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Ágrip 

Tilgangur þessara lokaverkefnis er að gera handbók ætluð grunnskólakennurum um vaxandi 

hugarfar, með því sem markmiði að vekja athygli á hugtakinu og hvernig kennarar geta bæði 

tileiknað sér og hlúið að því í skólastarfi. Í lokaverkefninu svaraði ég einnig hvers vegna 

mikilvægt sé fyrir kennara að stuðla að vaxandi hugarfari nemenda sinna og hvaða leiðir 

hann ætti að fara til að þess að ná því. Helstu niðurstöður þessara greinagerðar var að 

kennarar sem hlúð hafa að vaxandi hugarfari eru líklegri til að styðja við nemendur sína á 

þann hátt að þeir verða ekki hræddir við að gera mistök eða takast á við áskoranir. Þá sýndu 

fræðin að mikilvægt er að allir í í skólasamfélaginu kynni sér hvað felst í vaxandi hugarfari og 

reyni eftir bestu getu að tileinka sér það.  
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Formáli 

Það var á öðru ári í B.Ed náminu sem ég heyrði fyrst um hugtakið vaxandi hugarfar. Fjallað 

var um hugtakið í tengslum við stærðfræði og kviknaði strax áhugi á efninu hjá mér. Ég 

tengdi við bæði vaxandi hugarfar og þá sértstaklega fastmótað hugarfar í tengslum við 

stærðfræði, þar sem á minni skólagöngu hafði ég alltaf talið að ég gæti ekkert í stærðfræði 

og það væri ekki fyrir mig. Það var svo þegar ég fór að kynna mér vaxandi hugarfar betur að 

ég áttaði mig á því að hugtakið átti ekki einnungis við í stærðfræði. Ég fór að sjá skólagöngu 

mína í nýju ljósi þar sem bæði ég og nokkrir af kennurum mínum höfðu verið með fastmótað 

hugarfar. Síðan þegar það var komið að því að finna viðfangsefni fyrir lokaverkefnið fannst 

mér tilvalið að taka vaxandi hugarfar fyrir. Þegar ég fór að skoða heimildir um hugtakið 

komst ég fljótt að því að flest allar heimildirnar voru á ensku og dattt mér því í hug að gera 

handbók á íslensku ætluð grunnskólakennurum sem eru að kynna sér vaxandi hugarfar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf  ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 19. maí 2019 

_________________________________  

Birta Rún Jóhannsdóttir 
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1 Inngangur  

Hugtakið vaxandi hugarfar hefur fengið aukna athygli innan skólakerfisins bæði hérlendis og 

erlendis undanfarin misseri. Þar sem hugtakið hefur ekki verið lengi til umræðu innan 

íslenska skólakerfisins er ekki mikið til af heimildum eða rannsóknum á íslensku. Þá er einnig 

skortur á kennsluefni eða kennsluleiðbeiningum á íslensku tileinkað vaxandi hugarfari. Þar af 

leiðandi fannst mér tilvalið að gera handbók ætlaða kennurum um vaxandi hugarfar þar sem 

hugtakið er útskýrt nánar ásamt því að setja fram nokkrar leiðir til þess að styðja við það í 

skólastofunni. Markmiðið með þessari handbók er að kennarar verði meðvitaðir um kosti 

þess að tileinka sér vaxandi hugafar í starfi.        

 Í þessari greinagerð mun ég gera grein fyrir fræðilegum bakgrunni hugtakanna 

vaxandi hugarfars og fastmótað hugarfars ásamt því að skoða leiðir til þess að hlúa að 

vaxandi hugarfari í íslensku skólakerfi. Leitast verður eftir því að svara hvers vegna mikilvægt 

sé fyrir kennara að stuðla að vaxandi hugarfari nemenda sinna og hvaða leiðir hann ætti að 

fara til þess að ná því.  
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2 Vaxandi hugarfar og fastmótað hugarfar 

Hugmyndin um að hægt sé að þroska greind er ekki ný af nálinni. Á síðustu árum hefur 

hugmyndin um að greind geti breyst og þroskast notið aukinna vinsælda, en það er 

sálfræðinginum Carol Dweck að þakka (Ricci, 2013). Árið 2006 kom út bók eftir hana sem ber 

nafnið Mindset, the new psychology of success sem útleggst á íslensku Hugarfar, hin nýja leið 

til árangurs. Dweck hefur á  síðustu áratugum rannsakað mátt hugarfars og hefur hún sett 

fram þá kenningu að skipta hugarfari í tvo megin flokka; vaxandi hugarfar og fastmótað 

hugarfar. Þeir sem tileinka sér vaxandi hugarfar trúa því að eiginleikar þeirra eins og greind, 

hæfileikar og aðrir kostir séu ekki niðurnjörvaðir heldur sé hægt að ræktað þá og styrkja með 

því að leggja sig fram. Vaxandi hugarfar gengur út frá því að eiginleikar einstaklinga séu 

mismunandi en það sem allir eiga sameiginlegt er að með reynslu og beitingu geta þeir vaxið 

og dafnað. Það að halda því fram að eiginleikar þínir séu niðurnjörvaði og óbreytanlegir 

tilheyrir fastmótuðu hugarfari. Einstaklingar með fastmótað hugarfar finna oft fyrir þörf til að 

sanna sig fyrir sjálfum sér og öðrum. Rannsóknir á þessu ólíka hugarfari hafa haft gríðarleg 

áhrif á skólasamfélög og hvernig hugað er að greind og námi nemenda (Dweck, 2006).

 Nemendur með vaxandi hugarfar trúa því að þeir geti lært hvað sem er þrátt fyrir að 

þeir gætu átt erfitt með það eða gert mistök á leiðinni. Þeir skilja að með því að leggja sig 

fram geti þeir náð árangri. Áherslan er ekki á að líta út fyrir að vera gáfaður heldur fremur á 

ferlið sem á sér stað í náminu. Öfugt er með nemendur sem hafa fastmótað hugafar. Þeir 

sem eru með fastmótað hugarfar trúa því að ef þeir þurfi að hafa fyrir hlutunum séu þeir 

einfaldlega ekki með hæfni í þeim. Viðhorf þeirra getur t.d. verið að ef þú þarft að læra mikið 

fyrir stærðfræði próf til að ná því hlýturðu að vera lélegur í stærðfræði. Einstaklingar með 

fastmótað hugarfar eru einnig uppteknir af því hvernig aðrir sjá þá og að þeir líti út fyrir að 

vera gáfaðir. Hefur þetta bæði slæm áhrif á nemendur sem telja sig vera gáfaða og einnig 

hina. Nemendur með fastmótað hugarfar sem telja sig ekki vera gáfaða hafa ekki mikla trú á 

sjálfum sér og að þeir geti náð árangri. Þeir hætta því að leggja sig fram og gefast líklega fljótt 

upp. Fyrir nemanda sem gengur vel í námi með sama hugafar getur það einnig haft slæmar 

afleiðingar. Þeir eru of uppteknir af því að viðhalda því að vera taldir gáfaðir og byrja því að 

hræðast mistök. Þeir fara því að forðast aðstæður þar sem þeim geti mistekist í hræðslunni 

við að líta heimsk út (Ricci, 2013). Þessir nemendur trúa því að við fæðumst annað hvort klár 

eða ekki og þeir sem fæðast klárir geri ekki mistök og velja því að fara öruggu leiðirnar með 
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því að taka ekki áskorunum (Dweck, 2006).         

 Það hafa allir bæði vaxandi og fastmótað hugarfar. Það er í raun engin sem hefur 

hundrað prósent vaxandi hugarfar heldur hafa allir blöndu af vaxandi hugarfari og 

fastmótuðu hugarfari. Það er mismunandi hvenær fastmótaða hugarfarið er ríkjandi hjá fólki 

en getur það farið eftir sviðum og viðfangsefnum. Þegar við stöndum frammi fyrir ákveðnum 

áskorunum eða gagnrýni getum við auðveldlega fundið fyrir óöryggi eða varnarleysi sem er 

hegðun sem hamlar vöxt. Til þess að halda áfram að vaxa þurfum við að vera vakandi fyrir því 

í hvaða aðstæðum fastmótað hugarfar er ríkjandi og vinna með þeim aðstæðum. Hugarfar 

eru einnungis hugmyndir sem við höfum, þær eru öflugar hugmyndir en þeim er hægt að 

breyta vegna þess að þessar hugmyndir eru í huga okkar og honum er hægt að breyta 

(Dweck, 2016). Þegar við fæðumst er vaxandi hugarfar ríkjandi. Þetta sést greinilega á 

ungabörnum þar sem þau læra tungumál án þess að velta fyrir sér þeim mistökum sem þau 

gera á leið sinni í að ná valdi á tungumálinu. Þegar börn læra að ganga detta þau aftur og 

aftur en standa alltaf upp og ná fyrir rest tökum á göngunni (Brock og Hundley, 2018). 

 Rannsókn var gerð á börnum á leikskólaaldri og börnum sem voru í fyrsta og öðrum 

bekk í grunnskóla. Leikskólanemendurnir tóku könnun þar sem skoðun þeirra á greind var 

athuguð. Kom í ljós að hundrað prósent nemenda sýndu fram á vaxandi hugarfar. Þeir mættu 

í leikskólan með það hugarfar að þeir gætu lært og náð árangri. Eftir þessa athugun var fyrsti 

bekkur í grunnskóla rannsakaður með sömu aðferð en þar komu aðrar niðurstöður fram. 

Aðeins 90% nemenda í fyrsta bekk sýndu fram á vaxandi hugafar. Niðurstöðurnar úr öðrum 

bekk sýndu fram á  82% nemenda tilheyrðu vaxandi hugarfari og nemendur í þriðja bekk 

aðeins 58%. Þessi rannsókn sýnir fram á að nemendum með fastmótað hugafar fer fjölgandi 

með hverju ári sem líður í skólakerfinu. Rannsóknin sendir skýr skilaboð um að nauðsynlegt 

er að byrja eins snemma og hægt er að vinna að vaxandi hugarfari með kennurum og 

nemendum. Með því viðhalda kennarar trú nemenenda á að allir geti náð árangri (Ricci, 

2013). 

2.1 Vaxandi hugarfar – á það heima í íslensku skólakerfi? 

Hér á landi er það Aðalnámskrá grunnskóla sem ákveður hvernig markmið og fyrirkomulag í 

skólastarfinu er háttað. Í henni eru markmið um nám og kennslu sett fram ásamt 

grunnskólalögum. Aðalnámskrá grunnskóla tekur utan um allt skólastarf á Íslandi og tryggir 

hún að allir grunnskólar á landinu sjái börnum og ungmennum fyrir góðum aðstæðum við 
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nám. Þar sem menntun er ævilangt ferli er mikilvægt að skólarnir rækti námsgleði og 

vinnuanda og styðji við námshvöt nemenda. Hluti af fagmennsku kennara er meðal annars 

að hlúa að nemendum og velferð þeirra. Markviss samskipti milli kennara og nemenda 

stuðlar til að mynda að aukinni hæfni barna og ungmenna. Hlutverk kennara er ekki einungis 

að koma frá sér þekkingu til nemenda heldur einnig að gefa þeim tækifæri á að afla sér sjálf 

þekkingu, styðja við leikni og örva frjóa hugsun. Vinna skal að því að aðstoða nemendur við 

að tileinka sér jákvætt viðhorf. Með menntun á að stefna að því að efla skilning nemenda á 

bæði eiginleikum sínum og hæfileikum. Aðalnámskrá leggur meðal annars áherslu á 

sjálfsvitund þar sem nemendur eiga að geta þekkt sínar sterku og veiku hliðar og að þeir hafi 

trú á eigin getu og hæfni (mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013). Kennarar leiðbeina 

nemendum sínum í námi og með námsmati. Námsmat á að veita leiðbeinandi upplýsingar 

um námið og hvernig eigi að ná markmiðum þess. Leggja á áherslu á leiðsagnarmat og að 

það sé gert reglulega. Leiðsagnarmat er þegar nemendur ásamt kennurum sínum velta fyrir 

sér leiðum til þess að ná markmiðum sínum í náminu og ákveða út frá því hver næstu skref 

eru. Með námsmati er hægt að styðja við námshvatingu, sjá hvernig nemanda gengur með 

hæfniviðmið og hvetja nemendur til framfara (mennta og menningarmálaráðaneyti, 2013). 

Allt þetta sem kemur fyrir í Aðalnámskrá grunnsskóla styður við vaxandi hugafar og tengist á 

nokkurn hátt þeim leiðum sem hægt er að fara til að stuðla að því. Hér fyrir neðan ætla ég að 

koma með uppástungur hvernig hægt er að stuðla að vaxandi hugarfari í íslensku skólakerfi. 

2.2 Vaxandi hugarfar í skólastarfi 

Til þess að skólasamfélagið geti endurspeglað vaxandi hugafar í starfi sínu þarf að byrja á 

starfsfólki þess. Mikilvægt er að byrja á því að athuga hvaða hugmyndir ríkja um greind 

meðal starfsfólks og þaðan er hægt að vinna að frekari áformum. Starfsfólk sem hefur þær 

hugmyndir að greind sé meðfædd eða ættgeng og ekkert sé hægt að gera til að breyta því 

hefur hugmyndir fastmótað hugafars. Einnig er algengt hjá starfsfólki með fastmótað hugafar 

að halda því fram að greind breytist ekki frá um það bil 8 ára aldri (Ricci, 2013). Það er einnig 

algengt að kennarar með fastmótað hugarfar lækki viðmið nemenda sinna til þess að þeir 

finni fyrir þeirri upplifun að þeim vegni vel, með þessu telur kennari sig meðal annars vera að 

veita nemandum sínum aukið sjálfstraust og að árángur þeirra verði betri. Aftur á móti hefur 

það allt önnur áhrif á nemendann. Að lækka viðmið leiðir einnungis til þess að nemendur 

verða háðir auðveldari vinnu og óljósum hrósum. Hækka þarf frekar viðmið nemenda en 
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þegar það er gert er nauðsynlegt að leiðbeina nemendum um leiðir til þess að ná þeim 

(Dweck, 2006). Ein leið til þess að astoða nemendur við að ná viðmiðum sínum er að styðjast 

við leiðsagnarmat. Eins og greint er frá í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) byggist 

leiðsagnarmat á reglulegu athugun nemenda og kennara á náminu ásamt því að skoða 

markmið og hvernig nemanda miðar í átt að þeim. Þegar stuðst er við leiðsagnarmat er 

megináherslan á nám nemenda frekar en kennslu kennarans, þar ríkir viðhorfið að 

nemendur geti bætt framfarir sínar í námi og að nemandinn geti ávallt tekið framförum. 

Einnig er litið svo á að námið verði markvissara, ánægjulegra og einfaldara ef námsmarkmið 

eru greinagóð og skilningur ríkir á því hvernig góður árangur næst. Í leiðsagnarmati er 

regluleg og vel rökstudd endurgjöf ein af lykilþáttunum. Endurgjöfin er einnungis gagnleg 

þegar nemandi nýtir sér hana til framfara. Megintilgangur leiðsagnarmats er að sjá hvar 

nemandi stendur á leið sinni í að ná skilgreindum markmiðum og hvers konar aðstoð hann 

þarf til þess að hámarka framfarir sínar. Í leiðsagnarmati er áhersla á vaxandi hugafar en þar 

er þrautseigja talin árángursríkari en gáfur og mistök eru hluti af lærdómnum (Nanna Kristín 

Christansen, 2017).  

 Eitt af mikilvægustu atriðunum til að skapa samfélag sem hlúir að vaxandi hugarfari 

er að skapa andrúmsloft þar sem nemendur finna fyrir því að þeir muni ekki verða dæmdir 

fyrir að gera mistök. Að mistökum sé fagnað og nemendur læri að velta fyrir sér og vinna úr 

svo þeir geti nálgast áskoranir og krefjandi verkefni á nýjan hátt eða með meiri þrautseigju. 

Kennslustofa þar sem ríkir vaxandi hugarfar þarf að vera öruggur staður fyrir nemendur þar 

sem þeim líður vel og þar sem þau þora að taka áhættur og eru ekki hrædd við að vera 

dæmd. Traust og jákvæð samskipti milli kennara og nemenda er lykilatriði í öruggu 

námsumhverfi. Að upplifa hræðslu getur haft með sér þær afleiðingar að heilinn einblínir 

eingöngu á uppsprettu óttans og hvernig hægt sé að bregðast við hættunni. Hræðslan við að 

gera villur eða upplifa mistök er mikil hindrun í námi vegna þess að það getur valdið því að 

nemendur forðast aðstæður sem eru of krefjandi vegna ótta um að gera mistök (Ricci, 2013). 

Hvernig við bregðumst við mistökum fer eftir því hvaða hugarfar við höfum tamið 

okkur. Þegar við trúum að gáfur séu ekki fastmótaðar áttum við okkur á því að þegar okkur 

mistekst þurfum við að prófa aðra nálgun eða leggja meiri fyrirhöfn í verkið. Þeir sem trúa að 

gáfur séu fastmótaðar reyna að jafnaði ekki að læra af mistökum sínum. Nemendur sem álíta 

að neikvæð útkoma sé byggð á þeirra náttúrulegu getu munu oftast ekki nenna að reyna 



11 

meira eftir mistök, það er þá sem frasar eins og „Ég er bara ekki góð/ur í stæðfræði” heyrast 

(Ricci, 2013). 

Þeir sem hafa fastmótað hugarfar munu frekar reyna að bæta sjálfsálit sitt í stað þess 

að reyna að læra af eða lagfæra mistök sín. Þeir gætu t.d. reynt að bæta sjálfsálit sitt með því 

að horfa til fólks sem stendur sig verr í náminu en þeir. Háskóla nemendur sem stóðu sig illa í 

prófi var gefið tækifæri á að skoða próf frá öðrum nemendum. Þeir sem höfðu vaxandi 

hugarfar skoðuðu próf frá fólki sem höfðu staðið sig mun betur en þau, þessir nemendur 

höfðu það markmið að læra hvað þeir gætu gert betur með því að skoða prófið hjá öðrum. 

Nemendur með fastmótað hugarfar skoðuðu aftur á móti próf hjá fólki sem höfðu staðið sig 

mjög illa í prófinu, þeirra markmið með að skoða prófið var að líða betur með sjálfan sig 

(Dweck, 2006). 

Þegar nemendur hafa gert margar villur eða mistekist á eitthvern hátt gætu þeir horft 

á það sem vísbendingu um veikleika og vanhæfi síns sem leiðir til fleiri mistaka. Þeir gætu 

byrjað að forðast allt sem þeir telja krefjandi svo að þeir þurfi ekki horfast í augu við mistök. 

Ef nemendur líta á mistök með vaxandi hugarafari hugsa þeir um það sem leið til að fá 

endurgjöf eða velta fyrir sér þeim þáttum sem þarnast frekari skoðunar. Þau hafa 

undirliggjandi trú um að þau muni með þrautseiglu og aðstoð á endanum ná tökum á 

náminu (Ricci, 2013). Þessi hugsunarháttur tengist að miklu leyti kenningu Bandura sem 

hefur verið kölluð sjálfstiltrú. Í stuttu máli mætti útskýra kenninguna á þann hátt að trú 

nemenda á eigin getu á tilteknu verkefni hafi sterk áhrif á hvaða leiðir nemandi fer til að 

vinna verkefnið, hve þolinmóður hann er gegn örðugleika við verkefnið, hve mikið hann 

leggur sig fram við það, hve illa eða vel honum líður gagnvart því og hve líklegur hann er að 

ná að koma verkefninu í framkvæmd. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennara hafa svokölluð 

smitunaráhrif þegar kemur að trú á eigin getu, ef að kennari sýnir fram á að hann hafi trú á 

eigin getu getur það leitt til að nemendur hans fara einnig að bera það hugarfar með sér. Trú 

á eigin getu og vaxandi hugarfar eiga það því sameiginlegt að kennari eru fyrirmynd 

nemenda gagnvart hugarfari þeirra (Bandura, 1997).   
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3 Einkenni kennara með vaxandi hugafar 

Í rannsóknum Benjamin Bloom kom í ljós að það sem einkenndi hóp manna sem höfðu það 

sameiginlegt að náð langt í lífinu var að þeir höfðu allir átt góðan kennara. Bloom rannsakaði 

athafnarmenn sem hafa hlotið frama og viðurkenningar á heimsmælikvarða eins og þekkta 

píanóleikara, myndhöggvarar, tennisspilara, stærðfræðinga, myndhöggvara og 

taugasjúkdómafræðinga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að engin af þessum 120 

þátttakendum hefði náð eins langt ef þeir hefðu ekki fengið aðstoð. Flest allir sem hann 

rannsakaði höfðu það sameiginlegt að þeirra fyrsti kennari var hjartahlýr og meðtakandi. 

Þessir kennarar settu nemendum sínum há viðmið og sköpuðu andrúmsloft sem einkenndist 

af trausti þar sem ekki var dæmt (Dweck, 2006). 

 Það sem einkennir góðan kennara er að hann kennir nemendum sínum hvernig á að 

ná háleitum viðmiðum, hann setur háleit viðmið fyrir alla nemendur sína, ekki einugis fyrir þá 

sem eru að standa sig vel. Góður kennari trúir einnig á þroska á gáfum og hæfileikum 

(Dweck, 2006). Kennari með vaxandi hugarfar trúir því að með fyrirhöfn og vinnusemi geti 

allir nemendur vaxið og þroskast í námi og því er mikilvægt að skapa öllum tækifæri á 

krefjandi verkefnum og áskorunum í námi (Ricci, 2013). 

Þegar kennari er með ríkjandi fastmótað hugarfar er hætta á að það skapist dæmandi 

andrúmsloft . Kennarar með fastmótað hugarfar eru líklegri til að horfa á frammistöðu 

nemenda við upphaf náms og meta út frá því hver sé klár og hver ekki, þeir síðan gefast fljótt 

upp á þeim sem þeir telja ekki klára. Þeir sem gera þetta trúa ekki á framfarir svo þeir reyna 

ekki að skapa tækifæri á þeim. Kennarar með fastmótað hugafar lítur á sjálfan sig sem 

fullmótaða kennara og telja að hlutverk þeirra sé fyrst og fremst að miðla þekkingu sinni 

(Dweck, 2006). Það að vera kennari sem styður við vaxandi hugarfar þýðir að þú þarft sjálfur 

að þróa og þroska þitt hugarfar og vera góð fyrirmynd um vaxandi hugarfar. Kennari sem 

hefur vaxandi hugarfar sýnir hugarfarið hvað mest í samskiptum sínum við nemendur. 

Kennari sýnir því mesta fordæmið fyrir jákvæð samskipti og vaxandi hugarfar í samskiptum 

sínum við nemendur (Brock og Hundley, 2017). 
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3.1 Samskipti kennara við nemendur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samskipti kennara við nemendur skipta miklu máli þegar 

kemur að vaxandi hugarfari. Rannsókn sem gerð var af Carol Dweck (2006) skoðaði hrós til 

ungmenna en var úrtakið um hundrað nemendur. Nemendurnir voru  teknir fyrir og spurðir 

spurninga úr greindarprófi sem voru sæmilega erfið. Eftir að nemendur höfðu lokið við að 

svara spurningnum var þeim hrósað. Rannsakendur hrósuðu nemendum á tvo vegu, einum 

hópi var hrósað fyrir getu þeirra en hinum fyrir áreynslu sína. Þeim sem var hrósað fyrir getu 

fengu lof fyrir það að vera klár en þeim sem var hrósað fyrir áreynslu fengu lof fyrir að leggja 

hart að sér og því hrósað fyrir að gera það sem tókst til að ná árangri. Námsleg frammistaða 

beggja hópana var svipuð þegar rannsókninn hófst en eftir að þeim var hrósað fór að sjást 

greinilegur munur á þeim. Þeim sem hrósað var fyrir getu fóru að tileikna sér fastmótað 

hugarfar en það sást t.d. með því að þeir afþökkuðu tækifæri á að taka nýjum áskorunum 

sem þeir gætu lært af. Þeir vildu ekki gera neitt sem gæfi kost á að efast yrði um hæfileika 

þeirra. Á hinn bóginn voru 90% þeirra nemenda sem hrósað var fyrir áreynslu tilbúnir að 

takast á við frekari áskoranir sem þau gætu lært af (Dweck, 2006). Af þessum niðurstöðum 

má ætla að kennarar þurfa að vera meðvitaðir um samskipti sín við nemendur og hvernig 

þeir hrósa þeim ef þeir eru að vinna að vaxandi hugafari í skólastofunni (Ricci, 2013). 

Margir kennarar falla í sömu gryfju fastmótað hugafars þegar kemur að hrósi og 

endurgjöf sem getur haft hamlandi áhrif á getu nemenda í að byggja upp vaxandi hugafar. 

Þegar kennarar segja velmeinandi hrós líkt og „Þú ert svo gáfaður” líta þeir fram hjá því að 

þessi orð tengjast persónulegum eiginleikum. Kann það að virðast sem viðeigandi hól á þeim 

tíma en síðar þegar nemandi gerir mistök getur það orðið til þess að hann brotni niður þar 

sem hrósið sem hann fékk um það hversu gáfaður hann er virðist í hans augum ekki vera satt 

eftir allt saman (Brock og Hundley, 2018). 

Persónuleg hrós eins og þú ert klár eða þú ert snillingur í þessu vísar eingöngu á 

persónulegu eiginleika nemenda. Vandamálið við þess háttar hrós er að þau senda skilaboð 

um að nemandi nái árangri sökum meðfæddra eiginleika sem þeir búa yfir í staðinn fyrir 

fyrirhöfnina sem lögð var í verkefnið og stuðla því að fastmótuðu hugarfari. Viðfangs hrós 

tekur hinsvegar eftir áreynslunni, aðferðunum og framkvæmdinni sem nemandi leggur af 

mörkum við að ná árangri í verkefninu. Dæmi um viðfangs hrós er „Ég sé að þú lagðir þig 

virkilega fram” eða „Fyrirhöfnin sem þú lagðir í verkefnið sést greinilega” (Brock og Hundley, 
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2018).            

 Það sama á við um uppbyggjandi gagnrýni og endurgjöf. Persónleg gagnrýni er þegar 

eiginleikum nemenda er kennt um ef hann gerir mistök eða upplifir bakslag. Dæmi um 

persónulega gagnrýni getur verið „Þú ert bara ekki góður í stærðfræði” eða „Kannski er smíði 

ekki eitthvað fyrir þig”. Aftur á móti einblínir viðfangs gagnrýni á áreynsluna eða í raun skort 

af henni sem lögð er í verkið. Dæmi um viðfangs gagnrýni er meðal annars „Þessi leið er ekki 

að virka fyrir þig, hvað annað gætiru prófað?” eða „Þú náðir ekki markmiðum þínum, en 

hvað lærðir þú?”. Persónuleg hrós eða gagnrýni mynda beina tengingu við persónulega 

eiginleika nemenda og getur haft þau áhrif að nemandi gæti upplifað sig óöruggan við að 

taksast á við áskoranir eða gera hugsanleg mistök í framtíðinni. Hugafar þessara nemenda er 

að betra er að vera öruggur en að vera heimskur og fellur því undir fastmótað hugarfa (Brock 

og Hundley, 2018). 

 Þegar kennarar leggja sig fram við að hrósa fyrir allt ferlið sem nemandi leggur sig 

fram í sambandi við námið í stað þess að hrósa fyrir persónuleika gefur það honum 

möguleika á að hlúa að vaxandi hugafari meðal nemenda sinna. Viðfangs hrós sýnir 

nemendum fram á að lærdómur er samfelldur ferill en ekki einhver náttúruleg hæfileiki sem 

aðeins sumir búa yfir (Brock og Hundley, 2018).  

 

3.2 Samskipti við foreldra 

Samskipti milli skóla og heimilis skiptir miklu máli og mikilvægt er að foreldrar séu meðvitaðir 

og vel upplýstir um það sem unnið er í skólanum. Þannig myndast betri samhljómur milli 

skóla og heimilis sem styður við nám og framfarir nemanda. Það á einnig við um þegar verið 

er að byggja upp skólasamfélag sem byggir á vaxandi hugarfari. Ef að fastmótað hugarfar er 

ríkjandi heima hjá nemanda getur það haft áhrif á samhljóm heimilis og skóla. Ef að skóli nær 

að byggja upp samfélag sem styður við vaxandi hugafar getur boðskapurinn heima fyrir 

hamlað að nemandi nái að temja sér vaxandi hugafar. Ef að fastmótað hugafar er ríkjandi 

heima hjá nemanda er erfitt fyrir kennara að stuðla að vaxandi hugafari hans þrátt fyrir að 

reyna eins og þeir geta á skólatíma að stuðla að því. Þar sem nemandi fær skilaboð heima 

fyrir að hann komi af slökum lesendum langt aftur í ættir fær hann þau boð að það sé lítill 

tilgangur í að reyna vera betri lesandi. Því er mikilvægt ef kennari ætlar að innleiða jákvætt 
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og vaxandi hugafar inn í skólastarfið í þeim tilgangi að byggja upp nemendur sína að huga að 

því að foreldrar eru óaðskiljanlegur hluti af jöfnunni (Brock og Hundley, 2018). Foreldrar sem 

styðja við skólagöngu barna sinna, taka virkan þátt í námi þeirra og eiga í góðu samstarfi við 

skóla eru forsenda fyrir velferð og góðu námsgengi nemenda. Einnig er mikilvægt fyrir 

skilvirkt skólastarf að upplýsingagjöf um nám og kennslu milli skóla og heimilis séu góð. Þessi 

þáttaka foreldra í námi barna sinna er mikilvægur partur þess að foreldri geti axlað þá ábyrgð 

á menntun og uppeldi barna sinna. Þess vegna þarf að leggja áherslu á að foreldrar taki 

virkan þátt í skólastarfi og að góð tengsl ríki á milli foreldra og skólasamfélagsins. Þar sem 

starfsfólk skóla, nemendur og foreldrar mynd skólasamfélagið er brýnt að þau vinni vel 

saman. Hagsæld nemenda og menntun þeirra er sameiginlegt verkefni heimila og skóla 

(mennta-og menningamálaráðuneyti, 2013). Því er mikilvægt að fræða foreldra um hvað 

felst í vaxandi hugarfari og gildi þess fyrir nám og framfarir. 

 Margir foreldra hafa áhyggjur af gengi barna sinna í skólanum og eru uppteknir af því 

að barnið sitt nái góðum árangri á prófum til þess að þeir komist inn í góðan framhaldsskóla 

og á endanum í góða vinnu (Brock og Hundley, 2018). Margir nemendur finna fyrir þessari 

pressu frá foreldrum sínum og samfélaginu um að það að ná góðri einkunn á prófi skiptir 

mestu máli. Nemendur fara því að líta á próf sem mælitæki á greind frekar en upplýsingar á 

kunnáttu þeirra og þekkingu. Foreldrar styðja oft við þennan hugsunarhátt nemenda með því 

að setja pressu á börn sína að standa sig vel á prófum og gera ekki mistök. Þetta viðhorf 

styður við fastmótaðs hugarfar hjá bæði nemendum og foreldrum (Dweck, 2006). Þess vegna 

er nauðsynlegt að fræða foreldra um mátt mistaka og koma því til skila að það að gera 

mistök séu hluti af náminu sem bíður nemendum upp á að lagfæra þau þangað til þau ná því 

réttu. Það hjálpar einnig að fræða foreldra um grunnþekkingu á heilastarfsemi þar sem hún á 

hlut í hvernig við vinnum úr bæði upplýsingum og mistökum, einnig hefur verið sýnt fram á 

að vaxandi hugarfar og þekking á heilanum tengjast (Brock og Hundley, 2018).  
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4 Grunnþekking á heilastarfsemi í tengslum við vaxandi hugarfar 

Nýjar rannsóknir og vísindalegar heilaathuganir hafa gert það að verkum að viðhorf um 

nemendur og möguleika þeirra hafa breyst (Ricci, 2013). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

ótrúlegu getu heilans til þess að vaxa og breytast á stuttum tíma. Ein af þeim rannsóknum 

sem olli straumhvörfum í því hvernig álitið er að heilinn starfi er rannsókn sem gerð var á 

leigubílstjórum í London. Í London eru mörg starfandi leigubílafyrirtæki meðal annars 

fyrirtæki sem rekur svarta leigubíla. Þeir sem keyra slíka bíla þurfa að hafa lokið tveggja til 

fjöggura ára námi þar sem þeir muna um 25.000 götu og 20.000 kennileiti í London. Á 

endanum taka þeir síðan próf sem er þekkt fyrir að vera ákaflega krefjandi og taka 

þátttakendur prófið að meðaltali tólf sinnum áður en þeir náð því (Boaler, 2016). 

Rannsakendur ákváðu að skoða heilastarfsemi þessara leigubílstjóra, bæði þá sem voru að 

taka prófið og þá sem höfðu lokið því. Rannsakendurnir fundu út að í lok þjálfunar hafði 

svæði í heilanum sem kallast dreki vaxið gríðarlega hjá bílstjórunum (Boaler, 2016). Drekinn 

er staðsettur nálægt miðju heilans og hlaut hann nafn sitt vegna þess að lögun hans minnir á 

dreka. Drekinn er mikilvægur fyrir móttöku á nýjum upplýsingum og úrvinnslu þeirra 

(Magnús Jóhannsson, 2000).    

Þegar vísindamenn komust að því að dreki leigubílstjórana gæti vaxið settu þeir af 

stað aðra rannsókn. Í þessari rannsókn var heilavöxtur hjá leigubílstjórum borin saman við 

strætóbílstjóra. Strætóbílstjórar læra einungis einfaldar leiðir borðið saman við leigubílstjóra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki er um eins mikinn heilavöxt að ræða hjá 

strætóbílstjórunum og staðfestu þessar niðurstöður að námið sem leigubílstjórarnir gengu í 

gegnum væri ástæða fyrir hinum gríðarlega heilavexti. Þessar rannsóknir á leigubílstjórum í 

London styðja við þá uppgötvun að heilinn er síbreytilegur (Boaler, 2016). 

 Á svipuðum tíma og rannsóknir á leigubílstjórunum í London stóð yfir átti annað atvik 

sér stað sem hafði einnig gríðarleg áhrif á vísindaheiminn. Cameron Mott, níu ára stelpa, 

hafði verið að glíma við flog sem læknar sögðu að væri ómögulegt að stjórna. Læknirinn 

hennar lagði til rótæka hugmynd, að hann myndi fjarlægja vinstra heilahvelið sem er 

helmingurinn af heilanum. Þessi aðgerð var byltingakennd og að lokum árangursrík. Eftir 

aðgerðinna var Cameron lömuð og töldu læknar það liggja ljóst fyrir að hún væri 

hreyfihömluð þar sem vinstra heilahvel stjórnar líkamlegum hreyfingum. En eftir nokkra 
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mánuði gerði Cameron það ómögulega, hún byrjaði að hreyfa sig. Hægra heilahvelið var 

byrjað að þróa þær teningar sem þurfti til að framkvæma það starf sem vinstra heilahvel 

vann. Læknar rekja þessa þróun til hversu síbreytilegur heilinn getur verið. Þessar nýju 

uppgvötvarnir að heili geti vaxið, aðlagast og breyst hneykslaði vísindaheiminn þar sem þeir 

höfðu áður ekki talið að slíkur vöxtur í heilanum væri mögulegur (Boaler, 2016). 

 Síðan þessar rannsóknir voru gerðar hafa vísindamenn framkvæmt fjölmargar 

rannsóknir sem sýna fram á hvað gerist í heilanum þegar við lærum. Í heilanum eru 

heilafrumur sem kallast taugafrumur. Í heilanum eru milljarður taugafrumna, sumar eru 

tengdar saman á meðan aðrar fljóta um einar. Þegar við lærum nýja hluti fara taugafrumur 

saman og mynda nýja teningu. Þessar tengingar verða sterkari með æfingunni og því meiri 

teningar sem taugafrumurnar mynda því þéttari verður heilinn. Fyrir kennara er mikilvægt að 

þeir átta sig á og skilji að þessar frumuteningar verða sterkari í hvert sinn sem þær eru 

notaðar (Ricci, 2013). En ef það er farið einungis einu sinni eða á grunnan hátt yfir það sem 

verið var að læra geta teningarnar horfið líkt og leið sem búin var til í sandi (Boaler,2016).  

Fleiri og fleiri rannsóknir hafa undirstrikað mikilvægi þess að kenna nemendum um 

það hvernig heilinn starfar. Ávinningur þess þegar þeir skilja heilan er viljastyrkur til þess að 

takast á við nýjar áskoranir, aukin áhugahvöt og heilbrigðari viðbrögð við mistökum (Ricci, 

2013). Rannsókn sem var gerð á 4 til 13 ára börnum sýndi fram á að flest þeirra töldu að 

heilinn væri einnungis nýtur til þess að hugsa, þó svo að eldri börn voru líklegri að geri sér 

grein fyrir hlutverk heilans sambandi við skynjunarstarfsemi. Niðurstöður þessara rannsókna 

leiddi meðal annars í ljós að þröng sýn nemenda á heilastarfsemi geti verið víkkuð með 

stuttri kennslu um tengsl heilans og líkamans. Að lokum sýndi rannsóknin að grunnþættir 

heilastarfsemi geti verið kennd börnum án þess að þurfa mikla sérhæfða þekkingu af hálfu 

kennara (Comalli og Marshall, 2012).  

 Sjaldgæft er að kennarar afli sér upplýsingar um heilastarfsemi og tengingu þess við 

nám. Sannleikurinn er sá að vettvangur taugavísinda og heilans eru stanlaust að breytast 

með nýjum rannsóknum og athugunum. Því er erfitt að fylgjast með og þarf í raun 

skuldbindingu til þess að vera með allt á hreinu. Þó svo að þessi vettvangur sé flókinn er 

rauninn sú að grundvallar hugtakaskilningur á heilanum er það ekki og mikilvægt fyrir 

kennara og nemendur að skilja. Mikilvægt er fyrir bæði kennarar og nemendur að átta sig á 

að þegar við myndum nýjar taugtengingar er það eins og að ganga í gegnum skóg sem engin 
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hefur gengið í gegnum. Því oftar sem við göngum síðan í gegnum þennan skóg því færri 

hindranir standa í vegi okkar. Á endanum verður til hindrunarlaus vegur í gegnum skóginn 

sem við getum léttilega gegnið eftir. Þessi nýi vegur stendur fyrir þeim skýra skilningi á 

kennsluefninu sem nemendur öðlast í lok þekkingu á (Ricci, 2013).  

Það sem gerist í huganum þínum breytir heilanum og það sem gerist í heilanum 

þínum hefur áhrif á hugan þinn þar sem heilinn og hugurinn er eitt samþætt kerfi (Hanson og 

Mendius, 2012). Því mætti segja að ef það á að fjalla um hugarfar í skólastarfinu er 

grunnþekking á heilastarfsemi hluti af umfjölluninni. Þegar nemendur öðlast þekkingu á 

heilanum vita þeir að við getum sífellt verið að bæta við teningum í heilanum og þar með 

lært meira og meira. Þetta styður við vaxandi hugarfar þar sem nemandi áttar sig á að hann 

getur lært hvað sem er og styrkt heilan sinn ef hann hefur trú á sjálfum sér og tekur við 

krefjandi verkefnum. Það sem hefur komið fram hér að ofan sem er einnig hluti af þessari 

umfjöllun en það er; útskýring á hugtökunum vaxandi og fastmótað hugarfar, hvernig þessi 

hugtök eiga heima í skólastofunni, hvað það er sem einkennir kennara sem hlúir að vaxandi 

hugarfari, hvernig fræða má foreldra um vaxandi hugarfar og hvers vegna og að lokum 

grunnþekking á heilastarfsemi.  

 



19 

5 Samantekt 

Eins og kom fram í upphafi greinagerðar var markmið lokaverkefnisins að gera handbók um 

vaxandi hugarfar ætluð kennurum með það í huga að vekja aukna athygli á hugtakinu og 

hvernig kennarar geta bæði tileinkað sér og hlúið að því í skólastarfi. Við skrif þessa 

lokaverkefnis leitaðist ég einnig eftir að svara því hvers vegna mikilvægt sé fyrir kennara að 

stuðla að vaxandi hugarfari nemenda sinna og hvað leiðir hann ætti að fara til þess að ná því. 

Ljóst er að þeir kennarar sem hafa hlúð að vaxandi hugarfari eru líklegri til að styðja við að 

nemendur eru ekki hræddir við að gera mistök og takast á við krefjandi verkefni. Þessir 

nemendur leggja sig alla fram við námið þar sem þeir trúa að þeir geti náð árangri með 

fyrirhöfn og þrautseigju. Nemendur kennara sem stuðla að vaxandi hugarfari eru síður 

uppteknir af greind og þurfa ekki að sanna sig fyrir sjálfum sér eða öðrum. Til þess að kennari 

nái að stuðla að vaxandi hugarfari nemenda sinna þarf hann fyrst og fremst að byrja á því að 

skapa andrúmsloft vaxandi hugarfars og vera góð fyrirmynd sjálfur. Þá er mikilvægt að allir í 

skólasamfélaginu kynni sér hvað felst í vaxandi hugarfari og reyni eftir bestu getu að tileinka 

sér það. Kennari ætti einnig að kenna nemendum sínum um grunnþekkingu á heilastarfsemi 

þar sem að nemendur sem fá að kynnast heilanum vita að hann stækkar og vex því meira 

sem reynt er á hann. Þegar nemendur hafa lært um heilan eykur það trú þeirra að þeir getir 

lært meira og meira. Einnig er mikilvægt að kennarar eigi í góðum samskiptum við nemendur 

sína og beiti viðeigandi hrósum, gagnrýni og endurgjöf sem stuðla að vaxandi hugarfari. Að 

lokum er nauðsynlegt að samskipti kennara og foreldra séu góð og að foreldrar fái 

upplýsingar um vaxandi hugarfar til að auka líkur á að einnig sé stutt við vaxandi hugarfar 

heima fyrir. Í byrjun þessara ritgerð velti ég fyrir mér hvaða leiðir sé hægt að fara til að stuðla 

að vaxandi hugarfari og hef ég hér farið yfir nokkrar helstu leiðir til þess þ.e.a.s að stuðla að 

skólasamfélagi með vaxandi hugarfar, eiga góð samskipti við foreldra og kenna nemendum 

um heilastarfsemi. Við lok þessara lokaverkefnis hef ég komist að ýmsum fróðleik um 

vaxandi hugarfar sem og jákvæð samskipti við nemendur sem ég mun án efa nýta mér þegar 

ég fer að kenna.  
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