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 Ágrip  

Samkvæmt lögum um grunnskóla frá árinu 2008 eiga allir nemendur rétt á tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna og fá aðstoð við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Undanfarna áratugi 

hafa rannsóknir á sýn nemenda á nám og áhrifum hugarfars á nám þeirra farið vaxandi. Einn 

af helstu rannsakendum á því sviði er sálfræðiprófessorinn Carol Dweck. Árið 2006 gaf hún út 

bókina Mindset: The new psychology of success þar sem hún setur fram kenningar um 

hugarfar sem hún telur skiptast í tvo meginflokka; hugarfar vaxtar (growth mindset) og 

fastmótað hugarfar (fixed mindset). Það er til mikils að vinna fyrir skólasamfélagið að 

nemendur og kennarar kynnist hugmyndafræði hugarfars vaxtar því rannsóknir sýna að 

nemendur sem hafa fengið kynningu á hugmyndafræðinni séu líklegri en aðrir til að nýta 

hæfileika sína og krafta til aukinnar menntunar og finnast skólinn góður staður til að vera á. 

Það er trú mín að ef kennarar þróa með sér hugarfar vaxtar og kynni nemendum sínum á 

hverju hugmyndirnar byggja geti þeir þróað öflugt námsumhverfi í skólum sínum. 

Í þessari starfendarannsókn leitast ég við að nýta mér hugmyndafræði Carol Dweck um 

hugarfar í skólastarfi með það að markmiði að skoða hvernig kennari geti eflt fagmennsku 

sína með hjálp hugmyndafræðinnar og með kennslu um hugarfar vaxtar aðstoðað nemendur 

við að efla hugarfar sitt til að auka sjálfstæði og ábyrgð í námi. Meðan á rannsókninni stóð 

safnaði ég ýmsum gögnum frá mér sjálfri, nemendum mínum og teymisfélögum. Þessi gögn 

voru í formi rannsóknardagbókar, könnunar, nemendaverkefna og umræðna við nemendur 

og teymisfélaga. Það sem kom mér mest á óvart í rannsókninni sjálfri var óöryggi annars 

mjög öruggs kennara sem ég taldi mig vera ásamt því hversu fastmótað hugarfar mitt 

reyndist vera. Þegar leið á rannsóknina breyttist það þó hægt og rólega og fór að bera á 

vaxandi hugarfari hjá mér. Nemendur mínir fóru að taka ábyrgð á námi sínu og bekkjar-

andinn breyttist til hins betra. Að festa nýjungar í sessi tekur tíma og vinnan með hugarfar 

vaxtar þarf að halda áfram til að hún nýtist mér og nemendum mínum sem best. 

Rannsóknarferlið sýndi mér að hver er sinnar gæfu smiður þó stundum þurfi að rétta 

hamarinn og negla ótal nagla áður en árangur næst.  
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Abstract 

The greatest mistake you can make is to continually fear you will make one 

Working with growth mindset in schools 

According to the 2008 Elementary Education Act, all students have the same opportunity to 

use one’s abilities to the full and to receive support in developing positive self-image. Studies 

on students’ reflection on their studies have increased over the past decades. One of the 

main researchers in this area is Carol Dweck, Professor of Psychology. In 2006 she published 

the book Mindset: The new psychology of success where she presents her theories 

concerning the impact of mindsets, by dividing them in two main categories: growth mindset 

and fixed mindset. It would be of great benefit for the entire school community if teachers 

would familiarise themselves with the growth mindset ideology because research shows that 

students that have been introduced to the ideology are likelier than others to use their 

talents and strengths for further education and to experience school in a positive way. In my 

view, teachers that have themselves applied a growth mindset ideology and introduced it to 

their students are able to develop an empowering study environment in their schools.  

In this action research, my aim is to apply Carol Deweck’s growth mindset ideology in 

education and to explore how teachers can reinforce their professionalism with its help and 

empower their students to become more independent and responsible in their studies. 

During my research I gathered various data from my own professional experience as a 

teacher, from my students and colleagues. This includes a research diary, surveys, students’ 

assignments and discussions with both students and colleagues. What surprised me the 

most was discovering my own lack of confidence, which I had not noticed before, and how 

my mindset was characterised by the fixed mindset ideology. However, as I carried out the 

research my mindset shifted little by little and it became more aligned with the growth 

mindset ideology. My students started becoming more responsible when carrying out their 

studies and the classroom climate became more positive. It takes time to establish new work 

methods and the growth mindset ideology, needs to be continuously applied to become 

effective. The research process showed me that you are the creator of your own success, 

though sometimes you need the right toolset and be persistent before seeing the results.  
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1 Inngangur  

Samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) eiga allir nemendur rétt á tækifæri til að njóta 

styrkleika sinna og fá aðstoð við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Þar segir einnig að allir 

nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi sem og því að grunn-

skólinn stuðli að víðsýni, sköpun og sjálfstæðri hugsun. Kennarar gegna þar lykilhlutverki og 

spannar hlutverk þeirra breitt svið, svo sem kennslu, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og 

þróunarstörf ásamt fleiru. Kennurum ber einnig að skapa kjöraðstæður til náms í notalegu 

umhverfi og um leið að uppfylla kröfur um aga og jákvæðan skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennarar geta farið margar leiðir til að ná þessu takmarki 

og að tileinka sér hugarfar vaxtar getur verið stuðningur við að skapa jákvæðar 

námsaðstæður fyrir alla nemendur. Hugarfar vaxtar er nýlegt hugtak í íslensku skólakerfi og 

hefur fengið aukna athygli undanfarin misseri.  

Hugarfar hefur mikið verið rannsakað og þá sérstaklega í tengslum við menntun. Einn af 

helstu rannsakendum á því sviði er sálfræðiprófessorinn Carol Dweck. Hún hefur varið 

síðustu þrjátíu árum í rannsóknir sínar á hugarfari og hvernig það hefur áhrif á nám, hegðun, 

ákvarðanir, velgengni og annað í lífinu. Árið 2006 gaf hún út bókina Mindset: The new 

psychology of success þar sem hún setur fram kenningar um hugarfar. Samkvæmt kenningu 

Dweck skiptist hugarfar í tvo meginflokka; hugarfar vaxtar (growth mindset) og fastmótað 

hugarfar (fixed mindset). Einstaklingar geta annað hvort tileinkað sér hugarfar vaxtar eða 

fastmótað hugarfar ásamt því að hugarfar þeirra getur einkennst af blöndu af hvoru tveggja 

(Dweck, 2006). Í stuttu máli trúir einstaklingur sem hefur tileinkað sér hugarfar vaxtar því að 

hann geti með aukinni ástundun aukið þekkingu sína og færni á meðan einstaklingur sem 

hefur tileinkað sér fastmótað hugarfar telur sig fæddan með sinn skammt af hæfileikum og 

gáfum og því verði ekki breytt.  

Meginhlutverk hvers kennara er bæði kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með 

nemendum. Hann er ábyrgur fyrir því að útfæra á faglegan hátt í kennslu sinni og öðru 

skólastarfi það sem fyrir hann er lagt í lögum um réttindi og skyldur kennara (1996) og 

aðalnámskrá grunnskóla (2013). Það er svo í verkahring kennara að uppfylla þessi lög. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) er farið ítarlega í hlutverk kennara. Þar segir meðal annars að 

kennarar eigi að vera í forystu sem eins konar leiðtogar í námi nemandans. Þeir eiga að skapa 

fjölbreytilegar námsaðstæður í notalegu umhverfi þar sem ríkir vinnufriður og góður 

starfsandi sem hentar þörfum hvers og eins nemanda. Sérhver nemandi á að hafa umsjónar-

kennara og er hlutverk hans skilgreint sérstaklega bæði í aðalnámskrá grunnskóla (2013) og í 

lögum um grunnskóla (2008). Þar er sagt að umsjónarkennari sé sá kennari sem hefur 

sérstaka umsjón með bekk eða námshópi og með þeim nemendum sem í honum eru. 
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Umsjónarkennari hefur umfangsmeira hlutverk en aðrir kennarar grunnskólans og tekur 

meðal annars ábyrgð á þroska nemenda sinna, líðan þeirra og velferð. Umsjónarkennaranum 

ber líka skylda til að kynnast nemendum sínum og foreldrum þeirra og kynna sér aðstæður 

hvers og eins, auk þess sem hann á að efla samstarf heimilis og skóla. Samkvæmt þessum 

reglugerðum á umsjónarkennarinn að gegna lykilhlutverki í námi nemenda sinna og hafa 

velferð þeirra að leiðarljósi í öllu sínu starfi.  

Ljóst er að starf kennarans er flókið og margt sem honum ber skylda til að gera. Til að 

kennari komist yfir allt sem hann á að gera og til að skapa þær aðstæður sem þurfa að vera 

til að nemendur njóti sín og geti lært þarf hann að skipuleggja kennslu sína þannig að hver og 

einn nemandi vinni á eigin forsendum og verði sjálfstæður einstaklingur. Hann þarf líka að 

halda uppi aga og góðum vinnusiðum svo tími nemenda og kennara nýtist sem best. 

Samfélagið okkar breytist á ógnarhraða og erfitt er að segja til um hvað muni nýtast 

nemendum okkar best þegar þeir verða fullorðnir. Ég trúi því að kennarar fyrr og nú leitist 

við að finna það rétta þó oft virðist sú viðleitni duga skammt. Eitt er víst að nemandi sem 

gengur út í samfélagið að lokinni grunnskólagöngu fullur sjálfstrausts og trú á að hægt sé að 

yfirstíga allar hindranir á lengri eða skemmri tíma stendur sterkari fótum en sá sem trúir því 

að örlög hans séu ráðin. Ég trúi því að nemendur sem hafa þróað með sér hugarfar vaxtar 

séu vel undirbúnir til að takast á við þann flókna og kröfuharða heim sem bíður þeirra, 

hverjar sem áskoranirnar verða og hvernig sem sá heimur mun líta út.  

Í þessu verkefni verður hugarfar skoðað út frá kenningum Dweck og hvernig kenningar 

hennar geta haft áhrif á nám, kennslu og fagmennsku kennara. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða starfshætti mína og starfsþróun meðan ég kynni 

og nýti hugmyndafræði hugarfar vaxtar í árganginum sem ég kenni í vetur ásamt því að 

styðja nemendur mína við að taka ábyrgð á eigin námi. Markmið rannsóknarinnar er að skrá 

og meta hvernig mér gengur að tileinka mér hugmyndafræði hugarfars vaxtar og kynna hana 

í bekknum mínum. Einnig er markmiðið að ná betur til allra nemenda minna en ég geri í dag 

og leita leiða til að efla áhuga þeirra á námi sínu og skoða hvort aukinn áhugi bæti 

bekkjaranda.  

Ástæða fyrir vali mínu er af tvennum toga; annars vegar fór ég fyrir tveimur árum á 

fyrirlestur um hugarfar vaxtar sem heillaði mig og hins vegar valda nemendur mínir mér 

áhyggjum. Áhyggjurnar stafa af áhugaleysi og framtaksleysi nemenda minna um nám sitt og 

sömuleiðis af agaleysi. Ég held að nemendur mína vanti þrautseigju og getu til að taka ábyrgð 

á eigin námi og framtíð. Ég hef kennt í 15 ár og lagt mig fram af bestu getu við kennsluna á 

öllum tímum. Ég hef kennt ólíkum bekkjum og unnið með mismunandi fólki. Ég hef prófað 
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alls konar kennsluhætti og farið í marga hringi með ýmis konar hugmyndafræði. Ég er í 

teymiskennslu og tel mig viðhafa fjölbreytta kennsluhætti. Þrátt fyrir þetta finnst mér 

nemendur mínir upp til hópa læra fyrir mig, foreldra sína eða til að klára það sem fyrir þá er 

lagt svo þeir þurfi ekki að vinna heima. Mér finnst vanta innri neista og áhuga á að læra og 

nýta sér kennsluna til góða. Ég finn þetta sama hjá mínum eigin börnum. Ég finn líka að ég 

sem nemandi hafði tileinkað mér fastmótað hugarfar sem hjálpaði mér ekki mikið og því átti 

ég erfitt með nám. Mér gekk vel í stærðfræði en illa í tungumálum og taldi að þannig yrði 

þetta alltaf hjá mér. Það var ekki alveg rétt hjá mér og þó tungumálakunnátta mín sé ekkert 

frábær verður hún alltaf betri og betri. Mig langar til að vekja áhuga hjá nemendum mínum 

og hjálpa þeim að þroska með sér trú á eigin getu og að allt sé hægt ef maður á slatta af 

þolinmæði og þrautseigju. Ég tel að með því að kenna nemendum mínum um hugarfar vaxtar 

og hvernig heilinn virkar geti ég kveikt áhuga á námi hjá þeim og aðstoðað þá í að byggja upp 

sjálfstraust og meiri þrautseigju. 

Ég lagði upp með rannsóknarspurningu með þremur undirspurningum: 

 Hvaða áhrif hefur vinna mín með áherslu á hugarfar vaxtar á kennslu mína? 
a. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á mig sem fagmann? 
b. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á bekkjaranda? 
c. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á áhuga nemenda á námi sínu?  

1.2 Uppbygging verkefnis 
Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem verkefnið er kynnt og 

sagt frá markmiðum og tilgangi. Í næstu tveimur köflum eru hugtök skilgreind og rætt um 

þau út frá fræðilegu samhengi. Í fyrri kaflanum af þessum tveimur fræðilegum köflum er 

fjallað um hugmyndafræði Dweck, skilgreiningar á hugarfari vaxtar og fastmótuðu hugarfari 

og útskýrt hvernig það birtist hjá einstaklingum. Í seinni fræðilega kaflanum er fjallað um 

kennarann og hans skyldur, hvernig kennslu um hugarfar vaxtar var háttað, bekkjaranda og 

fagmennsku. Fjórði kaflinn greinir frá þeirri aðferðafræði sem stuðst var við. Þar kemur fram 

hvernig gagnaöflun og gagnagreining fór fram ásamt því að fjallað er um þau siðferðilegu 

atriði er viðkoma rannsóknarverkefninu. Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og í þeim sjötta eru umræður þar sem niðurstöður eru tengdar við 

fræðilegan bakgrunn verkefnisins. 
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2 Hugarfar  

Í þessum kafla verður rætt um fræðileg hugtök sem viðkoma kenningum Carol Dweck um 

hugarfar, kenningin skilgreind og greint frá gildi hennar. Í seinni hluta kaflans verður greint 

frá mikilvægi kennslu um heilann og heilastarfsemi og hvernig það tengist hugarfari vaxtar.  

 Eiginleikar fólks og geta til að læra hafa verið mikið rannsökuð í gegnum tíðina og 

sérfræðingar verið uppteknir af því hvort eiginleikar séu meðfæddir eða ekki og skiptust þeir 

þá í fylkingar. Sumir héldu því fram að líkamlegur munur skýrði þennan mismun sem væri þá 

óbreytanlegur. Aðrir töldu að mismunandi bakgrunnur hefði mestu áhrifin og enn aðrir töldu 

að erfðamengið segði til um eiginleikana. Í dag eru flestir sérfræðingar sammála um að það 

sé ekki eitthvað eitt sem stjórni eiginleikum okkar heldur sambland af mörgu. Sérfræðingar 

hafa einnig áttað sig á því að einstaklingar geta þróast og breytt eiginleikum sínum allt sitt líf. 

Þeir telja að einstaklingar fæðist með mismunandi eiginleika en með reynslu, þjálfun og 

þrautseigju geti hver og einn þróast í þá átt sem hann kýs (Dweck, 2006). Einn af fremstu 

sérfræðingum heims í rannsóknum á hugarfari er sálfræðiprófessorinn Carol Dweck. Hún 

hefur varið starfsævinni í rannsóknir á hugarfari í tengslum við nám, hegðun, ákvarðanir, 

velgengni og annað sem verður á vegi okkar í lífinu. Út frá rannsóknum sínum á hugarfari 

hefur Carol Dweck þróað kenningu sem hún kallar hugarfar og fjallar um að með viljann að 

vopni, ásamt ýmsum verkfærum, geti fólk breytt hugarfari sínu og tileinkað sér hugarfar 

vaxtar.  

Á áttunda áratugnum rannsakaði Dweck hvernig nemendur brugðust á ólíkan hátt við 

eigin mistökum. Hún komst að því að sumir gáfust upp á meðan aðrir efldust og lögðu meira 

á sig. Hún tók einnig eftir því að þeir nemendur sem gáfust ekki upp sýndu betri náms-

árangur en hinir sem forðuðust mistökin. Hún heillaðist af þessu, lagðist í rannsóknir og sá 

þetta víða, í menntun, viðskiptum, foreldrahlutverkinu, íþróttum og fleira. Á endanum gaf 

hún þessu nafnið hugarfar (mindset) (Brock og Hundley; 2017). Dweck (2006) skilgreinir 

hugarfar sem þá sýn sem hver einstaklingur hefur á sjálfan sig. Hún segir einnig að sú sýn hafi 

mikil áhrif á gengi einstaklingsins í lífinu og hvernig hann hagar því og að með réttu hugarfari 

getum við stjórnað velgengni og afrekum okkar. Dweck (2006) segir að hugarfari megi skipta 

í tvær gerðir, hugarfar vaxtar (growth mindset) og fastmótað hugarfar (fixed mindset). 

Einstaklingar þróa með sér hugarfar vaxtar, fastmótað hugarfar eða blöndu af hvoru tveggja 

og getur hugarfarið verið mismunandi eftir mismunandi aðstæðum hjá hverjum og einum 

(Boaler, 2019; Dweck, 2006). Hugarfar vaxtar byggir á viðhorfum sem einstaklingur hefur 

þróað með sér um að hann geti aukið hæfileika sína og getu með þrautseigju, vinnusemi og 

einbeitingu (Ricci, 2017). Ljóst er samkvæmt kenningum Dweck að mikilvægt er að huga að 

eigin hugarfari og annarra ef árangur á að nást í því sem hver og einn tekur sér fyrir í lífinu og 
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er þá gott að átta sig á því hver einkenni hugarfars vaxtar eru annars vegar og hins vegar 

fastmótaðs hugarfars.  

2.1 Hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar 
Allir hafa val um hvernig hugarfar þeir rækta með sér. Hugarfar er einfaldlega trú okkar á 

eigin getu, áhrifamikil trú sem á sér stað í huga okkar. Það er svo undir hverjum og einum 

komið hvaða stefnu hann tekur og hvernig hugarfar hann tileinkar sér. Hugarfar er eitthvað 

sem einstaklingar tileinka sér og því er hægt að breyta því. Með því að átta sig á muninum á 

hugarfari vaxtar og fastmótuðu hugarfari er einfaldara að breyta hugarfari sínu til hins betra 

og skipta þá erfðir eða skapgerð ekki máli, heldur hversu mikið er lagt á sig. Þegar breyta á 

hugarfari skiptir máli að fara rólega í sakirnar en með markvissum hætti því breytingar af 

þessu tagi eru ekki auðveldar (Brock og Hundley, 2017; Dweck, 2006; Ricci, 2017).  

Samkvæmt kenningu Dweck (2006) trúa þeir sem hafa þróað með sér fastmótað hugarfar 

því að þeir fæðist með ákveðna hæfileika og gáfur sem þeir geti svo nýtt í lífinu og við því sé 

ekkert hægt að gera. Þeir trúa því að ef illa gengur sé það vegna þess að þeir geti ekki betur 

og möguleikar þeirra hafi verið ákvarðaðir. Nemendur sem hafa þróað með sér fastmótað 

hugarfar líta oft á sjálfa sig sem heimska og með litla getu eða svo klára að þeir þurfi ekki að 

leggja neitt á sig. Þessir nemendur reyna að nýta sér utanbókarlærdóm fyrir próf og ef illa 

gengur ákveða þeir að stærðfræði eða danska sé ekki fyrir sig og gefast upp. Einstaklingar 

sem hafa þróað með sér fastmótað hugarfar forðast áhættu, fela það ef illa gengur og telja 

mistök vera merki um veikleika. Þeir hafa af þessum völdum miklar neikvæðar tilfinningar 

gagnvart sjálfum sér. Þeir finna líka fyrir meiri skömm og líta á andstæðinga sína sem ógn. 

Fastmótað hugarfar getur valdið því að einstaklingar verða stressaðir vegna hræðslu við að 

gera mistök sem verður til þess að ekki næst eins góður árangur og annars hefði orðið, það 

er eins og hugar þeirra lokist (Boaler, 2019; Brock og Hundley, 2017; Dweck, 2006; Ricci, 

2017; Sousa og Tomlinson, 2018; Yeager, Scott, Trzesniewski og Dweck, 2013). 

Samkvæmt kenningu Dweck (2006) hafa þeir einstaklingar sem hafa þróað með sér 

hugarfar vaxtar trú á því að hæfileikar þeirra séu ekki fastmótaðir og hægt sé að efla getu og 

kunnáttu með vinnu og þjálfun. Þeir ganga út frá því að við fæðumst mismunandi en allir eigi 

það sameiginlegt að geta vaxið og dafnað. Nemendur sem hafa þróað með sér hugarfar 

vaxtar lesa til skilnings fyrir próf og ef þeim gengur illa á prófinu skoða þeir hvað fór úrskeiðis 

og reyna að bæta úr því. Þeir trúa því að allir geti lært það sem þeir vilja þó leiðin sé mislöng. 

Nemendur sem hafa þróað með sér hugarfar vaxtar halda áfram þegar þeir gera mistök og 

taka leiðbeiningum sem hjálp við að halda áfram (Brock og Hundley 2017; Boaler, 2019). Öll 

börn fæðast með hugarfar vaxtar og eru í raun táknmyndir þess. Þeim er alveg sama þó þau 
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segi einhverja vitleysu þegar þau eru að læra að tala eða detti ítrekað þegar þau reyna að 

labba. Þau reyna bara aftur og aftur (Brock og Hundley, 2016). 

Dweck (2006) benti á fimm lykilhugtök þar sem andstæður í hugarfari eru greinilegar. Hjá 

einstaklingum sem hafa tileinkað sér fastmótað hugarfar tengjast svörin löngun viðkomandi 

til að líta út fyrir að vera gáfaður og gera ekki mistök. Hjá einstaklingum sem hafa tileinkað 

sér hugarfar vaxtar einkennast viðbrögðin frekar af löngun til að læra og bæta sig. Í bók sinni 

The growth mindset playbook setja Brock og Hundley (2017) þessi fimm lykilhugtök Dweck 

saman í töflu til að bera saman hvernig þau birtast hjá einstaklingum sem hafa tileinkað sér 

fastmótað hugarfar annars vegar og hins vegar hjá einstaklingum sem hafa tileinkað sér 

hugarfar vaxtar.  

Ástand  Fastmótað hugarfar Hugarfar vaxtar 

Áskorun  Forðast áskoranir til að líta ekki út fyrir 
að vera vitlaus/gera mistök  

Áskoranir eru skemmtilegar, gaman að læra 
nýtt 

Hindranir  Gefast upp vegna hindrana, einhverju 
um að kenna að eitthvað var ekki hægt 

Sýna þrautseigju við hindranir  

Áreynsla  Ef þú þarft að leggja á þig ertu ekki 
nægilega gáfaður, neikvætt 

Að leggja hart að sér og leggja sig fram er 
afrek og árangur 

Gagnrýni Neikvæð viðbrögð, sama hversu jákvæð 
gagnrýnin er 

Gagnrýni er mjög jákvæð því hún leiðir til 
þess að hægt sé að bæta sig 

Árangur annarra Árangur annarra er ógn og vekur 
tilfinningar um óöryggi og varnarleysi 

Árangur annarra veitir innblástur og getur 
hjálpað þér að ná árangri og þú getur lært 
af árangri annarra  

Mynd 1. Fimm lykilhugtök Dweck (Brock og Hundley, 2017).  

Yeager, Scott, Trzesniewski og Dweck (2013) komust að því að einstaklingar sem hafa 

tileinkað sér fastmótað hugarfar eru árásar- og hefnigjarnari en aðrir. Þessi árásargirni 

minnkar þegar þeir kynnast hugarfari vaxtar. Rannsókn Dweck og félaga (2012) sýndi að 

einstaklingar sem höfðu tileinkað sér hugarfar vaxtar sýndu minni fordóma en þeir sem 

höfðu tileinkað sér fastmótað hugarfar (Carr, Dweck og Pauker, 2012). Dweck (2007a) komst 

líka að því að stelpur sem hafa tileinkað sér fastmótað hugarfar eru líklegri til að hætta í 

stærðfræði og vísindum en þær sem hafa tileinkað sér hugarfar vaxtar. Rannsóknir hafa sýnt 

að hugarfar nemenda hefur bein áhrif á einkunnir þeirra og þeir nemendur sem fá kennslu 

um hugarfar vaxtar hækka sig verulega á prófum og eru líklegri til að ná árangri (Blackwell, 

Trzesniewski og Dweck, 2007; Dweck, 2006; Ng, 2018). Mikilvægt er að kennarar séu 

meðvitaðir um bæði hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar, bæði fyrir sig sem kennara og í 

starfi sínu með nemendum, til að þeir geti með besta móti komið til móts við nemendur sína 

í námi og starfi. Þegar kenningar um hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar eru skoðaðar 

skipta heilinn og heilarannsóknir meginmáli. 
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2.2 Heilinn  
Almenn þekking segir okkur að heilinn gegni mikilvægu hlutverki í öllu námi og í gegnum 

tíðina hafa verið gerðar margar rannsóknir á námi og námsferli. Nokkuð nýlega var farið að 

beita taugafræðilegum heilarannsóknum við rannsóknir á námi og kanna hvað gerist í 

heilanum þegar nám á sér stað. Miklar framfarir hafa orðið í þessum fræðum á stuttum tíma. 

Þessar rannsóknir hafa sýnt að með réttri þjálfun getur heilinn vaxið og eflst á stuttum tíma 

(Boaler, 2016, 2019; Dweck 2006; Ng, 2018). Taugasérfræðingurinn Merzenich (2013) var 

einn sá fyrsti sem uppgötvaði að heilinn tekur stöðugum breytingum. Á fyrstu árum hans 

sem taugasérfræðingur trúðu menn því að heilinn næði fullum þroska á fyrstu árum barnsins 

og tæki ekki breytingum eftir það. Síðar, þegar Merzenich var að kortleggja heila í öpum, 

komst hann að því að sú tilgáta var ekki rétt. Hann þurfti að leggja verkefnið til hliðar í 

einhvern tíma og þegar hann hófst aftur handa sá hann að heilinn í apanum hafði breyst. 

Þessi töf á rannsókn Merzenich gerði það að verkum að hann greindi þessar breytingar sem 

hann annars hefði ekki tekið eftir.  

Þegar ný kunnátta er þjálfuð fer rafstraumur um heilann, í taugafrumur og í gegnum 

taugaenda og myndar tengingar á mismunandi stöðum í heilanum. Til að styrkja þessar 

tengingar þarf að þjálfa nýju kunnáttuna og eftir því sem hún er þjálfuð meira verða 

tengingarnar sterkari. Eins og hægt er að þjálfa nýjar tengingar, stækka þær og styrkja er 

einnig hægt að draga úr virkni þeirra ef þær eru ekki notaðar. Gott dæmi um það er lestrar-

þjálfun barna sem yfirleitt fer aftur yfir sumartímann þegar lítið er um æfingar. Líkja má 

heilanum við vöðva sem þarf að vera í stöðugri þjálfun svo hann vaxi (Boaler, 2016, 2019; 

Brock og Hundley 2017; Merzenich, 2013; Ricci, 2017). Einnig er hægt að líkja þessu ferli við 

framleiðslu á kaðli. Í fyrstu er einn þunnur þráður sem er ofinn saman við aðra þunna þræði 

og í framhaldinu verður kaðallinn þykkur og sterkur (Ricci, 2017). Þegar einstaklingur fæðist 

er hann með þunna og fáa þræði en eftir því sem hann eldist og þjálfast fjölgar þessum 

þráðum og þeir styrkjast. Heilinn getur einnig aðlagast breyttum aðstæðum og þjálfað upp 

færni, sem áður var ekki talið hægt, með því að búa til nýjar tengingar (Doidge, 2007; 

Merzenich, 2013).  

Ýmsir hafa skoðað og rannsakað þessar tengingar og eru margar sannanir fyrir því, bæði 

læknisfræðilegar og taugafræðilegar, hvernig þær styrkjast (Boaler, 2016, 2019; Doidge; 

2007; Merzenich, 2013; Ricci, 2017). Maguire, Woollett og Spiers (2006) gerðu rannsókn á 

leigubílstjórum og strætóbílstjórum í London. Þau báru saman heilasvæði sem nefnist dreki í 

bílstjórunum. Þar sem störfin eru áþekk á margan hátt gátu þau útilokað þætti eins og álag 

og streitu. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að leigubílstjórar sem þurfa að læra hverfi 

London utanað voru með stærra drekasvæði en strætóbílstjórar sem þurfa þess ekki. Það 

kom einnig í ljós að drekasvæðið minnkaði þegar leigubílstjórarnir skiptu um vinnu. Doidge 



 

18 

(2007) skrifaði bók ætlaða almenningi, The Brain that changes itself: Stories of personal 

triumph from the frontiers of brain science, um þessa nýju þekkingu á virkni heilans og 

heilastarfsemi. Í bókinni segir hann margar sögur af einstaklingum sem sanna að hægt sé að 

breyta heilanum með vinnu. Merzenich (2013) segir einnig, í bók sinni Soft-Wired: How the 

new science of brain plasticity can change your life, margar sögur af einstaklingum sem hafa 

breytt tengingum í heila og náð gríðarlegum árangri í að leysa viðfangsefni sem þeir gátu ekki 

leyst áður. Þessar heilarannsóknir sýna að við höfum nær ótakmarkaða getu til að breyta og 

bæta heilastarfsemina. Meðal þeirra eru nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám og 

einstaklingar sem hafa lent í slysum. Rannsókn Luculando og félaga (2015) sýnir að heili 

barna getur vaxið og að hægt er að þjálfa færni til að draga úr námsörðugleikum. Í rannsókn-

inni var nemendum skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru nemendur sem höfðu verið 

greindir með stærðfræðiörðugleika en í hinum hópnum voru nemendur sem töldust í 

meðallagi í stærðfræði. Í rannsókninni voru notaðir MRI skannar til að skoða inn í heila 

barnanna þegar þau voru í stærðfræðivinnu. Samkvæmt skannanum var munur á þessum 

tveimur hópum. Hópurinn sem var greindur með stærðfræðiörðugleika sýndi meiri heila-

starfsemi en hinir. En ekki er nóg að vera með mikla heilastarfsemi til að vera góður í 

stærðfræði, heldur þarf hún að vera á réttum stöðum. Eftir átta vikna þjálfun sýndu báðir 

hóparnir eins heilavirkni og á sömu stöðum. Þrátt fyrir að allir geti bætt sig og látið heilann 

vaxa fæðast ekki allir með eins heila. Boaler (2019) fjallar um það í bók sinni Limitless mind 

að heilinn í hverjum og einum sé einstakur og munur sé á milli einstaklinga. Hún segir hlutfall 

þeirra sem fæðast með framúrskarandi gáfur vera mjög lítið, eða minna en 0.001%. Hún 

segir einnig að þrátt fyrir ólíka heila fæðist enginn með sérstakan stærðfræðiheila eða 

tungumálaheila og allir þurfi að þróa leiðir til að læra og langflestir hafi það sem til þarf. 

Hægt er að sjá muninn á einstaklingum sem hafa tileinkað sér annars vegar hugarfar 

vaxtar eða fastmótað hugarfar hins vegar þegar heilabylgjur eru skoðaðar. Á tilraunastofu í 

Columbia háskólanum var hópi einstaklinga skipt í tvennt og einstaklingarnir voru tengdir við 

tæki sem las heilabylgjur. Þeir fengu síðan erfiðar spurningar og endurgjöf og voru heila-

bylgjur þeirra skoðaðar út frá þessu. Tækin námu heilabylgjurnar þegar einstaklingarnir 

sýndu áhuga. Þeir sem höfðu tileinkað sér fastmótað hugarfar höfðu einungis áhuga þegar 

endurgjöfin endurspeglaði getu þeirra. Heilabylgjurnar sýndu einnig að þeir veittu því mikla 

athygli hvort þeir hefðu fengið rétt eða rangt svar. Þegar farið var yfir upplýsingar sem gátu 

hjálpað þeim að bæta sig sáust engin merki um athygli. Þeir sem höfðu tileinkað sér hugarfar 

vaxtar veittu því sérstaka athygli þegar upplýsingar komu um hvernig þeir gætu bætt sig 

(Dweck, 2006).  

Heilinn gegnir mikilvægu hlutverki í námi og þeim rannsóknum fjölgar sem sýna að hægt 

sé að þjálfa heilann og auka getu til náms. Heilarannsóknir hafa sýnt að virkni í heila er 
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mismunandi eftir einstaklingum og hægt er að auka virknina ásamt því að auka hana á 

réttum stöðum. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þessar rannsóknir, bæði til að breyta 

hugarfari sínu gagnvart nemendum sem teljast með námsörðugleika en einnig til að efla og 

styrkja þá sem teljast góðir í námi.  

2.3 Samantekt  
Eiginleikar okkar stjórnast ekki af einhverju einu heldur mörgum mismunandi þáttum og 

einstaklingar geta þróast og breyst allt sitt líf ef viljinn er fyrir hendi. Einn af fremstu 

sérfræðingum á sviði hugarfars, Carol Dweck, hefur þróað kenningu um hugarfar, en 

samkvæmt henni einkennist hugarfar einstaklinga af hugarfari vaxtar, fastmótuðu hugarfari 

eða hvoru tveggja. Þeir sem hafa þróað með sér fastmótað hugarfar trúa því að hæfileikar 

séu meðfæddir og þegar illa gengur stafi það af meðfæddum vanmætti. Þeir sem hafa þróað 

með sér hugarfar vaxtar trúa því að geta þeirra og árangur sé í þeirra höndum og þegar illa 

gengur þurfi að leggja meira á sig eða finna nýjar leiðir. Rannsóknum sem styðja heilaþjálfun 

til aukins námsárangurs fjölgar sífellt. Vitneskja kennara um hvernig hugurinn starfar getur 

hjálpað þeim að ná til nemenda og átta sig á hvernig gott sé að haga kennslunni. Mikilvægt 

er að nemendur fái tækifæri til að læra um heilann og átta sig á kjarna vaxandi hugarfars til 

að þeir geti tileinkað sér hugarfar vaxtar.  
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3 Kennarinn  

Hlutverk kennara er ekki eingöngu bókleg kennsla heldur ber honum einnig skylda til að 

kynnast hverjum og einum nemanda sínum og skapa námsumhverfi sem hentar fyrir hvern 

og einn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í margslungnu hlutverki kennarans 

getur verið gott fyrir hann að átta sig á hvernig hugarfar getur skipt sköpum í námi og 

kennslu og þar með auðveldað honum að sinna skyldum sínum. Trúin á að greind, hæfileika 

og færni sé hægt að þróa er ekki ný af nálinni. En trúin á að greind geti aukist fram eftir öllum 

aldri hefur aukist eftir að Dweck (2006) kom fram með hugmyndir sínar um hugarfar. Þessar 

hugmyndir hafa breytt því hvernig margir kennarar líta á kennslu sína og getu nemenda sinna 

til að læra (Ricci, 2017). Með því að kynna hugarfar vaxtar fyrir nemendum eru meiri líkur á 

að þeir nýti hæfileika sína og krafta til aukinnar menntunar og framfara í lífinu. Í þessum 

kafla verður rætt um fræðileg hugtök sem viðkoma störfum kennara og hugarfar vaxtar svo 

sem kennsluaðferðir, hvernig hugarfar vaxtar getur haft áhrif á bekkjaranda og fagmennsku 

kennara.  

3.1 Hugarfar vaxtar í skólastarfinu 
Nemendur sem tileinka sér hugarfar vaxtar líta á skólann sem spennandi stað til að læra á og 

þroskast. Á hinn bóginn líta nemendur sem hafa tileinkað sér fastmótað hugarfar frekar á 

hann sem ógn. Námsgeta þeirra eykst þegar þeim er kennt um hvernig heilinn virkar og 

hvernig er hægt að bæta sig með því að leggja á sig aukna vinnu. Með því að tileinka sér 

hugarfar vaxtar geta nemendur lært að taka stjórn á eigin lífi, námi og framtíð ásamt því að 

átta sig á að þeir sjálfir stjórna því hversu vel þeim gengur (Boaler, 2019; Ricci, 2017; 

Romero, 2015). Rannsókn sem gerð var í Chile árið 2014 leiddi í ljós að nemendur sem höfðu 

tileinkað sér hugarfar vaxtar (óháð þjóðfélagslegri stöðu) sýndu betri námsárangur en þeir 

sem höfðu tileinkað sér fastmótað hugarfar. Þegar þjóðfélagsstaða var skoðuð gekk 

nemendum úr lægri stéttum þjóðfélagsins sem höfðu tileinkað sér hugarfar vaxtar betur en 

efri stéttar nemendum sem sýndu fastmótað hugarfar (Claro, Paunesku og Dweck, 2016). Í 

niðurstöðum rannsóknar Paunesku, Walton, Romero, Smith, Yeager og Dweck (2015) á 

nemendum sem voru í fallhættu kemur fram að eftir kennslu um hugarfar vaxtar á netinu 

náðu þessir nemendur að hækka sig upp úr fallhættu. Boaler (2016) fjallar um niðurstöður 

PISA í bók sinni Mathematical mindset. Í PISA prófunum eru ekki eingöngu lagðar fyrir 

fræðilegar spurningar sem varða námsefnið og skilning á því heldur eru nemendur einnig 

spurðir út í hugmyndir sínar og skoðanir á stærðfræði og út frá þeim svörum er hugarfar 

skoðað og borið saman við niðurstöður úr fræðilega hlutanum. Samkvæmt niðurstöðum 

samanburðarins segir Boaler (2016) að þeir nemendur sem þróuðu með sér hugarfar vaxtar 
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hafi skorað hvað hæst á stærðfræðihluta PISA eða að meðaltali 520 stig á meðan 

nemendursem höfðu þróað með sér fastmótað hugarfar skoruðu að meðaltali 455 stig. 

Rannsókn Blackwell, Trzesniewski og Dweck (2007) sýndi einnig að hugarfar vaxtar hefur 

jákvæð áhrif á námsgetu.  

Dweck (2017b) telur að kennarar geti ýtt undir að nemendur tileinki sér hugarfar vaxtar 

með því að tala um eigin mistök og hversu mikið er hægt að læra af þeim. Hún segir að þegar 

kennarinn opinberar eigin mistök geri það nemendum auðveldara að líta á sín mistök sem 

eðlilegan þátt í námsferlinu frekar en veikleika. Dweck (2006) talar einnig um mikilvægi þess 

að hrósa á réttan hátt og nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir sem og kennslu um hugarfar 

vaxtar og heilastarfsemi.  

Þar sem rannsóknir sýna að nemendum sem hafa tileinkað sér hugarfar vaxtar gengur 

betur í skólanum en þeim sem hafa tileinkað sér fastmótað hugarfar hlýtur það að vera vilji 

hvers kennara að aðstoða nemendur við að efla hugarfar vaxtar og nýta til þess þær 

kennsluaðferðir sem höfundur og sérfræðingar í hugmyndafræðinni ráðleggja.  

3.1.1 Kennsluaðferðir  

Til að stuðla að því að nemendur tileinki sér hugarfar vaxtar þarf kennari að trúa því að 

nemendur geti náð langt og hrósa þeim og gera mistök að eðlilegum þætti í námi þeirra. 

Kennarinn þarf líka að tileinka sér mismunandi kennsluaðferðir og aðstoða nemendur sína 

við að auka þrautseigju og mikilvægt er að kennarinn hafi tileinkað sér það hugarfar sjálfur 

og sé fyrirmynd (Boaler, 2019; Ricci, 2017; Sousa og Tomlinson, 2018). Umhverfið þarf einnig 

að taka mið af hugarfari vaxtar og allir þurfa að átta sig á að það er langtímaáætlun að 

innleiða hugarfar vaxtar í kennslustofuna og ekki hægt að ætlast til þess að skólinn breytist á 

einni nóttu (Brock og Hundley, 2016; Ricci, 2015). Ricci (2015) sem hefur gefið út fjölmargar 

bækur fyrir kennara um hugarfar vaxtar segir að til að innleiða hugarfar vaxtar í skólastofuna 

þurfi að fylgja eftirfarandi atriðum:  

 Skapa aðstæður fyrir nám við allra hæfi, ekki of auðvelt og ekki of erfitt.  
 Skipuleggja markvissar æfingar í þrautseigju. 
 Kenna nemendum um hvernig heilinn starfar og hvernig taugakerfi heilans virkar.  
 Hrósa nemendum og veita endurgjöf í anda vaxandi hugarfars.  

Í rannsókn Miele, Perez, Butler, Browman, O‘Dwyer og McNeish (2019) var skoðað 

samband á milli hugarfars og kennsluaðferða. Niðurstaða rannsóknarinnar var annars vegar 

sú að kennarar sem höfðu tileinkað sér fastmótað hugarfar voru líklegir til að nota stýrandi 

kennsluaðferðir þegar þeir kenndu nemendum sem höfðu sýnt slakari námsframvindu. Þessir 

kennarar litu svo á að nemendur sem ekki höfðu sýnt nægilega góða námsframmistöðu gætu 

ekki náð árangri sjálfir og því þyrfti að stýra þeim. Hin niðurstaða rannsóknarinnar var sú að 
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gott væri að hvetja kennara til að þróa með sér hugarfar vaxtar því þá ættu þeir auðvelt með 

að þróa kennsluaðferðir sem væru uppbyggilegar fyrir alla nemendur (Ricci, 2017). Þegar 

unnið er með hugarfar vaxtar skiptir máli að leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem 

reyna á mismunandi þætti og getu hjá nemendum. Einnig er mikilvægt að nemendur þrói 

með sér þrautseigju og til þess þurfa þeir að fást við verkefni sem reyna á, helst verkefni sem 

reynast þeim erfið. Ef nemanda gengur alltaf vel námslega og hann getur gert allt án mikillar 

fyrirhafnar er möguleiki á hann tileinki sér ekki þrautseigju og gefist upp við minnstu 

áreynslu. Nemandi sem sýnir meðalgetu námslega en á sama tíma mikla þrautseigju kemst 

langt á henni og getur unnið til jafns við nemandann sem þarf litla fyrirhöfn því hann hefur 

tileinkað sér fyrirhöfnina og „áreynsluna“. Kennarar þurfa að einbeita sér að því leggja minni 

áherslu á afköst og skoða þess í stað hvað nemendur leggja á sig, hvert ferlið er og síðan hver 

niðurstaðan verður í stað þess að einblína á hversu fljótt nemandinn komst að niðurstöðu 

eins og oft vill verða (Boaler, 2019; Ricci, 2017). Dweck (2006) segir að ekki sé alltaf nóg að 

leggja meira á sig og ekki náist alltaf árangur þó mikið sé lagt í verkið. Hún segir að stundum 

þurfi að breyta um aðferð eða finna nýjar aðferðir.  

Þegar hugarfar vaxtar er kynnt fyrir nemendum skiptir máli að kennsluaðferðir og 

kennsluumhverfi sé vænt fyrir vaxandi hugarfar. Kennarar þurfa að vera á stöðugu varðbergi 

um hvernig þeir haga kennslu og samskiptum við nemendur sína. Þeir verða að leiðbeina 

nemendum sínum og benda á að þegar þeir stranda er það oftast vegna þess að reyna þurfi 

aðra aðferð, ekki vegna þess að getan sé ekki næg. Þegar nemendum er kennt um hugarfar 

vaxtar skiptir máli að kenna um heilann og hvernig hægt er að hafa áhrif á hann.  

3.1.1.1 Heilinn  

Mikilvægt er að kenna um nemendum um heilarannsóknir til að þeir átti sig á því hvernig 

þeir geta eflst og aukið úthald sitt og námsgetu með því að styrkja tengingarnar í heilanum 

(Boaler, 2019; Ricci, 2017). Það auðveldar þeim að tileinka sér hugarfar vaxtar að fá kennslu 

um heilann og hvernig hann virkar (Ricci, 2017). Rannsóknir sem gerðar hafa verið af vísinda-

mönnum í ýmsum greinum sanna það. Dæmi um það er rannsókn sem Brock og Hundley 

(2017) fjalla um í bók sinni The growth mindset playbook: A teacher's guide for increasing 

student achievement sem gerð var af Stanford háskóla í Bandaríkjunum þar sem í ljós kom að 

nemendum sem læra hvernig heili þeirra virkar og hvernig þeir geta haft áhrif á gengi sitt 

gengur betur í námi en öðrum. Þeir læra meira, ná frekar markmiðum sínum og upplifa nám 

sitt á jákvæðari hátt en þeir sem ekki fá þessa kennslu (Brock og Hundley, 2017). Árið 2010 

gerði Dweck rannsókn á nemendum í sjöunda bekk sem töldust undir meðallagi í getu. Allir 

nemendur fengu fræðslu um námstækni og hluti hópsins fékk einnig fræðslu um virkni 

heilans og hvernig hægt væri að þjálfa hann eins og hvern annan vöðva. Síðarnefndi 
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hópurinn sýndi meiri áhuga og framfarir í námi við lok rannsóknarinnar en fyrrnefndi 

hópurinn (Dweck, 2010).  

Þegar nemendum er kennt um virkni heilans er oft notuð samlíking við skóg sem er 

gengið er um. Þegar farið er um hann í fyrsta sinn (ný vitneskja kynnt) byrjar að myndast 

stígur. Sama leið er svo gengin aftur og aftur (reynslan endurtekin) og á endanum er kominn 

góður stígur sem hverfur ekki þó hann sé ekki genginn í smá tíma (vitneskja föst í sessi). Ef 

stígurinn fær svo að vera í friði í langan tíma og hann ekki genginn hverfur stígurinn aftur í 

órækt (vitneskjan hverfur) (Boaler, 2016, 2019; Ricci, 2015, 2017). Þar sem tengingarnar 

myndast þegar við strögglum og þurfum að hafa fyrir náminu þarf kennari að vera 

meðvitaður um að námið sé ekki of létt fyrir hvern og einn einstakling (Doidge, 

2007). Taugavísindamenn telja að nota þurfi margvíslegar aðferðir til að styrkja tengingarnar 

í heilanum og að samvinna og trú á eigin getu skipti þar mestu máli (Boaler, 2019; Ricci, 

2017). Aukinn áhugi og hvati til að taka við nýjum áskorunum, ásamt því að átta sig á að þeir 

eru áhrifavaldar í námi sínu, eru aðeins hluti af þeim kostum sem nemendur upplifa við að 

læra um heilann og skilja hvernig hann virkar. Að gera mistök og átta sig á hvað þau geta haft 

áhrifarík áhrif getur verið erfiður en mjög gagnlegur lærdómur fyrir hvern og einn 

einstakling. 

3.1.1.2 Mistök  

Mörgum finnst erfitt að gera mistök og getur hræðslan við þau komið í veg fyrir að 

nemendur sýni hvað í þeim býr. Þegar nemendur líta á mistök sem veikleika getur það leitt af 

sér fleiri mistök og þeir fara að sneiða hjá hættunni við að gera mistök (Ricci, 2017; Sousa og 

Tomlinson, 2018). En ef nemendur líta á mistök sem leið til að fá aðstoð eða endurgjöf eru 

meiri líkur en ella á því að þeir nái þeim árangri sem stefnt var að. Þegar nemandi gerir 

mistök er mikilvægt að kennarinn nýti tækifærið og ræði við nemandann um hvaða aðferð 

hann hafi notað og passi sig á að nemandinn upplifi ekki að hann sé tapari og gefi honum 

tækifæri til að læra af mistökum sínum. Nemendur þurfa að fá verkefni og próf til baka og 

læra af þeim mistökum sem þeir gerðu og fá að endurhugsa niðurstöður sínar. Það getur 

verið erfitt að bjóða mistök velkomin en eftir því sem nemendur læra meira um heilann og 

hvernig hann virkar er líklegra að þeir taki mistök í sátt. Það er því mikilvægt að kennarar 

byggi upp andrúmsloft sem leyfir mistök (Boaler, 2019; Ricci, 2017; Wormeli, 2011). 

Bæði taugavísindamenn og sérfræðingar í hegðunarvísindum hafa gert rannsóknir sem 

sýna jákvæð áhrif mistaka (Coyle, 2010; Moser, Schroder, Heeter, Moran og Lee, 2011). 

Moser og félagar (2011) settu heilaskanna á einstaklinga og fylgdust með skannanum þegar 

viðfangsefnin svöruðu spurningum. Þegar einstaklingarnir gerðu mistök sást að heilinn var 

mun virkari en þegar þeir svöruðu spurningunum rétt. Samkvæmt niðurstöðum 
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rannsóknarinnar hjálpa mistök heilanum að vaxa. Þessar niðurstöður styðja þá kenningu að 

mistök séu mikilvæg í öllu námi. Í hvert sinn sem nemendur gera mistök búa þeir til tengingar 

í heilanum eða styrkja tengingar sem fyrir voru. Þessar staðreyndir geta einnig aukið 

námsgetu því með þessa vitneskju eru minni líkur á því að nemandinn haldi aftur af sér, 

heldur þorir hann að gera mistök og leggur sig meira fram. Þegar nemendur átta sig á að 

mistök séu hluti af náminu styrkjast þeir í að deila því sem þeir gera og sækja meira í 

samvinnu (Boaler, 2016, 2019; Brock og Hundley, 2017; Ricci, 2017; Sousa og Tomlinson, 

2018). Ef nemendur fá ekki krefjandi námsefni og tækifæri til að gera mistök eru mun minni 

líkur á að þeir vaxi. Nemendur þurfa að vinna með námsefni sem reynir á og ögrar þeim 

þannig að þeir geri mistök og venjist þeim (Bjork og Bjork, 2011; Boaler, 2019, Brock og 

Hundley, 2017; Ricci, 2017). Margir kennarar hafa tilhneigingu til að sópa öllum mistökum í 

burtu eða hlaupa til og bjarga málunum áður en að mistökum kemur. Þessi hegðun gerir það 

að verkum að nemendur eru rændir dýrmætum tíma og möguleikum til að bæta við sig 

þekkingu og getu. Nemendur þurfa líka að læra að gera mistök svo þeir venjist því og 

bregðist ekki illa við þegar þau koma upp (Brock og Hundley, 2017). Sálfræðiprófessor við 

menntunardeild Hong Kong Háskóla, Kapur að nafni, hefur varið starfsferli sínum í að skoða 

áhrif mistaka á nám. Hann gerði rannsókn (2010) á hópi nemenda með það að leiðarljósi að 

skoða áhrif þess að ströggla og gera mistök í námi. Í rannsókninni skipti hann hópnum í 

tvennt og lagði sama verkefnið fyrir báða hópana. Fyrri hópurinn fékk kennara sem 

aðstoðaði og leiðbeindi og sá hópur náði að klára verkefnið. Seinni hópurinn fékk ekki 

kennara sér til aðstoðar. Sá hópur ræddi málið og velti verkefninu mikið fyrir sér en náði ekki 

að klára það. Í lokin var lagt fyrir einstaklingspróf sem byggði á fyrrnefndu verkefni og 

einstaklingarnir sem voru í seinni hópnum skoruðu hærra á prófinu. Kína hefur orð á sér fyrir 

góða kennslu og góðan námsárangur nemenda í stærðfræði. Þar fá nemendur fá dæmi í 

hverjum stærðfræðitíma og gert er ráð fyrir að þeir þurfi að hafa mikið fyrir þessum dæmum. 

Kennarinn aðstoðar nemendur við að búta niður dæmin og er meira til stuðnings en hjálpar. 

Af þessari rannsókn má álykta að miklu skipti að gefa nemendum tíma til samræðna og 

íhugunar. Þrátt fyrir að kennarar viti um mikilvægi þess að kenna um mistök og að nemendur 

kunni að gera mistök getur það verið erfitt því við erum stöðugt að leita eftir frammistöðu og 

auknum afköstum (Boaler, 2019; Brock og Hundley, 2017).  

Liður í því að kenna nemendum að mistök séu í lagi er að kenna um mismunandi tegundir 

mistaka. Briceño (2015) flokkar mistök í eftirfarandi flokka: 

 Teygjumistök (The stretch mistakes): mistök sem við gerum þegar við erum að gera 
eitthvað sem er of erfitt. Ef maður gerir þessi mistök eru minni líkur en ella á því að 
maður sé sá sem reynir að komast hjá mistökum 
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 Aha - mistök (The aha-moment mistakes): mistök sem við gerum þegar við erum að 
gera eitthvað sem tekst en áttum okkur á að við höfðum ekki allar upplýsingarnar. 
Dæmi um það er þegar við hjálpum einhverjum sem vildi ekki hjálp. 

 Fljótfærnimistök (The sloppy mistakes): mistök sem við gerum af því að við erum að 
flýta okkur eða ekki með athyglina í lagi, þrátt fyrir að vita hvernig við eigum að gera 
hlutina.  

  Stór mistök (The high-stakes mistakes): mistök sem við gerum þegar mikið er í húfi og 
mistökin geta verið stórhættuleg. Stór mistök gætu verið að einbeita sér ekki við 
akstur á skólabíl og keyra út af eða að gera mistök á inntökuprófi sem skiptir miklu 
máli.  

Ricci (2017) segir að flokkarnir auðveldi nemendum að spjalla við sjálfa sig í gegnum 

mistökin, finna réttu leiðina og átta sig á því að mistökin voru í lagi. 

Þrátt fyrir að mörgum finnist erfitt að gera mistök er mikilvægt að æfa sig í því að 

bregðast skynsamlega við mistökum. Kennarar þurfa að vera fyrirmynd og sýna og segja frá 

því að þeir geri líka mistök svo þau verði sameiginlegt mál allra í bekknum. Kennarar þurfa að 

passa sig á að skipuleggja námið þannig að nemendur geri mistök en einnig að leiðbeina og 

hrósa svo nemandinn læri af mistökum sínum.   

3.1.1.3 Hrós  

Eins og fyrr segir skiptir hrós miklu máli þegar unnið er með hugarfar vaxtar með nemendum. 

Hrós er mjög vandmeðfarið og skiptir miklu máli hvernig það er notað. Samkvæmt Dweck 

(2006, 2017a) ættum við að hrósa fyrir framlag, ekki eiginleika. „Þú hefur greinilega lagt 

mikið á þig“ frekar en „þetta er frábær einkunn“. Þegar hrósað er með því að segja „vá, hvað 

þú ert klár“ er verið að segja að barnið hafi tileinkað sér fastmótað hugarfar, það að það hafi 

fæðst klárt og geti ekki haft nein áhrif á það. Að segja „vá, hvað þú ert klár“ er þá sama 

hrósið og að segja „vá, hvað þú ert stór“ því barnið getur ekkert breytt því og það upplifir 

hrósið þannig. Þegar barninu er hrósað fyrir framlag veit það að það gerði eitthvað sem 

leiddi gott af sér og fyllist stolti yfir að hafa lagt vinnu á sig og uppskorið. Sú upplifun getur 

ýtt undir að barnið leggi oftar á sig aukna vinnu og uppskeri enn meira. Börn þurfa að upplifa 

að aukin vinna hafi áhrif og þau uppskeri samkvæmt því. Varast ber að hrósa fyrir eiginleika 

eins og að þau séu klár því þá hugsa þau í fyrstu að það sé gott, en þegar þau klúðra 

einhverju ákveða þau að þau séu ekki klár og þau halda þá áfram að meta sig út frá þeirri 

fastmótuðu hugmynd (Dweck, 2006, 2017a; Mueller og Dweck, 1998; Ricci, 2017).  

Dweck (2006, 2017a) trúir því að þeir einstaklingar sem er hrósað fyrir að vera klárir geri 

það sem búist er við af þeim eða það sem þeir halda að búist sé við af þeim til að líta vel út í 

augum þeirra sem fylgjast með. Rannsókn Dweck (2007b) leiddi í ljós áhrif orðsins „klár“. 

Tveir nemendahópar fengu krefjandi verkefni. Að því loknu var öðrum hópnum hrósað fyrir 
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að vera „virkilega klár“ og hinum var hrósað fyrir að vinna hörðum höndum. Báðum 

hópunum var síðan boðið upp á val á milli tveggja verkefna. Hópurinn sem fékk „virkilega 

klár“ hrósið valdi auðveldara verkefni en hinn hópurinn til að halda orðsporinu (Dweck, 

2007b). Lagt var fyrir enn eitt prófið sem var erfitt en nemendur áttu alveg að ráða við. Þeir 

nemendur sem höfðu fengið hrós fyrir gáfur skoruðu lægra á prófinu en þeir sem höfðu 

þróað með sér hugarfar vaxtar. Svo virðist vera að þeir sem fengu „þú ert svo klár” hrósið 

hafi misst kjarkinn og úthaldið (Bronson, 2007). Í rannsókn Dweck og samstarfsmanna 

hennar (2013) kom í ljós að hrós sem börn fengu á aldrinum fjórtán til þrjátíu og átta 

mánaða spáði fyrir um hvernig hugarfar þau höfðu þegar þau voru sjö til átta ára. Niður-

stöður rannsóknarinnar gefa til kynna hversu mikilvægt er að hrósa og að það sé gert þannig 

að það hafi jákvæð áhrif á hugarfar barna (Gunderson, Gripshover, Romero, Dweck, Goldin-

Meadow og Levine, 2013). Ef hrósið dugar ekki þarf að hjálpa nemandanum að finna nýjar 

leiðir. Ef nemandinn gerir mistök getur kennarinn samt sem áður hrósað fyrir hluta verkefnis 

sem var rétt gerður og bent á að vinnan sem búið er að leggja í verkefnið geti leitt til 

aukinnar getu, í það minnsta til að búa til nýjar tengingar eða styrkja þær sem veikar voru 

fyrir (Boaler, 2019).  

Hrós er vandmeðfarið en mikilvægt tæki í kennslu og í samskiptum við nemendur og 

börn. Kennarar þurfa að tileinka sér að hrósa fyrir framlag en ekki eiginleika til að ýta undir 

að nemendur tileinki sér hugarfar vaxtar. Kennarar þurfa einnig að leita leiða til að skapa 

góðan bekkjaranda og vinnufrið svo nemendur geti blómstrað í námi sínu og nýtt allar 

stundir til að búa til nýjar tengingar eða styrkja þær sem fyrir eru.  

3.2 Bekkjarandi 
Það er í verkahring kennarans að ná góðum tökum á bekknum sem hann kennir og skapa 

kjöraðstæður til náms svo nemendur geti sinnt námi sínu eftir bestu getu, eins og grund-

vallarréttur þeirra er. Nemendur verja stórum hluta dagsins í skólastofunni og því er 

mikilvægt að kennarinn nái að skapa andrúmsloft sem veitir öryggi, vellíðan og jákvæðan 

skólabrag (Lög um grunnskóla, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Vegna 

félagslegra breytinga í þjóðfélaginu telur Sigrún Aðalbjarnardóttir (2015) að hlutverk kennara 

eigi eftir að víkka og ábyrgð þeirra aukast og meðal annars verði lögð meiri áhersla á að 

styrkja sjálfsmynd nemenda. Hvernig kennara tekst til við að skapa góðan bekkjaranda er 

mjög mikilvægt atriði í kennslu og ýmsar leiðir er hægt að fara til þess. Í rannsókn Erlu Sifjar 

Magnúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016) kom fram að kennarar notuðu ýmsar aðferðir til 

að halda uppi aga og góðum bekkjaranda og voru niðurstöður þeirra að það skipti miklu máli 

að hafa fáar og skýrar reglur ásamt því að hafa trú á nemendum sínum og vera góð fyrirmynd 

í framkomu. Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni og fl. (1999) þarf að ríkja reglusemi og ákveðinn 
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agi í bekknum til að árangursrík kennsla geti orðið. Í langtímarannsókn sem Gretar L. 

Marinósson (2002) gerði í einum skóla kom í ljós að til að hafa áhrif á hegðun nemenda beitti 

skólinn tveimur meginnálgunum, umhyggju og aðhaldi. Skólinn setti einnig reglur sem veittu 

nemendum aðhald í hegðun. Þessi aðferð er í samræmi við þær aðferðir sem Wormeli (2003) 

ráðleggur kennurum til að halda uppi aga en hann segir að kennarar þurfi að sýna umhyggju 

en líka festu. Tíminn sem fer í agastjórnunina tapast af dýrmætum kennslutíma allra 

nemenda og verður þá áherslan á aga en ekki kennsluna. Einnig skiptir miklu máli fyrir 

kennara að ná að halda uppi góðum bekkjaranda því þeir sem ekki ná því eru líklegir til að 

upplifa kvíða í starfi og þjást af kulnun (Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 

2008). 

Sousa og Tomlinson (2018) telja að ein helsta ástæðan fyrir því að nemendur reyni að 

komast hjá því að læra og sýni mótþróa sé hræðsla þeirra við að gera mistök og kennarinn sé 

líklega ekki að koma til móts við nemendur á réttan hátt. Þau telja einnig að gott skipulag og 

námsefni við hæfi dragi úr agavandamálum. Lin-Siegler, Dweck og Choen (2016) segja að 

nemendur sem hafa tileinkað sér hugarfar vaxtar leggi meiri áherslu á námið og tileinki sér 

frekar það sem kennarinn kennir og segir en aðrir. Þau segja einnig að nemendur sem hafa 

tileinkað sér fastmótað hugarfar telji það sem kennarinn hafi fram að færa ekki eins merki-

legt og þeir sem hafa tileinkað sér hugarfar vaxtar. Samkvæmt Dweck (2006) líta nemendur 

sem hafa tileinkað sér vaxandi hugarfar á skólann sem skemmtilega áskorun og leggja hart 

að sér til að ná árangri. Þeir líta einnig á árangur annarra sem jákvæðan innblástur sem geti 

hjálpað þeim að ná enn betri árangri og líta því ekki á bekkjarfélaga sem ógn.  

Mikilvægi þess að kennari sé fyrirmynd og sýni umhyggju, aðhald og reglusemi í starfi 

sínu með nemendum er forsenda fyrir því að hann nái góðum árangri og skapi jákvæð 

samskipti í skólastofunni. Með góðum bekkjarbrag myndast umhverfi þar sem áherslan 

verður á nám frekar en aga og nemendur geta nýtt tíma sinn sem skyldi. Vaxandi hugarfar 

hefur jákvæð áhrif á bekkjaranda þar sem nemendur með ríkjandi hugarfar vaxtar líta ekki á 

samnemendur sem ógn eða samkeppni heldur hvatningu til að gera betur. Samskiptahættir í 

skólastofunni skipta ekki bara nemendur máli því kennari sem nær að halda uppi jákvæðum 

bekkjaranda getur betur einbeitt sér að kennslunni. Hvernig kennara tekst til að skapa 

jákvæð samskipti í skólastofunni getur haft áhrif á fagmennsku hans og álit hans á sér sem 

fagmanni. 

3.3 Fagmennska 
Sérfræðingar hafa skilgreint fagmennsku og dregur Trausti Þorsteinsson saman ýmsar 

skilgreiningar í kaflanum Fagmennska kennara í bókinni Fagmennska og forysta, þættir í 

skólastjórnun (2003). Samkvæmt honum byggist starf faglegs kennara með nemendum á 
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þekkingu, færni og sjálfstæði og hefur faglegur kennari þarfir nemandans alltaf í fyrsta sæti. 

Sigurður Kristinsson (2013a) segir að fagmennska sé andstæða spillingar og fyrirgreiðslu og 

að hún einkennist af kunnáttu, færni og natni sem einstaklingur býr yfir í tengslum við 

sérstaka starfsgrein. Ólafur Proppé (1992) segir að ekki sé nægjanlegt að þekkja kennslu-

fræðina til að vera faglegur kennari. Hann segir að kennarar þurfi einnig að vera í andlegu 

jafnvægi og hafa kunnáttu og færni í mannlegum samskiptum. Ragnhildur Bjarnadóttir 

(1993) segir að fagvitund kennara birtist í hugmyndum kennara um starf sitt. Hún telur að 

kennarar með sterka fagvitund viti hvað þeir vilji gera, af hverju og til hvers. Hún segir að þeir 

kunni til verka, beri virðingu fyrir nemendum sínum og leiti leiða til að bæta sig. Samkvæmt 

Hafdísi Guðjónsdóttur (2004) eiga kennarar sem hafa náð árangri í kennslu með fjölbreyttum 

nemendahópi meðal annars það sameiginlegt að sýna sveigjanleika og hæfileika til að 

bregðast við því sem upp kemur í kennslustofunni. Þegar kennarar hafa gott faglegt 

sjálfstraust í kennslu upplifa þeir árangur af starfi sínu og því betur sem þeir ná árangri í 

bekkjarstjórnun því betur líður þeim í vinnunni (Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra 

Baldursdóttir; 2008). Þar sem fjölbreytni nemendahópa er orðin gríðarlega mikil telur Trausti 

Þorsteinsson (2003) mikilvægt að kennarar séu vel menntaðir og geti notað þekkingu sína til 

að taka ígrundaðar ákvarðanir svo þeir geti komið til móts við þennan fjölbreytta nemenda-

hóp á einstaklingsmiðaðan hátt. Til að eflast í starfi og verða öruggir í kennslunni telur Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) mikilvægt að kennarar leitist við að skoða sjálfa sig og ígrunda það 

sem fram fer í kennslunni. Hún telur það vera til hagsbóta bæði fyrir kennara og nemendur 

þeirra. Hún telur að þessi ígrundun geti farið fram bæði á einstaklingsgrundvelli eða í 

teymum.  

Kennarateymi eru skilgreind sem tveir eða fleiri kennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á 

árgangi og undirbúa sig saman ásamt því að sinna kennslu að einhverju marki sameiginlega í 

árganginum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014). Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2014) um 

hvort munur væri á samvinnu, samskiptum og skólaþróun í bekkjarkennsluskólum og teymis-

kennsluskólum á grunnskólastigi kom fram að með teymiskennslu séu veruleg sóknarfæri til 

að bæta nám og kennslu. Þar kom einnig fram að kennarar sem vinna náið saman í teymum 

upplifa stuðning og styrk af teymisfélögum sínum. Samkvæmt niðurstöðum TALIS 2013 kom í 

ljós að þeir kennarar sem væru í nánu samstarfi væru ánægðari og öruggari í starfi en þeir 

kennarar sem væru einir á báti (European Commission, 2013).  

Hugarfar vaxtar getur styrkt fagmennsku kennara þar sem kennari sem hefur þróað með 

sér vaxandi hugarfar lítur á starf sitt sem áskorun og reynir hvað hann getur til að gera betur. 

Hann sýnir einnig þrautseigju þegar hann rekst á hindranir og leggur hart að sér til að ná 

árangri í starfi. Kennari með ríkjandi hugarfar vaxtar lítur á gagnrýni jákvæðum augum og 
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nýtir hana til að bæta sig enn frekar. Þekking og færni í faginu og mannlegum samskiptum, 

sjálfstæði og umhyggja fyrir nemendum en síðast en ekki síst ígrundun og sjálfskoðun gerir 

kennara að fagmanni. Að tileinka sér hugarfar vaxtar getur gert kennara að enn betri fag-

manni þar sem slíkur kennari leggur hart að sér, sýnir þrautseigju, nýtir gagnrýni til að bæta 

sig og trúir á stöðugar framfarir. Reynsla og æfing geta styrkt fagmennsku kennara en þeir 

þurfa einnig að sýna sveigjanleika og byggja upp gott faglegt sjálfstraust til að upplifa árangur 

í starfi. Að vinna í teymi getur ýtt undir gæði náms og kennslu þar sem starfsmenn upplifa 

styrk af teymisfélögum og eru ánægðir í starfi.  

3.4 Samantekt  
Til að árangursrík kennsla eigi sér stað þarf kennari að kynnast sérhverjum nemenda sínum 

og skapa ákjósanlegt námsumhverfi og bekkjaranda. Þetta getur reynst erfitt og því gott að 

geta leitað í ýmsar bjargir. Hugmyndafræði hugarfars vaxtar getur verið ein af þessum 

björgum þar sem rannsóknir sýna að nemendur sem fá kennslu um hugmyndafræðina eru 

líklegri til að nýta sér hæfileika sína og krafta til aukinnar menntunar en þeir sem fá ekki 

kennslu um hugmyndafræðina. Þegar nemendum er kennt um hugarfar vaxtar skiptir máli að 

kenna þeim um hugmyndafræðina, hvernig heilinn og taugakerfið í heilanum virkar og 

hvernig mistök geta verið liður í því að bæta sig. Kennarinn þarf að halda hugmyndafræðinni 

á lofti og láta hana skína í gegnum allt bekkjarstarfið þannig að bekkjarandinn einkennist af 

henni. Kennarinn þarf einnig að tileinka sér að hrósa fyrir framlag sem ýtir undir aukna 

vinnusemi hjá nemendum frekar en að hrósa fyrir meðfædda eiginleika eins og að þeir séu 

klárir, flottir og fljótir. Hann þarf einnig að hvetja nemendur til að prófa nýjar leiðir ef fyrri 

leiðir ganga ekki nægilega vel. Í allri þessari vinnu skiptir máli að kennarinn sé fyrirmynd og 

tileinki sér hugarfar vaxtar og sýni umhyggju, aðhald og reglusemi.  

Góður bekkjarandi er forsenda fyrir árangursríku námi og vellíðan í skólastofunni, en 

hann skiptir ekki eingöngu máli fyrir nemendur. Hvernig kennara tekst til með að skapa 

jákvæðan bekkjaranda í skólastofunni getur haft áhrif á fagmennsku hans og sjálfstraust. 

Þekking og færni í faginu og mannlegum samskiptum, sjálfstæði og umhyggja fyrir 

nemendum en síðast en ekki síst ígrundun og sjálfskoðun gerir kennara að fagmanni. Til að 

styrkja fagmennsku sína þurfa kennarar að byggja upp gott sjálfstraust og sýna sveigjanleika í 

starfi. Teymiskennsla getur aukið gæði náms og kennslu og veitt teymisfélögum styrk og 

ánægju í starfi. Kennari sem tileinkar sér hugarfar vaxtar getur stuðlað að jákvæðu samstarfi 

við samkennara sína, samstarfsfólk og nemendur og unnið þannig að því að ná fram því 

besta í hverjum og einum.  
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4 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður farið yfir aðferð við rannsóknina, val á þátttakendum og hvernig gagna 

var aflað og unnið úr þeim. Rætt er um hvers vegna þessi aðferðafræði var valin og hvað felst 

í aðferðinni. Einnig verður fjallað um þau siðferðilegu álitamál sem hafa þarf í huga við 

framkvæmd rannsóknar í kennslu.  

4.1 Rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn lagði ég upp með rannsóknarspurningu með þremur undirspurningum: 

 Hvaða áhrif hefur vinna mín með áherslu á hugarfar vaxtar á kennslu mína? 
a. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á mig sem fagmann? 
b. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á bekkjaranda? 
c. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á áhuga nemenda á námi sínu?  

Til að svara rannsóknarspurningunum notaðist ég við rannsóknaraðferðina 

starfendarannsókn. Lewin, sem stundum er nefndur faðir starfendarannsókna, lýsti 

rannsóknaraðferðinni sem skipulögðu spírallaga breytingarferli þar sem:  

 fylgst er með hvernig staðan er 
 skoðað er hverju þarf að breyta 
 breytingar eru skipulagðar 
 fylgst er með breytingarferlinu 
 breytingaferlið er endurskoðað og breytt ef þörf er á 

Eftir þetta ferli þarf aftur að skoða stöðuna og byrja á hringferlinu aftur. Ferlið er ekki alltaf 

hreint og renna atriðin oft saman og fram og til baka (Kemmis, McTaggart og Nixon, 2014). 

Starfendarannsóknir eru í eðli sínu umbótamiðaðar og tilgangur þeirra er að hver og einn 

geti vaxið í starfi og fundið nýja þekkingu ásamt því að koma þekkingu áfram til annarra. 

Þeim er einnig ætlað að koma í veg fyrir stöðnun í skólastarfi, draga fram þá duldu þekkingu 

sem býr í kennarastéttinni og auka áreiðanleika kennarans sem fagmanns (Edda 

Kjartansdóttir, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2008, 2011; 

Hjördís Þorgeirsdóttir, 2016; Kemmis, McTaggart og Nixon, 2014; McNiff og Whitehead, 

2010). Í starfendarannsóknum er rannsakandinn sjálfur hluti af rannsókninni og skiptir miklu 

máli að hann hafi góða þekkingu á viðfangsefninu og gott gildismat til að stjórna framgöngu 

rannsóknarinnar. Rannsakandinn getur verið einn í rannsókninni eða hluti af hópi, sem er 

algengara (Hafþór Guðjónsson, 2008, 2011; Kemmis, McTaggart og Nixon, 2014; McNiff og 

Whitehead, 2010). Starfendarannsóknir eru persónulegar og beinir rannsakandinn rannsókn 

sinni inn á við og eflir sjálfsskilning og þekkingu á viðfangsefninu (Edda Kjartansdóttir, 2010; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2009; McNiff og Whitehead, 2010). Starfendarannsóknir eru unnar á 
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starfsvettvangi og því skapast nálægð við samstarfsfólk, nemendur og foreldra. Aðferðin 

býður upp á að prófa nýjar aðferðir, breytingar á starfsháttum og starfsþróun út frá þeim 

gögnum sem aflað er í rannsóknarferlinu (Hafþór Guðjónsson, 2011; Kemmis, McTaggart og 

Nixon, 2014;). Starfendarannsóknir eru ólíkar öðrum rannsóknum þar sem ekki er verið að 

skoða tilgátur til að fá endanlegt lokasvar heldur að skoða hvað er að gerast í skólanum og 

hvernig. Hvert svar í starfendarannsókn leiðir af sér aðra spurningu og því er hægt að segja 

að starfendarannsóknir virki eins og spírall í hringrás þó oft sé unnið upp og niður spíralinn 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Kemmis, McTaggart og Nixon, 2014; McNiff og Whitehead, 

2010). Í starfendarannsóknum eins og öðrum rannsóknum skipta þátttakendur meginmáli.  

4.2 Þátttakendur  
Þátttakendur í þessari rannsókn voru ég sjálf sem kennari og rannsakandi, árgangurinn sem 

ég kenni í grunnskóla á Norðurlandi og rannsóknarvinir mínir. Bekkurinn minn samanstendur 

af 21 nemanda en tilheyrir 63 nemenda árgangi. Þó árganginum sé skipt upp í umsjónarhópa 

í þremur stofum er þessum nemendum mikið kennt saman og kennsluhópar mjög mismun-

andi. Allir nemendurnir fór í gegnum sama skipulagið í rannsókninni og leystu öll verkefnin. 

Þegar kom að því að skoða breytingar á bekkjaranda, námsáhuga og námsástundun skoðaði 

ég einungis þær breytingar sem urðu hjá nemendum í umsjónarhópnum mínum. 

Rannsóknarvinir geta verið mikilvægir í starfendarannsóknum. Þeir taka þátt í umræðum um 

gang mála og hvort hlutirnir gangi eins og best verður á kosið. Þeir þurfa að vera gagnrýnir og 

tilbúnir að setja sig inn í öll málefni sem viðkoma rannsókninni (Kemmis, McTaggart og 

Nixon, 2014). Þar sem ég vinn í teymi fór samstarfsfólk mitt ekki varhluta af rannsókninni og 

tók þátt í henni með samræðum og ábendingum og teljst því rannsóknarvinir mínir. Upplýs-

ingar um nemendur mína og samkennara eru ekki persónugreinanlegar og tengjast ekki 

einkahögum þeirra. 

4.3 Gögn 
Öflun gagna er lykilhlutverk í öllum rannsóknum og það hvernig tekst til við að afla 

rannsóknargagna og vinna úr þeim hefur úrslitaáhrif á hvernig til tekst með starfenda-

rannsóknir. Skjalfesta þarf rannsóknargögnin svo hægt sé að greina, túlka, hugleiða og deila 

þeim með öðrum. Hafa þarf í huga þegar gagna er aflað að þau varpi ljósi á það sem verið er 

að skoða eða leita að. Gögnum þarf að safna frá upphafi og skoða út frá rannsóknar-

spurningu, markmiði og tilgangi rannsóknar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 

2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2009; Kemmis, McTaggart og Nixon, 2014; McNiff og Whitehead, 

2010). Ýmsar leiðir er hægt að fara til að afla gagna í starfendarannsóknum og má þar nefna: 
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 Rýnt í eigið starf þar sem kennari safnar saman gögnum um eigið starf og rýnir í gögnin 
og ígrundar til að bæta starf sitt.  

 Rannsóknardagbók þar sem vangaveltur, hugsanir, upplifun, teikningar og hugmyndir 
eru skráðar og svo greindar eftir á og skoðað hvað kennarinn hefur lært og hvað hann 
hefur upplifað.  

 Vettvangsathuganir þar sem aðili skoðar kennara við störf og einbeitir sér að því að 
hlusta og horfa til að safna upplýsingum.  

 Rannsóknarvinir þar sem félagar hjálpast að við að skoða starf hvors annars og 
hjálpast að við að bæta sig.  

 Rýnihópar þar sem hægt er að fá fram skoðanir nokkurra starfsmanna í einu á 
afmörkuðu viðfangsefni.  

 Spurningakannanir sem oft eru notaðar til að ná ákveðinni sýn á viðhorf, skilning eða 
sjónarmið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2009; McNiff og 
Whitehead, 2010).  

Samkvæmt Kemmis og félögum (2014) er mikilvægt að safna gögnum út frá mismunandi 

sjónarhornum. Hægt er að skoða sjónarhorn nemenda, annarra kennara og foreldra. Hafþór 

Guðjónsson (2011) bendir á að rýna þurfi í starf sitt út frá mörgum hliðum í starfenda-

rannsóknum. Hann flokkar þessa rýni niður í: starfsrýni/kennslurýni, sjálfsrýni, þekkingarrýni, 

menningarrýni og stéttarýni. Eins og fram hefur komið snúast starfendarannsóknir um 

rannsakandann sjálfan og því snýst gagnaöflun um hvernig honum gengur í breytingaferlinu. 

Rannsakandinn þarf að skoða hver staðan er í upphafi og hverju hann vill breyta og skrá svo 

hjá sér breytingaferlið. McNiff og Whitehead (2010) segja að mikilvægt sé að ákvarða í 

upphafi hvernig unnið verði úr dagbókinni svo skráningar verði skipulagðari og árangurs-

ríkari. Þau segja að betra sé að skrifa meira en minna þar sem upplifanir virðist oft einfaldar 

þegar þær eru skráðar en skipti svo mun meira máli en talið var þegar unnið er úr þeim. Þau 

segja jafnframt að tímalína skipti máli í starfendarannsóknum og því sé mikilvægt að skrá 

dagsetningar í dagbókina. Kemmis og félagar (2014) segja að eðlilegt sé að gagnaöflunar-

ferlið breytist í rannsókninni og taka þurfi tillit til þess og breyta ef það hentar betur. Í þessari 

rannsókn var gagna aflað í rannsóknardagbók ásamt því að lítil könnun var lögð fyrir 

nemendur í upphafi og við lok rannsóknar. Í rannsóknardagbókina var framkvæmdin skráð, 

sem og hugleiðingar eftir hverja kennslustund sem nýtt var í umfjöllun eða vinnu um 

hugarfar vaxtar. Einnig skráði ég reglulega hjá mér hugleiðingar sem komu upp við kennslu, 

samræður við rannsóknarvini, nemendur og foreldra. Lagt var upp með fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um úrvinnslu og þær hafðar að leiðarljósi við skráningar. Þessar hugmyndir 

byggðu á að skoða hvort og þá hvernig orðaforði minn breyttist og hvernig upplifun mín var 

af nemendum og störfum mínum þegar unnið var með hugarfar vaxtar. Skráningarnar voru 

dagsettar til að halda tímalínu. Áreiðanleiki rannsóknar er byggður á þeim aðferðum og 
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gögnum sem notuð eru í rannsókninni sem og vönduðum vinnubrögðum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Þegar gögnum er safnað þarf að hafa í huga hvernig gagnagreining 

kemur til með að verða. 

4.4 Gagnagreining  
Gagnagreining og ígrundun á gögnum skipta meginmáli þegar ný þekking og skilningur er 

skapaður og því þarf að leggja mikla vinnu í þennan hluta starfendarannsókna (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; McNiff og Whitehead, 2010). Mikilvægt er að skrá 

gögn skipulega svo auðveldara sé að greina þau í lok rannsóknar. Til dæmis er hægt að gera 

skrá í tölvu sem inniheldur myndir, gögn frá viðtölum, dagbók og hugleiðingar (McNiff og 

Whitehead, 2010). Gagnagreining fór fyrst og fremst fram í lestri rannsóknardagbókar ásamt 

greiningu á því sem þar kom fram með rannsóknarspurningar að leiðarljósi. Gögnin voru 

greind niður í lykilorð og unnið út frá þeim. Kemmis og félagar (2014) telja að góð leið til að 

auka áreiðanleika gagna sé að fá rannsóknarvini til að lesa yfir og ræða rannsóknardagbók 

reglulega. Þá er hægt að ræða hvort rannsakandinn sé á réttri leið, hvað þurfi að bæta og 

hvernig. Rannsóknarvinir geta einnig aðstoðað við að fylla í eyður og koma með ábendingar. 

Þegar gögn eru greind skiptir máli að hafa siðferðileg atriði á hreinu og fylgja þeim í hvívetna.  

4.5 Siðferðileg atriði 
Í rannsóknum gilda fjórar höfuðsiðfræðireglur. Þær eru: sjálfræðis-, skaðleysis-, velgjörðar- 

og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan fjallar um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

þátttakendum sem persónum og rétti þeirra yfir sjálfum sér. Því ber að upplýsa þátttakendur 

fyllilega um allt sem viðkemur þátttöku, svo sem hvað felst í rannsókninni, hverjir koma að 

henni, hvaða áhættu og ávinning hún gæti innifalið og hvert tímaplan hennar sé. Þátt-

takendur þurfa að gefa samþykki sitt af fúsum og frjálsum vilja og upplýsa þarf þá um að 

hafna megi þátttöku og gefa þeim kost á að spyrja spurninga. Skaðleysisreglan fjallar um að 

rannsóknir mega ekki valda þátttakendum skaða af neinu tagi þó þeir hafi gefið leyfi fyrir 

þátttöku sinni. Þátttakendur eiga ekki að þurfa að meta hvort þátttakan geti verið skaðleg 

þeim sjálfum. Velgjörðarreglan fjallar um að rannsakandinn á að líta í eigin barm og skoða 

hvort hann sé að láta gott af sér leiða með rannsókninni og hvort hún geti nýst öðrum til 

góðs eða til framfara. Að lokum er það réttlætisreglan sem fjallar um að vernda þurfi 

minnihlutahópa þannig að aðstæður þeirra séu ekki nýttar til framdráttar í rannsókninni 

(Sigurður Kristinsson, 2013b).  

Í öllum rannsóknum þarf að hafa að leiðarljósi reglur um siðgæði og bera virðingu fyrir 

þátttakendum og forðast allt sem gæti valdið skaða. Allir einstaklingar eiga rétt á friðhelgi og 

mikilvægt er að gæta varkárni við meðferð persónuupplýsinga og gæta þess vel að þær séu 
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ekki rekjanlegar. Þátttakendur þurfa að fá greinargóðar upplýsingar um rannsóknina svo þeir 

geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í henni (Sigurður Kristinsson, 2013a). Í þessari 

rannsókn var þessum reglum fylgt í hvívetna. Í upphafi var fengið leyfi hjá skólastjórnendum 

og samkennurum. Því næst var rannsóknin kynnt fyrir foreldrum og þeim gefinn kostur á að 

andmæla þátttöku barna sinna. Verkefnið var kynnt fyrir nemendum og þeim sagt frá tilgangi 

og framkvæmd. Öllum nöfnum og staðháttum er breytt í rannsókninni þannig að gögn eru 

órekjanleg til einstaklinga.  

Til að auka réttmæti starfendarannsókna segir McNiff (2002) að tilgangur 

rannsóknarinnar verði að vera skýr og allir sem koma að rannsókninni upplýstir um hann og 

einnig þurfi að kynna niðurstöður og birta þannig að þær séu aðgengilegar öllum 

viðkomandi. McNiff (2002) bendir einnig á að rannsóknarvinir geti gegnt mikilvægu hlutverki 

við að auka réttmæti rannsóknar. 

4.6 Samantekt  
Þessi rannsókn var byggð á rannsóknaraðferðinni starfendarannsókn. Starfendarannsóknir 

eru unnar á starfsvettvangi og er tilgangur þeirra að rannsakandinn geti vaxið í starfi, prufað 

nýjar aðferðir og fundið nýja þekkingu ásamt því að koma þekkingu áfram til annarra. 

Starfendarannsóknir eru eins og spírall. Í upphafi þarf að spyrja sig hverju þarf að breyta. Því 

næst eru breytingar skipulagðar og fylgst með breytingaferlinu. Í næsta skrefi er breytinga-

ferlið endurskoðað og því breytt ef þurfa þykir. Að lokum er byrjað upp á nýtt ef þörf er á. Í 

þessari rannsókn voru þátttakendur ég sjálf og árgangurinn sem ég kenni í, ásamt 

rannsóknarvinum. Í starfendarannsókn, eins og öðrum rannsóknum, skiptir miklu máli að 

vanda til verka í gagnaöflun og getur það haft úrslitaáhrif um hvernig til tekst. Í þessari 

rannsókn voru hugleiðingar við kennslu og samræður við nemendur, rannsóknarvini og 

foreldra skráðar í rannsóknardagbók sem var svo notuð til að byggja niðurstöður á.  

Allir einstaklingar eiga rétt á friðhelgi og verður að hafa það í huga við gerð allra 

rannsókna, ásamt því að fylgja reglum um persónuvernd. Leyfi var fengið hjá skólastjóra og 

samkennurum, þátttakendur fengu greinargóðar upplýsingar um rannsóknina og rannsóknin 

var kynnt fyrir foreldrum. Öllum nöfnum og staðháttum er breytt í rannsókninni þannig að 

gögn eru órekjanleg til einstaklinga.  
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Með 

rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi var reynt að komast að því hvernig mér gekk að 

tileinka mér hugmyndafræði hugarfars vaxtar í minni kennslu og hvernig mér gekk að kynna 

hugmyndafræðina fyrir nemendum. Einnig skoðaði ég hvort þessi vinna hefði haft áhrif á 

fleiri þætti í skólastarfinu eins og nám og bekkjaranda. Fundin voru þemu í rannsóknar-

niðurstöðum og reyndust þau vera: ég sem rannsakandi og kennari, kynning á 

hugmyndafræði og nemendur. Þessi þemu voru síðan flokkuð niður í smærri flokka eftir því 

hvort viðfangsefnið sneri að sjálfri mér eða nemendum. Í niðurstöðum má sjá óöryggi mitt í 

upphafi og hugsanir sem einkenndust af fastmótuðu hugarfari sem svo þróaðist í átt að 

öryggi og hugarfari vaxtar. 

5.1 Ég sem rannsakandi og kennari  
Í upphafi rannsóknar snýst flest um aðferðafræðina. Ég hafði tekið ákvörðun um það fyrir 

margt löngu að þegar kæmi að meistararitgerðarskrifum þá yrði það megindleg rannsókn þar 

sem ég hafði gert eigindlega rannsókn við lok grunnskólakennaranámsins. Tölur hafa alltaf 

heillað mig og því fannst mér komið að því að nýta mér að vinna með þær í þessu samhengi. 

Allt meistaranámið snerist því um að einbeita mér að megindlegum aðferðum og skoða hvað 

væri hægt að rannsaka og skrifa um. Þegar á leið áttaði ég mig á því að ég vildi gera eitthvað 

sem gerði það að verkum að ég myndi bæta mig sem kennari. Gera eitthvað hagnýtt, 

eitthvað sem færi ekki upp í hillu og yrði þar heldur eitthvað sem ég myndi nota og upplifa 

framfarir á eigin skinni. Ég hafði það bak við eyrað í nokkurn tíma að hugarfar vaxtar væri fínt 

viðfangsefni og þegar ég ræddi þetta fékk ég fljótlega þá ábendingu að ég væri að tala um 

starfendarannsókn. Ég ákvað að stökkva til, þó ég væri ekki mjög spennt, með það í huga 

að það væri ansi festulegt hugarfar sem væri í kollinum á mér að segja „þetta gæti ég 

ekki“. Fyrstu skrif dagbókar einkennast af þessum hugsunum:  

  

Af hverju starfendarannsókn – ég vil frekar rannsaka mitt starf til að geta lært af 

því strax – margt sem mig langaði að rannsaka en það kom ekki beint að mínu 

starfi eða ég gat ekki nýtt það til að verða betri kennari, strax. Ég fór í 

mastersnám til að verða betri kennari. Mér fannst vera kominn tími til að auka 

gæðin í kennslunni og verða ferskari kennari. Ég held að starfendarannsókn við 

lok þessa námstíma setji punktinn yfir i-ið til að uppfylla þessa hugmynd mína um 

nám fyrir starfandi kennara – fyrir mig sem starfandi kennara sem vill bæta sig 

með þeim ráðum sem í boði eru. (Rannsóknardagbók, 15. september 2019)  
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Næstu dagar og vikur líða með miklum lestri og óöryggi. Ég upplifði að ég kynni ekki neitt 

og vissi ekki nægilega mikið til að leggja út í rannsókn af þessu tagi. Ég upplifði einnig að ég 

væri ekki byrjuð þrátt fyrir að ég hefði skráð hjá mér allt sem fór í gegnum kollinn við lestur 

og hugsun í tengslum við rannsóknina og rannsóknardagbókin stækkaði ört dag frá degi.  

  

Búin að lesa mjög mikið undanfarið og finnst mér ég þurfa að lesa meira til að 

byrja á rannsókninni. Eitt af því sem mér finnst, eftir því sem ég les meira, finnst 

mér ég þurfa að fara dýpra. Mér fannst fyrir stuttu að ég þyrfti að fara víðar, 

skilgreina betur af hverju ég væri að þessu og finna til allt sem gæti tengst og þá 

hvernig það tengdist og búa til tengingar hingað og þangað. Núna finnst mér ég 

þurf að kafa dýpra og dýpra til að skilja þetta betur. (Rannsóknardagbók, 

19. október 2019)  

 

Ég hélt áfram með lesturinn og velti fyrir mér hvernig ég sjálf væri sem kennari og 

persóna. Ég upplifði sjálfa mig sem einstakling sem hefði tileinkað sér mjög fastmótað 

hugarfar. Ég uppfyllti ýmislegt eða flest sem Dweck skilgreinir sem fastmótað hugarfar. 

Mistökin eru líklega atkvæðamest.  
  

Ég á mjög erfitt með að gera mistök, ég bregst kannski ekki illa við, en ég fer 

auðveldu leiðina til að koma í veg fyrir mistökin. Líkleg ástæða fyrir því hvað ég 

átti erfitt með að ákveða að gera starfendarannsókn. Ef ég hefði bara safnað 

tölulegum upplýsingum hefði ég getað marg reiknað útkomur til að vera viss um 

að ég væri á réttri leið. Ég á ekki erfitt með að skoða sjálfa mig eða rýna í mín 

störf og á ekkert erfitt með að berskjalda mig sem kennara því ég held að ég sé 

góður kennari, en mistök eru erfið, alltaf. (Rannsóknardagbók, 31. október 2019)  

En áfram hélt ég, lagði verkefni fyrir nemendur og vandaði mig við að tileinka mér það sem 

ég las. Með auknum lestri og íhugun á efninu fór að kvikna jós, ljós sem gat kannski logað 

skærar en lýsti samt sem áður.  

Mér finnst þetta ekki minna spennandi verkefni en í upphafi, en ég finn að 

óöryggið truflar mig. Truflar mig að ég get ekki ætt áfram, unnið og unnið 

línulega í átt að markinu. Líklega er ég í pyttinum góða núna! En upp úr honum 

kemst ég og ég veit að til þess þarf ég að leggja á mig aukna vinnu. Ég sé samt 

strax að vinna með hugarfar vaxtar verður ekki unnið á nokkrum mánuðum. Ég 
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held að þetta sé pínu eins og uppbyggingarstefnan, við gerum nánast sömu hluti 

öll haust og alltaf þarf að rifja upp hugmyndafræðina. Við notum þetta orðið 

mjög ómeðvitað en samt eru verkefnin alltaf „ný“ þegar þau eru lögð fyrir á 

hverju hausti – auðvitað með smá breytingum en sama 

inntakið. (Rannsóknardagbók, 31. október 2019)  

Fastmótaða hugarfarið sem ég hafði þróað með mér ýtti reglulega við mér og sagði að ég 

gæti þetta ekki, þetta væri of erfitt og óvinnanlegt. Gáfur mínar og geta væru bara ekki meiri. 

Ég reyndi þá að hugsa um hvað það væri sem ég myndi ráðleggja öðrum í mínum sporum. Jú, 

ég myndi spyrja hvort einstaklingurinn teldi sig fagmann. Ef svarið væri já, þá væri þetta lítið 

mál því fagmaðurinn myndi finna leið með ígrundun og sjálfskoðun. Og það gerði ég.  

5.1.1 Fagmaðurinn 

Ég hef skilgreint mig sem fagmann í mínu fagi í mörg ár. Ég tel að til þess að geta kallað mig 

fagmann þurfi ég að þróast og þroskast í starfi og ég var að leita eftir því í þessari rannsókn. Í 

fyrstu truflaði rannsóknin hugmyndir mínar um mig sem fagmann þar sem ég var óörugg og 

ýtti rannsókninni á undan mér. Mér fannst ég ekki nógu örugg og ekki vita nægilega vel 

hvernig ég ætti að snúa mér með þetta nýja viðfangsefni sem ég hafði ekki prufað áður. 

Fastmótaða hugarfarið sem ég hafði tileinkað mér truflaði og hugsanir um mistök stoppuðu 

mig af.  

Ég finn að ég er alltaf að verða týndari og týndari í þessu verkefni. Eftir því sem ég 

les meira því týndari verð ég. Ég veit kannski meira um hugarfar vaxtar en um leið 

verður þetta flóknara og mér finnst ég verða að bæta fleiri köflum/fleiri þáttum í 

verkefnið. Mér finnst ég ekki heldur átta mig nægilega vel þá því hvernig ég á að 

snúa mér í kennslunni á hugarfari vaxtar - ég er hrædd við að gera mistök 

(greinilega enn með mjög fastmótað hugarfar). Mig langar að kenna nemendum 

mínum um mikilvægi þess að það sé í lagi að gera mistök en ég held að mest af 

öllu langi mig að læra að gera mistök og læra að það sé í lagi. 

(Rannsóknardagbók, 31. október 2019) 

En þrátt fyrir viljann til að bæta mig og allar hugmyndirnar um hvernig ég gæti gert það 

læddist að mér stress og óþægindi sem ég hef sjaldan kynnst í kennslu minni.  

Ég finn að stressið er að aukast því mér finnst ég ekki vera komin nægilega langt 

eða réttara sagt, mér finnst ég ekki leggja mig nægilega mikið fram. 

(Rannsóknardagbók, 31. október 2019) 
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Til að auka öryggi mitt fór ég þá leið að lesa sem mest um hugarfar vaxtar og hvernig aðrir 

væru að kynna það fyrir nemendum sínum. Öryggisventillinn minn og varða varð svo 

kennsluáætlun byggð á lestrinum.  

Þá er þessi kennsluáætlun að mótast og verða nýtileg. Ég ætla að leggja mig fram 

við að uppfæra hana jafnóðum og ég kenni svo ég geti notað hana síðar. Ég klikka 

ótrúlega oft á þessu og er svo að rifja upp eftir á hverju ég breytti. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2019)  

Ég velti því samt sem áður fyrir mér sama dag og ég kláraði kennsluáætlunina sem var mér 

svo mikilvæg að hugarfar vaxtar væri kannski ekki kennslufræði.  

Hugarfar vaxtar er kannski frekar heimspeki en kennslufræði. Þetta er 

hugmyndafræði um hvernig maður hugsar um nemendur sínar og sig sjálfan. Ég 

held að þetta sé ekki pakki sem er hægt að opna og kenna. Þetta er spurning um 

hugsunarhátt um mann sjálfan og nemendur. Ég get það sem ég vil og þeir geta 

líka allt sem þeir vilja – ekki flest – ekki það sem er öruggt heldur allt sem manni 

dettur í hug. (Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2019) 

Eftir áframhaldandi lestur fór ég að velta sjálfri mér meira og meira fyrir mér. Eftir mikinn 

lestur um fagmennsku kennara og hvað þeir þyrftu að hafa til brunns að bera til að teljast 

fagmenn fór ég að velta fyrir mér hvort ég væri fagmaður eins og ég hafði alltaf talið.  

Ég er búin að liggja í fagmennsku lestri síðustu daga. Margt áhugavert þar og en 

mér finnst skrítið hvað ég finn lítið um fagmennsku kennara og hversu mikilvæg 

hún er miðað við hvað mikið er rætt um hana í skólaspjalli í kringum mig. Alltaf 

verið að ræða um að við þurfum að vera meiri fagmenn og vera stoltari af okkur 

sem fagstétt. (Rannsóknardagbók, 5. nóvember 2019) 

 

Er ég fagmaður ef ég skoða mig út frá lestri síðustu daga? Ég tel mig hafa góða 

þekkingu í faginu og færni mín hefur aukist mikið síðustu ár og sérstaklega eftir 

að ég byrjaði í mastersnáminu. Eftir að ég fór í námið hef ég svo miklu meira 

staldrað við og ígrundað og ég held að það skili manni langt. Í það minnsta skilar 

það manni sjálfstrausti því maður upplifir að maður sé að gera rétt og reyndar 

upplifir hitt líka, ef maður breytir því þá! Mér finnst reynslan hafa gert mig að 

betri og meiri kennara en sennilega á sjálfstraustið mestan þátt í því að mér 

finnst ég góður kennari og þori að reyna og gera betur. (Rannsóknardagbók, 7. 

nóvember 2019) 
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Mér finnst gaman að lesa fræðin og velta fyrir mér hvernig ég get bætt kennsluna eða breytt 

henni þannig að hún henti betur en alltaf kemur upp sama vandamálið, tímaleysi.  

Það væri svo gaman ef helmingur tímans i vinnunni færi i kennslu og hinn 

helmingurinn í undirbúning og grúsk. Mér finnst ég aldrei hafa nægan tíma, alltaf 

að gera eitthvað að hálfu leiti – fer ekki nægilega djúpt og vel í hlutina. Þá er ég 

nú ekki að tala um sagnorð og sérnöfn... frekar hluti sem koma að t.d. 

námsaðferðum, heilastarfseminni, bekkjaranda og fleira. Þetta allt verður svo 

miklu skemmtilegra ef maður kann og veit betur hvað maður er að gera hverju 

sinni. Langar að vera bara í þessu - þessa dagana. (Rannsóknardagbók, 29. 

október 2019) 

Þessa haustdaga var fagmaðurinn í mér stöðugt að velta vöngum yfir lífi og starfi. Mig 

langaði stöðugt að bæta mig og framkvæma allt sem ég las, sá og heyrði. 

... ég finn vel hvað ég er tilbúin í að bæta mig og verða betri. Ég veit ekki af hverju 

mig langar að verða betri – hvort það er festuhugarfarið – að fá verðlaunin eða 

tíuna (sem er hvorugt svo sem í kennarastarfinu) eða hvort það sé vegna þess að 

mig langar til að verða betri kennari fyrir nemendur mínar. Ég vona að það sé 

seinni punkturinn og ég vona að ég sé frekar að leggja upp með að verða betri 

kennari en að finna einhver svör sem bjarga heiminum! (Rannsóknardagbók, 23. 

október 2019) 

Stuttu eftir að ég byrjaði að kynna hugarfar vaxtar fyrir nemendum mínum og fylgja 

kennsluáætlun minni jókst öryggi mitt og meiri vellíðan fór að fylgja með í kennslunni. Ég 

varð öruggari með mig og ég fann fyrra sjálfsöryggi birtast í kennslunni. 

Vá hvað það var mikill munur á mér í þessari viku. Mér finnst ég svo miklu 

öruggari og finnst ég vera að gera rétt í þessu öllu saman. Krakkarnir taka vel í 

þetta og mér finnst eins og þau séu ánægð og finnist þetta eins spennandi og 

mér. Ég held að framhaldið verði auðveldara. (Rannsóknardagbók, 23. nóvember 

2019) 

Ég fann líka á sama tíma að mér gekk orðið betur að tileinka mér hugarfar vaxtar. Ég velti 

ýmsu fyrir mér bæði hvað varðaði mig persónulega og sem grunnskólakennara  

Ég finn að lífið í vinnunni er svo miklu auðveldara svona. Að búast ekki við neinu, 

heldur taka því sem höndum ber með opnum hug, leyfa hlutunum að flæða. Ég 

held að með auknum þroska og vilja til að verða opin manneskja (sem ég var alls 
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ekki) hef ég náð að breyta mér eitthvað og taka breytingum opnum örmum – 

kannski pínu að færast í átt að hugarfari vaxtar. (Rannsóknardagbók, 10. janúar 

2020) 

og síðast en ekki síst sem samstarfsfélaga á stórum vinnustað. 

Mér finnst svo gott þegar einhver er að æsa sig og er ekki sammála t.d. á 

kennarafundum að velta fyrir mér hvort ástæðan fyrir reiðinni sé hugarfar vaxtar 

eða fastmótað hugarfar. Stundum er fólk að æsa sig því það er hrætt við 

breytingar, hrætt við að breytingarnar verði erfiðar og því verði á mistök. 

Stundum er fólk að æsa sig því það telur ekki ráða við hlutina, þeir eru bara of 

erfiðir. (Rannsóknardagbók, 6. febrúar 2020) 

Einn af hornsteinum hugarfars vaxtar er að finna verkefni fyrir nemendur sem reyna á 

nemendur og ögra þeim. Ég hafði áhyggjur af því að ég stæði mig ekki nægilega vel þarna. 

Ég er ansi hrædd um að nemendur mínir, margir hverjir, þurfi ekki að hafa of 

mikið fyrir stærðfræðinni t.d. Ég held að nokkrir nemendur renni bara í gegn eins 

og þeir séu að vinna handavinnu. Ég er aðeins að vinna með Hlyn, hann þolir ekki 

stærðfræði. Ég tók út öll auðveld dæmi og læt hann bara reikna erfiðustu dæmin. 

Ég er að spá hvort stærðfræðin sé það létt fyrir hann að hann nenni ekki að leggja 

neitt á sig til að reikna. Þetta er mjög kappsamur drengur sem gengur vel í 

stærðfræði en finnst hún svona drep leiðinleg að honum finnst ekki leggjandi á 

nokkurn mann að þurfa að reikna. Langar að sjá hvort hann nái ekki sömu 

markmiðunum og stefnt var að og hvort viðhorfið breytist eitthvað við þetta. 

(Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2019) 

Í foreldrasamtölum í janúar ræddi ég við Hlyn og foreldra hans um stærðfræðina. Ég spurði 

Hlyn hvernig stærðfræðin gengi.  

Hlynur: Mér gengur bara fínt, ég er alltaf á áætlun en áætlunin mín er auðvitað 

miklu minni en hún var 

Ég: En Hlynur hvernig líður þér í stærðfræði? 

Hlynur: Bara vel, af hverju? 

Ég: Manstu hvernig þú varst í haust? Alltaf að fara á klósettið eða stinga af í 

stærðfræðitímum? 

Hlynur: Æji ég er hættur því, þurfum við að ræða það aftur? 

Ég: Já mig langar að benda þér á hvað þú hefur bætt þig mikið, þú leggur miklu 

meira á þig og gefst ekki upp. 
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Faðir: Við finnum mjög mikinn mun, hann kemur aldrei með stærðfræðina heim á 

föstudögum og það er heldur ekki þetta væl eins og var.  

Hlynur: Þessi stærðfræði er miklu skemmtilegri. (Rannsóknardagbók, 19. janúar 

2020) 

Svona hélt viðtalið áfram. Hlynur var mun jákvæðari í stærðfræði og reyndi mun meira á sig 

til að ná árangri og uppskar meiri gleði og afköst og átti auðveldara með að ná settum 

markmiðum. Þegar ég áttaði mig á muninum á drengnum gaf það mér vísbendingu um að ég 

væri á réttri leið og ég styrktist enn frekar í vinnu minni með hugarfar vaxtar.  

Það sem mér fannst vanta í þessari reynslu og uppbyggingarferli var teymisfélagar. Ég er 

vön að vinna í kennarateymi og hef unnið með öðrum teymisfélaga mínum í mörg ár ásamt 

því að við erum saman í námi. Ég fann, þegar ég vinn ein að verkefni sem þessu, að hluti af 

fagmennsku minni felst í samvinnu.  

Erfitt að vera „einn“ í svona. Eftir nánast fjögur ár í mastersnámi með vinnu átta 

ég mig núna í þessum skrifum hvað samvinna skiptir mig miklu máli. Fram að 

þessari rannsókn hef ég unnið nánast öll verkefni í háskólanáminu með 

teymisfélaga mínu. Háskólanum til hrós hafa nánast öll verkefni í þessu 

framhaldsnámi verið hagnýt. Við höfum því samtvinnað námið og kennslu okkar. 

Við höfum lagt ótal auka klukkustundir í undirbúning kennslu með það að 

leiðarljósi að afraksturinn nýtist okkur í verkefnavinnu. Við höfum varið fleiri 

kaffitímum í að spjalla um fræði og kennsluhætti en daginn og veginn. Við höfum 

varið mörgum kvöldstundum saman eða í sitt hvoru lagi við tölvuna að velta fyrir 

okkur einhverju sem kemur fræðunum eða nemendum okkar og fræðunum við. 

En núna vinn ég að þessari rannsókn ein. Teymisfélagi minn er enn teymisfélagi 

minn og er um leið rannsóknarvinur EN hefur engra hagsmuna að gæta sem 

slíkur og er ekki vakin og sofin yfir sama efninu og ég. Ég finn að þrátt fyrir að ég 

geti rætt við teymisfélagana um efnið og fái alveg endurgjöf frá honum er þetta 

ekki eins. (Rannsóknardagbók, 31. janúar 2020) 

Ég hef ekki lagt mikið upp úr því að tengja teymisfélaga mína verkefninu og hef frekar dregið 

úr því en hitt að stýra þeim í verkefni. Mér hefur fundist það auðveldara að ég kenni öllum 

árganginum um hugarfar vaxtar þó teymisfélagar mínir séu upplýstir um alla þætti. Ég fæ 

þannig fleiri hliðar frá nemendum og get einnig æft mig betur með því að prufukeyra hverja 

kennslustund þrisvar sinnum. Ég fór þó að velta betur fyrir mér ástæðunni. Gat legið eitthvað 

annað undir en að ég myndi læra meira af þessu? 
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Ég hef líka lagt meira upp úr því að gera hlutina sjálf en að setja samstarfskonur 

mínar inn í verkefnið og ég hef hugleitt ástæðuna að nokkru leiti. Treysti ég þeim 

ekki? Jú ég treysti þeim fyllilega. Aftur á móti finnst mér þær hafa nóg á sinni 

könnu og erfitt að bæta á þær. Þær eru viljugar og gera það sem ég vil að þær 

geri. En ég set þetta ekki í hendur þeirra því mér finnst þær hafa nóg. Finnst þær 

ekki eiga að þurfa að leggja á sig enn meiri vinnu vegna mastersnáms míns. Það 

er held ég starf kennarans í hnotskurn. Við höfum öll svo mikið að gera að við 

getum ekki bætt á okkur. Ef við bætum við – verðum við að taka eitthvað út – en 

hvað? Ég held að öll svona þróunarvinna þurfi að gerast í teymum. Gerast þar 

sem allir eiga hagsmuna að gæta og allir vilja vera með. Það er ekki hægt að segja 

fólki að þróast eða bæta sig – það þarf að vilja það og leggja sig fram um að gera 

vel. Eins og mastersnám okkar teymisfélaga hefur sýnt. Við höfum lagt okkur 

100% fram við það sem við höfum gert því við höfum viljað bæta okkur og ýtt 

undir metnað hjá hvor annarri. Þegar maður vinnur einn er líka meiri hætta á að 

maður sjái ekki fleiri sjónarhorn en sitt eigið. (Rannsóknardagbók, 31. janúar 

2020) 

Mér finnst ég hafa breytt ýmsu í kennslu minni en þó mestu þegar kemur að 

stærðfræðikennslu. Þar finnst mér auðvelt að tala um mistök og þar finnst mér auðvelt að 

ýta undir að nemendur leggi meira á sig og gefist ekki upp. Þar hef ég líka velt hugarfari 

nemenda minna meira fyrir mér og skoðað hvað hentar best til að ýta undir meiri 

námsástundun hjá þeim.  

Ég veit ekki hvort það sé áhugi minn á stærðfræðikennslu eða hvað það er, en 

mér finnst auðveldast að leggja áherslu á hugarfar vaxtar í stærðfræðikennslunni. 

Mér finnst eins þar sé svo auðvelt að benda á mistök og þar er svo auðvelt að 

byrja upp á nýtt og reyna að finna nýjar aðferðir. Mér finnst líka auðveldara að 

ýta á nemendur í stærðfræði en öðru, veit ekki af hverju. (Rannsóknardagbók, 6. 

febrúar 2020) 

 

Þegar ég velti hugarfari nemenda fyrir mér fer ég alltaf að hugsa um stærðfræði. 

(Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2019) 

 

Þar sem starfendarannsóknir eru hringferli er ég líka farin að hugsa um hverju ég get 

breytt í framhaldinu og hvernig best sé að snúa sér.  
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Ég myndi vilja ná betur til Evu, hún er hörku námsmaður en lætur lesblinduna 

draga úr sér kjarkinn. Mig langar svo að hún geti lesið yfir bekkinn hátt og skýrt. 

Hún á alveg að geta það, röddin er næg og hún getur talað það hátt að enginn 

heyrir í nokkru öðru en henni! Ég er búin að velta þessu nokkuð mikið fyrir mér 

og reynt ýmislegt. Við höfum rætt um að hún sé hrædd við að gera mistök í 

lestrinum og því sé hann svona erfiður. Við höfum rætt um að hún sé að búa til 

tengingar í heilanum þegar hún strögglar við lesturinn. Við höfum rætt það yfir 

allan bekkinn að henni finnist þetta erfitt og sé hrædd við að gera mistök og allir 

nema Freyja sögðu að þeim væri alveg sama hvort Eva gerði mistök við lesturinn. 

Samt er staðan eins. Ég verð að leita betur og reyna betur. (Rannsóknardagbók, 

30. janúar 2020) 

Það er ýmislegt annað sem ég þarf að breyta til að verða meiri og betri fagmaður en 

sjálfstraust mitt hefur aukist og mér finnst ég vera komin með tæki í hendurnar sem ég get 

nýtt til að ýta undir námsástundun nemenda minna. 

Ég tel að mesti ávinningurinn af allri þessari vinnu sé mitt eigið hugarfar. Ég finn að ég á 

auðveldara með að gera mistök og hef minni áhyggjur af þeim en áður. Í byrjun febrúar 

héldum við teymisfélagarnir málstofu og fann ég mikinn mun í undirbúningi fyrir hana. 

Ég fann svo vel þegar ég var að undirbúa málstofuna hvað ég er orðin slakari. 

Vanalega hefði ég farið yfir glærurnar hundrað sinnum til að finna hnökra eða 

eitthvað sem ég gæti klikkað á. Núna las ég bara yfir til að ath. með stafsetningu 

og hvort ég hefði gleymt einhverju og hugsaði svo bara „þetta reddast“, eitthvað 

frekar ólíkt mér. Málstofan gekk vel, ekkert síður en þegar ég hef undirbúið mig 

endalaust mikið. (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020) 

Dweck sagði í bókinni sinni (2006) að mikilvægt væri að nýta hrós rétt. Ég hugleiði þetta og 

hugsa um hvort og þá hvernig ég hrósa.  

Í gegnum árin hef ég frekar verið að leggja mig fram við að hrósa, af því mér 

hefur fundist að ég ætti að gera það. Ég hef oftast dottið í „pyttinn“ að hrósa fyrir 

dugnað og hraða. Ég þarf að einbeita mér betur á að stoppa 

það. (Rannsóknardagbók, 25. september 2019)  

Ég reyni að vera mjög meðvituð og hlusta á sjálfa mig þegar ég hrósa og leiðrétti mig hiklaust 

fyrir framan nemendur ef ég hrósa þeim fyrir að vera dugleg, klár eða fljót. Þeir kippa sér lítið 

upp við æfingar mínar og ég finn fyrir breytingum. Ég er nánast hætt að hrósa fyrir hvað 

nemandi var snöggur að vinna eða hvað hann sé klár. Ég er meira farin að segja: 
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„þú hefur greinilega lagt þig fram“ eða „þú getur greinilega ýmislegt þegar þú 

leggur þig fram“  

„ það hefur greinilega farið mikil vinna í þetta hjá þér – flottur afrakstur“  

„þú verður að leggja meira á þig í þessu verkefni, getur þú fundið aðra leið“. 

(Rannsóknardagbók, 16. nóvember 2019) 

Ég fann að þetta virkaði betur og ég fann að mér leið betur með þetta hrós. Ég hef aldrei 

verið mjög dugleg að hrósa þannig að kannski var ekki svo erfitt fyrir mig að breyta þessu. 

Heimili mitt hefur ekki farið varhluta af þessum hugleiðingum mínum og sjást reglulega 

merki um það í samskiptum mínum við börnin mín og í skrifum í dagbókina.  

Sonur minn, þessi 18 ára FM töffari kom heim og sagði mér að hann hefði fengið 

10 fyrir eðlisvísindaverkefni sem hann hefði skilað. „Fyrsta tían, ever“... Ég 

hrósaði honum að sagði að þetta væri flott (ekki mjög í anda hugarfars vaxtar) en 

þá sagði hann „já ég lagði nú ýmislegt á mig í þessu“. (Rannsóknardagbók, 9. 

nóvember 2019)  

Þetta dæmi sýnir að sonur minn sem hefur tileinkað sér mjög fastmótað hugarfar þegar 

kemur að námi hans var aðeins farinn að velta fyrir sér að kannski væri geta hans til að ná 

árangri ekki eingöngu bundin genum hans heldur einnig því hvað hann legði á sig.  

5.2 Kynning á hugmyndafræði hugarfars vaxtar  
Mikilvægt var að fræða nemendur um hugmyndafræði hugarfars vaxtar og hvernig hún 

virkar. Í fræðilega hluta verkefnisins er oft talað um mikilvægi þess að kenna nemendum um 

hugarfar og gera þá meðvitaða um mátt sinn til að tileinka sér hugarfar vaxtar. Í skipulaginu 

við gerð kennsluáætlunar var stuðst við bækurnar The Growth Mindset Coach eftir Brock og 

Hundley (2016) og Mindset in the classroom, everyhting educators need for school success 

eftir Ricci (2015) og myndbandsbúta um þau Dojo og Kötu á síðu ClassDojo (e.d.) þar sem 

þau kynna helstu þætti hugarfars vaxtar ásamt nokkur stutt myndbönd af youtube.com  

5.2.1 Nemendur  

Eftir að hafa kynnt mér kenningar Dweck um hugmyndafræði hugarfars vaxtar nokkuð vel 

ákvað ég að láta slag standa og kynna efnið fyrir nemendum mínum. Ég sagði þeim frá því að 

ég væri að vinna að rannsókn sem væri liður í því að klára mastersnám mitt. Ég sagði þeim að 

ég hefði heillast af þessum kenningum því það væri hægt að sanna að þær virkuðu með 

heilarannsóknum. Ég sagði að ég væri svo glöð yfir því að hafa fundið eitthvað sem gæti bæði 

hjálpað þeim sem nemendum og mér sem kennara. Við myndum vonandi öll græða. Þau 

voru hissa á þessu brölti í mér.  
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Ég sagði þeim frá því að kennarar rannsökuðu oft sjálfa sig. Ég sagði þeim frá því 

út á hvað rannsóknin gengur og hvað ég ætlaði að gera og hvernig. Ég útskýrði 

fyrir þeim hvernig ég ætlaði að „nota“ þau en rannsaka sjálfa mig. Ég sagði að ég 

væri að gera þetta því mig langaði að verða betri kennari og ein leið til þess væri 

að skoða hvað maður væri að gera, hvað væri gott og hverju þyrfti að breyta. Svo 

myndi maður leggja upp með að breyta sér og kennsluháttum sínum og skoða 

svo aftur hvernig hefði gengið. Krakkarnir voru mjög hissa á þessu. Hissa á að 

kennarar væru yfirleitt að spá í það hvernig þeir væru sem kennarar og yfirleitt 

að þeir gætu breyst og hvað þá að þeir gerðu eitthvað vitlaust og vildu bæta 

sig. Þetta voru skemmtilegar vangaveltur og ég fann vel hvað ég er tilbúin í að 

bæta mig og verða betri. (Rannsóknardagbók, 23. október 2019)  

Árganginum sem ég kenni í er skipt upp í þrjá umsjónarhópa. Í byrjun var hugmyndin sú að 

ég kynnti hugarfar vaxtar fyrir hverjum og einum hópi en svo tækju teymiskennarar mínir við 

þegar líða færi á rannsóknina og fylgdu kennsluleiðbeiningum og leiðbeiningum frá mér. 

Með þeim hætti gætum við betur rætt hvernig gengi og hvort aðferðin skilaði sér.  

Árganginum er skipt upp í þrjá hópa og því fékk ég þrjá hópa til mín í gegnum 

sama prógrammið í dag. Mér finnst það alltaf pínu gott þegar maður er að prófa 

eitthvað nýtt. Gott að geta byrjað strax aftur og bætt það sem manni fannst fara 

úrskeiðis. (Rannsóknardagbók, 23. október 2019)  

Eftir umræður um hvort kennarar þyrftu og/eða vildu bæta sig lagði ég fyrir litla nafnlausa 

könnun (Viðauki Á) um hugarfar sem ég vann upp úr staðhæfingum um hugarfar vaxtar og 

fastmótað hugarfar. Ég bað nemendur að svara alveg heiðarlega, ekki því sem þeir héldu að 

þeir ættu að svara heldur því sem þeim þætti í alvörunni. Því næst kynnti ég fyrir nemendum 

aðstoðarmenn mína Dojo og Kötu sem eru persónur í myndböndum um hugarfar vaxtar. Við 

horfðum saman á fyrsta myndbandið sem kynnti hugmyndafræðina um hvernig hægt er að 

þjálfa heilann eins og vöðva. Þrátt fyrir að nemendur mínir séu komnir í sjötta bekk voru þeir 

hrifnir af þessum aðstoðarmönnum mínum og vildu horfa strax á næsta þátt. Einn nemandi í 

bekknum var fljótur að átta sig á hugmyndafræðinni og kom til mín í lok tímans og spurði 

hvort hann mætti fá prófið sitt aftur því hann hefði svarað vitlaust. 

Ég: af hverju viltu fá prófið þitt aftur? 

Nemandi: uhhh ég svaraði rangt 

Ég: nú, ég sagði að það væri ekki hægt að svara rangt, þið ættuð að svara því sem 

ykkur þætti. 
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Nemandi: já en ég gerði eina vitleysu samt, ég sagði að það gætu ekki allir orðið 

góður í hverju sem er, en ég er búinn að skipta um skoðun. (Rannsóknardagbók, 

23. október 2019) 

5.2.2 Allir geta lært  

Næsti tími snerist um kunnáttu og hvort við værum fædd með einhverja vissa hæfileika eða 

ekki. Ég byrjaði tímann á því að sýna nemendum stutt YouTube myndband frá Khan Academy 

(2014) sem kallast I can learn anything og fjallar um að allir þurfi að byrja á sama stað, líka 

Einstein og Beethowven. Við áttum síðan gott spjall um að allt sem við gerðum byggði á 

forþekkingu eða æfingu, stundum án þess að við áttuðum okkur á því, en oft af því að við 

vildum æfa okkur. Við ræddum um að enginn væri fæddur með vissa þekkingu eða getu. Ég 

tók sem dæmi að til þess að læra að lesa þyrfti maður að læra að tala, átta sig á hvernig stafir 

virka og hvernig hægt sé að raða þeim saman í orð. Eins tók ég dæmi af teikniþroska, hvernig 

einstaklingar byrja á því að halda á skriffæri með krepptum hnefa. Því næst myndi þroskinn 

þróast úr krassi í hausfætlur, andlit og svo áfram. Nemendur áttu nokkuð auðvelt með að 

finna dæmi og það urðu mjög skemmtilegar og fjörlegar samræður um efnið. Elsa 

(Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2019) talaði um að þriggja ára systir hennar teiknaði 

alveg eins myndir og hún hefði gert þegar hún var þriggja ára og það væri örugglega af því að 

hún væri að fara sömu leið í að læra og þroskast. Fleiri nemendur tóku undir og töluðu um að 

einu sinni gátu þeir bara teiknað Óla prik en svo hefði hann fengið maga og stelpurnar töluðu 

um að næst hefðu þær teiknað stelpu í þríhyrnings kjól með engan háls. Þær voru mjög hissa 

á uppgötvun sinni og sögðust ekki hafa fattað það að þetta væri þroskaferli. Emma sagði: 

„Vá, ég vissi þetta ekki, samt teiknuðu allar vinkonur mínar svona stelpur og ég líka, en ég 

hélt að það hefðu bara verið við af því við vorum alltaf saman“ (Rannsóknardagbók, 19. 

nóvember 2019). Nemendur fengu blað (Viðauki B) sem á stóð Fyrst... svo... svo... svo... og 

áttu þeir að brjóta það í fjóra parta. Þeir skrifuðu í fyrsta partinn hvað þyrfti fyrst að kunna 

og svo og svo til að verða góður í einhverju 

sem þeir teldu sig nú þegar góða í. Flestir 

sem töldu sig vera góða teiknara festust í 

að vinna með teikniþroskann og gerir 

Hanna það (mynd 2). Hún lýsir teikniferli 

sínum í nokkrum skrefum og lætur sér ekki 

nægja þessi fjögur þrep sem verkefnið 

krefst. (Rannsóknardagbók, 19. nóvember 

2020) Mynd 2. Hanna, 19. nóvember 2019.  



 

47 

Flestir tóku þó dæmi úr íþróttaheiminum. Heiða (mynd 3) er góð í lestri og íshokkí og tók 

dæmi af því hvernig hún varð góð í því. Misjafnt var hversu mörg atriði nemendur vildu sýna. 

Arna (mynd 4) nefnir þrjú atriði, fimleika, stærðfræði 

og skíði. Hún fer ekki ítarlega í ferlið en útskýrir þessi 

þrep sem hún telur þurfa til að verða góð í þessum 

greinum. (Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

5.2.3 Hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar  

Ég kynnti hugarfar vaxtar formlega fyrir nemendum með glærusýningu þar sem ég talaði um 

Carol Dweck, rannsóknir hennar og hvernig hún hefði þróað kenningu sína. Nemendum 

fannst almennt fastmótaða hugarfarið neikvætt. Sumir könnuðust ekkert við það að hafa 

tileinkað sér fastmótað hugarfar á meðan aðrir töluðu um að þeir væru stundum með 

fastmótað og stundum vaxtarhugarfar. Tveir nemendur sögðust vera með það á hreinu að 

þeir væru blanda af hvoru tveggja. Telma sagði: 

Þegar ég er í skólanum finnst mér óþægilegt að gera mistök og ég reyni að gera 

þau ekki en þegar ég er á æfingu er mér alveg sama þó ég geri mistök og reyni 

alltaf að gera allt þó það takist ekki og stundum þarf ég að gera hlutina hundrað 

sinnum á æfingu áður en ég verð góð í þeim og mér er alveg sama. 

(Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2020) 

Og Beggi sagði:  

Ég er alveg sammála Telmu, þegar ég er í fjallinu finnst mér ekkert mál þegar 

þjálfarinn er að hjálpa mér og segja að ég hafi gert vitleysu ég reyni bara aftur og 

aftur og verð ógeðslega glaður þegar ég get en í skólanum verð ég fúll þegar ég 

get ekki og nenni þá ekki að gera meira. (Rannsóknardagbók, 27. nóvember 

2019)  

Mynd 3. Heiða, 19. nóvember 2019. 

Mynd 4. Arna, 19. nóvember 2019. 
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Við ræddum mikið um hvernig væri hægt að breyta hugarfari og voru nemendur mjög 

áhugasamir um að hægt væri að breytast. Við ræddum um mikilvægi þess að hugsa jákvætt 

og Gunni sagði að maður gæti alveg stjórnað því hversu góður maður yrði í einhverju ef 

maður nennti því! Í kjölfarið gerðu nemendur verkefni þar sem þeir flokkuðu staðhæfingar í 

tvo flokka, hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar. Nemendur unnu saman í hópum og 

sköpuðust litlar umræður á meðan þar sem flestir voru sammála um flokkunina. 

(Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2019) . 

 

Til að átta mig betur á því hvort nemendur hefðu skilið kynningu mína á hugarfari vaxtar lét 

ég þau hafa verkefni með mynd af tveimur heilum. Annars vegar var heili hugarfars vaxtar og 

hins vegar heili fastmótaðs hugarfars. Nemendur áttu síðan að koma á framfæri skýringum 

sínum á þessum tveimur gerðum hugarfars. Það sem ýtti hvað mest við mér var hversu hissa 

nemendur voru að þeir mættu ákveða sjálfir hvernig þeir gerðu þetta.  

Er ég svona stíf og stýrandi að nemendum bregður þegar þeir hafa val um 

úrvinnslu verkefna? Ég held að ég verði að fara að endurskoða kennsluhætti mín 

enn frekar. (Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2019)  

Nemendur útskýrðu á misjafnan hátt heilana sem annars vegar áttu að túlka hugarfar vaxtar 

og hins vegar fastmótað hugarfar. Heilar hugarfars vaxtar voru þó oftast litríkir og mikið að 

 

Mynd 6. Flokkun á fullyrðingum 2. Mynd 5. Flokkun á fullyrðingum 1. 
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gerast, annað hvort inni í þeim eða í kringum þá. 

Vala sagði (mynd 7) (Rannsóknardagbók, 27. 

nóvember 2020) að sinn heili hugarfars vaxtar 

heili væri mjög litríkur því það væru svo mörg 

taugaboð að fara um hann en fastmótaði heilinn 

hennar væri hvítur því það væri svo lítið að gerast 

í honum að það væri varla blóðflæði. Til að 

skýringar hennar skiljist betur skrifar hún í 

kringum heilana það sem hún hefur lært um 

hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar. Hún segist 

hafa skrifað allt í hring því heilinn hugsi eins og í 

hringi, hugsi það sama aftur og aftur. Inga (mynd 

8) (Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2020) litar 

sinn heila hugarfars vaxtar heila í ljósum litum og 

segir að það sé vegna þess að þar sé miklu meiri 

birta og ljós. Hún gerir líka eins og Vala og skrifar 

við heilana helstu staðhæfingar sem hún hefur 

lært um mismunandi hugarfar. Hlynur (mynd 9) 

(Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2020) útskýrir 

sinn heila hugarfars vaxtar þannig heila að hann sé 

eins og hann sé með þriðja augað. Hann segir að 

hugarfar vaxtar heilinn viti hvernig best er að 

hegða sér og sjái svo margt í betra ljósi en heili 

fastmótaðs hugarfars heilinn sem er bara rauður 

vegna þess að hann er eins og hann sé útbrunninn 

og geti ekki hugsað nógu vel. Orri (mynd 10) 

(Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2020) segir að 

sinn heili hugarfars vaxtar heili sé eins og það sé 

kveikt á honum og ótrúlega margt að gerast inni í 

honum á meðan heili festu hugarfars heilinn sé 

eins og hann sé á pásu. Hann segir einnig að 

honum finnist að festu hugarfars heilinn sé eins og 

stríðsmaður því hann sé ekki ánægður ef einhver 

segir honum að hann sé að gera rangt og fer í fýlu 

og kannski bardaga.  

Mynd 7. Vala, 27. nóvember 2019 

Mynd 8. Inga, 27. nóvember 2019 

Mynd 9. Hlynur 27. nóvember 2019 

Mynd 10. Orri, 27. nóvember 2019 
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Það er ljóst eftir þessi tvö verkefni að nemendur þekkja hugmyndafræði hugarfars vaxtar 

og hafa áttað sig á megindráttum þess hver munurinn á hugarfari vaxtar og fastmótuðu 

hugarfari er.  

5.2.4 Mistök  

Dweck talar um að nauðsynlegt sé að kenna nemendum um mikilvægi mistaka þegar þeim er 

kennt um hugarfar vaxtar. Kennarinn þarf að fara fremstur í flokki og vera fyrirmynd til að 

sýna mikilvægi þess að gera mistök og nýta þau til góðra hluta. Þetta er sá þáttur sem ég 

taldi hvað mikilvægastan og um leið var ég viss um að hann myndi reynast mér erfiður. Ég 

hef alltaf átt erfitt með að gera mistök og lagt ýmislegt á mig til að koma í veg fyrir mistök, 

eins og að forðast allar aðstæður sem ég myndi ekki ráða fyllilega við. Ég hef lengi vitað að 

þetta heftir mig og því verið að vinna í þessu í nokkurn tíma. Það fyrsta sem ég ákvað að gera 

var að tala meira um mistök og nota orðið mistök án þess að það væri gildishlaðið orð. Ég 

notaði mistök um stór og smá mistök.  

Ég: Eva þú gerðir mistök 

Eva: ha ég? 

Ég: já þú  

Eva: ertu að meina að ég gleymdi að setja kommuna? 

Ég: já 

Eva: það eru ekki mistök, ég gleymdi því bara.  

Ég: jú það eru mistök. (Rannsóknardagbók, 19. október 2019)  

Eftir að hafa kynnt hugarfar vaxtar fyrir nemendum og rætt í því samhengi mikilvægi mistaka 

fékk ég þau Kötu og Dojo (e.d.) með mér í lið og sýndi nemendum myndband þeirra um töfra 

mistaka. Dojo ákveður að taka þátt í keppni um besta vélmennið. Hann leggur sig fram en 

gefst upp þegar illa gengur. Kata stappar í hann stálinu og lýsir því hvað gerist í heilanum 

þegar við gerum mistök. Myndbandið náði til nemenda og þeir skildu hugmyndafræðina bak 

við mikilvægi mistaka og ýmsar vangaveltur og umræður sköpuðust. Bjarki sagði: 

Vá hvað heilinn í mér elskar að liggja upp í sófa og slaka á, ég gefst alltaf upp 

þegar ég er að reyna að gera eitthvað svona í smíðum. (Rannsóknardagbók, 4. 

desember 2019) 

og Danni spurði:  

Ertu að segja að ef ég geri mistök þá sé ég að bæta mig? (Rannsóknardagbók, 4. 

desember 2019) 
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Lilja vildi fá staðfestingu á að hún skildi þetta rétt og spurði: 

Er ekki verið að meina líka að maður þjálfar ekki heilann að gera alltaf það sama? 

(Rannsóknardagbók, 4. desember 2019) 

Ég hélt áfram að tala um mistök og lagði áherslu á að allir þyrftu að æfa sig í að gera mistök 

og ræddi um að sumum þætti ekki mikið mál að gera mistök á meðan öðrum finndist það 

stórmál. Ég sagði frá því að mér þætti mjög erfitt að gera mistök og ég gerði hvað ég gæti til 

að koma í veg fyrir að ég gerði þau. Ég tók nokkur dæmi af sjálfri mér: 

Ég sagði krökkunum frá því að einn liður í því að forðast mistök væri að ég reyndi 

hvað ég gæti að komast hjá því að kenna ensku. Mér þætti ég ekki góð í ensku og 

væri hrædd við að gera mistök í kennslunni og í staðinn fyrir að reyna að bæta 

mig og þjálfa reyndi ég að koma mér hjá því. Ég sagði þeim líka að ég gerði oft 

mistök í samskiptum þar sem erfitt væri að komast hjá samskiptum. Ég sagði að 

ég hefði oft sagt eitthvað óviðeigandi við samstarfsfólk mitt og enn oftar við 

fjölskylduna mína. Ég sagði þeim frá því að það hefði tekið mig rosalega mörg ár 

að læra að það væru ekki allir eins og ég og vildu fá samskipti umbúðalaus sem 

olli oft stórum mistökum og vanlíðan hjá mér og öðrum. Krakkarnir voru hissa og 

sögðu lítið en ég sá á svipum þeirra að þeir voru hissa. (Rannsóknardagbók, 4. 

desember 2019)  

Ég hef tekið eftir því að stelpurnar í árganginum eiga erfiðara með að gera mistök en 

strákarnir. Þær virðast stressaðri og uppteknari af því að mistök séu veikleiki og ef þær gera 

mistök séu þær ekki að standa sig. Þær virðast gera miklar kröfur til sín og eru stöðugt að 

reyna að standa undir þeim, en kröfurnar eru óraunhæfar og þeim getur í raun ekki annað en 

mistekist. Dagný er gott dæmi um stúlku sem langar að tileinka sér hugarfar vaxtar en á erfitt 

með að gera mistök. Við höfum rætt þessi mál mikið og hún leggur sig eftir því að spjalla um 

hugarfar vaxtar. Dagný sagði:  

Ég veit alveg að það er gott fyrir mig að gera mistök og ég veit að ég græði á 

þeim, ég get samt ekki reynt að gera mistök. (Rannsóknardagbók, 6. desember 

2019) 

Foreldrar Dagnýjar eru mjög meðvitaðir um þetta í fari hennar og vilja hjálpa henni út úr 

þessu. Þeir eru mjög stoltir af árangri hennar og tíunum sem hjálpar líklega ekki til, því 

Dagnýju langar ekkert meira í heiminum en að gera foreldra sína stolta. Dagný sagði í 

foreldrasamtalinu að hún ætti bara erfitt með að gera mistök. Við ræddum það og ég spurði 
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hana hvort það væri eitthvað sem hún gæti gert sem hún hefði aldrei gert áður og gæti 

mögulega gert mistök við ef hún prufaði.  

Dagný hugsaði sig lengi um og sagði að það væri mjög margt sem hún hefði ekki 

prófað og gæti gert mistök við að prófa. Við ræddum um að hún skyldi skoða 

þetta og reyna að finna eitthvað sem hún hræddist við að gera mistök við og 

prófa. Þrátt fyrir að Dagný standi sig vel í öllu þá er hún mjög upptekin af 

einkunnum og að hún standi sig vel ... ... Það væri rosalega gaman að geta haldið 

áfram að kenna stúlkunni því það tekur örugglega tíma að vinda ofan af þessu 

með henni. (Rannsóknardagbók, 19. janúar 2020) 

Önnur stúlka sem hefur átt erfitt með að gera mistök er Bergrún. Í haust grét hún oft og sá 

ekki fram á að standa undir eigin áætlunum sem oft á tíðum voru óraunhæfar. Hún leit á 

smæstu mistök sem stórmál og bugaðist nánast daglega yfir því sem öðrum þótti léttvægt. 

Ég ræddi mjög fljótlega opinskátt við hana um mistök og mikilvægi þeirra 

Ég átti gott samtal við Bergrúnu í dag. Ég hélt áfram að ræða við hana eftir 

myndbandið um mistökin með Kötu og Dojo. Ég ræddi við hana um hvort aðrir 

mættu gera mistök og henni fannst það allt í lagi. Ég ræddi þá við hana um hvort 

hún mætti gera mistök og henni fannst það ekki eins mikið í lagi. Hún sagði líka 

að hún gerði miklu oftar mistök en aðrir og þau væru líka miklu stærri. Hún væri 

bara alltaf að klikka á einhverju. Ég sagði við hana að það væri nú heppilegt fyrir 

okkur báðar, ég fengi þennan frábæra nemanda í bekkinn til mín sem kynni að 

gera mistök og væri pottþétt þá að búa til allskonar tengingar í heilanum alla 

daga og hún heppin að vera með svona miklar og góðar tengingar af öllum 

þessum mistökum. Henni fannst þetta fyndið og ég held að hún hafi aðeins tekið 

þetta til sín. Hún var í það minnsta mjög hugsandi eftir samtalið. 

(Rannsóknardagbók, 17. október 2019) 

Eftir þetta spjall okkar Bergrúnar í haust hef ég rætt reglulega við hana um mistök og bent 

henni á þegar hún hefur verið að bugast að það geti verið erfitt að búa til nýjar tengingar í 

heilanum. Í foreldrasamtölunum í janúar ræddi ég við Bergrúnu um framfarir hennar í haust.  

Ég ræddi við Bergrúnu og foreldra hennar í viðtalinu í dag um hvað sé mikill 

munur á henni. Foreldrar hennar sögðust einnig sjá miklar framfarir og sögðu að 

greinilegt að Bergrúnu líði betur. Hún gráti mun minna og taki áskorunum betur. 

Þeir sögðu að Bergrún væri líka miklu harðari af sér á æfingum og kvartaði miklu 

minna undan því hvað hún væri alltaf léleg og hvað hún gerði mikið af mistökum. 



 

53 

Hún sagði sjálf að henni þætti hún ekki gera eins mörg mistök og væri bara miklu 

betri í skólanum núna. (Rannsóknardagbók, 19. janúar 2020) 

Sem lið í því að hjálpa nemendum að fallast á að mistök séu eðlilegur þáttur náms og koma 

til móts við nemendur með námsefni sem gerir það að verkum að þeir þurfa að ströggla og 

gera mistök hef ég lagt erfiðara námsefni fyrir nokkra nemendur sem ég taldi að það þyrftu. 

Mismikil ánægja hefur verið með þetta, enda þessir nemendur vanir að svífa í gegnum 

námsefnið eins og í göngutúr í fallegu veðri.  

Dagný var ekki ánægð í dag. Hún átti erfitt með stærðfræðiprófið sem ég lagði 

fyrir hana. Hún missti kúlið og kom til mín, útgrátin. Ég vissi alveg af hverju hún 

hafði grátið – og hún vissi alveg að ég vissi það! Hún sagði að hún vissi alveg að 

hún ætti að geta þetta en bara hún gæti þetta ekki. Hún sagði að hún gerði alltaf 

mistök aftur og aftur og gæti bara ekkert gert í þessu prófi, það væri bara alltof 

erfitt. Ég sagði henni að leggja prófið frá sér og ná andanum og byrja svo bara 

aftur. Hún gerði það. Kom svo aftur grátandi og sagði að þetta gengi ekki og 

spurði hvort dæmið væri rétt hjá sér. Ég sagði að hún væri á réttri leið en hún 

hefði gert mistök, hún þyrfti að skoða þetta betur. Hún grét meira. Ég spurði 

hana hvort hún þyrfti aftur hvíld og hún sagði að það væri best á meðan hún væri 

að jafna sig. Hún hvíldi sig og koma í þriðja sinn og sótti prófið. Hún skilaði síðan 

prófinu, útgrátin en pínu hýrari. Skilaði prófinu og sagðist kunna þetta. 

(Rannsóknardagbók, 12. febrúar 2020) 

Síðustu ár höfum við teymisfélagarnir lagt áherslu á að skila prófum til baka þegar við 

erum búnar að fara yfir þau og láta nemendur vinna með það sem ekki gekk vel. Ég hélt því 

áfram í vetur en lagði áherslu á það þegar ég fór yfir prófin með hverjum og einum að benda 

á mistök eða biðja nemendur að finna hvar þeir gerðu mistökin. Mér hefur fundist þetta efla 

nemendur og að þeir rýni betur í ferlið en ekki eingöngu einkunnina. Mér finnst samtal sem 

fór fram í bekknum mínum staðfesta að þessi aðferð skili árangri. 

Dagný: Erla hvað fékk ég út úr stærðfræðiprófinu? 

Eva: Dagný, þú átt ekkert að vera að spá í tölu, þú átt að skoða villurnar þínar 

Stefán: hún á að skoða líka hvað hún gerði rétt, ekki bara villurnar og líka 

markmiðin. (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020) 

5.2.5 Heilinn  

Næsta verkefni var um heilann. Í upphafi er gott að skoða fyrst hvað nemendur vita og 

byggja svo kennsluna á því. Ég spurði yfir hópinn hvað nemendur vissu um heilann og voru 
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nokkrir nemendur með ansi margar staðreyndir á hreinu. Sigga og Halla (Rannsóknardagbók, 

8. janúar 2020) fannst frekar barnalegt að spyrja svona, sögðu að allir vissu hvernig heilinn 

virkaði. Sögðu að hann notuðum við til að stjórna öllu, augum, tali, hreyfingum og 

hugsunum. Nokkrir vissu einhver atriði og töluðu hvað mest um að heilann notuðum við til 

að hugsa og tala. Enn aðrir vissu lítið sem ekkert og því ákvað ég að útskýra heilann nokkuð 

nákvæmlega. Ég sagði frá því að hann væri líffæri eins og hjarta og nýru, hann skiptist í tvö 

heilahvel sem skiptust svo í marga hluta, þessir hlutar væru; framheili, hvelaheili, litli heili, 

dreki, möndlungur og heilastofn. Ég sagði þeim að þessir hlutar ynnu bæði einir og sér og svo 

allir saman og hjálpuðu okkur að læra og þroskast. Næst sýndi ég þeim myndband um 

heilann af síðu Sci show kids (2016, 8. nóvember) sem heitir Use your brain. Við ræddum 

myndbandið og sköpuðust góðar umræður. Nemendum fannst útlit heilans almennt 

áhugavert. Beggi sagði:  

Vá ég hélt að hann væri miklu þyngri, hausinn á mér er frekar þungur. 

(Ransóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Víkingur sagði:  

Grape, er það eins og appelsína? Er heilinn í manni bara eins og appelsína? 

(Ransóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Og Jana bætti við:  

Oj er heilinn svona mjúkur og slepjulegur, er hann eins á litinn í dökku fólki? 

(Ransóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Halla og Sigga (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) fannst þetta enn mjög barnalegt og 

myndbandið um eitthvað sem allir ættu að vita. Ég held að þeir hafi að einhverju leyti rétt 

fyrir sér en myndbandið sýndi á stuttum tíma margt nytsamlegt og tók saman ýmislegt sem 

gott var að rifja upp, en á sama tíma held ég að það henti ekki eldri börnum en 10-11 ára. 

Eftir myndbandið notaði ég eina glæru þar sem ég var búin að setja þversniðsmynd af heila 

ásamt upplýsingum um helstu parta hans. Ég útskýrði hvaða hlutverki hver partur þjónaði og 

við ræddum um hvað myndi gerast ef þessir partar myndu á einhverjum tímapunkti bila eða 

ekki virka eins og þeir ættu að gera. Miklar umræður sköpuðust og fannst mér „kvikna ljós“á 

andliti margra. Ótrúlega mörg börn sátu og horfðu á mig með stórum augum og ég sá að það 

var mikið hugsað. Þegar ég útskýrði að möndlungurinn væri eins og tilfinningastjórnstöð 

sagði Kristín:  
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Vá möndlungurinn í mér hefur greinilega verið eitthvað bilaður á þriðjudaginn. Ég 

réð ekkert við mig, ég var bara alveg brjáluð við mömmu og svo leið mér 

ömurlega allan daginn í skólanum og svo fór ég grátandi heim og réð ekkert við 

hvað ég grét mikið. Ég var svona allan daginn og bara alltaf að gráta eða segja og 

gera eitthvað sem ég réði ekki við. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Ég fékk að heyra margar sögur af foreldrum sem höfðu atvinnu af því að vinna með fötluðum 

og spurningar um hvort fatlanir væru af völdum heilabilunnar. Við ræddum um mikilvægi 

þess að passa heilann og nota hjálma og öryggisbelti. Eftir umræður um ýmsar fatlanir og slys 

unnu nemendur verkefni um heilann. Þeir byrjuðu á því að lita þversniðsmynd af heila eins 

og á glærunni og skráðu nöfn heilapartanna sem við höfðum rætt um. Næst áttu þeir að 

skrifa við hvern hluta reynslu eða upplifun sína sem tengdist honum (Viðauki E). Ég gekk á 

milli og ræddi við nemendur meðan þeir gerðu verkefnið og átti gott spjall við nokkra. Eva (8. 

janúar 2020) sagði að það hefði reynt mikið á framheilann í sér þegar hún hefði þurft að taka 

ákvörðun um hvort hún ætlaði að búa hjá mömmu eða pabba. Ég spurði hana hvort hún 

hefði virkilega þurft að taka ákvörðun eða hvort hún hefði mátt segja álit, því þar væri munur 

á. Hún sagði að hún hefði átt að velja en hefði sagt að hún vildi ekki velja. Hún fékk þá þau 

svör að það væri í verkahring hennar að velja á milli. Eva sagði:  

Mér finnst að börn eigi ekki að velja hvar þau búa. Mér fannst það ósanngjarnt að 

ég hafi þurft að velja hvort ég ætlaði að búa hjá mömmu eða pabba ... ... og mér 

fannst mjög erfitt að taka þessa ákvörðun ... ... og núna segir þú að framheilinn í 

okkur sé ekki þroskaður og við getum ekki tekið mjög stórar ákvarðanir nema fá 

hjálp. Ég vissi að ég ætti ekki að þurfa að gera þetta. (Rannsóknardagbók, 8. 

janúar 2020) 

Ég ræddi þetta við Evu og sagði að stundum væru foreldrar ekki heldur í jafnvægi og þetta 

hefði kannski verið eina leiðin sem þeir sáu þegar þetta var ákveðið. Ég velti þó fyrir mér 

hvort Eva hefði náð sínu fram ef hún hefði vitað þetta með framheilann. Hvort hún hefði 

staðið fastar í fæturna gegn foreldrum sínum og sagt að hún þyrfti hjálp því framheilinn 

hennar væri ekki nægilega þroskaður til að taka svona erfiða ákvörðun. Ég held að foreldrar í 

skilnaðarbrasi beiti ekki alltaf þeirri rökhugsun sem annars væri notuð og með líffræðilegum 

ábendingum mætti kannski fá þá til að íhuga betur hvað þeir eru að gera. Helga sagðist líka 

hafa þurft að velja og það hefði verið mjög sárt.  

Ég valdi fyrst mömmu og flutti með henni í burtu en svo saknaði ég pabba svo 

mikið að ég bað um að fá að fara aftur til hans. Ég fékk að fara og núna sakna ég 
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mömmu. En mér finnst þetta betra. Ég held að ég fari kannski aftur seinna til 

mömmu. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Flestir nemendur voru þó með mun hversdagslegri dæmi um erfiðar ákvarðanir eins og 

Þórey (mynd 11) (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) sem þurfti að ákveða hvort hún ætlaði 

að æfa dans eða fimleika þar sem ekki var  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hægt að velja hvoru tveggja. Þegar nemendur áttu að skrifa við möndlunginn einhverja 

minningu þar sem þeir hefðu verið mjög spenntir, hræddir eða glaðir töluðu langflestir um 

jákvæðar tilfinningar eins og Ari sem var svo spenntur að fá nýjan síma (mynd 13) 

(Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) og Hafrún sem var spennt fyrir því að fara í tívolí (mynd 

12) (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Hafrún, 8. janúar 2020 Mynd 12. Þórey, 8. janúar 2020 

Mynd 13. Ása, 8. janúar 2020  Mynd 14. Ari, 8. janúar 2020 
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Þegar kom að því að skrifa um eitthvað mikilvægt 

sem nemendur hefðu lært í skólanum fannst mér 

þeir ekki íhuga spurninguna mjög mikið og nefndu 

sumir eitthvað sem þeir höfðu lært fyrr um daginn 

eða fyrr í vikunni eins og Ása nefndir stærðfræði 

(mynd 14) (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) og 

Bjarni þyngd (mynd 15) (Rannsóknardagbók, 8. 

janúar 2020). Aftur á móti taldi Þórey (mynd 11) 

(Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) mikilvægt að 

hafa lært að lesa og sagði að allt hitt hefði hún ekki 

getað lært án þess og minnir mig á verkefnið og 

umræðuna þar sem að maður þurfi að byrja á því að 

læra eitthvað og svo byggja svo þar ofan á. Í heildina var þetta gott verkefni og mín upplifun 

var sú að nemendur hefðu kynnst heilanum og hvernig hann virkar.  

Ég var ánægð með hugarfars tímann í morgun. Ég upplifði að krakkarnir hefðu 

áttað sig betur á heilastarfseminni og hvernig heilinn hjálpar þeim í mismunandi 

aðstæðum dags daglega. Ég held að sumir hafi ekki íhugað áður hvernig allt 

funkerar í líkamanum og hversu fullkomin við erum og auðvitað á sama tíma ekki 

hugleitt það hvað gerist ef eitthvað bilar. Markmiðið með verkefninu var að 

krakkarnir fengju að kynnast þessu líffæri betur og um leið tilraun til að gera þau 

meðvitaðri um allt sem þau geta stjórnað og gert sjálf. Auðvitað voru ekki allir 

ánægðir í upphafi og ég fann að ég var ekki alveg örugg með mig því ég lét þá 

Halla og Sigga fara pínu í taugarnar á mér, eitthvað sem ég er ekki vön að gera. Í 

það minnsta voru allir vinnusamir og lögðu sig fram við að lita og skrifa um 

heilann. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020) 

Ég fann að óöryggi mitt var enn til staðar þó það bæri minna á því en upphafi. Ég hef 

aldrei áður kennt um heilann og upplifði mig ekki góða í því. Þegar þeir Halli og Siggi byrjuðu 

að setja út á kennsluna fann ég hvað ég var viðkvæm fyrir gagnrýni og fór í vörn. Ég hefði 

þurft að undirbúa mig betur og vera öruggari. Ég fann líka að ég var pínu strekkt því ég var að 

vanda mig að muna allar samræður og lesa í andrúmsloftið jafn óðum. Ég held að næst þegar 

ég kenni þetta verði ég öruggari um að ég sé að gera rétt og tilbúnari að svara gagnrýni.  

Kennsla um heilann er mikilvæg og líklega dugir þessi kennsla ekki ein og sér. Ég hengdi 

upp myndirnar með von um að það yrði til þess að nemendur skoðuðu þær af og til og velti 

því áfram fyrir sér hvernig heilinn þeirra starfaði og hvernig þeir gætu sjálfir haft áhrif á það. 

Það er líka auðveldara fyrir mig að vitna í verkefnið ef það er alla daga fyrir augum okkar. Það 
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nýttist mér fljótlega þegar Hlynur (Rannsóknardagbók, 12. janúar 2020) lenti í áflogum í 

frímínútum og var mjög ósáttur við hegðun félagans sem hafði „byrjað“. Við ræddum þetta 

fram og aftur og komumst ekki að neinni niðurstöðu því allt var hinum að kenna og Hlynur 

gerði ekkert, nema auðvitað að verja sig með því að lemja hinn harkalega. Ég spurði hann 

hvaða heilasvæði hefði ráðið för í þessum samskiptum. Hann var fljótur að segja 

möndlungurinn því hann væri tilfinningastjórnstöð og félaginn hefði alveg misst stjórn á 

tilfinningunum sínum. En eftir smá umhugsun sagði hann: 

Heyrðu ég held að málið sé að Dagur er ekki með þroskaðan framheila og gerði 

þetta án þess að hugsa og taka ákvörðun og eiginlega.., fouck ég líka. 

(Rannsóknardagbók, 12. janúar 2020) 

Við þetta varð allur vindur úr Hlyni og hann áttaði sig á því að hann væri jafn sekur og félagi 

hans þrátt fyrir að sá hefði „byrjað“. Hlynur jafnaði sig fljótt og þeir félagar ræddu saman og 

gerðu upp mál sín. Vanalega hefði Hlynur ekki viðurkennt hlut sinn eða í það minnsta tekið 

mun lengri tíma í það, sem hefði þá bitnað á líðan hans og námi. 

5.2.6 Taugafrumur  

Áfram hélt ég með kennsluna. Næsti tími snerist um taugafrumur. Þær eru nokkuð flókin 

fyrirbæri þannig að ég stiklaði á stóru með mína sjöttu bekkinga. Ég notaði mynd af tauga-

frumu og fór í gegnum heiti og virkni. Ég ræddi það síðan við nemendur af hverju ég væri að 

kenna þeim um taugafrumurnar og hvernig það myndi nýtast þeim. Ég útskýrði enn betur 

hvernig tengingarnar myndast og styrkjast þegar þær eru notaðar. Ég sagði þeim frá mynd-

líkingunum bæði um kaðalinn og skóginn. Myndlíking við skóg þar sem alltaf sama leiðin er 

gengin aftur og aftur og það myndast stígur. Stígurinn verður breiðari og betri eftir því sem 

hann er genginn oftar. En kannski viljum við fara nýja leið (ný reynsla, læra nýtt) og þá 

þurfum við að byrja á nýjum stíg. Fyrsta ferðin getur verið erfið og maður dettur (gerir 

mistök) en svo eftir því sem maður fer oftar verður það auðveldara og auðveldara. Til þess 

að læra eitthvað nýtt þarf maður að endurtaka og endurtaka, gera mistök og halda áfram. 

Stundum þarf maður að bakka og stundum er maður fastur á sama stað í einhvern tíma. 

Taugafrumur eru líka eins og kaðall. Þegar maður býr til kaðal tekur maður fyrst fíngerða 

þræði og fléttar eða snýr saman. Því næst tekur maður fleiri þræði og bætir við, alveg þangað 

til kaðallinn er orðinn nægilega sver og sterkur. Nemendur höfðu reynslu úr textiílmennt og 

vissu nákvæmlega um hvað ég væri að tala. Við horfðum síðan á myndband um taugafrumur 

sem sótt var á síðu Neuroscientifically Challenged (2014, 22. júlí) um taugafrumur og sem 

heitir 2-Minute Neuroscience: The Neuron. Umræður eftir myndbandið voru ekki miklar. 

Myndbandið var ekki flókið en öll þessu nýju orð flæktu málið og fannst mér nemendur 

frekar uppteknir af orðunum en því hvernig taugafruman virkaði. Næst leitaði ég í smiðju 
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vina minna Kötu og Dojo (e.d.) og við horfðum á myndband þeirra um taugarfrumur The 

mysterious world of neurons. Þetta myndband hitti betur í mark en það fyrra og spunnust 

ágætar umræður eftir áhorfið. Útgangspunkturinn í myndbandi Kötu og Dojo var sá að til að 

búa til tengingar þarf að gera eitthvað sem reynir á og maður gerir mögulega mistök við. Við 

ræddum hvað nemendur gerðu sem reyndi á og myndi mögulega mynda tengingar. Ýmsar 

frásagnir og vangaveltur komu fram. Eva sagði:  

Mér finnst erfitt að lesa upphátt fyrir bekkinn, ég er svo hrædd um að allir heyri 

hvað ég er léleg og ég geri mistök. Er ég þá að búa til tengingar þegar ég les 

upphátt? (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020) 

Helga sagði:  

Mig langar að verða betri í hokkí og til þess að búa til hokkítengingar í hausnum 

þarf ég að hugsa „hvernig á ég að skora“ eða „hvernig get ég bremsað“ og æfa 

mig svo. Ég geri oft mistök þegar ég ætla að skora og bremsa og mér er alveg 

sama og núna veit ég að það hjálpar mér að verða betri. (Rannsóknardagbók, 5. 

febrúar 2020) 

María bætti við: 

Ég þarf að verða betri í kurteisi, ég er oft ókurteis án þess að fatta það. Ég ætla að 

æfa það með því að setjast niður og tala við aðra og reyna að gefast ekki upp. Ég 

gefst stundum upp þegar mér finnst óþægilegt. (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 

2020) 

Og Hafdís sagði:  

Til að búa til tengingar þarf ég fyrst að læra að það er í lagi að gera mistök. Mér 

finnst erfitt að gera mistök þó ég sé að reyna að læra að það sé í lagi. Ég þarf að 

æfa mig í að gefast ekki upp þegar mig langar til eins og í blaki. Mig langar að 

verða betri í blaki og mig langar oft að gefast upp þegar mér gengur ekki vel en 

ég er að æfa mig að gefast ekki upp og þjálfarinn minn verður reiður þegar ég 

gefst upp. (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020) 

5.3 Nemendur  
Í upphafi velti ég því mikið fyrir mér hvernig hugarfar hver og einn nemandi hefði tileinkað 

sér. Margir nemendur eru uppteknir af einkunnum og hraða á meðan aðrir velta ferlinu og 
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útkomunni fyrir sér. Á haustdögum lögðum við fyrir útiverkefni í árganginum þar sem þessi 

munur kom skýrt í ljós.  

Í vikunni vorum við í náttúruskoðun og áttu nemendur að taka myndir af 12 fyrir 

fram gefnum atriðum í náttúrunni: blómum, flugu, sól o.s.frv. Valur var mjög 

upptekinn af því að taka fallegar myndir og sjá sem flest á meðan Jón hugsaði 

bara um að klára fyrstur verkefnið og vera í fyrsta sæti þrátt fyrir að þetta hafi 

ekki verið nein keppni. Það var fleira í kaflanum sem lýsti þessum mun svo vel og 

hvernig þessir tveir drengir fittuðu alveg inn í það. (Rannsóknardagbók, 13. 

september 2019) 

Ég hef velt því mikið fyrir mér hvort kynning mín á hugarfari vaxtar hafi áhrif á nám nemenda 

minna. Ég ræddi það í upphafi að mér þætti þeir áhugalausir og læra frekar fyrir mig og 

foreldra sína en af því þeir vildu læra og langaði til þess. Nemendur tóku vel í alla vinnu 

tengda hugarfari vaxtar og spurðu stundum hvort og hvenær þeir myndu halda áfram að 

vinna með heilann eða horfa á Kötu og Dojo. Eftir veikindi rukka þeir mig um verkefni sem 

þeir sjá uppi á veggjum og hafa misst af. Ég hef reynt eftir bestu getu að upplýsa nemendur 

sem hafa misst úr þó þeir fái ekki alveg sömu innlögn og aðrir. Eftir mikinn veikindakafla 

ákvað ég að setja nemendur í að kenna þeim sem misst höfðu úr og fylgdist með hvernig 

þeim gekk. María hafði verið veik í viku og misst af kennslunni um heilasvæðin. Hún var 

svekkt og bað ég Bergdísi og Hlyn að segja henni frá kynningunni um heilasvæðin. Þau leystu 

verkefnið af stakri snilld sem fullvissaði mig um að ýmislegt úr kynningunni sæti eftir hjá 

nemendum. Bergdís tók af skarið í flestu en Hlynur virtist vita þetta allt jafn vel og hún og 

staðfesti yfirleitt allt sem hún sagði.  

Bergdís: Skvo myndin er af heila sem er skorinn í tvennt. Við sjáum alveg allt í 

heilanum en bara helminginn. Heilinn er með allskonar svæði sem við notum til 

að gera mismunandi með. 

Hlynur: Já heilinn er ógeðslegur á litinn eiginlega eins og gubb og hann er líka eins 

og puttarnir á manni verða eftir ótrúlega langa sundferð.  

Bergdís: Það sem er fremst á heilanum, eiginlega enninu lituðum við gult og er 

framheili. Þar tekur maður ákvarðanir og ef gula svæðið er bilað getur maður ekki 

tekið ákvarðanir og gerir oft einhverja vitleysu. 

Hlynur: Já t.d. ef maður ræðst á einhvern þá er það oft gula svæðið sem er ekki 

þroskað. (Rannsóknardagbók, 30. janúar 2020) 
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Svona héldu þau áfram og útskýrðu allt fyrir Maríu og nánast endurtóku kennslustundina, 

bæði það sem ég hafði sagt og þær umræður sem höfðu farið fram. Þegar kemur að öðru 

námi er það upplifun mín að nemendur taki meiri ábyrgð á námi sínu en áður.  

Ég held að ég hafi bara aldrei lent í þessu á mínum 15 ára kennsluferli. Það eru 

búin að vera mikil veikindi, reyndar bara eins og gengur og gerist í janúar, ekkert 

nýtt við það. En ég fékk tölvupóst frá fjórum foreldrum um hvernig þeir gætu 

nálgast námsefni barnsins. Vanalega hafa hvorki börn né foreldrar verið að spá í 

námsefni þegar börnin eru veik. Ég held að nemendurnir sjálfir séu að spá í þetta, 

að þeir séu að spá í að þeir séu að missa úr og vilji ekki missa af vegna veikinda. 

Þetta tel ég vera vísbendingu um að ég og hugarfar vaxtar hafi náð til einhverra 

barna. Ég hugleiddi það í upphafi verkefnisins og skrifaði örugglega um það í 

inngangi að ef ég næði til einhverra barna, einhver reyndi meira eða betur þá 

væri ég sátt. Kannski er þetta merki um nákvæmlega það! (Rannsóknardagbók, 

26. janúar 2020) 

 

Enn halda veikindin áfram og enn halda foreldrar áfram að hafa samband út af 

námsefni fyrir börnin sín. Pabbi Möggu kom við áðan og sagðist ekki hafa 

upplifað þetta áður. Magga hefði verið mjög upptekin af því að hún væri að missa 

úr og þyrfti bækurnar heim. Hann sagði að reynslan af sínum börnum væri sú að 

hingað til hefðu veikindi verið ljómandi ástæða til að vera eftir á í námsefni. 

Pabbi Vals hringdi líka og bað mig um að setja stærðfræðibækurnar hans Vals í 

töskuna hjá bróðir hans. Valur hefði sagt við pabba sinn að mikilvægt væri að 

reyna á sig og liggja ekki bara upp í sófa og hvíla heilann og til þess þyrfti hann 

stærðfræðibækurnar sínar. (Rannsóknardagbók, 7. febrúar 2020) 

Í janúar voru foreldrasamtöl og í undirbúningi þeirra renndi ég yfir nemendur mína með 

hugarfar vaxtar í huga. Ég hugsaði um hvern og einn og bar saman við þá reynslu sem ég 

hafði þegar af hugarfari vaxtar og þeim. Ingibjörg er dæmi um barn sem hefur tileinkað sér 

hugarfar vaxtar í vetur. Hún vill standa sig vel og hugsar núna minna um lokaniðurstöðuna og 

einkunnir og spáir lítið í hvað öðrum finnst. Hún fer sínar leiðir og finnur leiðir ef þær eru ekki 

augljósar.  

Ég finn mikinn mun á Ingibjörgu, hún þurfti alltaf að fá staðfestingu á að hún væri 

á réttri leið í öllu sem hún var að gera. Hún spurði nánast við hvert dæmi sem 

hún reiknaði hvort hún væri að gera rétt eða hvað hún ætti að gera. Núna spyr 

hún mun sjaldnar um hjálp og nokkuð oft gerist það að hún biður um hjálp en 
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segir svo, „æji nei ég er búin að fatta þetta“. Hún leggur meira á sig og hefur 

minni áhyggjur af því að hún sé að gera mistök. (Rannsóknardagbók, 21. janúar 

2020) 

Eftir að hafa hugleitt foreldrasamtölin í janúar áttaði ég mig á því að líklega væri meiri 

vinnusemi í bekknum mínum en áður. Ég fór yfir punktana sem ég hafði skrifað fyrir viðtölin 

og sá að ég hafði skrifað við mjög fáa nemendur að þeir þyrftu að nýta tímann betur og auka 

afköstin. Ég ræddi þetta við rannsóknarvini mína og spurði hvort þeir hefðu upplifað svipað. 

Þeir höfðu ekki hugleitt þetta sérstaklega en eftir nokkrar umræður voru þeir sammála mér 

um að almennt væri meiri vinnusemi og fleiri nemendur að spá í hvort þeir væru á réttum 

stað og hvort þeir væru að sinna sínu hlutverki í náminu.  

Ég ræddi við Kötlu og Björgu dag um hvort þær finndu einhvern mun á áhuga og 

vinnusemi og hvort umræða um þessa hluti hefðu verið áberandi í 

foreldrasamtölunum. Í fyrstu fannst þeim það ekki endilega en svo þegar við 

ræddum þetta áfram voru nokkrir punktar sem leiddu þær áfram og jú þeim 

fannst það líklegra að vinnusemi hefði aukist. Svo ræddum við einstök börn og 

vorum sammála um að afstaða margra í sambandi við að fara heim með það sem 

er ólokið á föstudögum hafi breyst mikið. Við vorum sammála um að þeir sem 

voru alltaf ósáttastir við að þurfa að fara heim með ólokið á föstudögum og 

kenndu ýmsu öðru um en sjálfum sér væru farnir að fara heim með óklárað án 

þess að segja nokkuð. Ein sem hefur grátið yfir óloknum áætlunum er farin að 

segja frá því að hún hafi sett bækurnar í töskuna í stað þess að gráta yfir því að 

þurfa þess. (Rannsóknardagbók, 29. janúar 2020) 

Í kjölfarið ræddum við hvort aukinn áhugi á námi og vinnusemi hefði áhrif á bekkjarandann. 

Við vorum vissar um að bekkjarandinn hefði lagast þó við hefðum ekki gert neinar formlegar 

mælingar.  

Björg: Á meðan þau eru að læra, þá er auðvitað ekkert vesen.  

Katla: Þú meinar þegar þau eiga að læra og eru að læra? 

Ég: Já nákvæmlega. Eins og þegar við vorum í Snorra sögu og Pixton. Allir að 

vinna saman glaðir og kátir og allir svo jafnir eitthvað. 

Björg: Já 

Ég: En eru þau ekki orðin duglegri að vinna saman, svona almennt? 

Katla: Jú jú held það, þau hafa líka þroskast í vetur. 

Ég: Já en ætli þau hræðist minna að gera mistök og geti því unnið betur saman? 

Katla: Auðvitað hjálpar það, ef það er málið. 
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Björg: Það gæti alveg verið málið. (Rannsóknardagbók, 29. janúar 2020) 

Eitt af því sem ég tók eftir hjá nemendum mínum var aukið sjálfstæði þegar kom að námi. 

Mér finnst nemendur mínir vera ábyrgari fyrir námi sínu og á sama tíma sýna meira 

frumkvæði.  

Mér finnst svo mikill munur frá því í haust. Þá var ég einhvern vegin alltaf að 

draga krakkana áfram, ýta á þau að halda áfram og klára og upplifði mig oft sem 

einhverja norn eða verkstjóra yfir hópi starfsmanna sem þráðu ekkert meira en 

að vera einhversstaðar annarsstaðar! Núna finnst mér þau spá mikið í það hver 

áætlun vikunnar sé, hvað þarf að klára og hvað þarf að gera í vikunni. 

(Rannsóknardagbók, 27. janúar 2020) 

 

Í morgun voru níu nemendur í árganginum búnir með stærðfræðiáætlun 

vikunnar. Ég skoðaði áætlanirnar og sá að þær voru í algjöru samræmi við síðustu 

áætlanir og hefðu þessir nemendur miðað við vinnuhraða haustsins þurft að nota 

alla stærðfræðitíma vikunnar til að klára en ekki þrjá tíma. Þetta voru allskonar 

nemendur, ekki bara þeir samviskusömu. Vonandi er þetta komið til að vera og 

snúist um vinnusemi og ábyrgð á eigin námi. (Rannsóknardagbók, 3. febrúar 

2020) 

Ég hef tekið eftir einu sem mér finnst skipta mjög miklu máli í samskiptum í 

umsjónarhópnum mínum. Mér finnst eins og meira traust og meiri umhyggja sé meðal 

nemenda. Margir eru óhræddari við að gera mistök og farnir að vinna með fleiri nemendum 

en sínum bestu vinum. En það sem stendur upp úr þessa dagana er traustið.  

Á bekkjarfundinum í dag ræddum við allskonar veikindi og þá helst geðræn 

veikindi. Við ræddum mikið um að geðræn veikindi væru ekki valkvæð og þó þau 

sjáist ekki eru þau samt raunveruleg. Upp úr þessari umræðu spruttu umræður 

um skemmdir í heila sem gætu valdið allskonar veikindum og erfiðleikum. Kristín 

kom svo til mín og hvíslaði því að mér að hún vildi að ég myndi segja frá 

greiningarferlinu hennar. Ég minnti krakkana á trúnaðinn sem er aðalsmerki 

bekkjarfunda og sagði þeim að ég ætlaði að segja þeim frá viðkvæmu máli. Ég 

sagði þeim svo frá því hvað Kristín væri búin að eiga erfitt alla sína skólagöngu. 

Hvað hún hefði átt erfitt með að einbeita sér og t.d. í vetur hefðu þau oft orðið 

vitni að því að ég væri að leita að henni því hún hefði svo oft horfið úr 

lestrartíma. Ég sagði þeim að nú væri hún búin að fá greiningu og væri byrjuð að 



 

64 

taka lyf og liði pínu illa af þeim en væri samt ánægðari svona. Áður en ég vissi af 

voru allar greiningar í hópnum komnar upp á borðið og miklar umræður um hvað 

við værum öll mismunandi. Ég held að nokkrum hafi létt mikið við þetta. 

(Rannsóknardagbók, 6. febrúar 2020) 

Ég fékk fleiri vísbendingar um aukið traust í hópnum þegar við vorum enn eina ferðina að 

ræða um mistök. Dagur var með orðið og sagði:  

Erla þetta er alveg eins og þegar þú ert að lesa fyrir okkur. Ég hef oft séð þegar 

við eigum að fylgjast með að þú lest ekki alltaf orðin í réttri röð og stundum 

skiptir þú um orð og segir orð sem þýða það sama en eru ekki í bókinni. Þegar þú 

ert að lesa fyrir okkur í nestinu og við sjáum ekki hvað þú ert að lesa tek ég aldrei 

eftir þessu. Þetta er örugglega af því þú ert lesblind. (Rannsóknardagbók, 12. 

febrúar 2020) 

Ýmsar vísbendingar eru um að nemendur haldi áfram að hugsa um hugarfar vaxtar og 

það sem þeir lærðu. Þegar við vorum á leið heim úr Hlíðarfjalli eftir kaldan útivistardag 

heyrði ég til dæmis í nokkrum stúlkum ræða saman framar í rútunni. Þær vissu ekki af mér, 

eða veittu mér í það minnsta ekki athygli, og ég heyrði ekki upphaf samtalsins eða hver sagði 

hvað. Ég byrjaði að hlusta þegar ég heyrði: 

Stelpa 1: vá hvað ég vildi að það væri þannig að maður fæddist með alla 

hæfileikana, ég vildi að maður gæti bara verið búinn að æfa sig í öllu strax 

Stelpa 2: já ég er sammála, mér finnst enn þá erfitt að gera mistök og vildi að ég 

þyrfti ekki að æfa mig svona mikið í því 

Stelpa 3: já það væri frábært, maður væri þá ótrúlega góður í öllu 

Stelpa 1 eða 2: já nákvæmlega. (Rannsóknardagbók, 11. febrúar 2020) 

5.3.1 Niðurstöður úr könnun 

Ég lagði nafnlausa könnun fyrir nemendur í árganginum í október 2019 og aftur í febrúar 

2020. Ég lagði mikla áherslu á að þeir segðu sínar skoðanir og ekkert væri rétt eða rangt. Í 

könnuninni voru settar fram átta staðhæfingar. Fjórar staðhæfingar endurspegluðu hugarfar 

vaxtar og fjórar staðhæfingar endurspegluðu fastmótað hugarfar. Nemendur merktu við 

hvort þeir væru sammála staðhæfingunum, hlutlausir eða ósammála. Ég flokkaði síðan 

spurningarnar eftir því hvorum flokknum þær tilheyrðu.  
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        Mynd 16. Staðhæfingar í anda fastmótaðs hugarfars haust 2019 

Stór meirihluti nemenda var sammála eða hlutlaus þegar þeir voru spurðir hvort hæfileikar 

þeirra væru eitthvað sem þeir hefðu fæðst með og hvort þeir gætu breytt því hversu 

hæfileikaríkir þeir væru. Einungis 34% nemenda töldu að bara sumir gætu orðið góðir í 

íþróttum og 18% nemenda töldu að stærðfræði væri auðveldari fyrir stráka en stelpur.  

 
         Mynd 17. Staðhæfingar hugarfars vaxtar haust 2019 

Þegar kom að staðhæfingum í anda hugarfars vaxtar voru nánast allir sammála um að 

hæfileika væri hægt að þjálfa og auka ásamt því að breyta persónu sinni. 90% nemendanna 

töldu að allir gætu lært tónlist. Samkvæmt þessari könnun höfðu langflestir nemendur þróað 

frekar með sér hugarfar vaxtar haustið 2019. Í þessum niðurstöðum gætir þó mótsagnar þar 
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sem stór hluti nemenda segir hvoru tveggja að hæfileikar séu meðfæddir og að hægt sé að 

breyta því hversu hæfileikaríkur þú ert.  

Ég lagði sömu könnun fyrir í febrúar 2020. Ég notaði sömu fyrirmæli og hafði sama hátt á.  

 
               Mynd 18. Staðhæfingar í anda fastmótaðs hugarfars í febrúar 2020 

Í febrúar töldu einungis 22% nemenda hæfileika meðfædda og 38% töldu að þeir gætu lítið 

gert í því hvernig þeir væru. 16% nemenda töldu að bara sumir gætu orðið góðir í íþróttum 

og stærðfræði væri auðveldari fyrir stráka en stelpur. 

 
           Mynd 19. Staðhæfingar í anda hugarfars vaxtar í febrúar 2020 

Eins og í haust voru allir nemendur sammála því að þeir gætu bætt sig, sama hversu 

hæfileikaríkir þeir væru, og 95% töldu sig geta breytt því hversu hæfileikaríkir þeir væru. 

Langflestir töldu að þeir gætu alltaf breytt því hvaða persóna þeir væru og að allir gætu lært 

tónlist.  
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Mynd 20. Staðhæfingar í anda fastmótaðs hugarfars. Samanburður á hausti 2019 og 
febrúar 2020 

Þegar kemur að samanburði milli þessara kannana sést glögglega að nemendur hafa færst frá 

mjög fastmótuðu hugarfari í minna fastmótað. Sérstaklega er mikill munur á svörum um 

hvort hæfileikar séu eitthvað sem maður fæðist með, þar sem 81% töldu sig fæðast með sína 

hæfileika í haust en í febrúar töldu einungis 22% að hæfileikar væru meðfæddir.  

 
Mynd 21. Staðhæfingar í anda hugarfars vaxtar. Samanburður á hausti 2019 og febrúar 
2020 
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Þegar kemur að staðhæfingum í anda hugarfars vaxtar verða litlar breytingar, enda hátt 

hlutfall nemenda sem var sammála eða hlutlaus öllum staðhæfingum hugarfars vaxtar. Helst 

er þó munur þegar kemur að staðhæfingunni um hvort allir geti lært tónlist. 90% nemenda 

töldu svo vera í haust en 98% nemenda voru því sammála í febrúar.  

Í ljós kom að svör nemenda við staðhæfingum í anda fastmótaðs hugarfars breyttust en 

svör við staðhæfingum í anda hugarfars vaxtar breyttust lítið.  



 

69 

6 Umræða  

Markmið með þessari rannsókn var að skoða hvernig vinna mín með áherslu á hugarfar 

vaxtar hefur haft áhrif á mig sem fagmann, skoða hvort vinna með hugarfar vaxtar hafi áhrif 

á bekkjaranda og hvort áhrifa gæti á áhuga nemenda á námi sínu eftir að hafa kynnst 

hugarfari vaxtar. Með starfendarannsókninni var tilgangurinn að skoða starfshætti mína og 

starfsþróun sem og að styðja nemendur mína við að taka ábyrgð á eigin námi. Lagt var upp 

með rannsóknarspurningu:  

 Hvaða áhrif hefur vinna mín með áherslu á hugarfar vaxtar á kennslu mína? 
a. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á mig sem fagmann? 
b. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á bekkjaranda? 
c. Hvaða áhrif hefur vinna með hugarfar vaxtar á áhuga nemenda á námi sínu?  

Til að svara rannsóknarspurningunni rýndi ég í eigin kennsluhætti, samskipti mín við 

nemendur mína og samskipti nemenda á milli. Ég skráði reglulega í rannsóknardagbók 

hugleiðingar mínar um fyrrgreind atriði sem og hugleiðingar um kennslufyrirkomulag, 

verkefnið sjálft og framgang. Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar greindar 

og túlkaðar með hliðsjón af þeim fræðum sem lagðar voru til grundvallar.  

6.1 Kennarinn og fagmaðurinn 
Í upphafi rannsóknar lagði ég upp með að bæta mig sem fagmann ásamt því að kynna mér og 

nemendum mínum hugarfar vaxtar. Til að bæta mig sem fagmann taldi ég mig þurfa að byrja 

á því að skoða hvað fagmaður er og spegla mig í því. Mér fannst ég uppfylla það sem til þurfti 

þegar leið á rannsóknina (Rannsóknardagbók, 7. nóvember 2019) og hafa þekkingu og færni í 

mínu fagi, vera góð í mannlegum samskiptum, sjálfstæð og sveigjanleg og leggja mig fram við 

ígrunda starf mitt sem er í samræmi við það sem Hafdís Guðjónsdóttir, (2003), Ólafur Proppé 

(1992), Ragnhildur Bjarnadóttir (1993), Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007), Sigurður Kristinsson 

(2013a) og Trausti Þorsteinsson (2003) segja um hvað sé fagmennska. Í upphafi rannsóknar 

var ég ekki svona kokhraust og hugmyndir mínar um sjálfa mig þegar ég varð hrædd og 

óörugg og efaðist um getu mína og fagmennsku sýndu vanmáttarkennd og einkenndust af 

fastmótuðu hugarfari (Rannsóknardagbók, 19. október og 31. október 2019). Ég lét 

nemendur slá mig út af laginu og sjálfstraust mitt var ekki nægilegt (Rannsóknardagbók, 8. 

janúar 2020). Það var eins og hugur minn lokaðist og ég hræddist að gera mistök og ná ekki 

þeim árangri sem ég stefndi að, sem er í takt við það sem Boaler, (2019), Brock og Hundley 

(2017), Dweck (2006), Ricci (2017), Sousa og Tomlinson (2018) og Yeager, Scott, Trzesniewski 

og Dweck (2013) segja um einstaklinga sem hafa þróað með sér fastmótað hugarfar. Faglegt 

sjálfstraust mitt jókst (Rannsóknardagbók, 7. nóvember 2019 og 23. nóvember 2019) þegar 
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líða tók á rannsóknina og upplifði ég góðar tilfinningar samfara því, sem er í takt við 

rannsóknir Valgerðar Magnúsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008). 

Samkvæmt mörgum rannsóknum er ýmis ávinningur, bæði fyrir nemendur og kennara, af 

því að tileinka sér hugarfar vaxtar og vakti það hjá mér hugmynd um að nýta 

hugmyndafræðina í þessa rannsókn (Claro, Paunesku og Dweck, 2016; Dweck, 2006, 2007; 

Trzesniewski og Dweck, 2007; Ng, 2018; Paunesku, Walton, Romero, Smith, Yeager og 

Dweck, 2015). Ég byrjaði hægt og lagði mikið upp úr því að kynna mér fræðin sem 

hugmyndafræðin byggir á (Rannsóknardagbók, 19. október 2019) áður en ég færi af stað að 

kynna nemendum mínum hugmyndafræðina. Samkvæmt Hafþóri Guðjónssyni (2008 og 

2011), Kemmis, McTaggart og Nixon (2014) og McNiff og Whitehead (2010) er það einmitt 

nauðsynlegur grundvöllur fyrir góðri starfendarannsókn. Brock og Hundley (2017), Dweck 

(2006) og Ricci (2017) tala einnig um að mikilvægt sé að fara hægt í sakirnar en vinna 

markvisst þegar unnið er að breytingum á hugarfari. Ég velti eigin hugarfari fyrir mér í 

upphafi en samkvæmt Dweck (2006) er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um sitt eigið 

hugarfar og séu fyrirmyndir. Ég sá að það hugarfar sem ég hafði tileinkað mér var blanda af 

hugarfari vaxtar og fastmótuðu hugarfari, sem er í samræmi við það sem Dweck (2006) segir. 

Ég sýndi uppgjöf og fastmótað hugarfar í upphafi þar sem ég hafði ekki gert starfenda-

rannsókn áður og hræddist að gera mistök. Ég óttaðist að geta ekki nýtt fyrri þekkingu í 

stærðfræði og endurtekið útreikninga þangað til ég yrði örugg með niðurstöðu en á sama 

tíma velti ég því fyrir mér hvað ég gæti gert til að bæta mig og hvernig ég gæti nýtt ferli 

rannsóknarinnar til að bæta kennslu mína (Rannsóknardagbók, 23. október 2019). Þar sem 

hlutverk kennara er ekki eingöngu bókleg kennsla heldur einnig að kynnast hverjum og 

einum nemanda sínum og skapa ákjósanlegt námsumhverfi fyrir hvern og einn (Lög um 

grunnskóla, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) lagði ég mig eftir því að 

fylgjast vel með nemendum mínum í félagslegum samskiptum og hegðun. Ég fór að velta því 

meira fyrir mér af hverju þeim gengur eins og þeim gengur og hlusta betur á rödd þeirra en 

áður (Rannsóknardagbók, 17. október 2019 og 30. janúar 2020). 

Þegar líða fór á rannsóknina velti ég því fyrir mér hvort ég hefði breyst og hvernig mér 

gengi að tileinka mér hugarfar vaxtar í meira mæli. Ég hafði tekið breytingum og var farin að 

mjakast í rétta átt (Rannsóknardagbók, 10. janúar). Mér fannst líka ýmislegt hafa breyst í 

kennslunni hjá mér þó mestu áhrifanna hafi gætt í stærðfræðikennslunni (Rannsóknar-

dagbók, 6. febrúar 2020) og fannst ég þurfa að reyna betur á öðrum vígstöðvum 

(Rannsóknardagbók, 30. janúar 2020). Ég fann að faglegt sjálfstraust mitt var að aukast og 

tilhugsunin um mistök var orðin mun auðveldari (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020). 

Ég er ekki alin upp við mikið hrós og hef ekki vanist hrósi yfirhöfuð. Ég hef því í gegnum 

árin æft mig í að hrósa og gengið misjafnlega. Hrós er vandmeðfarið og það skiptir máli að 
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hrósa fyrir rétta hluti. Ég hafði einbeitt mér að því að hrósa fyrir hraða og eiginleika en 

samkvæmt Dweck (2006), (2017a), Mueller og Dweck (1998) og Ricci (2017) virkar það illa til 

langs tíma. Ég fór því að æfa mig í að hrósa fyrir framlag og afrakstur. Ég var nokkuð fljót að 

skipta yfir og náði góðum tökum á hrósinu. Ég fann hvernig þetta virkaði betur og mér leið 

betur með að nota hrós af þessu tagi. Sonur minn hefur tileinkað sér fastmótað hugarfar 

þegar kemur að námi og leggur trúnað á að hann sé góður í ensku vegna meðfæddra hæfi-

leika og að slakri frammistöðu í stærðfræði sé lítið hægt að breyta. Ég hef greint lítillegar 

breytingar í átt að vaxtarhugarfari hjá honum og tel ég hrósi mínu og umræðum um hugarfar 

vaxtar að þakka. Breytingin á hrósvenjum mínum kristallaðist vel í orðum hans þegar hann 

benti mér á að hann hefði fengið háa einkunn því hann hefði lagt mikið á sig (Rannsóknar-

dagbók, 9. nóvember 2019).  

Í upphafi var ég stífur og stýrandi kennari (Rannsóknardagbók, 27. nóvember 2019) sem 

er eitt einkenni þess sem hefur tileinkað sér fastmótað hugarfar samkvæmt rannsókn Miele, 

Perez og Butler (2019). Þegar líða fór á rannsóknina og hugarfar mitt að breytast fann ég 

hvernig ég fór að líta kennsluna öðrum augum, ég var ekki eins stíf og lagði meiri áherslu á að 

gera nemendur mína sjálfstæðari og láta þá taka ábyrgðina á náminu með minni afskiptum, 

sem samræmist því sem Ricci (2017) segir að gerist þegar kennarar þróa með sér aukið 

vaxtarhugarfar. Ígrundun á starfi getur farið fram einstaklingslega eða í teymi samkvæmt 

Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007). Ég hef unnið í teymiskennslu (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014) í mörg ár. Þar sem teymis-

félagar mínir tóku lítinn þátt (Rannsóknardagbók, 31. janúar 2020) við gerð þessarar 

rannsóknar fann ég vel hvað þeir eru mikilvægir í ígrundun og skipulagi á skólastarfi ásamt 

því hvað þeir veita mikla gleði og ánægju í starfi sem samræmist niðurstöðum TALIS 2013 

(European Commission, 2013). 

6.2 Hugarfar vaxtar í kennslustofunni 
Það er til mikils að vinna fyrir skólasamfélagið að kynna hugmyndafræði hugarfars vaxtar því 

rannsóknir sýna að nemendur sem hafa fengið kennslu um hugmyndafræðina eru líklegri en 

aðrir til að nýta hæfileika sína og krafta til aukinnar menntunar og finnast skólinn góður 

staður til að vera á (Blackwell, Trzesniewski og Dweck, 2007; Boaler, 2019; Claro, Paunesku 

og Dweck, 2016; Paunesku og félagar, 2015; Ricci, 2017; Romero, 2015). Eftir mikinn lestur 

og pælingar um hugmyndafræði hugarfars vaxtar hófst ég handa við að kynna nemendum 

mínum hana. Í niðurstöðukaflanum rakti ég lið fyrir lið hvernig kennslunni var háttað en ég 

byrjaði á því að búa til kennsluáætlun sem var byggð á bókunum The growth mindset coach 

eftir Brock og Hundley (2016) og Mindset in the classroom, everything educators need for 

school success eftir Ricci (2015). Ég nýtti mér einnig hjálparhellurnar Kötu og Dojo (e.d.), sem 
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eru persónur í myndböndum um hugarfar vaxtar, ásamt nokkrum myndböndum af netinu. 

Kennsluáætlunin byggðist á sex meginþáttum: kynning, allir geta lært, hugarfar vaxtar og 

fastmótað hugarfar, mistök, heilinn og taugafrumur. Kennslustundirnar voru mislangar og 

fléttuðust misjafnlega mikið inn í annað skólastarf. Kennsluáætlunin varð mín stoð og stytta í 

kennslunni og fylgdi ég henni án breytinga í gegnum ferlið.  

Ég byrjaði kennsluna á því að leggja fyrir nemendur litla könnun (Viðauki Á) um hugarfar 

til að sjá hvernig hugarfar nemendur hefðu tileinkað sér. Ég lagði könnunina aftur fyrir í 

febrúar 2020 til að kanna hvort það hefði breyst. Ég kynnti síðan tilgang verkefnisins og 

aðstoðarmenn mína, Kötu og Dojo. Ég valdi að nota Kötu og Dojo því ég hafði kynnt mér þau 

fyrir tveimur árum og nýtt myndböndin þeirra lítillega með þáverandi bekknum mínum með 

góðum árangri. Strax á fyrsta degi sá ég breytingu (Rannsóknardagbók, 23. október 2019) 

þegar nemandi hafði áttað sig á að hann hefði haft þá skoðun að sumir fæðist með ákveðna 

hæfileika en aðrir geri það ekki. Eftir myndbandsáhorfið hafði hann skipt um skoðun og vildi 

breyta svari sínu í að allir gætu lært það sem þeir vildu.  

Markmiðin með verkefninu fyrst... svo… svo… svo.. (Viðauki B) var að sýna fram á að 

enginn fæðist með getu og kunnáttu til allra verka og allir þurfi að æfa sig, en það er í 

samræmi við það sem Dweck (2006) gengur út frá í hugmyndafræði sinni. Hún telur að þeir 

einstaklingar sem hafa þróað með sér hugarfar vaxtar trúi því að hæfileikar þeirra séu ekki 

endanlegir og hægt sé að efla getu og kunnáttu með vinnu og þjálfun. Nemendur áttu 

auðvelt með að finna kunnáttu sem þeir hefðu þurft að æfa upp en flestir tóku dæmi úr 

íþróttum og tómstundum. Ég tel að ástæðuna fyrir því að nemendur eiga auðveldara með að 

finna dæmi úr íþróttum og tómstundum en úr skóla og einkalífi sé að þar er mikið lagt upp úr 

mælanlegum árangri og einstaklingar meðvitaðri um það sem þeir eru góðir í og hvað þurfi 

að æfa betur.  

Næsta kennslustund fjallaði um hugarfar vaxtar og hvernig Dweck þróaði hugmyndafræði 

sína. Ég vildi útskýra hugmyndafræðina vel fyrir nemendum svo þeir tækju kennsluna 

alvarlegar og áttuðu sig á því hvað stæði á bak við þessa hugmyndafræði. Nemendur voru 

fljótir að átta sig á að flestir hefðu þróað með sér bæði fastmótað og vaxtarhugarfar sem 

samræmist því sem Dweck segir (2006) um ríkjandi hugarfar og áttu auðvelt með að 

staðsetja sig í hugmyndafræðinni um hugarfar vaxtar. Flestir töldu sig hafa tileinkað sér 

hugarfar vaxtar í íþróttum og nokkrir viðurkenndu með semingi að hafa tileinkað sér 

fastmótað hugarfar í skólanum. Almennt fannst nemendum fastmótað hugarfar neikvætt og 

vildu ekki tilheyra þeim hópi. Nemendur sýndu fram á skilning sinn með því að flokka 

staðhæfingar um hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar (Viðauki Ð) ásamt því að lita myndir 

af tveimur heilum (Viðauki D). Þegar nemendur lituðu heilana einkenndust myndir af heila 
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hugarfars vaxtar af litum og framkvæmdum (myndir 7, 8, 9 og 10) á meðan heilar fastmótaðs 

hugarfars voru frekar drungalegir eða tómlegir (myndir 7, 8, 9 og 10). 

Einn þáttur í að aðstoða nemendur við að tileinka sér hugarfar vaxtar er að kenna þeim 

um mistök og mikilvægi þeirra í námi (Boaler, 2019; Coyle, 2010; Dweck, 2006; Kapur, 2010; 

Moser, Schroder, Heeter, Moran og Lee, 2011; Ricci, 2017). Ég byrjaði því að segja frá 

mistökum sem ég hafði gert og hversu erfitt mér þætti að gera mistök (Rannsóknardagbók, 

október 2019) því Boaler (2019), Dweck (2006), Ricci (2017), Sousa og Tomlinson (2018) og 

Wormeli (2011) segja að til að gera mistök að eðlilegum þætti í daglegu skólastarfi svo 

nemendur upplifi ekki eigin mistök sem veikleika eigi kennari að segja frá eigin mistökum. Í 

kjölfarið sýndi ég myndband þar sem Dojo berst við sjálfan sig eftir að hafa gert mistök. Dojo 

leit á mistök sín sem veikleika sem leiddi af sér fleiri mistök og hann ætlaði sér aldrei aftur að 

gera neitt sem gæti leitt til mistaka sem er í samræmi við það sem Ricci (2017), Sousa og 

Tomlinson (2018) segja.  

Ég leitaðist eftir því að ræða um stór og smá mistök svo bæði ég og nemendur gætum 

vanist orðræðunni (Rannsóknardagbók, 19. október 2019) og fór að tala um mistök á 

stærðfræðiprófum (Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020) í stað villa því samkvæmt Brock og 

Hundley (2017), Ricci (2017) og Wormeli (2011) þurfa nemendur að læra að gera mistök og 

ræða um þau svo þeir venjist því og bregðist ekki illa við þegar þeim verða á mistök.  

Einnig er mikilvægt að nemendur þekki hvað gerist í heilanum þegar þeir gera mistök. Við 

ræddum því orð Kötu sem er sammála þeim Moser og félögum (2011) um tengingarnar sem 

verða til í höfðinu eða styrkjast þegar mistök verða. Nemendur voru fljótir að átta sig og það 

komu fram ýmis viðbrögð. Danni var mjög hissa á að mistökin gætu orðið til þess að hann 

gæti bætt sig, Bjarki áttaði sig á því að hann gæfist alltaf upp og heilinn væri því oft í hvíld og 

Lilja vildi fá staðfestingu á hvernig hægt væri að bæta sig (Rannsóknardagbók 4. desember, 

2019). 

Nokkrir nemendur í árganginum áttu mjög erfitt með að gera mistök. Ég hafði til að 

mynda barist lengi við að Eva læsi upphátt fyrir bekkinn en fann ekki leið til þess að hún 

hækkaði rödd sína og læsi svo heyrðist. Hún segir svo frá því í umræðum um tengingar að 

henni finnist það erfitt því hún sé svo hrædd við að gera mistök (Rannsóknardagbók, 30. 

janúar 2019 og 5. febrúar 2020). Bergrún hafði líka átt erfitt og grét mjög oft af litlu tilefni. Ég 

fór að gefa henni enn meiri gaum og ræða við hana (Rannsóknardagbók, 17. október 2019 og 

19. janúar 2020) og sá þá að grátur hennar stafaði í flestum tilfellum af hræðslu hennar við 

að gera mistök. Ég lagði í kjölfarið áherslu á að ræða opinskátt við hana um mistök og notaði 

aðferðir sem Ricci (2017) mælir með og skilgreindi mistök í flokka og spurði hana þegar tárin 

láku hvers konar mistök hún hefði gert í það skiptið. Í foreldrasamtali í janúar 2020 töluðu 

foreldrar Bergrúnar um mikinn mun á líðan og ánægju hjá henni, bæði í skóla og íþróttastarfi. 
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Dagný átti líka erfitt með að gera mistök (Rannsóknardagbók, 6. desember 2019 og 19. 

janúar 2020). Hún var mjög meðvituð um það og langaði að gera mistök að eðlilegum þætti í 

lífi sínu og því æfði hún sig. Dagný var ekki vön að gera mistök eða ströggla og því lagði ég 

fyrir hana erfiðari verkefni til að æfa hana í mistökum og um leið efla þrautseigju sem Bjork 

og Bjork (2011), Boaler (2019), Brock og Hundley (2017), Ricci (2017) og Sousa og Tomlinson, 

(2018) telja að sé mikilvægt til að efla hugarfar vaxtar hjá nemendum. Hún átti erfitt með 

stærðfræðipróf (Rannsóknardagbók, 12. febrúar 2020) og kom grátandi til mín. Ég sagði 

henni að hún hefði gert mistök og hún grét enn meira. Dagný kláraði prófið og komst yfir 

þann hjalla að gefast upp þegar á móti blæs og tók eitt skref í átt að gera mistök að eðli-

legum hluta náms. Ég hafði einnig áhyggjur af því að námið væri of auðvelt fyrir Hlyn sem 

hefði þær afleiðingar að hann þoldi ekki stærðfræði. Ég minnkaði námsefnið um helming og 

setti honum eingöngu fyrir erfiðustu dæmin í stærðfræðibókinni. Tveimur mánuðum síðar 

var viðhorf hans til stærðfræði allt annað sem er í samræmi við það sem Bjork og Bjork 

(2011), Boaler (2019) og Ricci (2017) segja um að nemendur þurfi að vinna með námsefni 

sem reynir á og ögrar þeim þannig að þeir geri mistök svo þeir vaxi.  

Mikilvægur þáttur í að aðstoða nemendur við að tileinka sér hugarfar vaxtar er að kenna 

þeim um heilann og hvernig þeir sjálfir geti eflt sig, aukið námsgetu sína og úthald og hvernig 

hægt sé að styrkja tengingarnar í heilanum (Boaler, 2019; Dweck, 2006; Ricci, 2017) og 

fjallaði því næsta kennslulota um heilann. Í upphafi kennslunnar athugaði ég hvað nemendur 

kunnu og var kunnátta þeirra á mjög breiðu bili. Sumum fannst fáránlegt að spyrja að þeirra 

mati einfaldra spurninga og aðrir virtust lítið vita. Ég ákvað því að útskýra virkni heilans 

nokkuð ítarlega. Ég sýndi myndband um heilavirkni og vakti það mismikla hrifningu. Ég kaus 

að halda áfram með myndbandið þrátt fyrir athugasemdir. Ég held samt sem áður að mynd-

bandið henti betur yngri nemendum (Rannsóknardagbók, 8. nóvember 2019). Nemendur 

heilluðust af útliti heilans og voru í fyrstu mun uppteknari af útliti hans en virkni. Þegar ég 

útskýrði hvaða hlutverki hvert svæði í heilanum gegnir og hvað gæti gerst ef svæðin biluðu 

spunnust miklar umræður og virtist það hjálpa flestum að læra um hlutverk hvers svæðis 

þegar talað var um afleiðingar bilunar. Kristín nefndi slæman dag og taldi ástæðuna bilaðan 

möndlung (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020). Nemendur fengu þverskurðarmynd af heila 

(Viðauki E) og lituðu hvert svæði til aðgreiningar og skrifuðu nöfn svæðanna við. Í kjölfarið 

lagði ég fyrir nemendur skriflegt verkefni (Viðauki É) þar sem þeir áttu að skrifa um upplifanir 

sínar tengdar hverju svæði í heilanum. Markmiðið með verkefninu var að nemendur myndu 

kynnast heilanum og heilastarfsemi betur og verða meðvitaðri um hvernig þeir gætu 

stjórnað sér sjálfir. Mín upplifun var sú að það hefði tekist. Margar frásagnir af spennandi, 

skemmtilegum, áhrifaríkum og erfiðum upplifunum komu ásamt hversdagslegum atburðum. 

Mér fannst margir nemendur opnir og ígrunduðu þeir svör sín töluvert. Þeir töluðu um 
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erfiðar ákvarðanir eins og hvort þeir ætluðu að æfa dans eða fimleika (mynd 11) eða flóknari 

ákvarðanir sem erfitt var að sætta sig við eins og hvort þeir ætluðu að búa hjá mömmu eða 

pabba (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2020). Sumir lögðu ekki eins mikla vinnu í að ígrunda 

svör sín og svöruðu til að mynda spurningu um hvaða mikilvæga hlut þeir hefðu lært í 

skólanum með þyngd (mynd 15) þar sem fyrr um daginn höfðu þeir unnið með þyngd í 

stærðfræði. Þrátt fyrir að nemendur væru fljótir að tileinka sér kennsluna um heilann 

upplifði ég að þessi kynning væri ekki næg og halda þyrfti áfram með markvissa vinnu um 

heilastarfsemina síðar. Ég lét nemendur hengja verkefnin sín upp svo auðveldara væri að 

vitna í þau eða benda á myndirnar þegar tækifæri gæfust. Ekki leið á löngu þangað til tæki-

færið kom. Hlynur (Rannsóknardagbók, 12. janúar 2020), sem lendir reglulega í átökum við 

aðra nemendur en er alltaf saklaus að eigin mati, kom inn eftir áflog. Hann var jafn saklaus 

og vanalega í upphafi samtals. Við ræddum um gerandann og hvaða heilasvæði hefði ráðið 

för í þeirra samskiptum. Hlynur var með það á hreinu þegar hann hugsaði um gerandann og 

allt í einu kviknaði ljós. Hann áttaði sig á því að hans heili hefði líka gert mistök og um leið 

hvarf reiðin og hann var tilbúinn að gera upp málin. 

Samkvæmt Boaler (2019) og Ricci (2017) er mikilvægt að kenna um taugafrumur og virkni 

þeirra í tengslum við kennslu um heilann og heilavirkni, sem var þá næsta skref í kennslunni. 

Ég sýndi nemendum mynd af taugafrumu og útskýrði hvernig þær virka og hvaða hlutverki 

þær gegna. Ég notaði myndlíkingar við kaðal sem unnið er að því að styrkja og göngustíga um 

skóg sem þarf að ryðja (Boaler, 2016, 2019; Ricci, 2015, 2017). Nemendur áttuðu sig vel á 

þessum myndlíkingum og höfðu reynslu af kaðlagerð úr textílmennt og höfðu öll rutt sér nýja 

stíga í Kjarnaskógi. Ég sýndi nemendum síðan myndband um taugafrumu, en umræður í 

kjölfarið urðu litlar. Ég tel ástæðuna vera að nemendum þótti þetta flókið og voru mun 

uppteknari af öllum skrítnu nöfnunum á taugafrumupörtunum en því hvernig þær virka og 

hvaða hlutverki þær gegna. Í kjölfarið „mættu“ Kata og Dojo með sitt myndband um tauga-

frumur og þá kviknaði ljós hjá mörgum nemendum og urðu umræður í kjölfarið mjög góðar. 

Umræðurnar um hvernig nemendur mynda tengingar og/eða hvernig þeir ætluðu að styrkja 

þær tengingar sem fyrir eru snerust um hvernig á að skora í hokkí, æfa sig í kurteisi með því 

að setjast niður og tala við aðra án þess að gefast upp og æfa sig í að gera mistök 

(Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020). 

Þar með var formlegri kynningu á hugarfari vaxtar lokið en á sama tíma var það orðið 

samofið öllu skólastarfi. Vísbending um að nemendur væru að hugsa um það sem þeir höfðu 

lært voru orð stelpnanna í skíðarútunni á leið heim úr Hlíðarfjalli (Rannsóknardagbók, 11. 

febrúar 2020) og orð nemanda um að hann þyrfti að nota heilann þrátt fyrir veikindi 

(Rannsóknardagbók, 7. febrúar 2020). 
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6.3 Nemendur  
Eitt af markmiðum mínum í þessari rannsókn var að skoða hvort vinna með hugarfar vaxtar 

hefði áhrif á áhuga nemenda á námi sínu. Ýmislegt bendir til þess að svo sé. Nemendur voru 

almennt mjög áhugasamir um fræðsluna um hugarfar vaxtar og vildu ekki missa úr vegna 

veikinda, eins og María (Rannsóknardagbók, 30. janúar 2020). Nemendur voru jákvæðir 

þegar ég bað þá um að kynna fyrir öðrum nemendum það sem þeir höfðu misst úr, eins og 

Hlynur og Bergdís (Rannsóknardagbók, 30. janúar 2020). Mér fannst líka eins og nemendur 

væru almennt áhugasamari um nám sitt en áður og vísbendingar um það voru meðal annars 

símtöl og heimsóknir foreldra til að biðja um bækur þegar börnin voru veik í janúar og 

febrúar í mikilli veikindahrinu (Rannsóknardagbók, 26. janúar og 7. febrúar 2020). Oft snýst 

stór hluti neikvæðra athugasemda í foreldrasamtölum um skort á vinnusemi sem var ekki 

áberandi í janúarsamtölunum og gaf það einnig vísbendingu um meiri vinnusemi nemenda. 

Ég ræddi þetta við teymisfélaga mína sem voru á sama máli. Þeir voru einnig á sama máli um 

að viðhorf nemenda til náms væri mun betra og ættu nemendur auðveldara með að sjá 

ábyrgðarhluta sinn í náminu (Rannsóknardagbók, 29. janúar 2020). Viðhorf mitt til nemenda 

hafði líka áhrif þar sem ég lagði mig eftir því að fylgjast vel með þeim í félagslegum sam-

skiptum og hegðun. Ég fór að velta því meira fyrir mér af hverju þeim gengur eins og þeim 

gengur og hlusta betur á rödd þeirra en áður (Rannsóknardagbók, 17. október 2019 og 30. 

janúar 2020) sem hefur einnig skilað bættum námsvenjum.  

Í rannsókninni lagði ég fyrir könnun við upphaf og lok kynningar á hugarfari vaxtar 

(Viðauki Á). Fjórar staðhæfingar voru í anda hugarfars vaxtar og fjórar staðhæfingar í anda 

fastmótaðs hugarfars. Við fyrirlögn útskýrði ég staðhæfingarnar vel því ég hafði áhyggjur af 

því að nemendur myndu flýta sér í gegnum listann og merkja við af handahófi. Ég hafði rangt 

fyrir mér. Nemendur veltu fyrir sér staðhæfingunum og voru duglegir að spyrja ef þeir voru 

ekki vissir. Mótsagnar gætti við fyrri fyrirlögn þegar 81% nemenda voru sammála eða 

hlutlaus staðhæfingunni um að hæfileikar væru meðfæddir og 95% nemenda svöruðu því að 

þeir gætu breytt því hversu hæfileikaríkir þeir væru. Ég tel mögulega skýringu vera þá að 

nemendur hafi í upphafi litið þannig á málið að hæfileikar væru meðfæddir en svo gætir þú 

bætt þig. Síðar í umræðum komu dæmi frá nemendum þar sem þeir segjast alltaf hafa verið 

góðir í íþróttagrein en bætt sig svo enn meira með æfingu. Mikið dró úr fastmótuðu 

hugarfari á milli þess sem ég lagði kannanirnar fyrir. Um haustið voru 81% nemenda hlutlaus 

eða sammála staðhæfingunni um að hæfileikar væru eitthvað sem maður fæddist með en í 

febrúar hafði þeim fækkað niður í 22%. Eins var mikill munur á svörum við staðhæfingunni 

„þú ert eins og þú ert og getur lítið við því gert“. Um haustið voru 73% sammála eða hlutlaus 

en í febrúar 38% sammála eða hlutlaus. Aðeins 18% munur var á milli kannana þegar kom að 

staðhæfingunni „bara sumir geta orðið góðir í íþróttum“ enda höfðu aðeins 34% nemenda 
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verið sammála eða hlutlaus í upphafi. Ég tel að hægt sé að álykta út frá þessu að dregið hafi 

úr fastmótuðu hugarfari nemenda og þeir tileinkað sér hugarfar vaxtar í meira mæli. Þegar 

staðhæfingar um hugarfar vaxtar eru skoðaðar er ekki mikill munur á milli kannana. Á báðum 

könnununum voru allir nemendur sammála eða hlutlausir staðhæfingunni „sama hvað þú ert 

hæfileikaríkur getur þú alltaf bætt þig“. Á báðum könnununum voru 95% nemenda sammála 

eða hlutlausir staðhæfingunni „þú getur breytt hversu hæfileikaríkur þú ert“. Ekki var mark-

tækur munur á milli kannananna á síðustu tveimur staðhæfingunum: „þú getur alltaf breytt 

því hvernig persóna þú ert“ og „það geta allir lært tónlist“.  

6.4 Bekkjarandi 
Annað af markmiðum mínum var að skoða hvort vinna með hugarfar vaxtar hefði áhrif á 

bekkjaranda. Mér fannst ég ekki uppfylla lög um grunnskóla (2008) þar sem segir að í 

verkahring kennara sé að skapa kjöraðstæður til náms sem veitir öryggi, vellíðan og 

jákvæðan skólabrag svo nemendur geti sinnt námi sínu eftir bestu getu. Ég fer nokkrar leiðir 

til að skapa jákvæðan bekkjaranda í skólastofunni. Ég hef fáar og skýrar reglur sem sam-

ræmast því sem Erla Sif Magnúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir (2016) telja skipta miklu máli. Ég 

hef líka reynt að beita umhyggju en á sama tíma festu sem samræmist því sem bæði Gretar 

L. Marinósson (2002) og Wormeli (2003) ráðleggja. Samt sem áður hefur mér ekki fundist ég 

ekki ná nægilegum árangri og of mikill tími af kennslutíma fara í agastjórnun. Ég hef líka 

fundið fyrir kvíða í starfi þegar bekkjarandinn er ekki nægilega góður sem samræmist rann-

sóknum Valgerðar Magnúsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008) á kulnun kennara. Mér 

fannst því mikilvægt að skoða þessi mál. Það fyrsta sem ég sá þegar ég las yfir niðurstöðu 

kaflann minn var að ég hafði ekki skrifað neitt um agamál. Ég fór því að velta fyrir mér hvort 

ég hefði gleymt að skrá niður hugleiðingar tengdar agamálum eða hvað hafi valdið því að ég 

skráði ekkert um þau. Eftir því sem ég hugsaði þetta betur sá ég að þennan tíma sem ég hef 

verið að einbeita mér að þessari rannsókn og hugarfari vaxtar höfðu ekki komið upp nein 

sérstök agavandamál og bekkjarandinn var mun jákvæðari en fyrr (Rannsóknardagbók, 29. 

janúar 2020). Nemendur kvörtuðu áður yfir hávaða og ekki nægilegum vinnufriði en þeim 

kvörtunum hefur fækkað mikið. Ég tel einnig að nemendur séu í meira mæli farnir að tileinka 

sér hugarfar vaxtar og á sama tíma farnir að taka meiri ábyrgð á námi sínu og sinna því betur, 

sem er í samræmi við rannsóknir Lin-Siegler, Dweck og Choen (2016) sem segja að nemendur 

sem hafa tileinkað sér hugarfar vaxtar leggi meiri áherslu á námið og tileinki sér frekar það 

sem kennarinn segir og kennir en aðrir nemendur. Þetta kom greinilega fram í samræðum 

okkar teymisfélaga (Rannsóknardagbók, 29. janúar 2020) og í heimsóknum og símtölum 

foreldra vegna veikinda nemenda (Rannsóknardagbók, 26. janúar og 7. febrúar 2020). Ég 

hafði áhyggjur af nemanda sem sinnti námi sínu illa og fannst stærðfræðin mjög leiðinleg. 
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Hann sýndi mótþróafulla hegðun og mér hafði gengið illa að halda honum að verki. Ég 

prófaði að fækka dæmum hjá honum en á sama tíma velja flóknari og erfiðari dæmi. Mikill 

munur varð á drengnum, sem vann miklu betur en áður og hugarástandið breyttist mikið til 

hins betra (Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2019 og 19. janúar 2020). Þetta er í samræmi 

við það sem Sousa og Tomlinson (2018) segja um að nemendur sem fái ekki námsefni við 

hæfi sýni mótþróa, hvort sem námsefnið er of létt eða of erfitt. Nemendur eiga auðveldara 

með að gera mistök sem getur bætt bekkjaranda. Bættur bekkjarandi getur áunnist þegar 

nemendur læra að gera mistök að eðlilegum þætti í námi því þá eiga þeir auðveldara með að 

sýna hvað í þeim býr, leggja sig meira fram við námið, sækja meira í samvinnu og að deila því 

sem þeir eru að gera með samnemendum sem fellur undir það sem Boaler (2016, 2019), 

Brock og Hundley (2017), Ricci (2017) og Sousa og Tomlinson (2018) segja um mistök. 

Ég hélt alltaf að traust væri ríkjandi í bekknum en eftir að hafa séð alvöru traust myndast 

sé ég að svo var ekki. Ég tel að nemendur opinberi ekki það sem þeir telja veikleika sína 

nema þeir treysti samnemendum sínum og umhverfinu sem þeir eru í. Umræður sem áttu 

sér stað á bekkjarfundi (Rannsóknardagbók, 6. febrúar 2020) gáfu skýr merki um að traust 

ríki í þessum bekk. Ég hef alltaf talað opinskátt við nemendur mína um að ég sé lesblind án 

þess að það veki umræður. En núna er það öðruvísi. Dagur bryddar upp á þessu í umræðum 

um annað málefni og öllum finnst það hið eðlilegasta mál (Rannsóknardagbók, 12. febrúar 

2020). Ég tel að opinská umræða um veikleika kennara meðal nemenda án þess að nokkrum 

finnist það óþægilegt sé merki um traust í hópnum. Fyrrgreind dæmi sýna að öryggi, vellíðan, 

aðhald og jákvæður skólabragur hafa myndast sem er forsenda fyrir kjöraðstæðum til náms 

samkvæmt Erlu Sif Magnúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016), Gretari L. Marinóssyni (2002) 

og Wormeli (2003) og eins og lögð er áhersla á í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Tölvupóstar og umræður frá foreldrum staðfesta einnig hugmyndir mínar um að kennsla 

um hugarfar vaxtar hafi haft áhrif á nemendur mína til hins betra. Ég fékk póst frá mömmu 

Hafdísar þar sem hún lýsir því að Hafdís sé ekki lengur með endalausar niðurbrots-

athugasemdir um sjálfa sig. Hún segir einnig að kvíði og grátur varðandi námið hafi minnkað 

mjög mikið (Rannsóknardagbók, 1. mars 2020). Foreldrar bæði Dagnýjar og Bergrúnar höfðu 

orð á því í foreldrasamtölum í janúar að þeir finndu mikinn mun á dætrum sínum. Í báðum 

tilfellum fannst foreldrum dætur sínar orðnar öruggari og treysta betur á eigin getu en fyrr 

(Rannsóknardagbók, 19. janúar 2020). 

Þrátt fyrir að ég sjái breytingar á hugarfari bæði hjá nemendum mínum og mér sjálfri er 

ferlinu ekki lokið. Samkvæmt Kemmis, McTaggart og Nixon (2014) eru starfendarannsóknir 

hringferli og það þarf að skoða reglulega hvar maður er staddur og hvert maður ætlar að 

stefna. Ég er breyttur kennari og tel mig meiri fagmann en ég var í upphafi þar sem ég hef 
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ígrundað störf mín á marga vegu ásamt því að leita leiða til að bæta mig sem kennari, sem 

fellur undir það sem Edda Kjartansdóttir (2010), Hafdís Guðjónsdóttir (2004, 2011), Hafþór 

Guðjónsson (2008, 2011), Hjördís Þorgeirsdóttir (2016), Kemmis, McTaggart og Nixon (2014) 

og McNiff og Whitehead (2010) segja um að starfendarannsóknir séu einmitt í eðli sínu 

umbótamiðaðar og tilgangur þeirra er að hver og einn geti vaxið í starfi og fundið nýja 

þekkingu. Margt geri ég öðruvísi næst, því ég tel að hugarfar vaxtar sé komið til að vera með 

mér í kennslu um ókomna tíð.  

6.5 Samantekt  
Rannsókn mín á hugarfari vaxtar hefur haft ýmis áhrif á kennslu mína. Ég á auðveldara með 

að gera mistök en fyrr og er því ekki eins hrædd við að prófa nýja hluti sem gætu mis-

heppnast. Sjálfstraust mitt hefur aukist á sama tíma. Ég hef einbeitt mér að því að fylgjast 

með nemendum mínum, námi þeirra og líðan með þá hugsun að leiðarljósi hvað það sé í 

þeirra fari sem kemur í veg fyrir að þeir blómstri. Ég geri mér líka betur grein fyrir því en fyrr 

að of einfalt námsefni getur valdið sama mótþróanum og of erfitt námsefni og skil nú hvað 

veldur því. Ég hef lagt mikið upp úr því að vinna með nemendum að skoða mistök þeirra og 

benda á að námið snúist fyrst og fremst um ferlið en ekki afurð. Stærðfræðikennslan mín 

hefur breyst einna mest og mig langar að þróa kennsluhætti mína í stærðfræði enn frekar. Ég 

hef lært nýja og árangursríkari leið að því að hrósa sem gerir mig að betri og meira styðjandi 

kennara. Ég hef lengi talið mig fagmann en langaði að bæta mig enn frekar og tel að mér hafi 

tekist það. Ég hef ígrundað starf mitt og persónu á marga vegu og komist að ýmsu sem ég er 

sátt við og öðru sem ég hef þurft að breyta. Starfendarannsókn er hringferli og því eðlilegt að 

halda þurfi áfram.  

Bekkjarandinn hefur breyst til hins betra. Nemendur voru almennt mjög áhugasamir við 

vinnu í tengslum við hugarfar vaxtar og unnu verkefnin af heilindum. Undirbúningur foreldra-

samtala, umræður við teymisfélaga og mun færri kvartanir vegna hávaða leiddu það í ljós að 

mun betri vinnufriður er í bekknum og rólegra yfirbragð en áður en vinna með vaxandi 

hugarfar hófst. Rannsóknardagbók bar einnig merki þess að agamálum hefði fækkað mikið 

og mun minni tími af kennslu farið í agamál en áður. Traust hefur myndast, hræðsla 

nemenda við að gera mistök hefur minnkað og það hefur leitt til þess að nemendur eru 

afslappaðri í samskiptum og eiga auðveldara með að taka gagnrýni og vinna með öðrum en 

áður.  

Vinnan með hugarfar vaxtar hefur haft jákvæð áhrif á áhuga nemenda á námi sínu. Ég tel 

þá vera sjálfstæðari, ábyrgari og sýna meira frumkvæði í námi sínu en fyrr. Vísbendingar um 

það eru sjáanlegar í kennslustofunni hjá umsjónarhópnum mínum þar sem nemendur eru 

einbeittari við lærdóminn og taka meiri ábyrgð á því sem þeir eru að gera. Aðrar 
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vísbendingar eru rannsóknardagbók, foreldrasamtöl, símtöl og heimsóknir frá foreldrum 

vegna veikra barna og samræður við teymisfélaga. Nemendur sem fá námsefni við hæfi læra 

meira og betur og breytingar á námsefni geta hjálpað til við að auka áhuga þeirra á náminu. 

En það sem ég tel að hafi hvað mest áhrif á aukinn áhuga á námi nemenda er vitneskjan um 

hvernig heilinn starfar og að hver er sinnar gæfu smiður.  

Þrátt fyrir að ég sjái jákvæðar breytingar á skólastarfinu, bæði hjá nemendum mínum og 

sjálfri mér, er ferlinu ekki nærri lokið og ég tel að allir í skólasamfélaginu þurfi að sameinast 

um að bæta hugarfar og gera það að eðlilegum þætti í skólastarfinu.  
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7 Lokaorð 

Þessi vetur hefur reynst mér strembinn og oft verið á brattann að sækja en eitt af því sem ég 

hef lært af þessum ritgerðarskrifum er að velgengni er sjálfsköpuð. Maður uppsker eins og 

maður sáir og ef uppskeran er ekki í samræmi við alla sáninguna þarf nýjan jarðveg og aðrar 

aðferðir. Allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi og viljinn var aldeilis fyrir hendi hjá 

mér. Markmið rannsóknarinnar var að skrá og meta hvernig mér gekk að tileinka mér 

hugmyndafræði hugarfars vaxtar og kynna hugmyndafræðina í bekknum mínum. Einnig var 

markmiðið að ná betur til allra nemenda minna en ég gerði áður og leita leiða til að efla 

áhuga þeirra á námi sínu. Ég er ánægð með að hafa lagt upp í þetta ferðalag því það hefur 

kennt mér svo margt um nemendur mína og á sama tíma kennt mér ýmislegt um mig 

sjálfa. Ég var hissa á hversu óörugg ég var í upphafi og hversu hrædd ég var að byrja á nýrri 

vinnu með nemendum mínum því hingað til hef ég verið sjálfsörugg í starfi. 

Óöryggið hvarf þó fljótlega og meiri starfsánægja fyllti daga mína. Ég færðist hægt og rólega 

frá því að sýna mjög fastmótað hugarfar yfir í það að hugarfar mitt væri byrjað að sýna merki 

um að vera vaxandi. Nemendur mínir byrjuðu líka smátt og smátt að sýna meira frumkvæði í 

námi, sinna námi sínu betur og leggja meira á sig en fyrr. Þeir virtust líka hafa minni áhyggjur 

af mistökum og þora að taka meiri áhættu í náminu. Bekkjarandinn breyttist líka. Það sem ég 

taldi áður vera agavandamál eins og stöðugt ráp, spjall um annað en námsefnið, hróp og köll 

var orðið að engu og bekkjarandinn að mestu jákvæður og nemendur einbeittari í að sinna 

námi sínu. 

Með rannsókninni fékk ég tækifæri til að prófa nýja hluti og hugmyndafræði sem ég hefði 

líklega ekki lagt í að prófa af fullum þunga ef það hefði ekki verið hluti af rannsókn minni. Ég 

öðlaðist nýjan skilning á líffræði heilans og lærði margt sem rannsóknir sýna að ýtir undir 

nám. Ég lærði einnig að nemendur mínir geta svo margt ef þeir trúa því sjálfir og með 

kennslu um hugarfar vaxtar er hægt að efla trú þeirra á eigin námsgetu. 

Það sem vakti áhuga minn á efninu voru áhyggjur mínar af áhuga- og framtaksleysi 

nemenda minna um nám sitt. Ég taldi þá ekki taka ábyrgð á eigin námi og framtíð. Við lok 

þessa verkefnis sé ég að nemendur mínir eru fullfærir um að taka ábyrgð á námi sínu og 

framtíð, þá vantaði bara tæki og tól til þess. Ég tel að með því að kenna nemendum mínum 

um hugarfar vaxtar og hvernig heilinn virkar hafi ég kveikt áhuga á námi hjá þeim og 

aðstoðað þá við að byggja upp sjálfstraust og þrautseigju.  

Eftir að hafa unnið með hugarfar vaxtar þá fimm mánuði sem rannsóknartíminn stóð yfir 

sé ég að það er langtímaverkefni að ýta undir hugarfar vaxtar bæði hjá sjálfri mér og 

nemendum mínum og það þyrfti að vera sameiginlegt verkefni allra í skólasamfélaginu. 

Árangurinn sem ég náði á þessum rannsóknartíma ætti að vera vísbending um mikilvægi þess 
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að skólar kynni sér hvernig hægt er að nýta þessa hugmyndafræði í skólastarfi til að bæta 

bekkjaranda, stuðla að vinnusemi nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi og samskiptum í 

skólastarfi. Starfi mínu með hugarfar vaxtar er ekki nærri lokið og ég mun nýta mér þessa 

hugmyndafræði bæði í einkalífi og starfi um ókomna tíð. 
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Viðauki A: Foreldrabréf  

Kæru foreldrar og forráðamenn nemenda í 6. bekk Brekkuskóla 

Undanfarin þrjú ár hef ég verið í mastersnámi við HÍ og stefni á að klára í vor. Í vetur vinn ég að 

mastersritgerð minni sem er fjallar um hugarfar vaxtar (growth mindset) sem byggir á kenningum Carol 

Dweck. Í rannsóknum sínum hefur Dweck komist að því að einstaklingar hafa ýmist tileinkað sér 

hugarfar vaxtar (growth mindset), fastmótað hugarfar (fixed mindset) eða blöndu af hvoru tveggja. Í 

stuttu máli snýst þetta um að við trúum því að við getum vaxið með því að leggja okkur fram (hugarfar 

vaxtar) eða við teljum að hæfileikar okkar og greind séu meðfædd og lítið við því að gera (fixed 

mindset). Kennari sem hefur tileinkað sér hugarfar vaxtar lítur á að allir nemendur geti bætt árangur 

sinn með markvissri vinnu, góðum stuðningi og þrautseigju. Hann reynir að skapa andrúmsloft þar 

sem litið er á mistök sem tækifæri í lærdómsferlinu og notar markvissa endurgjöf til að gefa öllum 

nemendum tækifæri til að vaxa. Kennari með fastmótað hugarfar telur nemendur með mismikla 

hæfileika og misjafna möguleika í námi. Hann hrósar fyrir eiginleika og afköst en ekki dugnað og 

þrautseigju. Kennari getur unnið með sitt hugarfar og breytt því og þar með aukið námsárangur 

nemenda sinna. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er eitt af fjölmörgum hlutverkum kennara að aðstoða nemendur 

við að efla sjálfsvitund, kynnast sínum veiku- og sterku hliðum og auka trú þeirra á eigin getu. Ég tel 

að þessi hugmyndafræði passi vel þar inn í og langar að skoða hvernig mér gengur að kynna þessi 

fræði fyrir krökkunum ykkar og auka trú þeirra á eigin getu.  

Rannsóknin sjálf snýst um mig sjálfa en ekki nemendur þó svo að ég „noti“ nemendur í rannsókninni. 

Engin gögn verða rekjanleg og hvergi verður hægt að persónugreina aðra aðila í rannsókninni en mig 

sjálfa. Mig langar að nota myndir og verkefni frá nemendum og verða þau nafnlaus. Mér þætti vænt 

um ef þið gæfuð mér leyfi til að gera þessa rannsókn á meðan ég kenni börnunum ykkar í vetur.  

Þeir sem eru því mótfallnir vinsamlegast hafið samband við mig með því að senda póst á: 

(erlaran@akmennt.is) eða hringja í síma: 8993739. 

Þeir sem vilja vita meira eru velkomnir að hafa samband. Ég kem svo til með að upplýsa mjög 

reglulega um framkvæmd og gang verkefnisins.  

 

Með von um góða samvinnu, kveðja Erla Rán  

 

P.s. Hér er slóð á youtube myndband sem útskýrir hugarfar vaxtar mjög vel (3.32 mín)  

https://www.youtube.com/watch?v=Xv2ar6AKvGc&fbclid=IwAR2Kt0ms3K9seaBfjS41w6KpEqJ-

DjCYVv7ZG1oEhykCV7D_IYGIY-nrSz4 
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Viðauki Á: Nemendakönnun 

 
Staðhæfing Sammála Hlutlaus Ósammála 
Hæfileikar eru eitthvað sem maður fæðist með     

Sama hvað þú ert hæfileikarík/ríkur getur þú alltaf 
bætt þig  

   

Þú getur breytt hversu hæfileikarík/ur þú ert    

Þú ert eins og þú ert og getur lítið við því að gert    

Þú getur alltaf breytt því hvernig persóna þú ert    

Það geta allir lært tónlist    

Bara sumir geta orðið góðir í íþróttum    

Stærðfræði er auðveldari fyrir stráka en stelpur    
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Viðauki B: Fyrst, svo, svo  

Fyrst...     svo...     svo...    svo... 
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Viðauki D: Heili hugarfs vaxtar og heili festu hugarfars 
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Viðauki Ð: Fullyrðingar hugarfs vaxtar og festu hugarfars 
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Viðauki E: Heilinn  

 


