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Vekst-mentalitet i idrett
- betydningen av å skape et miljø for utvikling og vekst

Trener/lederkonferansen 2019

Dag André Nilsen

dag.nilsen@inn.no

«Psychological constructs that energize, 
direct, and regulate achievement behavior»

Roberts, Treasure & Conroy, 2007
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Teoretisk forankring
- Achievement motivation
- Professor Carol Dweck med kollegaer
- Observasjon av atferd og fysiologiske 

endringer i hjernen
Begreper
- Mentalitet (mindset)
- Vekst-mentalitet (growth-mindset)
- Statisk-mentalitet (fixed-mindset)
Fokus
- Din mentalitet om egne egenskaper 

og ferdigheter
- Betydningen av din mentalitet om 

talent for utøvernes utvikling og vekst
- Hvordan etablere et vekst-fremmende 

treningsmiljø 

No written word, no spoken plea, 
can teach our youth what they should be.

Nor all the books on all the shelves, 
it’s what the teachers are themselves.

Gjengitt av John Wooden, personlig kommentar, 2012
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Kraften i å tro på egen utvikling

• Den enkeltes tro om medfødt intelligens gjenspeiles av en 
grunnleggende mentalitet
• Statisk-mentalitet: medfødte intelligens er en naturlig og 

gitt forutsetning, og det er ikke stort man kan gjøre for å 
forandre det

• Vekst-mentalitet: medfødt intelligens kan formes 
gjennom utvikling og læring - sammenliknbart med 
hvordan en muskel vokser av trening

• Av stor betydning for hvordan en oppgave blir vurdert, løst og 
evaluert

• Omfatter også troen om egne og andres egenskaper og 
ferdigheter

e.g. Baker, Schorer, & Wattie, 2017, Dweck, 2006, 2009, 2017; Nilsen, Pensgaard, 
& Sigurjonsson, 2018; Vella, Cliff, Okely, Weintraub, & Robinson, 2014
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For new coaches, the message becomes not about being
born with the right stuff to be a great leader, but about

being around the right mentors, the right coaching
education programs, and putting forth the effort to 
learn to be a great leader. (…) leaders are made, not 

born, and most typically, they are self made.

Coaches, like business leaders, will only find education
programs effective if they belive their coaching abilities

are changeable and not just innate.

Chase, M.A., 2010 

Foto: Colourbox

 Kan du huske en oppgave eller et område der du en gang hadde lave 
ferdigheter, og opplevde som vanskelig eller ubehagelig, men som 
du nå mestrer og kan utføre ganske bra? 
- Hva bidro til denne endringen for deg?

 Er det noe i dag som du opplever som vanskelig eller ubehagelig, og 
som du skulle ønske at var annerledes?
- Kan du gjøre noe for å endre på dette?
- Er det noe(n) i miljøet rundt deg som bidrar til at det er slik per i dag, og er det 
noe(n) i miljøet som kan bidra til en endring?

Trenerens tro som drivkraft til utøverens utvikling 
og læring

Mine ferdigheter er en 

naturlig og gitt forutsetning. 

Mitt medfødt talent er 

grunnen til at jeg lykkes. 

Mine ferdigheter formes gjennom 

utvikling og læring. 

Mitt ønske om å utvikle medfødte 

forutsetninger for å nå mitt potensiale, 

er grunnen til at jeg lykkes.

e.g. Baker, Schorer, & Wattie, 2017, Dweck, 2006, 2009, 2017

Vekstfremmende treningsmiljø

• Treningsmiljøet er sentralt for utvikling av mentalitet til 
talent

• Trenere og ledere er sentrale for utviklingen av et 
treningsmiljø: 

• Det som sies og blir gjort påvirker utøvernes mentalitet

 Betydningsfullt for hvordan den enkelte utøvere 
imøtekommer læringssituasjoner og utvikler sine 
idrettslige ferdigheter

• Miljøet kan være preget av å finne talentet, eller å inspirere 
og utvikle talentene

e.g. Baker, Schorer, & Wattie, 2017, Dweck, 2006, 2009, 2017; Nilsen, Pensgaard, 
& Sigurjonsson, 2018; Vella, Cliff, Okely, Weintraub, & Robinson, 2014
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Treneren i norsk idrett 
– en nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen
Chroni, S., Medgard, M., Nilsen, D.A., Sigurjonsson, T.J., & Solbakken, T. (2018)

• Delfinansiert av Norges Idrettsforbund

• 5977 trenere, fordelt på 4404 menn og 1559 kvinner

• Aldersspenn fra 15 til 83 år

• To spørsmål knyttet til utøvertalent:
1. Trenerens mentalitet til talent i idrett

2. Når det er mulig å identifisere et talent

Chroni, Medgard, Nilsen, Sigurjonsson, & Solbakken, 2018

Innenfor din idrett, når omtrent kan du se at en 
utøver kan bli spesielt god?

 Før de fyller 12 år

Mellom 13 og 19 år

 Fra 20 år og oppover

 Kan ikke relatere det til alder
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Chroni, Medgard, Nilsen, Sigurjonsson, & Solbakken, 2018

Innenfor din idrett, når omtrent kan du se at en 
utøver kan bli spesielt god?
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Fordeling på særforbund

Friidrett; n=177 (125 menn/52 kvinner)

Fotball; n=2797 (2503 menn/294 kvinner)

Gymnastikk og turn; n=368 (92 menn/276 kvinner)

Håndball; n=586 (344 menn/242 kvinner)

Ski; n=270 (193 menn/77 kvinner)

Svømming; n=317 (122 menn/195 kvinner)

Chroni, Medgard, Nilsen, Sigurjonsson, & Solbakken, 2018

I ditt idrettsmiljø, identifiser tre grunner for hvorfor det er av betydning 
at trenere og ledere tror at menneskers ferdigheter kan utvikles?

Inkluder argumenter for deg som trener/leder og for utøverne i 
klubben/laget.

Etablering av et utviklingsmiljø
(vekst-fremmende miljø)

• Identifisert hvordan trenere og ledere – ved å 
etablere et vekst-fremmende miljø – kan påvirke 
utøvernes mentalitet

• Dette kan gjøres gjennom én eller flere av 
følgende metoder;
• Fokusere på innsats og tålmodighet
• Fokusere på å lære av feil og motgang
• Tilrettelegge for utvikling og læring
• Tilrettelegge for utfordringer
• Bidra til opplevelsen av suksess
• Signalisere høye og tilpassede forventninger

e.g. Dweck, 2000, 2006, 2009, 2015, 2017; Nilsen, 2018; Nilsen, Pensgaard, & 
Sigurjonsson, 2018; Vella, Cliff, Okely, Weintraub, & Robinson, 2014
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Vekst-fremmende trener- og lederatferd

• Etabler et normalt forhold til statisk-mentalitet 
 vi er alle en kombinasjon av vekst-mentalitet og statisk-mentalitet

• Det å etablere et vekst-fremmende treningsmiljø 
kan ta tid og det kan være utfordrende, og et godt 
resultat krever at det vies fokus og innsats over tid! 

e.g. Dweck, 2000, 2006, 2009, 2015, 2017; Nilsen, 2018; Nilsen, Pensgaard, & 
Sigurjonsson, 2018; Vella, Cliff, Okely, Weintraub, & Robinson, 2014

Til videre refleksjon (og vær ærlig);

• …hvilke mentalitet har du til egne egenskaper og ferdigheter? 

• …hvilke mentalitet har du til deg selv som trener/leder?

• …hvilke mentalitet har du om dine utøveres idrettslige talent?

Hvordan påvirker din mentaliteten deg og dine valg i hverdagen, 
og hva kan du eventuelt gjøre for å endre dette?

Er det av betydning at ditt lag/din klubb jobber med å skape et 
idrettsmiljø for utvikling og vekst?

Hva kan du gjøre?

Takk for oppmerksomheten!

Dag André Nilsen
Tlf.: 970 78 382
E-post: dag.nilsen@inn.no

Vekstmentalitet © Høgskolen i Innlandet
Dag André Nilsen
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Avgjørende bidragsytere
• Faglige veiledning og utvikling av ressurser: professor Anne Marte Pensgaard (Norges idrettshøgskole) og førsteamanuensis Thorsteinn

Sigurjonsson (Høgskolen i Innlandet).
• Kunnskap og erfaringer fra en vekstorientert idrett: Christian Berge, Marit Breivik, Petter Løvberg, Ronnie Anstensen, Maren Lundby og Henrik 

Christiansen.
• Animasjoner: Joakim Pakkala.
• Redigering av film: Martin Høgberget.

• Takk til Norges Svømmeforbund, Norges Skiforbund, Norges Golfforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges 
Friidrettsforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen/- Innlandet, Hedmark Fylkeskommune, Hedmark 
Idrettskrets, Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Innlandet.
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