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Formáli 

Mitt mikilvægasta hlutverk sem kennari er að búa nemendur mína sem best fyrir framtíð 

sem enn er óráðin. Slíkur undirbúningur felst ekki einungis í þekkingu heldur færni og hæfni 

á ýmsum sviðum lífsins. Ég hef ávallt viljað að nemendur mínir geti litið til baka og áttað sig á 

að ég hafi ekki leyft þeim að gefast upp, kennt þeim að vinna úr erfiðleikum og stutt þá í að 

vera besta útgáfan af sjálfum sér. Ég vissi ekki eftir hvaða hugmyndafræði ég var að starfa 

fyrr en ég rakst á fræði Carol S. Dweck og við tók ferðalag sem breytti mér sem kennara, 

nemendum mínum og skólastofnun. Ferðalagið var ekki þrautalaust og þurfti ég oft á miklum 

stuðningi til að gefast ekki upp. Ég vil þakka fjölskyldu minni, kærasta og sonum fyrir óbilandi 

þolinmæði og stuðning, leiðbeinanda mínum og samstarfsfélögum. SVAKAHAF fundirnir, þar 

sem meistaranemendur hittust reglulega til að hitta leiðbeinendur sína og ræða málin veittu 

mér einnig styrk og stefnu til að halda áfram þegar mér fannst ég vera týnd og stefnulaus og 

því vil ég einnig senda þakkir til þeirra samnemenda minna. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands og gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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, 1. apríl 2019 

 

Hildur Lilja Guðmundsdóttir 
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Ágrip 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er dregið fram mikilvægi þess að þjálfa með börnum hæfni til að 

geta lifað og starfað í því óræða samfélagi sem bíður þeirra. Í þessari starfendarannsókn 

leitast ég við að nýta mér kenningar Carol S. Dweck um vaxtarhugarfar (e. growth mindset) 

og festu hugarfar (e. fixed mindet) í skólastarfi með það að markmiði að skoða hvernig 

kennari geti með kennsluháttum sínum og orðræðu elft vaxtarhugarfar nemenda sinna og 

mögulega eigið hugarfar. Á rannsóknartímabilinu safnaði ég margvíslegum gögnum frá 

umsjónarnemendum mínum og mér sjálfri. Þau gögn voru m.a. í formi viðtala, ýmissa 

nemendaverkefna og dagbókarfærslna. Í ferlinu sjálfu varð það mér ljóst að stærsta 

áskorunin var í raun ég sjálf og eigið hugarfar. Óöryggi einkenndi fyrstu skrefin í rannsókninni 

en efnið sjálft var svo spennandi að ég gat ekki annað en elt það áfram, líkt og Lísa í 

Undralandi elti hvítu kanínuna ofan í holuna þar sem margvísleg ævntýri biðu. Eftir því sem 

leið á rannsóknina opnuðust ný tækifæri til samskipta við nemendur, mikilvægi trausts og 

umhyggju til grundvallar vinnu með vaxtarhugarfar og náms almennt kom skýrt fram og 

sömuleiðis var hlutverk starfsumhverfis stærra en ég hefði nokkurn tímann getað gert mér í 

hugarlund. Hin hvíta kanína, þ.e. rannsóknin um hvernig nýta mætti vaxtarhugarfar í 

skólaumhverfinu, leiddi mig ekki einungis út í nýtt ævintýri heldur inn í nýjan raunveruleika 

sem ætti að vera til staðar í öllu skólastarfi. Vinnan með vaxtarhugarfar gaf mér ekki einungis 

ný tæki og tól til að eiga samskipti við nemendur og leiðbeina þeim áfram heldur breytti hún 

einnig áherslu náms og kennslu og kom á fót tengslum milli kennara og nemenda sem ekki er 

víst að annars hefði náðst. 
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Abstract 

In the rabbit-hole awaited a new reality. Using the growth mindset theory in schooling. 

It is important for teachers to help children develop various ways to use their knowledge and 

skills to solve omnifarious tasks in their studies and life, as the Icelandic national curriculum 

for compulsory schools emphasizes. In this action research, I use the theory of Carol S. 

Dweck regarding two types of mindsets, growth and fixed mindset, in my work as a teacher, 

with the aim to see how a teacher, with his teaching methods and type of discourse, can 

develop growth mindset within his students and perhaps his own mindset. During this 

research, I gathered data from my class and myself, e.g. student projects, my journal and 

group interviews. During the research I discovered that the biggest challenge was myself and 

my own mindset. I was very insecure in my first steps in this this research but the material 

itself was so exciting that I had to follow it down the rabbit-hole, just as Lisa in Wonderland 

followed the white rabbit down the hole and into world of wonder and adventures. As time 

went by the research led to new opportunities in interacting with students, the importance 

of care and trust in working with growth mindset and teaching became clear and the role of 

the work environment was larger than I could ever have imagined. The white rabbit, the 

research itself, didn‘t only bring the teacher on an adventure, it gave him a new reality that 

should exist in every area of schooling. Teaching and using the language of growth mindset 

did not only give me new ways in communicating with students and guide them but it also 

changed the focus of learning and teaching in my classroom and built stronger teacher-

student relationship. 
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1 Inngangur 

Ég man lítið eftir því á grunnskólagöngu minni að kennarar mínir hafi hvatt nemendur áfram í 

skapandi hugsun, lausnaleit eða að spyrja spurninga sem hófust á „Hvers vegna...“, 

„Hvernig...“ eða „Af hverju“. Ef spurt var slíkra spurninga var viðmót kennarans á þá leið að 

ekki væri þörf á að finna lausn á því sem þegar væri búið að finna lausn á. Fyrir mér voru 

bækurnar eins og heilög alfræðirit sem ekki átti að efast um. Það var einungis eitt rétt svar 

við spurningum sem spurðar voru og fólst námið í að læra þessi „réttu svör“ og geta komið 

þeim rétt frá sér, þ.e. lokaútkoman skipti mestu máli en ekki skilningur. Kennslan var miðuð 

að þekkingu á hugtökum og reglum fremur en færni í að nýta slíkt efni og hefur mín upplifun 

af skólakerfinu hingað til verið sú að slík kennsla sé enn ráðandi á mörgum stöðum, þrátt 

fyrir að bent hafi verið á einhæfni þess í gegnum tíðina. „Það stríðir gegn lögmálum 

reynslunnar að lærdómur af þessu tæi, sama hversu rækilega innrættur hann var á sínum 

tíma, veiti raunsannan undirbúning.“ (John Dewey, 2000, bls. 58). Rannsókn Wilhelm (2014) 

styður sömuleiðis við upplifun mína og segir að nemandanum sé gefið lítið rúm til að skapa 

eigið nám, spyrja spurninga og vera virkur þátttakandi í sínu eigin námi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) má greina áherslu á að þjálfa færni, og þar með hæfni, 

einstaklingsins til að vera gagnrýninn, lausnamiðaður, þrautseigur og leitandi í námi og starfi, 

sem oft hefur verið nefnd 21. aldar hæfni (Dweck, 2009). Með orðinu hæfni er átt við getu 

einstaklingsins til að beita þekkingu sinni, skilningi og færni við að leysa úr þeim verkefnum 

sem hann tekst á við (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Hafa ber í huga að í hæfni felast síðan 

margir þættir, líkt og félagsfærni, sköpun, viðhorf, frumkvæði, siðferði og tilfinningar 

(Aðalnámskrá, 2011). Í Aðalnámskránni er útlistuð sú lykilhæfni sem nemendur þurfa að 

tileinka sér fyrir líf og starf í því samfélagi sem bíður þeirra. Lykilhæfnin felst í hæfni til að 

vera lausnaleitandi og gagnrýninn í hugsun, þrautseigur, sýna frumkvæði, geta tjáð hugsanir 

sínar og skoðanir á fjölbreyttan hátt og taka ábyrgð á bæði ákvörðunum sínum og námi.  

Í kjölfar þess þegar Aðalnámskrá kom voru gefin út þemahefti um þá sex grunnþætti sem 

menntun barnanna ætti að standa saman af og styðja þannig við hæfni þeirra til að starfa og 

lifa í samfélagi framtíðarinnar. Grunnþættirnir, þ.e. sköpun, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti, hafa allir áhrif á menntun og þroska 

nemandans og þeir eiga því allir sinn þátt í því að móta þá persónu sem hann verður í 

framtíðinni. Mikilvægt er fyrir menntakerfið að stuðla að bættri aðlögunar- og 

samskiptahæfni barna og finna leiðir til að byggja upp metnað, sjálfstraust og þá hæfni sem 

þörf er á í þeim heimi sem bíður þeirra (NACCCE, 1999). Við komum þó aldrei til með að geta 

sagt nákvæmlega til um hvaða heimur það raunverulega er sem bíður bæði okkar og 

nemendanna og því mikilvægt að við séum að efla með nemendum hæfni til að takast á við 
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óvissuna og nýtist þeim í framtíðinni. Lykilhæfnin og grunnþættir menntunar eiga samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2000, bls. 87) að leggja „grunn að heildstæðri menntun alla ævi“. 

Sú hugmynd er ekki ný af nálinni því líkt og John Dewey (2000) sagði á sínum tíma að þá á 

menntun að vera ævarandi ferli. Það sem kennarar og fræðimenn virðast þó spyrja sig oft að, 

er hvernig við getum unnið að slíkri menntun hjá börnum og ungmennum.  

Ég sem kennari vil að nemendur mínir vinni saman, spyrji spurninga, séu leitandi og geti 

fundið mismunandi möguleika til að leysa það sem fyrir liggur og gefist ekki upp í ferlinu þó 

að á móti blási. Það er ekkert eitt rétt svar við hlutunum, við þurfum að vera fær um að afla 

okkur upplýsinga, leita lausna og leiða til lausna og framkvæmd þeirra. Skapa þarf aðstæður 

fyrir nemendur þar sem þeir eru öryggir í eigin skinni og þora að taka áhættur í námi og 

kunni að takast á við þær hindranir sem þeir munu koma til með að lenda á í bæði 

skólagöngu sinni og lífi. Námið í dag ætti að miða að því og veita þannig raunsannan 

undirbúning en hvaða aðferðir henta til þess, hvaða námsefni, aðstæður og/eða hugarfar?  

Hvaða leiðir í kennslu og skólastarfi eru til þess fallnar að efla þrautseigju, lausnaleit og 

sjálfstæði barna í námi og starfi? Ef til vill er engin ein rétt leið og því mikilvægt fyrir kennara 

og þá sem koma að skólastarfinu að leita ólíkra leiða og finna þær sem eiga best við hverju 

sinni. Gefa þarf hverri leið tíma til að bera árangur og sé árangurinn ekki til staðar eftir 

rúmlega ár af þróunarvinnu gæti reynst nauðsynlegt að breyta um stefnu. Ekki má gleyma að 

það er mikilvægur þáttur í allri þróunarvinnu að rýna í það starf sem er unnið og þau gögn 

sem skapast í þeirri vinnu.  

Með því að hafa vaxtarhugarfar (e. growth mindset) að leiðarljósi innan skólastofunnar 

og vinna að því að efla slíkt hugarfar hjá nemendum getur kennari eflt ýmsa þætti meðal 

nemenda sem stuðla meðal annars að bættum námsárangri og viðmóti gagnvart námi (Claro, 

Paunesku og Dweck, 2016; Blackwell, Trzesniewski og Dweck, 2007; Mueller og Dweck, 

1998). 

Tilgangur þessa verkefnis, sem er í formi starfendarannsóknar, er að skoða það frá 

sjónarhóli kennarans hvernig ég, sem kennari, get með kennsluháttum, orðræðu og beinni 

kennslu eflt vaxtarhugarfar nemenda minna og jafnvel eigið hugarfar. Ég sjálf sem kennari er 

í brennidepli, rýni í eigin störf og þau gögn sem verða til á rannsóknartímabilinu. Rannsóknin 

sjálf getur einnig gefið vísbendingar um hvernig kennari getur unnið að bekkjarstjórnun, 

eflingu bekkjaranda og hvatningu í námi og starfi. Hafa ber í huga að þróunarverkefni tekur 

lengri tíma en þeir níu mánuðir sem starfendarannsóknin var unnin. 

1.1 Uppbygging verkefnisins 

Áður en lengra er haldið ber að geta þess að nokkur hugtök eru á sveimi sem íslensk þýðing á 

hugtökunum growth mindset (t.a.m. grósku hugarfar eða vaxandi hugarfar) og fixed mindset 
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(t.a.m. fastmótað hugarfar). Eftir að hafa kynnt fyrir nemendum hvað felst í hverju hugarfari 

fyrir sig, fóru þeir sjálfir að notast við hugtökin vaxtarhugarfar (e. growth mindset) og festu 

hugarfar (e. fixed mindset) því þeir tengdu þau hugtök betur við hugmyndafræðina, sinn 

eigin veruleika og fannst þau hugtök þægilegust í notkun. Líkt og kennarinn mótar 

nemendur, þá móta nemendur kennarann og þau hugtök sem ég vel að nota utan um 

growth mindset og fixed mindset er vegna þeirra og fyrir þá.  

Í upphafi þessa verkefnis verða hugmyndir Carol S. Dweck kynntar til sögunnar, á hvaða 

hugtökum þær byggja og hvað felst í festu og vaxtarhugarfari þar sem að ég nýti hennar 

kenningar og hugmyndir í eigin starfendarannsókn. Dweck, með rannsóknum sínum, kom 

fyrst fram með þessi hugtök og hefur unnið fjölda rannsókna um þetta efni sem ég mun 

koma til með að styðjast við í rannsókninni og kynna stuttlega í fræðilega kaflanum. Í 

fræðilega hlutanum mun ég sömuleiðis koma inn á hvernig bæði festu og vaxtarhugarfar 

birtist hjá einstaklingum og hvaða þætti ber að hafa í huga þegar ætlunin er að skapa 

námsumhverfi sem stuðlar að og jafnvel einkennist af vaxtarhugarfari.   

Að loknum kafla um fyrri rannsóknir verður aðferðafræði rannsóknarinnar útlistuð nánar, 

hvaða leyfi voru fengin, hvaða þátttakendur er unnið með, hvernig gögnum var safnað og 

hvernig úrvinnslu þeirra var háttað. Í gegnum rannsóknarferlið fór ég að horfa á verkefni mitt 

sem plöntu sem ég væri að rækta og má sjá þá tengingu koma fram í bæði niðurstöðum og 

umræðum. Í niðurstöðu hluta þessa verkefnis er í raun sögð saga mín sem kennara út frá 

þeim gögnum sem var aflað og í umræðum er sú saga og mínar upplifanir af vettvangi settar í 

samhengi við þau fræði sem tilgreind eru í fræðilega hluta þessarar ritgerðar.  
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2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Bent hefur verið á að ekki sé hægt að gera ráð fyrir því hvernig heimurinn og það samfélag 

sem við búum í verði í framtíðinni (Claxton, 2002). Mikilvægt er að það sem kennt sé í 

nútíðinni gagnist í framtíðinni, að sú þekking og sú reynsla sem börnin upplifa og nema nýtist 

þeim í framtíðinni (Dewey, 2000). Við sem kennarar þurfum því að huga að því hvaða leiðir 

við ætlum að fara til að efla nemendur á þann hátt að þeir gefist síður upp, fagni erfiðleikum 

og mistökum og líti á slíkt sem tækifæri til aukins þroska og náms. Líkt og John Dewey (2000) 

sagði að þá ætti menntun sem þroski að vera ævarandi ferli. Hvernig getum við þá lagt grunn 

að því að nemendur dagsins í dag eigi ekki eftir að staðna í framtíðinni heldur verði að 

einstaklingum sem séu í stöðugri þróun?  

Carol S. Dweck (2017a; 2017b) hefur á sínum ferli skoðað hvernig nemendur bregðast við 

mistökum og erfiðleikum og af hverju sumir þeirra gefast auðveldlega upp á meðan aðrir 

leggja sig mikið fram og fagna áskorunum. Hún byrjaði að skoða þetta á sjöunda áratugnum 

(frá 1970-1980) en það var ekki fyrr en á miðjum áttunda áratugnum sem hún áttaði sig á því 

að þetta lægi í hugarfari nemendanna gagnvart þekkingu, færni og hæfni. Hún sá að þeir 

nemendur sem lögðu áherslu á lokaútkomuna og það að sýna fram á hæfni sína höfðu það 

hugarfar að hæfni væri ekki mótanleg umfram það sem nemandinn gat þá stundina og að sé 

eitthvað of erfitt er það merki um að einstaklingurinn sé „bara ekki góður“ á því sviði. Þetta 

hugarfar nefnir hún sem festu hugarfar (e. fixed mindset). Þeir nemendur sem höfðu það 

hugarfar að hæfni væri hins vegar mótanleg og ávallt væri hægt að auka þekkingu og færni 

lögðu meiri áherslu á námsferlið sjálft og að bæta eigin hæfni. Lokaútkoman skipti ekki 

mestu máli fyrir þeim heldur sú vitneskja að þeir hefðu lagt sig fram og þannig aukið 

þekkingu sína, færni og hæfni. Lokaútkoman gengdi fremur því hlutverki að sýna þann 

árangur sem hafði náðst með vinnu og elju og var ekki endilega lokaútkoma í þeirra huga, 

heldur fremur tækifæri til að sjá hvar væri hægt að halda áfram að vaxa, þroskast og læra. 

Þessir nemendur fögnuðu því áskorunum og erfiðleikum og sáu slíkt sem tækifæri til þroska 

og aukinnar hæfni. Þetta hugarfar hefur Dweck nefnt sem vaxtarhugarfar (e. fixed mindset).  

Þar sem að 21. aldar hæfni felst í aukinni þrautseigju, sjálfstæði og getu til að leita 

stöðugt nýrra leiða má ætla að kennarar ættu að efla vaxtarhugarfar þar sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á tengsl vaxtarhugarfars og slíkrar hæfni (t.d. Blackwell, Trzesniewski og 

Dweck, 2007; Butler, 1987; Claro, Paunesku og Dweck, 2016; Mueller og Dweck, 1998).  

2.1 Að setja upplifanir og reynslu í orsakasamhengi 

Mikilvægt er að geta þess, líkt og Dweck (2000) bendir á, að hennar skilgreining á hugarfari 

einstaklinga og áhrif þess á viðbrögð gagnvart námi, hindrunum og þeim verkefnum sem þeir 
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takast á við er einungis ein nálgun af öðrum mögulegum. Dweck byggir sín fræði á fyrri 

rannsóknum og hugtökum innan sálfræðinnar sem snúa að því hvernig einstaklingar 

bregðast við umhverfi sínu og þeim orsökum sem þeir telja vera að baki velgengni og 

skakkaföllum. 

Dweck (2000) nefnir að eignunarkenningar (e. attribution theories) hafi haft mikil áhrif á 

hennar störf og því mikilvægt að skoða þær nánar. Þær kenningar skoða hvernig 

einstaklingurinn útskýrir upplifanir sínar og reynslu og hvað hann telur orsaka tiltekna 

atburði í eigin veruleika.  Einstaklingurinn hegðar sér síðan í samræmi við þessar 

grunnhugmyndir. Áhugahvöt (e. motivation) í námi er til að mynda háð þeim útskýringum 

einstaklingurinn notar í náminu. Gangi honum illa í tilteknu verkefni eða prófi getur hann 

sagt að orsökin liggi í því að hann sé ekki góður í því fagi (óbreytanlegur eiginleiki) eða þá að 

hann hafi ekki lagt sig nógu og mikið fram (breytanlegur eiginleiki). Liggi útskýringin í 

breytanlegum eiginleika eru meiri líkur á því að einstaklingurinn leggi sig meira fram næst 

(Peterson og Park, 2009). Þær orsakir sem einstaklingurinn leggur til grunns í velgengni sinni 

og mistökum hefur áhrif á viðbrögð hans við þeim aðstæðum. Þessi nálgun á upplifanir 

einstaklinga mótaði hugmyndir Dweck um lært hjálparleysi (e. learned helplessness) sem 

varð síðar að grunni kenningar hennar um vaxtar og festu hugarfar (Dweck, 2000).  

Eignunarkenningar eru í raun kennirammi utan um hugtök og kenningar sem fjalla um 

hugmyndir fólks um orsakatengsl upplifana og atburða í sínum félagslega veruleika (Ingibjörg 

Vala Kaldalóns, 2015). Kenning Dweck um áhrif hugarfars er einn vinkill á því hvernig fólk 

útskýrir atburði, góða og slæma, og hvernig það tekst á við það sem á vegi þeirra verður. 

Stjórnrót (e. locus of control) vísar til þess hvaða orsakir liggja að baki atburða í lífi 

einstaklingsins og hvernig hann bregst við þeim atburðum (Robinson og Sage, 2009). 

Stjórnrót snýr í raun að því hvað einstaklingurinn telur að stjórni þeim atburðum sem hann 

upplifir. Innri stjórnrót (e. internal locus of control) felur í sér að einstaklingurinn telur að það 

sé undir honum sjálfum komið að hafa áhrif á umhverfi sitt eða eigin stöðu, t.d. ef honum 

líkar ekki við útkomu prófs getur hann breytt um námsaðferð til að ná auknum árangri næst. 

Ytri stjórnrót (e. external locus of control) felur í sér trú einstaklingsins á að útkoman sé fyrir 

tilstilli ytri þátta, t.d. heppni, örlaga eða gjörða annarra einstaklinga. Ef einstaklingnum líkar 

ekki útkoma prófs kennir hann ef til vill kennaranum um að hafa ekki kennt efnið nægjanlega 

vel. Þeir einstaklingar eru því ólíklegri til að breyta hegðun sinni þar sem þeir telja sig ekki 

vera áhrifavalda að útkomum eða atburðum. Nemendur sem búa fremur yfir innri stjórnrót 

eru því líklegri til að sýna aukna þrautseigju í námi og leggja sig meira fram því þeir telja sig 

sjálfa sem áhrifavalda útkomunnar (Robinson og Sage, 2009). Stjórnrót beinir í raun augum 

sínum að viðhorfi einstaklingsins til náms og þess sem hefur áhrif á námið, á meðan festu og 
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vaxtarhugarfar beinir athyglinni fremur að því hvernig einstaklingurinn lærir og bregst við 

aðstæðum.  

Sjálfs tiltrú (e. self-efficacy) er hugtak sem var þróað út frá eignunarkenningum og 

stjórnrótarhugtakinu eins og hugtök Dweck. Sjálfs tiltrú felur í sér trú einstaklingsins á að 

hann muni ná þeim markmiðum sem honum eru sett eða hann setur sér sjálfur og byggist á 

fyrri reynslu hans. Sú trú sem einstaklingurinn hefur á eigin getu til að ná markmiðunum 

tengist stjórnrót einstaklingsins, þ.e. þá stjórn sem hann telur sig hafa á bæði atburðum og 

eigin athöfnum (Maddux, 2009). Sjálfs tiltrú snýr þannig að trú einstaklingsins að hann geti 

fyrir eigin atbeina náð því sem hann ætlar sér. Einstaklingar sem búa yfir sterkri sjálfs tiltrú 

eru því líklegri til að finna farsælli lausnir og vegna betur í námi því þeir sýna aukna seiglu í 

náminu. Einstaklingar sem hafa veika sjálfs tiltrú virðast hins vegar fara þá leið að gera lítið úr 

eigin getu og draga jafnvel fram eigin misbresti þegar þeir lenda í erfiðleikum í námi og eiga 

þar með erfiðara með að finna viðeigandi lausnir og sýna seiglu (Zimmerman, 2000).  

Að lokum vil ég draga fram hugtakið lærða bjartsýni (e. learned optimism) þar sem það 

dregur fram sambærilega þætti og Dweck gerir í sinni vinnu. Bjartsýnir einstaklingar telja 

stök verkefni eða niðurstöður úr prófi ekki endurspegla getu sína og færni. Af þeim sökum 

eru niðurstöðurnar ekki fordæmisgefandi fyrir önnur verkefni þar sem einstaklingurinn getur 

farið aðrar leiðir til að ná árangri. Öfugt við þá sem hafa tileinkað sér bjartsýni í námi, telja 

svartsýnni einstaklingar að niðurstöður verkefna og prófa endurspegli getu þeirra og sé 

fordæmisgefandi fyrir þann árangur sem þeir komi til með að sýna. Þessir einstaklingar gera 

jafnvel lítið úr eigin getu og telja sig einfaldlega ekki góða í faginu og gefast því fyrr upp þegar 

á brattann sækir í náminu á meðan þeir sem þroska með sér lærða bjartsýni líta á erfiðleika 

sem hindrun til að sigrast á (Fineburg, 2009).  

Líkt og bent var á í upphafi þessa kafla eru þau hugtök sem hér hafa verið dregin fram viss 

grunnur í kenningum Dwecks um það hugarfar sem einstaklingar búa yfir. Í komandi texta 

má því oft greina þessi hugtök innan skilgreininga Dweck á bæði festu og vaxtarhugarfari og 

gott að átta sig á uppruna þeirra skilgreininga. 

2.2 Festu eða vaxtarhugarfar? 

Þegar Dweck fór að skoða hvað það væri sem ýtti undir áhugahvöt nemenda í námi, fékk þá 

til að fagna áskorunum og gefast síður upp þegar þeir lentu í erfiðleikum, fór hún að átta sig 

á því að nemendur bjuggu yfir tvenns konar hugarfari gagnvart því sem þeir voru að takast á 

við. Það var þá sem hún dró fram hugtökin festu og vaxtarhugarfar. Þess ber þó að geta, áður 

en lengra er haldið, að það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvaða hugarfar einstaklingurinn 

býr yfir, hann getur til að mynda haft vaxtarhugarfar í íþróttinni sem hann stundar en festu 

hugarfar í tiltekinni námsgrein. 
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Í hugum þeirra sem búa yfir festu hugarfari (e. fixed mindset) er sú afurð sem þeir gefa af 

sér mat á þekkingu þeirra, færni og hæfni. Það skiptir þá meira máli að líta út fyrir að vera 

góður í efninu en að læra, því fyrir þeim felst gildi þeirra sem einstaklingur í því hvort aðrir 

sjái þá sem hæfa einstaklinga eða ekki. Af þeim sökum velja þessir nemendur fremur einföld 

verkefni í stað krefjandi því ef verkefnin verða of krefjandi afhjúpa þau „vanhæfni“ 

einstaklingsins og gera þannig lítið úr færni hans og þekkingu. Einföldu verkefnin eru því 

staðfesta á því að einstaklingurinn sé „góður“ í þessu efni (Dweck, 2008; Dweck, 2017b). 

Einstaklingar með festu hugarfar virðast búa yfir minni þrautseigju en þeir sem hafa 

vaxtarhugarfari, þ.e. virðast bjargarlausir, gefast auðveldlega upp, verða pirraðir ef þeir geta 

ekki eitthvað og velja stundum að svindla í stað þess að viðurkenna ósigur (Yeager og Dweck, 

2012). Þessir einstaklingar telja lítið gagn í því að reyna á sig eða leggja sig fram því hæfni 

þeirra og færni er nú þegar ákvörðuð og þeir forðast að gera mistök. Af þeim sökum gefa þeir 

fljótlega undan þegar þeir lenda í erfiðleikum og missa trú á eigin færni og á sama tíma fara 

þeir einnig að gera lítið úr henni, t.d. með því að segja „Ég er ekki góð í þessu.“ eða „Ég hef 

aldrei verið með gott minni.“ (Dweck, 2000, bls. 7). Þeir eiga erfiðara með að horfa inn á við 

og sjá hvaða áhrif þeir geta haft á eigið nám og árangur og kenna fremur ytri aðstæðum um 

mistök sín og erfiðleika, t.d. að verkefnið hafi verið illa útskýrt (sbr. ytri stjórnrót).  

Þeir sem búa hins vegar yfir vaxtarhugarfari (e. growth mindset) leggja ekki áherslu á 

afurðina heldur er meira annt um lærdóminn sjálfan og óttast ekki hindranir í námi sínu. Þeir 

sjá erfiðleika, áskoranir og mistök sem tækifæri til þess að efla og auka færni, þekkingu og 

hæfni. Hjá þeim eru mistök eða skakkaföll kveikja að enn frekari lærdómi. Slíkir einstaklingar 

búa yfir meiri þrautseigju en þeir sem hafa festu hugarfar og eru jafnframt lausnamiðaðri og 

sjálfstæðari í vinnu sinni (Dweck, 2008). Þessir eiginleikar svipa mjög til þeirrar hæfni sem 

nefnd er 21. aldar hæfni (Dweck, 2009) og telst sem lykilhæfni í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011).  Einstaklingar með ríkjandi vaxtarhugarfar upplifa ekki sem þeim sé að mistakast 

þegar þeir lenda á hindrunum og erfiðleikum heldur fara að leiða sjálfa sig í gegnum ferlið og 

leituðu lausna sem myndu bæta getu þeirra. Þeir vita hvert markmiðið er og hafa trú á því að 

þeir sjálfir geti náð því með því að leggja sig fram og leita lausna (sbr. innri stjórnrót og sterka 

sjálfs tiltrú). Öfugt við einstaklinga með festu hugarfar fagna þessir einstaklingar erfiðleikum 

og segja til að mynda setningar á við „Ég elska áskoranir.“ eða „Mistök eru vinir okkar.“  

(Dweck, 2000, bls. 10). Þessir einstaklingar telja mikilvægt að reyna á sig og leggja sig fram 

því að á þann hátt eykst hæfni þeirra og þeir geta náð enn lengra en þeir gerðu áður. 

2.2.1 Hvað þýðir það ef námið reynir á? 

Líkt og nemendur sjá árangur mismunandi augum eftir því hvort vaxtar eða festu hugarfar er 

ríkjandi hjá þeim þá sjá þeir einnig ástæður þess að þurfa að leggja sig fram í námi á 

mismunandi hátt. Einstaklingar með ríkjandi festu hugarfar líta svo á að þurfi þeir að leggja 
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sig fram í námi og sýna þrautseigju afhjúpi þeir í raun eigin annmarka og því eru krefjandi 

verkefni í raun dómur á þekkingu þeirra, færni og hæfni (Blackwell, Trzesniewski og Dweck, 

2007; Dweck, 2000; Dweck, 2017b). Af þeim sökum eru þeir líklegri til að velja sér verkefni 

sem þeir vita að þeir muni ná að leysa, þeir upplifa sig færa í því sem þeir eru að vinna að 

þegar þeir gera engin mistök eða leysa verkefni á auðveldan hátt og á stuttum tíma. Þeir sem 

hafa hins vegar ríkjandi vaxtarhugarfar líta á þrautseigju og að þurfa að leggja sig fram í námi 

sem grundvöll þess að afla sér nýrrar þekkingu og auka við eigin færni og hæfni (Dweck, 

2000). Þeir upplifa sig, til að mynda, greinda í efninu þegar þeir finna að verkefnið sem þeir 

eru að vinna er erfitt og reynir á en þeir ná að leysa það að lokum, jafnvel eftir mörg mistök 

og margar tilraunir.  

Þar sem að einstaklingar með ríkjandi festu hugarfar sjá það sem veikleika að þurfa að 

leggja sig fram, þá eru þeir líklegri til þess að læra minna fyrir próf eða bíða með verkefni 

fram á síðustu stundu (Dweck, 2000). Þar á bak við gætu verið nokkrar ástæður, þeir hræðast 

ef til vill að afhjúpa eigin veikleika og það er auðveldara að afsaka sig eftir á með tímaleysi 

eða öðrum ytri þáttum (t.d. ef ég hefði haft tíma hefði ég fengið betri einkunn).  

Það er mikilvægt að skoða hér hvað það í raun þýðir að leggja sig fram í námi og hvað 

liggur að baki því að nemendur leggi sig fram af heilum hug þegar á brattann sækir. Að vera 

tilbúinn til að leggja á sig visst erfiði þýðir í raun að námið eða það sem hann stefnir að skipti 

einstaklinginn máli, það vekur hjá honum áhuga og er honum mikilvægt. Þar með verður 

hann viljugri til að leggja meira á sig til að ná settum markmiðum. Hjá nemendum með 

ríkjandi vaxtarhugarfar er námið sjálft og áhugi til að auka við eigin getu hvatinn á bak við þá 

þrautseigju sem nemendur eru tilbúnir til að sýna í náminu, sama hver útkoman sjálf í 

rauninni er (Blackwell, Trzesniewski og Dweck , 2007; Dweck, 2007). Útkoman sjálf er það 

sem nemendur með ríkjandi festu hugarfar óttast. Það er ekki námið sjálft sem slíkir 

nemendur sækjast eftir heldur staðfesting á greindarstöðu sinni (þekkingu og færni) og til að 

eiga ekki í hættu á að sú staða sé véfengd af öðrum er betra að forðast erfiðleika í námi og 

aðstæður þar sem nemendur þurfa sýna þrautseigju og leggja sig fram.  

2.2.2 Að sjá sigur með mismunandi augum 

Við skulum byrja á að setja okkur í aðstæður tveggja hlaupara sem eru að keppa í maraþoni. 

Annar þeirra hefur sigrað í nokkrum maraþonum áður og er sigurviss, hann hefur ekki æft sig 

neitt aukalega fyrir þetta tiltekna hlaup því í hans augum er ekki þörf á því þar sem hann er 

fæddur sigurvegari. Hinn hlauparinn hefur keppt í nokkrum maraþonum en aldrei staðið uppi 

sem sigurvegari en þó komist á verðlaunapall. Nokkrum vikum fyrir hlaup tekur sá hlaupari 

aukalegar æfingar til að vera betur undirbúinn fyrir það krefjandi hlaup sem framundan er. Í 

keppninni sjálfri hlaupa báðir einstaklingarnir af stað með það að markmiði að klára hlaupið 
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á sem eftirsóknaðverðasta hátt. Svo fer að fyrri hlauparinn sigrar maraþonið, enn einn 

sigurinn í vasann og hann fær staðfestingu á því að hann sé sá sigurvegari sem hann sér sig 

sem og getur sýnt öllum heiminum fram á slíkt hið sama. Hinn hlauparinn lendir í öðru sæti 

en sér sjálfan sig sem sigurvegara því hann bætti tímann sinn um sjö mínútur. Hver er hinn 

raunverulegi sigurvegari? Sá sem, án alls vafa, vann hlaupið án eða sá sem náði að bæta sitt 

persónulega met með auka æfingum og eljusemi? 

Það fer eftir hugarfari hvað við teljum sem sigur eða árangur í því sem við erum að vinna 

að. Í skólakerfinu sjá nemendur árangur með mismunandi augum og það hefur bein áhrif á 

hvernig þeir bregðast við erfiðleikum í námi og hvers kyns markmið þeir setja sér í eigin 

námi. Sumir nemendur líta á erfiðleika sem prófun á þekkingu þeirra og færni á meðan aðrir 

nemendur sjá það sem tækifæri til að auka við eigin færni. Elliott og Dweck (1988; Dweck og 

Elliot, 1983) tilgreina í rannsókn sinni að greina megi tvö mismunandi markmið hjá þessum 

nemendum. Sumir nemendur hafa frammistöðutengd markmið (e. performance goal) þar 

sem þeirra helsta markmið er að fá jákvæða endurgjöf á eigin færni og hæfni og á móti 

forðast alla neikvæða endurgjöf. Að virðast greindur og fær í efninu skiptir þessa einstaklinga 

miklu máli og þeir hræðast það að afhjúpa eigin veikleika. Til að ná þessu markmiði sínu fara 

nemendur fremur þá leið að velja auðveldari verkefni sem þeir vita með vissu að þeir nái að 

klára og upplifa í kjölfarið staðfestingu á eigin þekkingu, færni eða hæfni. Þeir forðast 

erfiðleika og mistök eins og heitan eldinn því fyrir þessum nemendum draga slíkar aðstæður 

úr verðleikum þeirra. Frammistöðutengd markmið eru til þess fallin að mæla og meta 

þekkingu og færni. Markmið af þessu tagi lætur nemendur vera stöðugt að meta sjálfa sig út 

frá frammistöðu í prófum eða öðrum verkefnum og þegar þeim gengur ekki vel fara þeir að 

gera lítið úr eigin þekkingu og færni eða jafnvel verkefninu sjálfu (Butler, 1987; Elliot og 

Dweck, 1988; Mueller og Dweck, 1998). Þessir nemendur falla þar með undir skilgreiningu 

þess hugarfars sem telst til festu hugarfars. 

Aðrir nemendur hafa hins vegar námstengd markmið (e. learning goal) þar sem þeirra 

helsta markmið er að auka við eigin þekkingu, færni og hæfni (Elliot og Dweck, 1988). Þessir 

nemendur sækja í verkefni sem munu koma til með að veita þeim nýja þekkingu, öðlast 

frekari færni á tilteknum sviðum, fá dýpri skilning á efninu og efla hæfni þeirra. Þeir sækjast í 

að auka við eigin þekkingu og færni en eru ekki með það að markmiði að sanna fyrir öðrum 

eigin hæfni líkt og þeir nemendur sem hafa frammistöðutengd markmið heldur fremur ná 

bætingu frá fyrri stöðu. Námstengd markmið einblína á að öðlast aukna þekkingu og færni, 

læra nýja hluti, dýpka skilning og finna margvíslegar leiðir til lausna á verkefnum og 

vandamálum sem nemendur upplifa í eigin námi. Erfiðleikar og mistök hafa ekkert með 

greind eða hæfni að gera í augum þessara einstaklinga heldur eru fremur vísbending um að 

finna þurfir aðrar leiðir til að leysa verkefnið og þannig tækifæri til að auka við eigin þekkingu 
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og færni, því í þeirra augun felst árangurinn í því að bæta sig. Erfiðleikar og mistök eru 

spennandi áskorun í námi en ekki hindrun. Markmið af þessum toga hafa jákvæð áhrif á 

metnað í námi (Butler, 1987; Dweck og Leggert, 1988; Elliot og Dweck, 1988; Grant og 

Dweck, 2003). Það gefur því að skilja að markmið af þessum toga eru líklegri til að auka við 

vaxtarhugarfar einstaklingsins í námi. 

Ef við lítum aftur til hlauparanna, þá var sá fyrri með frammistöðutengd markmið því í 

hans augum var það einungis sigur sem myndi gefa honum staðfestingu á eigin ágæti. Sá 

seinni var hins vegar með markmið sem byggðu á því sama og námstengd markmið gera, 

hann horfði til þess að ná bætingu. Að standa uppi sem sigurvegari maraþonsins hefði 

auðvitað verið frábært en það var ekki verðlaunasætið sem gaf honum viðurkenningu á 

verðleikum hans heldur sú staðreynd að hann náði að bæta eigið persónulegt met vegna 

þeirrar vinnu sem hann lagði í undirbúning hlaupsins.   

2.3 Hvernig má efla vaxtarhugarfar? 

Allmargar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og hafa margar þeirra sýnt fram á að 

nemendur sem hafa vaxtarhugarfar í námi nái betri árangri í náminu en samnemendur þeirra 

sem búa yfir festu hugarfari (Blackwell, Trzesniewski og Dweck, 2007; Claro, Paunesku og 

Dweck, 2016; Mueller og Dweck, 1998). Því hljóta þeir sem standa að barninu að velta því 

fyrir sér hvernig hægt sé að vinna að því að efla með barninu eða nemandanum 

vaxtarhugarfar í því sem hann tekur sér fyrir hendur.  

Börnin læra það sem fyrir þeim er haft er orðatiltæki sem flestir hafa að öllum líkindum 

heyrt og því eðlilegt að byrja á að skoða það og velta því fyrir sér hvort að það eigi einnig við í 

eflingu á vaxtarhugarfari. Það hefur verið skoðað hvort að það hugarfar sem að foreldrar og 

kennarar búi yfir hafi bein áhrif á það hugarfar sem barnið þroskar með sér. Sumar þeirra 

hafa sýnt fram á vísbendingu þess efnis (Joe og Bellamy, 2012; Moorman og Pomerantz, 

2010; Muenks, Miele, Ramani, Stapleton og Rowe, 2015; Rattan, Good og Dweck, 2012). Í 

rannsókn Moorman og Pomerantz (2010), þar sem skoðuð voru áhrif hugarfars mæðra á 

endurgjöf til barna sinna, voru bandarísk börn látin glíma við krefjandi verkefni með mæður 

sínar viðstaddar. Hluta mæðranna var sagt að verkefnið mældi hæfni barnsins á meðan 

hinum var tjáð að hæfni barnsins myndi aukast í verkefninu eftir því sem að barnið leggði sig 

meira fram. Mæðurnar sem fengu þær upplýsingar að hæfni barnsins myndi aukast eftir því 

sem það leggði sig meira fram voru líklegri til að koma með leiðbeinandi endurgjöf til 

barnsins en þær sem fengu að heyra að verkefnið myndi mæla hæfni þess. Hins vegar hafa 

aðrar rannsóknir (t.d. Park, Gunderson, Tsukyama, Levine og Beilock, 2016; Sun, 2015) sýnt 

að ekki er hægt að ganga út frá því að hugarfar foreldra eða kennara skili sér beint til 

barnanna. Það var til að mynda gerð langtímarannsókn í Bandaríkjunum á hugarfari 7-8 ára 
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barna eftir því hvernig foreldrar hrósuðu þeim þegar þau voru 1-3 ára. Þar kom fram að þó 

svo að foreldrar væru með ríkjandi vaxtarhugarfar þá skilaði það sér ekki endilega til 

barnanna (Gunderson, Gripshover, Romero, Dweck, Goldin-Meadow og Levine, 2013). Það er 

því ekki hægt að ganga beint út frá því að börnin læri það sem fyrir þeim er haft, hugarfar 

uppeldis- og fræðsluaðila skilar sér ekki beint til barnanna. Dweck (2017b) bendir á að þessir 

aðilar geti ýtt undir vaxtarhugarfar barnanna með því að tala um eigin mistök og erfiðleika 

með þeim útgangspunkti að einhvern lærdóm hafi mátt draga af þeim. Þannig skapast 

aðstæður fyrir barnið sjálft að ræða um eigin mistök, erfiðleika og hindranir án þess að sjá 

það sem veikleika.  

Ef að við getum ekki gengið út frá því að börnin læri af því sem fyrir þeim er haft, hvaða 

leiðir er þá hægt að fara til að rækta með einstaklingnum vaxtarhugarfar? Að svara því 

nákvæmlega til hvað það er sem eflir vaxtarhugarfar einstaklings er ef til vill ekki hægt en 

hins vegar er hægt að nýta sér niðurstöður ýmissa rannsókna til að ýta undir hugarfarið. 

Rannsóknir hingað til hafa sýnt fram á að viss tegund af hrósi, endurgjöf, verkefnum og 

námsmati og í sumum tilfellum bein fræðsla á hvað felst í vaxtarhugarfari ýti undir slíkt 

hugarfar hjá einstaklingum (Cimpian, Aree, Markman og Dweck, 2007; Dweck, 2008b; 

Mueller og Dweck, 1998) og verða þeir þættir nánar útlistaðir hér að neðan. Það verður hins 

vegar að hafa í huga að það er engin ein töfralausn til heldur margir samverkandi þættir sem 

mætti nýta sér. 

2.3.1 Námsumhverfi 

Ef til vill er námsumhverfið sem kennarinn skapar innan kennslustofunnar einn allra 

mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að kenna og leiðbeina nemendum þar sem sýnt 

hefur verið fram á að ef nemandinn upplifir ekki öryggi innan skólastofunnar mun heilinn 

ekki geta tileinkað sér nýja þekkingu á sama hátt og ef nemandinn upplifi sem að hann sé 

öruggur í umhverfi sínu (Sousa, 2006). Til að nemandinn geti upplifað öryggi þarf kennarinn 

því að skapa umhverfi þar sem nemandinn skynjar traust og umhyggju og í slíku umhverfi er 

hann líklegri til að blómstra í námi og ná árangri (Hattie, 2009).  

Út frá því er mikilvægt að skoða hvað felst í trausti annars vegar og umhyggju hins vegar. 

Umhyggja í garð annars einstaklings felur í sér að honum er tekið eins og hann er, án þess að 

dæma hann, að vera til staðar fyrir hann ásamt því að styðja hann í því að verða sú persóna 

sem hann sækist í að vera. Þegar einstaklingurinn er barn felur umhyggja einnig í sér að 

barnið sé stutt í að taka sínar ákvarðanir (Katz, 2014). Bekkjarandinn (e. class culture) ætti í 

raun að einkennast af umhyggju, enda er enska orðið culture dregið af latneska orðinu cultus 

sem þýðir einmitt umhyggja (e. care), því að námsumhverfi sem einkennist af umhyggju er 
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þannig styðjandi fyrir einstaklinginn og hver og einn nemandi upplifir að hann geti verið 

berskjaldaður án ótta, því honum mun mæta skilningur án dóms.  

Traust og umhyggja tengjast óneitanlega saman en eru þó ekki sami hluturinn. Traust 

hefur í raun enga eina skilgreiningu en sé litið til heimspekingsins Baier (1986) má sjá að 

traust felur í sér að leyfa öðrum að hugsa um sig og treysta honum þannig fyrir eigin velferð. 

Að treysta öðrum fyrir eigin velferð snýr einnig að því að gengið sé út frá því að ákvarðanir 

sem teknar eru séu í hag einstaklingsins (Held, 1968). Traust er í raun tilfinning þar sem 

einstaklingurinn upplifir hvorki ótta né óöryggi.  

Þegar nemandinn treystir kennaranum fyrir því að taka ákvarðanir fyrir sig og gefa sér 

leiðbeiningar í námi er nemandinn í sömu andrá að reiða sig á að kennarinn sýni sanngirni, 

sem ætti einnig að fylgja því að kennaranum er umhugað um nemandann. Nemandi sem 

treystir ekki kennara sínum hefur ekki trú á því að kennarinn beri hag hans fyrir brjósti og 

mun af þeim sökum síður taka leiðbeiningar og orð kennarans gild. Það er því mikilvægt fyrir 

kennara að vinna að því að fá nemendur til að sjá að hann sé traustsins verður. Ef slíkt traust 

er til staðar eru nemendur líklegri til að leggja sig meira fram í náminu, taka ábyrgð á eigin 

námi, taka frekar til greina athugasemdir og leiðbeiningar og óhræddir við að gera mistök og 

taka áhættur (Adams, Ware, Miskell og Forsyth, 2016). Þau áhrif sem traust hefur innan 

skólastofunnar tengist því beint þeim einkennum sem vaxtarhugarfar dregur fram í fari 

nemenda.  

Það ber að hafa í huga að innan skólastofunnar, í samskiptum kennara og nemenda, er 

visst valdaójafnvægi þar sem að kennarinn býr yfir ákveðnu valdi sem nemandinn hefur ekki 

(Katz, 2014). Traust getur verið að mestu einhliða, við til dæmis treystum lækninum okkar 

fyrir eigin velferð en hann þarf ekki að bera slíkt traust á móti, og slíkt traust einkennist ekki 

endilega af umhyggju í þeirri skilgreiningu sem útlistuð var hér að ofan. Traust sem 

einkennist af umhyggju þarf í raun að vera tvíhliða, nemandi og kennari þurfa að treysta hvor 

öðrum. Til að skapa aðstæður innan skólastofunnar sem einkennast af trausti og umhyggju 

getur kennarinn rætt um eigin mistök og erfiðleika, sagt sögur af sjálfum sér, eigin 

lausnaleiðum og ferli náms. Á þann hátt gefur kennarinn frá sér dulin skilaboð sem felast í 

„Ég treysti þér fyrir minni sögu og mínum mistökum, vilt þú treysta mér fyrir þínum?“ 

(Dweck, 2017b). Kennarinn sem er tilbúinn til að treysta nemendum sínum fyrir eigin 

tilfinningum og lífssögu, er opinn, sanngjarn og hreinskilinn er í senn að raska 

valdaójafnvæginu að vissu leyti og gerir sig þannig fremur að aðgengilegri persónu í augum 

nemendanna. Á þann hátt verður kennarinn meiri jafningi en valdhafi þó svo að valdið sé 

ávallt til staðar að einhverju leyti (Hung, 2013).   

Í þeirri skólastofu þar sem að vaxtarhugarfar er ríkjandi er nám nemandans ekki einungis 

á hans ábyrgð heldur sameiginlegt verkefni kennara og nemanda og með því miðlar 



22 

kennarinn því óbeint til nemandans að honum sé umhugað um velgengni hans og beri hag 

hans fyrir brjósti. Til að slík sameiginleg ábyrgð geti átt sér stað þurfa að ríkja samskipti sem 

byggja á trausti og umhyggju innan skólastofunnar. Í raun má segja að lífæð námsins felist í 

hinum mannlegu samskiptum milli kennara og nemenda og traustið ef til vill hjartsláttur þess 

(Cummins, 1996).  

Þegar nemendur ganga inn í kennslustofuna þurfa þeir að upplifa að hlutverk kennarans 

sé að kenna honum, leiðbeina og efla en ekki að dæma þá, þekkingu þeirra og færni. Í 

rannsókn sem gerð var af Hooper, Haimovitz, Wright, Murphy og Yeager (eins og vísað er til í 

Haimovitz og Dweck, 2017) kom fram að kennari sem ræðir reglulega að það sé eðlilegt að 

upplifa erfiðleika, neikvæðar tilfinningar (t.d. pirring) og þörfina til að prófa aðrar leiðir til 

lausnar í námi styður fremur við námsumhverfi sem einkennist af vaxtarhugarfari. Kennarinn 

skapar þannig aðstæður innan skólastofunnar að það sé eðlilegt og jafnfram mikilvægt að 

lenda á hindrunum í námi, gera mistök, þurfa að sýna seiglu, finna nýjar lausnir og leita eftir 

leiðbeiningum til að vaxa enn frekar sem námsmaður (Sun, 2015). Með slíkum skilaboðum 

skapar kennarinn andrúmsloft innan bekkjarins sem ætti að einkennast af trausti og skapa 

þannig kjöraðstæður til náms. 

2.3.2 Hrós og endurgjöf 

Á níunda áratugnum (1990-2000) trúðu foreldrar því að hrósa þyrfti börnunum fyrir greind 

og hæfileika svo að sjálfstraust þeirra og áhugi fyrir því að standa sig vel myndi aukast 

(Dweck, 2008). Í rannsókn Mueller og Dweck (eins og vísað er til í Dweck, 2000) kom fram að 

85% foreldra trúðu því að mikilvægt væri að hrósa börnunum fyrir færni þegar þau gera 

eitthvað vel því að slík hrós myndu auka sjálfstraust barnanna og líkurnar á því að þau muni 

standa sig vel í komandi verkefnum. Það var einnig styrkt af rannsóknum sem sýndu fram á 

kosti „jákvæðrar styrkingar“, þ.e. að verðlauna börnin þegar þau stóðu sig vel til að auka enn 

frekar líkurnar á því að þau myndu halda áfram að standa sig á sama hátt eða betur (Cardova 

og Lepper, 1996; Lepper, Aspinwall, Mumme og Chabay, 1990). Út frá þeim niðurstöðum var 

talið rétt að hrósa börnum þegar þau stóðu sig vel eða náðu að svara rétt í þeim verkefnum 

sem þau voru að vinna. Þessi einlæga trú margra á gagnsemi þess að hrósa fyrir færni og 

frammistöðu hafði því miður áhrif að sjálfstraust þessara einstaklinga gagnvart eigin færni 

var brothætt og þeir þróuðu fremur með sér festu hugarfar (Dweck, 2008).  

Hrós getur hins vegar eflt vaxtarhugarfar sé því beitt á réttan hátt. Sýnt hefur verið fram á 

að hrós og endurgjöf sem beint er að seiglu, lausnaleiðum og bætingu, auki vaxtarhugarfar 

einstaklingsins. Með slíku markvissu hrósi eða endurgjöf (sjá hér að neðan) eykst þrautseigja 

einstaklingsins, metnaður og áhugi hans (Butler, 1987; Dweck, 2008; Mueller og Dweck, 

1998). Almenn endurgjöf, t.d. Þú stóðst þig vel eða Falleg mynd hjá þér, í stað markvissrar, 
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t.d. Ég sé að þú hefur undirbúið þig vel fyrir verkefnið því þú stóðst þig vel eða Það er 

greinilegt að þú ert búinn að vera að æfa þig að teikna augu, þau gefa andlitinu líf, getur ýtt 

undir þá trú að geta sé meðfædd og styrkir þannig fremur festu hugarfar einstaklingsins 

(Cimpian, Aree, Markman og Dweck, 2007).  

Í rannsókn Mueller og Dweck (1998) voru skoðuð áhrif þess að hrósa nemendum fyrir 

greind/færni (festu hugarfar) annars vegar og fyrir framlag eða áreynslu við verkefni 

(vaxtarhugarfar). Lagt var fyrir hóp nemenda stærðfræðilegt verkefni og í lok þess sagt við 

einn hópinn „Þú stóðst þig vel á prófinu, þú ert greinilega klár í stærðfræði.“ (hrósað fyrir 

greind), einum hópnum var hrósað fyrir erfiði sitt og framlag: „Þú stóðst þig vel á prófinu, þú 

hefur greinilega lagt þig fram.“ og þriðji hópurinn fékk einungis hrós fyrir að hafa staðið sig 

vel: „Þú stóðst þig vel“. Fyrir þessa hópa var síðan lagt annað stærðfræðilegt verkefni sem 

var fremur krefjandi og gafst hópurinn sem hrósað var fyrir getu auðveldar upp heldur en sá 

hópur sem hrósað var fyrir að hafa lagt sig fram. Með því að hrósa fyrir getu var verið að efla 

festu hugarfar meðal nemendanna en þeim sem var hrósað fyrir að hafa lagt sig fram voru 

efldir í vaxtarhugarfari. Að lokum var þriðja stærðfræðilega verkefnið lagt fyrir og var á sama 

erfiðleikastigi og það fyrsta. Þar komu þær áhugaverðu niðurstöður fram að þeir nemendur 

sem höfðu fengið hrós fyrir gáfnafar leystu 30% færri dæmi en í upphaflega 

stærðfræðiverkefninu en þeir sem höfðu fengið hrós fyrir erfiði sitt gekk marktækt betur í 

þriðja verkefninu. 

Því má ætla að mikilvægt sé fyrir kennara og þá sem koma að námi barna að hrósa 

námsferlinu sjálfu, þrautseigju og lausnaleiðum og hvetja barnið áfram á þann hátt að nám, 

aukinn skilningur og bæting í efninu sé fremur markmiðið heldur en afurðin eða 

lokaniðurstaðan sjálf. Þannig má einnig ýta fremur undir það að nemendur setji sér fremur 

námstengd markmið en frammistöðutengd markmið (Mueller og Dweck, 1998). Til að efla 

vaxtarhugarfar nemenda á þennan hátt getur kennari nýtt sér eftirfarandi tillögur að hrósum 

og formi endurgjafar (Dweck, 2008; Mindset Works, 2016):  

 

 Þú hefur æft þig mikið og tekið framförum, en spennandi! 

Ég er ánægð að sjá að þú valdir flóknu dæmin og gafst ekki upp fyrr en þú leystir þau. 

Þú valdir þér erfitt verkefni, þú átt eftir að læra mikið núna. 

Sjáðu hvað þú hefur náð miklum framförum! Manstu hvað þetta var erfitt fyrst? 

En frábær mistök. Þau sýndu okkur vel hvað þú skilur ekki ennþá. 

Hverjir vilja deila með bekknum áhugaverðum mistökum og hvað hann lærði af þeim? 

Þetta virkaði ekki alveg. Hvaða aðrar leiðir dettur þér í hug að prófa? 
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Þegar hugað er að leiðbeinandi og markvissri endurgjöf er sú hugsun efld að það sé í lagi að 

ná ekki árangri strax og mistök eru jákvæð því þau eru tækifæri til að „rækta“ hugann. 

Kennarinn sýnir fram á að mistök og erfiðleikar séu af hinu góða og ræktar með nemendum 

sínum það hugarfar að þó að nemandinn geti til að mynda ekki leyst eitthvert tiltekið dæmi 

þá þýðir það ekki að nemandinn kunni ekki stærðfræði heldur getur hann ekki leyst dæmið 

ennþá en hann er á þeirri vegferð að ná að leysa það. Orðið „ennþá“ skiptir hér máli því það 

gefur til kynna að endastöð er ekki náð í ferlinu, öfugt við að segja „þú náðir þessu ekki“ sem 

er þá í rauninni að vísa til þess að ferlinu er lokið og ekki hægt að halda áfram að að „rækta“ 

hugann (Dweck, 2017b). Benjamin Franklin sagði eitt sinn „All highly competent people 

continually search for ways to keep learning, growing and improving“ (Maxxwell, 1999, bls. 

32).  Við hættum aldrei að læra, sú vegferð endar aldrei og það er einmitt sú hugsun sem við 

viljum að nemendur búi yfir í náminu sínu svo að þeir nái sem mestum árangri. 

2.3.3 Verkefni og námsmat 

Hægt er að ýta undir eflingu vaxtarhugarfars með eðli verkefna og námsmats. Verkefni sem 

byggja á því að nemandinn hafi tækifæri til að bæta sig og veita kennara tækifæri til virkrar 

endurgjafar eru kjörin til að ýta undir vaxtarhugarfar einstaklingsins, t.d. leiðsagnarmat. 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) gefur kennara möguleika á að veita nemendum 

tækifæri til að meta stöðu sína hverju sinni, lagfæra og bæta. Verkefni sem eru sett upp á 

þann hátt gerir kennaranum kleift að greina styrk nemenda sinna og styðja við þá þar sem 

þörf er á, veita þeim aukið færi á að vaxa og beina athygli nemenda að náminu sjálfu en ekki 

endilega lokaafurðinni (Clinchot o.fl., 2017). 

Verkefni þar sem námsmat felst fremur í því að kennarinn greini námsferlið sjálft, 

útskýringar og leiðir til lausna hjá nemandanum ásamt því að veita honum tækifæri til að 

lagfæra verkefnið, stuðla frekar að eflingu vaxtarhugarfars en verkefni þar sem að nemendur 

fengu ekki leiðbeinandi endurgjöf og tækifæri til bætingar (Sun, 2015). Kennarinn kennir 

þannig fremur til skilnings í stað þess að leggja áherslu á að nemandi kunni að þylja upp 

reglur, setningar eða hugtök og skilgreiningar. Áherslan liggur fremur í að skilja reglur eða 

hugtök og geta nýtt sér þann skilning til að leysa tiltekin verkefni og auka þannig hæfni sína. 

Á þann hátt fær nemandinn tækifæri til að tvinna saman þekkingu og færni og sýna betur 

skilning sinn á efninu.    

Það er mikilvægt að bæði kennari og nemandi setji fram markmið í náminu sem 

einkennast af metnaði og vilja til að vera stöðugt að bæta sig. Hægt er að haga námsmati 

þannig að það eigi heima í umhverfi þar sem unnið er með vaxtarhugarfar. Það má til að 

mynda nýta sér: 
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- jafningjamat, þar sem nemandi fær samnemanda til að gefa sér ábendingar um 

hvernig þeir geti bætt sig.  

- miða úr skólastofu, þar sem nemendur skrifa á miða hvað þeir hafi lært áður en þeir 

fara úr skólastofunni. Sömuleiðis gætu nemendur skrifað hjá sér hvort þeir hafi 

einhverjar spurningar eða hvernig nýlærð þekking eða færni muni koma til með að 

nýtast þeim.  

- að nemendur deili með öðrum nemendum hvað þeir hafa lært, hver þeirra skilningur 

er og jafnvel hvaða ranghugmyndum þeir hafi búið yfir áður en námsþátturinn hófst. 

- forrit á internetinu, t.d. Google Docs eða Google Slides, sem veita kennaranum 

tækifæri til að fylgjast með verkefnavinnu nemandans í rauntíma og geta þannig spurt 

spurninga, gefið endurgjöf strax og fylgst betur með ferli verkefnisins.  

Margar fleiri hugmyndir má finna í bók Brock og Hundley (2016, bls. 168-169) sem notuð var 

til stuðnings beinnar fræðslu í neðangreindri rannsókn. Tegund verkefna getur einnig skipt 

máli þegar kemur að því að búa til aðstæður sem styðja við vaxtarhugarfar. Hér má til að 

mynda nefna að verkefni þar sem kennt er til sköpunar geta ýtt undir lausnamiðaða hugsun 

nemenda og sé að auki veitt frelsi frá tímapressu í slíkri kennslu gefst nemendum meira 

tækifæri til sjálfsrýni, frumkvæði þeirra og þrautseigja eykst ásamt viljanum til að taka 

áhættu (Davis, Aruldoss, McNair og Bizas, 2012) sem er einmitt það sem vaxtarhugarfar 

leggur upp með.  

Einnig er mikilvægt að skapa verkefni fyrir nemendur þar sem tækifæri gefst til samvinnu 

og gert sé ráð fyrir því að nemendur meti bæði eigin hugmyndir og annarra, t.d. með 

samvirku námi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Í slíkum verkefnum gefst nefnilega gullið tækifæri til að efla með nemendum mjög 

mikilvægan þátt, þ.e. hlustun. Hlustun er í raun hegðun sem krefst þess að við viðurkennum 

að við séum hluti af stærri einingu og tökum hugmyndir annarra til greina ásamt því að 

endurmeta okkar eigin hugmyndir (Rinaldi, 2005). Með því að hlusta erum við um leið að 

opna huga okkar fyrir nýjum lausnum, viðurkennum sjónarmið annarra, fjölbreytileika þeirra 

og viljann til að endurskoða eigin hugmyndir. Í grunninn felst hlustun í því að gefa áliti 

annarra gildi og skiptir engu hvort aðilar séu sammála eður ei og til að slíkar aðstæður geti 

skapast þarf að ríkja traust innan skólastofunnar eins og rætt var hér að ofan. Það má í raun 

segja að hlustun sé ein helsta forsenda fyrir bæði samvinnu og samskiptum í 

námsumhverfinu, svo ekki sé minnst á úti í samfélaginu sjálfu og þeirri framtíð sem bíður 

okkar.  

Verkefni, námsmat, hrós og endurgjöf tvinnast óneitanlega þétt saman og kennari ætti að 

veita nemendum verkefni sem eru til þess fallin að auka skilning nemandans, námsmat með 
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endurgjöf sem leiðbeinir nemandanum áfram í áframhaldandi vexti og hrósa, á þann hátt 

sem hér hefur verið rætt, þegar þar á við. Það er engin ein rétt leið í verkefnagerð heldur á 

kennarinn ef til vill fremur að horfa til fjölbreyttra verkefna sem veita honum sjálfum sem 

best tækifæri til að leiða nemandann áfram í þeirri vegferð sem námið er. 

2.3.4 Bein fræðsla 

Það er margt sem ber að hafa í huga þegar kennarar vilja efla vaxtarhugarfar meðal nemenda 

sinna og eru margar stoðir til fyrir kennara til að aðstoða þá í þeirri vegferð. Það hefur sýnt 

sig að það er möguleiki að auka vaxtarhugarfar nemenda með beinni kennslu (Aronson, Fried 

og Good, 2002; Blackwell o.fl., 2007;  Yeager o.fl., 2016). Í rannsókn Blackwell, Trzesniewski 

og Dweck (2007) voru nemendur sem voru að færast milli skólastiga í New York borg 

rannsakaðir (frá því að vera í 6. bekk og yfir í að fara í 7. bekk) og fór hluti þeirra í gegnum 

námskeið sem kenndi vaxtarhugarfar á meðan hinn hlutinn fór á námskeið þar sem kennt var 

festu hugarfar. Þar kom fram greinilegur og markverður munur á framförum nemendanna. 

Þeir sem fengu þjálfun í vaxtarhugarfari sýndu góðar framfarir á meðan hópurinn sem fékk 

þjálfun í festu hugarfari sýndi örlítið hnignandi árangur í námi. 

Kennarar, þjálfarar, foreldrar og allir þeir aðilar sem koma að börnum geta nýtt sér ýmsar 

bjargir til að fræða eða kenna börnum um þær grundvallarhugmyndir sem vaxtarhugarfarið 

byggir á. Hér má til að mynda nefna síðuna Mindset works (2015) þar sem finna má efni fyrir 

einstaklinga sem vilja þjálfa með sér hugarfar hugvaxtar, t.d. með forritinu Brainology, og 

sömuleiðis efni fyrir kennara sem vilja efla slíkt hugarfar innan skólastofunnar með 

MindsetMaker. Borga þarf fyrir bæði Brainology og MindsetMaker en síðan býður einnig upp 

á nokkur skjöl án gjalds til að koma sér af stað í vinnu til að efla vaxtarhugarfar. 

Brainology er gagnvirkt efni sem byggt er á námskeiðinu sem Blackwell, Trzesniewski og 

Dweck (2007) voru með og var sagt frá stuttlega hér að ofan. Forritinu er skipt upp í sex hluta 

þar sem nemendur læra um heilann, starfsemi hans og hvernig hann breytist þegar nám á 

sér stað. Forritið var prófað í 20 skólum í New York borg og nemendur spurðir um eigin 

upplifun á hvaða breytingar þetta gagnvirka námskeið hafði. Meirihluti nemenda sagði að 

námskeiðið hefði breytt námsvenjum þeirra, viðhorfi og áhuga gagnvart námi (Dweck, 2007).  

Að auki eru til margvíslegar bækur sem kennarar geta nýtt sér til að styðjast við í beinni 

fræðslu á vaxtarhugarfar, þ.á.m. sú sem er stuðst við í þessari rannsókn, The Growth Mindset 

Coach eftir Brock og Hundley (2016), eða bókin How to Develop Growth Mindsets in the 

Classroom eftir Gershon (2016). Bók Brock og Hundley setur í raun upp ramma að 

kennsluáætlun fyrir kennarann til að fylgja og hugmyndir að verkefnum sem kennari getur 

framkvæmt til að kenna nemendum um eðli heilans, hvernig nám fer fram og hvað felst í 

vaxtarhugarfari. Bók Gershon snýr meira að því hvernig kennari hagar aðstæðum og 
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umhverfi í kringum nemandann til að ýta undir vaxtarhugarfar, t.d. með endurgjöf, gerð 

verkefna, námsmats og kennsluaðferða.  

Mikilvægt er fyrir kennara og þá sem vinna með beina fræðslu að vera sjálfir upplýstir um 

hvað vaxtar og festu hugarfar byggir á og þróa með sér tungutakið sem fylgir því að styðja við 

aukningu vaxtarhugarfars líkt og rætt hefur verið um hér að ofan því eins og Carol S. Dweck 

(2017b) hefur bent á að þá hafa aðferðir til að efla vaxtarhugarfar verið ofeinfaldaðar og 

einstaklingar telja að nóg sé að hrósa nemendum fyrir það eitt að leggja sig fram. Það felst 

miklu meira í því þegar kemur að því að efla vaxtarhugarfar og hafa ber í huga að 

einstaklingar hafa blöndu af festu og vaxtarhugarfari, þeir hafa vaxtarhugarfar við eitt efni en 

festu hugarfar við annað viðfangsefni. Þeir sem ætla sér að vinna að aukningu 

vaxtarhugarfars annarra einstaklinga þurfa því að vera fyllilega meðvitaðir um hvað felst í 

vaxtarhugarfari annars vegar og festu hugarfari hins vegar, þeir þurfa að þekkja til 

grunnrannsókna sem gerðar hafa verið og átta sig á að þeim fjölmörgu leiðum sem hægt er 

að fara til að ýta undir vaxtarhugarfar einstaklingsins.  

Bókin Self Theories (Dweck, 2000) og bókin Mindset (Dweck, 2017b) eru kjörnar fyrir þá 

sem vilja kynna sér betur fræðin á bak við vaxtar og festu hugarfar. Mindset bókin tengir 

rannsóknirnar á bak við vaxtar og festu hugarfar við daglegt líf einstaklinga (t.d. atvinnulíf, 

menntun, íþróttir, sambönd og uppeldi). Self Theories er að greina frá þeim rannsóknum sem 

hafa verið gerðar á efninu og niðurstöðum þeirra. Sú bók er í raun grunnurinn á bak við 

bókina Mindset og gefur þar af leiðandi dýpri skilning á fræðunum sjálfum.  
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3 Aðferðafræðin og aðferðir 

Þessi rannsókn er í formi starfendarannsóknar (action research eða practioner research) og 

felur í sér rannsóknarsnið þar sem að kennarinn/rannsakandinn er að rannsaka tiltekið efni 

innan frá fremur en utan frá. Þetta felur í sér rýni rannsakandans á eigin störf, hvernig hann 

starfar, hvaða breytingar hann vill fá fram, hvernig ferlið að markmiðinu er og hvernig tekst 

til. Í slíkum rannsóknum felst mikil ígrundum og margvísleg gagnaöflun. Hér á eftir verður 

farið nánar í hvern þátt, starfendarannsóknir, gagnaöflun og úrvinnslu gagna.  

3.1 Aðferðafræði 

Eftirfarandi rannsókn er í formi starfendarannsóknar.  Á ensku bera slíkar rannsóknir nokkur 

heiti, þar á meðal action research, teacher research og practioner research. Þessar 

rannsóknir fela í sér að kennari lítur inn á við, rýnir í sig sjálfan og eigin starfshætti (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Þeim er ætlað að skapa hagnýta þekkingu sem felst í athöfnum líðandi 

stundar og er nýtt til að byggja upp starfskenningu rannsakandans sem gerir honum kleift að 

eflast sem fagmaður á sínu sviði. Kennarinn, sem er í hlutverki rannsakandans, er að prófa 

nýja leið/leiðir sem hann vinnur í að móta og skoðar hvernig tekst til út frá þeim gögnum 

sem hann aflar á vegferð sinni. Í rannsóknum af þessu tagi er kennarinn að bregðast við 

umhverfi sínu á meðvitaðan hátt og þarf því stöðugt að meta og ígrunda eigin áhrif á 

umhverfi sitt og aðstður (Reason og Torbert, 2001).  Hann beinir sjónum sínum að kennslu 

sinni og þeim áhrifum sem hún hefur á nemendur og heldur utan um það með margvíslegri 

skráningu. Til að styðja við trúverðugleika starfendarannsókna, líkt og Hafdís Guðjónsdóttir 

(2011) bendir á,  er mikilvægt að safna margvíslegum gögnum með fjölbreyttum aðferðum.  

Líkt og tilgreint var í inngangi hér að framan er tilgangur þessarar starfendarannsóknar að 

rýna í eigin störf þar sem ég vinn út frá hugmyndafræði Dweck í bæði kennslu og þeim 

störfum sem ég sinni sem kennari. Ég skoðaði og greindi árangur eigin starfa út frá þeim 

fjölbreyttu gögnum sem ég safnaði yfir það tímabil sem starfendarannsóknin fór fram, frá 

nóvember 2017 til ágúst 2018, og skoðaði hvaða áhrif sú nýja leið sem ég fór, þ.e. að vinna 

sérstaklega með og kenna vaxtarhugarfar, hafði á störf mín, kennslu og þá nemendur sem ég 

vann sérstaklega með í þessari rannsókn. Þessi aðferð til rannsóknar var valin út frá því 

tækifæri sem hún gaf mér sem kennara til að prófa nýjar aðferðir í kennslu, rýna í ágæti 

þeirrar aðferðar, áhrifa á bæði kennarann sjálfan og nemendur og jafnvel 

samstarfstarfsfélaga, skólastofnun o.s.frv. Starfendarannsóknir fela í sér einstakt tækifæri til 

að skoða og greina það starf sem er innt af hendi kennarans, upplifun hans, reynslu og sýn.  
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3.2 Þátttakendur 

Úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem að kennarinn er starfandi á vettvangi. Kennarinn var í 

senn rannsakandi og aðalþátttakandi í eigin rannsókn. Þátttakendurnir, 22 nemendur, voru í 

tilteknum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og voru á aldrinum 13-14 ára þegar rannsókn 

þessi er gerð. Árgangnum var skipt í tvo umsjónarhópa, en taldist sem einn bekkur (8. 

bekkur) og þar sem að rannsakandi var umsjónarkennari annars hópsins var sá hópur valinn 

til þátttöku. Fengið var leyfi skólastjórnenda fyrir rannsókninni og sömuleiðis var fengið 

skriflegt leyfi frá bæði foreldrum nemendanna og þeim sjálfum eftir að kynningarbréf á 

rannsókninni hafði verið sent heim og í tölvupósti (Viðauki A).  

3.3 Gögn 

Sjálfsmat (Viðauki Á) var lagt fyrir hópinn í upphafi rannsóknar (framkvæmt 18. nóvember 

2017). Því var ætlað að veita innsýn inn í hvaða hugfar væri ríkjandi hjá nemendum.  Að auki 

við sjálfsmatið voru tekin hópviðtöl við þau, í upphafi (framkvæmd 4. janúar 2018), í litlum 

hópum (fimm til sjö í hverjum hóp) til að fá betri innsýn inn í hugarfar nemendanna. Þau 

viðtöl voru tekin upp á hljóðupptöku, umrituð og nöfnum breytt. Í lok rannsóknar var sami 

spurningalistinn lagður fyrir (framkvæmt 27. ágúst 2018) og hópviðtölum beitt aftur 

(framkvæmd 31. ágúst 2018) svo að kennarinn/rannsakandi fengi betri innsýn á upplifun 

nemenda og hugarfar þeirra. Í báðum viðtölunum var notast við viðtalsramma (Viðauki B) en 

að öðru leyti voru viðtölin fremur frjáls og viðmælendurnir gátu haft áhrif á það sem rætt var 

um þó að rannsakandi stýrði þema umræðuefnisins.  

Yfir tímabil rannsóknarinnar hélt ég utan um undirbúning og ígrundun eftir 

kennslustundir með nemendum í formi dagbókarfærsla. Í þeim færslum ígrundaði ég hvernig 

vinnan gekk í tengslum við vaxtarhugarfar og þeirri hugmyndafræði, hvað gekk vel, hvað 

misfórst, hvað mætti gera betur, upplifun mín og fleira sem mér kom til hugar. Sendir voru 

reglulegir tölvupóstar (mánudagspóstar) til leiðbeinenda þar sem farið var yfir hvað væri í 

gangi hverju sinni svo að þeir gætu fylgst með framvindu verkefnisins og voru þeir sömuleiðis 

nýttir sem gögn. Einnig var haldið utan um kennsluáætlunir fyrir beina kennslu á 

vaxtarhugarfar i og ígrundun á þeim kennslustundum.  

Afurðum nemenda í formi teikninga, svara, skriflegra verkefna og umræðna var haldið til 

haga. Teknar voru ljósmyndir, hljóðupptökur og myndbandsupptökum safnað frá 

nemendum. Gögnin voru síðan greind líkt og tilgreint er hér að neðan.  

3.4 Gagnagreining 

Á tveggja mánaða fresti fór ég yfir þau gögn sem ég var komin með. Skoðaði hvernig 

tímabilið byrjaði, hvaða breytingar urðu, hvað gekk vel, hvað mætti betur fara og hvað 
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gögnin sögðu mér hverju sinni. Ég skoðaði og greindi gögnin út frá hugmyndum og 

kenningum Carol S. Dweck, og bar saman mínar upplifanir og gögn við þau gögn sem Dweck 

hefur aflað í sínum rannsóknum. Ég rýndi í eigið starf, hvernig mér gekk að nýta 

hugmyndafræði Dweck í starfi, hvaða áhrif þessi vinna hefði á mína eigin kennsluhætti, 

tungutak og samskipti við nemendur. 

Ég hélt utan um spurningalistana og greindi þá út frá vaxtar eða festu hugarfari. 

Hópviðtölin voru umrituð á prent, nöfnum breytt og hverju því sem gæti gefið til kynna 

hvaða nemandi væri að tala hverju sinni. Viðtölin voru rýnd á þann hátt að skoðað var 

hvernig og hvenær festu hugarfar kemur fram og á sama hátt með vaxtarhugarfar . Þar sem 

hópviðtölin voru framkvæmd bæði í upphafi og lok rannsóknar gafst mér tækifæri til að sjá 

mögulegar breytingar á hugarfari nemenda og viðkvæði þeirra. Ég bar síðan saman 

niðurstöður úr spurningalistum og hópviðtölum til að skoða samræmi milli þeirra. 

Afurðum nemenda, ljósmyndir, hljóðupptökur og fleira sem til féll í kennslu og námi var 

greint út frá þeim fræðum sem unnið var með og hvaða breytingar urðu á þeim þáttum sem 

skoðaðir voru. Skoðuð voru hvernig samskipti nemenda voru, hvernig þeir töluðu við aðra og 

sömuleiðis sjálfa sig. Greint var hversu vel nemendur náðu að greina hvaða hugarfar á sér 

stað hverju sinni og áttuðu sig á einkennum hvers hugarfars. Ég vildi skoða hvernig 

nemendur upplifa erfiðleika, mistök, nám, samskipti og ábyrgð í margvíslegum skilningi, t.d. 

ábyrgð á eigin námi, ábyrgð á sjálfum sér, ábyrgð á gjörðum og mistökum og þess háttar.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Hafa þarf í huga að engin gögn voru nýtt frá nemendum nema að tilskilinna leyfa var aflað. 

Skriflegt leyfi var fengið frá skólastjórnanda til að framkvæma rannsóknina innan veggja 

skólans og einnig var fengið leyfi frá forráðamönnum sem og nemendum sjálfum. Við 

úrvinnslu gagna var nafnleyndar gætt og siðareglur kennara hafðar að leiðarljósi enda fer 

þessi starfendarannsókn fram innan veggja grunnskólans af hálfu kennara.  

Ég tel einnig mikilvægt að benda á að ég er meðvituð um að ég sjálf var bæði 

rannsakandinn og rannsóknarefnið. Ég geri mér grein fyrir því að hugsanir mínar, tilfinningar 

og upplifanir geti haft áhrif á eigin niðurstöður og því var mikilvægt að vera í virkum 

samræðum við leiðbeinendur og teymisfélaga og fá þannig upplifanir annarra á því sem er að 

gerast innan kennslustofunnar. Ég geri mér einnig grein fyrir því að það ýmsir þættir gátu 

haft áhrif á upplifanir mínar hverju sinni, t.d. þreyta, álag, annir og jafnvel fjölskylduhagir og 

reyndi ég af fremsta megni að vera meðvituð um þau áhrif hverju sinni.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Án þess að ég áttaði mig á því, þá hófst þessi rannsókn í mars 2017. Ég var lengi búin að 

vera að leita að hinu fullkomna efni í hina fullkomnu ritgerð. Ég vildi leita í öryggið, sem felst í 

að vinna með megindlegar niðurstöður, óbreytilegar tölur sem gefa mér skýra niðurstöðu. En 

í þessum tiltekna mánuði átti ég að skila af mér verkefni í háskólanum sem í upphafi átti að 

vera um leiðsagnarnám. Í undirbúningi fyrir það verkefni rakst ég á hugtakið growth mindset, 

tveimur dögum fyrir skil, og verkefnið mitt umturnaðist. Í gegnum þau ár sem ég hef starfað 

sem kennari hef ég starfað út frá vissri kenningu, án þess jafnvel að gera mér almennilega 

grein fyrir því á hverju sú kenning byggðist.  

Ég vildi efla nemendur með markvissu hrósi, valdefla þau í eigin námi og lífi og vildi að 

þeir áttuðu sig á að allir hafa möguleika til náms og „get ekki“ var ekki hluti af orðaforða 

kennslustofunnar. Ég vildi skapa aðstæður innan kennslustofunnar sem einkenndust af 

umhyggju, gagnkvæmu trausti og virðingu. Í sex ár starfaði ég með þetta að leiðarljósi án 

þess að tengja það einhverjum fræðum, heldur fremur byggði ég mitt leiðarljós á kennurum 

sem höfðu jákvæð áhrif á mig, en hér, í mars 2017, áttaði ég mig loksins á því hvað ég var að 

gera. Leiðarljósið mitt byggðist á svipuðum hugmyndum og þetta framandi en jafnframt 

kunnuglega hugtak „growth mindset“. Nú var ekki aftur snúið, hér var komin hvíta kanínan 

mín sem ég elti yfir engið og niður í holuna líkt og Lísa í Undralandi, ekki vitandi hvað 

nákvæmlega beið mín en áhugi minn var vakinn líkt og Lísu (Carroll, 1937). 

Ég reyndi að láta efnið passa í rammann minn, í tölurnar sem hafa veitt mér öryggi og 

stutt mig í að haldast innan þægindarammans. En líkt og Lísu, þá beið mín allt annar heimur 

og öryggið sem ég reyndi af áfergju að halda í hentaði ekki. Ég var á krossgötum, átti ég að 

klifra aftur upp úr holunni, í öryggið og velja efni eftir rannsóknaraðferð eða átti ég að halda 

áfram niður holuna, út í ævintýrið og láta efnið velja rannsóknaraðferðina. Ég tók ekki 

ákvörðunina án þess að hugsa mig vandlega um því ég var með eindæmum hrædd við 

rannsóknaraðferðina en að lokum lét ég efnið leiða mig áfram því hér var ég komin með orð 

á það sem ég stefndi að og tækifæri til að styrkja mig enn frekar sem fagmann.  

Í þessum niðurstöðum verður greint frá því ævintýri sem beið mín niðri í kanínuholunni, 

hvernig ég sem einstaklingur og kennari þurfti að endurskoða eigið sjálf, tungutak og 

kennsluaðferðir. Gögnum sem var safnað frá nemendum verða greind með því markmiði að 

skoða þeirra hugarfar, sýn á nám og stöðu mína sem kennara gagnvart nemendum. Í raun 

eru niðurstöðurnar eins konar saga kennara og eru byggðar á dagbókarfærslum og 

mánudagspóstum til leiðbeinenda ásamt gögnum sem söfnuðust á vettvangi. 
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4.1 Óöryggið í kanínuholunni 

Áskoruninni var tekið, minni eigin áskorun. Ég fór ótroðnar slóðir, leið sem ég þekkti ekki og 

var hrædd við. Í gegnum rannsóknina og ferlið allt varð mér oft hugsað til baka til þessarar 

ákvörðunar.  

Starfendarannsóknir hræddu mig en þær virtust vera eina rannsóknarleiðin til að 

vinna að þessu efni því það sem mig langaði mest til að gera, þ.e. rannsaka 

grósku og festu hugarfar í börnum, var allt of stórt rannsóknarefni fyrir 

meistararitgerð. Ég þekkti ekki til starfendarannsókna, vissi reyndar að þær 

gengu út á að skoða og rýna í eigið starf, en ég var mjög óörugg. Ég reyndi að lesa 

mér til um slíkar rannsóknir en ég varð einhvern vegin ennþá ringlaðri og óviss 

um að ég væri að fara rétta leið í meistararitgerðinni, ætti ég virkilega að gera 

eitthvað sem ég hafði aldrei gert áður þegar svona mikið liggur 

við??? (Rannsóknardagbók, 7. ágúst 2018) 

Ég renndi blint í sjóinn og það sést á mínum fyrstu skrefum í þessari rannsókn. Ég var óviss 

með hvernig ég ætti að skrifa dagbókarfærslur, hvað ég ætti að segja og hvað væri nógu 

merkilegt til að fá að lifa sem ritað orð. Alla mína skólagöngu hef ég valið að fara auðveldu 

leiðina því ég vildi ekki opinbera eigin veikleika fyrir öðrum.  

Ég vildi ekki vera berskjölduð. Ég hræddist það að vera ekki sú sem aðrir sæu mig 

sem. Mig vantaði að fá þá viðurkenningu frá öðrum sem ég gat ekki gefið sjálfri 

mér. Einkunnir skiptu meira máli en sá lærdómur sem bjó að baki, ef ég náði ekki 

góðum einkunnum var eitthvað að kennaranum, efninu, bókunum ... ég gat ekki 

horft inn á við og séð að það sem olli því að ég náði ekki árangri var að ég lagði 

mig ekki fram, því mér fannst það erfitt. (Rannsóknardagbók, 7. ágúst 2018) 

Ég hræddist eigin veikleika og þó að ég hafi staðið í þeirri trú að ég væri ekki lengur stödd 

þar, þá fór ég úr því að vita ekki hvað skyldi skrifa í dagbókina yfir í að skrifa afsakanir fyrir því 

að ég væri ekki komin jafn langt og ég hafði ætlað mér. Án þess að ég áttaði mig á því þegar 

ég skrifaði færslurnar á sínum tíma sé ég nú að ég óttaðist að uppfylla ekki kröfur og reyndi 

að deyfa höggið af því að ná ekki markmiði mínu með því að telja upp afsakanir og ástæður 

fyrir því að ekki gengi betur.  

Desember fór frekar mikið forgörðum hjá mér. Ég ætlaði mér að nýta tvær 

umsjónarstundir í verkefnið en svo atvikaðist það þannig að jólaundirbúningur 

unglingadeildarinnar tók þær yfir og lítið varð úr því að leggja inn verkefnið. 

  



 

33 

Þeir áfangar sem ég var að taka í háskólanum tóku líka sinn toll og ég einbeitti 

mér sérstaklega að þeim nú í byrjun desember og rétt fyrir jól. Lítil sem engin 

athygli fór því í þetta verkefni. Er þetta ekki svolítið raunveruleiki kennarans, að 

ætla sér eitthvað en svo kemur uppbrot, önnur verkefni, álag í vinnu og áætlunin 

flýgur út um gluggann. 

[...] 

Ég veit það reyndar alveg sjálf að stundum ætla ég mér of mikið og ég set mér 

markmið sem væri ef til vill frekar tveggja manna verk en bara einnar, en það er 

kannski stjörnumerkið á bak við hjá mér, tvíburinn, er ein manneskja en hegða 

mér sem tvær. Rétt fyrir jól fór ég að finna fyrir álagsveikindum, ég hef lent í því 

áður [...]. (Rannsóknardagbók, 30. desember 2017) 

Ég get ekki annað en brosað út í annað þegar ég les yfir þessa færslu. Ég greip ekki einungis í 

eina ástæðu heldur fimm; jólaundirbúningur í skóla, háskólaáfangarnir sem ég var í, 

raunveruleiki kennarans (lifandi skólastarf), stjörnumerkið mitt og síðan veikindi. Fyndnast 

finnst mér að ég kenndi eigin stjörnumerki um. Ég gat ekki sagt við sjálfa mig að mér hefði 

mistekist að ná markmiði mínu, ég hræddist mistök þrátt fyrir að ég væri að reyna að kenna 

nemendum mínum að fagna mistökum og líta á þau sem tækifæri til að verða betri. Ég áttaði 

mig ekki á þessu og stóð sjálf í þeirri sannfæringu, á þessum tíma, að allt mitt hugarfar væri 

að mestu vaxtarhugarfar . 

Í dag finnst mér ég hafa mikla trúa á því að ef þú leggur þig fram við eitthvað, ef 

þú einsetur þér að ná árangri í einhverju og vinnur hart að því að þá muntu ná 

árangri. Ég byrjaði að lesa Dweck með þessu hugarfari og svo áttaði ég mig á því 

þegar ég las kaflann um hvort maður gæti breytt eigin persónu, sínum 

persónueinkennum, þá stóð ég mig að því að hugsa "nei, það er ekki hægt að 

breyta þeirri persónu sem maður er, ég var fædd með þessi einkenni, ég er 

þolinmóð að eðlisfari o.s.frv." Hmmm ... Samkvæmt Dweck er þetta festu 

hugarfar, ég vildi ekki samþykkja það sjálf þegar ég las þennan kafla, varð frekar 

fúl yfir því að hún skuli halda því fram að það væri hægt að breyta eigin persónu.  

(Rannsóknardagbók, 30. desember 2017) 

Ég brást mjög sterklega við þegar ég las þetta á sínum tíma og fór í vissa afneitun gagnvart 

því að ég gæti mögulega búið yfir festu hugarfari. Að ég hafi brugðist svo sterklega við því að 

ég byggi yfir þessu hugarfari leiðir huga minn að því að ef til vill hafi nemendur brugðist eins 

við án þess að ég hafi veitt því sérstaka eftitekt og jafnvel hafi þeir afneitað þeirri hugmynd 

að þeir byggju yfir festu hugarfari. Gæti þá verið að kennslan sjálf sem ég var með á 

vaxtarhugarfar i í bekknum hafi haft lítil sem engin áhrif á þá nemendur? Ef svo er, þá skiptir 
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miklu máli að ég sjálf hafi frá upphafi reynt að temja mér það tungumál sem er til þess fallið 

að rækta með nemendum vaxtarhugarfar. 

Ég áttaði mig síðan á því að mér finnst ég ekki orðin meðvituð um að nota 

leiðsögn sem er af "growth mindset" toganum. Það er jafnvel spurning um að 

hafa það sýnilegra inni í stofunni minni svo að það minni mig á að nýta slíka 

leiðsögn. Kannski bætist það eftir næstu kennslustund því þá munu verkin þeirra 

fara upp á vegg og vera sýnileg. (Rannsóknardagbók, 25. nóvember 2017) 

Ég áttaði mig á því, að mestu leyti, í upphafi að ég væri að fara að rýna í sjálfa mig en ég var 

ekki endilega sátt við þá spegilmynd sem ég sá. Ég hugsaði stundum með mér að fara aftur 

upp úr holunni, ég fann fyrir uppgjöf en ég reyndi þá ávallt að grípa í fræðin sjálf og hugsaði 

með mér að ég væri stöðugt að hvetja nemendur til þess að gefast ekki upp þó að á móti 

blási heldur fremur leita lausna í anda vaxtarhugarfars, ég ætti sjálf að fylgja því.  

Ég  var búin að sá fræinu meðal nemenda, foreldra og kennaranna sem unnu sem mest 

með mér. Það var ekki aftur snúið. Ég, náttúrufræðikennarinn, varð að gjöra svo vel að hlúa 

að fræinu mínu og sjá það vaxa, helst upp úr kanínuholunni, upp í raunheiminn minn svo að 

þetta yrði ekki lengur ævintýri heldur raunveruleiki. Í því fólst stöðug sjálfsrýni, ígrundun og 

eigin starfsþróun. Það er ef til vill mesti sigurinn í þessu verkefni, hvernig ég þroskaðist og 

þróaðist sem kennari og einstaklingur. Um leið og ég skrifa þessa reynslu sem niðurstöður að 

þá er þetta einnig þroskasaga kennara, því má ekki gleyma.  

4.2 Traust  

Ég sáði fræinu meðal nemenda minna þegar ég lagði þetta efni inn hjá þeim og sagði frá því 

að þetta væri hluti af meistaraverkefninu mínu. Ég lagði áherslu á það að ég væri ekki að 

skoða þau heldur væri ég með sjálfa mig undir smásjá og þau myndu hjálpa mér í þessari 

vegferð, leiða mig áfram og hjálpa mér að þroskast og þróast sem kennari. Ég fann að þau 

voru örlítið óörugg í þessum nýju sporum, ég var ekki lengur einungis kennari þeirra heldur 

að hluta til nemandi. Ég sjálf var einnig óörugg en öðlaðist smátt og smátt öryggið eftir því 

sem að ég leiddi nemendur mína lengra inn í efnið. Með því að fara með þau í gegnum ferlið 

fann ég að skilningur minn dýpkaði ekki einungis á efninu heldur einnig mínum eigin 

nemendum, sem ég hélt að ég væri búin að kortleggja að mörgu leyti.  

Strax eftir áramót tók ég hópviðtölin við nemendur. Það gekk fremur vel og var 

virkilega áhugaverð upplifun. Ótrúlegt hvað mínar fyrirframgefnu hugmyndir sem 

ég hafði um vissa nemendur flugu út um gluggann. (Mánudagspóstur, 8. janúar 

2018) 
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Ég upplifði þarna að þær hugmyndir sem ég hafði um eigin nemendur voru ekki endilega 

byggðar á staðreyndum heldur eigin hugsunum og upplifunum. Í gegnum allan minn 

kennsluferil hef ég lagt mikið upp úr trausti milli kennara og nemanda og að nemandinn finni 

það ávallt að kennarinn virði hann sem þann einstakling sem hann er. Traust getur opnað 

fyrir svo marga jákvæða þætti í skólastarfi en það getur líka verið jafn hverfult og það er 

gefandi sé skortur á því. 

Ég hugsaði þarna með mér að fyrst að mínar fyrir fram gefnu hugmyndir voru svo rangar 

og byggðar á ótraustum grunni, hvernig gat ég þá ætlast til þess að raunverulegt traust 

myndaðist milli mín og þeirra. Eftir því sem ég las meira í fræðum Dwecks sá ég að það væri 

mikilvægt að ég tæki dæmi úr eigin lífi þegar ég væri að óska þess að þau gerðu það. Ef ég 

vildi að þau treystu mér, yrði ég að treysta þeim.   

Út frá því sem að bent var á í handbókinni sem ég styðst við að þá er mikil áhersla 

lögð á þau tengsl sem eru milli kennara og nemenda hans. Ég ákvað því að útbúa 

eyðublað fyrir nemendur mína til að fylla út og gerði líka eitt fyrir mig. Ég fyllti út 

mitt eyðublað með bekknum í heild sinni og ræddi við þá um það sem ég var að 

skrifa í mitt eyðublað og það spunnust upp margar skemmtilegar umræður út frá 

því. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2018) 

Þegar ég fór að opna fyrir nemendum mína eigin sögu, opinbera eigin mistök og hvernig ég 

nýtti erfiðleika til að ná lengra, fór fræið að spíra og kímblöðin á plöntunni blöstu við mér út 

frá verkefnum þeirra og orðum. Nemendur fóru að deila með mér hlutum sem ég bjóst ekki 

við, sumir deildu persónulegri hlutum en aðrir og í sumum tilfellum svo persónulegum 

atburðum að ég sat með tárin í augunum þegar ég skoðaði verkefni þeirra. Dæmi um þetta 

er þegar ég fór með nemendum yfir starfstöðvar heilans og hlutverk þeirra í hugsunum okkar 

og ákvarðanatökum. Ég óskaði eftir því að nemendur skráðu undir hverja starfstöð einhverja 

minningu, hugsun eða ákvörðun sem tengdist þeirri tilteknu starfsstöð.  

Þegar ég las orð eins nemanda fylltust augu mín af tárum. Faðir þessa nemanda 

var fjarlægður af heimilinu og tók nemandinn það fram sem hamingjuminningu, 

þegar pabbinn fór. Einnig skrifaði nemandinn sem dæmi um minningu sem 

drekinn (starfsstöð í heila) hefur búið til þegar nemandinn uppgötvaði það hversu 

skemmtileg mamma hans væri, því hún fór loksins að vera hún sjálf eftir að 

pabbinn var fjarlægður af heimilinu. Að lesa þetta snerti marga strengi hjá mér. 

(Rannsóknardagbók, 25. febrúar 2018) 

Á meðan flestir nemendur höfðu deilt með mér nokkuð eðlilegri ákvörðun eða minningu sem 

börn á þessum aldri höfðu, þá hafði þessi tiltekni nemandi treyst mér fyrir mjög persónulegri 
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og erfiðri lífsreynslu. Eftir því sem leið á skólaárið fann ég að traustið milli mín og nemenda 

minna styrktist og ég fann að ég sjálf varð tilbúnari til að deila með þeim ýmsum hlutum og 

upplifunum. Ég treysti því að þau þekktu mig sem kennara og í eitt skipti tók ég þá áhættu að 

segja þeim frá því að ég sæi oft hluti fyrir mér sem myndskeið úr náttúrulífsmynd í kjölfar 

þess að ég kom inn í stærðfræðikennslu hjá þeim. 

Síðan sagði ég við þau að stundum sæi ég fyrir mér hluti eins og það væri í 

einhverri náttúrulífsmynd og þegar ég kom inn í þessa stærðfræðikennslustund 

þá hafði ég einmitt upplifað þannig tilfinningu. Mér leið eins og ég væri að horfa 

á heimildamynd um apa í dýragarði. Sumir apar eru að berja í glerið af því að 

einhverjir eru að egna þá hinum megin við glerið, sumir sveifla sér í trjánum og á 

milli trjáa, einhverjir apar eru að kasta matardöllunum sínum með matnum upp í 

loftið og enn aðrir hlaupa fram og til baka um búrið. Ég baðst síðan afsökunar á 

því að hafa líkt þeim við apa en þetta var það sem ég upplifði. 

(Rannsóknardagbók, 18. mars 2018) 

Í kjölfar þess að ég deildi minni reynslu fóru nemendur að deila sinni reynslu af bæði þessari 

tilteknu stærðfræðikennslustund og síðan samfélagsfræði kennslustundum undanfarna 

mánuði.  

Eftir þessa lýsingu mína fóru nemendur að hlæja og einhver sagði að þetta væri 

eiginlega alveg rétt hjá mér. Þá kom einn og sagði að ég ætti þá að vera inni í 

samfélagsfræði því það væri eins og heimildamynd um letidýr eða jarðarför því 

það eru svo rólegir tímar [...]. Einn sagðist vera búinn að telja loftplöturnar 

mörgum sinnum. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2018) 

Það sem ég upplifði þarna, þessa tilteknu stund, er líklega draumur hvers kennara og sýndi 

það ef til vill að hjartslátturinn í námi og kennslu séu svo sannarlega hin mannlegu samskipti 

milli kennara og nemenda hans. Í minni dagbók skrifaði ég eftirfarandi:  

Ég hafði ekki ætlað mér að fara þessa leið í umræðum en fann að ég var að ná 

einhverri tengingu þarna við þau. Þau voru að lýsa upplifunum sínum, setja það í 

sama form ég hafði sett mína upplifun, allur bekkurinn í heild sinni tók undir í 

hlátri - sem er eitthvað sem ég hef ekki upplifað áður með þennan hóp. Mér leið 

ekki eins og ég væri BARA kennarinn þeirra akkúrat þarna. Ég var persóna sem 

skipti þau máli, líkt og hvert og eitt þeirra hefur tekið sér bólsetu í hjartanu mínu. 

Þau treystu mér og trúðu mér fyrir hlutum. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2018) 
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Þetta var ekki eina skiptið sem ég upplifði slíka sterka tengingu. Í apríl 2018 féll 

aðstoðarskólastjórinn okkar frá eftir baráttu sína við krabbamein. Það kom í minn hlut sem 

umsjónarkennara þeirra að ræða við hópinn minn.  

Ég sagði við hópinn að það væri sorg í húsinu og það væri allt í lagi, við þurfum öll 

að syrgja á okkar hátt. Ég fann einhverja tengingu, akkúrat þarna, þegar ég horfði 

yfir hópinn minn. Við áttum tengingu, að mér fannst, þar sem að við vorum að 

segja við hvort annað „Þetta er allt í lagi“. Í lokin gekk ein stúlka úr hópnum 

mínum upp að mér og tók fast utan um mig og faðmaði mig í um hálfa mínútu. Ég 

er ekki BARA kennari – ég er kennarinn ÞEIRRA, ég er þeirra stuðningur og þau 

gefa mér á móti tilgang og gleði. (Mánudagspósturinn, 17. apríl 2018) 

Þessi upplifun er ekki sýnileg, það er ekki hægt að færa sönnur á þeirri tengingu sem ég fann. 

Vísbendingar um slíka tengingu, traust, umhyggju og skilning frá nemendum til mín er það 

eina sem ég hef. Ég fann að þau treystu mér. Traustið var grundvöllur þess að þau myndu 

taka orðin mín gild þegar kæmi að því að gefa þeim endurgjöf fyrir verkefni eða væri að 

reyna að hvetja þau áfram með orðaforða sem væri til þess fallinn að ýta undir 

vaxtarhugarfar. Í allri þeirri vinnu sem ég fór í gegnum með þeim var traustið í raun 

jarðvegurinn, án þess að hafa hentugan, næringaríkan jarðveg myndi fræið mitt aldrei ná að 

springa út og dafna, það hefði aldrei átt möguleikann á að ná að vaxa upp úr holunni.  

4.3 Bein fræðsla á hugarfari 

Mikilvægt var að fræða nemendur um vaxtar- og festuhugarfar og gera þá þannig meðvitaða 

um eigin hugarfar því líkt og bent var á í fræðilega hluta þessa verkefnis getur bein kennsla 

ýtt undir vaxtarhugarfar nemenda. Því má líkja við mikilvægi þess að vita hvaða plöntu fræið 

mun gefa af sér áður en maður plantar því, ef maður vill rækta tómata þá setur maður ekki 

niður fræ af klettasalati. Stuðst var við þær kennslustundir sem útlistaðar eru í bókinni The 

Growth Mindset Coach (Brock og Hundley, 2016) ásamt því að taka viðtöl við nemendur og fá 

þá til að fylla inn sjálfsmatslista sem hafði þann tilgang að skoða hvaða hugarfar nemendur 

byggju yfir áður en ég myndi hefja markvissa kennslu á vaxtarhugarfarinu.   

4.3.1 Að sá fræinu meðal nemenda 

Í fyrstu kennslustundinni, eftir að hafa kynnt verkefnið mitt og tilgang þess og fengið 

nemendur til að fylla út sjálfsmatslista, bað ég nemendur um að hugsa um það þegar þeir 

lærðu eitthvað nýtt og teikna eða skrifa um hvað þeir þurftu að gera til þess að geta náð 

tökum á hæfninni á A5 blað sem ég hafði afhent þeim. Tilgangur þessa tiltekna verkefnis var 

að fá nemendur til að sjá að við erum ávallt að byggja ofan á fyrri færni, börn fæðast ekki 
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með getuna til að lesa, heldur byggist sú geta á til að mynda stafa- og hljóða þekkingu og 

getunni til að hljóða saman orð. Nemendur áttu í nokkrum erfiðleikum með að finna dæmi 

og ég velti fyrir mér ástæðum þess.  

Voru þau hrædd við að gera mistök? Voru fyrirmælin mín ekki fullkomlega skýr? 

Fannst nemendur þeir ef til vill þurfa að finna hið fullkomna dæmi en fundu 

ekkert sem var nógu og gott? (Rannsóknardagbók, 18. nóvember 2017) 

Nemendur voru þó eftir nokkra stund farnir að vinna og hugsuðu þó nokkuð um hvað hefði 

leitt til þess að þeir náðu þeirri hæfni sem þeir tóku fram. Alex (18. nóvember 2017) nefndi 

að til að læra að labba þurfti hann að læra að standa upp og til að öðlast jafnvægi þyrfti hann 

líka að læra að setja annan fótinn fram yfir hinn. Tveir nemendur töluðu um þegar þeir lærðu 

að hjóla án hjálpardekkja og þá tilfinningu sem þeir upplifuðu við það.  

Þegar ég lærði að hjóla 5 ára, þá fór pabbi alltaf með mig út að hjóla án 

hjálpardekkja. Ég man að á annarri vikunni sem við byrjuðum að æfa okkur náði 

ég að hjóla án stuðnings pabba. Það var góð tilfinning. (Brynjar, 18. nóvember 

2017) 

 

Ég lærði að hjóla með engum hjálpardekkjum þegar ég var 5 ára. Til þess að læra 

að hjóla þarft þú að halda jafnvægi og vera með smá hraða. Að læra að hjóla fyrir 

mig tók smá tíma en nú get ég hjólað án handa og farið niður og upp brattar 

brekkur. (Páll, 18. nóvember 2017) 

Öfugt við Brynjar, þá talar Páll einnig um nokkra þætti grunnfærni til að geta öðlast þá hæfni 

að hjóla á hjólinu. Halla og Eygló tala báðar um teiknihæfileika sína og hvað liggur að baki 

þeirri hæfni. Halla (18. nóvember 2017) talar um að hún hafi lært að teikna með því að æfa 

sig á degi hverjum og horfa á aðra teikna. 

Eygló (18. nóvember 2017) nefnir að hún hafi 

þurft að hafa góða einbeitingu til að geta 

öðlast meiri hæfni. Hún þurfti að læra að 

mála, lita og skyggja til að gefa myndinni líf. 

Hún nefndi einnig mikilvægi þess að sýna 

þolinmæði því að þegar maður ætlar sér að 

verða betri í einhverju mun það taka tíma. 

Textann sinn undirstrikaði hún með myndinni 

hér til hægri.  Mynd 1 - Eygló, 18. nóvember 2017 
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Sumir nemendur ræddu um það ferli þegar barn lærir að labba. Til að mynda talar Kári 

(18. nóvember 2017) um að til að geta lært að labba þyrfti fyrst að ná að standa upp, halda 

jafnvægi, taka eitt skref í einu og fá hjálp frá foreldrum eða fjölskyldu. Aðrir nemendur 

ræddu einnig um það þegar þeir voru að læra á hljóðfærið sitt eins og Benni gerði ásamt því 

að teikna mynd (18. nóvember 2017) og má sjá hér að neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En um leið og maður hugar að því að læra nýja hluti er mikilvægt að átta sig á hlutverki 

mistaka í því ferli. Af þeim sökum óskaði ég eftir því að nemendur myndu skrifa eða teikna 

um eitthvert skipti þar sem þeim mistókst eitthvað, hvernig þeim leið og hvað þeir gerðu í 

kjölfarið. Það bar reyndar þó nokkuð á því að nemendur slepptu því að tala um tilfinningar 

eða hvað var gert eftir að mistökin höfðu átt sér stað heldur nefndu einungis hvers kyns 

mistökin voru. Sumir töluðu einnig almennt um mistök líkt og Sía (18. nóvember 2017) gerði:  

Þegar að ég geri mistök þá byrja ég aftur og kannski læri bara af mistökunum. 

Skammast mín kannski smá ef ég er að gera eitthvað fyrir framan einhverja aðra 

en ekki þegar ég er ein og ég held áfram að reyna.  

og Alex (18. nóvember 2017) :  

Þegar ég geri mistök verð ég pirraður en ég held alltaf áfram að reyna þangað til 

ég næ því.  

Nokkrir nemendur töluðu um mistök í íþróttum, líkt og Jónas (18. nóvember 2017) þegar 

hann talaði um að hann hafi nokkrum sinnum skotið í eigið mark í fótbolta og liðið hræðilega 

á eftir. Aron (18. nóvember) sem æfir handbolta nefnir að þegar hann hittir ekki á markið 

Mynd 2 - Benni, 18. nóvember 2017 



40 

heldur hann bara áfram. Sömuleiðis sagði Aron við kennara að hann hefði stundum skorað 

sjálfsmörk en þrátt fyrir að það sé niðurlægjandi að þá reynir hann enn frekar á sig til að 

hjálpa liðinu og lætur ekki sjálfsmarkið hafa áhrif á sig og frammistöðuna.  

Í næstu kennslustund horfðum við á myndband frá Khan Academy (2014) sem kallast 

„You can learn anything“ og má finna á Youtube. Þar er bent á að Shakespeare hafi þurft að 

læra starfrófið og á einhverjum tímapunkti hafi Einstein ekki getað talið upp á tíu. Nemendur 

vissu þó reyndar ekki hver Shakespeare var og kom mér það nokkuð á óvart 

(Rannsóknardagbók, 25. nóvember 2017). Út frá myndbandinu fékk ég nemendur til að skrifa 

eða teikna dæmi þar sem einhver sem er fær á sínu sviði þurfti að hafa náð tökum á til að 

geta verið á þeim stað sem sá einstaklingur er á í dag. Ég gaf þeim dæmi um Mark 

Zuckerberg (Facebook) og að hann hafi þurft að læra að skrifa á lyklaborð á einhverjum 

tímapunkti.  

Aron (24. nóvember 2017) nefndi Aron Pálmarsson og hvernig hann hafi ávallt æft 

aukalega þegar hann var yngri ásamt því að gæta að mataræði sínu. Natalía (24. nóvember 

2017) tók fram að Karen Knútsdóttir (íslensk handboltakona) hafi þurft að læra að ganga, 

hlaupa, hoppa og halda á bolta ásamt því að leggja hart að sér og taka aukaæfingar til að 

vera sú handboltakona sem hún er í dag. Simone Biles (fimleikakona og Ólympíufari) var 

nefnd af Ástu (24. nóvember 2017) og hvernig sú stúlka hafi aldrei gefist upp, lært af 

mistökum sínum og æft mikið í viku hverri til að ná á þann stað sem hún er á í dag. Lionel 

Messi (fótboltamaður) var nefndur af nokkrum nemendum og tók Alex (24. nóvember 2017) 

það fram að hann hafi þurft að læra að sparka í bolta og senda boltann á milli til að geta 

orðið að fótboltamanni. Sía (24. nóvember 2017) nefndi söngkonuna Ariana Grande sem 

dæmi og hvernig hún hafi þurft í fyrstu að læra að tala áður en hún gat farið að syngja.  

Líkt og sjá má á dæmunum voru margir nemendur sem skrifuðu niður íþróttamenn og í 

eigin rannsóknardagbók (25. nóvember 2017) velti ég því fyrir mér hvort að ástæðan sé sú að 

meirihluti nemendahópsins eru íþróttaiðkendur og þá mest í fótbolta, handbolta og 

fimleikum og því voru einstaklingar í íþróttaheiminum þeim nærtækast.  

Þegar nemendur höfðu lokið við þetta verkefni safnaði ég saman miðunum og þar sem 

margir höfðu skrifað niður afreksfólk í íþróttum skrifaði ég hugtakið „íþróttamenn“ upp á 

töflu og undir hugtakið skrifaði ég þau atriði sem nemendur höfðu skrifað upp um þá 

einstaklinga og út frá því spunnust miklar umræður.  

Upp komu nokkrar umræður um af hverju það væri t.d. mikilvægt að æfa aukalega 

ef maður ætlaði að skara fram úr í íþróttum eða passa upp á mataræðið. 

Nemendur voru með það alveg á hreinu en nokkrir nemendur voru á þeirri skoðun 

að Lionel Messi hefði meðfædda hæfileika í fótbolta og ef hann myndi byrja að æfa 
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í dag (og hefði aldrei æft neitt fyrir það) væri hann jafnvel alveg jafn fær og hann 

er í dag eftir allar þær þrotlausu æfingar sem hann hefur sinnt hingað til. Mér 

fannst mjög áhugavert að það hafi komið fram akkúrat í þessum tíma og finnst mér 

það vera mikið einkenni „fixed mindset“. (Rannsóknardagbók, 25. nóvember 2017) 

Eftir að hafa unnið með þekkta einstaklinga bað ég nemendur um að gera T-kort af hlutum 

sem þeir hafa lært og hvaða hæfni þeir þurftu til að geta lært það því ég vildi að nemendur 

rýndu í hvað býr að baki því námi og þeirri getu sem þeir hafa náð hingað til.   

Í því verkefni nefndi Brynjar (24. nóvember 2017) til að mynda að hann hefði lært að lesa 

með því að læra fyrst stafrófið og öðlast færni í að tengja saman hljóðin. Natalía (24. 

nóvember 2017) nefndi að til þess að læra handbolta þurfti hún fyrst að kunna að labba, 

kasta og hlaupa. Pétur (24. nóvember 2017) tók einnig fyrir íþróttaiðkun og tekur fram 

mikilvægi þess að ná samhæfingu í hreyfingu til að geta stundað box. Bogga (24. nóvember 

2017) tekur fram að til þess að læra að elda eða baka hafi hún þurft að læra á mælieiningar 

og geta mælt hluti. Hér að neðan má síðan sjá Fríðu (24. nóvember 2017) nefna þá 

grunnfærni sem þyrfti til að öðlast nýja færni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í kjölfar þess að hafa unnið með ofangreint verkefni ræddi ég við nemendur um hvernig við 

lærum nýja hluti með því að byggja ofan á það sem við erum þegar búin að læra. Tilgangur 

þessa ofangreindra verkefna var að fá nemendur til að vera meðvitaða um það að baki 

hverrar færni liggur önnur færni og mikið nám jafnvel. Að því loknu var komið að því að 

kynna fyrir nemendum hvað felst í bæði festu og vaxtarhugarfari.  

4.3.2 Að þekkja festu og vaxtarhugarfar 

Í þriðju kennlstundinni kynnti ég fyrir nemendum hvað festu og vaxtarhugarfar væri, hvað 

fælist í því og hvernig það birtist í námi, félagslífi, íþróttum og starfi. Út frá því spunnust 

Mynd 3 - Fríða, 24. nóvember 2017 
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miklar umræður og byrjuðu nemendur að tengja bæði vaxtar og festu hugarfar við eigin 

þekkingu á persónum.  

Einn nemandi sagði „Eins og Sigmundur Davíð!“ þegar við vorum að tala um festu 

hugarfar og að þeir einstaklingar eiga erfitt með að viðurkenna eigin mistök 

(afneita þeim í sumum tilvikum) og reiðast jafnvel hverjum þeim sem reyna að 

benda á mistökin þeirra. Annar nemandi, út frá athugasemdinni um Sigmund 

Davíð, sagði að Donald Trump hlyti líka að vera með festu hugarfar. Nemendur 

héldu áfram að tala um opinberar persónur og vildu meina að forseti okkar, 

Guðni Th, væri með vaxtarhugarfar þar sem hann liti svo á að hann væri ekkert 

merkilegri en aðrir. Sú athugasemd kom út frá því að þeir sem byggju yfir 

vaxtarhugarfari væru fremur líklegri til að leita eftir samræðu við aðra, taka álit 

allra til greina, vega og meta, viðurkenna eigin mistök og biðst afsökunar eða 

leitar lausna séu mistök fyrir hendi. Mér fannst þetta svo skemmtileg umræða, 

gaman að heyra pælingar krakkana. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2018) 

Það var gaman að upplifa það hvernig nemendur tengdu nýja þekkingu (festu og 

vaxtarhugarfar) við eigin reynslu og upplifanir. Ég hengdi upp veggspjöld þar sem útlistuð eru 

einkenni hvers hugarfars fyrir sig og má sjá hér á myndunum fyrir neðan. Ég benti 

Mynd 5 - Skilgreining á festu hugarfari Mynd 4 - Skilgreining á vaxtarhugarfari 
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nemendum einnig á að allir byggju yfir báðum tegundum hugarfars. Það væri mikilvægt að 

læra og geta greint á milli festu og vaxtarhugarfars til að geta unnið með þau.  

Til að þjálfa nemendur í að greina á milli festu og vaxtarhugarfars fékk ég þá til að koma 

með staðhæfingar/setningar sem hafa dæmi um festu hugarfar annars vegar og 

vaxtarhugarfars hins vegar úr hinu daglega lífi og skrá á post-it miða sem ég hafði afhent 

þeim. Nemendur flokkuðu síðan miðana í fjóra flokka; skóli, sambönd, tómstundir/áhugamál 

og vinna/skyldur. Ég hafði útbúið fyrir fram fyrirsagnir með þessum flokkum og límt á 

vegginn. Hér fyrir neðan má sjá þá vinnu sem fór fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 6 - Staðhæfingar tengdar samböndum 

Mynd 7 - Staðhæfingar tengdar vinnu/skyldum 
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Í fjórðu kennslustundinni skipti ég nemendum upp í hópa og fékk hver hópur spjöld með 

fullyrðingum (Viðauki Ð) sem annað hvort einkenndust af festu eða vaxtarhugarfari til að 

flokka í sundur. Þegar nemendur höfðu flokkað spjöldin afhenti ég hópunum blað með þeim 

fyrirmælum um að finna hvað væri hægt að segja í staðinn fyrir þær fullyrðingar sem 

einkenndust af festu hugarfari.  

A hópur (26. janúar 2018) tók til að mynda fullyrðinguna „Ég mun aldrei verða 

gáfuð/gáfaður“ og skrifaði í staðinn „Ég get látið heilann minn vaxa“ á meðan B hópur (26. 

janúar 2018) tók sömu fullyrðingu og skrifaði „Ef ég legg meira á mig verð ég gáfaðari.“ C 

hópur (26. janúar 2018) tók sömu fullyrðingu og hinir tveir en vann einnig með fullyrðinguna 

„Ég er ekki góð/góður í þessu“ og skrifaði eina setningu á móti þessum tveimur fullyrðingum: 

„Ef ég legg mig fram þá er ég alltaf að læra!“. Sömuleiðis skrifaði C hópur setninguna „Ég þarf 

bara að breyta þeirri aðferð sem ég nota.“ gegn fullyrðingunni „Mér finnst ég 

heimsk/heimskur ef ég er leiðrétt/ur.“ Fleiri fullyrðingar voru teknar en þá tóku hóparnir oft 

Mynd 9 - Staðhæfingar tengdar skóla Mynd 8 - Staðhæfingar tengdar tómstundum/áhugamálum 
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á tíðum neikvæða orðið út úr fullyrðingunni og skrifuðu það sem vaxtarhugarfars setningu, 

t.d. skrifaði D hópur (26. janúar 2018) „Ég er stærðfræði manneskja“ við fullyrðinguna „Ég er 

ekki stærðfræði manneskja“ og „Ég mun vera gáfuð/gáfaður“ við „Ég mun aldrei verða 

gáfuð/gáfaður“. Ég veit ekki nákvæmlega hvort að sá hópur átti sig nákvæmlega á hvað felst í 

vaxtarhugarfarinu því þessar breytingar sem D hópur kom með fól meira í sér að trúa á eigin 

getu fremur en að sýna fram á að við getum alltaf breytt núverandi ástandi, getum orðið 

betri með því að leggja okkur fram. Ég áttaði mig hins vegar ekki á þessu fyrr en ég fór að 

greina og rýna í gögnin, nokkrum mánuðum eftir að nemendur unnu verkefnið, og því missti 

ég af tækifærinu til að vinna sérstaklega með þennan skilning nemenda á þeim tíma. Þetta 

sýndi mér þó mikilvægi þess að kennari gefi sér tíma til að skoða og rýna í verkefni nemenda 

því þau geta sagt kennaranum svo margt um skilning og upplifun nemenda.  

Eftir að hafa fengið hópana til að segja frá sínum breytingartillögum fór ég að ræða við 

nemendur um mikilvægi þess að skapa bekkjaranda og umhverfi þar sem allir geti lært. Ég 

ræddi við þá um að hver og einn námsmaður er á sinni eigin vegferð. Í kjölfarið fóru 

nemendur í hugarflæði um bekkjarreglur í anda vaxtarhugarfars. Ég vildi ekki fá bekkjarreglur 

sem myndu segja hvernig nemendur ættu að hegða sér heldur lagði ég það upp með 

nemendum að þeir kæmu með leiðbeinandi orð sem gætu hjálpað þeim að þróa og þroska 

með sér vaxtarhugarfar og hvetja aðra til þess. Þannig væri þetta fremur okkar bekkjarandi 

en ekki bekkjareglur. 

Hugmyndirnar sem komu fram voru meðal annars:  

 Haltu áfram! (A hópur, 26. janúar 2018) 

 Ég mun finna lausn. (B hópur, 26. janúar 2018) 

 Leggðu meira á þig. (B hópur, 26. janúar 2018) 

 Hjálpa hvort öðru. (C hópur, 26. janúar 2018) 

 Hugsa jákvætt. (C hópur, 26. janúar 2018) 

 Peppa hvort annað upp. (D hópur, 26. janúar 2018) 
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Eftir að nemendur höfðu unnið saman í hópunum 

sínum sagði hver hópur frá þeim hugmyndum sem 

höfðu komið fram. Út frá þeim hugmyndum skapaði 

nemendahópurinn setningar sem byggðu á 

upphaflegum orðum hópanna. Þannig sköpuðu 

nemendur sitt bekkjaranda veggspjald og má sjá 

afurðina hér til hliðar. Setningarnar „Verum vinir í 

gegnum námið“, „Hvetja hvort annað“ og „Hjálpa 

hvort öðru“ gefur mér vísbendingu þess efnis að 

innan skólastofunnar ríkir viss umhyggja fyrir 

samnemendum.  

Eftir alla þessa vinnu um hvað felst í hverju 

hugarfari fyrir sig var mikilvægt fyrir mig að sjá hvaða 

skilning nemendur lögðu í festu og vaxtarhugafar. Til 

að fá það fram afhenti ég nemendum blað með mynd 

af tveimur heilum (Viðauki E), annars vegar heila vaxtarhugarfars og hins vegar heila festu 

hugarfars. Nemendur áttu síðan að skreyta hvern heila með fullyrðingum og táknum sem 

þeim fannst einkenna hvert hugarfar fyrir sig eins og þeir túlkuðu þau. Hér að neðan má sjá 

nokkrar af úrlausnum nemenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 - Bekkjarandinn 

Mynd 11 - Sía, 26. janúar 2018 
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Mynd 12 - Fríða, 26. janúar 2018 

Mynd 13 - Halla, 26. janúar 2018 

Mynd 14 - Natalía, 26. janúar 2018 
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Út frá verkefnum nemendanna má sjá að þeir koma sinni túlkun áfram á margvíslega vegu, 

Sía (mynd 11) teiknar fyrir ofan heilana tvo einstakling sem annars vegar heldur stöðugt 

áfram að vaxa og hins vegar einstakling sem nær upp á tindinn en lætur þar við sitja. Bæði 

Fríða (mynd 12) og Halla (mynd 13) tengja festu hugarfar við það að vera hlekkjaður í 

núverandi ástandi og hjá Natalíu (mynd 14) og Brynjari (mynd 17) er vaxtarhugarfar fremur 

tengt við gleði, jákvæðni og liti. Sumir nemendur vildu síður teikna inn á heilann en skrifuðu 

undir heilana sína túlkun líkt og Jónas gerði að hluta til (mynd 15). Atli (26. janúar 2018) 

skrifaði einfaldlega „Ég get þetta“ undir vaxtarhugarfars heilann og „Ég get ekki“ undir festu 

hugarfars heilann og gefur mér ekki endilega vísbendingu um hvort Atli skilji hugtökin eður 

ei. Hlynur (26. janúar 2018) skrifaði undir heila vaxtarhugarfarsins „Ekki gefast upp“ og „Ekki 

láta neinn brjóta þig niður“ en undir heila festu hugarfars skrifaði hann „Ég get ekki“ og „Ég 

er hættur að reyna“ . Þrátt fyrir að ofangreind dæmi gefi til kynna að nemendur hafi náð 

utan um hugtökin að þá komu einnig verkefni sem sýndu mér að hugtökunum væri ekki 

fyllilega náð líkt og sjá má á teikningu Evu (mynd 16).  

Mynd 17 - Brynjar, 26. janúar 2018 Mynd 15 - Jónas, 26. janúar 2018 

Mynd 16 - Eva, 26. janúar 2018 
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Hjá Evu má sjá að hún virðist skilgreina það að vera góður eða klár í einhverju sem 

vaxtarhugarfar en það að vera heimsk eða geta ekki eitthvað sem festu hugarfar. Hins vegar 

geta allar setningarnar átt við festu hugarfar. Það er mikilvægt fyrir mig sem kennara að sjá 

hvar hugmyndir og skilningur nemenda liggur til að geta unnið áfram með efnið á þann hátt 

að það skili sem mestum árangri.  

Á meðan á þessari vinnu stóð, beinni fræðslu um festu og vaxtarhugarfar, virtust 

nemendur vera að ígrunda og tileinka sér efnið utan þess því þann 19. janúar vorum við í 

sameiginlegum umsjónartíma með hinum umsjónarhópnum. Í þeim tíma vorum við að taka 

fyrir óviðeigandi orðbragð innan bekkjarins. Eitt af því sem kom upp var að einhver nemandi 

hafði heyrt annan segja: „Ertu greindarskertur!“.  

Við fórum því að tala um greindarskerðingu og út frá því leiddist umræðan út í 

greindarvísitölu. Einn af mínum nemendum spurði teymisfélaga minn „Það er 

alveg hægt að breyta henni, er það ekki?“. Teymisfélagi minn byrjaði að hika og 

fór svo að segja „Nei, það held ég ekki, er það?“ Ég greip þá orðið og tækifærið 

og sagði „Jú, er það ekki alltaf möguleiki? Ef maður leggur sig fram, æfir sig og 

setur sér markmið, getur maður ekki alltaf bætt sig? Er það ekki það sem við 

höfum verið að tala um í vaxtarhugarfari?“ Nemandi minn fór þá að kinka kolli og 

sagði: „ Já, einmitt, það var það sem ég var að hugsa um.“ (Rannsóknardagbók, 

23. janúar 2018) 

Þetta sýndi mér að þessi tiltekni nemandi var farinn að átta sig á því hvað felst í 

vaxtarhugarfari, að kennsla undanfarinna vikna var farin að skila sér að einhverju leyti og 

nemandinn farinn að öðlast hæfni í að tengja þekkingu sína á eðli vaxtarhugarfars við 

upplifanir sínar og umhverfi.  
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4.3.3 Að skilja kjarna alls náms – heilann 

Þegar hingað er komið er nauðsynlegt að skoða með 

nemendum hvernig við lærum og hvernig heilinn vex, 

sem er grunnhugmynd vaxtarhugarfars. Ég útbjó 

mynd af heila (Viðauki É) þar sem vel sést í framheila, 

hvelaheila, litla heila, dreka, möndlung og heilastofn. 

Ég lýsti því fyrir nemendum hvernig heilinn er líffæri 

líkamans og hjálpar okkur við allt nám. Ég fór í hvern 

hluta heilans fyrir sig og lýsti því hvaða hlutverki hver 

hluti sinnir (Viðauki F). Eftir að nemendur höfðu litað 

inn mismunandi hluta heilans um leið og ég fræddi 

þá um hlutverkin bað ég nemendur um að skrifa 

eitthvað úr sínu lífi sem átti við hvern hluta fyrir sig 

og má sjá á mynd 18 hér til hliðar.  

Flestir nemendur skrifuðu nokkuð venjulega hluti úr 

daglegu lífi en sumir áttu fremur erfitt með að finna 

atriði sem myndi flokkast sem erfið ákvörðun 

(Rannsóknardagbók, 25. febrúar 2018). Nokkur 

áhugaverð atriði komu þó fram. Brynjar (25. febrúar 

2018) ákvað til að mynda að fara í fótboltaskóla í stað 

þess að fara út á land með fjölskyldunni og Fríða (25. 

febrúar 2018)  valdi að horfa fremur á þætti með 

fjölskyldunni en að gista með vinkonum. Úrlausnir 

nemenda voru mjög fjölbreytilegar og má sjá fjórar 

þeirra á myndum 19 – 22.  

 

 

Mynd 18 - Hlutverk mismunandi hluta heilans 

Mynd 19 - Benni, 25. febrúar 2018 
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Sumir nemendur, líkt og Halla gerði 

(mynd 22), treystu mér fyrir mjög 

persónulegum atriðum. Benni (mynd 19) 

virtist eiga í erfiðleikum með að finna 

erfiða ákvörðun til að skrifa um og að 

endingu skrifaði hann að verkefnið sjálft 

væri erfið ákvörðun á meðan Kári (mynd 

20) þurfti greinileg að velja á milli 

handbolta og fótbolta og valdi að hætta í 

fótboltanum. Af þessum fjórum myndum 

má glögglega sjá að nemendur búa yfir 

mismunandi sögum og minningum og 

verkefnin jafn fjölbreytt og nemendurnir 

eru margir. Það er mikilvægt fyrir 

nemendur að átta sig á hvernig heilinn 

starfar og skilja þannig hvernig nám, 

reynsla og ákvarðanir eigi sér stað innan 

heilans. Kennsla og nám byggist á samstarfi og samvinnu allra þeirra sem að því koma svo að 

sem bestur árangur náist. Heilinn byggir á því sama, hann reiðir sig á samvinnu allra 

heilastöðvanna. Nám, ákvarðanir og hugarfar ræðst af því hvernig heilinn starfar og var það 

Mynd 22 - Halla, 25. febrúar 2018 
Mynd 20 - Kári, 25. febrúar 2018 

Mynd 21 - Sía, 25. febrúar 2018 



52 

tilgangur þessa nemendaverkefnis að fá nemendur til að velta fyrir sér því flókna ferli sem á 

sér stað þegar þeir eru að læra eða taka ákvarðanir og gera þá þannig meðvitaðri um 

mikilvægi þrautseigju í námi og gefa sjálfum sér tíma til að læra nýja hluti. 

Eftir að hafa unnið með heilann sjálfan var komið að því að vinna með byggingareiningar 

heilans, þ.e. taugafrumurnar, hvernig frumurnar vinna saman og mynda nýjar tengingar 

þegar nám á sér stað. Í bókinni sem ég styðst við, The Growth Mindset Coach, er lagt upp 

með að nemendur leiri taugafrumur en þar sem mér fannst það ekki henta nemendahópnum 

mínum ákvað ég að nýta umhverfið og náttúruna sem er í kringum skólann. Ég velti því þó 

fyrir mér hvernig ég gæti látið nemendur vinna úti í náttúrunni en samt skilað til mín 

gögnum. Ég fór þá að leita að hugmyndum og fann forritið Flipgrid. Forritið býður upp á 

umhverfi þar sem nemendur geta skilað inn til kennara stuttum myndböndum.  

Ég byrjaði kennsluna sjálfa á myndbandi sem stungið er upp á í bókinni en ég fann síðan 

að myndbandið höfðaði á engan hátt til nemenda svo að ég slökkti á því og byrjaði að teikna 

taugafrumu á töfluna mína. Í tölvupósti til leiðbeinenda (Mánudagspóstur 13. mars 2018) 

nefni ég þetta atvik og velti því fyrir mér hvort að það sé merki um aukið öryggi mitt í þessu 

efni þegar ég bregð út af kennsluskipulaginu á þennan hátt, ég elti fremur áhuga og virkni 

nemenda en stýrt skipulag kennslubókarinnar.  

Til að nemendur gætu unnið verkefnið sem ég hafði 

sett upp fyrir þá þurfti ég að útskýra hvernig heilinn 

okkar er byggður af taugafrumum og þegar við lærum 

þá þjálfast taugafrumurnar í að senda skilaboð á milli 

staða. Mér fannst mikilvægt að koma inn á að í upphafi 

er einstaklingur kannski lengi að hugsa og læra en með 

æfingunni verðum hann fljótari þar sem nýjar tengingar 

eru að myndast og taugafrumurnar þjálfast í að senda á 

milli sín boðin. Ég kynnti síðan fyrir nemendum forritið 

Flipgrid og sendi nemendur út í 2-3 manna hópum að 

vinna stutt myndband sem sýndi hvernig við lærum 

nýja hluti. Úr varð að ég fékk til mín 7 ólík myndbönd og gaman var að sjá hversu ólíkar leiðir 

nemendur fóru við að gera sínar taugafrumur.  

Mynd 23 - Taugafruma Alex og Kára (9. mars 2018) 
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Myndböndin gáfu mér góða innsýn á það 

hvort nemendur hefðu náð efninu eður ei. Kári 

og Alex (9. mars 2018) bjuggu til taugafrumur 

úr spýtum og klaka, líkt og sjá má á mynd 23 

hér að ofan. Í myndbandinu sjálfu lýsir Alex 

hvernig skilaboð ferðast á milli taugaboða. „Þá 

sendir hún [taugafruman] rafboð yfir í næstu 

taugafrumu og hún móttekur þau.“ Hins vegar 

talar Alex um að nýjar taugafrumur myndist 

eftir því sem endurtekningin verður meiri en ekki 

nýjar taugatengingar eins og ég var að leita eftir. 

Benni og hans hópfélagi (9. mars 2018) töluðu 

reyndar ekki um taugafrumur heldur heilafrumur. 

Þeirra taugafrumu má sjá á mynd 24. Þeirra lýsing á 

því hvernig taugafrumur senda skilaboð sín á milli 

er svo hljóðandi: „Hér höfum við heila, og í 

heilanum höfum við svona, frumur, heilafrumur, 

þær senda frá sér boð í gegnum þessa dúdda hérna 

[og bendir á taugasímann] yfir í næstu frumu hérna 

megin. Þegar við lærum, þá koma fleiri svona dúddar [taugaendar], bætast við í hópinn.“ Þó 

svo að hugtökin séu ekki til staðar í orðaforðanum mátti greinilega sjá á myndbandinu að 

skilningur á ferlinu sjálfu var til staðar. 

Ásta, Hlíf og Natalía (9. mars 2018) voru með mjög stutt og hnitmiðað myndband og tóku 

ekki endilega fyrir hvernig skilaboðin fara á milli taugafrumna heldur fremur hvað gerist 

þegar við lærum nýja hluti. Eins og Hlíf setur í orð: „Þegar þú lærir eitthvað nýtt, þá myndast 

nýjar tengingar á milli tauganna. En þær snertast ekki [taugafrumurnar] heldur senda efni á 

milli sín.“ Myndbandið þeirra er ekki jafn lýsandi eins og hjá Kára og Alex en gefur aðra sýn 

heldur en þeir ná að gefa.  

Eftir að hafa horft á myndböndin þeirra áttaði ég mig á því að nemendur hefðu náð 

grunnhugmyndinni um hvernig nám fer fram. Nemendur gátu lýst því hvernig boðin berast á 

milli taugafrumna og við ítrekað áreiti (endurtekna hugsun) styrkjast tengingar á milli 

taugafrumna og nýjar tengingar myndast. Ég var ekki endilega að leita að því að nemendur 

hefðu hugtökin á hreinu, heldur fremur að þeir gætu sett í sín eigin orð og mynd hvernig 

nám á sér stað. Fyrir mér var mikilvægara að þeir skildu ferlið fremur en hugtök. Ég áleit það 

þó mikilvægt að halda áfram að vinna með efnið og geta vísað í það í kennslunni minni, líkt 

og ég ræði í einni dagbókarfærslunni minni:  

Mynd 25 - Taugafruma Benna (9. mars 2018) 

Mynd 24 - Taugafruma Ástu, Hlífar og Natalíu (9. mars 2018) 



54 

Þegar ég legg inn að stilla efnajöfnur er ég að hugsa um að tengja það við þegar 

nýjar taugatengingar eru að myndast í heilanum – út frá tímanum þar sem við 

lærðum um hvernig heilinn stækkar með nýrri þekkingu og aukinni æfingu. 

Tækifæri tækifæri – vonandi skilar það árangri fyrir þá sem eiga erfiðast með 

námið og að setja sig inn í vaxtarhugarfarið. (Rannsóknardagbók, 18. apríl 2018) 

Þegar þessir nemendur koma til mín eftir sumarfrí mun ég koma til með að taka fyrir 

mannslíkamann og þá fer ég aftur með þá í heilann, starfsemi hans og taugakerfið í heild 

sinni. Þá gefst mér tækifæri til að vinna betur með hugtökin sjálf og tengja þau inn í 

lýsinguna á því hvað gerist þegar nám á sér stað. Þær kennslustundir verða því í raun eins 

konar upprifjun fyrir nemendur og kjörið tækifæri til að tengja það við vaxtarhugarfar og rifja 

upp hvernig það tengist heila- og taugakerfi.   

4.3.4 Að láta ekki efnið gleymast 

Þegar hér er komið í ferlinu er ekki mikið af verkefnum eftir í handbókinni (The Growth 

Mindset Coach) og mér líður örlítið eins og ég sé í lausu lofti, vanti að einhverju leyti stuðning 

í því að halda áfram. Hins vegar, við nokkra umhugsun átta ég mig á því að áframhaldið 

veltur mikið til á mér sjálfri.   

Mér finnst nemendur ekki vera komnir á þann stað sem ég hefði viljað. En svo er 

líka spurning, er eitthvað meira að tala við þau um? Er ekki spurning um að reyna 

að höfða meira til þeirra í gegnum námið sjálft, ekki bara efnið, heldur starfa með 

það, vinna með það? (Rannsóknardagbók, 4. apríl 2018) 

Nóg var eftir af skólaárinu til að halda áfram að vinna með vaxar hugarfarið í umsjónartímum 

og því valdi ég að sýna nemendum myndina Eddie Eagle (Fletcher, 2016). Myndin er 

sannsöguleg og fjallar um Eddie Edwards sem setti sér það markmið að verða ólympíufari, 

algjörlega óháð því að vinna leikana. Hann reyndi margar keppnisgreinar og jafnvel sumar 

sem eru ekki til. Honum var sagt að hann væri ekki ólympíuefni né íþróttamaður en ekki gafst 

hann upp og hélt alltaf áfram að vinna að markmiði sínu. Ég nýtti myndina í að greina 

einkenni vaxtarhugarfars og hins vegar einkenni festuhugarfars. Nemendur voru fljótir að 

átta sig á hvaða hugarfari Eddie byggi yfir og voru nokkuð lunknir í því að greina hvernig 

vaxtarhugarfarið birtist hjá honumn. Til að mynda benti Aron á að þrátt fyrir allar hindranir 

og öll mistökin sem Eddie lenti í að þá hafi hann alltaf haldið áfram að gera sitt besta, því það 

var það sem skipti máli til að ná markmiðinu sem Eddie hafði sett sér. Jónas tók einnig eftir 

því að Eddie studdi aðra skíðamenn og sótti hvatningu í þeirra velgengni og sömuleiðis sótti 

Eddie í að fá gagnrýni því hann vildi læra og verða betri. Mér fannst gaman að vinna með 

efnið á þennan hátt, í gegnum myndina, og sjá að nemendur gátu greint boðskop 
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myndarinnar í gegnum vaxtarhugarfarið. Eddie Edwards vildi ekki endilega vera sé besti, 

hann vildi einungis gera sitt besta (Rannsóknardagbók, 20. apríl 2018).  

Ég kláraði umsjónartíma skólaársins með þessari mynd og þar með lauk beinni kennslu á 

efninu sjálfu, ég hafði sáð fræinu meðal nemenda og hver og einn var nú kominn með sinn 

eigin græðling sem ég þurfti að hjálpa þeim að rækta. Það gat ég (og get enn) gert með 

orðræðu innan skólastofunnar, verkefnum, endurgjöf, hrósum og leiðsögn í námi. 

4.3.5 Að styðja við nýgræðlinga 

Ég vissi að til að ég næði sem mestum árangri með nemendur mína yrði ég að skoða eigin 

kennsluhætti, hvernig ég kenndi tiltekin efni og hvernig ég leiðbeindi nemendum áfram í 

námi sínu. Um leið og ég ígrundaði sjálfa mig og mitt eigið hugarfar var ég stöðugt að ígrunda 

þau skilaboð sem ég var að senda frá mér. Til að ná árangri þurfti ég að geta nýta tækifærin 

sem gæfust í kennslu og skólastarfi.  

Það er mín upplifun að margir nemendur séu í þeim skilningi að náttúruvísindin séu erfitt 

og leiðinlegt fag og eru að vissu leyti í vörn gagnvart faginu frá upphafi og fara jafnvel í 

uppgjöf áður en nám og kennsla hefst þegar ég tek við þeim inn á unglingastig. Ég veit ekki 

námkvæmlega hvaða ástæður liggja að baki slíku viðmóti hjá nemendum en ég hef velt því 

fyrir mér hvort að kennslubókin hafi verið stýrandi í fyrrum kennslustundum í stað þess að 

vera hjálpargagn í kennslustund sem kennari stýrir. Ég hef svo oft séð slíkt gerast, sérstaklega 

ef kennari er óöruggur í því sem hann er að kenna. Þá finnst mér sem að nemendur verða 

óvirkir þátttakendur í eigin námi, staulast í gegnum bókina og áhugi þeirra á efninu er ekki 

vakinn en áhugi á efninu er ein af forsendum þess að nemendur leggi sig fram í eigin námi. 

Þetta viðmót nemenda skapar mörg góð tækifæri fyrir mig sem kennara að beita 

orðræðu vaxtarhugarfarsins innan kennslustofunnar. Á þeim tíma sem ég var að vinna með 

vaxtarhugarfarið í umsjónartímum, þá var ég að kenna bekknum efnafræði í 

náttúrufræðitímum. Efnafræðin virðist ávallt ógna vissum nemendum og ég er ávallt með 

einhverja nemendur sem segja strax í upphafi að þeir eigi aldrei eftir að skilja efnafræðina. Ef 

til vill búa þeir nemendur yfir festu hugarfari og koma strax með þessa setningu til að verja 

sig fyrir mistökum og erfiðleikum. Hingað til hef ég jafnvel sagt „Jú, jú, þú átt eftir að sjá að 

þú getur skilið efnafræðina, ég skal hjálpa þér.“ Ég er ekki endilega viss um að ég hafi fylgt 

því eitthvað sérstaklega eftir. En núna, þegar ég tók efnafræðina á vorönn 2018 voru tvær 

stúlkur sem sögðu strax í upphafi þær myndu aldrei skilja fagið.  

Ég hugsaði strax með mér að hér þyrfti ég að vanda til verka og leggja áherslu á 

þrautseigju og að leggja sig fram. Þrátt fyrir að þetta væru ekki mínir 

umsjónarnemendur að þá er ég að skoða mig sem kennara og hvernig ég get 

þroskast í starfi .  
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Ég beygði mig í augnhæð þeirra og sagði:  

"Ég skil að þetta kunni að virðast flókið. Mér fannst þetta svolítið ógnvekjandi 

þegar ég lærði efnafræði í fyrsta skipti. Akkúrat núna eru allir í bekknum ykkar á 

sama stað, það eru allir að læra þessa hluti í fyrsta skipti. Sumir eiga eftir að vera 

fljótir að finna aðferðir til að læra þessa hluti en aðrir eiga eftir að þurfa að fara í 

gegnum nokkrar aðferðir og lausnir til að finna hvaða leið henti þeim best í að 

læra efnafræði. Það sem skiptir mestu máli er að þið verðið, í lok 

stöðvavinnunnar, búnar að læra einn nýjan hlut. Það er árangur. Ef þið leggið 

ykkur fram, þá náið þið ef til vill að læra fleiri hluti og það er þá frábært líka. En 

horfið aðallega á það að þið séuð búnar að læra eitthvað nýtt í lokin miðað við 

upphafið í dag." (Rannsóknardagbók, 27. mars 2018) 

Fyrir mér var samt mikilvægt að gleyma ekki að klára þessa umræðu við stúlkurnar, að ljúka 

ferlinu og klára leiðsögnina mína til þeirra. Eftir að þær höfðu lokið við stöðvavinnuna fór ég 

aftur til þeirra og minnti þær á hvað þær hefðu sagt í upphafi. Þær fóru eilítið hjá sér yfir því 

að ég skyldi muna eftir því. Ég spurði þær þá hvort þær hefðu lært eitthvað á þessum vikum, 

önnur játaði því á meðan hin neitaði.  

Ég spurði þá hvort þær vissu núna hvernig skýrsla liti út, jú - þær höfðu lært það, 

ég spurði hvort þær vissu hvort sameindur hreyfðust hraðar í heitum vökva eða 

köldum- jú jú, þær voru líka komnar með það á hreint, ég spurði hvort þær vissu 

hvað væri fastur hamur, storkuhamur og lofthamur og viti menn, þar var kominn 

enn einn hluturinn sem þær höfðu náð á vald sitt. Það færðist bros yfir þær 

báðar, þær sáu þarna, að þær höfðu náð árangri, þær höfðu lært nýja hluti og 

þær sátu þarna á móti mér sem sigurvegarar í eigin námi. ÞETTA er árangur! 

(Rannsóknardagbók, 27. mars 2018)  

Hvað ef maður gæti átt þetta samtal við hvern einasta nemanda sem maður kennir, svo að 

maður geti sýnt hverjum þeirra fram á að lærdómur hefur fram, að þeir hafi náð árangri? Það 

væri draumur að geta sinnt hverjum nemanda á þann hátt. En það er hins vegar 

raunveruleiki kennarans, að minnsta kosti minn raunveruleiki og samstarfsfélaga, að það er 

ekki hægt að sinna hverjum nemanda á þann hátt sem maður vildi. Mér var þó kennt, þegar 

ég var sjálf grunnskólanemandi, að við öllum vandamálum má finna að minnsta kosti tíu 

lausnir og því er það mitt hlutverk að leita lausna þannig að ég geti sinnt hverjum nemanda 

sem best. Ég hef ekki fundið hina fullkomnu lausn ennþá, en það þýðir bara að ég mun halda 

áfram í því að leita nýrra leiða.  
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Í öðrum efnafræðitíma var einn nemandi í hálfgerðri uppgjöf, sagðist ekki kunna 

efnafræði og sá ekki tilgang með að læra efnafræði. Hann sagðist ekkert skilja og að þetta 

væri of erfitt.  

Ég benti honum á að það væru allir að læra efnafræði í bekknum í fyrsta skipti og 

þegar maður er að læra eitthvað nýtt þarf maður að leggja á sig vinnu til að ná að 

læra eitthvað, það tæki tíma fyrir heilann að vaxa. Við værum öll á núllpunkti og 

við lærðum mishratt, en það sem skiptir máli er að maður reyni og leggi sig fram. 

(Rannsóknardagbók, 18. apríl 2018) 

Ég virtist ekki ná til hans í þetta skipti því að í stað þess að leggja sig fram við námið, þá lagði 

hann sig fram á borðið og neitaði að taka upp glósurnar sínar eða annað efni. Í næstu 

kennslustund kom hann hins vegar inn í kennslustund tilbúinn til að læra. Það er mikilvægt 

fyrir mig sem kennara að hafa hugfast að það gengur ekki alltaf allt upp eins og ég ætla mér. 

Ég hefði viljað sjá nemandann taka orðin mín gild og tekið upp glósurnar sínar. En hér skiptir 

líka máli að ég láti ekki deigan síga, haldi áfram að nýta mér þau verkfæri sem 

vaxtarhugarfarið gefur mér. 

Þessi vinna með nemendum veitti mér ekki einungis tæki til samskipta í kennslunni sjálfri 

heldur einnig í samskiptum við nemendur utan eigin kennslu líkt og þegar samkennari kom til 

mín vegna umsjónarnemanda míns og neikvæðni hans í dönsku.  

Ég tók hann í kjölfarið afsíðis og ræddi við hann um hugarfar í námi. Ég finn 

hvernig þessi vinna með vaxtarhugarfar er farin að veita mér tól og tæki í 

samskiptum og orðræðu við nemendur. Þetta verkefni veitir mér tækifæri (og 

tæki) sem ég hefði annars ekki. (Rannsóknardagbók, 12. mars 2017) 

Í kjölfarið bætti hann sig í dönskutímum, samkvæmt kennara. Vinnan sem ég hafði farið í 

gegnum með nemendum veitti mér ný tækifæri til samræðu. Ég vildi þó sem kennari gæta 

þess að gleyma ekki því að nýta mér vaxtarhugarfarið og alla þá vinnu sem ég hafði farið í 

gegnum með nemendum.  

Kostur þess að vera búin að kenna það er að ég get notað það sem tæki þegar ég 

er að ræða við nemendur um námið og samskipti við aðra. Ég hef alveg fundið 

það virka svo að það er ef til vill bara spurning um að vera extra meðvitaður og 

taka eftir tækifærunum til vaxtar. (Rannsóknardagbók, 4. apríl 2018) 

Í upphafi þessa kafla nefndi ég mikilvægi þess að skoða eigin kennsluhætti og kennslu. Í 

gegnum allt rannsóknarferlið var ég stöðugt að ígrunda mig sem kennara og út frá því fór ég 

að breyta því hvernig ég hvatti nemendur áfram á námi. Ég fór einnig í auknum mæli að 
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íhuga hvernig ég setti upp kennslustundirnar mínar og hvernig endurgjöf minni til nemenda 

væri háttað þannig að ég myndi fremur ýta undir vaxtarhugarfar en festu. Mig langaði til að 

geta gert nemendur mína að betri námsmönnum með því að efla með þeim vaxtarhugarfar. 

Ég hélt að ég gæti fengið staðfestingu á slíkum árangri en það fór hins vegar ekki svo, það 

eina sem ég gat séð voru vísbendingar um breytt hugarfar og tilgreini ég það nánar í 

kaflanum hér að neðan. 

4.3.6 Vísbendingar um hugarfar nemenda 

Líkt og áður var nefnt var sjálfsmatslisti lagður fyrir nemendur í upphafi þeirrar fræðslu sem 

þeir hlutu um vaxtar og festu hugarfar og aftur þegar fræðslunni lauk. Sömuleiðis voru 

nemendur teknir í hópviðtöl, í upphafi og lok fræðslunnar. Við greiningu þeirra gagna kom 

fram visst ósamræmi milli sjálfsmatslista og viðtals, þar sem að nemandi sýndi til að mynda 

hátt hlutfall af svörum sem einkenndust af vaxtarhugarfari á meðan viðtalið við hann gaf til 

kynna að festu hugarfar væri ríkjandi hjá nemandanum. Til að mynda einkenndust svör Alex 

á fyrri sjálfsmatslistanum (18. nóvember 2017) af vaxtarhugarfari en í hópviðtali (4. janúar 

2018) einkenndust öll hans svör af festu hugarfari. Það sama var uppi á teningnum í seinni 

sjálfsmatslistanum (27. ágúst 2018) og seinna hópviðtalinu (31. ágúst 2018) þar sem 

sjálfsmatið sýndi fram á að vaxtarhugarfar væri ríkjandi en hópviðtalið einkenndist af svörum 

tengdum festu hugarfari.  

Samkvæmt sjálfsmatslistunum var vaxtarhugarfar ríkjandi hjá 12 nemendum í fyrri 

sjálfsmatslistanum, festu hugarfar ríkjandi hjá einum nemanda á meðan aðrir voru með jafnt 

hlutfall svörunar í bæði vaxtar og festu hugarfari. Í seinni sjálfsmatslistanum var 

vaxtarhugarfar ríkjandi hjá 13 nemendum, festu hugarfar ríkjandi hjá tveimur nemendum og 

aðrir voru með jafnt hlutfall svörunar.  
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  Eftir að hafa greint svör nemenda í hópviðtölunum voru einungis tveir nemendur með 

ríkjandi vaxtarhugarfar í fyrra hópviðtalinu, sjö voru með ríkjandi festu hugarfar á meðan 

aðrir voru með fremur jafna svörun í festu og vaxtarhugarfari. Í seinna hópviðtalinu voru níu 

nemendur með ríkjandi vaxtarhugarfar, fjórir með ríkjandi festu hugarfar og aðrir með jafna 

svörun.  

 

Út frá bæði mynd 26 og 27 má á sjá að greinilegt ósamræmi er á milli sjálfsmatslistanna og 

hópviðtalana.  
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Á mynd 28 eru þessar niðurstöður bornar saman svo að sjá megi skýrar það ósamræmi sem 

gerði vart við sig.  

Það má í raun greina meiri breytingu á hugarfari nemenda í viðtölunum heldur en í 

sjálfsmatslistunum en vegna þess hve ólíkar niðurstöður gögnin gefa mér þá get ég einungis 

gengið út frá gögnunum sem vísbendingar að hugarfari nemenda. Út frá því ósamræmi sem 

er á milli sjálfsmatslista og viðtala velti ég því fyrir mér hvort að sjálfsmatslistar geti í raun 

gefið raunsanna mynd af því hugarfari sem er ríkjandi hjá einstaklingi. Ég fór inn í viðtölin 

með vissa hugmynd um hvaða hugarfar nemendur byggju yfir en líkt og ég segi í 

mánudagspósti til leiðbeinenda (8. janúar 2018) að þá áttaði ég mig á því hversu skakka 

mynd ég hafði af nemendum: 

Ótrúlegt hvað mínar fyrirframgefnu hugmyndir sem ég hafði um vissa nemendur 

flugu út um gluggann. Nemendur sem ég var handviss um að bjuggu að mestu 

yfir vaxtarhugarfari komu fram með mjög margar setningar sem áttu svo 

sannarlega heima í festu hugarfari. 

Hópviðtölin gáfu mér, að mínu mati, mun betri mynd af því hvaða hugarfar nemendur bjuggu 

yfir og hvernig þeir litu á eigið nám og líf. Ég sá til að mynda hvernig hugarfar Huldu breyttist 

milli viðtala. Í fyrra viðtalinu, þegar ég spurði af hverju öðrum gengi betur í sumum fögum, þá 

svaraði hún því til að þeir einstaklingar væru góðir í því fagi en í síðara viðtalinu svaraði hún 

því til að þeir væru að leggja sig meira fram í faginu. Hún fór frá því að telja að geta væri 

meðfædd, sem er einkenni festu hugarfars, yfir í að árangur felst í því að leggja sig fram og 

sýna þrautseigju í námi, sem er einmitt einkenni vaxtarhugarfars. Hjá Eygló má greina sömu 

breytingu þar sem hún segir í fyrra viðtalinu eftir að hafa verið spurð hvort hún hafi upplifað 

sig einhvern tímann heimska: „Já, þá hugsa ég, ó ég er ekki góð í þessu, ég er heimsk í þessu 

fagi.“ Hún virðist  telja að einstaklingar fæðist góðir í vissum hlutum, getan sé meðfædd. Í 

síðara viðtalinu segir hún hins vegar: „Maður veit að maður er ekki heimskur þó að maður 

nái ekki einhverju sem annar getur. Hin manneskjan hefur bara lagt meira á sig og tekið sér 

meiri tíma og verður þannig betri í faginu.“ Í þeim orðum má greina að hún að hún tengi 

árangur við einstaklinga við tíma og þrautseigju.  

Svipaðar hugarfarsbreytingu mátti sjá hjá fleiri nemendum. Þegar Aron var spurður að því 

hvenær hann upplifði það að honum gengi vel í námi þá svaraði hann því til í fyrra 

hópviðtalinu að hann upplifði velgengni þegar hann fengi B í námsmati eða hærra. Hann 

horfði til lokaafurðarinnar sem dóm á eigin velgengni en í seinna viðtalinu horfir hann fremur 

á ferlið og áhugavakningu sem mat á eigin velgengi og segir: „Þegar mér finnst ég hafa það á 

tilfinningunni að ég hafi gaman af því og finnst ég sjálfur vera á góðri leið.“  
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Það var áhugavert að sjá hversu margir nemendur tengdu saman áhuga og þrautseigju í 

seinna hópviðtalinu þegar spurt var að því af hverju öðrum einstaklingum gengi betur í bæði 

námi og íþróttum og sömuleiðis hvenær þeir upplifðu að þeim gengi vel í námi. Benni segist 

til að mynda skynja velgengni þegar hann er farinn að fá aukinn áhuga á náminu og leggur 

meira í það. Brynjar nefnir að mögulega hafi sá einstaklingur meiri áhuga á efninu og nái þar 

af leiðandi betri árangri og Sía er sömu skoðunar og Brynjar þar sem hún telur að áhugi á 

faginu skipti miklu máli þegar kemur að árangri og því að sýna þrautseigju í námi.  

Það greip einnig athygli mína að sjá þá miklu breytingu í hugarfari sem varð hjá Eygló. Í 

fyrra hópviðtali voru öll hennar svör lituð af festu hugarfari. Í því viðtali sagðist hún upplifa 

sig klára þegar hún ætti auðvelt með að gera hlutina, hún gæti klárað verkefnin á stuttum 

tíma og væri með fullan skilning á því sem hún væri að gera. Í seinna viðtalinu var hún hins 

vegar þeirrar skoðunar að það væri ekki fyrr en hún glímdi við erfið verkefni og tækist að 

vinna þau sem hún upplifði sig klárari en áður en hún byrjaði á verkefninu. Hún sagði 

sömuleiðis að velgengi væri ávallt undir einstaklingnum sjálfum komið, það væri ekki hægt 

að benda á kennara, þjálfara eða ytri aðstæður þegar illa gengi. Hún fór því frá því að sjá 

einföld verkefni sem staðfestingu á eigin þekkingu og getu yfir í að sjá erfiðleika og áskoranir 

sem tækifæri til að efla eigin getu, færni og þekkingu. Hjá Andreu má sjá svipaða breytingu á 

hugarfari þar sem að hún segist forðast erfið verkefni í fyrra hópviðtali á meðan hún segir 

eftirfarandi orð í seinna hópviðtalinu: „Mér finnst ég vera klár þegar ég næ að svara 

spurningu sem var mjög erfið. Ef eitthvað er auðvelt þá finnst mér ég ekki vera neitt klár því 

þá er þetta eitthvað sem ég veit nú þegar.“ 

Ósamræmið sem ég sá á milli sjálfsmatslistanna og hópviðtalanna sýndi mér einnig það 

að ef til vill hafa nemendur skakka mynd af sjálfum sér, á sama hátt og ég sjálf uppgötvaði 

þegar ég tók viðtölin við þá. Nemandi sem út frá báðum sjálfsmatslistunum var með ríkjandi 

festu hugarfar sýndi jafnt hlutfall af vaxtar og festu hugarfari í fyrra hópviðtalinu en ríkjandi 

vaxtarhugarfar í seinna hópviðtalinu. Þetta sýnir mér mikilvægi þess að fá tækifæri til að eiga 

í samræðum við nemendur um nám þeirra, hugarfar, skilning og hugsun svo að ég sem 

kennari öðlist dýpri skilning á eigin nemendum. Viðtölin við nemendur gáfu mér mun betri 

sýn á skilning þeirra og hugarfar heldur en sjálfsmatslistarnir gátu nokkurn tímann gefið mér. 

Ég gat betur greint hvers kyns breytingar hefðu átt sér stað og sömuleiðis hvenær engin 

breyting hefði orðið, líkt og hjá Natalíu þar sem hún tengdi árangur og velgengni við 

lokaútkomuna en ekki ferlið sjálft í báðum hópviðtölunum. Ég sjálf setti traust mitt í 

sjálfsmatslistana og trúði því einlæglega að þeir myndu gefa mér rétta mynd af nemendum 

en svo var ekki og spyr ég mig því að því hvort það sé réttlætanlegt að nýta þá til að 

kortleggja hugarfar nemenda, eða leggja það til líkt og bókin sem ég studdist við í eigin 

kennslu. Það er svo margt sem getur haft áhrif á niðurstöður sjálfsmatslista líkum þeim sem 
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ég nýtti mér. Nemendur gætu hafa verið að svara listanum til að þóknast mér sem kennara 

og vitað hverju ég var að leita að, þeirra eigin sjálfsvitund gæti mögulega ekki verið nægilega 

þroskuð og sömuleiðis gæti svefn, fyrri kennslustund eða jafnvel liðnir dagar haft áhrif á svör 

þeirra á sjálfsmatslistunum. Að nýta sér viðtalstæknina gerir kennaranum frekar kleift að 

skoða og spyrja nánar út í svör nemenda og þannig fengið réttari sýn á hugarfar og skilning 

nemenda sinna.  

Ég sjálf var haldin vissum ranghugmyndum um sjálfa mig þegar ég vann þessa rannsókn 

og því kemur mér það ekki á óvart að nemendur hafi verið í sömu sporum og ég. Ég lærði 

heilmargt um nemendur í gegnum vinnuferlið með þeim en það sem ég lærði mest um var 

mig sjálfa og það var sömuleiðis erfiðasti þátturinn í þessari starfendarannsókn. Eftir því sem 

leið meira á rannsóknarferlið áttaði ég mig á því að ég var ekki einungis að skoða mig sem 

kennara heldur einnig mig sem persónu. Ég varð að kafa í mig sjálfa og vinna með mitt 

hugarfar til að geta beitt því sem kennari og til að geta verið fyllilega meðvituð í kennslu og 

starfi. Það er oft erfiðara að horfa á spegilmynd sína en á aðra og sjá hvað megi betur fara. 

4.4 Mín mesta áskorun 

Eins og áður hefur komið fram hér í niðurstöðunum var ég óörugg í upphafi, ég var að stíga 

mín fyrstu skref í þessari rannsóknaraðferð og taldi sjálfri mér trú um að ég væri sjálf orðin 

alfarið lituð af vaxtarhugarfari. Ég var því í raun að glíma við bæði nýja og framandi 

rannsóknaraðferð og eigið hugarfar. Þegar ég horfi til baka í dag finnst mér ég hafa lært mest 

af öllum þeim sem voru þátttakendur í þessu verkefni. Ég upplifði margskonar tilfinningar og 

fór í marga hringi með sjálfa mig. Eftir því sem ég las meira um efnið og vann með það fór að 

skýrast fyrir mér hvernig mín eigin skólaganga hefur verið og ég fór að rýna í mig sem 

nemanda og þá sögu mína. Líkt og ég og teymisfélagi minn segjum oft við eigin nemendur, 

þá búum við öll yfir okkar eigin sögum sem móta okkur og skapa. Því er mikilvægt fyrir mig 

að skoða mína forsögu og sjá hvernig hún hefur mótað mig að þeim einstaklingi, persónu og 

kennara sem ég er í dag. Sá kennari sem ég er í dag er óneitanlega háður þeirri persónu sem 

hefur skapast undanfarin 32 ár og því mikilvægt að skoða söguna.  

Ég er skilnaðarbarn og líkt og svo oft vill til komu mismunandi skilaboð frá sitthvoru 

heimilinu, án þess líklega að þau ætluðu sér það. Bæði heimilin vildu að ég skaraði fram úr, 

bæði vildu þau að allar dyr yrðu mér opnar í framtíðinni. Án nokkurra efasemda vissi ég að 

bæði heimili vildu mér það allra besta, þau fóru bara sitt hvora leiðina þegar kom að því að 

ýta mér áfram. Móðir mín hrósaði mér fyrir dugnað, metnað og aðra eiginleika á meðan 

pabbi hrósaði mér fyrir þann árangur sem ég sýndi í formi einkunna.  
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Flott hjá mér að fá 8 eða 9, vel gert! En ef ég fékk undir einkunnina 7, þá varð 

hann vonsvikinn yfir því að ég hafi ekki gert betur. (Rannsóknardagbók, 30. 

desember 2017) 

Mér var hrósað fyrir gáfur, ég stóð mig vel og þurfti í raun lítið að gera til þess að ná þeim 

árangri. Þetta var mér í blóð borið, að ég hélt. Ég valdi líka námsbraut í framhaldsskóla út frá 

því hversu örugg ég var með árangur. Systir mín, sem er á náttúrufræðibraut í dag, tjáði mér 

að hún væri klárari en ég því hún væri á erfiðari braut en ég hafði valið á sínum tíma.  

Ég átti gott með að læra félagsvísindin og ef til vill af því mér hefur alltaf gengið 

vel að skrifa frá mér hlutina. Ég þurfti að leggja meira á mig í náttúruvísindum, ég 

átti erfitt með eðlis- og efnafræði og hræddist þau fög, því þar opinberaðist minn 

veikleiki. Enda gekk mér vel [á félagsfræðibraut] , fékk áttur, níur og tíur og var 

alsæl með hversu klár ég var. (Rannsóknardagbók, 26. ágúst 2018) 

Að ég hafi að auki útskrifast hálfu ári fyrr en megnið af mínum árgangi sannaði enn frekar 

fyrir mér hversu klár ég var. Til að halda áfram á beinu brautinni og raða inn góðum 

einkunnum fór ég í sagnfræði. Ég trúði því einlæglega að þetta efni ætti eftir að liggja vel fyrir 

mér og mér ætti eftir að ganga með eindæmum vel.  

Ég hafði haft mikinn og brennandi áhuga á sagnfræði en eftir því sem á leið, því 

erfiðara fannst mér efnið og leiðinlegra. Ég féll í tveimur fögum, þvílík skömm, ég 

þorði ekki að segja neinum frá því. Ég sagði bara að þetta nám hefði ekki hentað 

mér, mér fannst ég ekki finna mig í sagnfræði og því hætti ég. Ekki fyrir mitt litla 

líf þorði ég að segja að mér hefði mistekist svo gífurlega að ég hafði fallið í 

tveimur fögum! (Rannsóknardagbók, 30. desember 2017) 

Þarna þurfti ég allt í einu að fara að hafa fyrir hlutunum, sem ég hafði ekki þurft að gera 

áður, og ég kunni það ekki. Ég gaf undan álaginu og leyfði því að ýta mér út um hurðina sem 

ég hafði gengið svo bjartsýn inn um og full af fölsku öryggi. Ég hefði hins vegar átt að stíga 

fastar í lappirnar, leggja harðar að mér, stíga eitt skref í einu en ég var of hrædd við þann 

dóm sem ég myndi hljóta ef mér tækist það ekki á sama hraða og með jafn mikilli velgengni 

og í fyrra námi. Það sem er kannski kaldhæðið í dag er að ég fór upphaflega í kennaranám af 

því að fyrir mér var það auðvelt nám. Fyrst að ég gat ekki lært sagnfræði, þá hlyti ég að geta 

lært kennarann. Ég hafði séð mömmu í þessu námi, vissi hvað ég var að fara út í og treysti 

sjálfri mér til að takast á við það. Mér fannst námið skemmtilegt en fannst ég í rauninni of 

klár fyrir þetta nám. Það var ef til vill styrkt af öðrum þegar ég hóf námið því:  
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Þegar ég ákvað að fara í kennarann, þá sagði bæði hann [pabbi] og móðurafi 

minn að þeir væru vonsviknir, þeim fannst ég vera að sóa gáfum mínum. Ég veit 

reyndar að ég var að fara í eitthvað sem mér fannst fremur öruggt. 

(Rannsóknardagbók, 30. desember 2017) 

Fyrir mér var ég orðabókaskilgreiningin á festuhugarfari. Ég hóf nám mitt í kennaranum lituð 

af þessu hugarfari, allt mitt líf var gegnsýrt af því. Þegar ég byrjaði aftur í námi, var ég enn 

föst í þessu hugarfari. Ef mér gekk ekki vel kenndi ég kennaranum, námsefninu, 

greinarhöfundum og hvað eina um slakan árangur. Ég lagði sem minnst á mig í upphafi, ég 

var á því að ég gæti hrist framúrskarandi verkefni fram úr erminni korteri fyrir skil. Ég hef 

umturnast í hugarfari gagnvart námi í dag, eftir að ég rakst á kenningar Dweck sá ég sjálfa 

mig í nýju ljósi.  

Ég fór aðeins að kafa, ég hef tekið breytingum sem persóna, ég fæddist ekki sú 

sem ég er í dag. Ég fæddist ekki þolinmóð, ég man eftir mörgum tilvikum þar sem 

ég grét af pirringi yfir því að ná ekki að lita innan línanna í litabókinni. Ég var eins 

langt frá því að vera þolinmóð og hægt var en mamma gafst ekki upp á 

óþolinmóðu tifsprengjunni sinni og hélt áfram að sýna mér að með því að leggja 

sig fram, taka sér tíma, vera róleg, að þá myndi ég ná því fram sem ég vildi. Ég tók 

svo sjálf við að þjálfa eigin þolinmæði og nú segja sumir að það sé þeim ofar 

öllum skilningi hversu þolinmóð ég geti verið. Þeir hefðu átt að sjá mig þegar ég 

var átta ára, fleygjandi trélitunum mínum í vegginn og rífandi blaðsíður úr 

litabókinni af því mér tókst ekki það sem ég ætlaði mér. (Rannsóknardagbók, 11. 

janúar 2018) 

Rannsóknarferlið mitt var því í raun tvíþætt, ég var stöðugt að skoða mig sjálfa gagnvart 

vaxtarhugarfarinu og síðan mig sem kennara gagnvart hugarfarinu. Ég sem einstaklingur var 

stöðugt að reyna að þróa og þroska með mér vaxtarhugarfar og skoða forsögu mína og sem 

kennari var ég ávallt að ígrunda hvernig ég gæti minnt mig á orðræðuna í kennslu og vinnu 

með nemendum.  

Ég finn að ég nota tungumál vaxtarhugarfars í auknum mæli og nýti það. En ég 

þarf stöðugt að halda því við, lesa mér til, hlusta á fyrirlestra ... ekki detta aftur í 

þau för sem eru orðin mér rótgróin.  (Rannsóknardagbók, 13. apríl 2018) 

Að vera meðvitaðri um tungumál vaxtarhugarfars hafði markverð áhrif í sumum tilfellum líkt 

og ég nefni í einni dagbókarfærslunni minni:  
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Í dag vorum við að byrja á bragfræði í íslensku og eftir stutta stund af innlögn fór 

að heyrast mikið af „Vó, þetta er flókið“, „Ég skil þetta ekkert!“, „Þetta er allt of 

erfitt“ og þó nokkur kliður var kominn í hópinn. Ég stoppaði þá innlögn 

samkennara míns og benti nemendum á hvað þeir voru að segja. Ég benti þeim 

líka á að við værum öll að læra og náum efninu misfljótt en þetta væri svo 

akkúrat staður og stund til að staldra við og kveikja á vaxtarhugarfarinu. Að 

spyrja, hlusta, gefast ekki upp, halda áfram að reyna. Það var merkilegt að upplifa 

þann viðsnúning sem varð á nemendum, viðhorfi þeirra og þrautseigju. 

Samkennari minn tók meira að segja eftir því sömuleiðis. (Rannsóknardagbók, 6. 

mars 2018)  

Þarna skipti einnig máli að ég var búin að leggja inn hvað fælist í vaxtarhugarfari og var búin 

að vera að vinna með það í hópnum. Þeir áttuðu sig á því hvað ég var að vísa í og vegna 

þeirrar vinnu sem við vorum búin að fara í gegnum skildu þau hvað ég var að meina þegar ég 

talaði um að kveikja á vaxtarhugarfarinu.  

Það var ekki fyrr en eftir á að ég áttaði mig á gagnsemi þeirrar orðræðu sem 

vaxtarhugarfarið gaf mér. Ég er ekki algjörlega viss um hvort að ég hefði náð utan um 

neðangreint dæmi úr dagbók, sem beinist að athugasemd nemenda um það hversu 

leiðinlegur skólinn væri, ef það hefði ekki verið fyrir vinnu um vaxtarhugarfar með 

nemendum; 

Ég greip það og spurði hvað það væri sem gerði hann svona leiðinlegan og 

tregan. Dæmi um það sem var nefnt var t.d. mikið að skrifa, leiðinleg sæti 

(hópnum er raðað í sæti), leiðinlegur kennari stundum o.s.frv. Ég ákvað að grípa 

tækifærið og rifja upp síðasta föstudag þar sem við vorum að læra um hugarfar. 

Benti þeim á að þó svo að það gerist eitthvað innan skólans eða kennari hafi gert 

eitthvað sem nemandanum finnist leiðinlegt að þá er maður fastur í þeirri 

tilfinningu ef maður er með festu hugarfarið, maður gefur ekki skólanum eða 

kennaranum tækifæri aftur. Svipað eins og ef að vinur lýgur að manni og maður 

segir „Hann/Hún laug að mér, ég get aldrei treyst vini mínum aftur“. Þeir sem efla 

með sér vaxtarhugarfar horfa fremur til þess hvað þeir geta gert til að vinna úr 

erfiðleikunum, átta sig á að hlutir eru breytilegir, þeir eru ekkert leiðinlegir 

endalaust. Hlutir geta breyst, fólk getur breyst. (Rannsóknardagbók, 10. janúar 

2018)  

Nemendur virtust átta sig á þeirri tengingu sem ég var að reyna að sýna fram á og upp 

spruttu nokkrar umræður um tengingu milli kennara og nemenda. Sú umræða vakti mig 



66 

aðeins til umhugsunar um hugarfar sem kennarar búa yfir gagnvart nemendum og hvaða 

áhrif það hefur á nemendahópinn sjálfan.  

Einn nemandi spurði „Er það ekki líka mismunandi milli hópa, sumir eru erfiðir en 

aðrir þægir og auðveldir?“ Þegar ég hugsa um þessa setningu núna að þá átta ég 

mig enn betur á því hugarfari sem að kennarar hafa gagnvart nemendum eða 

bekkjarhópum stundum. Að stimpla heilan hóp sem erfiðan hóp, er það ekki 

festu hugarfar? Bekkurinn minn stimplar sig sem erfiðan hóp, orkumiklir krakkar 

og oft á tíðum þó nokkur truflun í kennslustundum og umsagnir kennara eftir því. 

Ég spurði nemandann á móti hvort að það væri ekki algjörlega háð þeirri 

tengingu sem næst milli kennara og nemenda og að þeir myndu spyrja sig hvað 

þeir gætu sem einstaklingar gert til að breyta því sem þeim finnst 

erfitt/leiðinlegt. (Rannsóknardagbók, 10. janúar 2018)  

Að hafa unnið með vaxtarhugarfarið gaf mér tækifæri til að beina umræðunni í þessa átt og 

geta byggt hana á fræðum sem nemendur könnuðust við. Fyrir þeim var ég ekki bara að 

segja eitthvað til að friðþægja þau, heldur áttuðu þeir sig á að ég var að vísa í fræði og 

þekkingu. Að fara þá leið að vera stöðugt að íhuga þetta efni, taka eftir eigin hugarfari og 

ígrunda hugarfar annarra í kringum mig gerði mig meðvitaðri um efnið. Líkt og ég nefndi 

áður, þá skapar persóna mín kennarann sem ég er og öfugt. Ég fann hvernig þetta verkefni 

var farið að smita yfir í mitt daglega líf og stundum áttaði ég mig ekki fyllilega á því fyrr en að 

samræðum loknum.  

Ég er farin að nota hvatningu í anda vaxtarhugarfars við drengina mína. Ég var 

ekki búin að átta mig á því. Undanfarið hefur drengurinn minn verið að lesa eins 

og vindurinn því hann vildi ná því markmiði að lesa 100 orð á mínútu. Ég benti 

honum á að hann þyrfti þá að æfa sig og það hefur hann sko gert. Hann hringdi 

síðan í mig eftir lestarprófið sitt og sagði mjög ákafur:  

„Mamma! Gettu hvað ég bætti mig um mörg orð!“ 

„Tíu? Fimmtán?“ svaraði ég og reyndi að ímynda mér að hann hlyti að hafa náð 

því.  

„36 orð mamma! Ég bætti mig um 36 orð!“  

Það skipti ekki máli hversu mörgum orðum hann náði í heildina, hann hugsaði 

ekkert út í það og man ekki þá tölu. Það eina sem hann horfði á voru þær 

framfarir sem hann var búinn að ná. Það sem ég sagði næst fékk mig til að hugsa. 

„Það er frábært elskan mín! Vá hvað ég er stolt af þér. Þú hefur greinilega lagt þig 

fram í að æfa lesturinn og það gerir mig svo stolta.“  

Huh? Ég var að beita á hann því sem ég reyni að beita á nemendur innan 
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kennslustofunnar. Stundum koma dagar þar sem mér finnst ég ekkert taka eftir 

því að ég sé að nota orðaforða tengdum vaxtarhugarfari og ég upplifi sem að mér 

sé að mistakast ætlunarverkið, að ég sé ekki að ná að bæta eigið starf. En hvað 

þýðir það þá að ég sé farin að nota þetta hugarfar á barnið mitt? Þetta kom 

algjörlega ósjálfrátt, gerist það þá líka á öðrum stöðum lífs míns?  

(Rannsóknardagbók, 24. janúar 2018) 

Ég get ekki aðskilið mitt persónulega líf frá þeim kennara sem ég er. Allt sem ég geri hefur að 

einhverju leyti áhrif á öll þau hlutverk sem ég sinni í lífi mínu. Ásamt því að vera farin að beita 

orðfæri vaxtarhugarfarsins á nemendur og eigin börn að þá varð ég einnig gagnrýnni á þá 

hluti sem ég sá, heyrði og las í tengslum við bæði festu og vaxtarhugar. Ég heyrði til að 

mynda í útvarpsþættinum Bakaríið (11. ágúst 2018) að viðmælandinn þar tengdi það að hafa 

klárað framhaldsskólann ári fyrr en áætlað var við það að vera gáfaður. Þetta sló mig, margar 

hugsanir flugu í gegnum huga minn.  

Að tengja það saman að eiga auðvelt með eitthvað, vera snöggur að gera hlutina 

sé tengt því að vera greindur, ýtir það ekki undir festu hugarfarið? Þetta ómaði í 

eyrum margra landsmanna eins og minna eyrna. Ég hjó hins vegar strax eftir 

þessu og hugsaði með mér að það að klára nám á þremur árum hefði ekkert með 

það að gera að vera greindur. Öllu fremur er það tengt því að vera duglegur 

námsmaður, að hann hafi lagt sig fram. En ef til vill voru ekki margir sem tóku 

eftir þessu og ómeðvitað styrkir þessi setning þeirra eigin festu hugarfar eða ýtir 

undir slíkt hugarfar. Hugsjónin sem ég hef ... er hún vonlaus? Á fólk aldrei eftir að 

verða meðvitað um þetta??? Eigum við alltaf eftir að vera að hrósa börnum fyrir 

eiginleika en ekki frammistöðu? (Rannsóknardagbók, 11. ágúst 2018) 

Leiðbeinandi minn sannfærði mig þó um að hugsjónin mín væri ekki vonlaus, við breytum 

ekki heiminum á augnabliki líkt og ég get ekki breytt sjálfri mér á einni nóttu. Ég hef tekið 

breytingum, ég hef þroskast sem einstaklingur en festu hugarfarið mitt verður ávallt til 

staðar. Það sem hefur þó breyst er að ég er meðvitaðri um það sem gefur mér betra tækifæri 

til að takast á við festu hugarfarið og möguleikann á því að breyta því.  

Áður fyrr nærðist ég á viðurkenningu frá öðrum. Ég þurfti að fá viðurkenningu á 

því að ég væri gáfuð, að það sæist langar leiðir að ég væri framúrskarandi 

einstaklingur. Eftir því sem tíminn leið og ég þroskaðist líkamlega að þá vantaði 

mig einnig viðurkenningu á því að ég væri aðlaðandi, guðdómleg og væri 

heillandi, að það geislaði af mér. Ég þurfti að vera þessi sem væri öðruvísi en 

hinir, ég vildi vera sú sem aðrir þráðu að vera. Ég trúði hins vegar aldrei sjálf að 
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ég væri framúrskarandi, gáfuð, falleg eða heillandi yfir höfuð. Ég reyndi þó hvað 

ég gat til þess að það sæist ekki, ég vildi ekki opinbera eigin veikleika fyrir öðrum, 

vera berskjölduð. Ég hræddist það að vera ekki sú sem sem aðrir sæu mig sem. 

Mig vantaði að fá þá viðurkenningu frá öðrum sem ég gat ekki gefið sjálfri mér. 

Einkunnir skiptu meira máli en sá lærdómur sem bjó að baki, ef ég náði ekki 

góðum einkunnum að þá var eitthvað að kennaranum, efninu, bókunum ... ég gat 

ekki horft inn á við og séð að það sem olli því að ég náði ekki árangri var það að 

ég lagði mig ekki fram í því, af því mér fannst það erfitt. Ég var lituð af 

festuhugarfari ... og enn í dag upplifi ég að ég er í slíku hugarfari. 

(Rannsóknardagbók, 7. ágúst 2018) 

Ég átti erfitt með að stíga það skref að vinna með þessa rannsóknaraðferð vegna festu 

hugarfars. Ég sjálf bjó (og bý enn) yfir festu hugarfari og það var mér svo oft hugleikið í 

gegnum þessa vinnu hvað ég er fegin að ég ákvað að stíga út fyrir rammann minn því það 

hefur þroskað mig sem kennara og persónu. Að vera meðvituð um eigið festu hugarfar gefur 

mér tækifæri til að takast á við það og breyta, ég loka ekki augunum fyrir því að geta sjálf 

bætt mig og vinna með sjálfa mig í átt að vaxtarhugarfari. 

Hefði ég verið föst í festu hugarfarinu hefði ég valið efni sem ég gæti notað 

megindlegar aðferðir við, því ég er örugg með tölur,  mér hefur gengið vel þegar 

ég hef unnið að megindlegum rannsóknum, en ég ögraði mér aldrei þar, ég í 

rauninni lærði aldrei neitt nýtt, ekki af ráði. Í dag er ég fremur fúl út í sjálfa mig 

að hafa ekki nýtt tækifærið til vaxtar, að hafa ekki aukið enn frekar við eigin 

þekkingu ... ég flaut bara í gegn, fékk fínar einkunnir og gekk sátt frá borði ... þá - 

ekki lengur. Ég fæ samt alveg ennþá hræðslukast við vinnuna að þessari ritgerð ... 

en hver væri tilgangurinn að þessari ritgerð ef ég kynni allt efnið, vissi 

nákvæmlega hvað ég þyrfti að gera og lærði í rauninni ekki neitt af þessu 

ferli???? Þá væri tilgangurinn með þessari vinnu algjörlega farinn ... ég myndi 

ekki vaxa sem einstaklingur eða kennari. (Rannsóknardagbók, 7. ágúst 2018) 

Óneitanlega er tilgangur þessa verkefnis að öðlast tækifæri sem kennari til að bæta og þróa 

eigin kennslu og gefa þannig nemendum enn betra tækifæri til að ná árangri í lífi og námi. 

Hins vegar hefur mesti lærdómurinn í þessu ferli ef til vill verið minn eigin skilningur á sjálfri 

mér, sem bæði persónu og kennara. Ég hef marg oft þurft að tala sjálfa mig til þegar ég hef 

orðið óörugg og hrædd, sem kennari, nemandi og ég sjálf.  

Ég veit ekki hvaða skref er rétt að taka í þessu ferli ... en hvað er betra en að byrja 

bara. Það byrjar allt með fyrsta skrefinu. Eins og ungabörnin mun ég taka skref, 
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detta á rassinn, reisa mig við og láta það ekki á mig fá þó að ég detti milljón 

sinnum, þá stend ég milljón sinnum upp. (Rannsóknardagbók, 7. ágúst 2018) 

Sá einstaklingur sem ég geri mestar kröfur til er ég sjálf og stundum er ég minn versti óvinur. 

En ég get líka verið minn besti vinur, með því að vera meðvituð um eigið hugarfar og gefa 

mér tækifæri til að breyta því. Stærsta áskorunin í þessari rannsókn var í raun ég sjálf, að ég 

leyfði mér að læra, leyfði mér að gera mistök sem kennari og ég sjálf og að þora að fara 

ótroðnar slóðir, að þora að fara niður í kanínuholuna og út í ævintýrið og lærdóminn sem 

beið mín. Það er eitthvað sem ég mun aldrei sjá eftir að hafa gert.  

4.5 Skólasamfélagið 

Það sem ég áttaði mig ekki á þegar ég byrjaði að planta fræinu mínu meðal nemenda og 

byrjaði þessa rannsókn var að ég var í leiðinni að planta því í skólasamfélaginu sem ég lifði og 

hrærðist í. Ég sá einungis þá plöntu sem var uppi á yfirborðinu, sem ég var að rækta með 

nemendum mínum inni í kennslustofunni. Ég sá ekki allt það rótarkerfi sem var farið að 

myndast.  

Eftir að hafa unnið með vaxtarhugarfar í bekknum mínum í fjóra mánuði kom 

skólastjórinn til mín og spurði mig hvort að ég væri til í að útbúa kynningu á efninu fyrir 

kennara. Nokkrum dögum síðar spurði hún mig einnig að því hvort ég væri til í að halda 

kynningu fyrir stuðningsfulltrúa. Þrátt fyrir að vera búin að vinna með vaxtar- og 

festuhugarfar í nokkra mánuði upplifði ég óöryggi gagnvart því að kynna efnið fyrir öðrum 

sem er ef til vill eðlileg tilfinning því nokkrir mánuðir er mjög stuttur tími í þróunarstarfi.  

Mér finnst gaman að hafa verið beðin um að gera þetta en líður samt eins og ég 

hafi lítið og jafnvel ekkert fram að færa. [...] Ég mætti fimm mínútum fyrir 

kynninguna en fann að ég var fremur stressuð. Mig langar svo að hafa eitthvað 

fram að færa en er hrædd við að eyða bara tíma starfsmannanna. 

(Rannsóknardagbók 23. febrúar 2018)  

Eftir kynninguna áttaði ég mig á því að allur minn ótti og kvíði var á engum rökum reistur. 

Allan þennan dag var mér hrósað af bæði kennurum og starfsmönnum, sem tjáðu mér 

hversu áhugavert þetta hefði verið og hvernig þetta hafi opnað augu þeirra fyrir því hvernig 

þeir tala við nemendur, aðra einstaklinga og sín eigin börn.  

Mér þótti þetta virkilega skemmtilegt og kom mér verulega á óvart. Ég bjóst ekki 

við þessum viðbrögðum, að mín orð myndu hafa áhrif á aðra og fá þá til að staldra 

við og ígrunda eigin hegðun og starf. En svo má hugsa út í það, er þetta ekki líka 

tilgangur starfsþróunar. Jú, ég er að þróa eigin kennslu en síðan er maður ekki einn 
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í kóngsríki sínu, skóli samanstendur af fjölbreyttum og hæfileikaríkum hópi 

starfsmanna þar sem hver og einn hefur sína styrkleika. Við köstum stöðugt 

hugmyndum okkar á milli og eflumst sem fagmenn við samræðuna. 

(Rannsóknardagbók, 23. febrúar 2018) 

Það sem ég vissi ekki þá var að þetta var í raun bara upphafið af þeim áhrifum sem þetta 

verkefni hafði á skólaumhverfi mitt. Allt í einu var farið að ræða vaxtarhugarfar og Carol 

Dweck á kaffistofunni og á kennarafundum.  

Ég finn að verkefnið mitt er farið að dreifast um skólann, fleiri og fleiri kennarar 

eru farnir að vinna með vaxtarhugarfar með nemendum sínum í formi 

markvissrar kennslu. Mér líður svolítið eins og að verkefnið mitt sé kímplanta 

eins og er, það eru einungis tvö lítil blöð sem sjást á yfirborðinu. Undir 

yfirborðinu er hins vegar mikið og stórt rótarkerfi í gangi sem dreifist um alla 

moldina, vex og styrkist. Á þann hátt nær litla kímplantan að verða að plöntu sem 

byggir á styrkum stoðum. (Rannsóknardagbók, 4. apríl 2018) 

En það einskorðaðist ekki einungis við skólastofnunina. Í mars 2018 fór skólinn í 

árshátíðarferð til Gdansk yfir helgi, starfsmenn og makar. Á laugardagskvöldinu var síðan 

árshátíðin sjálf. Ég tel mig ávallt mjög lukkulega yfir því að vinna á þessum vinnustað. Andinn 

er þannig að allir geta hlegið saman, dansað, spjallað og skemmt sér. Það kom mér því ekkert 

á óvart að allir skemmtu sér konunglega á þessari árshátíð. Hins vegar kom það mér hálfgert 

í opna skjöldu þegar maki einnar sem kennir einnig í skólanum kom að mér að spurði hvort 

að ég væri sú sem hefði verið með fyrirlesturinn um Growth mindset.  

Ég játaði því og við settumst niður saman og hann fór að segja mér frá því að 

hann væri búinn að lesa bókina frá Dweck og talaði um hvernig hún hefði hjálpað 

honum að skilja og átta sig á hlutunum í kringum sig. Hann spurði mig heilmikið 

út í vaxtarhugarfar og var heillaður af því að ég væri að vinna með þetta efni 

innan skólans í formi starfendarannsóknar. Mér leið svolítið eins og ég væri 

einhver rokkstjarna í þessar örfáu mínútur sem samtalið átti sér stað. Þegar 

kvöldið var liðið og ég fór að hugsa til baka, þá áttaði ég mig á því hversu uppi 

með mér ég var. Ekki endilega af því að það væri af því að það væri verið að tala 

um MIG og verkefnið MITT heldur fremur það að verkefnið mitt, sem byrjaði sem 

lítið fræ væri farið að vaxa og teygja sig í allar áttir. Á meðan sólin skín á það, ef 

við hugsum okkur að tungumálið og orðræðan um efnið sé sólin, að þá fær það 

að vaxa í fleiri áttir en einungis þá átt sem ég stefni sjálf með þróun á minni eigin 

starfskenningu og ígrundun. Það vex í áttina að öðrum einstaklingum, myndar 
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nýgræðlinga og blómstrar jafnvel á ólíklegustu stöðum. (Mánudagspóstur, 5.mars 

2018) 

Umræðan um þetta efni er hvergi nærri hætt innan skólans og þegar þetta er skrifað er 

skólasetningu á nýju skólaári nýlokið þar sem skólastjórinn setti tóninn með því að ræða um 

vaxtarhugarfar við foreldra í ræðu sinni. Þó svo að ég ætti ef til vill að vera orðin vön því að 

aðilar innan skólans nálgist mig vegna þessa efnis þá er ég alltaf jafn uppi með mér.  

Í dag var skólasetning hjá okkur og skólastjórinn óskaði eftir að fá hjá mér mynd á 

íslensku varðandi vaxtarhugarfar til að hafa í skólastjóraræðu sinni á 

skólasetningu. Mér finnst mjög gaman að þetta sé ennþá undirliggjandi inni í 

skólastarfinu og er eiginlega orðin viss stefna hjá skólanum að efla vaxtarhugarfar 

nemenda. Ég hef einnig verið beðin um að koma á kynningarfundi hjá þremur 

bekkjum til að kynna fyrir foreldrum vaxtarhugarfar og hvernig foreldrar geta eflt 

sitt eigið barn. (Rannsóknardagbók, 22. ágúst 2018) 

Samdægurs eftir skólasetninguna fór ég á leiðsagnarfund SVAKAHAF og ígrundaði 

skólasetninguna sjálfa og þær tilfinningar sem ég var að upplifa vegna þess hve lifandi 

verkefnið var ennþá, ástæður þess og þá staðreynd að fræið sem ég hafði sáð rúmlega hálfu 

ári áður var fyrir reynd orðið að ört vaxandi plöntu. 

Ég er ekki að hafa áhrif á einungis mig, ég hef einnig áhrif út á við. En það skiptir 

líka máli að ég fæ stuðning frá skólastjórnendum í þessari vegferð minni. 

Samstarfsfólk mitt er einnig mjög móttækilegt fyrir þessu og tilbúið til að taka 

þátt og viljugt til að ræða og spyrja. Ef umhverfi mitt, starfsumhverfi og skóli, 

væri ekki eins og það væri, þá er ég ekki viss um að ég fengi jafn mikinn byr undir 

báða vængi líkt og ég hef fengið hingað til. Sömuleiðis eru bekkjarforeldrar mínir 

mjög styðjandi, áhugasamir og þakklátir fyrir það sem ég hef unnið með hingað 

til. Hvernig þetta styður allt við verkefni mitt er ótrúlega mikilvægt þó það sé á 

stóran hátt mjög dulið. (Rannsóknardagbók, 22. ágúst 2018) 

Ég áttaði mig ekki á því þegar ég byrjaði þessa starfendarannsókn að umhverfi mitt myndi 

spila jafn stóran þátt í verkefninu líkt og það gerði og ég sá svo greinilega þegar ég fór að 

greina gögnin. Þegar ég byrjaði horfði ég bara á sjálfa mig og þá nemendur sem ég var að 

vinna með og því kemur þetta mér ef til vill ennþá í jafn opna skjöldu og það í reynd gerir. 

Mér hefur ávallt þótt gott að finnast sem ég hafi stjórn á hlutunum, samanber að mér finnst 

gott að vinna með óbreytilegar tölur sem ég hef stjórn á. Eftir því sem hefur liðið á þetta 



72 

verkefni hef ég þó haft minni og minni stjórn á því, það er eins og það hafi sjálfstæðan vöxt, 

enda hefur fræið allt sem það þarf til að halda áfram að vaxa.  
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5 Umræður 

Upphaflegur tilgangur þessa meistaraverkefnis var að skoða hvernig kennari geti með 

kennsluháttum sínum unnið að því að efla vaxtarhugarfar nemenda sinna, og jafnvel sitt 

eigið hugarfar. Ég var einnig opin fyrir því að rannsóknin gæti gefið vísbendingar um hvernig 

vinna megi að eflingu bekkjaranda og hvatningar í námi og starfi. Til að vinna rannsókn sem 

þessa var nauðsynlegt fyrir mig sem kennara að skoða eigin starfshætti, ígrunda eigið starf 

og líta reglulega inn á við, í bæði eigin persónu og sem kennari. Í þessum kafla mun ég draga 

saman mínar helstu niðurstöður og tengja við þau fræði sem lágu til grundvallar þeirrar 

vinnu sem unnin var.  

5.1 Að skapa réttan jarðveg 

Í gegnum allt rannsóknarferlið, verandi náttúrufræðikennari, horfði ég ávallt á verkefnið sem 

plöntu sem ég væri að rækta. Ég plantaði „vaxtarhugarfars“ fræinu meðal nemenda og 

vonaði að ég myndi uppskera eins og ég sáði. Ég vissi að ég yrði að huga vel að fræinu sjálfu, 

skapa því réttar aðstæður, passa upp á rétta birtu, vökva og næringu. Að sá því í góðan 

jarðveg var því fyrsta skrefið í þessu ferli.  

Líkt og kom fram í niðurstöðum kom mér það í opna skjöldu hversu miklar 

ranghugmyndir ég hafði um hugarfar nemenda minna. Ég hélt að ég þekkti nemendur mína 

vel en ég hafði aldrei átt samræður við þá á þennan hátt, um námið, viðmót, áherslur og 

skilning. Ég hafði aldrei spurt nemendur mína hvernig árangur í námi birtist þeim og hvernig 

megi ná árangri í námi, íþróttum eða lífinu almennt. Ég hafði hingað til lagt mikið upp úr því 

að skapa traust milli kennara og nemenda en velti því fyrir mér hvort að ég væri að sönnu að 

vinna með það fyrst að hugmyndir mínar um nemendur mína voru ekki á rökum reistar. Af 

þeim sökum fór ég að horfa meira til trausts og mikilvægi þess að vinna að auknu trausti svo 

að jarðvegurinn væri með hentugan grófleika, góða loftun og næringaríkur. Á þann hátt var 

fræið, þ.e. bein fræðsla á vaxtarhugarfari og hugarfar nemenda, líklegast til að spíra.  

Í rannsóknarferlinu varð mér það ljóst að ég yrði að vinna að því að auka traust milli mín 

og nemenda minna þar sem mér fannst þeir ekki vera að taka þátt í fræðslu á vaxtarhugarfari 

af heilum hug. Þegar nemendur bera traust til kennara síns eru þeir líklegri til að taka 

leiðbeiningar og orð kennarans til greina. Með auknu trausti eru nemendur gjarnari á að 

leggja sig fram í námi, óhræddari við að spyrja kennara, taka áhættur og gera mistök (Adams, 

Ware, Miskell og Forsyth, 2016). Til að byrja þá vinnu útbjó ég eyðublað þar sem spurt var 

um styrkleika, veikleika, áhugamál og framtíðarsýn. Áður en ég fékk nemendur til að vinna að 

eigin eyðublaði, fyllti ég mitt út upp á töflu með öllum hópnum. Út frá því var ýmislegt rætt, 

t.d. hvernig okkar helstu styrkleikar geta verið okkar mestu veikleikar og ég tengdi það við 
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eigin persónu og lífssögu. Ég var eins hreinskilin við nemendur mína og ég gat sem kennari 

þeirra. Líkt og ég nefni í niðurstöðum var þetta upphafið að því að nemendur fóru að deila 

með mér hlutum og atburðum úr eigin lífi, mis persónulegum og viðkvæmum, en persónuleg 

samskipti milli mín og nemenda minna urðu meiri og dýpri.  

Með slíkum samskiptum, bæði þar sem ég deildi mínum sögum, sigrum og mistökum, og 

nemendur sömuleiðis, fann ég hvernig traustið jókst og ég sjálf varð öruggari í að deila 

margvíslegum hlutum með þeim því ég fór sjálf að treysta því að þeir þekktu mig sem 

kennara og persónu. Að skapa slíkt traust veitti mér einnig fleiri tækifæri til kennslu því ég 

gat tengt viðfangsefnin við eigin reynslu, sögu og upplifanir og gaf þeim þannig aukinn 

grundvöll til að finna að ég og þeir ættum eitthvað sameiginlegt. Kennari sem segir sögur af 

sjálfum sér, ræðir eigin mistök, sigra, hindranir og erfiðleika og hvaða ferli hann fór í gegnum 

til að takast á við erfiðleikana, er líklegri til að ná fram auknu trausti milli sín og nemenda 

sinna. Því líkt og Dweck (2017b) nefnir þarf kennarinn að vera tilbúinn til að treysta 

nemandanum fyrir eigin annmörkum og sigrum vilji hann að nemandinn treysti honum á 

sama hátt. 

Efti því sem traustið óx fann ég að ég var ekki lengur bara kennari, ég varð „persóna sem 

skipti þau máli, líkt og hvert og eitt þeirra hefur tekið sér bólestu í hjartanu mínu. Þau treystu 

og trúðu mér fyrir hlutum.“ (Rannsóknardagbók, 18. mars 2018). Innan skólastofunnar er 

kennarinn óneitanlega valdameiri en nemandinn og slíkt valdaójafnvægi hefur að einhverju 

leyti áhrif á samskipti kennara og nemenda (Katz, 2014). Þegar kennari er hreinskilinn, opinn 

og treystir nemendum sínum fyrir eigin lífssögu, mistökum og sigrum, raskast þetta 

valdaójafnvægi og gerir kennarann að meiri jafningja heldur en valdhafa (Hung, 2013). Að 

fara úr því að vera bara kennari og í það að vera kennarinn þeirra ber merki um breytingu á 

þessu valdaójafnvægi sem venjulega er á milli kennara og nemenda. Ég varð að meiri 

jafningja í þeirra augum, ég var mannleg, með mínar tilfinningar og lífssögu. Nemendur mínir 

fundu að ég treysti þeim og á móti urðu þeir tilbúnari til að treysta mér. 

Í kjölfar þess að traustið óx varð ég vör við að umhyggja innan bekkjarins varð meiri. 

Nemendur virtust sýna meira umburðarlyndi gagnvart bekkjarfélögum sínum og urðu að 

meiri heild sem bekkur en þeir höfðu áður verið. Mér fannst verkefni þeirra um 

bekkjarandann (mynd 10) bera þess merki. Þeir voru virkari í samræðum, hlógu öll saman og 

voru óhrædd við að spyrja spurninga eða draga ályktanir út frá samræðum. Umhyggja felur 

einmitt í sér að einstaklingnum sé tekið eins og hann kemur klæddur til dyranna, hann er 

ekki dæmdur heldur er stutt við hann og í slíku umhverfi upplifa nemendur að þeim sé mætt 

með skilningi (Katz, 2014). Í skólastarfi þar sem unnið er með vaxtarhugarfar er nám 

nemandans ekki einungis á hans ábyrgð heldur sameiginlegt verkefni kennara, nemanda og 

jafnvel bekkjarins í heild. Með því að horfa á námið með þeim augum eru send þau skilaboð 
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að bekknum og kennaranum er umhugað um velgengni hvers nemanda fyrir sig. Nemandi 

sem er í umhverfi þar sem hann upplifir bæði traust og umhyggju er líklegri til að blómstra í 

skólastarfinu og þar með námi sínu (Hattie, 2009).  

Ef við hugum að því að hentugur jarðvegur sé þríþættur; réttur grófleiki, góð loftun og 

gott næringargildi, þá vantar okkur þriðja þáttinn í hentugan jarðveg fyrir kennara til að 

vinna að auknu vaxtarhugarfari innan bekkjarins. Hingað til höfum við dregið fram mikilvægi 

trausts (réttur grófleiki) og umhyggju (góð loftun). Þriðji þátturinn (gott næringargildi) felur í 

sér þann anda sem kennarinn skapar innan skólastofunnar. Þegar nemendur mæta inn í 

skólastofuna þurfa þeir að upplifa að kennarinn sé þarna til að leiðbeina og efla hæfni þeirra 

sem námsmanna og einstaklinga, en ekki til að dæma þá og þeirra hæfni. Eins og bent var á í 

fræðilega hlutanum kom fram í Hooper, Haimovitz, Wright, Murphy og Yeager (eins og vísað 

er til í Haimovitz og Dweck, 2017) að kennari sem ræðir það að eðlilegur hlutur náms sé að 

upplifa erfiðleika og neikvæðar tilfinningar, þurfa að prófa margar leiðir til að komast að 

einhverri niðurstöðu styður í raun við námsumhverfi þar sem einkenni vaxtarhugarfars eru 

ríkjandi. Í þessari rannsókn sköpuðust mörg slík tækifæri og eftir því sem leið á rannsóknina 

varð ég meðvitaðri um slík tækifæri. Ef til vill var hæfni mín til að tengja saman eigin 

þekkingu og reynslu við aðstæður meiri eftir því sem á leið rannsóknarferlið. Í niðurstöðum 

mínum má sjá nokkur dæmi þar sem að ég dreg fram að það sé eðlilegt að upplifa erfiðleika í 

náminu, til dæmis þegar stúlkurnar tvær fóru í uppgjöf gagnvart efnafræðinni 

(Rannsóknardagbók, 27. mars 2018). Skilaboð mín til þeirra byggðust á mínum eigin 

erfiðleikum (skapar grundvöll fyrir traust) þar sem ég sagði í upphafi: „Ég skil að þetta kunni 

að virðast flókið. Mér fannst þetta svolítið ógnvekjandi þegar ég lærði efnafræði í fyrsta 

skipti,“ og síðan beindi ég því til þeirra að erfiðleikar í námi sé eðlilegur hluti af náminu 

(skapar rétt andrúmsloft til náms) með því að segja: „Sumir eiga eftir að vera fljótir að finna 

aðferðir til að læra þessa hluti en aðrir eiga eftir að fara í gegnum nokkrar aðferðir og lausnir 

til að finna hvaða leið henti þeim best í að læra efnafræði.“  Ég fann, sem kennari þeirra, að 

þessi orð mín gerði efnið ekki lengur ógnvænlegt heldur fremur áskorun í námi sem myndi 

efla þær sem námsmenn og auka við þekkingu þeirra, færni og jafnvel hæfni. Eftir 

efnafræðilotuna fór ég aftur til þeirra og dró fram námsferli þeirra og árangur með þeim til 

að sýna þeim hverju þær höfðu áorkað með því að leggja sig fram. Ég vildi óska þess að ég 

gæti átt slík samtöl við alla mína nemendur, þar sem ég dreg fram þann lærdóm sem hefur 

átt sér stað, en það er erfitt þegar tæp 200 börn fara í gegnum 120 mínútna náttúrufræði á 

hverri viku. Ég reyni ávallt að eiga slík samtöl við nemendur sem mér finnst þurfa á því að 

halda en ég hef ekki enn fundið lausn þar sem ég get átt slík samtöl við alla mína nemendur. 

Ef til vill felst það fremur í skipulagi skólastarfs af hendi skólayfirvalda til að góð lausn geti 

fundist á því máli.  
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Þó svo að tækifærin til að draga fram lærdóminn gefist ekki alltaf að þá getur kennari 

meira nýtt gluggann sem gefst á því að sýna fram á að það sé eðlilegt að nám sé ekki ávallt 

auðvelt, einfalt og fljótunnið. Efnafræðin sem ég dró fram hér að ofan gaf dæmi um það og 

bragfræðitíminn sem ég nefni í niðurstöðum (Rannsóknardagbók, 6. mars) gaf mér einnig 

tækifæri til að draga fram nauðsyn þess að sýna náminu þolinmæði og þrautseigju, spyrja 

spurninga og reyna við margvíslegar lausnir. Í báðum tilvikum fann ég breytingu á viðmóti 

nemenda og í bragfræðitímanum hafði samkennari minn orð á því að hún hefði fundið 

hversu mikill vendipunktur í viðhorfi nemenda varð eftir þetta innskot mitt. Með slíkum 

skilaboðum frá kennara, að það sé eðlilegt og í raun mikilvægur hluti af námsferlinu að 

finnast efnið erfitt, þurfa að prófa margvíslegar lausnir, gera mistök, spyrja og reyna aftur, þá 

skapar kennarinn andrúmsloft innan bekkjarins sem einkennist fremur af vaxtarhugarfari (ég 

get þetta ekki ennþá) en festu hugarfari (ég get þetta ekki) (Dweck, 2017b; Sun, 2015). 

Út frá fræðunum og þeim niðurstöðum sem gáfust má ætla að bekkjarandi sem 

einkennist af trausti og umhyggju og þar sem það þykir eðlilegur hluti af náminu að 

mistakast, lenda á hindrunum, hjálpast að og prófa margar lausnir, sé grundvöllur þess að 

fræið (hugarfar nemendanna) nái að blómstra.  

5.2 Að planta fræinu 

Í mínum huga er bein fræðsla á vaxtarhugarfari í raun fræ plöntunnar og plantan sjálf þá 

hugarfar nemandans. Þar sem rannsóknir (Aronson, Fried og Good, 2002; Blackwell o.fl., 

2007; Yeager o.fl., 2016) hafa sýnt fram á að fræðsla á vaxtarhugarfari auki líkurnar á að 

nemendur tileinki sér það hugarfar, þá var ég með slíka fræðslu í umsjónartímum hjá mér. Í 

niðurstöðum mínum fer ég í gegnum allt ferlið, sem ég byggði á bókinni The Growth Mindset 

Coach eftir Brock og Hundley (2016).  

Í upphafi var farið í hvernig við tileinkum okkur nýja færni, þ.e. við byggjum ofan á áður 

lærða færni, og hvað fælist í vaxtarhugarfari annars vegar og hins vegar festu hugarfari. Eftir 

þrjár til fjórar kennslustundir virtust nemendur vera farnir að tileinka sér þessa nýju þekkingu 

að einhverju leyti og farnir að ígrunda hana. Nemendur fóru að tengja hvert hugarfar fyrir sig 

við persónur sem þeir þekktu og fóru jafnvel að greina eigin aðstæður, umhverfi og nám með 

þessari nýju þekkingu sinni á hvað einkenndi hvert hugarfar fyrir sig. Sumir nemendur voru 

farnir að öðlast hæfni í að tengja þekkingu sína á eðli vaxtarhugarfars við upplifanir, eins og 

kemur fram í niðurstöðum þegar nemandi spyr hvort að það sé ekki hægt að breyta 

greindarvísistölu sinni. Slík spurning gefur mér skýrt merki þess að sá nemandi sé farinn að 

tileinka sér vaxtarhugarfar í einhverjum mæli. Út frá gögnunum (t.d. teikningar inn á heila 

vaxtarhugarfars og festu hugarfars og breytingar á festu hugarfars setningum yfir í 

vaxtarhugarfars setningar) sá ég hins vegar að það voru ekki allir nemendurnir með fullan 
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skilning á því hvað fælist í hverju hugarfari fyrir sig og því ekki komnir með hæfni til að beita 

því. Það er mikilvægt hverjum kennara að athuga hvar þekking, skilningur og hugmyndir 

nemenda liggja til að geta unnið áfram með tilskilið efni þannig að nemendurnir nái sem 

mestum árangri. Það er hægt að gera með verkefnum líkum þeim sem ég vann með í fræðslu 

á vaxtarhugarfarinu og skoða þau. Í raun var þetta að hluta til leiðsagnarmat, þar sem ég 

nýtti niðurstöður úr verkefnum til að ákvarða næstu skref í fræðslunni. Slík verkefni, þar sem 

kennarinn er í raun að greina námsferlið sjálft og skilning nemandans og veitir honum bæði 

tækifæri og leiðbeiningu til að bæta sig og efla, stuðla í raun að eflingu vaxtarhugarfars (Sun, 

2015).  

Ég var því í raun að vinna með bæði beina fræðslu á vaxtarhugarfari og verkefni sem 

stuðluðu að umhverfi sem ýtti fremur undir vaxtarhugarfar heldur en festu hugarfar. Þegar 

hér er komið er fræið komið ofan í jarðveginn og ég er farin að hlúa að því sem kennari. En til 

að fræið nái að spíra og mynda plöntu þarf ég að halda áfram og hlúa að öðrum þáttum sem 

eru mikilvægir í ræktuninni.  

5.3 Vatnið – hvati alls lífs 

Það vita flestir sem hafa ræktað plöntu að hún þarf hæfilega vökvum til að þrífast, of mikið 

eða lítið vatn getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir lífsskilyrði plöntunnar. Þegar ég hóf 

þessa rannsóknarvinnu vissi ég að ég yrði sérstaklega að huga að því hvernig endurgjöf ég 

gæfi nemendum mínum, hvernig ég hrósaði og hvernig ég leiðbeindi þeim áfram í 

skólastarfinu. Hrós sem er beint að þrautseigju, námsferli, bætingu og leiðum sem farnar 

voru til lausnar verkefna stuðlar að aukningu vaxtarhugarfars hjá einstaklingum (Butler, 

1987; Dweck, 2008; Mueller og Dweck, 1998). Út frá því hugaði ég mikið að því hvernig mín 

eigin orðræða var og hvernig ég setti fram mín eigin hrós og endurgjöf. Ég reyndi af fremsta 

megni að hrósa aðferðum sem nemandinn beitti og gaf endurgjöf sem beindist að því að 

leita nýrra lausna ásamt því að gefa skýr skilaboð um að það væri eðlilegt að lenda á 

hindrunum í náminu. Að lenda á hindrunum þýddi bara að nemandinn væri ekki búinn að ná 

efninu ennþá en það myndi gerast með nýjum aðferðum. Að gefa slík skilaboð gefur í skyn að 

námsferlinu sé ekki lokið, nemandinn er enn á leiðinni (Dweck, 2017b). 

Ég fór að gefa mér meiri tíma í að leiðsegja nemendum áfram, líkt og ég geri með 

stelpurnar í efnafræðinni sem ég nefndi hér að ofan og sömuleiðis þurfti ég að leiðbeina 

einum dreng áfram sem var kominn í uppgjöf. Ég sagði að „þegar maður er að læra eitthvað 

nýtt þarf maður að leggja á sig vinnu til að læra eitthvað, það tæki tíma fyrir heilann að 

vaxa.“ (Rannsóknardagbók, 18. apríl 2018) Þessi leiðsögn bar reyndar ekki þann árangur sem 

ég vildi í kennslustundinni sjálfri en þegar drengurinn kom inn í næstu kennslustund var hann 

tilbúinn til að leggja sig fram. Ég nýtti orðræðu vaxtarhugarfarsins og þá fræðslu sem ég var 
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búin að leggja inn með nemendum til að leiðbeina þeim áfram og mér fannst sem að ég væri 

komin með ný tæki og tól til að eiga í slíkum ssamskiptum við nemendur, líkt og ég velti fyrir 

mér þegar ég ræddi við einn nemanda um uppgjöf hans og frammistöðu í dönsku og í 

kjölfarið bætti hann sig (Rannsóknardagbók, 12. mars 2018). Ég velti því hins vegar fyrir mér 

hvort að slík tækifæri hefðu skapast ef það hefði ekki verið fyrir þá beinu fræðslu sem ég fór 

með nemendur í gegnum. Þegar ég vann að því að leiðbeina nemendum áfram á þennan 

hátt, gefa þeim endurgjöf og hrósa námsferli þeirra, þá var ég í raun að vökva fræið þeirra, 

ég var að styðja við þá fræðslu sem þeir voru að fá í umsjónartímum.  

5.4 Hæfilegt magn birtu 

Fræ getur byrjað að spíra um leið og það fær vatn og það getur byrjað að vaxa sé það í 

réttum jarðvegi. Án þess að hugsa neitt sérstaklega út í það kemur maður síðan yfirleitt 

niðursettum fræum fyrir á stað þar sem næg birta er, fáir setja það inn í skáp og loka. Birtan 

er til staðar, maður þarf ekki að gæta þess að gefa fræinu birtu, líkt og með vatnið og við 

tökum henni ef til vill sem sjálfsögðum hlut. Það var einmitt það sem gerðist í rannsókninni, 

ég tók birtunni sem sjálfsögðum hlut, í skólastarfinu voru þættir sem ég hafði ekki veitt 

sérstaka athygli en voru jafn mikilvægir rannsóknarferlinu og birtan er fyrir fræið. Líkt og ég 

sagði í upphafi þessa kafla var tilgangur þessarar rannsóknar að skoða hvernig kennari getur, 

með sínum kennsluháttum unnið að því að efla vaxtarhugarfar nemenda sinna. Ég vildi 

einnig athuga hvort að rannsóknin myndi gefa vísbendingar að því hvernig vinna mætti með 

bekkjaranda og hvatningu í námi. Það sem ég hafði ekki gert mér í hugarlund var mikilvægi 

skóla- og starfsumhverfis í þessu rannsóknarferli, til marks um það hversu ómeðvituð ég var 

um þennan þátt að þá veitti ég þessu enga athygli í upphafi verkefnisins og dró því engin 

fræði þessu tengdu inn í fræðilega hluta verkefnisins. Vegna þess hve stóran þátt umhverfið 

átti hins vegar í þessu verkefni, þá finnst mér nauðsynlegt að hafa það með í umræðunum og 

draga ný fræði inn því til stuðnings.  

Þegar um þriðjungur af rannsóknartíma mínum var búinn var ég beðin um að halda 

kynningarfund fyrir kennara og stuðningsfulltrúa um vaxtar og festu hugarfar. Sá fundur var 

upphafið af óskrifaðri stefnu innan skólans. Margir komu til mín eftir kynningarfundinn og 

tjáðu mér hvernig þetta efni hefði opnað augu þeirra fyrir því hvernig þeir töluðu við aðra, 

leiðbeindu og kenndu. Í kjölfarið ígrundaði ég eftirfarandi í rannsóknardagbók mína (23. 

febrúar 2018): „[...] er þetta ekki líka tilgangur starfsþróunar. [...] skóli samanstendur af 

fjölbreyttum og hæfileikaríkum hópi starfsmanna þar sem hver og einn hefur sína styrkleika. 

Við köstum stöðugt hugmyndum okkar á milli og eflumst sem fagmenn við samræðuna.“ 

Þegar unnin er starfendarannsókn felst óneitanlega viss sjálfsrýni í ferlinu og er í raun 

nauðsynlegur hluti af því þegar maður vill fá fram einhverjar breytingar (Hargreaves og 
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Fullan, 2012). Það sem mér láðist að beina augum að í upphafi var að ég var ekki ein í 

kóngsríki mínu heldur var ég hluti af þeim mannauði sem skapar starfsumhverfi mitt. Að 

vinna að eflingu eigin fagþekkingu og breytingu á hugsunarháttum er í raun þrautaganga ef 

maður hefur ekki aðra kennara, starfsfólk og stjórnendur með sér. Að vinna með öðrum, 

deila hugmyndum og þekkingu eflir fagauð vinnustaðarins (Hafþór Guðjónsson, 2007; 

Hargreaves og Fullan, 2012). Ég næ mun frekar að bæta eigin fagmennsku þegar ég vinn á 

þann hátt með öðrum aðilum í starfsumhverfi mínu.  

Við greiningu á færslum mínum í rannsóknardagbók varð mér ljóst hversu mikilvægu 

hlutverki skólastjórinn gengdi í ferlinu. Þegar ég las í gegnum orðin mín fannst mér ég sjá 

líkindi milli stjórnunaraðferða skólastjórans og þess sem fellur undir þjónandi leiðtoga. 

Hugmyndafræðin á bak við þjónandi leiðtoga er í raun komin frá Robert K. Greenleaf (2008) 

og felur í sér að slíkur leiðtogi hefur það að markmiði að styrkja og bæta samstarfsfólk sitt, 

aðstoða það við að vaxa og þroskast í starfi sínu, vinna að því það verði sjálfstætt og í raun 

einnig að þjónandi leiðtogum. Þjónandi leiðtogar brenna fyrir því að samstarfsfólki þeirri 

vegni vel og átta sig á því að vöxtur einstaklingsins er hagur vinnustaðarins. Í raun má sjá að 

þjónandi leiðtogi og leiðtogi sem býr yfir vaxtarhugarfari eiga margt sammerkt, báðir virðast 

vera meira á gólfinu, í kringum starfsmenn sína, þrífast á því að heyra hugmyndir 

samstarfsfólksins og velgengni vinnustaðarins felst í þeim mannauði sem hann samanstendur 

af (Dweck, 2017b). Allt frá því að gefa leyfi fyrir þessari rannsókn til þess að óska eftir því að 

ég myndi halda kynningarfundi fyrir kennara, stuðningsfulltrúa og foreldra og setja tóninn 

fyrir nýtt skólaár með mynd frá mér um vaxtarhugarfar, þá var skólastjóri minn að ýta undir 

það að mitt verkefni og minn vöxtur yrði í raun hagur alls skólans. Þar sem slíkur stuðningur 

er til staðar, bæði frá því samfélagi sem starfsstaðurinn myndar og frá skólastjóranum, fyllist 

starfsmaðurinn meiri eldmóð og einsettari í að ná árangri (Rosenholtz, 1989). Þegar 

skólastjórinn var í hlutverki þjónandi leiðtoga og markaði nýtt skólaár með því að ræða 

vaxtarhugarfar við sal fullan af foreldrum var hún einmitt að sýna stuðning við verkefni mitt, 

veitti mér kraft til að halda áfram og ýtti enn frekar undir að starfsfólk skólans myndi halda 

áfram að læra af hver öðrum.  

Skólastjórinn er mjög duglegur við að ýta undir vöxt hvers starfsmanns og sækist eftir því 

að starfsmaðurinn/kennarinn deili starfi sínu með öðrum innan vinnustaðarins. Þegar ný 

þekking skapast innan skólans er henni deilt með öðrum og virkar samræður myndast, því 

þannig eflist einmitt fagmennska mannauðsins (Hargreaves og Fullan, 2012). Við greiningu 

gagnanna fannst mér það skína í gegn að starfsstaður minn er með sanni lærdómssamfélag, 

samfélag þar sem kennarar og stjórnendur vinna saman að því að læra af hvor öðrum og 

jafnvel af nemendum og skólasamfélaginu í heild (Mitchell og Sackney, 2007). Í einni færslu í 

rannsóknardagbók minni (4. apríl 2018) skrifa ég: „Ég finn að verkefnið mitt er farið að 
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dreifast um skólann, fleiri og fleiri kennarar eru farnir að vinna með vaxtarhugarfar með 

nemendum sínum í formi markvissrar kennslu.“ Undir lok rannsóknarinnar rennur það upp 

fyrir mér að án þess stuðnings og áhuga sem skólastjórnandi sýndi mér og í kjölfarið 

starfsstaður minn, hefði ég ef til vill ekki náð þeim stað sem ég er á í dag.  

[...] En það skiptir líka máli að ég fæ stuðning frá skólastjórnendum [...] 

Samstarfsfólk mitt er einnig mjög móttækilegt fyrir þessu og tilbúið til að taka 

þátt og viljugt til að ræða og spyrja. Ef umhverfi mitt [...] væri ekki eins og það 

væri, þá er ég ekki viss um að ég fengi jafn mikinn byr undir báða vængi líkt og ég 

hef fengið hingað til. (Rannsóknardagbók, 22. ágúst 2018)  

Þessi umræða sem átti sér stað innan alls skólans, að aðrir kennarar hafi farið að vinna með 

efnið og þar á meðal kennarinn sem var með umsjón á móti mér í árgangnum, ýtti undir að 

mínir nemendur, sem ég var sjálf að fræða um vaxtarhugarfar, fengu sömu skilaboðin og ég 

var að miðla til þeirra í anda vaxtarhugarfars í öðrum kennslustundum. Það var sameiginlegt 

markmið kennara, stjórnenda og annarra sem komu að nemendum, að efla þá og styrkja 

með því að læra af hver öðrum og nýta í vinnu með nemendunum (Mitchell og Sackney, 

2007). Skólaumhverfið er því án efa birtan í þessum vexti, birtan var allt í kringum okkur, hún 

kom ekki frá neinum einum stað heldur umlukti mig, nemendur mína og skólastarfið í heild. 

Við gefum því ekki endilega gaum frá degi til dags, mikilvægi þess að vera hluti af 

lærdómssamfélagi og eiga skólastjórnanda sem virðist falla að einhverju leyti undir að vera 

þjónandi leiðtogi, en án þessa umhverfis hefðu fræin, sem ég hafði sáð, ef til vill visnað. 

5.5 Þegar fræin urðu að plöntum 

Í hópviðtölum við nemendur kom að mínu mati skýrt fram hugarfar hvers nemanda fyrir sig. 

Ég dró fram í niðurstöðum að meiri breytingu mátti sjá á hugarfari nemenda út frá 

hópviðtölunum heldur en sjálfsmatslistunum og gáfu hópviðtölin mér sömuleiðis meiri 

innsýn í skilning nemenda. Það eitt og sér sýnir mikilvægi samræðunnar við nemendur til að 

kanna skilning þeirra og hugmyndir þegar unnið er með eitthvert tiltekið efni og ég velti því 

upp í niðurstöðum hvort það sé réttlætanlegt að nota sjálfsmatslista sem þessa til að greina 

hugarfar og skilning nemenda. Þar sem ég álít að viðtölin hafi gefið mér raunsannari mynd á 

hugarfar nemenda mun ég einungis notast við þau hér.  

Í fyrsta hópviðtalinu gat ég einungis greint tvo nemendur með ríkjandi vaxtarhugarfar, tíu 

nemendur voru með bæði vaxtar og festu hugarfar jafnríkjandi og sjö nemendur voru með 

ríkjandi festu hugarfar. Hulda (4. janúar 2018) var ein af þeim sem taldi að einstaklingar sem 

náðu betri en árangri en hún á vissum sviðum væru í raun betri en hún á þeim sviðum. Geta 

og færni í hennar huga var fastmótað fyrirbæri og nái einstaklingurinn ekki árangri er það 
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merki um að hann sé „ekki góður“ í því fagi (Dweck, 2017a; Dweck, 2017b). Í síðara viðtalinu 

við hana mátti sjá hugarfarsbreytingu hjá henni þar sem að hún tengdi árangur í námi við 

það að leggja sig fram, því með þrautseigju og eljusemi má vinna að því að auka við eigin 

færni og þekkingu (Dweck, 2017a; Dweck, 2017b). Hún fór þannig úr því að vera með 

jafnríkjandi festu og vaxtarhugarfar yfir í að vera með ríkjandi festu hugarfar. Eygló, sem var 

með ríkjandi festu hugarfar í fyrra hópviðtalinu, var með svipað hugarfar og Hulda, því hún 

taldi þekkingu og færni vera fastmótaða sem mátti sjá í orðum hennar „[...]ó ég er ekki góð í 

þessu, ég er heimsk í þessu fagi“ (4. janúar 2018). Eftir að rannsókn lauk var hugarfar hennar 

breytt og hún taldi að árangur í námi næðist með því að leggja meira á sig og gefa sér tíma 

(31. ágúst 2018).  

Í fyrsta viðtali mátti greina að margir nemendur voru með frammistöðutengd markmið, 

þeir tengdu árangur í námi við lokamat og bókstafi (einkunnir). Aron (4. janúar 2018) tengdi 

árangur við það að fá bókstafinn B fyrir verkefni, hann mat sig út frá frammistöðu sinni í 

prófum og verkefnum og það er einmitt eðli frammistöðutengdra markmiða. Slík markmið 

eru vel til þess fallin að mæla og meta bæði þekkingu og færni og nemendur leggja mikið 

gildi á slíkar mælingar (Butler, 1987; Elliot og Dweck, 1988; Mueller og Dweck, 1998). 

Nemendur með slík markmið tengja árangur við það að geta lokið við verkefni á tiltölulega 

stuttum tíma, skilja hvað þeir eru að gera og eiga auðvelt með verkefnin sem lögð eru fyrir 

þau, líkt og má sjá í viðmóti Eyglóar (4. janúar 2018) í niðurstöðunum. Slíkir nemendur leitast 

stundum við að forðast erfið og krefjandi verkefni, líkt og Andrea (4. janúar 2018) talaði um í 

fyrra hópviðtalinu, því slík verkefni afhjúpa veikleika þeirra og þeir upplifa verkefnin sem 

vissan dóm á sig sem námsmenn, sem er eitt af einkennum festu hugarfars (Dweck, 2000; 

Dweck 2017b).  

Í síðara hópviðtalinu varð ég vör við aukningu í vaxtarhugarfari ásamt námstengdum 

markmiðum í stað frammistöðutengdra. Einstaklingar sem hafa fremur vaxtarhugarfar og 

námstengd markmið horfa meira þess að takast á við verkefni sem veita þeim nýja þekkingu 

eða færni, dýpri skilning og aukna hæfni og þeir átta sig á því að verkefni sem eru krefjandi, 

þ.e. ekki auðveld, eru vel til þess fallin að styðja við aukinn vöxt. Hjá slíkum einstaklingum 

skiptir námsferlið sjálft meira máli en lokaniðurstaðan. Þeir leitast því við að takast á við 

verkefni sem veita þeim nýja þekkingu eða færni, dýpri skilning og aukna hæfni, því slík 

verkefni eru vel til þess fallin að styðja við aukinn vöxt (Butler, 1987; Dweck og Leggert, 

1988; Elliot og Dweck, 1988; Grant og Dweck, 2003). Aron (31. ágúst 2018) fór einmitt að 

horfa meira á ferlið sjálft þar sem hann tengdi ekki lengur árangur í námi við lokaútkomuna 

heldur innri hvöt og tilfinningu fyrir því að það gengi vel og eigin áhuga. Einnig mátti sjá 

breytingu hjá Eygló (31. ágúst 2018) þar sem hún fór að sjá hindranir í námi og erfið verkefni 

sem tækifæri til að efla bæði þekkingu og færni. Svipuð hugarfarsbreyting átti sér einnig stað 
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hjá Andreu (31. ágúst 2018) þar sem hún sá, líkt og Eygló, erfið verkefni sem tækifæri til að 

bæta sig í námi þar sem hún segir: „Mér finnst ég vera klár þegar ég næ að svara spurningu 

sem var mjög erfið. Ef eitthvað er auðvelt þá finnst mér ég ekki vera neitt klár því þá er þetta 

eitthvað sem ég veit nú þegar.“ Hún áttar sig á því að nám felst í því að takast á við krefjandi 

verkefni og finna lausn sem hentar.  

Það var áhugavert að sjá í seinna hópviðtalinu að nokkrir nemendur voru farnir að tengja 

áhuga einstaklings við það að leggja sig fram og ná árangri í námi. Hjá einstaklingum með 

ríkjandi vaxtarhugarfar er námið sjálft og áhugi til að auka við eigin getu hvatinn á bak við 

það sem hann er tilbúinn til að leggja á sig í námi (Blackwell, Trzesniewski og Dweck , 2007; 

Dweck, 2007). Þeir eru tilbúnir til að leggja sig fram vegna áhuga á að bæta sig og námið 

skiptir þá máli. Benni (31. ágúst 2018) skynjar eigin velgengni út frá auknum áhuga í námi 

sem hefur þau áhrif að hann leggi sig meira fram. Sía (31. ágúst 2018) og Brynjar (31. ágúst 

2018) nefna bæði að áhugi sé hvati á bak við það að leggja sig fram og sýna seiglu í námi.  

5.6 Ræktandinn 

Ég vildi með þessari rannsókn skoða hvernig ég sem kennari gæti eflt vaxtarhugarfar 

nemenda minna því ég taldi að með eflingu þess hugarfars myndi fylgja aukin þrautseigja og 

seigla í námi og efling þeirrar hæfni sem fellur undir lykilhæfni Aðalnámskrár grunnskóla. Ég 

vonaði einnig að þessi rannsókn myndi stuðla að aukinni hvatningu í námi og betri 

bekkjaranda.  

Í niðurstöðunum, þá helst út frá hópviðtölunum, má sjá vísbendingar sem benda til þess 

að aukning hafi orðið í vaxtarhugarfari nemenda og viðhorf þeirra gagnvart námi sé með því 

móti að þeir hafi farið að horfa meira á námsferlið sjálft en ekki loka afurðina. En líkt og ég 

segi, þá eru þetta einungis vísbendingar, ég get ekki fært fram neinar sönnur á því að þessi 

vinna mín hafi orðið til þeirrar breytingar sem ég upplifði. Enda var rannsókninni ekki ætlað 

að einblína einungis á nemendur mína heldur kennsluhætti mína og hvaða leiðir ég fór til að 

reyna að stuðla að auknu vaxtarhugarfari gagnvart námi.  

Líkt og ég sagði í niðurstöðunum var ég sjálf og mitt hugarfar mín mesta áskorun. 

Hugarfar kennara hefur reyndar ekki bein áhrif á það hugarfar sem nemendur þroska með 

sér (Gunderson, Gripshover, Romero, Dweck, Goldin-Meadow og Levine, 2013). Þrátt fyrir 

það var það mér mikilvægt að ég myndi vinna með eigið hugarfar samhliða nemendum 

mínum. Að fara í þessa vegferð með þeim gaf mér það tækifæri að deila minni eigin reynslu 

með þeim, ég varð að nemanda líkt og þeir voru og í kjölfarið meiri jafningi. Um leið og ég 

treysti þeim fyrir mínum eigin erfiðleikum, sigrum og reynslu var ég að biðja nemendur mína 

um að treysta mér á sama hátt til baka (Dweck, 2017b; Hung, 2013). Eftir því sem leið á 

tímabilið fór ég að upplifa sjálf að nemendur virtust vera farnir að treysta mér í auknum mæli 
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og það var mín tilfinning að samskipti mín og nemenda minna breyttust. Þau urðu nánari og 

einkenndust af aukinni umhyggju og trausti. Þetta tengist beint þeim jarðvegi sem ég talaði 

um hér að ofan.  

Þar sem þetta er starfendarannsókn var ég stöðugt að rýna í sjálfa mig, reyna að breyta 

eigin starfs- og kennsluháttum. Í gegnum ferlið fannst mér ég öðlast aukinn skilning á sjálfri 

mér, sögu minni, þeim ákvörðunum sem ég hef tekið hingað til og hvaða áhrif þær 

ákvarðanir hafa haft, sbr. námslegar ákvarðanir í framhaldsskóla og háskóla, líkt og ég dró 

fram í niðurstöðum mínum. Þar sem ég sit núna og rita þessi síðustu orð í umræðukaflanum 

átta ég mig á því að ef til vill getur kennari ekki einn, með sínum kennsluháttum, stuðlað að 

breyttu hugarfari nemenda sinna en hann getur skapað þeim umhverfi sem styður við 

vaxtarhugarfar og þegar allur skólinn styður við verkefnið líkt og gerðist á tímabilinu, þá 

skapast andi og umhverfi innan alls skólans sem styður við hugarfarið sjálft, námstengd 

markmið, seiglu í námi og lausnaleitun. Ræktandi getur skapað fræi réttar aðstæður til að 

byrja að spretta en líkt og ég dró fram hér í umræðum þurfa allir þættirnir að vera til staðar, 

jarðvegurinn, vatnið og birtan, til að fræið eigi þann möguleika á að verða að ört stækkandi 

plöntu, sem vonandi gefur af sér ótal afsprengi.  
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6 Lokaorð 

Þetta rannsóknarferli, alveg frá því að ég elti efnið niður kanínuholuna og þar til nú, hefur 

veitt mér tækifæri til að vaxa og þroskast sem einstaklingur og kennari. Í upphafi var þetta 

verkefni mér sem ókunnugt ævintýr, ég upplifði hræðslu, ótta og óöryggi. Á leið minni um 

ævintýraheiminn í „kanínuholunni“ mætti ég mörgum og upplifði margt sem veitti mér 

aukinn styrk til að halda áfram, þar á meðal nemendur, samstarfsfólk, stjórnendur og 

umhverfi. Í dag er þetta verkefni ekki lengur ævintýri heldur raunveruleiki líðandi stundar.  

Með þessu verkefni fengu tengsl milli mín og nemenda minna meiri dýpt. Ég finn að 

nemendur mínir nálgast mig á annan hátt en áður, ef til vill vegna þess að traust og 

umhyggja varð meiri á milli okkar og innan bekkjarins. Ég áttaði mig ekki á því í upphafi 

þessarar starfendarannsóknar að samband mitt við nemendur myndi taka slíkum 

breytingum. Sömuleiðis var mér það ekki ljóst í upphafi hversu mikil áhrif stjórnun og 

skólaumhverfi hefur á það sem gerist innan skólastofunnar og skólans. Einnig áttaði ég mig 

ekki á var hversu mikil mín eigin sjálfskoðun yrði. Mín eigin skólasaga fékk nýja merkingu og 

nýtt samhengi, ég öðlaðist aukinn skilning á mér sjálfri og efldist sem persóna og kennari. 

Það er eitthvað sem ég mun alltaf líta til baka til og vera ævinlega þakklát fyrir í þessu 

verkefni; ég varð að sterkari persónu, mömmu og kennara. 

Rannsóknarspurning mín var hvernig kennari gæti með kennsluháttum sínum ýtt undir 

vaxtarhugarfar nemenda sinna með því markmiði að auka við þá hæfni sem telst til 

lykilhæfni samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Þegar öllu er á botninn hvolft tel ég að 

kennari geti stutt við vaxtarhugarfar nemenda sinna en það þarf skólann í heild sinni til að 

ýta enn frekar undir vaxtarhugarfarið. Það þarf að skapa aðstæður í kringum nemendur 

innan skólans þar sem að öll þau skilaboð sem þau fá frá kennurum, stuðningsfulltrúum, 

starfsmönnum, stjórnendum, foreldrum og öðrum sem að þeim koma, séu þess eðlis að þau 

stuðli að vaxtarhugarfari. Nemendur og starfsfólk gera skólann að því sem hann er, án þeirra 

væri hann bara innantóm bygging með enga sál. Nám hvers og eins á að vera sameiginleg 

vegferð nemenda og þeirra kennara og starfsmanna sem að þeim koma.  
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Viðauki A: Foreldrabréf og samþykktaryfirlýsing 

 

20. nóvember 2017 

 

Ágæta foreldri/forráðamaður 

   

Fyrir nokkrum árum ákvað ég að fara aftur í nám og vinna að því að fá meistaragráðu í 

kennslufræði og skólastarfi frá Háskóla Íslands. Nú er komið að því að vinna að 

meistaraverkefni mínu undir leiðsögn Hafdísar Guðjónsdóttur, prófessor við HÍ, og Ingibjörg 

Kaldalóns, lektor við HÍ. Markmið meistararitgerðarinnar minnar er skoða mína eigin 

starfshætti og hvernig mér gengur að vinna með hugarfar (mindsets) nemenda. Ég mun koma 

til með að fara með nemendur í gegnum þjálfun á vaxtarhugarfari (growth mindset) og um 

leið einbeita mér að því að nota leiðsögn í anda þess til að efla grósku hugarfar nemenda.  

Vaxtarhugarfar felur það í sér að nemendur öðlist það hugarfar að þekking og kunnátta er 

ávallt eitthvað sem maður getur tileinkað sér með því að leggja sig fram og reyna á sig. 

Nemendur sjá mistök sem tækifæri til lærdóms og ef þeir kunna ekki eitthvað er það ekki 

merki um heimsku heldur tækifæri til náms. Það hefur sýnt sig í gegnum erlendar rannsóknir 

að nemendur sem búa yfir grósku hugarfari eflist í þrautseigju og jákvæðni og sýni frekari 

framfarir í námi.  

Ég mun koma til með að halda kynningarfund um hugarfar, bæði vaxtar (growth) og festu 

(fixed). Gott væri að sjá sem flesta á þeim fundi þar sem að það er margt sem foreldrar geta 

gert til að ýta undir grósku hugarfar barna sinna.  

Til að vinna að þessu verkefni mun ég koma til með að leggja fyrir nemendur spurningalista 

svo að ég sjái hvaða hugarfar er ríkjandi hjá þeim. Ég mun einnig hafa hópviðtöl sem ég mun 

koma til með að taka upp og afrita þau til úrvinnslu. Við afritun er nöfnum breytt og þess gætt 

að ekkert komi fram sem geti leitt til að hægt sé að rekja gögn til einstakra þátttakanda. Í 

gegnum þjálfunina, sem verður frá nóvember og fram í maí, munum við gera ýmis verkefni. 

Mig langar að óska eftir því að fá að nota þessi gögn við úrvinnslu starfendarannsóknar 

minnar þar sem að nemendur spila stórt hlutverk í mínu starfi. Megin áherslan er þó á mig 

sjálfa, hlutverk mitt í starfi, kennsluhættir mínir, skipulag kennslu og framkvæmd 

kennslunnar. Vegna þess samspils sem er á milli mín og nemenda er erfitt að skoða mína 

eigin þróun án þess að skoða áhrif mín á nemendur. Fyllsta trúnaðar er heitið við nemendur. 

Til að ég megi nota þær afurðir sem vinnast í þessu verkefni þarf þátttakandi ásamt 

forráðamanni að skrifa undir samþykktaryfirlýsingu hér að aftan. Ég mun síðan afrita 

yfirlýsinguna og skulu rannsakandi og forráðamaður halda sitthvoru eintakinu.  

Með fyrir fram þökk,  

Hildur Lilja Guðmundsdóttir (Hilja) 

Tölvupóstur: hilg01@rvkskolar.is 
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Rannsókn á nýtingu aðferða til að efla grósku hugarfar 

nemenda 

 

Samþykktaryfirlýsing 

 

Foreldri / forráðamaður 

Ég undirrituð/undirritaður gef hér með leyfi mitt til að þau gögn og afurðir þess barns sem er í 

umsjón minni verði nýtt til úrvinnslu rannsóknarinnar að uppfylltum þeim skilyrðum um 

meðferð rannsóknargagna sem getið er hér að framan.  

 

Nafn : ____________________________________________ 

 

 

Nemandi 

Ég undirrituð/undirritaður hef fengið kynningu á því verkefni og þeirri rannsókn sem hér um 

ræðir. Ég gef hér með samþykki mitt til að verkefni mín, afurðir og önnur gögn mér tengd í 

tengslum við verkefnið verði nýtt til úrvinnslu rannsóknarinnar að uppfylltum þeim skilyrðum 

um meðferð rannsóknargagna sem getið er hér að framan.  

 

Nafn : ________________________________________________ 
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Viðauki Á : Sjálfsmat á hugarfari 

 

Leiðbeiningar : Lestu hverja fullyrðingu fyrir sig og ákveddu það með sjálfri/sjálfum þér 

hvort það sem þú lest sé SATT eða ÓSATT fyrir þig. Gerðu hring utan um svarið. 

 
1. Ef ég þarf að leggja mikið á mig í námi, þá þýðir það að ég sé ekki klár. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

2. Mér finnst gaman að reyna við erfiða hluti.  

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

3. Þegar ég geri mistök, þá skammast ég mín fyrir þau. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

4. Mér líður vel þegar mér er hrósað fyrir að vera klár. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

5. Ég hætti oft þegar eitthvað verður erfitt eða pirrandi. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

6. Mér er sama þó ég geri mistök. Þau hjálpa mér að læra.  

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

7. Það eru sumir hlutir sem ég verð aldrei góð/góður í. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

8. Allir geta lært ef þeir leggja sig fram við að ná því. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

9. Fólk fæðist heimskt, með meðalgreind eða gáfað. Það er ekki hægt að breyta því. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 

Þegar ég geri mitt besta, þó það sé ekki fullkomið, er ég samt stolt af því sem ég geri. 

SATT  EÐA  ÓSATT 

 



 

93 

Viðauki B: Viðtalsrammi í hópviðtölum 

 
1. Hvenær finnst þér þú vera gáfuð/gáfaður?  

a. Þegar þú ert að gera eitthvað sem er óaðfinnanlegt? 

b. Þegar þú ert að læra eitthvað nýtt? 

 

2. Hugsið ykkur tíma þegar einhver gerði betur en þú? Afhverju heldur þú að hún hafi 

náð betri árangri?  

 

3. Hvað upplifir þú þegar einhver nær betri árangri en þú?  

 

4. Upplifið þið ykkur einhvern tíman heimsk? 

a. Hvenær? 

 

5. Hvaða tilfinningar upplifið þið þegar þið gerið mistök?  

 

6. Hvað finnst þér vera mælikvarði á hversu vel þér gengur? 

 

7. Hvernig líður þér þegar þú færð gagnrýni, þegar þér er bent á eitthvað sem megi betur 

fara?  

 

8. Hvernig finnst þér að bera ábyrgð á hlutum, t.d. bera ábyrgð á að skila inn verkefni 

eða stýra hóp? 

a. Hefur þú upplifað ótta við að mistakast við það?  

 

9. Hefur þú notað þér það einhvern tíman, að þér líði illa, til að sleppa því að gera 

hlutina?  

a. T.d. andleg vanlíðan, vonbrigði, kvíði 

i. Notar þú þessi atriði sem ástæðu til þess að hætta að reyna? 
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Viðauki D : T-rit 

 

Ég lærði þetta. En fyrst þurfti ég að kunna þetta. 
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Viðauki Ð : Fullyrðinga spjöld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FULLYRÐINGAR 

FESTU HUGARFARS 

FULLYRÐINGAR 

VAXTARHUGARFARS 

Ég er ekki stærðfræði 

manneskja. 

Ég get látið heilann minn 

vaxa. 

Ég er ekki góð/góður í 

þessu. 

Ég þarf að breyta þeirri 

aðferð sem ég nota. 

Hún er gáfaði nemandinn í 

bekknum. 

Erfiði mitt og áreynsla 

borgaði sig. 

Ég er ekki alveg búin að ná 

þessu ennþá. 

Einkunnir skipta mig meira 

máli en vöxtur. 
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Það er betra að virðast klár 

en að taka áhættur. 
Fólk getur breyst. 

Ég mun aldrei verða 

gáfuð/gáfaður. 

Gott viðhorf er mikilvægt 

þegar maður er að læra.  

Mér finnst ég 

heimsk/heimskur ef ég er 

leiðrétt/ur. 

Ég hugsa í lausnum. 
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Viðauki E : Mynd af heila 
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Viðauki É : Mynd af hlutum heilans 

 

 

 



 

99 

Viðauki F : Skilgreiningar á hlutverki hluta heilans 

a. Hvelaheili 

Fljót – hvað er 2+2? Ef þið hugsuðuð svarið og svöruðuð að þá eruð þið að 

nota hvelaheilann. Það er hrukkótti hluti heilans. Þetta er mjög mikilvægur 

hluti þar sem hvelaheilinn er stærsti hluti heilans. Við notum hann til að 

hugsa. Þegar við leysum verkefni, teiknum, spilum leiki, þá erum við að nota 

hvelaheilann.  

Hér eru minningarnar einnig geymdar. 

Láta nemendur lita með bláum lit á svæði hvelaheilans  

b. Litli heili 

Gefið sætisfélaga fimmu. Ef það væri ekki fyrir litla heilann, þá gætum við ekki 

gefið fimmu. Litli heilinn er staðsettur aftast í heilanum. Hann gegnir því mikla 

hlutverki að stjórna hreyfingum okkar, hlaupa, hoppa, dansa og allar aðrar 

hreyfingar sem við stjórnum.  

Láta nemendur lita með appelsínugulum lit á svæði litla heilans. 

c. Framheili 

Klappið ykkur á ennið. (Sýna um leið og sagt) Undir skinninu og beininu er 

framheilinn okkar. Þessi hluti heilans sér um þær ákvarðanir sem við tökum, 

hvort sem þær eru góðar eða slæmar. Þegar við hugsum um kosti og galla, 

berum saman kostina og hugsum um afleiðingar þeirra ákvarðana sem við 

erum að hugsa um, þá erum við að nota framheilann.  

Láta nemendur lita með gulum lit framheilann 

d. Dreki 

Hvernig ratarðu um skólann? Eða hvernig veistu leiðina heim? Þegar við 

rötum á eða um ákveðna staði, þá erum við að nota drekann okkar. Drekinn 

breytir líka reynslu í langtímaminningar.  

Láta nemendur lita drekasvæðið rautt. 

e. Möndlungur 

Hvernig líður þér í dag? Sama hvernig þér líður, þá eiga allar þínar tilfinningar 

uppruna í möndlunginum. Möndlungurinn er hópur tauga djúpt inni í 

heilanum þínum, svolítið eins og tilfinninga stjórnstöð. 

Láta nemendur lita möndlunginn grænan.  

f. Heilastofn 

Hafið þið einhvern tíman pælt í því hvernig líkaminn okkar veit hvernig skal 

anda á meðan við erum sofandi? Við getum þakkað heilastofninum fyrir það. 

Ásamt því að hjálpa til að senda skilaboð frá heilanum og til líkamans að þá 

sér heilastofninn um það allar okkar ósjálfráðu hreyfingu eins og hjartslátt, 

meltingu, öndun o.fl.  

Láta nemendur lita heilastofninn fjólubláan.  

 


