
Konference om 
mindset 

CAROL DWECK 
med Martin Renton (i Aarhus) og 
James Nottingham (i København)

14. august i Aarhus 
16. august i København



I august gæster den verdenskendte professor  
Carol Dweck Danmark for at fortælle om sine teorier 
om dynamisk og fikseret mindset (growth and fixed  
mindsets). Hun suppleres af henholdsvis Martin  
Renton (i Aarhus den 14. august) og James Notting-
ham (i København den 16. august) fra Challenging  
Learning. Grib chancen for at deltage i en inspirerende 
dag, og bliv klædt på til at understøtte udviklingen af 
et dynamisk mindset hos dine elever, medarbejdere, 
børn, brugere – og måske endda dig selv!

Carol Dwecks teorier har haft en afgørende indflydel-
se på vores forståelse af menneskelig adfærd. Hendes 
forskning har vist, at vi alle har ubevidste opfattelser af 
begreber som intelligens, evner, personlighed osv. Om-
trent halvdelen af os har fikserede indstillinger til vores 
intelligens og kobler vores succes til medfødte, natur-
lige evner eller talent – og vores manglende succes til 
mangel på samme. Den anden halvdel af os har form-
bare og mere dynamiske indstillinger til vores intelli-
gens og kobler vores succes til faktorer som indsats, 
anvendelse og færdigheder, og manglende succes ses 
som foranderlig: Vi må arbejde endnu hårdere, anvende 
bedre strategier, søge nødvendig hjælp osv. Omtrent 15 
procent af os befinder os et sted imellem de to eller 
skifter mellem dem, når konteksten ændres – for ek-
sempel med en fikseret tilgang i forhold til vores mate-
matiske evner og en overbevisning om, at vi kan udvikle 
vores svømmefærdigheder.

Tankevækkende nok er der ikke en tydelig sammenhæng 
mellem en elevs mindset og præstation i skolen: Elever 
med et fikseret mindset kan klare sig lige så godt som 
elever med et dynamisk mindset. Dette skyldes sandsyn-
ligvis, at mange elever (særligt de ”begavede og talent-
fulde”) oplever niveauet af udfordringer, de mødes med i 
skolen, som værende lavt – de møder ikke mange emner, 
som de anser som problematiske, svære eller krævende. 
Forskellene viser sig, når eleverne bliver udfordret – ofte 
først på universitetet eller på arbejdspladsen. Personer 
med et fikseret mindset viser typisk lav grad af resiliens, 
udholdenhed og kreativ problemløsning, og de gør derfor 
ikke fremskridt. I modsætning hertil trives personer med 
et dynamisk mindset med modgang, og de udvikler nye 
handlemuligheder og gør fremskridt. 

Som professionelle i uddannelsessystemet har vi et 
stort ansvar i forhold til at støtte vores børn og unge i 
at udvikle et dynamisk mindset, der afføder en livslang 
kærlighed til at lære, og ikke en kortsigtet besættelse af 
præstation. Martin Renton (i Aarhus) og James Notting-
ham (i København) giver derfor et indblik i, hvordan et 
dynamisk mindset kan anvendes i uddannelsessammen-
hæng. De præsenterer nogle af de bedste måder, man 
kan støtte unge mennesker i at udvikle indstillinger til at 
lære, så de opbygger resiliens og vilje til at træde uden 
for deres komfortzone og forholder sig åbne over for fe-
edback. Disse ideer understøttes af eksempler fra hele 
verden og suppleres med forslag til næste skridt.

Professor Carol Dweck er kendt som en af verdens førende forskere inden for personlighed, so-
cialpsykologi og udviklingspsykologi. Hendes teorier om dynamisk og fikseret mindset (growth 
and fixed mindsets) favner alle aldersgrupper. Carol Dwecks forskning har i høj grad påvirket den 
måde, vi forstår menneskelig adfærd på. Hendes resultater har haft enorm betydning inden for 
områder som småbørnspædagogik, uddannelse, erhvervsliv, sport, parforhold osv., ja faktisk inden 
for alle områder, hvor menneskers mindset påvirker deres adfærd.

Se Carol Dwecks TED talk ”The power of believing that you can improve”: 

James Nottingham er administrerende direktør for Challenging Learning. Han beskrives ofte som 
en af de bedste oplægsholdere inden for uddannelsesverdenen, og han har inspireret tilhørere fra 
alle områder i uddannelsessystemet. Hans store interesse ligger i at omdanne den nyeste forsk-
ning til strategier, der fungerer på bedste vis i praksis. James og hans kollegaer har formuleret en 
række fremragende strategier for, hvordan man kan udvikle et dynamisk mindset. 

Martin Renton leder Challenging Learnings afdeling for konsulentydelser, kurser og udvikling. Han 
er en efterspurgt oplægsholder, leder, facilitator og coach, og hans fremragende ry er velfortjent. 
Han tror fuldt og fast på, at professionel udvikling ikke er et ”quick fix”, men en dybtgående foran-
dringsproces. Dette har medført bemærkelsesværdige resultater i skoler og på ungdomsuddan-
nelser verden over. Martin har bred erfaring med at arbejde med lærere og skoler i hele verden 
med at udvikle kulturer baseret på et dynamisk mindset. 



Program

08.30 - 09.00 Registrering samt kaffe, te og rundstykker

09.00 - 09.20 Velkomst og praktiske beskeder
  v/Dafolo A/S og Mikael Axelsen, moderator

9.20-10.30 Teorien om mindset – derfor er den så vigtig 
  v/professor Carol Dweck

Kvinden bag forskningen giver en introduktion til formålet med og relevansen af teorien om mindset. 
I denne introduktion fortæller professor Carol Dweck om, hvorfor hun overhovedet begyndte at un-
dersøge feltet, hvad hun har fundet ud af undervejs, og hvordan teorien har påvirket pædagogik og 
kommunikation.
 

10.30-11.00  Kaffepause

11.00-12.00  Strategier i praksis – mindset i en dansk kontekst
  v/Martin Renton (i Aarhus) og v/James Nottingham (i København)

Et dynamisk mindset medfører enormt potentiale i mange forskellige sammenhænge, eksempelvis 
i uddannelse og privatliv. Men hvordan sikrer vi, at denne viden omsættes i praksis? Det er et af 
folkene bag Challenging Learnings indsatsområder, og her præsenteres forslag til, hvordan man 
som professionel bedst understøtter udviklingen hos børn og unge mennesker. 

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.00 Mindset i fremtiden
  v/professor Carol Dweck

Teorien om mindset udvikler sig løbende, og i øjeblikket undersøger professor Carol Dweck den i 
forhold til temaer som køn og race. Hun vil desuden skitsere mulige perspektiver som motivation og 
evner.

14.00-14.30  Kaffepause og opsamling af spørgsmål

14.30-15.30     Opsamling på dagen og spørgsmål 
  v/Martin Renton (i Aarhus) og v/James Nottingham (i København) og professor Carol Dweck. 

15.30     Tak for i dag

Moderator: Mikael Axelsen

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Bestil de gode tilbud ved tilmeldingen:
Styrk læringen gennem dialog af James Nottingham, Jill Nottingham og  
Martin Renton 

Styrk læringen gennem feedback af James Nottingham og Jill Nottingham   
 
Pris kr. 400,- pr. stk. ekskl. moms (normalpris kr. 550,- pr. stk. ekskl. 
moms)

KONFERENCE-

TILBUD 

Challenging Learning

Styrk læringen gennem feedback

James Nottingham og Jill Nottingham 

Sådan opnår du den rette feedback hver gang



Spændende titler fra Dafolo
è	Styrk læringen gennem dialog af James Nottingham, Jill Nottingham og Martin Renton 

è	Styrk læringen gennem feedback af James Nottingham og Jill Nottingham

è	Udfordrende læring af James Nottingham

è	Nøglen til læring af James Nottingham

è	Ekspert i læring af Gordon Stobart

è	Børns vej til succes af Paul Tough

è	Det gode tankesæt af Lene Skovbo Heckmann

è	Det ved vi om  –  motivation, tro på sig selv og ros af Terje Manger 

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Den 14. august 2017 i Aarhus og den 16. august i København

Konferencesteder: 

Aarhus: Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

København: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Konferencesprog: Konferencen foregår på engelsk.

Pris: Kr. 2.498,- ekskl. moms pr. deltager. 

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 15. juni 2017.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfri-
stens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages 
til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol 
(eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at afly-
se oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde  
dig vores nyhedsservice for løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 04.17 - 14

Challenging Learning

Styrk læringen 
gennem feedback

James Nottingham og Jill Nottingham 

Sådan opnår du den rette feedback hver gang

Tilmeld dig inden 
10. april 2017 

og få 
300,- i rabat

UNDERVISNING OG LÆRING

Udfordrende læring
JAMES NOTTINGHAM
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ISBN 978-87-7160-012-4

9 788771 600124Varenr. 7401

Forbered dig på, at du efter at have læst bogens første del brænder for at omsætte din 
nye viden i din egen undervisningspraksis, som du i anden del kan se stribevis af konkrete 
eksempler på og forslag til, hvordan du selv kan gøre! Bogen henvender sig til alle, der 
arbejder med udvikling, læring og evaluering, hvad enten man underviser børn, unge eller 
voksne.

På www.dafolo.dk/udfordrende kan du blandt andet se en række videoer med 
James Nottingham.

”James Nottingham har evnen til at forklare det komplekse på en måde, der gør det 
både tilgængeligt og fornøjeligt. Han er udfordrende og samtidig opmuntrende. Hans 
eksempler på, hvordan tingene kan gøres, samt hans viden om, hvordan succes kan se 
ud, vil efterlade læseren med et ønske om at gøre ting anderledes uden at være tynget 
af dårlig samvittighed. Udfordrende læring fungerer på alle niveauer.” Mick Waters, profes-
sor i pædagogik og præsident for The Curriculum Foundation.

“En inspirerende guide til, hvordan man opbygger en undervisning, der er 
tankevækkende og meningsfuld og samtidig teoretisk velfunderet.” Professor Carol Dweck, 
forfatter til Mindset, Stanford University.

”En let tilgængelig og velinformeret guide til undervisning, der aktivt udvider 
elevernes tanker i stedet for blot at fylde dem.” Professor Guy Claxton, forfatter til What’s the 
Point of School? og Building Learning Power.

Udfordrende læring er en praktisk håndbog, der tilbyder dig et væld af praktiske forslag til, 
hvordan du kan gøre dit arbejde med eleverne både mere effektivt og mere fornøjeligt. Den 
bygger på den nyeste og mest overbevisende forskning i undervisning og læring med fokus 
på fem grundlæggende principper: feedback, indsats, udfordring, tænkning og selvværd. 

Bogens forfatter James Nottingham er primært inspireret af John Hatties forskning, men 
inddrager også navne såsom Carol Dweck, Matthew Lipman og Robert Marzano.

Bogens første del består af en interessant teoretisk og forskningsmæssig gennemgang af 
empirisk viden og erfaring med, hvad der fremmer og hæmmer elevernes læringsudbytte. 
Her kan du lade dig inspirere til at kvalificere din professionelle tankegang omkring din og 
arbejdspladsens evalueringskultur og undervisningsmiljø. Anden del af bogen viser gennem 
talrige undervisningsforslag eksempler på, hvordan du i praksis kan arbejde med udfor-
drende læring i din undervisning gennem begreber såsom kognitiv konflikt og filosofi for 
børn, som alle er gennemgået i bogens første del.
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Ekspert i læring

GORDON STOBART

Et opgør med myterne om medfødte evner

Undervisning og læring

Nøglen til læring
James NottiNgham

forord af JohN hattie

Nøglen til læring – hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? er en inspirerende 
og praktisk bog, som viser, hvad du kan gøre for at hjælpe børn i alle aldre med at 
udvikle sig til selvsikre og eftertænksomme elever. De centrale begreber, som behandles i 
forbindelse med læring, er indstilling, kompetencer og viden. 

Bogen tilbyder en række eksempler på, hvordan disse evner udvikles mest effektivt hos 
børnene. Den viser også, hvordan man opmuntrer børn til selvstændig tænkning og 
nysgerrighed efter viden, og hvordan man gør børnenes udvikling og læring synlig for 
børnene selv og de voksne, der underviser dem. Bogen giver på baggrund af den nyeste 
forskning inden for undervisning og læring inspiration til, hvordan man bedst hjælper børn 
med at tilegne sig viden effektivt og i samarbejde, og hvordan man arbejder med synlig 
læring og feedback.

”I denne bog tilbydes både overraskelser og læringsmuligheder i rigt mål. Det er en 
øjenåbner. (…) Det er en fantastisk god bog, som rigtig mange lærere og lærerstuderende 
vil være glade for at have læst, når de igen skal i gang med at forberede og gennemtænke 
deres undervisning. Bogen er godt skrevet, og den er letlæst.” 
Fra Folkeskolens anmeldelse.
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ISBN 978-87-7281-964-8

9 788772 819648

– hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring?

Varenr. 7372

”Mit eget mantra har været, at lærere er nødt 
til at se læring gennem elevernes øjne, og at elever er nødt til at 

blive deres egne lærere. Nottingham har givet os et formidabelt og effektivt 
sæt af praktiske ideer til, hvordan vi udvikler den rette opfattelse hos alle,  

der vil lære.” 

Fra bogens forord af John Hattie

Bogen henvender sig til enhver, der til hverdag beskæftiger sig med børn – især lærere, 
ledere og pædagoger i skolen og studerende ved læreruddannelsen og pædagog
uddannelsen. Bogen viser nogle af de bedste måder at stimulere børns læring, herunder 
hvordan man mest effektivt stiller spørgsmål, giver feedback og opmuntrer.

James Nottingham er en internationalt anerkendt 
foredragsholder og formidler af bl.a. John Hatties 
forskning. Han er desuden direktør for konsulent
virksomheden Challenging Learning, der arbejder for 
mere effektiv læring i skoler og daginstitutioner. 

Scan koden, og 
se en video med 

James Nottingham
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

PAUL TOUGH
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Denne internationale bestseller sætter fokus på, hvilke faktorer der har betydning for børns 
succes i livet – både fagligt og socialt. Det er faktorer som 'grit', nysgerrighed, vedholdenhed, 
optimisme og selvkontrol. Forfatteren Paul Tough argumenterer for, at disse faktorer skal 
have en langt større vægt i vores samspil med børn og unge. I den forbindelse belyses det 
centrale spørgsmål: Hvad er det, vi skal hjælpe børn med at udvikle, så de kan tage hånd 
om deres liv? Bogen er skrevet i et fortællende sprog og forklarer ny forskning, så det kan 
forstås af både fagprofessionelle og forældre.

Bogen henvender sig til alle med interesse for, hvordan – og hvorfor – børn lykkes i livet. 
Bogen er således interessant læsning for lærere, pædagoger, pædagogiske ledere og 
andre fagprofessionelle, der arbejder med børn og unges læring og udvikling i hverdagen. 
Samtidig henvender den sig til forældre og andre privatpersoner, der ønsker at få serveret 
en lang række levende fortællinger om, hvordan børn og unge udvikler deres nysgerrighed 
og karakterdannelse livet igennem. 

Varenr. 7486

ISBN 978-87-7160-301-9

9 788771 603019

ISBN 978-87-7160-301-9

Forord af Per Schultz-Jørgensen

”Det er en fantastisk bog, Paul Tough har skrevet. Den handler basalt set om, hvordan 
børn får et godt liv. (...) Når hans bog er fantastisk, hænger det i første omgang sammen 
med, at han fokuserer på dette vigtige spørgsmål – og gør det på en sublim og indtræn-
gende måde. Skridt for skridt føres vi igennem en problematik, der åbner sig for os – og 
viser sig med en åbnende karakter. Der peges fremad og mod løsninger.”
(Per Schultz-Jørgensen)

Grit, 
nysgerrighed og 

karakterens kræfter

NEW YORK TIMES BESTSELLER

Det gode tankesæt
LENE SKOVBO HECKMANN

Varenr. 7645

Lene Skovbo H
eckm

ann         D
et gode tankesæ

t
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Det gode tankesæt er en håndsrækning til ledere, lærere, pædagoger, studerende og 
andre med interesse for emnet, som søger viden om og konkrete redskaber til, hvordan 
der kan arbejdes med det gode tankesæt i skolen. Den introducerer, hvad det gode 
tankesæt er, og giver tips til arbejdet med det i en form, hvor man som lærer eller 
pædagog kan lade sig inspirere og tilpasse til egen praksis efter behov.

I bogen bliver begreberne et fi kseret tankesæt (fi xed mindset) og et dynamisk tankesæt 
(growth mindset) præsenteret, men med en særdeles konkret og praksisnær vinkel 
med gode redskaber til lærer og elever. 

Det gode tankesæt er bygget op, så den kan læses i sin helhed fra start til slut, men den 
kan også bruges som en opslagsbog, hvor den med hvert sit selvstændige kapitel tager 
fat i disse temaer:
• Hvad kendetegner det gode tankesæt? 
• At lære at lære
• Det gode tankesæt i klassen
• Det gode tankesæt hos eleven
• Det gode tankesæt hos læreren 

Bogens mange redskaber fi ndes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra 
de kan downloades, redigeres og printes. Til fl ere af redskaberne fi ndes 
konkrete eksempler fra praksis som en hjælp til, hvordan de kan anvendes.  

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i fl ere år. I dag er 
hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun 
hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

Motivation, 
tro på sig 
selv og ros

Terje Manger

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl
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ISBN 978-87-7160-291-3

9 788771 602913

Motivation har afgørende betydning for elevers læring, og en af lærernes vigtigste opga-
ver er dermed at motivere deres elever. Det er samtidig en af de mere vanskelige opgaver, 
fordi motivation er et komplekst fænomen, der påvirkes af uhyrligt mange faktorer. Denne 
bog giver en introduktion til, hvad vi ved om motivation i skolen, og hvordan motivation 
hænger sammen med en række andre faktorer. Det gælder for eksempel elevers tro på 
sig selv og deres tilgang til læring, omfanget og kvaliteten af den ros, de modtager, og de 
forventninger, der stilles til dem – både af lærerne og af eleverne selv.  

I bogens sidste kapitel opsummeres de mange pointer om den nyeste forskning inden 
for motivation i skolen. Disse pointer omsættes til konkrete og hverdagsnære budskaber, 
som den enkelte lærer eller hele teamet kan reflektere over og anvende i deres egen un-
dervisning. På den måde kan de medvirke til at øge motivationen – og dermed læringen 
– hos deres elever. 

Serien ”Det ved vi om” består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der  
bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle  
pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af  
skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynlig-
heden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) 
på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Ekstern lektor ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og  
pædagogisk praksis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
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