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Handbók þessi er gerð sem hluti af lokaverkefni til B.Ed. gráðu í faggreinakennslu við 

Háskóla Íslands. Verkefnið kom til þar sem ég komst í kynni við hugtakið vaxandi hugarfar og 

langaði að vita meira. Ég komst fljótt að því að lítið væri til um vaxandi hugarfar á íslensku 

og fannst mér því tilvalið að taka málið í mínar hendur og gera handbók á íslensku þar sem 

hugtakið er útskýrt. Markmið með þessari handbók er að gefa kennurum kost á að vita 

meira um vaxandi hugarfar og kosti þess að tileinka sér það í starfi. 

 

Handbókin er sérstaklega skrifuð fyrir grunnskólakennara sem eru að taka sín fyrstu skref í 

átt að vaxandi hugarfari. Í henni er að finna nánari útskýringar á hugtökunum vaxandi 

hugarfar og fastmótað hugarfar, hvað einkennir skólastarf sem hlúir að vaxandi hugarfari, 

hvað einkennir kennara með vaxandi hugarfar, samskipti við foreldra og teninguna á milli 

grunnþekking á heilastarfsemi og vaxandi hugarfars.  

 

Þessi handbók er byggð á greinagerð sem skrifuð var sem hluti af lokaverkefni. 



VAXANDI HUGARFAR OG FASTMÓTAÐ 

HUGARFAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMENDUR MEÐ… 

VAXANDI HUGARFAR… 
trúa því að að þeir geti lært hvað sem 
er þrátt fyrir að lenda í erfiðleikum eða 
gert mistök á leiðinni. 

skilja að með því að leggja sig fram geti 
þeir náð árangri.  

leggja áherslu á námið sjálft, ekki á að 
líta út fyrir að vera gáfaður.  

FASTMÓTAÐ HUGARFAR… 
trúa því að ef þeir þurfa að hafa fyrir 

hlutunum séu þeir ekki góðir í þeim.  

eru uppteknir af greind sinni og 
hvernig aðrir líta á þá.  

ef þeir upplifa sig gáfaða fara þeir 
að forðast aðstæður þar sem þeir 
gætu gert mistök vegna þess að þeir 
vilja viðhalda því að vera taldir 
gáfaðir.  

trúa því að við fæðumst annað 
hvort klár eða ekki, að þeir sem eru 
klárir geri ekki mistök og fara því að 
forðast áskoranir.  

 

• Einstaklingur með vaxandi 

hugarfar trúir því að hægt 

sé að rækta og styrkja 

eiginleika sína s.s greind 

eða hæfileikar með því að 

leggja sig fram.  

• Einstaklingur með 

fastmótað hugarfar trúir því 

að það sé ekki hægt að 

breyta eiginleikum sínum.  

• Það hafa allir bæði vaxandi og 

fastmótað hugarfar. Við horfum á 

mismunandi kringumstæður með 

mismunandi hugarfari.  

t.d. gætum við haft fastmótað 

hugarfar í ákveðinni námsgrein en 

vaxandi hugarfar i annarri námsgrein. 

FASTMÓTAÐ HUGARFAR 

VAXANDI HUGARFAR 

HVAÐA HUGARFAR 

ER ÞÚ MEÐ? 



VAXANDI HUGARFAR Í SKÓLASTARFI 

ENDURSPEGLAR SKÓLINN ÞINN VAXANDI HUGARFAR Í 

STARFI? 
 

✓ Starfsfólk telur að hægt sé að þróa og þroska greind 

nemenda á öllum aldursstigum. 

✓ Kennarar lækka ekki viðmið hjá nemendum sínum í þeim 

tilgangi að nemendur upplifi að þeim vegni vel. 

✓ Þegar nemandi fær krefjandi viðmið eru þeir hvattir og 

leiðbeint um leiðir.  

✓ Skólinn styðst við leiðsagnarmat.  

✓ Endurgjöf er einn af lykilþáttum náms. 

✓ Í skólanum er skapað andrúmsloft þar sem nemandi 

finnur fyrir að hann muni ekki vera dæmdur fyrir að gera 

mistök. 

 

  

 

 

 

 

 

✓ Mistökum er fagnað og nemendum gefið tækifæri á að 

velta þeim fyrir sér og vinna úr þeim og læra af þeim.  

✓ Skólaumhverfið er öruggur staður þar sem nemendur 

þora að takast  á við áhættur, áskoranir og krefjandi 

verkefni.  

✓ Nemendur eru ekki hræddir við að gera mistök og forðast 

ekki aðstæður þar mistök gætu komið fyrir. 

✓ Frasar eins og: „ég er bara ekki góð/ur í stærðfræði” 

heyrast ekki.  

✓ Nemendur læra af og lagfæra mistök sín.  

 

 

 



EINKENNI KENNARA MEÐ VAXANDI 

HUGARFAR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setur nemendum 

sínum há viðmið og 

kennir þeim hvernig 

á að ná þeim  

Skapar andrúmsloft 

sem einkennist af 

trausti þar sem engin 

er dæmdur 

Setur háleit 

viðmið fyrir alla 

nemendur 

sína, ekki 

einnungis fyrir 

þá sem standa 

sig vel 

Trúir því að með þrautseigu og 

vinnusemi geti allir nemendur  vaxið og 

þroskast í námi 

Skapar nemendum 

sínum tækifæri á 

krefjandi verkfnum og 

áskorunum í námi 

Dæmir nemendur ekki 

út frá frammistöðum 

þeirra Gefst ekki 

upp á 

neinum 

nemenda 

Trúir á framfarir 

og skapar 

tækifæri á þeim 

Hugsar ekki um sjálfan 

sig sem fullmótaðan 

kennara 

Veit að hlutverk sitt er 

meira en einnungis að 

miðla þekkingu sinni 

Forðast að nota hrós 

sem tengist 

persónulegum 

eiginleikum nemenda 

t.d. þú ert svo klár 

Leggur sig fram um að 

nota hrós sem tengist 

áreynslunni, 

aðferðum eða 

framkvæmdinni sem 

nemandi leggur af 

mörkum, t.d. ég sé að 

þú lagðir þig fram við 

þetta 

 

Beitir uppbyggilegri 

gagnrýni og endurgjöf 

sem einblínir á skort 

af áreynslu hjá 

nemanda, t.d. þessi 

leið er ekki að virka 

fyrir þig, hvað annað 

gætiru prófað? 

Forðast gagnrýni sem 

tengist persónulegum 

eiginleikum, t.d. kannski 

er stærðfræði ekki 

námsgrein fyrir þig 



 
 
 

MIKILVÆGI GÓÐRA SAMSKIPTA HEIMILIS 

OG SKÓLA 

 

 

 

 

STARFSFÓLK SKÓLANS + NEMENDUR + FORELDRAR = 

SKÓLASAMFÉLAGIÐ 

- Því er mikilvægt að þessir aðilar myndi góð tengsl og vinni vel saman 

svo að skólasamfélagið verði sem best.   

Foreldrar sem styðja við skólagöngu barna sinna, taka virkan þátt í námi 

þeirra og eiga í góðu samstarfi við skóla eru forsendur fyrir velferð og góðu 

námsgengi nemenda.  

Þátttaka foreldra í námi barna sinna er mikilvægur partur þess að foreldri 

geti axlað ábyrgð á menntun og uppeldi barna sinna.  

Mikilvægt er fyrir skilvirkt skólastarf að upplýsingagjöf um nám og kennslu 

milli skóla og heimilis séu góð.  

= Þess vegna er mikilvægt að leggja áherslu á að foreldrar taki virkan þátt í 

skólastarfi og að góð tengsl ríki á milli foreldra og skólastarfsfólks.  

 

Margir foreldra hafa áhyggjur af gengi barna sinna í skólanum og verða 

áhyggjufullir þegar þau fá ekki góða einkunn. 

Nauðsynlegt að fræða foreldra um mátt mistaka. Kennarar þurfa að koma 

því til skila að það að gera mistök séu hluti af náminu og gefur nemendum 

tækifæri á að lagfæra þau þangað til þau ná þeim rétt. 

 

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, framfarir og vaxandi hugarfari. 

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. 

Kennarar þurfa að huga að því að ef þeir ætla að innleiða jákvætt 

og vaxandi hugarfar inn í skólastarfið til þess að byggja upp 

nemendur sína þá þurfa þeir að átta sig því að foreldrar eru 

óaðskiljanlegur hluti af jöfnunni 

 

 

 

 

 



 

HEILINN OG VAXANDI HUGARFAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengi var því haldið fram að heilinn sem við fæðumst með breytist lítið á 

lífsleið okkar en hefur sú hugmynd verið sönnuð röng. Margar rannsóknir 

hafa sýnt fram á ótrúlegu getu heilans til þess að vaxa og breytast á stuttum 

tíma 

 

 

GRUNNÞEKKING Á HEILASTARFSEMI 

➢ 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 dragast taugafrumurnar að hvor annari og 

mynda nýja tengingu.  

➢ Þessar tengingar verða sterkari með æfingunni og því meiri teningar 

sem taugafrumurnar mynda því þéttari                          verður heilinn. 

➢ Þessar frumuteningar verða sterkari í hvert sinn sem þær eru 

notaðar en þegar það er einnungis farið einu sinni                            

eða lauslega yfir það sem lært er geta teningarnar horfið.  

 

 

 

 

 

HVERS VEGNA STYÐUR SKILNINGUR Á HEILASTARFSEMI VIÐ 

VAXANDI HUGARFAR? 

Þegar nemendur skilja heilastarfsemi sína betur, átta þau sig á að þegar 

þau læra nýja hluti myndast taugatenginar í heilanum og þar af leiðandi 

stækka þau heilann. Nemendur öðlast viljastyrk til þess að takast á við 

nýjar áskoranir, auka áhugahvöt og þróa með sér heilbrigðari 

viðbröðgum við mistökum. 

 

 

 Þegar við myndum nýjar taugtengingar er það eins og að 

ganga í gegnum skóg sem engin 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 hefur 

öðalst. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTIR ÞESS AÐ TILEINKA SÉR VAXANDI HUGARFAR Í SKÓLASTARFI 

 

✓ Kennarar sem hafa hlúið að vaxandi hugarfari 

eru líklegri til þess að standa uppi með 

nemendur sem eru ekki hræddir við að gera 

mistök og takast á við krefjandi verkefni.  

✓ Nemendur leggja sig fremur fram við námið þar 

sem þeir trúa að þeir geti náð árangri með 

áreynslu og þrautseigju. 

✓ Nemendur eru ekki uppteknir af greind og þurfa 

ekki að sanna sig fyrir sjálfum sér eða öðrum en 

eru virkir í þekkingarleit sinni. 

✓ Nemendur hafa lært um grunnþekkingu á 

heilastarfseminni og vita að heilinn stækkar og 

vex því meira sem er reynt á hann. 

✓ Kennari á í góðum samskiptum við nemendur 

og beitir viðeigandi hrósum, gagnrýni og 

endurgjöf sem stuðla að vaxandi hugarfari 

✓ Foreldrar fá upplýsingar um vaxandi hugarfar  

svo að auknar líkur er að stutt sé við vaxandi 

hugarfari heima fyrir.   

 



HEIMILDASKRÁ  
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SKÝRSLA UM LEIÐSAGNARMAT: 

HTTPS://NAMMEDLEIDSOGN.FILES.WORDPRESS.COM/2018/08/SKC3BDRSLA-

UM-LEIC3B0SAGNARMAT-2017-2018.PDF 

VEFSÍÐA UM HEILAN SETT UPP Á SKEMMTILEGAN HÁTT: 

HTTPS://WWW.OPENCOLLEGES.EDU.AU/INFORMED/LEARNING-

STRATEGIES/?FBCLID=IWAR2YGUICMZW6_ICV1BIMNJT7CXCLT5LAXSIBTM

LRREA1VTCRHX8-PQYG5BG 

TEIKNIMYNDASAGA Í 5 ÞÁTTUM UM VAXANDI HUGARFAR: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2ZRTHT3BBMQ 
 

 

BÆKUR SEM FJALLA UM VAXANDI HUGARFAR:  

http://thebusinessleadership.academy/wp-content/uploads/2017/03/What-Having-a-Growth-Mindset-Means.pdf
http://thebusinessleadership.academy/wp-content/uploads/2017/03/What-Having-a-Growth-Mindset-Means.pdf
http://thebusinessleadership.academy/wp-content/uploads/2017/03/What-Having-a-Growth-Mindset-Means.pdf
https://nammedleidsogn.files.wordpress.com/2018/08/skc3bdrsla-um-leic3b0sagnarmat-2017-2018.pdf
https://nammedleidsogn.files.wordpress.com/2018/08/skc3bdrsla-um-leic3b0sagnarmat-2017-2018.pdf
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