os hen er spændende, og vi
tager gerne små pitstop undervejs til gavn
for elevernes fortsatte læring.

VIA University College
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Har du været i
”The Pit” i dag?
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Rani Bødstrup Hørlyck er uddannet lærer, har en diplom i offentlig ledelse og er skoleleder
på Søndervangskolen og Anne Katrine Kusk er uddannet lærer, har en diplom i ledelse og
styring og ansat som pædagogisk leder på Søndervangskolen

Søndervangskolens udvikling er en fortælling båret af tro, håb
og drømme med en filosofi om, at ALLE børn kan blive vindere
i deres eget liv, når vi hjælper dem, stiller de rette krav, har høje
forventninger, giver plads - og ikke mindst tror på dem!
Baggrund
For få år siden fik Søndervangskolen et
såkaldt tilsyn fra Kvalitets- og tilsyns
styrelsen pga. karaktererne ved skole
prøverne for 9. kl. for perioden 2009-2011.
På dette tidspunkt blev der iværksat en
målrettet handleplan i samarbejde med
Børn og Unge i Aarhus Kommune om
en forstærket indsats med henblik på at
komme i mål i forhold til at give eleverne
et fagligt løft.
En handleplan indeholdende et fokuseret
udviklingsarbejde indenfor tre strategiske
områder, nemlig:

1.		 Faglighed
2.		 Professionalisering & trivsel
3.		 Skolen som lokalt kraftcenter
For hver af de aftalte indsatsområder
indgik:
- Det attraktive mål for…
- Indikatorer for…
- Metode/vej til målet for…
De aftalte mål og indsatsområder lå fast,
mens selve indholdet/tiltagene i handle
planen kunne være mere dynamiske og
justeres løbende efter såvel interne- som
eksterne behov og forhold f.eks. "Folke
skolereformen".
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Disruption
Kvalitetstilsynet blev den disruption, vi på
Søndervangskolen havde behov for – en
øjenåbner i forhold til, ”at noget (andet)
måtte der ske”. Vi var ganske enkelt nødt
til at spørge os selv om, hvad det var, vi
tilsyneladende ikke lykkedes med – og
hvorfor. Dette blev startskuddet til en
samlet gen-tænkning af vores (davæ
rende) undervisnings- og læringspraksis,
da vi (naturligvis) ikke kunne fortsætte
med at byde børnene, at de forlod vores
skole med ikke-tilfredsstillende resultater.
Denne artikel handler om et fagligt løft
af eleverne på Søndervangskolen, men
også om den læringsrejse lærere, pæda
goger, ledelse, elever og forældre sammen
har været på (og fortsat er på), og hvor
vi har udviklet en tro på, at vi gennem
hårdt arbejde kan være med til at gøre
den berømte forskel. Vi lader os ikke
begrænse, men ser i stedet muligheder,
og ikke mindst ser vi udfordringer som en
afgørende og vigtig vej til læring. På rejsen
har vi lokalt udviklet vores egne metoder
og systematikker til denne understøttelse,
som vi med artiklen vil delagtiggøre jer i.
En stor inspirationskilde til læringsrejsen
har været det engelske firma Challenging
Learning, hvor James Nottingham og hans
partner Martin Renton har understøttet os
med yderst professionel support i forhold
til at opbygge en professionel kapacitet,
samt til at udarbejde vores lokale ”Grow
ing together”-plan. Samtidig har vi haft

Carol Dweck’s forskning om ”growth
mindset” i mente.
Tilbageblik
For små ti år siden kunne Søndervang
skolen bedst karakteriseres således: En
veldreven skole, der gennem en årrække
havde opbygget en faglig ekspertise og
erfaring med netop vores elevgruppe. Men
det var samtidig også en skole med en
egen kultur, der var båret af individualitet,
og hvor den enkelte lærer og pædagog
sad på sin egen faglige guldgrube uden at
sætte denne i spil - eller for alvor dele den
med andre. Det betød, at der var mange
forskellige opfattelser og dermed praksis
ser af, hvordan der blev bedrevet læring
og undervisning fra klasse til klasse.
Samtidig var det mest hyppige svar, når
vi som ledelse forsøgte os med nye tiltag:
”Jamen, det kan man altså slet ikke med
vores børn!” Det var et noget ”fixed” mind
set vores elever og forældre blev anskuet
ud fra. Det syntes som om, at der på
forhånd var en grundantagelse om, at
mor og far hverken havde resurser eller
potentiale til at kunne byde ind i skole
hverdagen grundet de til tider udfor
drende baggrunde, de måtte have med
i bagagen. Afsættet blev derfor hurtigt,
at det ’var synd for dem’, og at vores
vigtigste opgave i forhold til deres børn
Ali, Mohammed og Leyla først og frem
mest var, at de skulle have godt og rart,
når de var i skole. Fagligt var barren for
læring sat lavt, det vil sige, at der ikke blev
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stilet de samme krav og forventninger til
vores børn (og forældre) som andre steder.
Kulturen syntes også karakteriseret af en
vis intern selvforståelse, der til tider syn
tes, ”at det er mig alene, der ved, hvad der
er bedst”. Selvom lærerkollegiet var kom
petent på flere måder, bar det også præg
af, at mange lærere havde været ansat på
skolen i en ’menneskealder’. Den erfaring
og viden der lå her var naturligvis brugbar,
men den fik lov til at ligge godt gemt hos
den enkelte lærer og pædagog fremfor at
blive delt med os andre.
Med denne fastlåste opfattelse var vi i
virkeligheden selv med til at blokere for
børnenes mulighed for et fagligt løft!
Tidligere undervisningskultur
Den daværende undervisningskultur var
traditionel og med afsæt i en solo-prak
tiserende tilgang, hvor døren til klasse
lokalet som regel var lukket. Som lærer
var man stort set vant til at arbejde alene
med sin klasse, sit fag og i sit eget lokale.
Undervisningsformen var ’mainstream’
forstået på den måde, at undervisningen
i de fleste lektioner henvendte sig til den

store midtergruppe i klassen, hvor læreren
også typisk havde sørget for lidt ekstra
opgaver til de svageste elever, hhv. de
dygtigste elever – det vil sige, at der var
en meget lav differentieringsgrad. Hvis
børnene skulle have særlig hjælp, foregik
dette som oftest ved, at de blev trukket
ud af klassen, fremfor at en evt. støtte
fandt sted i klassen.
Klasselokalet var klassisk indrettet med
kateder, tavle, kridt, papir, blyant og ræk
ker. En opstilling der i hverdagen betød,
at læreren det meste af tiden docerede
ved tavlen med eleverne som passive
tilhørere. Samtidig var den pædagogiske
ledelse for langt væk fra den daglige
praksis og manglede dermed føling og
viden om, hvad der skete i klasselokalerne
i hverdagen. Lærerne havde ret, når de
eksempelvis sagde, at ledelsen ikke
vidste, hvad der foregik i klasserne.
Børn er vidt forskellige
Opgaven blev at tage et godt og grundigt
blik på vores børn og spørge os selv om
hvilken form for undervisning og læring,
lige netop de havde brug for:

Søndervangskolens egen United colours of Benetton

Liv i Skolen • 1/2018

HAR DU VÆRET I ”THE PIT” I DAG?

Benetton-striben viste os, at vores børn
er meget forskellige. Det ville sige, at den
’mainstream’ undervisning, der fandt sted
ikke kunne fortsætte, da der i langt de
fleste af vores klasser rent faktisk slet
ikke var en bred midtergruppe, men i
stedet mange forskellige niveauer. En
fastholdelse af mainstreamundervis
ningen ville i virkeligheden være at
fortsætte med at lave undervisning for
nogle børn, som slet ikke gik på skolen.
En ny fælles læringskultur
Der var derfor brug for en ny måde at
tænke undervisning og læring på – en ny
fælles læringskultur med et nyt ’mind
set’ som erstatning for det hidtidige. Et
mindset der matchede lige netop vores
elevgruppes behov.
Vi havde et klart mål om, at eleverne
skulle bevæge sig fra at være passive til
at være meget mere aktive i deres egen
læreproces. Vi ønskede et nyt mindset,
der gav plads til en mere åben og under
søgende tilgang, hvor eleven kunne være
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mere udforskende og nysgerrig eksem
pelvis ved selv i højere grad at søge svar
og viden og være mere selvproduce
rende. Samtidig skulle der være plads til
refleksion og feedback over egen læring i
hverdagen.
Dette mindset ville betyde en ændring
ikke blot for eleverne, men også en
ændring af lærerens rolle og funktion
fra den docerende ekspert til i stedet en
mere guidende og faciliterende lærerrolle.
Vi ønskede også forældrene langt mere
involveret i deres barns læring, og
vi ønskede, at de pædagogiske ledere
tydeligt skulle stå i spidsen for udviklin
gen af det nye mindset i fællesskab med
det pædagogiske personale.
Hvor skal vi hen? Hvor er vi nu?
Hvad er næste skridt?
Det var i denne del af processen, vi fik vi
brug for inspirationen udefra til, hvordan
vi i praksis kunne/skulle gribe det hele an.
Vi entrerede derfor med James Notting
ham og Martin Renton fra ”Challenging
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- Hvor skal vi hen?
- Hvor er vi nu?
- Hvad er næste skridt?
Tre spørgsmål der nu efterhånden mere
eller mindre kan reciteres i søvne af ikke
blot de voksne, men også eleverne på
Søndervangskolen.

Arash fra 3a forklarer ivrigt, hvordan han
har det med at være i the Pit til delega
tionen af voksne, der er på ”Learning
Walk”. The Pit hjælper ham nemlig til
at holde fokus, ikke give op – og have
oplevelsen af at have lært nyt, når han
er ”oppe igen”.
Learning” med henblik på at indgå en
aftale om - i første omgang - et toårigt
fælles kompetenceforløb for det sam
lede pædagogiske personale, inklusive
ledelsesteamet.
Forløbet bestod af jævnlige besøg af
Martin Renton og en af hans første opga
ver blev i fællesskab med ledelsesteamet
at udvikle vores egen ”Growthing-To
gehter”-plan (henv. figur). Planen bestod
dels i at udvælge de temaer/elementer,
som vores læringsforståelse skulle bygge
på og dels at designe processen for alle
involverede parter (ledere, ”champions”,
lærere/pædagoger, elever og forældre).
Vi valgte også at lade de tre nedenstå
ende feedback ”Key-questions” være en
gennemgående ’tråd’ for al vores pædago
giske læringsaktivitet:

Martin Rentons besøg på skolen var
typisk bygget op af forskellige sessions
med ledelsesteamet, ”champions” (fag
lige vejledere) og med fælles tid for alle
skolens lærere/pædagoger samt ledelse.
I forbindelse med flere af besøgene var
der indlagt såkaldte ”Learning Walks”,
som beskrives nærmere i det følgende,
og som noget vigtig blev der også aftalt,
hvad alle parter hver især skulle arbejde
med fra gang til gang – det vil sige mellem
besøgene.
Vores sessions med det samlede pædago
giske personale bestod primært i at udfor
ske strategier og aktiviteter, som kunne
understøtte den daglige læring med fokus
på fx aktiv læring, dialog og ikke mindst
hvordan den enkelte lærer og pædagog
kunne arbejde med en tilgang, hvor ele
verne lærte at se udfordringer som den
naturlige vej til læring. Derudover at den
enkelte elev lærte at tackle at ”whobble”
(dvs. at være i den del af læringsproces
sen hvor det er mest udfordrende) bl.a.
ved hjælp af en mere dynamisk tilgang
til feedback. En af de strategier elever,
lærere og pædagoger brugte i hverdagen

Liv i Skolen • 1/2018

HAR DU VÆRET I ”THE PIT” I DAG?

Udfordringer som en
afgørende og vigtig vej
til læring.

var ”The Learning Pit”. Et andet afgørende
omdrejningspunkt var at udvikle et fælles
sprog for læring, som gav vores elever
mulighed for at tale om deres egen lære
proces i det daglige, såvel med de voksne
som med deres kammerater.
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”The Pit”, ”Diamond 9”, ”Odd One Out” og
”Learning Walks” blev nu tro følgesvende
i vores pædagogiske landskab på skolen
fra 0.-9. klassetrin. Alle de nye fælles ord
som tilsammen bidrog til at give os det
fælles læringssprog, der var påkrævet for
at kunne holde fokus på etableringen af
en stærk læringskultur.
For at understøtte lærernes og pæda
gogernes professionelle læring i daglig
dagen uddannede vi i fællesskab med
”Challenging Learning” også en gruppe
”champions”, der løbende havde til
opgave at lede deres kolleger gennem
aktionslæringsforløb, hvor der blev under
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søgt, reflekteret og gennem feedback fra
ens ”champion” udvikledes den daglige
undervisningspraksis til gavn for elever
nes læring.
En stor del af ledelsesteamet opgave
var i samarbejde med Martin Renton
løbende at følge progression bl.a. gennem
”Learning Walks” og anden indsamling
af evidens for på den baggrund at kunne
beslutte næste skridt i processen.
”Review”-tandhjul
Da den ny fælles læringskultur skulle se
dagens lys, var vi optagede af, hvordan
vi sikrede, at alle niveauer blev involve
ret. Det vil sige foruden det pædagogiske
personale og ledelse, så ønskede vi også
elever og forældre involveret i vores nye
læringstilgang, og vi ønskede at få sat det
hele ind i en mere systematisk-, meto
disk tilgang. Vi udviklede derfor et lokalt
værktøj – i daglig tale ”Review”tandhjulet,
(se figur) og som i dag fungerer som den
metode, der sikrer os systematik hen
over skoleåret, samt deling af perspek
tiver i hverdagen mellem skolens vigtigste
interessenter. Søndervangskolen Review
tandhjul består af:
- Elev Review (ER): Elev, lærer, forælder
-	Professionel Review (PR): Lærer/
pædagog og afdelingsleder
-	Champion Review (CR): Champions
og lærer/pædagog
-	Årgang Reviews (ÅR): Årgangsteam
og afdelingsleder
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-	Leadership Review (LR): Skoleleder og
afdelingsleder
-	 (LW): Martin Renton, Skoleleder,
afdelingsleder + evt. en afdelingsleder
fra en anden afdeling
Der blev udarbejdet en nærmere beskri
velse af de enkelte ’review-’typer’. Denne
fremgår af www.soendervangskolen.dk I
denne artikel vil det dog kun være muligt
at berøre Professionel Reviews (PR), Elev
Reviews (ER) samt Learning Walks (LW),
der alle har vist sig at være glimrende
metoder til at understøtte vores nye
læringstilgang. Disse beskrives i det
følgende – og hver for sig:
Elev Reivew (ER)
Et Elev Review (ER) går i al sin enkelthed
ud på:
a)		Deltagere: MAT- og DAN lærer, eleven
og dennes forældre
b)	Handling: En statussamtale om elevens
læring, en gensidig dialog med afsæt i
elevens læringsprogression og fælles
aftale om næste skridt
c)		Ønske/formål: Afprøvning af en syste
matisk metode med henblik på at
styrke og fremme ALLE elevers faglige
niveau, så de kan blive så dygtige de
kan. Et tydeligt, specifikt fokus på
læring med afsæt i aftalte læringsmål
og med eleven om aktiv producent i
formidlingen med refleksion over egen
læring ift.: Hvor skal jeg hen? Hvor
er jeg nu? Hvad er mit næste skridt?
Udgangspunktet for ER er de obliga
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toriske elevplaner, porteføljer og/eller
andet, der via læringsplatformen Min
Uddannelse dokumenterer elevens
læringsudbytte
d)	Afvikling: Varighed 15 minutter og
afholdes op til 4 onsdage henover
skoleåret mellem kl. 12-17, hvor skolen
lukkes og samtlige 326 ER afvikles
e)		Øvrigt: Forældrene booker selv på
forhånd tider til ER via Forældreintra
(dette gør ca. 3/4 af forældrene, resten
booker vi tider til. Forældrefremmødet
er næsten 100%, ved evt. udeblivelse
kontaktes de enkelte forældre af os
Professionel Review (PR)
Et Professionel Review (PR) går i al sin
enkelthed ud på:
a)	Deltagere: Den enkelte lærer/pædagog
og afdelingsleder
b)	Handling: En lederobservation i klassen
(PR-OBS) og en efterfølgende feed
back/-sparringssamtale ml. lærer/
pædagog og afdelingsleder (PR-sam
tale)
c)	Ønske/formål: Ledelse tættere på den
pædagogiske praksis og afprøvning af
en systematisk metode med henblik
på at udvikle og skabe en professio
nel feedback- og sparringskultur via
en kvalificeret dialog i hverdagen.
Forinden udsender afdelingslederne et
oplæg til læreren/pædagogen. Lære
ren/pædagogen har evt. mulighed
forud for PR-OBS at fremsende et
udvalgt fokuspunkt til afdelingslederen
indenfor oplæggets ramme. Eksempel
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på oplæg til PR-samtale (se illustration).
Et eksempel på samtaleblad ifm.
PR-samtalen (se illustration)
d)	Afvikling: PR afvikles op til 4 gange
over skoleåret. Tidspunkterne forsøges
fastlagt fra skoleårets start
Learning Walk (LW)
En Læring Walk (LW) går i alt sin enkelt
hed ud på:
a)	Deltagere: Martin Renton, afdelings
leder, skoleleder (+ evt. en leder fra en
anden afdeling)
b)	Handling: En "Learning Walk" er et
besøg i afdelingens læringsmiljøer af et
par timers varighed, hvor de besøgende
observerer læring. Før besøget har det
været aftalt, hvor fokus for "Learning
Walk’en" skal være. (afsættet er de
seks elementer/temaer jf. Challenging
Learning). De besøgende observerer
typisk 15 minutter i en klasse, hvorefter
gruppen fortsætter. Under og efter
dagens "Learning Walk" reflekterer
gruppen over observationerne, og der
gives efterfølgende enten skriftlig eller
mundtlig feedback til de deltagende
afdelinger mhp. videndeling og "sam
ling" af mulige mønstre, der igen inden
for de enkelte afdelinger / skole som
helhed.
c)	Ønske/formål: At Learning Walks giver
ledelsen mulighed for at komme tæt på
praksis for løbende og på længere sigt
at kunne træffe kvalificerede beslutnin
ger i fremtidige handlinger og priori
teter baseret på følgende spørgsmål:
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Hvor skal vi hen? Hvor er vi nu? Hvad er
næste trin? Endvidere at:
-	skabe en øget dialog om, hvad der
virker ift. læring, hvor vi ønsker at gå
-	fokusere på og støtte vores kompeten
ceforløb med "Challenging Learning".
-	Learning Walks understøtter ideen om,
at vi på baggrund af en observation af
undervisningen kan tale om læring og
undervisning for at udvikle den fælles
vision om højkvalitativ læring og under
visning og dermed påvirke studerendes
læring.
d)	Afvikling: LW afvikles 2 gange årligt
af ca. en formiddags varighed i hver af
afdelingerne Indskoling, Mellemtrin og
Udskoling
e)	Forinden udsender ledelsen et oplæg til
afdelingens lærere og pædagoger, hvor
det fremgår hvad der specifikt ’kigges
efter’ på Learning Walk’en (se illustra
tion)
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Organisering
Vi har i grundskemaet fra skoleårets start
sikret mulighed for, at alle dansk- og
matematiklærere på skolen kan mødes i
fagteam svarende til to ugentlige lektio
ner og med deltagelse af de pædagogiske
ledere, således de pædagogiske drøftel
ser og -udvikling på denne måde sker i
fællesskab. Foruden organiseringen med
fagteammøder er der også én gang ugent
ligt sikret mulighed for et to timers fælles
møde, hvor det pædagogiske personale og
ledelsen kan mødes enten sammen og/
eller med de enkelte afdelings- og/eller
årgangsteam. Organiseringen har været
med til at understøtte intentionerne bag
det nye læringsmindset og givet en reel
mulighed for de påkrævede drøftelser.
Sideløbende har vi udarbejdet en over
ordnet masterplan for skolens fysiske
rammer for 0.-9. klassetrin med det formål
at sikre en indretning af vores fysiske
læringsmiljøer, der matcher og understøt
ter den pædagogiske vision og –tænkning.
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Arbejdet med et
dynamisk mindset
i en 4. klasse
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Morten Stokholm Hansen (MH) interviewer Lene Jakobsen (LJ)
Lene Jakobsen er lærer på Østbirk skole

Herunder følger et interview med lærer Lene Jakobsen, som
underviser i og arbejder med dynamisk mindset i en 4. klasse
på Østbirk skole.
MH:
Hvad forstår du ved dynamisk mindset?
LJ:
Det handler om den selvopfattelse, man
har. Hvis du har en positiv selvopfattelse,
så viser det sig rent empirisk, at det er
vigtigt. Det starter med, at der er forskere
der undersøger, hvorfor nogle er mere
motiverede for at lære end andre, og
det munder ud i den motivationsteori
Carol Dweck har lavet, hvor man kan
konkludere at troen på, at man kan klare
tingene udvikler hjernen. Man snakker om
to former for mindset. I 4. klasse kalder
vi det elastik-hjernen og cement-hjernen.
Cement-hjernen er den lukkede selv
opfattelse, hvor man ikke tør tage nogle
chancer og tror på, at de talenter og den
intelligens man har, er man født med. En
slags statisk opfattelse, som man ikke kan
gøre noget ved.

MH:
Det er det, Dweck vil kalde et fikseret
mindset?
LJ:
Ja, og så er der elastik-hjernen, hvor man
har den opfattelse, at intelligens er noget,
der udvikler sig over tid. Og dermed er
læring en proces, hvor man ikke bare lærer
noget og så er det det. Det er en lang pro
ces, som ikke holder op, og dermed er der
mange ting, man kan blive god til. Det er
et livsduelighedsprojekt, og det er jo ikke
kun indenfor uddannelsessystemet, at det
er en god ting.
MH:
Nej, det lyder jo til at, det er et slags
dannelsesideal, et mestringsideal…?
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LJ:
Ja, og et menneskesyn.

MH:
Hvad gør du for at få tanken og ideerne
bag det dynamiske mindset gjort konkret
ift. din 4. klasse?
LJ:
Det kan man gøre på flere planer. Jeg
synes, det er vigtigt at fortælle dem om
forskningen. Det kan de sagtens være
med til. At forstå at nogle kloge folk har
undret sig over ting og derefter sat sig for
at undersøge det nærmere…
MH:
Så du snakker med dem om forskningen?
LJ:
Ja, det gør jeg. Jeg fortæller små historier,
som de kan forstå. Fx at man har under
søgt hjernen på taxichauffører i London
og fundet ud af, at de har en meget større
del i hjernen, der hvor hjernen bruges når
der skal findes vej. Og det kan man sim
pelthen gå ind og scanne sig frem til, og
det er jo fordi, at de har brugt den del af
hjernen rigtigt meget. Sådanne historier
kan eleverne sagtens forstå. Og hver gang
jeg snakker om forskning, prøver jeg at
koble det over på dem selv. Fx da de var
to år kunne de ikke cykle, men på et tids
punkt kunne de godt, og hvordan lærte
de det? Jeg og eleverne ved jo godt, at de
væltede mange gange, og at de faldt og
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slog sig, men alligevel blev de ved, og de
kan alle cykle i dag. Det handler jo netop
om vedholdenhed og tro på, at det kan
man godt, at man skal øve sig og klø på
og at alle de fejltagelser man lavede gør,
at næste gang man prøver, så gør man det
bedre.
MH:
Jeg ved, at du har nogle små videoklip du
bruger?
LJ:
Ja, de hedder Mojo’s. Der findes noget,
der hedder Pinterest, hvor du kan søge
på alt muligt. Der ligger mange artikler og
amerikanske måder at sætte det i spil på.
Og der ligger også filmene om Mojo. Det
er fem små film, som jeg har sat dansk
tekst til, så de forstår hvad det er. Hver
film tager fat i fem vigtige dele af det her
med hjernen, fx at hjernen er en muskel,
som man kan træne, at lave fejl og at vi
skal huske det lille ord: ”Endnu”. Det er ok
at lave fejl, fordi så udvikler ens hjerne sig,
men hvis man fx ikke kommer i mål allige
vel, er det så også godt. Ja, det er det. For i
det øjeblik man kæmper med noget, der er
hårdt, så er hjernen på overarbejde og alle
synapserne får fat i hinanden.
Det neuro-biologiske snakker vi også om.
Alle eleverne har billeder og forståelser
af, hvordan neutroner får fat i hinanden,
og hvordan forbindelserne i hjernen bliver
bredere og bredere. Brede broer at køre
på. Når man så har de brede broer, så har
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man en tendens til at blive på dem, fordi
det er trygt og godt. Men man skal også
ud på de små veje og turde udfordre sig
selv lidt, så det ikke bliver mageligt, og
man kun holder sig til det, man kan. For
hvis man gør det, så kan det føre til et
fastlåst tankesæt.
MH:
Hvordan bruges det i fagene. Er det et
slags overfagligt fokus i har i klassen?
LJ:
Ja, det er det typisk. Men jeg ved ikke hvor
meget det bliver italesat i andre timer,
men det skulle jo gerne følge dem i alle
timer. Jeg har jo en lille leg, jeg giver dem:
De skal forestille sig, at de har fået en
opgave, været vedholdende, kæmpet og
de er kommet i mål med det. Så sker der
alligevel det, at jeg kasserer det, de har
lavet…det er bare en leg, fordi det ikke er
godt nok. Så siger jeg: Måske bliver man
så frustreret, at man krøller det papir sam
men, som man har arbejdet på. Det gør de
så, de folder papiret og krøller det sam
men. Det synes de er sjovt. Jeg siger, de
skal gemme det, og så tager vi det frem
igen, når dagen er ved at være slut. Når
de folder det ud igen, kan de se alle
de striber og mønstre, der er kommet i
papiret. Jeg siger til dem, at de skal fore
stille sig, at det er neutroner i hjernen, og
at de skal tage forskellige farver og farve
nogle af mønstrene. En rød for noget de
har lært i matematik, en blå for noget i
dansk osv. På denne måde bliver det syn
ligt, at de i processen har lært noget, og at

80

de i matematik farver nogle områder og i
dansk nogle andre. Det billede og den leg
forstår de, og det handler jo rigtig meget
om at synliggøre værdien i processen, og
at der er rigtig meget læring i det.
MH:
Er det noget eleverne også bruger, når de
snakker med og til hinanden. Bruger de
begreberne og forståelserne?
LJ:
Ja, fx hvis der er nogen, der siger: Det her
kan jeg ikke finde ud af…så råber de andre:
”Endnu”. Så den har de taget til sig. Og
jeg synes, jeg kan se, at de er blevet mere
vedholdende. Jeg italesætter det også, når
de fx ikke er kommet i mål og er frustre
rede. Så snakker jeg med dem om, at vedholdenhed og indsats kan noget. Jeg har
lavet nogle små hjerne-kort, der fremhæver indsatsen, som jeg giver dem i sådanne
situationer. Måske er de ikke kommet helt
i mål, men de har trænet deres hjerne, og
det er godt og lærerigt. Det bliver de fak
tisk stolte af, og det virker godt og motive
rende især til de børn, der nogle gange har
svært ved at komme helt i mål.
MH:
Nu er du på en skole der arbejder meget
med synlig læring, feedback, kriterier og
lign. Hvordan spiller ideen om mindset
sammen med det?
LJ:
Det spiller rigtig godt sammen. Feedback
er vigtigt. Den løbende feedback er
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afgørende, og at de får ord på det, de laver
og gør og forstår at feedbacken altid er
positiv. De ved godt, at når jeg giver feed
back, så er det ikke fordi, jeg ikke er til
freds med dem, men fordi jeg vil have dem
til at lære mere. Den er de helt med på. Og
de er gode til at give hinanden feedback
og ikke at gøre det på personen, men på
arbejdet. De er gode til at sige: Næste
gang kunne du måske tænke på…,så det er
meget konstruktivt og fremadrettet.
MH:
Det lyder spændende…og er jo en kultur i
klassen, som tager tid at skabe…?
LJ:
Ja, præcis
MH:
Hvad er de næste trin i dit arbejde med
dynamisk mindset?
LJ:
Nu skal det forankres mere og spredes
til de andre lærere i klassen i højere grad.
Sporene er lagt ud. Det som kunne være
godt var at give dem så meget bevidsthed
om deres egen læring, at de bliver i stand
til at formulere deres egne mål, i stedet
for at det er mig. For det kræver meget
refleksion at kunne sætte mål op for sig
selv. Og her tænker jeg både personlige
og faglige mål, og at de er med til at finde
ud af, hvordan de kommer derhen.
Og nu er de jo meget interesserede og
lette at få med på ting, så det vil jeg

forsøge at afprøve her i foråret. Men selv
følgelig vil det være rigtig svært for nogle
at formulere egne mål.
MH:
Hvis du ser på mindset i det store
perspektiv?
LJ:
Ja, jeg synes jo, vi lever i en performan
ce-kultur i stedet for en lærings-kultur.
Det vigtigste er, at man ser ud som om,
man kan det hele. Man skal have facade,
og andre må ikke opdage, at man ikke er
så klog eller dygtig. Det vigtigste er, hvor
dan man tager sig ud, og det er jo rigtig
vigtigt, når vi taler om læring. Hvis man
fx vil fremstå klog, så er man jo ikke den,
der tager chancer eller tør at begå fejl.
Og hele tanken om mindset og processen
ramler jo lidt sammen med alle de karak
ter og test, der er i skolen. Det er svært
at lave performance-kulturen om. Men
måske kan man vente med karakter så
længe som muligt. Det ved jeg, de gør på
nogle gymnasier og i stedet arbejder med
respons og feedback. Men vi er selvfølge
lig også afhængige af karaktersystemet.
Det har jo nogle funktioner ift. at komme
videre i systemerne, men sætter jo også
de unge mennesker i bås. Karaktererne
skal følges op af feedback. Så får de
muligheden for at forbedre sig. Så det er
vel egentlig det, som er vigtigst. At huske
en slags feedforward, hvad der fremad
rettet kan gøres for at forbedre sig.
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Mette Hjelholt Nielsen, læreruddannet, PD i ledelse og ansat som viceskoleleder på Bre
dagerskolen og Pia Christiansen, lærer og læringsvejleder på Bredagerskolen

Der er høje ambitioner for eleverne på Bredagerskolen, og det gælder
også i forhold til at udvikle elevernes selvkontrol og holdning til
læring.

Eleverne bliver undervist i, hvordan de kan
udvikle deres mindset i og udenfor under
visningen. De lærer om, hvordan de kan
håndtere det, når noget bliver kedeligt,
svært eller provokerende. Eleverne under
vises fx i selvkontrol og ejerskab.
”Så er det nu, du skal ringe dirigenten op”
eller ”Hvilken knap skal der skrues op for
i mikserpulten” er eksempler på den måde
lærerne snakker med eleverne i udskolin
gen på Bredagerskolen.

Forhistorien
I Bredagerskolens udskoling er der gen
nem flere år bevidst og målrettet blevet
arbejdet med elevernes holdning til læring
og måder at være sammen på. Der har i
mange år været opstillet overfaglige mål.
Definitionen på overfaglige mål var fra
start alt det, der ikke ligger i fagene. Alt
det, der ligger mellem og over fagene. Fra
start handlede det om alt fra it-færdighe
der, til samarbejde, til at møde til tiden og
have styr på sine ting. Tydelighed om
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Det kan godt være ubehageligt,
men du dør ikke af det.
forventninger og rammer sammenkoblet
med involvering af eleverne var nøgleord.
Da uddannelsesparathedsvurdering blev
et krav var forarbejdet lavet. De mål, der
var allerede, var sat med progression fra
7. til 8. til 9. klassetrin og passede godt
sammen med kravene til at kunne vurdere
eleverne i forhold til sociale forudsætnin
ger (samarbejde, respekt og tolerance) og
personlige forudsætninger (motivation,
ansvarlighed, mødestabilitet og tole
rance).
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Personalet er klædt godt på til at arbejde
med de unge mennesker. Alle har været
på et ugekursus med True North, hvor
der blev arbejdet med deres tilgang til,
hvordan man kan arbejde med, at elever
finder det indre kompas og hvordan de
tager ejerskab i forhold til egne handlinger
og tanker. Derudover har en del af lærerne
været på Vejle kommunes lokale kursus
Hvem styrer orkesteret, som er udviklet
i samarbejde med lederen af SSP Helle
Brynaa. Mange af de elementer der bliver
arbejdet med i Bredagerskolens Mind
set-undervisning stammer herfra. Selv
kontrol er et nøgleord.
Overfaglige mål
På Bredagerskolen tager vi udgangs
punkt i, at alle elever skal have mulighed
for at udnytte deres potentiale fuldt ud.
Vi er ikke så optagede af, om man har et
bestemt mindset - mere om man er klar
til at kunne arbejde med det, når man som
elev møder udfordringer.
I hverdagen oplever vi, at der er stor for
skel på, hvordan man som elev giver sig i
kast med opgaver: forsøger man at undgå
udfordringer eller vil man søge dem.
Vores opgave som undervisere er, ud over
de fagfaglige krav, også at gøre eleverne

Det fede ved fejl
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klar til at kunne gennemføre en ungdoms
uddannelse - at være uddannelsesparat.
Det arbejde startede vi op på for ca. 9
år siden i samarbejde med UCL Jelling.
Dengang kaldte vi det sociale mål - det
blev siden ændret til overfaglige mål og
hænger nu sammen med de krav, der fra
ministeriets side er om uddannelsespa
rathed.
I faglig fordybelse arbejder vi blandt andet
med at give eleverne redskaber som fx et
karakterkompas: Vedholdenhed, ejerskab,
integritet, optimisme.

KARAKTERTRÆK
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Det er vigtigt for arbejdet med mindset,
at eleverne er opmærksomme på, at de
selv er ansvarlige for, hvordan verden
opfattes og hvordan de kan ændre på det.
Vi arbejder med hjernens opbygning og
selvkontrol. Den understøttende undervis
ning bruges blandt andet til det. Det sker
både ved at undervise eleverne i hjernens
opbygning og funktion, men også gennem
en række øvelser.
Det er vigtigt at have fokus på, at mindset
kan ændres, og at man selv er ansvarlig
for, at det sker. Nogle elever kan udvikle et
fast billede af sig selv. Sådan er jeg. Det er
vigtigt, at vi lærer vores elever, at de selv
kan påvirke, hvordan de forholder sig til de
udfordringer, de møder. Eleverne lærer om
mixepulten - hvor man kan skrue op og
ned, for det, man bliver udfordret på.
Feedback
En anden måde, hvorpå vi arbejder med at
påvirke elevers mindset, er at give forskel
lige former for feedback.
Noget af det, der bliver udviklet på i dette
skoleår er, hvordan der kan arbejdes med
feedback, som understøtter elevernes
læringsprocesser. Når vi arbejder med
feedback, får vi også mulighed for at
hjælpe eleverne til at arbejde med deres
mindset. Vi har fokus på opgaverne og
det, der skal øves, guider undervejs og
taler om, at fejl ikke er verdens undergang.
Vi tror på, at det er med til at åbne op, så
man ikke er bange for at kaste sig ud i
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LÆRETID

VÆRETID

- Undervisning

- Frikvarter

Du er klar til at modtage
undervisning.

Du kan chille med
vennerne.

Du arbejder og har fokus
på skolerelateret.

Du kan spille spil.
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Du er vedholdende.

Du kan være i hal og
fællesrum.

Du er ansvarlig for at
"styre din dirigent".

Du kan være udenfor - på
skolens område.

Brug tiden heroppe, nu du
alligevel er her :)

Du er ansvarlig for at
opføre dig fornuftigt.

noget nyt eller ikke sætter sig selv i bås:
Jeg er dårlig til matematik.
Eleverne ved, at de ikke får karakterer for
ret mange opgaver. Naturligvis gives der
stadig standpunktskarakterer. I stedet
udvikles der på, hvordan det kan blive
mere tydeligt for eleverne, hvad de er lyk
kes med i forskellige opgaver og hvad der
skal arbejdes mere med.
Det er blevet meget tydeligt at opstilling
af succeskriterier er en god forudsætning
for at kunne arbejde med feedback.

Hurra for fejl
Der er også blevet sat fokus på det fede
ved fejl. Det er, når man laver fejl, at der
er mulighed for at lære noget. Konkret
kan undervisningen tage udgangspunkt
i opgaver, der er fejl i. Eleverne skal gives
deres bud på, hvordan der er tænkt i
opgaven og på, hvordan man kan løse
opgaven på andre måder. Det viser
eleverne, hvordan man ved at være
nysgerrig på fejl kan blive klogere og
opdage nye sider af en opgave.
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Når man arbejder på den måde, påvirker
det også trygheden i undervisnings
rummet. Det giver plads til, at det er ok
at sige, hvad man tænker. Det er næsten
bedre at lave fejl end bare at have det
rigtige svar. Det afgørende bliver at kunne
forklare, hvordan man tænker og forstår
opgaven eller hvordan man tror, andre har
tænkt og forstået opgaven. Fejl er det, vi
lærer af.
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På Bredagerskolen er arbejdet med
elevernes mindset startet med lærernes
optagethed af feltet. Vores indsigt i, hvad
der har betydning for elevernes tilgang
til opgaver og verden i det hele taget,
er afgørende for at kunne arbejde med
eleverne. Det handler ikke om at afkræve
eleverne et åbent mindset, men om at
undervise eleverne i de elementer, der
ligger bag et åbent mindset. Med den
viden eleverne får udvikles et fælles sprog
og en måde at være sammen på, som
understøtter et åbent mindset - både hos
lærere og elever.

Det afgørende bliver at
kunne forklare hvordan
man tænker og forstår
opgaven.
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Kommende temaer
Nr. 2/2018
Co-teaching

Nr. 3/2018
Inkluderende læringsmiljøer

Dette nummer af Liv i Skolen handler om
co-teaching.
Co-teaching er en særlig form for sam
arbejde om undervisningen. Det adskiller
sig fra andre måder at samarbejde på ved,
at både læreren og den som er co-teacher
gennemfører undervisningen sammen. Det
betyder og kræver, at man er afklaret i den
faglige og personlige forskellighed, man kan
bidrage med i undervisningsopgaven. Og det
kræver, at man arbejder i en tæt og tillidsfuld
relation, hvor man i fællesskab planlægger,
gennemfører og evaluerer undervisningen.
Det at man skaber og er tilstede sammen
åbner muligheder for fleksible måder at
organisere undervisningen på, og det åbner
for høj grad af videndeling mellem professionelle. Co-teaching som metode er med andre
ord en kompetenceudviklingsstrategi, som
på den ene side kan kvalificere udviklingen
af inkluderende læringsmiljøer for eleverne
og på den anden side opkvalificere lærere i
deres arbejde hermed.

Liv i skolen tager i dette nummer pulsen
på udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer i Folkeskolen. Læringsmiljøer der har
fokus på elevernes resurser og potentialer,
og som er fleksible og tilpasningsdygtige
ift. elevers forudsætninger og behov.
En inkluderende skole flytter blikket fra et
ensidigt individuelt perspektiv på elevers
udfordringer til et mere relationelt og
kontekstorienteret perspektiv. Hermed
bliver udviklingen og skabelsen af læringsmiljøet omkring eleven, med alt hvad dette
indebærer, særligt afgørende i en inkluderende skole. For at skabe trivsel, læring og
deltagelse for de mange forskellige elever i
skolen påkræves et læringsmiljø, der indtænker en bred vifte af organisatoriske, fysiske,
psykiske, pædagogiske og sociale tiltag og
strukturer.
I dette nummer zoomer Liv i Skolen ind på
den konkrete praksis og stiller spørgsmålet:
Hvordan ser inkluderende læringsfælles
skaber ud?

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk

Kommende temaer
Nr. 2-2018
Co-teaching
Nr. 3-2018
Inkluderende læringsmiljøer

