
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir geta lært stærðfræði 
Áhrif vaxandi hugarfars á stærðfræðinám nemenda  

 

Tinna Heiðdís Elíasdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 

Deild kennslu- og menntunarfræði 
 

 

 

 





 

 

Allir geta lært stærðfræði 

Áhrif vaxandi hugarfars á stærðfræðinám nemenda 

Tinna Heiðdís Elíasdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Grunnskólakennslu yngri barna 

Leiðbeinandi: Jónína Vala Kristinsdóttir 

 

 

Deild kennslu- og menntunarfræði 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir geta lært stærðfræði 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

í Grunnskólakennslu yngri barna við Deild kennslu- og menntunarfræði,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Tinna Heiðdís Elíasdóttir 2019  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

3 

Ágrip 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á áhrif vaxandi hugarfars á stærðfræðinám nemenda. 
Fjallað verður um áhrif hugarfars á árangur í stærðfræðinámi og kennsluaðferðir sem styðja 

við vaxandi hugarfar. Í upphafi er námsgreinin stærðfræði skoðuð og mikilvægi hennar, með 

rökstuðningi meðal annars úr aðalnámskrá grunnskóla. Því næst eru fræðihugtökin vaxandi 
hugarfar og fastmótað hugarfar útskýrð og rætt um hvaða áhrif það hefur á stærðfræðinám 

að búa yfir vaxandi hugarfari annars vegar og fastmótuðu hugarfari hins vegar. Að lokum má 

finna leiðbeiningar og kennsluaðferðir fyrir kennara sem styðja við vaxandi hugarfar hjá 
nemendum í stærðfræði. Niðurstöður verkefnisins gefa skýrar vísbendingar um mikilvægi 

jákvæðs hugarfars í stærðfræðinámi og áhrif þess á námsárangur nemenda. Brýnt er að 

stærðfræðikennarar kynni sér vaxandi hugarfar og innleiði í stærðfræðikennsluna aðferðir 
sem styðja við vaxandi hugarfar nemenda sinna. Allir geta lært stærðfræði og með réttu 
hugarfari, vaxandi hugarfari, er auðveldara að ná tökum á henni en ef hugarfarið er 

fastmótað. 
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Formáli 

Ég átti erfitt með að læra stærðfræði sem barn. Ég gerði oft mistök og það tók mig nokkuð 

langan tíma að reikna og skilja stærðfræði. Síðan þótti mér ég alltaf léleg í stærðfræði þó að 

ég fengi góðar einkunnir og gengi vel í námsgreininni á unglingsárunum. Það var ekki fyrr en 

ég hóf nám í Grunnskólakennslu yngri barna við Háskóla Íslands sem ég kynntist hugtökunum 

vaxandi hugarfar og fastmótað hugarfar. Ég kveið afar mikið fyrir fyrsta stærðfræði-

námskeiðinu í náminu en kynni mín af hugtökunum um hugarfar urðu mér eins konar 

hugljómun. Ég hef litið öðrum augum á stærðfræði síðan. Það var þá sem ég skildi loksins 

hvernig viðhorf mitt til stærðfræði hafði haft hamlandi áhrif á nám mitt þegar ég var barn. 

Einnig varð mér ljóst hve mikilvægt er að kennarar gæti að hugarfari nemenda sinna í 

stærðfræði. Úr varð að ég fékk brennandi áhuga á stærðfræði og hvernig má stuðla að 

vaxandi hugarfari hjá nemendum til að þeir nái góðum árangri. Þá kom ekkert annað til 

greina en að efni B.Ed. ritgerðar minnar fjallaði um þetta. 

 Ritgerð þessi er 10 eininga B.Ed. lokaverkefni í Grunnskólakennslu yngri barna. Jónína 

Vala Kristinsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, var leiðbeinandi minn í þessu verkefni og færi 

ég henni bestu þakkir fyrir góð ráð og ábendingar. Einnig þakka ég móður minni, Örnu Völu 
Róbertsdóttur, fyrir öll samtölin um nám og kennslu og yfirlestur ritgerðarinnar. 

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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Ljóst er að hugurinn hefur mikil áhrif á manninn. Flestir þekkja vísindamanninn Albert 
Einstein. Hann er þekktur fyrir gáfur sínar og hugvit. Margir telja hann vera undrabarn eða 

snilling. Sannleikurinn er þó sá að Einstein fæddist ekki sem snillingur, hann lærði seint að 

lesa og átti erfitt með lærdóm sem barn. Það sem kom Einstein áfram var hugarfar hans. 
Albert Einstein trúði á sjálfan sig og gafst aldrei upp, þó svo að honum mistækist (Boaler, 

2015; Dweck, 2006; Brock og Hundley, 2016). Margir halda því fram að þeir geti ekki náð 

tökum á stærðfræði. Stærðfræði hefur reynst sú námsgrein sem margir nemendur eiga erfitt 
með, kvíða fyrir og eiga oft slæmt samband við. Einstaklingur telst oft vera klár í stærðfræði 

þegar hann reiknar hratt og fær rétt svör. Dæmið um Einstein vísar á bug þeirri hugmynd að 

einstaklingar geti ekki náð tökum á stærðfræði. Einnig er dæmið þversögn við ríkjandi 
hugmyndir um stærðfræði. Því er áhugavert að skoða hvaða hugsanlegu áhrif hugarfar 

nemenda hefur á stærðfræðinám þeirra. 

1.1 Tilgangur verkefnisins 

Markmið verkefnisins er að útskýra hvað vaxandi hugarfar og fastmótað hugarfar felur í sér. 
Áhersla er lögð á að draga fram gildi vaxandi hugarfars í tengslum við stærðfræðinám og 

hvernig það getur haft áhrif á árangur nemenda í stærðfræði. Tilgangurinn er einnig sá að 
leita að kennsluaðferðum sem kennarar geta notað til að styðja við vaxandi hugarfar 
nemenda. Reynt verður að sýna fram á að það hafi jákvæð áhrif á námsárangur nemenda ef 

þeir tileinka sér vaxandi hugarfar.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Í ritgerðinni verður leitast eftir að svara rannsóknarspurningunum: „Hvaða áhrif hefur 

vaxandi hugarfar á stærðfræðinám nemenda?“ og „hvaða aðferðir geta kennarar nýtt sér til 

þess að styðja við vaxandi hugarfar nemenda sinna í stærðfræði?“ 
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2 Stærðfræði 

Stærðfræði hefur verið mikilvægur hluti af menningu mannsins frá upphafi hans (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013). Í kaflanum verður rætt um hvernig fjallað er um 

námsgreinina stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla sem er leiðarvísir kennara í kennslu. 

Einnig verður rætt um mikilvægi stærðfræði og þess viðhorfs sem ríkir til hennar í dag í 
fræðilegu samhengi. 

2.1 Námsgreinin stærðfræði  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) þarf 

ýmislegt að hafa í huga þegar stærðfræði er kennd. Stærðfræðikennsla í grunnskóla þarf að 

styðja við nám nemenda í víðum skilningi. Þar segir meðal annars að mikilvægt sé að 

nemendur „tileinki sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu og 
með ástundun geti þeir náð tökum á henni.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 

bls. 209). Einnig eiga nemendur að öðlast hæfni í að leysa þrautir og setja þær fram, nota 

stærðfræðileg hugtök, greina tengsl hugtakanna og meta lausnarleiðir sínar og annarra. Í 
stærðfæðinámi eiga nemendur að öðlast hæfni í að færa rök fyrir, ræða um og útskýra 
tilgátur, niðurstöður og útreikninga með tungumáli stærðfræðinnar. Nemendur eiga að 

öðlast hæfni í að nota þá aðferð sem hverju sinni hentar best og nota stærðfræði sem 
verkfæri til að leysa viðfangsefni. Í námskránni segir einnig að til þessa að öðlast þessa hæfni 
þurfi nemendur að rækta jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. Þeir þurfi að trúa á eigin getu 

og þróa með sér viðhorfið að stærðfræði sé bæði nytsamleg og skynsamleg. Í grunnskóla þarf 
stærðfræði að hafa merkingu í huga nemenda og þeir þurfa að læra hana sér til skilnings 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þá er vert að velta því fyrir sér hvernig 

nemendur eigi að fara að því að þróa með sér þessi jákvæðu viðhorf gagnvart stærðfræði. 
Hlutverk kennara er afar mikilvægt og verða þeir að skipuleggja stærðfræðikennslu sína með 

þessi markmið að leiðarljósi. Líkt og segir í aðalnámskrá grunnskóla, 2013:  

Kennslunni þarf að haga þannig að nemendur fái áhuga á stærðfræði, að þeim 
áhuga sé viðhaldið og að nemendur öðlist tiltrú á eigin hæfni til að beita henni 

við margvíslegar aðstæður og leysa fjölbreytt viðfangsefni. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: bls. 210)  

Enn fremur þarf kennslan að byggja á virðingu fyrir margbreytileika nemenda og hugsun 

þeirra, stærðfræðin þarf að vera þeim öllum sem uppspretta merkingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Ljóst er að hugarfar nemenda gegnir afar mikilvægu 

hlutverki í stærðfræðinámi. Í stærðfræðihluta aðalnámskrár er meðal annars áhersla lögð á 
viðhorf og hugarfar nemenda. Nemendur verða að ná ákveðinni hæfni í stærðfræði og 

mikilvægt er að kennarar skipuleggi námið á þann hátt að þeir vinni einnig með hugarfar 
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þeirra. Til þess að ná þessari hæfni er mikilvægt að nemendum finnist stærðfræði vera 

gagnleg námsgrein og að þeir trúi því að með því að leggja sig fram geti þeir eflt skilning sinn 

og hæfni.  

Stærðfræði er mikilvæg leið fyrir mannfólkið til að skilja samfélag sitt og náttúru. Hún 

hjálpar manninum að skapa merkingu. Auk þess er stærðfræði manninum gagnleg til að hafa 

áhrif á náttúru og samfélag (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Stærðfræði er 
notuð í daglegu lífi, oftar en fólk gerir sér grein fyrir. Stærðfræði er notuð þegar bíl er lagt í 

stæði, þegar dagur er skipulagður, þegar kvöldmatur er eldaður og svo mætti lengi telja. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að „verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og 

útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og mynstur.“  (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: bls. 208). Þetta á sér stað bæði meðvitað og ómeðvitað 

dag frá degi.  

Fræðimaðurinn Jo Boaler (2016) segir að stærðfræði sé oft misskilin námsgrein og að 
hún sé sú námsgrein sem flestir nemendur eiga í erfiðleikum með. Trú nemenda á eigin getu 

er oft lítil í stærðfræði. Þetta má rekja til ýmissa ranghugmynda um stærðfræði. Boaler segir 
að margir hugsi um stærðfræði sem námsgrein sem snúist um rétt eða röng svör og að þeir 
sem séu góðir í stærðfræði reikni hratt, námsgreinin snúist um tölur og að leggja formúlur, 

aðferðir og fleira á minnið (Boaler, 2016). Nemendur lýsa stærðfræði gjarnan sem námsgrein 
sem fjallar um útreikninga, aðferðir og reglur. En stærðfræðingar lýsa stærðfræði sem 
námsgrein mynsturs; hún er fagurfræðileg og skapandi (Devlin, 1997). Námsgreinin er full 

óvissu – en þá snýst hún um að kanna, velta fyrir sér og túlka en ekki um ákveðin og skýr 
svör. Þetta þýðir þó ekki að í stærðfræði séu engin svör. Það er margt sem er mikilvægt fyrir 

nemendur að vita og læra. En einhverra hluta vegna hefur stærðfræði í skólum fjarlægst hina 
einu sönnu stærðfræði (Boaler, 2016). Stærðfræði nýtist til að leysa fjölbreytt viðfangsefni í 
ólíkum aðstæðum. Hún er notuð alla daga af öllum mönnum, sama hvar þeir eru í heiminum. 

Stærðfræði er mikilvæg námsgrein og allir geta lært hana. Þá er nauðsynlegt að nemendur 
efli jákvætt hugarfar til stærðfræði og brýnt er að stærðfræðiverkefni séu fjölbreytt og taki 
mið af hæfni hvers og eins. 
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3 Fræðilegar skilgreiningar 

Carolyn Dweck (2015) notar tvö hugtök um hugarfar í stærðfræði í tengslum við árangur og 
getu nemenda í skrifum sínum. Hugtökin eru vaxandi hugarfar (e. growth mindset) og 

fastmótað hugarfar (e. fixed mindset). Hér á eftir verða hugtökin fastmótað hugarfar og 

vaxandi hugarfar skilgreind. Einnig verður fjallað um rannsóknir á þessu sviði. 

3.1 Fastmótað hugarfar 

Einstaklingar með fastmótað hugarfar halda því fram að hver og einn fæðist með ákveðið 
magn greindar. Sumir trúa því að greind sé fastmótaður eiginleiki sem ekki sé hægt að breyta 

(Blackwell, Trzefniewki og Dweck, 2007; Dweck, 2006). Það getur haft ýmsar afleiðingar í 

námi þegar nemendur búa yfir hugarfari sem þessu. Sem dæmi má nefna geta nemendur 

orðið áhyggjufullir og þeir leggja mikla áherslu á að líta út fyrir að vera greindir (Bandura & 
Dweck, 1985; Dweck og Leggett, 1988; Dweck, 2006). Nemendurnir kjósa þá að fást við 

auðveld verkefni sem krefjast ekki mikillar áreynslu við að leysa. Þeir einblína á að verða 

betri en samnemendur sínir, námið verður að einskonar keppni í þeirra augum. Nemendur 
sem búa yfir fastmótuðu hugarfari forðast verkefni sem erfitt er að leysa og þeir vilja ekki 
gera mistök. Nemendur með fastmótað hugarfar upplifa ógn frá þeim sem gengur vel í 

náminu (Dweck og Bempechat, 1983; Dweck, 2007). Þeir sem búa yfir þessu hugarfari 
sækjast eftir árangri sem auðvelt er að ná, áskoranir ógna sjálfsáliti þeirra. Nemendur gefast 
upp á verkefnum þegar eitthvað kemur þeim úr jafnvægi til dæmis viðfangsefni sem reynir á 

að leysa eða þegar þeir gera villur (Bandura og Dweck, 1985). 

3.2 Vaxandi hugarfar 

Þeir sem búa yfir vaxandi hugarfari trúa því að hægt sé að þróa greind sína með tímanum og 

æfingum (Blackwell, Trzefniewki og Dweck, 2007; Dweck, 2006). Þeir telja að greind sé ekki 

fastmótaður eiginleiki sem einstaklingar búa yfir heldur eitthvað sem hægt er að rækta í 

gegnum nám. Einstaklingur sem leggur sig fram getur aukið greind sína (Bandura og Dweck, 

1985; Dweck og Leggett, 1988; Dweck, 2006). Ekki er því vísað á bug að einstaklingar eru 

misjafnir, þeir hafa mismikla greind og sumir eru fljótari að læra eða að ná tökum á nýjum 

fróðleik en aðrir. Hins vegar er lögð áhersla á að allir geta aukið vitsmunalega færni sína og 

getu ef þeir leggja nógu hart að sér og fá stuðning eða leiðsögn (Mueller og Dweck, 1997). 
Nemendur sem hafa vaxandi hugarfar langar til að læra. Það skiptir þá ekki máli hvort þeir líti 

út fyrir að vera gáfaðir því áhugi þeirra snýr að því að læra nýja hluti (Bandura og Dweck, 

1985; Mueller og Dweck, 1998; Dweck 2007). Það sem hvetur nemendur með vaxandi 

hugarfar áfram í námi er að einbeita sér að nýjum viðfangsefnum, verkefni sem krefjandi er 
að leysa, að láta reyna á hæfileika sína og getu og að hjálpa öðrum nemendum (Dweck, 
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1999). Nemendur sem hafa lítið sjálfstraust en búa yfir þessu hugarfari þrífast einnig á 

áskorunum, þeir sökkva sér ofan í flókin verkefni og gefast ekki upp (Dweck 2006). 

3.3 Rannsóknir á fastmótuðu- og vaxandi hugarfari 

Dweck (1999) komst að því að margir nemendur sem stóðu sig vel í stærðfræðinámi reyndu 

að komast hjá áskorunum og gáfust upp þegar þeir gerðu villur eða þegar hindranir mættu 

þeim. Þó voru margir nemendur sem stóðu sig ekki eins vel í náminu sem tóku vel á móti 
áskorunum og urðu ákveðnari þegar hindranir urðu á vegi þeirra. Hópurinn sem forðaðist 

áskoranir kenndi vitsmunum sínum um þegar þeir gerðu mistök. Sem dæmi má nefna fannst 

þeim minni sitt vera slæmt og töldu sig ekki vera klára. Þó svo að þessum nemendum hafi 
gengið vel að leysa öll verkefni áður en þeir komu að verkefni sem var flókið að leysa þá 

töldu þeir sig ekki vera góða í stærðfræði. Þeir höfðu ekki trú á því að þeir gætu leyst fyrstu 

verkefnin aftur. Þeir töldu sig hafa gert fleiri villur en raun var, þeir gerðu lítið úr árangri 
sínum og einblíndu einungis á mistökin. Nemendurnir gáfust upp áður en þeir létu reyna á 

hæfni sína til fulls og urðu kvíðnir yfir verkefninu. Hinn hópurinn hafði skýrari mynd á þeim 

mistökum sem þeir höfðu gert og því sem þeir gerðu rétt. Þeir kenndu engu um þegar þeir 
gerðu villur, þeir veltu ekki fyrir sér ástæðum fyrir mistökunum og töldu sig í raun ekki hafa 

gert mistök. Nemendurnir litu frekar á flóknu verkefnin sem tækifæri til að takast á við 

vandamálin. Þeir vissu að því erfiðara sem verkefnið var þeim mun meira þurftu þeir að 
leggja á sig og jafnvel hægja á sér til þess að finna viðeigandi aðferðir til þess að leysa 

verkefnið. Nemendurnir höfðu mikla trú á eigin getu og að þeir myndu finna góða leið og 

lausn á endanum. Mistök eru jákvæð í augum þessa hóps og hann tekur áskorunum fagnandi 
(Dweck, 1999). Ljóst er að fyrri hópurinn býr yfir fastmótuðu hugarfari og sá seinni vaxandi 

hugarfari. Nemendur sem tilheyrðu seinni hópnum tóku vel á móti hindrunum og litu á þær 

sem tækifæri til að láta reyna meira á hæfni sína og getu. Nemendur í fyrri hópnum gáfust 
hins vegar fljótt upp og kenndu sjálfum sér um þegar þeir gerðu villur.   

Markmið sem byggja á frammistöðu (e. performance goal) og markmið sem byggja á 
árangri (e. learning goal) tengjast vaxandi- og fastmótuðu hugarfari. Markmið sem byggja á 
frammistöðu snúast um að fá jákvæð viðbrögð við hæfni og að koma í veg fyrir neikvæð 

viðbrögð. Nemendur sem setja sér markmið byggð á frammistöðu langar að líta út fyrir að 

búa yfir góðri greind. Þeir gera það með því að velja auðveld viðfangsefni, eða erfið 
viðfangsefni sem þeir eru vissir um að þeir ráði við og þeir forðast að gera mistök. Hins vegar 

byggja markmið sem eru árangursmiðuð á þeirri hugmynd að nemendur auki hæfni sína og 

færni. Nemendur sem vinna að markmiðum sem byggja á árangri langar að öðlast nýja hæfni 

og skilning (Dweck og Elliott, 1983; Elliott og Dweck, 1988). 
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Elliott og Dweck (1988) gerðu rannsókn á hugarfari nemenda í stærðfræði út frá 

markmiðunum tveimur. Nemendur unnu verkefni sem annað hvort höfðu frammistöðu-

miðuð markmið eða árangursmiðuð markmið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 
markmið sem byggja á frammistöðu kalla frekar fram fastmótað hugarfar. Sumir nemendur 

fengu þau skilaboð að þeir hefðu getu til að standa sig vel í verkefninu. Öðrum var sagt að 

geta þeirra við að leysa verkefnið væri ekki mikil. Skilaboðin skiptu nemendur sem unnu 
verkefnin út frá árangursmiðuðum markmiðum engu máli. Það skipti ekki máli hvort þeir 

höfðu fastmótað eða vaxandi hugarfar. Skilaboðin skiptu nemendum sem unnu verkefnin út 

frá frammistöðumiðuðum markmiðum með fastmótað hugarfar miklu máli, þeir gáfust fljótt 

upp. Niðurstöðurnar gefa til kynna að árangursmiðuð markmið ýta undir vaxandi hugarfar 

þar sem áherslan er á að læra í stað þess að sýnast vera gáfaður. Bandura & Dweck (1985) 

komust að því að nemendur með vaxandi hugarfar voru líklegir til þess að setja sér 

árangursmiðuð markmið í stærðfræðinámi sínu.  

Niðurstöður Dweck (2015) um hugarfar nemenda í stærðfræði leiða í ljós að hugarfar 

nemenda og með hvaða augum þeir líta á hæfni sína og getu skiptir meginmáli þegar kemur 
að áhugahvöt þeirra og árangri. Enn fremur komst Dweck (2015) að því að þegar hugarfar 
nemenda breytist úr fastmótuðu í vaxandi hugarfar þá eykst árangur þeirra. Rannsóknir 

hennar sýndu einnig fram á að nemendur með vaxandi hugarfar ná betri árangri í stærðfræði 
en nemendur með fastmótað hugarfar. Þegar nemendur einbeita sér að ferlinu sem námið 
felur í sér, svo sem að leggja hart að sér og að prófa nýjar leiðir og aðferðir, efla þeir vaxandi 

hugarfar sitt (Dweck, 2015).  

Vaxandi hugarfar annars vegar og fastmótað hugarfar hins vegar leiða til mismunandi 

námshegðunar. Nemendur sem líta á vitsmuni sem fastmótaðan eiginleika eiga það til að 
finnast greind og að líta út fyrir að vera greindur, vera mikils virði. Þeir forðast mikilvæg 

námstækifæri ef þeir sjá fram á það að þeim muni ekki ganga vel. Nemendur með vaxandi 

hugarfar nýta þessi mikilvægu en jafnframt krefjandi námstækifæri til þess að efla færni sína. 
Þeir horfa öðrum augum á mistök, villur og áskoranir í námi en aðrir (Dweck, 2010). 
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4 Áhrif hugarfars á stærðfræðinám 

Bandura (1997) segir að trú nemenda á eigin getu og hugarfar þeirra í tilteknum aðstæðum 
hafi áhrif á hvernig þeir takast á við ný viðfangsefni. Hugarfar nemenda hefur áhrif á 

námshæfni þeirra. 

 Það er margt sem á sér stað í heilanum þegar nýrrar þekkingar er aflað. Rafstraumur í 
heilanum þeytist af stað yfir taugamót og tengir saman mismunandi svæði heilans. Þegar 

lærdómur er merkingarbær myndast varanlegar taugatengingar í heilanum. Þegar lærdómur 

er grunnur og fer fram aðeins einu sinni geta tengingar taugamótanna þurrkast í burtu. 

Taugamótin virkjast þó þegar hvers konar lærdómur á sér stað (Boaler, 2016). Taugamót 

heilans eflast í hvert sinn sem nemandi gerir villu í stærðfræði. Þetta sannar mikilvægi og 

mátt mistaka. Þrátt fyrir það halda nemendur að þegar þeir gera villu þýði það að þeir séu 

ekki góðir í stærðfræði eða að þeir séu ekki gáfaðir (Boaler, 2016). Þau áhrif sem mistök hafa 

á heilann eru afgerandi og mikilvæg – það er einmitt þá sem heilinn vex (e. brain growth). 

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og kennarar þurfa að sýna nemendum fram á að 

stærðfræði snýst ekki eingöngu um að fá rétt svar.   

Niðurstöður úr heilarannsókn (Moser, Schroder, Heeter, Moran og Lee, 2011) leiddu í 

ljós að heilinn getur brugðist við á tvo mismunandi vegu þegar mistök eða villur eru gerðar. 
Þessi heilaviðbrögð nefnast ERN viðbrögð (Error-related negativity) og Pe viðbrögð (Error-

related positivity). ERN viðbrögð lýsa sér sem aukin rafmögnuð virkni þegar heilinn skynjar 

átök milli rétts viðbragðs og villu. Þessi heilavirkni á sér stað hvort sem einstaklingur gerir sér 
grein fyrir að hann hafi gert mistök eða ekki. Pe viðbrögð eru heilamerki sem endurspegla 

meðvitaða athygli að mistökum. Þetta á sér stað þegar einstaklingur gerir sér grein fyrir að 
hann hafi gert mistök og meðvituð athygli beinist að mistökunum. Af þessu má sjá að það 
skiptir ekki máli hvort nemendur taki eftir því þegar þeir gera mistök – heili þeirra vex samt 

sem áður. Heilinn vex þegar mistök eru gerð vegna þess að þá eiga átök sér stað í heilanum, 
heilinn fær því úr ýmsu að moða og þá vex heilinn sem mest (Boaler, 2016). Moser og félagar 
(2011) skoðuðu einnig heilaviðbrögðin tvö í tengslum við hugarfar nemenda. Niðurstöður 

þeirra sýndu fram á það að ERN viðbrögðin og Pe viðbrögðin í heila nemenda voru meiri 
þegar þeir gerðu villur heldur en þegar þeir svöruðu rétt. Einnig komust þeir að því að 

heilavirkni nemenda með vaxandi hugarfar voru mun meiri þegar þeir gerðu mistök en 

nemenda með fastmótað hugarfar. Á mynd 1 má sjá heilavirkni nemenda, þegar þeir gera 
mistök, með vaxandi hugarfar annars vegar og fastmótað hugarfar hinsvegar. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom einnig fram að nemendur með vaxandi hugarfar voru meðvitaðri um 

villur sínar heldur en nemendur með fastmótað hugarfar. Þar af leiðandi voru þeir líklegri til 
þess að leiðrétta mistökin (Moser o.fl., 2011). Heilann þarf að þjálfa líkt og aðra vöðva. Að 

gera mistök hefur mikil áhrif á heila nemenda og nám þeirra. Líkt og niðurstöður 
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rannsóknarinnar gefa til kynna þjálfast heilinn þegar við gerum mistök. Enn fremur hefur 

vaxandi hugarfar áhrif á þetta tvennt. Mikilvægt er að nemendur trúi á sjálfa sig þegar þeir 

mæta áskorunum og öðlist þá sýn að mistök eru gagnleg því það er þá sem heili þeirra vex og 
þeir þurfa að vera óhræddir við að læra af mistökum sínum. 

 

 

Mynd 1. Munur á heilavirkni nemenda með vaxandi- og fastmótað hugarfar. 
(Þýðing á mynd Boaler, 2016, í bókinni Mathematical Mindsets, bls. 12). 

 

Boaler (2016) segir að nemendur nálgist stærðfræði á ólíkan hátt eftir því hvort þeim gengur 
vel eða illa að læra hana. Þeim sem gengur vel nálgast oftar stærðfræði með löngun til þess 

að skilja hana og sjálfstraust til þess að reyna að ráða fram úr stærðfræðilegum 

viðfangsefnum. Þeir sem ná árangri í stærðfræði leita að mynstrum, samböndum og 
tengslum. Samkvæmt Boaler (2016) nálgast þessir nemendur stærðfræði með 

stærðfræðilegu hugarfari, með þá vitneskju í farteskinu að stærðfræði er námsgrein sem 

snýst um að vaxa og þroskast sem námsmaður og að hlutverk þeirra er að læra og hugsa um 
nýjar hugmyndir. Nemendur þurfa að læra að rækta með sér þetta hugarfar strax við fyrstu 

kynni af stærðfræði. Ef kynni nemenda af stærðfræði eru einungis stuttar spurningar þá geta 

þeir ekki séð það hlutverk sem stærðfræði hefur fyrir alhliða þroska þeirra og nám. Þá þróast 
oft sú hugmynd með nemendum að stærðfræði sé námsgrein sem þeir annaðhvort geta náð 

tökum á eða ekki. Þegar nemendur fá að kanna ýmsar leiðir, spyrja spurninga og huga að 

tengslum þá öðlast þeir þá sýn að stærðfræði snýst um hugsun, skilningarvit og þroska 

(Boaler, 2016). Þetta kemur heim og saman við það sem áður kom fram um vaxandi 

hugarfar. Það sem einkennir nemendur með vaxandi hugarfar í stærðfræði er meðal annars 

Fastmótað hugarfar Vaxandi hugarfar 
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að þeir skilja að stærðfræði er viðamikil námsgrein sem býður upp á fjölbreyttar leiðir, 

framsetningar og útfærslur og reynir á skilningarvit og rökhugsun.  

Öflugir hugsuðir eru þeir sem hugsa rökrétt, mynda tengingar og nota rými, gögn og 
tölur á skapandi hátt (Boaler, 2016). Allir geta lært stærðfræði líkt og Boaler (2016) segir í 

bók sinni Mathematical Mindsets, það fæðist enginn með „stærðfræði-heila“ eða 

„stærðfræðihæfileika“. Enginn kann stærðfræði við fæðingu og engan skortir þann hæfileika 
til að læra stærðfræði. Boaler (2016) tekur dæmi um Albert Einstein. Einstein fæddist ekki 

með stærðfræðihæfileika, hann gerði ótal mistök og margar villur. Sem dæmi má nefna þá 

lærði hann ekki að lesa fyrr en hann varð 9 ára. Einstein taldi árangur sinn koma frá 
mistökunum sem hann gerði og þrautseigju sinni að halda áfram þrátt fyrir mistökin. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er einnig lögð 

áhersla á gildi mistaka, þar segir að: „mistök skapa nemendum tækifæri til að læra af þeim, 
greina hvað fór úrskeiðis og þannig styrkja þeir skilning sinn á stærðfræði“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: bls. 218). Margar rannsóknir virðast leiða í ljós mikilvægi 

mistaka. Allir nemendur hafa jafn mikla getu til að læra stærðfræði. Mikilvægt er því að 
kennarar og kennsluaðferðir þeirra styðji við þetta hugarfar gagnvart mistökum.  
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5 Kennsluaðferðir sem styðja við vaxandi hugarfar 

Umfjöllunin hér á undan beinir athygli að mikilvægi vaxandi hugarfars í stærðfræðinámi 
nemenda. Þá er brýnt að skoða hvaða leiðir er hægt að fara til þess að styðja við vaxandi 

hugarfar, árangur nemenda í stærðfræði og trú þeirra á eigin styrkleika. Fyrst verður fjallað 

um hlutverk stærðfræðikennarans og svo verður varpað ljósi á ýmsar ákjósanlegar 
kennsluaðferðir. Bent er á bækur eftir Jo Boaler og Carol Dweck, þar má kynna sér vaxandi 

hugarfar sem og kennsluaðferðir sem styðja við vaxandi hugarfar. Einnig er hægt að fá 

hugmyndir á vef Boaler: www.youcubed.com. 

5.1 Hlutverk kennarans 

Þegar stærðfræðikennsla á að styðja við vaxandi hugarfar er mikilvægt að verkefni og 

kennsluaðferðir séu búin til með það í huga. Það er erfitt fyrir nemendur að tileinka sér 
vaxandi hugarfar þegar verkefni þeirra eru sett þannig fram að við þeim er einungis einn 

svarmöguleiki (Boaler, 2016). Nemendur efla ekki vaxandi hugarfar sitt þegar þeir þurfa að 

hafa lítið fyrir því að ná árangri eða þegar þeir gera aldrei mistök eða villur. Nemendur þurfa 
að taka virkan þátt í eigin námi og þeir þurfa að fá að nota hæfileika sína til fulls. Það er ekki 
hægt að gefa nemendum vaxandi hugarfar. Þeir öðlast það sjálfir ef kennarinn notar 

árangursríkar kennsluaðferðir. Mikilvægt er að kenna nemendum að meta nám, áskoranir og 
áreynslu og að nýta mistök sem leiðir til leikni í stað þess að einblína á gáfur (Dweck, 1999). 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) er fjallað um að hlutverk stærðfræðikennara sé að skapa nemendum aðstæður til 
merkingabærs náms. Kennarar eiga að stuðla að því að nemendur öðlist hæfni í stærðfræði 

og að þeir séu virkir þátttakendur í að sannreyna, setja fram og rannsaka tilgátur. Enn fremur 

þarf stærðfræðikennari að taka mikinn þátt í vinnu nemenda sinna, eiga í skoðanaskiptum 

við þá og vera fyrirmynd að tungumáli stærðfræðinnar. Í námskránni kemur einnig fram að 

mikilvægt er að kennarinn velji viðfangsefni sem ýta undir að nemendur noti fyrri þekkingu 
sína til þess að þróa nýjar aðferðir við úrlausn verkefna. Brýnt er að huga að innihaldi 

verkefnanna – þau þurfa að vekja áhuga nemenda og vera nógu krefjandi fyrir þá.  

Það er greinilegt að það þarf að huga að mörgu við stærðfræðikennslu. Mikilvægt er að 
skapa aðstæður fyrir samræður um stærðfræði, velja eða búa til verkefni sem gaman er að 
leysa og við lausn þeirra reyni á þrautseigju og gagnrýna og skapandi hugsun. Einna 

mikilvægast er að hafa getu nemenda í huga og að taka tillit til fjölbreytileika þeirra. Því er 

mikilvægt fyrir alla nemendur að það reyni á og krefjandi sé að leysa stærðfræðiverkefni. Það 

er þá sem reynir mest á heilann. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013) eiga hugmyndir allra nemenda að vera metnar að 

verðleikum og er það á ábyrgð stærðfræðikennara að sjá til þess að aðstæður og umhverfi 
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hvetji til náms. Kennsluhættir eiga að vera skipulagðir með það að leiðarljósi að stærðfræði 

er skapandi grein. Hún er öflugt tæki til gagnrýninnar hugsunar og röksemdarfærslu. 

Stærðfræðinemendur verða að vera virkir þátttakendur í náminu, læra af framlagi annarra 
sem og sínu eigin á uppbyggjandi hátt. Sjá má að aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) kveður skýrt á um hlutverk stærðfræðikennara og rímar 

það vel við hversu miklu máli skipulag og kennsluaðferðir kennara gegna við að styðja 
nemendur við að öðlast vaxandi hugarfar. Þegar kennari vill stuðla að því hugarfari hjá 

nemendum sínum þarf hann að byggja kennslustundina upp á árangursríkan hátt, ekki 

einungis með það í huga að kenna nemendum stærðfræði heldur einnig að þeir verði öflugir 

hugsuðir. 

Hvernig er þá best að styðja við vaxandi hugarfar nemenda í stærðfræði? Boaler (2016) 

segir ljóst að áður en börn hefja nám í grunnskóla sé mikilvægt að þau fái að leika sér með 
púsluspil, form og tölur og hugsa um samhengi þar á milli. Að hennar mati verður breyting á 

þegar í grunnskóla er komið. Þá er oftar en ekki farið að kenna nemendum formlegar 

stærðfræðiaðferðir, þær sem notaðar eru til þess að leggja saman, draga frá, margfalda og 
deila. Á þessum tímamótum dvínar vaxandi hugarfar nemenda oft og þeir þróa með sér 
fastmótað hugarfar í staðinn. Þá er afar áríðandi að grípa inn í og kynna stærðfræði sem 

sveigjanlega námsgrein sem snýst um rökhugsun og skilning. Þar gegna bæði kennarar og 
foreldrar lykilhlutverki (Boaler, 2016). 

 

5.2 Hvatning kennara 

Kennarar hafa mikil áhrif á nemendur sína. Þeir eru þeim fyrirmynd og hafa mikið vald til 

þess að móta þá. Samskipti kennara og nemenda eru afar mikilvæg og gegna merkingarbæru 

hlutverki í námi nemendanna. Í nýlegri rannsókn var upplifun íslenskra nemenda á 
skólatengdri hvatningu könnuð í tengslum við trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi (Elsa 

Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013). Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti nemenda taldi sig fá jákvæða hvatningu frá 

kennurum sínum og fannst þeim kennararnir hvetja sig til þess að vera eins góð og þau 

mögulega gætu. Mikil tengsl voru á milli trúar nemenda á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 
og skólatengdrar hvatningar. Stúlkur töldu sig þó hafa meiri trú á eigin getu til sjálfstjórnunar 

í námi en drengir og tengslin milli hvatningar og trúar á eigin getu voru sterkari hjá þeim þó 

svo að bæði kynin teldu sig fá álíka mikla hvatningu frá skólanum. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að jákvætt samband var á milli hvatningar kennara og trú nemenda á 

eigin getu í námi og virðast þeir því vera að vinna í anda aðalnámskrár. Í aðalnámskrá 
grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) eru áherslur lagðar á námshæfni 
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nemenda og viðbrögð kennara. Þar segir að skólinn eigi að styrkja nemendur í því að þeir 

tileinki sér námshæfni sem nýtist þeim út lífið. Þá kemur fram að námshæfni nemenda byggir 

á trú þeirra á eigin getu í námi og hæfileikum til að nota hæfni sína á fjölbreyttan hátt. Einnig 
kemur þar fram að viðbrögð kennara við ólíkum lausnaleiðum nemenda og hugmyndum 

þeirra hafa ákveðin áhrif á námssamfélagið og bekkjarmenninguna. Eins og kom fram í 

rannsókn Dweck (1999) þá hafa nemendur með vaxandi hugarfar trú á getu sinni. Það er í 
samræmi við niðurstöður rannsóknar Elsu o.fl. (2013) sem leiddu í ljós að nauðsynlegt er að 

kennarar hvetji nemendur á viðeigandi hátt.  

Líkt og áður hefur verið nefnt eru mistök afar mikilvæg fyrir nám og vöxt heilans. Enn 
mikilvægara er þó að nemendur hafi vaxandi hugarfar þegar þeir gera mistök. Það er þá sem 

heilinn vex mest. Mistök draga ekki úr nemendum sem búa yfir vaxandi hugarfari heldur líta 

þeir á þau sem áskorun og halda áfram. Kennarar ættu því að vilja að nemendur sínir geri 
mistök og villur. Þeir þurfa því að gefa nemendum verkefni sem er krefjandi að leysa og 

viðfangsefni sem valda ójafnvægi í heilanum. Kennarar verða einnig að tileinka sér jákvæð 

skilaboð og hvatningu um mistök og villur. Hvatning sem þessi er afar mikilvæg til þess að 
vinna bug á ranghugmyndum um að mistök séu neikvæð, að rétt svör séu mikilvægust í 
stærðfræði og að þau séu birtingarmynd greindar og gáfnafars (Boaler, 2016). Þannig má 

meðal annars stuðla að vaxandi hugarfari og breyttri skoðun gagnvart mistökum.  

Eitt það öflugasta sem kennarar geta gert þegar kemur að hvatningu er að breyta 
skilaboðum sínum um mistök og villur í stærðfræði. Það hefur frelsandi áhrif á nemendur 

þegar kennarar kenna þeim að mistök eru jákvæð (Boaler, 2016). Af þessu má draga þá 

ályktun að ef nemandi heyrir „Vá! Þú gerðir engar villur“ ýti það undir fastmótað hugarfar og 

þá hugmynd að þeir sem gera engar villur séu gáfaðir. Í staðinn er gott að segja „Ó! Þú gerðir 
engar villur, þá verð ég að finna erfiðara verkefni fyrir þig“. Mikilvægt er að minna nemendur 

á að heilinn þeirra er að vaxa þegar þeir gera mistök. Á mynd 2 má sjá hugmyndir að 

hvatningu í anda vaxandi hugarfars. 
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Mynd 2. Að hvetja nemendur. (Þýðing á mynd Carol Dweck, 2015, sótt af 
https://www.edweek.org/ew/articles/2015/09/23/carol-dweck-revisits-the-growth-
mindset.html). 

 

Vaxandi hugarfar 
Segðu þetta: 

Að hvetja nemendur 

Fastmótað hugarfar 
Ekki þetta: 

„Þegar þú lærir nýjar aðferðir 
við að leysa verkefni, þá vex  
stærðfræðiheilinn þinn“ 

„Þegar þú hugsar eða segir „Ég 
er ekki stærðfræði týpa“ bættu 
þá við orðinu „ennþá“.“ 

„Þegar þér finnst stærðfræði vera 
erfið þá ert þú að finna fyrir 
heilanum þínum vaxa“  

„Markmiðið er ekki að skilja 
allt undireins. Markmiðið er 
að dýpka skilninginn smátt 
og smátt. Hvað getur þú 
prófað næst?“ 

 

„Stærðfræði er ekki fyrir alla. Gerðu 
bara þitt besta.“ 

„Þetta er allt í lagi, kannski er stærðfræði 
bara ekki einn af styrkleikum þínum“ 

„Ekki hafa áhyggjur, þú nærð þessu ef þú 
heldur áfram að reyna.“* 

*Ef nemendur eru að nota rangar 
aðferðir þá er ekki líklegt að þeir nái 
tökum á viðfangsefninu. Þeim geta einnig 
fallist hendur ef að erfiði þeirra skilar 
engum árangri.  

„Vel gert! Þú reyndir þitt besta.“* 

*Ekki samþykkja minna en bestu 
frammistöðu nemenda þinna. 
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5.3 Að stuðla að vaxandi hugarfari 

Það er stanslaus vinna að styðja við vaxandi hugarfar nemenda. Mikilvægt er að kennarar 
tileinki sér vaxandi hugarfar sjálfir. Þeir eiga eftir að gera mistök og hindranir munu mæta 

þeim í kennslunni. Þá er brýnt að hafa í huga að læra má af því og endurskoða þær 

kennsluaðferðir sem notaðar voru (Brock og Hundley, 2016). Kennarar sem búa yfir vaxandi 

hugarfari hræðast ekki að mistakast í kennslunni. Þeir vita að það er þá sem þeir læra mest 
og geta þannig fundið nýjar og betri leiðir. 

Það hefur jákvæð áhrif á árangur nemenda þegar kennarar styðja við vaxandi hugarfar 

þeirra. Það styrkir einnig samband þeirra við nemendur og hefur jákvæð áhrif á skólabraginn 
(Brock og Hundley, 2016). Það er afar mikilvægt að nemendur séu vinnusamir og trúi að þeir 

geti náð árangri í námi sínu. Það hefur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda þegar 

námstækifærin eru áhugaverð, merkingarbær, aðgengileg og þroskandi. Þannig efla 
nemendur vaxandi hugarfar sitt. Líkt og áður hefur verið nefnt er vaxandi hugarfar það þegar 

einstaklingar setja óttann við að mistakast til hliðar og einbeita sér að því í staðinn að tileinka 

sér lærdóminn (Brock og Hundley, 2016). Áður en hafist er handa við að innleiða vaxandi 
hugarfar í kennslu þarf kennarinn að setja sér markmið og afla sér þekkingar um hugarfarið 

(Brock og Hundley, 2016). 

Allir búa bæði yfir vaxandi hugarfari og fastmótuðu hugarfari á mismunandi sviðum í lífi 
sínu. Líklega er enginn sem býr einungis og alltaf yfir vaxandi hugarfari á öllum sviðum lífs 
síns. Til þess að öðlast vaxandi hugarfar er því mikilvægt að vera meðvitaður um fastmótað 

hugarfar sitt. Þegar einstaklingur áttar sig á hvenær fastmótað hugarfar tekur yfir og hvers 
vegna og tekur meðvitaða ákvörðun um að breyta hugsunum sínum nálgast hann vaxandi 
hugarfar óðfluga (Dweck, 2015). Það er mikilvægt að ræða um fastmótað hugarfar á 

opinskáan hátt, án fordóma. Mikilvægt er að nemendur séu meðvitaðir um hugsanir sínar og 
reyni að stjórna þeim á jákvæðan hátt. Það er ekki gott ef nemendur þróa með sér fastmótað 

hugarfar gagnvart vaxandi hugarfari. Því verður að varast að tala um fastmótað hugarfar á 

neikvæðan hátt. 

Mikilvægt er að það reyni á nemendur að fást við námsefni og að þeir gefi sér góðan 

tíma til að leysa verkefnin. Ef það er ekki nógu krefjandi að leysa verkefni þá getur það leitt 
til þess að nemendur þrói með sér fastmótað hugarfar. Ekki er gott ef nemendur öðlast þá 

tilfinningu að ef einhver er fljótur með verkefni og þarf lítið að leggja á sig þá sé það merki 

um að hann sé klár. Til þess að koma í veg fyrir þetta verða kennarar að vera meðvitaðir um 
þá nemendur sem hafa náð góðum tökum á námsefninu og hafa verkefni til taks sem reyna 

meira á þá (Dweck, 2010). Til þess að styðja við vaxandi hugarfar nemenda er mikilvægt að 
þeir fái tækifæri til að takast á við verkefni sem krefjandi er að leysa. Það er hægt að gera 

með ýmsum hætti. Í stað þess að gefa þessum nemendum fleiri verkefni geta þeir dýpkað 
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skilning sinn á viðfangsefninu sem verið er að vinna með. Boaler (2016) hvetur nemendur 

sem hafa náð góðum skilningi á ákveðnu viðfangsefni að þróa það og stækka. Nemendur 

hennar fá þá algjört frelsi til þess að breyta átt verkefnanna og þannig dýpka þeir skilning 
sinn og þekkingu. Á þennan hátt er hægt að koma í veg fyrir að nemendur sem eru fljótir 

með verkefni, sem lagt er fyrir alla, þrói með sér fastmótað hugarfar og að aðrir telji þá klára 

eingöngu vegna þess að þeir voru fljótir. Þessir nemendur fá tækifæri til að prófa sig áfram, 
dýpka skilning sinn og hafa áhrif á eigið nám á skapandi hátt. 

 

5.4 Allir geta lært stærðfræði 

Minnst hefur verið á í umfjölluninni að allir geta lært stærðfræði, enginn fæðist sem 

stærðfræðisnillingur. Þegar styðja á við vaxandi hugarfar er mikilvægt að byrja á því að kynna 

nemendum muninn á vaxandi hugarfari og fastmótuðu hugarfari. Einnig er mikilvægt að 

móta bekkjarandann og skipuleggja kennslustofuna í anda vaxandi hugarfars (Brock og 

Hundley, 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það hefur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda að læra 
um hugtakið vaxandi hugarfar (Brock og Hundley, 2016; Dweck, 2015). Kynna má nemendum 

vaxandi hugarfar á margvíslegan hátt. Boaler (2016) talar um í bók sinni, Mathematical 
mindsets, að kennari nokkur hafi látið nemendur krumpa blað og kasta því svo í átt að 
kennaratöflunni - til að losa um tilfinningar sínar gagnvart stærðfræði. Næst lét kennarinn 

nemendur sækja blöðin sín, slétta úr þeim og lita svo eftir krumpunum á blaðinu. Kennarinn 

bað nemendur um að geyma blöðin í möppunum sínum til þess að minna sig á mikilvægi 
mistaka (Boaler, 2016). Þessa aðferð mætti nýta sem kveikju að kennslu um vaxandi 

hugarfar. Með þessu eru mistök gerð sjónræn og blaðið líkist heila þegar krumpurnar hafa 

verið litaðar. 

Kynna má yngri nemendum vaxandi hugarfar með samstæðuleik. Nemendur vinna í 

hópum og fá spjöld með setningum og eiga að para við rétt hugarfar. Sem dæmi má nefna 

getur staðið: „Stærðfræði er ekki fyrir mig“ á einu spjaldi,  „jákvætt viðhorf er mikilvægt í 
námi“ á öðru. Nemendur eiga svo að ákveða hvor setningin passar við fastmótað hugarfar og 

vaxandi hugarfar. Eldri nemendur geta gert það sama en þegar þeir hafa parað setningarnar 

við rétt hugarfar þá geta þeir breytt setningunum sem einkenndu fastmótað hugarfar yfir í 
vaxandi hugarfar. Til dæmis er hægt að breyta setningunni „Ég er ekki góður í þessu“ yfir í 

„Ég þarf að æfa mig betur í þessu“ (Brock og Hundley, 2016). 

Það er ekki nóg að segja nemendum frá vaxandi hugarfari í eitt skipti og fylgja því svo 

ekki eftir. Mikilvægt er að kennari skipuleggi námsumhverfið og bekkjarbraginn í takt við 
vaxandi hugarfar. Líkt og áður hefur verið greint frá er ein leið að veita viðeigandi hrós og 



 

22 

hvatningu. Rannsóknarniðurstöður Dweck (2010) hafa leitt í ljós að þegar nemendum er 

hrósað fyrir námsferlið sem þeir fara í gegnum, áreynsluna, aðferðirnar sem notaðar voru, 

vinnusemi og þrautseigju sína hefur það jákvæðari afleiðingar en þegar nemendum er hrósað 
fyrir að vera klárir, fljótir með verkefni eða fyrir rétt svör. Kennarar ættu því einnig að leggja 

áherslu á að það að vera fljótur að læra þýðir ekki endilega að nemandi sé klárari en aðrir 

eða hafi betri þekkingu á námsefninu. Nemendur sem taka lengri tíma í að leysa verkefni en 
aðrir öðlast oft dýpri skilning á viðfangsefninu (Dweck, 2010).  

Menntamálastofnun (e.d.) hefur látið útbúa veggspjöld um jákvætt hugarfar. Þessi 

veggspjöld má hengja upp á vegg í kennslustofum og þannig hafa jákvæð áhrif á 
bekkjarbraginn. Á þeim er ýmis fróðleikur um áhrif hugarfars á líðan nemenda og árangur í 

námi. Nemendur eru hvattir til þess að tileinka sér jákvætt hugarfar á ýmsum sviðum 

námsins, svo sem gagnvart sjálfum sér sem námsmönnum, kennurum, námsgreinum og 
skólanum. Þar kemur einnig fram hversu mikilvægt það er að nemendur trúi á eigin getu og 

gefist ekki upp þó svo að áskoranir eða hindranir mæti þeim í náminu. Að hafa þessi 

veggspjöld uppi á vegg í skólastofunni getur verið góð áminning fyrir nemendur þegar þeir 
eiga í basli við eitthvað eða vantar hvatningu til þess að trúa á sig sjálfa í náminu. Það getur 
ýtt undir fastmótað hugarfar þegar á veggspjöldum, sem hanga uppi á vegg, er langur listi yfir 

það sem er bannað að gera í skólanum eða skólastofunni (Brock og Hundley, 2016). Jákvæð 
skilaboð líkt og á veggspjöldum Menntamálastofnunar ýta frekar undir vaxandi hugarfar en 
veggspjöld sem innihalda neikvæð skilaboð. 

Brock og Hundley (2016) tala um hve bekkjarumhverfið getur verið stór þáttur við að búa 
til aðstæður sem styðja við vaxandi hugarfar. Þær segja að mikilvægt sé að 

nemendaverkefni, sem hanga uppi á vegg, séu ekki fullkomin eða án mistaka. Gott er að 
vinnan sem liggur að baki verkefnanna sé sýnileg. Sem dæmi má nefna för eftir strokleður, 

pennastrik yfir villum og svo framvegis. Einnig má nefna að það getur skipt máli hvernig 

uppröðun borða er í skólastofunni. Uppröðun sem býður upp á samvinnu nemenda ýtir 
frekar undir vaxandi hugarfar. Gott er að hafa skilaboð sem eru í anda vaxandi hugarfars uppi 

á vegg – líkt og „Gerðu mistök“ eða „Áskoranir hjálpa heilanum mínum að vaxa“. Ef pláss 

skólastofunnar býður upp á er hægt að búa til fjölbreytt rými í stofunni. Sófahorn, rólegt 
horn þar sem nemendur geta fengið hljóðeinangrandi heyrnatól til einbeitingar, litlar töflur 

fyrir nemendur til þess að búa til hugarkort eða fyrir aðra hugmyndavinnu. Allt eru þetta 

dæmi um mismunandi rými sem bjóða upp á fjölbreytt námsumhverfi og námsstíl (Brock og 
Hundley, 2016). 

Dweck (2010) segir að kennarar verði að byggja upp bekkjaranda þar sem áskoranir eru 

skemmtilegar og spennandi þar sem auðveld verkefni eru ekki jafn gagnleg fyrir heilann. 
Kennarar ættu að grípa tækifærið, þegar nemendur eiga erfitt með verkefni eða gera mistök, 
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og ræða um villur, mistök og áskoranir og gera þannig nemendum ljóst að þetta eru tækfæri 

til náms. Kennarar þurfa að hvetja nemendur til að prófa aðrar aðferðir og að taka sér tíma 

til þess að hugsa um hvað þeir geta reynt næst (Dweck, 2010). Mikilvægt er að ræða við 
nemendur um mistök á jákvæðan hátt og minna þá endurtekið á að þegar þeir gera mistök 

þá vex heilinn þeirra og það er þá sem þeir læra mest.  

Það skiptir miklu máli að foreldrar eða aðrir forráðamenn nemenda séu meðvitaðir um 
áherslur kennarans. Kennari getur unnið hörðum höndum að efla vaxandi hugarfar nemenda 

sinna en það getur skemmt mikið fyrir ef skilaboðin sem þeir fá heima fyrir eru í anda 

fastmótaðs hugarfars. Margir gera sér ekki grein fyrir að skilaboð þeirra til barna ýta undir 
fastmótað hugarfar. Því er mikilvægt að láta foreldra og forráðamenn vita af því að lögð er 

áhersla á vaxandi hugarfar í námi barnanna og kynna þeim hvað felst í því (Brock og Hundley, 

2016). Sem dæmi má nefna eru eflaust margir foreldrar sem vita ekki að skilaboð líkt og „þú 
ert svo klár“ eða „snillingur! Þú ert svo fljót/ur að reikna“ ýta undir fastmótað hugarfar. Þetta 

má auðveldlega leiðrétta og mikilvægt er að kennarar og foreldrar vinni saman þar sem 

hagsmunir barnanna ættu alltaf að vera í fyrirrúmi. 

 

5.5 Mistök eru tækifæri til náms 

Í stærðfræðikennslu er mikilvægt að nálgast mistök sem eðlilegan og mikilvægan þátt í 
náminu. Því er gott að ræða um mikilvægi mistaka með nemendum, það er meðal annars 

hægt að gera með því að segja þeim frá atburðum sem hafa gerst þar sem mistök voru 

lykilatriði. Sem dæmi má nefna er hægt að ræða um Albert Einstein líkt og áður hefur verið 
nefnt. Einnig er hægt að tala um höfund metsölubókanna um Harry Potter, J.K. Rowling, en 

hún fékk margar hafnanir og það var ýmislegt sem gekk ekki upp hjá henni áður en bækurnar 

um Harry Potter slógu svo í gegn. Það skiptir miklu máli að nemendur skilji að mistök eru 
tækifæri til náms. Auk þess er mikilvægt að kennari sé fær um að leiða nemendur í gegnum 

mistök. Kennari ætti ekki að laga villur nemenda fyrir þá heldur hjálpa þeim að vinna sig í 
gegnum verkefnið – þannig hagnast þeir af mistökunum. Góð aðferð til þess að leiða 

nemendur í gegnum verkefni sem þeim finnst erfið er að hafa þá reglu að þeir eigi að biðja 

þrjá félaga fyrst um aðstoð og svo kennarann. Einnig er áhrifaríkt að nota opnar spurningar 
um hvers vegna aðferðin gekk ekki upp. Sem dæmi um opnar spurningar af þessu tagi eru: 

„Hvers vegna heldur þú að þetta hafi gerst?“, „er önnur aðferð sem þú getur prófað?“ og 

„hvernig heldur þú að þú gætir komið í veg fyrir þessi mistök næst?“. Auk þess er gott að fá 
nemendur til að skrifa hugleiðingar um hvað gekk vel og hvað hefði mátt fara betur. Síðast 

en ekki síst ætti að nota mistök sem hluta af kennslu. Þegar kennari verður var við mistök þá 
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notar hann það sem sýnidæmi og fer með nemendum í gegnum verkefnið og fær nemendur 

til að vera virka þátttakendur í ferlinu (Brock og Hundley, 2016). 

Mikilvægt er að nota mistök sem hluta af námi og kennslu þegar unnið er með vaxandi 
hugarfar. Til að byrja með getur kennari til dæmis gefið dæmi um mistök og beðið nemendur 

um að koma auga á þau. Sem dæmi má nefna er hægt að láta nemendur bera saman tvær 

aðferðir eða svör og fá þá til þess að útskýra og rökstyðja hvor aðferðin eða svarið sé rétt. 
Nemendur verða opnari að tala um eigin mistök í stærðfræði ef þeir ræða um mistök og 

vinna saman að því að leiðrétta þau. Það styrkir einnig stærðfræðikunnáttu nemenda þegar 

þeir þurfa að rökstyðja hvers vegna ákveðin aðferð gengur upp eða ekki (Muncaster og 
Clarke, 2016). 

Þegar mistök eiga að vera eðlilegur og mikilvægur hluti af námi er gagnlegt að breyta eðli 

verkefna. Stærðfræðiverkefni ættu að reyna á og vera erfið fyrir alla nemendur til þess að 

hámarka vöxt heilans og svo nemendur myndi tengingar. Rétta leiðin er þó ekki að gera 

verkefnin erfiðari, það getur gert nemendur pirraða. Í staðinn er gott að breyta eðli 

verkefnanna – að þau hafi lágan þröskuld en hátt loft (e. low threshold, high ceiling tasks). 

Þannig verkefni eru stigbundin, allir geta gert eitthvað en þeir sem eru lengra komnir geta 
dýpkað skilning sinn. Hægt er að þyngja verkefnin ef þörf er á (Boaler, 2016).  

Líkt og fram kom í kafla fjögur þá þroskast heilinn í hvert sinn sem einstaklingur gerir 
mistök. Mikilvægi viðeigandi hróss og hvatningar hefur einnig verið reifað hér að ofan. Brýnt 
er að minna nemendur á þetta þegar þeir gera mistök í stærðfræði. Sem dæmi má nefna er 

gott að segja: „Frábært! Heilinn þinn er að þroskast“ (Boaler, 2016). Stærðfræðikennarar 
verða stöðugt að minna nemendur sína á að mistök eru jákvæð. Þeir þurfa að endurtaka 

aftur og aftur gagnsemi mistaka og það sem fer fram í heilanum þegar mistök eru gerð. 
Þannig hvetja kennarar nemendur sína til dýpri skilnings á efninu og nemendur þróa með sér 
jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar.  

Mikilvægt er að eyða þeirri hugmynd í stærðfræðikennslunni að þeir sem reikna hratt 
séu með bestan skilning á efninu. Brýnt er að skapa nemendum tækifæri til þess að öðlast 

dýpri skilning á námsefninu. Stærðfræði snýst um tengingar og sambönd, þegar nemendur 

kafa djúpt í verkefni sjá þeir tengingar milli ýmissa þátta stærðfræðinnar. Stærðfræði snýst 
ekki um grunnan skilning og hraða vinnu. Mikilvægt er að hvetja til vinnusemi. Sumir 

nemendur eru komnir lengra en aðrir vegna þess að þeir einbeita sér að verkefnum og eru 

samviskusamir (Boaler, 2016). Stigbundin verkefni ýta undir þetta. Þá fá getumiklir 
nemendur tækifæri til þess að framlengja verkefni og dýpka þannig skilning sinn. Boaler 

(2016) segir frá dæmi um hvernig nemendur hennar framlengdu verkefni í rúmfræði. 

Verkefnið kallar hún „Litaður teningur“ (e. painted cube). Verkefnið fólst í því að nemendur 

fengu sykurmola og áttu að búa til stærri tening úr þeim. Leiðbeiningarnar voru þær að 
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nemendur áttu að búa til 5 x 5 x 5 tening úr sykurmolunum. Næst áttu þeir að lita yfirborð 

molanna og svara spurningum líkt og: „Hversu margir sykurmolar eru með þrjár litaðar 

hliðar?“, „hversu margir sykurmolar eru með tvær litaðar hliðar?“, „hversu margir 
sykurmolar eru með eina litaða hlið?“ og „hversu margir sykurmolar hafa enga litaða hlið?“. 

Þegar nemendur höfðu lokið þessu sagði Boaler þeim að þeir mættu framlengja verkefnið á 

hvaða hátt sem þá langaði til. Þá komu fram ýmsar framsetningar. Einhverjir prófuðu til 
dæmis að gera pýramída úr sykurmolum og leysa þannig verkefnið um fjölda litaðra og 

ólitaðra hliða (Boaler, 2016). Þarna fengu nemendur námstækifæri til að kanna 

stærðfræðina, dýpka skilning sinn og verkefnið reyndi á alla nemendur óháð getustigi þeirra. 

  

5.6 Ég get það ekki ennþá 

Námsmat getur haft mikil áhrif á vaxandi hugarfar nemenda. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

námsmat sé í takt við kennsluaðferðir og áherslur vaxandi hugarfars. Leiðsagnarnám (e. 

formative assessment) er virkur hluti af námi nemenda. Nemendur fá leiðbeinandi endurgjöf 

í námsferlinu. Það gefur nemendum skýra mynd um hvar þeir eru staddir í náminu og 
hvernig þeir geta bætt sig – mat er gert á meðan námi stendur en ekki endilega í lok þess. 
Brýnt er að nota fjölbreyttar leiðir í námsmati. Sem dæmi má nefna sjálfsmat og jafningjamat 

(Brock og Hundley, 2016). 

Dweck (2006) talar um mikilvægi þess að kunna ekki ennþá (e. I don‘t know how to do 
this yet). Þannig er hægt að vinna bug á ranghugmyndum um mistök. Þegar nemandi gerir 

mistök í stærðfræði eða á í erfiðleikum með eitthvað og honum finnst hann því ekki hafa tök 
á ákveðinni færni þá er mikilvægt að minna nemendur á að þeir kunna ekki ennþá (Brock og 

Hundley, 2016). Þannig má hvetja nemendur til þess að takast á við áskoranir og hindranir í 

náminu. Þó þeim mistakist í fyrstu þá þýðir það ekki að þeir geti ekki tekist á við stærðfræði. 
Þeir einfaldlega eiga eftir að öðlast skilning á efninu. Þetta er einnig góð leið til þess að hægja 

á nemendum og minna þá á að mikilvægt er að dýpka skilning sinn í stað þess að vera á 
hraðferð. Þetta má flétta við leiðsagnarnám; að gefa nemendum endurgjöf um hvernig þeir 

geta bætt sig, benda þeim á hvort þeir geti notað aðra aðferð til að leysa verkefnið og 

hjálpað þeim þannig að ná tökum á efninu og verða betri námsmenn. 

Minnst hefur verið á hversu áhrifaríkt það getur verið að hafa námsumhverfið í takt við 
áherslur vaxandi hugarfars, þar með talin veggspjöld með viðeigandi hvatningarorðum. 

Gagnlegt er að hengja slagorðin „Ég get það ekki . . . ennþá“ upp á vegg skólastofunnar. Í 

hvert sinn sem nemendur segja svo „ég get þetta ekki“ eða „ég kann þetta ekki“ þá minnir 

kennarinn nemendur á veggspjaldið og bætir við „ennþá“ (Brock og Hundley. 2016). Þannig 
má hvetja nemendur til þess að halda ótrauðir áfram og láta reyna á aðrar aðferðir.  
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Áherslur aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) eru í 

takt við það sem komið hefur fram hér að ofan. Þar kemur meðal annars fram mikilvægi þess 

að nemendur þrói með sér trú á eigin getu sem og jákvætt viðhorf til stærðfræði. Nemendur 
þurfa einnig að trúa því að stærðfræði sé bæði nytsamleg og skynsamleg. Þetta þarf að vera 

til staðar til þess að nemendur öðlist viðeigandi hæfni í stærðfræði. Mikilvægi jákvæðs og 

vaxandi hugarfars hefur verið reifað. Rætt hefur verið um opin og stigbundin verkefni, 
verkefni sem hægt er að þyngja og að þannig dýpki nemendur skilning sinn. Þetta er einnig í 

samræmi við áherslur aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Þar kemur fram að kennsla verði að taka tillit til margbreytileika nemenda og hæfni 

þeirra. Kennslan þarf einnig að vekja áhuga nemenda á stærðfræði og mikilvægt er að sá 

áhugi viðhaldist. Brýnt er að kennslunni sé hagað þannig að nemendur öðlist trú á eigin 

hæfni og geti þannig beitt hæfni sinni við fjölbreytt viðfangsefni, við margvíslegar aðstæður. 

Einnig er minnst á mikilvægi mistaka í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013) en þar segir að mistök séu tækifæri til náms. Nemendur þurfa meðal 

annars að greina hvað fór úrskeiðis og þannig styrkja þeir skilning sinn. Í kaflanum var fjallað 

um ýmsar aðferðir til að réttlæta mistök og notafæra sér þau sem hluta af náminu. Sú 
hugmynd að mistök séu heftandi í stærðfræði hefur neikvæð áhrif á hugarfar og árangur 

nemenda.  



 

27 

6 Umræður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um áhrif vaxandi hugarfars á stærðfræðinám og árangur 
nemenda. Einnig hafa ýmsar kennsluaðferðir verið ræddar sem kennarar geta nýtt sér til að 

styðja við vaxandi hugarfar nemenda. Leitast var eftir að svara rannsóknarspurningunum: 

„Hvaða áhrif hefur vaxandi hugarfar á stærðfræðinám nemenda?“ og „hvaða aðferðir geta 
kennarar nýtt sér til þess að styðja við vaxandi hugarfar nemenda sinna í stærðfræði?“. 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er leiðarvísir 

kennara. Í stærðfræðihluta námskrárinnar er fjallað um mikilvægi jákvæðs hugarfars í 

stærðfræði. Þar kemur meðal annars fram að stærðfræðikennsla þarf að stuðla að ýmsum 

þáttum. Brýnt er að nemendur tileinki sér það viðhorf að með ástundun geti þeir náð valdi á 

stærðfræði og að þeir sjái að það sé gagnlegt. Mikilvægt er að nemendur trúi á eigin getu í 

stærðfræði ef þeir eiga að læra stærðfræði sér til skilnings (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013). Sjá má að samkvæmt námskránni er viðhorf og hugarfar nemenda til 

stærðfræði afar mikilvægur þáttur. Ef að nemendur eiga að ná ákveðinni hæfni eða færni í 

stærðfræði þá skiptir miklu máli að þeir beri jákvætt hugarfar til hennar.  

Einnig hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á heilanum og þeim áhrifum sem hugarfar 

hefur á árangur. Dweck (2015) rannsakaði til dæmis hugarfar nemenda í stærðfræði. 
Niðurstöður hennar leiddu í ljós að viðhorf nemenda til getu sinnar og hæfni getur haft mikil 

áhrif á áhuga þeirra og árangur. Hún komst einnig að því að árangur nemenda breytist með 

breyttu hugarfari. Þá kom í ljós að nemendur sem búa yfir vaxandi hugarfari í stærðfræði ná 
betri árangri en nemendur sem búa yfir fastmótuðu hugarfari. Þeir sem trúa því að gáfur og 

vitsmunir séu breytanlegir eiginleikar, þ.e. að hægt sé að bæta við gáfur sínar og þróa þær 
með æfingum og tíma, búa yfir vaxandi hugarfari. Þeir sem halda því fram að gáfur og 
vitsmunir séu fastmótaður eiginleiki sem ekki er hægt að breyta búa yfir fastmótuðu 

hugarfari (Dweck, 1999, 2007). Heilaviðbrögð einstaklinga með vaxandi hugarfar annars 
vegar og fastmótað hugarfar hins vegar hafa verið rannsökuð (Moser o.fl., 2011). Þar kom í 
ljós að heilavirkni einstaklinga sem bjuggu yfir vaxandi hugarfari var meiri þegar þeir gerðu 

mistök en þeirra sem bjuggu yfir fastmótuðu hugarfari. Taugamót heilans stækka í hvert sinn 
sem einstaklingur gerir mistök (Boaler, 2015). 

Niðurstöður Dweck (2015) samræmast áherslum aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í báðum tilfellum er áhersla lögð á að nemendur tileinki 
sér hæfni og getu í stærðfræði en til þess að svo verði er mikilvægt að nemendur efli jákvætt 

hugarfar, þ.e. vaxandi hugarfar. Nemendur með vaxandi hugarfar nýta námstækifæri, sem 

krefjandi er að takast á við, sem leið til að efla færni sína. Mistök, villur, áskoranir og 

hindranir eru í þeirra augum tækifæri til þess að efla getu sína og færni. Nemendur með 
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fastmótað hugarfar eru uppteknir af því að líta út fyrir að ganga vel og forðast þar af leiðandi 

námstækifæri sem krefjandi er að takast á við. Þeir hræðast að gera mistök (Dweck, 2010). 

Niðurstöður þessara rannsókna eru afar áhugaverðar og færa rök fyrir áhrifum vaxandi 
hugarfars á stærðfræðinám nemenda. Trú nemenda með fastmótað hugarfar á eigin getu er 

lítil og þeir gefast upp þegar hindranir mæta þeim. Því er mikilvægt að kennarar noti 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) sem leiðarvísi og 
noti fjölbreyttar leiðir og kennsluaðferðir til að styðja við vaxandi hugarfar nemenda. 

Kennarar geta ekki gefið nemendum vaxandi hugarfar en þeir geta stuðlað að því að 

nemendur efli það. 

Af framansögðu má sjá að vaxandi hugarfar er mikilvægur eiginleiki í stærðfræðinámi. 

Því er nauðsynlegt að kennarar hafi tök á aðferðum sem styðja við vaxandi hugarfar 

nemenda sinna. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er 

fjallað um hlutverk stærðfræðikennarans. Sem dæmi má nefna á stærðfræðikennari að 

skapa nemendum aðstæður til merkingarbærs náms. Hann á að stuðla að því nemendur séu 

virkir þátttakendur í eigin námi og að þeir öðlist hæfni í stærðfræði. Kennarinn þarf einnig að 

vera virkur þátttakandi í stærðfræðinámi nemenda sinna. Mikilvægt er að velja viðfangsefni 
stærðfræðikennslunnar vel. Verkefnin verða að vekja áhuga nemanda og það verður að vera 

krefjandi að leysa þau, óháð getu nemenda. Hugmyndir allra eiga að vera metnar að 

verðleikum. Dweck (1999, 2007, 2015) og Boaler (2015) tala um mikilvægi mistaka í 
stærðfræðinámi. Mikilvægi mistaka í stærðfræði eru einnig nefnd í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Heilarannsóknir (t.d. Moser o.fl.) hafa sýnt 

fram á jákvæð áhrif mistaka á heilastarfsemi. Því er mikilvægt að fjalla um mistök nemenda í 

stærðfræðikennslunni, ræða um þau á uppbyggilegan hátt og hvað megi læra af þeim. Villur 
og mistök verða að vera hluti af stærðfræðinámi nemenda – það er þá sem heili þeirra vex 

og þeir efla færni sína. Ef nemendur eru ekki hræddir við að gera mistök eða villur í 

stærðfræði þá eflist vaxandi hugarfar þeirra. Á þennan hátt geta kennarar meðal annars stutt 
við vaxandi hugarfar nemenda. Viðeigandi hvatning, viðfangsefni sem krefjandi er að fást við 

og að skipuleggja námsumhverfið í anda vaxandi hugarfars eru mikilvægir þættir í 

stærðfræðikennslu. 

Algengt er að fólk haldi því fram að stærðfræði snúist einungis um rétt svör, að vera 

fljót/ur að reikna og að leggja aðferðir á minnið. Þegar styðja á við vaxandi hugarfar 

nemenda er nauðsynlegt að útrýma þessum ranghugmyndum um stærðfræði. Nefna má að 
hægt er að gera það með því að réttlæta mistök og innleiða þau í kennsluna, líkt og minnst 

hefur verið á. Til þess að styðja við og stuðla að vaxandi hugarfari nemenda er einna 

mikilvægast að kynna nemendum muninn á vaxandi hugarfari og fastmótuðu hugarfari. 
Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að nemendur bæta námsárangur sinn þegar þeir hafa 
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lært um vaxandi hugarfar (Brock og Hundley, 2016). Nemendur verða að vera meðvitaðir um 

hvað á sér stað í heila þeirra, þau áhrif sem mistök og mismunandi hugarfar hefur á nám 

þeirra. Þar af leiðandi er rökrétt að kynna nemendum hugtökin, innleiða í kennsluna þá þætti 
sem styðja við vaxandi hugarfar og skapa námsumhverfi í takt við þá. Það er afar mikilvægt 

að kynna forráðamönnum nemenda áherslur námsins og kennslunnar. Viðeigandi hvatning 

hefur til dæmis mikið að segja þegar styðja á við vaxandi hugarfar og því getur skipt miklu 
máli að forráðamenn séu meðvitaðir um það. 

Þessar rannsóknir, kenningar og fræðirit sem hér hefur verið fjallað um gefa góðar 

vísbendingar um mikilvægi þess að kennarar styðji við vaxandi hugarfar nemenda sinna í 
stærðfræði. Fjallað hefur verið um mikilvægar leiðir sem kennarar geta nýtt sér við það 

ásamt því að fylgja áherslum aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013). Að lokum er brýnt að kennarar efli eigið vaxandi hugarfar (Brock og 
Hundley, 2016). Kennarar gera mistök í kennslu og mæta hindrunum. Mikilvægt er að þeir 

takist á við það með vaxandi hugarfari; læri af mistökunum og nýti hindranir sem tækifæri til 

að bæta sig sem kennarar. 

Það er við hæfi að enda þessar umræður með tilvitnun í Albert Einstein. Hann er dæmi 
um mann sem lét ekki erfiðleika hindra sig og bjó yfir hugarfari sem í dag myndi falla undir 

vaxandi hugarfar. 

„Hver sá sem hefur aldrei gert mistök, hefur aldrei reynt neitt nýtt.“ (Albert Einstein). 
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7 Lokaorð 

Orðatiltæki nokkurt segir: „Hugurinn ber þig hálfa leið“. Ljóst er að hugurinn hefur mikil áhrif 
á manninn í öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur. Tilgangur þessarar ritgerðar var að sýna 

fram á áhrif hugarfars nemenda í stærðfræði á námsárangur þeirra. Námsgreininni hafa oft 

fylgt ýmsar ranghugmyndir, til dæmis að stærðfræði snúist um að reikna hratt og fá rétt svör 
og það þurfi að leggja aðferðir á minnið. Sá sem gerir mistök í stærðfræði eða reiknar hægt 

gæti því talið stærðfræði ekki vera fyrir sig – aðrir segja honum ef til vill það sama. Sá hinn 

sami ræktar því með sér fastmótað hugarfar í stærðfræði. Að gera villur og mistök er 
neikvætt og hann forðast verkefni sem krefjandi er að leysa. Mikilvægt er að rækta jákvætt 

hugarfar gagnvart stærðfræði. Nemendur sem búa yfir vaxandi hugarfari hræðast ekki 

hindranir og mistök. Þeim finnst gaman að takast á við áskoranir. Þeir vita að til þess að 
öðlast skilning á námsefninu er mikilvægt að gera mistök, læra af þeim og finna nýjar 

aðferðir til að leysa verkefnin. Kennarar geta tileinkað sér ýmsa kennsluhætti og aðferðir til 

þess að styðja við vaxandi hugarfar nemenda sinna í stærðfræði. 

Markmið ritgerðarinnar var einnig að ræða um hlutverk kennara og kennsluaðferðir sem 
geta stutt við vaxandi hugarfar nemenda í stærðfræði. Mikilvægt er að fræða nemendur um 

vaxandi hugarfar og fastmótað hugarfar. Brýnt er að nemendur læri um heilann sinn og 

hvernig þeir geta stjórnað hugarfari sínu á uppbyggilegan hátt. Þá er mikilvægt að 
námsumhverfið, hvatning kennara og námsefnið sé í takt við eiginleika vaxandi hugarfars. 

Einnig er afar mikilvægt að réttlæta mistök í skólastofunni. Kennarar verða ítrekað að segja 

nemendum frá mikilvægi mistaka og því sem gerist í heila þeirra þegar þeir gera villur eða 

mistök. Nemendur verða að fá að takast á við verkefni sem krefjandi er að leysa, við átökin 
fer mest nám fram og heilinn vex. Það er ekki hægt að leggja að jöfnu að reikna hratt og fá 

rétt svör og þess að vera gáfaður og að hafa djúpan skilning á námsefninu. Með 

leiðsagnarnámi getur kennari meðal annars stutt við vaxandi hugarfar nemenda sinna. 
Þannig fær hann nemendur til þess að vera virka þátttakendur í eigin námi og þeir efla 

vaxandi hugarfar sitt sjálfir með leiðsögn og hjálp kennarans. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru mikilvægar fyrir stærðfræðikennara sem vilja stuðla að 
árangursríku stærðfræðinámi. Þær gefa vísbendingar um að mikilvægt er að kennarar hugi 

að hugarfari nemenda í stærðfræðinámi þeirra og framsetningu verkefna og veiti þeim 

viðeigandi hvatningu. 
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