
Fearless Mindset 

Eksempler og relevante spørsmål knyttet
til forskningen til Carol Dweck



Mindset
Vekstorienterte spørsmål

Hva er mitt ønskede resultat? 
Hva skjedde egentlig? 
Hva slags antagelser gjør jeg? 
Hva kan jeg lære av dette? 
Hva er mulighetene? 
Hva slags valg står jeg ovenfor? 

Hvordan har jeg løst lignende
saker tidligere I livet? 
Hvem kan hjelpe meg? 
Hva ville jeg sagt til min beste
venn nå, dersom han/ hun stod I 
same situasjon?
Hva er det første jeg kan gjøre? 



Kontrakt med dine utøvere
Kontrakten på neste slide blir anbefalt for å vise at treneren også er vekstorientert 
og for at utøverne skal få  en opplevelse av at det er greit å feile. Dermed er det 
større sjans for utvikling. Gi gjerne dette brevet til utøverne ved sesongstart, eller 
skriv om med dine ord og utrykk. Dette er en gjensidig forpliktelse som er ment 
for å skape motivasjon for utøveren, og bevissthet for treneren til å lete etter 
utvikling  - både hos seg selv og hos sine utøvere. 



SAMARBEIDSAVTALE SESONGEN 2018
Denne sesongen gir oss mange muligheter til å utvikle oss og bli bedre sammen. Jeg forventer at du som spiller 
setter deg mål og jobber hardt for å utvikle deg til å nå dem. Det er krevende, og av til frustrerende å jobbe med 
utvikling. Av og til tar det lang tid å bli bedre i noe. Den utholdenheten skal vi trene på sammen, for jeg kommer til 
å gjøre det samme. Jeg kommer også til å sette meg mål, og jobbe knallhardt for å nå dem. 
Herved forplikter vi oss begge til å ikke være redde for å prøve noe fordi vi frykter at vi kommer til å feile. Vi skal 
være stolte over at vi våger å sette oss høye mål, og vite at sjansen er stor for at vi kommer til å feile. Og vi 
forventer at vi feil i løpet av sesongen. Det betyr at vi våger å strekke oss– og det er akkurat de egenskapene vi 
ønsker å ha med oss. Denne sesongen skal vi våge å ta utfordringer – våge å gjøre feil, og lære av det vi gjør på 
veien. 
Og når det blir tøft lover jeg å være her med deg og hjelpe deg gjennom det. 
Gleder meg til å dele disse erfaringene med deg og resten av gjengen vår.

Sted: Dato: 

Underskrift trener Underskrift utøver



Snu fra fiksert til vekstorientert
• Gikk det noe galt? Flott! Hvordan kan du bruke denne feilen til å forbedre leveransen din?

• Ferdig? Allerede? Har du virkelig gitt maks innsats for å oppnå et resultat du er stolt av?  
(Hvis du merker at du har en utøver som ikke legger ned innsats) 

• Stuck? Rått! Hva kan du prøve neste? Hvilke andre metoder kan du bruke? 

• Ikke fornøyd med leveransen din? Fantastisk! Hvem kan du søke tilbakemelding fra for å 
gjøre det bedre neste gang? 

• Er det vanskelig? Herlig! Hvordan søker du ny kunnskap? Hvilke strategier vil du bruke? 

• Stolt av arbeidet ditt? Gratulerer! Hvordan vil du feire? (For så å spørre: Hva er neste 
prosjekt? Hva er målene dine der?)


