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Ágrip 

Með þessari ritgerð er það ætlun höfundar að varpa ljósi á mikilvægi þess að nemendur á 

miðstigi í grunnskóla fái tækifæri til þess að gera mistök í námi sínu og hvernig er best fyrir 

kennara að stuðla að því að nemendur hafi rými til þess að læra af mistökum sínum. Því til 

rökstuðnings er horft til þriggja mikilvægra námskenninga; atferliskenningar, hugsmíðahyggju 

og hugrænnar félagsnámskenningar, þar sem sérstaklega er fjallað um viðhorf og viðbrögð við 

mistökum, ýmist frá sjónarhorni kennara eða nemenda. Notast var við eigindlega 

aðferðarfræði við greiningu fyrirliggjandi heimilda sem fengnar voru úr útgefnum bókum og 

ritrýndum tímaritum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennsluumhverfi 

og viðmót kennara móti andrúmsloft kennslustofunnar og sömuleiðis viðhorf nemenda til 

eigin mistaka, jafnframt því sem mistaka-meðhöndlun kennara ýmist hvetur til eða dregur úr 

vilja nemenda til þess að viðra sjálfstæðar hugmyndir og/eða hugsanir sínar og fái þar með 

tækifæri til þess að gera mistök og læra af þeim. Það er enn fremur á ábyrgð kennara að byggja 

markvisst upp námsumhverfi þar sem nemendur upplifa öryggi og frelsi til mistaka og að 

kennarar viðurkenni mistök sem námstækifæri óháð bakgrunni og menningu kennara og/eða 

nemenda. Hafa ber hugfast að nemendur eru einnig mjög ólíkir og hafa mismunandi hvata og 

markmið að baki frammistöðu sinnar en séu kennarar meðvitaðir um þeirra fyrri þekkingu og 

reynslu getur það reynst nemendum dýrmæt leið að námi. 
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1 Inngangur  

Okkur er snemma kennt hversu mikilvægt það er að læra af mistökum okkar, þó oft sé ýjað að 

því að betra sé að forðast að gera þau. Það er þó ekki hægt að neita því að hvernig við tökumst 

á við mistök og sigrumst á erfiðleikum mótar okkur. Að gera mistök, að takast á við þau og að 

læra af þeim hefur áhrif á viðhorf okkar og afstöðu til alls þess sem við tökumst á við í okkar 

daglega lífi. Þegar við kjósum að láta ekki handvömm og glappaskot draga okkur niður, heldur 

áttum okkur á gagnsemi þeirrar ómetanlegu þekkingar sem fylgir því að gera mistök, kjósum 

við einnig að láta mistök okkar ekki skilgreina okkur. Þá fyrst getum við sagt að óttinn við 

mistök sé ekki það sem heldur aftur af okkur og kemur í veg fyrir velgengni.  

Mistök hafa verið skilgreind sem ferli eða staðreyndir sem samsvarar ekki hefðbundnum 

stöðlum eða viðmiðum (Steuer o.fl., 2013). Mistök hafa verið séð sem merki um vanhæfi, skort 

á getu eða hæfni eða jafnvel ófullnægjandi þekkingu, þrátt fyrir að allir geri mistök í námi eða 

við öflun þekkingar. Það viðhorf lifir að nokkru leyti enn góðu lífi í dag og er það yfirleitt 

markmið bæði kennara og nemenda að forðast mistök, fækka þeim og koma í veg fyrir 

endurtekningu þeirra (Matteucci o.fl., 2015). Að gera mistök er þó mikilvægur hluti af 

námsferli allra nemenda. Að gera mistök gefur nemendum tækifæri til þess að átta sig á nýjum 

námstækifærum og þegar nemendur gera mistök hafa þeir ekki einungis möguleika á því að 

læra af þeim heldur hafa þeir einnig tækifæri til þess að sigrast á óttanum við að gera mistök 

(Tulis, 2013). Jákvætt viðhorf til mistaka hefur þó farið vaxandi á síðustu árum og hafa sumir 

gengið svo langt að skilgreina mistök sem „stökkpall þekkingaröflunar“ og „birtingarmynd 

námsferilsins“ vegna þeirra sérstöku möguleika til kennslu sem mistök hafa (Matteucci o.fl., 

2015). Þessi viðhorfsbreyting á rætur sínar að rekja til hugsmíðahyggju, þar sem áhersla er 

lögð á að nemandinn sé í aðalhlutverki náms síns með virkri túlkun og umsýslu þeirra 

upplýsinga sem fást í gegnum ytra áreiti (Matteucci o.fl., 2015). Samkvæmt hugsmíðahyggju 

eru mistök mikilvægir atburðir í þekkingaröflun hvers og eins, séu þau nýtt sem námstækifæri 

þegar þau valda ágreiningi á milli þess félagslega og þess hugræna (e. socio-cognitive conflict) 

(Santagata, 2005). Samkvæmt kenningu Festinger (1957) er nám einnig skilvirkast þegar 

nemendur upplifa eins konar óvissu og fá þá tækifæri til þess að velta fyrir sé réttum og 

röngum svörum, sem leiðir til hugarmisræmis (e. cognitive dissonance). 

Hvernig kennarar bregðast við mistökum nemenda hefur bein áhrif á vilja nemendanna til 

þess að læra, viðhorf þeirra til náms og námsframvindu þeirra (Tulis, 2013). Það er því er 

mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um raunveruleg áhrif viðbragða sinna. Séu viðbrögð 

kennara við mistökum vanstillt eða úr takti við þarfir nemenda má, nánast samstundis, greina 

minnkandi hvata og áhuga nemenda á námsefninu sem getur leitt til vaxandi vanþekkingar og 

skorts á hæfni. Í öðrum tilfellum geta slík einkenni verið falin tímabundið en orðið til þess að 

nemendur sæki fremur í námsgreinar sem þeir telja minna krefjandi (Dweck, 1986). Sé horft á 
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nám sem virkt ferli sem krefst æfingar, hvað varðar bæði skilning og framkvæmd, er 

nauðsynlegt að tryggja að námsumhverfi hvetji nemendur til þess að hafa kjark til þess að velta 

upp og ræða hvern þann (mis)skilning sem þeir kunna að hafa (Tulis, 2013). 

Það er mikilvægt að hafa hugfast að mistök hafa oftar en ekki bein neikvæð áhrif á þann 

sem þau gerir en einnig er algengt að þau í hafi í för með sér auknar áhyggjur og kvíða, sér í 

lagi þegar ungir nemendur eiga í hlut sem eiga til að vera óöruggir og hræddir við að gera 

mistök fyrir framan jafningja sína og kennara (Nicholls, 1984; Ames og Archer, 1988; 

Santagata, 2004).  

1.1 Forsaga rannsóknar 

Áhugi höfundar á efninu er margþættur þó raunverulegur áhugi á rannsókn á efninu hafi að 

mestu kviknað í vettvangsnámi. Þar fylgdist höfundur með nemendum sem sumir hverjir 

virtust læra meira af mistökum sínum en aðrir, sem oft virtust brjóta sjálfa sig niður þegar þeir 

áttuðu sig á þeim. Höfundur hefur einnig gengið í gegnum það sjálfur; að vera nemandi sem 

upplifði ósigur og uppgjöf þegar á móti blés og síðar að vera nemandi sem lagði sig fram við 

að spegla sjálfan sig í mistökum sínum og reyna draga af þeim lærdóm. Á minni námsleið varð 

mér fljótt ljóst mikilvægi þess að skilja hvers vegna ég væri í námi: Var það eitthvað sem ég 

vildi gera eða var það eitthvað sem ég gerði til þess að standast væntingar annarra. Ég fann að 

um leið og þegar mínir innri hvatar voru við stjórnvölin og ég stundaði nám til þess að svala 

mínum eigin lærdómsþorsta gekk það mun betur og ég átti auðveldara með að horfast í augu 

við það að gera mistök og læra af þeim. 

Samhliða vettvangsnámi hóf ég að lesa greinar og rannsóknir sem snúa beint og/eða 

óbeint að efni lokaritgerðar þessar, með það fyrir augum að geta leiðbeint betur þeim 

nemendum sem ég taldi mig sjá sjálfan mig í. Ég vildi komast að því hvað það væri sem hefði 

áhrif á þennan hugsunarhátt minn og þeirra; að geta lært af mistökum sínum. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna ástæður þess að nemendur á miðstigi í grunnskóla geta 

átt erfitt með því að takast á við akademísk mistök sín og læra af þeim. Lokaritgerð þessi er 

sett upp á þann veg að námskenningarnar; atferliskenning, hugsmíðahyggja og hugræn 

félagsnámskenning eru nýttar sem stoðir við rannsókn á ástæðum ólíkra viðhorfa til mistaka 

sem og rannsókn á ólíkum nálgunum kennara þegar kemur að meðhöndlun þeirra. Út frá 

hugrænni félagsnámskenningu eru hugtökin sjálfsgeta og sjálfsvirðing skoðuð og hlutverk 

þeirra í ferli einstaklinga að læra af mistökum sínum en þau eru m.a. notuð til þess að átta sig 

á mikilvægi ábyrgðarkenndar og sjálfsstjórnar. Með því að greina rannsóknir á mistaka-

sambandi kennara og nemenda, mistaka-meðhöndlun kennara og mistaka-menningu í 

skólastofum má gera grein fyrir jákvæðum og neikvæðum áhrifum ólíkra nálgana en betur er 
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fjallað um uppbyggingu ritgerðarinnar í næsta kafla. Sú rannsóknarspurning sem lagt er upp 

með að svara í lokaritgerð þessari er: „Hvernig geta kennarar hjálpað nemendum á 

grunnskólaaldri að læra af mistökum sínum?“.  

1.3 Uppbygging  

Lokaritgerð þessi hefst á fræðilegri umfjöllun þar sem fyrst er sjónum beint að greiningu á innri 

og ytri ástæðum þess að hluti nemenda á í meiri erfiðleikum með að læra af mistökum sínum 

en aðrir. Fyrst er horft til þriggja námskenninga; atferliskenningar, hugsmíðahyggju og að 

lokum hugrænnar félagsnámskenningar en þær eiga það allar sameiginlegt að túlka viðhorf til 

mistaka með sérstöku tilliti til náms-mistaka nemenda. Þær tvær fyrstu endurspegla í raun 

andstæð viðhorf til bæði náms og mistaka og en sú þriðja brúar bilið á milli hinna fyrrnefndu 

og bætir jafnframt við útskýringum á ástæðum hegðunar og mannlegum eiginleikum sem hafa 

bein áhrif á hvernig einstaklingar takast á við að læra af mistökum sínum. 

Í kjölfar greiningar á námskenningunum þremur er viðhorf kennara til mistaka nemenda 

og kenningar um meðhöndlun mistaka skoðaðar með tilliti til áðurnefndra námskenninga. Í 

kjölfar þess fjallað um námsaðferðir og hvatakerfi nemenda og endingu fræðilegrar 

umfjöllunar er horft til námsumhverfis, bæði þess sem nemendur skynja og þess sem kennarar 

skapa með nálgun sinni og viðhorfi til mistaka.  

Þegar fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar eru lokið er meginatriðum allra fræðilegra kafla 

safnað saman í sérstakan niðurstöðukafla þar sem leitast er við að svara fyrrnefndri 

rannsóknarspurningu en í umræðukafla ritgerðarinnar, sem jafnframt er síðasti kafli hennar, 

renna hugmyndir höfundar saman við niðurstöður.  

1.4 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Eins og áður hefur komið fram er markmið rannsakanda að kanna hvernig megi stuðla að því 

að nemendur á grunnskólaaldri læri af mistökum sínum. Svo varpa mætti ljósi á það var 

framkvæmd söfnun og greining á heimildum meðfram framkvæmd hugtakarannsóknar (e. 

conceptual research). Hugtakarannsóknir eru gjarnan gerðar til þess að draga saman gögn úr 

ólíkum áttum og renna stoðum undir kenningar rannsakanda án söfnun hrágagna. Tilgangur 

þeirra er að draga saman upplýsingar úr ólíkum fræðilegum kenningum og þannig brúa bilið 

og veita innsýn í ákveðin mál frá ólíkum sjónarhornum (Gilson og Goldberg, 2015). 

Gögnum þessarar rannsóknar var safnað eftir hugmyndafræði skrifborðsrannsóknar og 

greiningar (e. desk research and analysis) á tímabilinu júní – október 2020, í gegnum leitarvef 

Leitir.is en vefurinn greiðir aðgang að ritrýndum tímaritum og greinum. Rannsóknin byggir að 

stórum hluta á greinum og umfjöllunum sem birst hafa í bókum og tímaritum sem fjalla um 

menntun en viðbótargögn, sem talin voru styrkja innihald rannsóknarinnar, koma úr bókum 
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og tímaritum sem fjalla um almenna sálfræði, uppeldis- og menntunarfræði og barnasálfræði. 

Telur rannsakandi að heimildir af slíkum toga séu mikilvægar rannsókn að þessu tagi; þar sem 

horft er bæði til mistaka nemenda og viðbragða kennara við mistökum nemenda. Niðurstöður 

greininga heimilda eru birtar í samfelldu máli.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Námskenningar 

Í þessari ritgerð er stuðst við skilgreiningu Driscoll (1994) á námi en hún byggir á því að nám 

eða öflun þekkingar sé varanleg breyting á frammistöðu eða frammistöðumöguleikum sem er 

afleiðing af afskiptum þess sem nemur af umhverfi sínu. 

Fjölmargar námskenningar hafa verið mótaðar til þess að lýsa ólíkum kennsluaðferðum og 

námsumhverfum. Námskenningar falla vel til þess að útskýra námsaðferðir tiltekinna hópa 

nemenda sem bera sameiginleg einkenni, fremur en breiðs og sundurleits hóps. Hvað mistök 

varðar hafa tvær námskenningar verið einna mest áberand: Atferliskenning (e. behaviorism) 

og hugsmíðahyggja (e. constructivism) en nálganir kenninganna tveggja eru gjörólíkar. Í þessari 

rannsókn er sjónum sérstaklega beint að fyrrnefndum námskenningum, vegna þess að 

rannsakandi telur þær varpa ljósi á tvö ólík sjónarmið, sem mikilvægt er að skilja við umfjöllun 

á námsmistökum nemenda og hvernig megi kenna þeim eða leiðbeina til að læra af þeim. Til 

viðbótar við atferliskenninguna og hugsmíðahyggju þótti rétt að fjalla sérstaklega um hugræna 

félagsnámskenningu (e. social cognitive theory), þar sem segja má að hún brúi bilið á milli 

hinna fyrrnefndu. 

2.1.1 Atferliskenningin  

Atferliskenningin á rætur sínar að rekja til síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar. Einn af 

upphafsmönnum hennar var bandaríski sálfræðingurinn John B. Watson, sem taldi sálfræði 

aldrei verða raunverulega fræðigrein fyrr en vísindaleg nálgun, á borð við kerfisbundnar 

athuganir og mælingar, yrðu miðlægar í starfi atferlisfræðinga. Atferlisfræðin sem fræðigrein 

fylgir formerkjum Watson um vísindalega nálgun og eru rannsóknir hennar því á því sem er 

sjáanlegt og mælanlegt (Pritchard, 2009). 

Atferliskenningin byggir á hugmynd Pavlovs um skilyrta hegðun, þ.e. þeirri hugmynd að 

ákveðin hvatning eða örvun valdi ákveðnu viðbragði (Pritchard, 2009). Atferliskenningin lýsir 

því sem ferli, frekar en einstökum atburði, hvernig einstaklingar tileinka sér nýtt 

hegðunarmynstur sem felur oftar en ekki í sér margar tilraunir til þess að líkja eftir ákveðinni 

hegðun eða hegðunarmynstri áður en það er fullkomnað (Jackson, 1997). Það má segja að 

happaglöpp (e. trial and error) einstaklinga leiði þá að endanlegri hegðun eða niðurstöðu og 

að þeir hafi tækifæri til þess að þróa hegðunarmynstur sitt með því að gera mistök.  

Með nálgun atferliskenningarinnar er áhersla einkum lögð á skoða ytra atferli 

einstaklingsins út frá áreiti og svörun. Í kjarna atferliskenningarinnar er hugmyndin sú að með 

kerfisbundnum afskiptum og meðferð megi þjálfa, kenna og/eða ýta undir eða stuðla að 

hegðun, sem jafnframt dregur úr tíðni eða kemur í veg fyrir annarskonar hegðun sem telja má 
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óæskilega eða ótæka. Ótæk hegðun er þannig leiðrétt með jákvæðri styrkingu tækrar 

hegðunar og athafna samhliða því sem hegnt er fyrir ótæka (Pritchard, 2009). 

Frá miðri síðustu öld hefur atferliskenningin skipað sér stóran sess í mótun kennsluhátta. 

Samkvæmt henni er þekkingu miðlað frá kennara og kennslubókum til nemenda með 

aðferðum sem byggja á ytri áhugahvöt nemenda og er kennarinn því í einskonar aðalhlutverki 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Áhersla er lögð á að kennarar miðli upplýsingum og nemendur 

meðtaki þær og læri af endurtekningum og æfingum sem styrkja tengsl þeirra við áðurnefndar 

upplýsingar en nemendur eru verðlaunaðir fyrir þátttöku sína með einkunnum, hrósi eða 

annarskonar umbun. Undirstaða velgengni er þannig byggð á væntingum og hvatningu, svo 

nemendur trúi því að framlag þeirra sé verðmætt og það skipti máli að þeir leggi sig fram 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2016; Pritchard, 2009). 

Samkvæmt atferliskenningunni læra nemendur best með því að forðast mistök og að 

vinna vel heppnuð verkefni. Telja þeir sem aðhyllast kenningunni að mikilvægt sé fyrir 

nemendur að forðast röng svör eftir bestu getu, því ef mistök eru gerð eitt sinn styrkir það 

líkur þess að þau séu gerð aftur. Það sama má segja um hegðun og atferli; æskilegt er að líkja 

eftir réttri hegðun/atferli og forðast mistök eftir bestu getu, þar til rétt hegðun/atferli verður 

eðlisleg (Santagata, 2005).  

Kennsla undir áhrifum atferliskenningarinnar er markviss og vel skipulögð og mikil áhersla 

er lögð á utanbókar lærdóm og síendurtekna þjálfun (Dweck, 2006). Mjög skýrar og ákveðnar 

reglur gilda innan kennslustofunnar og varðandi verkefnavinnu nemenda en með þeim reyna 

kennarar að móta hegðun nemenda á þann máta sem þeir telja réttan. Kennsla sem byggð er 

á atferliskenningunni er kennaramiðuð og því náms- og kennsluefni sem og kennsluaðferðir 

fyrirfram skilgreint (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2016) 

2.1.2 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja fellur undir hatt vitsmunavísinda (e. cognitive science) og á rætur að rekja til 

fyrri hluta 20. aldarinnar. Samkvæmt kenningunni um hugsmíðahyggju er lærdómur afleiðing 

hugrænnar smíði (e. mental construction) einstaklinga, þ.e. að nám eigi sér stað þegar nýjar 

upplýsingar eru byggðar ofan á eða bætt við þá þekkingu sem þegar er til staðar; með þann 

tilgang að móta nýjan og endurbættan skilning.  

Jean Piaget er einn af stærstu áhrifavöldum mótunar hugsmíðahyggju sem námskenningar 

og jafnframt einn þekktasti sálfræðingur heimsins á sviði þroskasálfræði, fyrir rannsóknir sínar 

á vitsmunaþroska barna. Piaget mótaði undirstöðu hugsmíðahyggju sem námskenningu á 

þeim forsendum að nemendur séu sjálfir virkir í þátttakendur í námi sínu og öðrum 

lærdómsferlum: hugur þeirra meðtekur áreiti og upplýsingar úr ytra umhverfi og það er 

nemendanna sjálfra að vega og meta hvað er nauðsynlegt að sigta út og læra. Ferli lærdóms 
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er í sjálfu sér virkt en ekki óvirk inntaka upplýsinga (Woolfolk, 2019). Að nema hefur í för með 

sér varanlegar breytingar á vitrænum tengslum og tengingum á forsendum fenginnar reynslu 

og upplifana. Þessar breytingar á vitrænum tengingum eiga sér stað innra með einstaklingnum 

og því er erfitt að greina þær (Pritchard, 2009). 

Þekkingarmiðað sjónarhorn hugsmíðahyggjunnar hvað varðar nám og kennslu gerir ráð 

fyrir að nemendur búi yfir aðlögunarhæfni og getu til þess að koma auga á villur og læra af 

mistökum sínum (Hiebert og Carpenter, 1992; Reusser, 2000). Virk þátttaka nemandans er 

undirstaða þess að læra og er nemandinn því hvattur til þessa að hugsa sjálfstætt og gera sínar 

eigin rannsóknir á námsefninu. Nemandinn hefur einnig rými til þess að gera mistök og er 

hlutverk kennarans því fremur að beina nemandanum í rétta átt en að mata hann með 

upplýsingum (Pritchard, 2009).  

Innan hugsmíðahyggjurnar er áhersla lögð á hönnun og skipulag námsumhverfisins, þar 

sem umhverfið stuðlar að virkri uppbyggingu þekkingar hvers og eins nemenda. Samkvæmt 

kenningunni er þekkingin sem verður til við nám einstaklingsbundin en þó er gert ráð fyrir því 

að hún verði til í félagslegu samhengi undir áhrifum þeirrar menningar- og samfélagshópa sem 

einstaklingurinn tilheyrir (Jonassen, Campbell og Davidson, 1994). 

Mikilvægt er að námsumhverfi sé fjölbreytt og námshvetjandi og opið að því leyti að það 

líki eftir ytra umhverfi nemendanna. Svo hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar njóti sín sem 

best er nauðsynlegt að nemendur fái tækifæri til þess að setja sér sjálfir markmið og vinna að 

þeim, ýmist í samvinnu við samnemendur sína eða sjálfstætt. Til þess að stuðla að árangursríku 

námi er mikilvægt að kennarar taki tillit til þeirrar forþekkingar sem nemandinn býr yfir, þar 

sem nýjar upplýsingar eru túlkaðar í ljósi áður fenginnar þekkingar (Jonassen o.fl., 1993). 

2.1.3 Hugræn félagsnámskenning 

Hugræn félagsnámskenning gerir ráð því að öll hegðun sé lærð á forsendum eigin atferlis og 

undir áhrifum félagslegs umhverfis (Bandura, 1997). Í hugrænni félagsnámskenningu er 

áhersla lögð á einstaklingurinn hafi frelsi til þess að setja sér markmið og fái tækifæri til þess 

að mæta þeim hindrunum sem á vegi hans verða. Þannig geti hann öðlast trú á eigin getu eða 

sjálfsgetu (e. self-efficacy). Sjálfsgeta felur í sér þá trú einstaklingsins að hann hafi færni og 

getu til þess að leysa ákveðin verkefni og segja má að hún sé að nokkru leyti undirstaða þess 

að geta tileinkað sér eiginleika verknaðarins. Með því að efla trú á eigin getu lærir 

einstaklingurinn að ná stjórn á tilfinningum sínum, hugsunum og hegðun, sem telja má til 

einkenna sjálfstjórnunar (Bandura, 1997; Bandura o.fl., 1996). Skorti nemendur sjálfsgetu eru 

þeir líklegri til þess að forðast að takast á við ný verkefni og áskoranir vegna ótta við að 

mistakast. Hlífi nemendur sér við að takast á við nýjar áskoranir hefur það iðulega í för með 

sér takmarkaða námshæfni og lakan námsárangur (Bandura, 1997). 
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Greinarmunur er gerður á sjálfsgetu og sjálfsvirðingu (e. self-esteem) þó hið síðarnefnda 

hafi einnig áhrif á námsárangur nemenda. Sjálfsgeta vísar til þeirrar hæfni og getu sem 

einstaklingur telur sig búa yfir og hefur bein áhrif á hversu mikla vinnu viðkomandi er tilbúinn 

að leggja á sig og hvaða viðfangsefni hann velur sér. Þeir nemendur sem búa yfir takmarkaðri 

sjálfsgetu kjósa almennt þá braut sem þeir telja hafa fæstar hindranir og gefa sér því ekki 

tækifæri til þess að gera mistök. Sjálfsvirðing, sem einnig er kallað vildarmat, vísar hins vegar 

til þeirra hugmyndar eða skoðunar sem einstaklingurinn hefur um sig sjálfan (Bandura, 1997). 

Sjálfsvirðing endurspeglar álit einstaklingsins á sínum eigin afrekum og getu, gildum, 

líkamsímynd, viðbrögðum annarra við okkur og hvaða manneskju hann/hún telur sig vera 

(Tesser og Cornell, 1991).  

Sjálfsstjórnun (e. self-regulation) er annað yfirgripsmikið hugtak úr smiðju Bandura (1997) 

en einföld útskýring á því er að sjálfsstjórnun feli í sér hæfni einstaklingsins til þess að takast á 

við hugsanir sínar, tilfinningar og hegðun (Bandura, 1997). Niðurstöður rannsókna á 

sjálfsstjórnun og námshæfni nemenda benda til þess að undirstaða velgengni í námi sé 

sveigjanlegt hugarfar, sem meðal annars felur í sér sjálfstæð vinnubrögð, trú á eigin getu í 

ólíkum aðstæðum og kjark til þess að mæta nýjum áskorunum og ögra sjálfum sér (Dweck, 

2006). Rannsóknir á sjálfsstjórnun ungmenna gefa til kynna að miklar breytingar geta orðið á 

getu einstaklinga til þess að hafa stjórn á og vera í raunsönnum tengslum við hugsanir sínar, 

tilfinningar og hegðun á unglingsáraunum en sterk jákvæð tengsl er að finna milli 

sjálfsstjórnunar og námsárangurs (Morrison o.fl., 2010).  

Samkvæmt hugrænni félagsnámskenningu hefur félagsleg umgjörð einstaklings einnig 

merkjanleg áhrif á sjálfsmynd hans/hennar og hegðun. Efnahagsleg skilyrði, félagshagfræðileg 

staða, menntun og fjölskylduhagir hafa óbein áhrif á hegðun einstaklingsins en áhrifa þeirra 

þátta verður vart við þegar horft er á metnað, sjálfsgetu og þær kröfur sem einstaklingurinn 

setur á sjálfan sig (Bandura o.fl., 1996, 2000). Það er því samspil ytri þátta og innri sem hafa 

bein áhrif á hvort nemandi búi yfir getu til þess að mæta þeim hindrunum sem á vegi hans 

verða.  

Í næsta kafla er fjallað um viðmót kennara til mistaka nemenda í skólastofunni og hvernig 

viðmót kennara getur ýmist haft jákvæð eða neikvæð áhrif á upplifun nemenda og þátttöku 

vilja þeirra til frambúðar. Með því að rýna í aðferðir kennara við meðhöndlun mistaka er hægt 

að greina hvernig ólíkar aðferðir og nálganir kennara eru mótaðar af menningarlegum 

bakgrunni þeirra.  

2.2 Meðhöndlun mistaka 

Líkt og áður hefur komið fram er tiltölulega takmarkað framboð af útgefnum rannsóknum sem 

snúa að því hvernig kennarar takast á við mistök í kennslustofum sínum. Niðurstöður 
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rannsókna á bekkjarstjórn (e. classroom management) og markmiðasetningu innan bekkja (e. 

classroom goal structure) hafa sýnt fram á að starfshættir innan skólastofunnar hafa bein áhrif 

á viðhorf og stöðu einstakra nemenda (sjá t.d. Gonida o.fl., 2009; Roeser o.fl., 1996). Því má 

nokkuð örugglega draga þá ályktun að líklegt sé að viðbrögð kennara við mistökum nemenda 

hafi bein eða óbein áhrif á viðhorf nemenda til þess að læra af mistökum sínum (Steuer og 

Dresel, 2015). Óvönduð viðbrögð kennara við vangá nemenda sinna getur t.a.m. ýtt undir ótta 

nemendanna við að gera mistök og hvatt til óæskilegra hegðunarmynstra, á borð við að 

forðast krefjandi námsefni og neikvætt viðhorf til ákveðinna námsgreina (sjá t.d. Dweck, 1986; 

Goetz o.fl., 2006) og styðja rannsóknir á viðbrögðum stjórnenda innan stofnanna þær 

niðurstöður (Degen-Hientz, 2008; Van Dyck o.fl., 2005). 

Það er mikilvægt að kennarar taki tillit til þess að nemendur geri reglulega mistök og skapi 

andrúmsloft í kennslustofu sinni, þar sem mistökum er tekið fagnandi og nemendur upplifa 

frelsi til þess að geta gert mistök (Tulis, 2013). Það fellur í hlut kennara að bæði leiðrétta mistök 

eða rangfærslur nemenda og sömuleiðis leiðbeina þeim hvernig er best að takast á við þau og 

læra af þeim (Matteucci o.fl., 2015). Hvaða aðferðum kennarar beita við að leiðrétta 

nemendur hefur bein áhrif á viðhorf nemendanna til þess að gera mistök og hvernig það er 

gert ýmist styrkir eða hefur letjandi áhrif á hvort nemendur telji sig geta tekist á við ný og flókin 

verkefni (Santagata, 2005). Rannsóknir hafa verið gerðar á ólíkum viðhorfum kennara til 

mistaka og sýna niðurstöður fram á að þær aðferðir sem verða fyrir valinu eigi sér iðulega 

rætur að rekja til menningar. Til að mynda er mun algengara að ítalskir kennarar kjósi að 

leiðrétta nemendur sína beint, oftast fyrir framan bekkinn, og láta ávítur og kaldhæðni fylgja 

með en bandarískir kennarar eru líklegri til þess að draga úr alvarleika mistaka nemenda sinna 

og hjálpa þeim frekar að komast að réttri niðurstöðu eða beina þeim óbeint í rétta átt. Það má 

telja líklegt að ástæður þessara ólíku nálgana sé bundið í menningarlegan mun landanna. Í 

Bandaríkjunum hafa fullorðnir áhyggjur af sjálfsöryggi ungra nemenda og reyna því að skauta 

hratt yfir mistök nemenda til þess að koma í veg fyrir að það hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra. Á Ítalíu er hins vegar talið að besta leiðin til þess að hjálpa ungum nemendum sé að 

kenna þeim að taka ábyrgð á eigin mistökum með beinskeyttum samskiptum (Santagata, 

2004, 2005). Deila má um hvor aðferðin þykir betri en af niðurstöðum rannsókna má draga þá 

ályktun að menntavenjur og kennsluaðferðir séu undir miklum áhrifum menningarlegs 

bakgrunns. Samskonar samanburðarrannsóknir hafa einnig verðir framkvæmdar með 

Bretland og Frakkland í brennidepli, þar sem sambærilegar niðurstöður er að finna á 

menningarlegum grundvelli (sjá t.d. Alexander, 1999). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram 

á að oft sé ekki fyrirfram skilgreind stefna innan menntamála eða ákveðinna skóla um hvernig 

beri að leiðrétta mistök nemenda og því enn líklegra að kennarar bregðist við á grundvelli 

menningarlegra og persónulegra gilda og venja (Matteucci o.fl., 2015). 



16 

Rannsókn þýska prófessorsins Mariu Tulis (2013) á viðbrögðum kennara við mistökum 

nemenda í skólastofunni er sérstaklega áhugaverð þar sem henni tekst mjög skilmerkilega að 

flokka viðbrögð í hópa eftir árangri þeirra; skilvirkar aðferðir (e. adaptive strategies) og 

óskilvirkar (e. maladaptive strategies). Í hópi óskilvirka aðferða féllu nálganir á borð við að 

hundsa mistök, gagnrýna nemendur og að skjóta svarrétti yfir til annarra nemenda, hlægi að 

nemendum eða að niðurlægja þá á annan hátt. Á meðal skilvirkra aðferða eru nálganir á borð 

við bekkjarumræður, að leiðrétta nemendur persónulega, að leggja áherslu á námstækifæri 

og að koma í veg fyrir neikvæð viðbrögð bekksins.  

Samskipti kennara og nemenda í kennslustofunni takmarkast oft við fyrirlestur kennara, 

sem á að tryggja flæði kennslu en kemur á sama tíma í veg fyrir breytingar eða endurbætur á 

nálgun efnisins. Hvernig kennarar kjósa að takast á við mistök nemenda einkennist því oft af 

vilja þeirra til þess að halda áfram með kennslustundina og koma í veg fyrir truflanir. Það 

veldur því að gagnvirk samskipti kennara og nemenda eru oft af skornum skammti og litlum 

tíma eytt í að ræða mistökin – þar sem þau teljast ekki til markmiða kennslustundarinnar 

(Santagata, 2005).  

Í næsta kafla ritgerðarinnar er fjallað um námsaðferðir og hvatningarferli en sá kafli snýr 

að nemendum og upplifun þeirra. Kennarar jafnt sem nemendurnir sjálfir móta 

námsumhverfið og því er mikilvægt að gera grein fyrir því hvernig nemendur og bakgrunnur 

þeirra hefur áhrif á hvernig nemendur upplifa viðbrögð eða viðmót kennara sinna við 

mistökum. 

2.3 Námsaðferðir og hvatningarferli  

Kenningin um frammistöðumarkmið (e. achievement goal theory) er eiginleg nálgun á 

hvatningu samkvæmt hugrænni félagsnámskenningu. Samkvæmt kenningunni eru gagnkvæm 

áhrif innri og ytri hvata sem hafa áhrif á þau markmið sem einstaklingar setja sér en samhliða 

sé mikilvægt að gera grein fyrir áhrifum einstaklingsbundinnar skynjunar (Maeher og Zusho, 

2016). Samkvæmt kenningunni um frammistöðumarkmið má skilja hvata og árangursækna 

hegðun nemenda með því að greina ástæður þess að þeir kjósa að leggja sig fram við þátttöku 

í ákveðnum verkefnum í námi sínu (Zusho og Clayton, 2011). Hvati eða áhugahvöt er gjarnan 

skilgreind sem hvað sem það kann að vera sem hefur áhrif frumkvæði okkar, viðleitni og seiglu 

þegar kemur að því að fylgja eftir markmiðum (Maehr og Meyer, 1997) en samkvæmt 

kenningunni eru það markmið sem gefa athöfnum okkar raunverulegan tilgang (Kaplan og 

Maehr, 2007; Maeher og Nicholls, 1980).  

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar voru rannsóknir á markbeind (e. goal orientation) 

einstaklinga nokkuð áberandi og sömuleiðis rannsóknir á ferlum sem tengja má við ólíka 

markmiðasetningu sem og þeim skilyrðum sem framkölluðu áðurnefnda ferla. Þessar 
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markbeindir voru gjarnan útskýrðar á grundvelli kenningar um frammistöðumarkmið og þá 

skilgreindar eftir því hvort þær byggðust á áhuga einstaklingsins á úrlausn verkefnis (e. task 

involved) eða áhuga einstaklingsins á að sýna og sanna eigið ágæti með frammistöðu sinni við 

úrlausn verkefnisins (e. ego involved); hvort telja mætti markbeindirnar árangursmiðaðar (e. 

performance-oriented) eða námsmiðaðar (e. learning-oriented) (Dweck, 1986); eða hvort 

framkvæmd þeirra væri til þess að ætluð að ná fram afburðafærni (e. mastery focused) eða 

rækta hæfileika (e. ability focused). Frammistöðumarkmiðum var framan af flokkað í tvo hópa; 

afburðafærninálgun (e. mastery approach) og frammistöðunálgun (e. performance approach) 

(Maeher og Zusho, 2016). Á síðustu árum hefur þessum flokkum þó fjölgað og eru þeir nú fjórir 

talsins: afburðafærni-nálgun, afburðafærni-hjákvæmd (e. mastery-avoidance), frammistöðu-

nálgun og frammistöðu-hjákvæmd (e. performance-avoidance) (Elliot og McGregor, 2001; 

Hulleman o.fl., 2010), þar sem hjákvæmd vísar almennt til þess að forðast að gera mistök 

(Hulleman o.fl., 2010). Samanburð á flokkum frammistöðumarkmiða má sjá á mynd 1 en 

myndin er verk höfundar og byggð á líkani Hulleman (2010). 

 

 

Mynd 1: Frammistöðumarkmið  

 

Frammistöðumarkmið eru skilgreind sem markmið sem hafa endapunkt sem taka mið sitt af 

ákveðinni hæfni – ýmist hvað varðar þróun (afburðafærni) eða þörf til að færa á sönnur á tilvist 

hæfninnar (frammistaða) (Hulleman, Schrager, Bodman og Harackiewicz, 2010). Algengt er að 

frammistöðu-markmið einkennist af hugmyndum einstaklingsins um að framkvæma og skila 

af sér verki sem stendur undir þeim kröfum sem skilgreindar hafa verið fyrirfram og færir 

Frammistöðu-nálgun

Rót vilja einstaklingsins til að standa sig vel er 
ýmist til að færa sönnur á hæfni sinni eða sanna 

að hann sé hæfari en aðrir.

Afburðafærni-nálgun

Hvati einstaklingsins kemur innan frá. Hann setur 
sér markmið og vill standa sig vel vegna þess að 

hann hefur áhuga á efninu og vill bæta færni sína.

Frammistöðu-hjákvæmd

Einstaklingur leggur sig fram og setur sér markmið 
að standa sig vel til að komast hjá því að aðrir telji 

hann ekki jafn hæfan og aðra. 

Afburðafærni-hjákvæmd

Einstaklingur leggur sig fram vegna þess að hann 
óttast að geta ekki bætt færni sína eða tapa þeirri 

færni sem hann býr yfir.

Frammistöðumarkmið
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einstaklingurinn sönnur á hæfni sinni með getu sinni til að uppfylla þær kröfur. Hæfni hans 

liggur því í því að uppfylla kröfur og að sýna fram á árangur án þess þó að leggja meira á sig en 

nauðsynlegt þykir. Frammistöðu-nálgun endurspeglar því mat á getu á grundvelli forskriftar 

(Ames og Archer, 1988) og í samanburði við aðra (Alrakaf o.fl., 2014). Nemendur sem drifnir 

eru áfram af frammistöðu-nálgun meta frammistöðu sína út frá samanburði við aðra. Þeir 

sækja í samkeppni þegar þeir telja sig hæfari en hina en forðast að taka þátt þegar þeir telja 

hæfni sína jafna eða lakari en samnemenda sinna (Alrakaf o.fl., 2014). Nemendur telja almennt 

að færni/hæfni sé fasti (e. constant) sem er ómögulegt að bæta, m.ö.o. að hæfileikar séu 

meðfæddir en ekki áunnir (Dweck, 1986).  

Afburðafærni-markmið endurspeglar hugmynd einstaklingsins um mikilvægi þess að þróa 

með sér nýja færni og/eða leikni. Gildi verkefnisins er metið á grundvelli lærdómsferlisins og 

afburðafærnin er skilgreind út frá þeirri fyrirhöfn og vinnu sem verkefnið krafðist (Ames og 

Archer, 1988). Nemendur sem tileinka sér afburðafærni-nálgun líta á hæfni/færni sem 

afleiðingu erfiðis og telja að með vinnusemi og elju megi bæta hana. Þeir nemendur bera sig 

ekki saman við aðra til þess að leggja mat á eigin árangur heldur horfa frekar inn á við og meta 

frammistöðu sína á grundvelli sinnar fyrri frammistöðu (Hulleman og Senko, 2010). Markmið 

sem eiga rætur að rekja til frammistöðu-hjákvæmdar og afburðafærni-hjákvæmdar hafa sterk 

tengsl við neikvæðar tilfinningar sem tengja má við frammistöðu á borð við streitu og kvíða 

(Putwain og Symes, 2012), lakan námsárangur (Murayama og Elliot, 2012) og takmarkaðan 

innri hvata (Linnenbrink-Garcia o.fl., 2012). 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna, þvert á námsstig, hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli 

frammistöðu-nálgunar og góðs námsárangurs (Elliot og Harackiewicz, 1996; Harackiewicz o.fl., 

1997) og að námsárangur sé verri á meðal þeirra sem rekja markmið sín til frammistöðu-

hjákvæmdar og afburðafærni-hjákvæmdar. Þess ber þó að geta að niðurstöður varðandi 

frammistöðu-nálgun hafa verið mjög breytilegar milli ára og virðast einnig vera undir áhrifum 

lýðfræðilegra breyta (Alrakaf o.fl., 2014; Ames og Archer, 1987). Niðurstöður annarra 

rannsókna hafa sérstaklega bent til þess að afburðafærni-nálgun ein og sér hafi ekki 

forspárgildi hvað varðar framtíðar námsárangur nemenda, heldur bendi frekar til þess að 

nemendur kjósi frekar krefjandi námsefni og segi til um áhugahvöt þeirra (Harackiewicz o.fl., 

1997, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að breytingar geta orðið á áhugahvötum og undirstöðu 

frammistöðumarkmiða nemenda eftir aldri, þó að mestu haldist þau stöðug (L. H. Anderman 

og Anderman, 1999). Algengast er þó að breytinga gæti á frammistöðumarkmiðum við flutning 

nemenda á milli skólastiga, oft í ljósi breyttra áhersla eftir aldursstigum hvað einkunnagjöf 

varðar (Anderman o.fl., 1999).  
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Í næsta og jafnframt seinasta kafla fræðilegrar umfjöllunar ritgerðarinnar er fjallað um 

námsumhverfi, sem er undir áhrifum hvors tveggja; nemenda og kennara og fjallað hefur verið 

um hér á undan.  

2.4 Námsumhverfi 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með það að markmiði að skoða tengsl milli 

þess námsumhverfis sem nemendur skynja og upplifa og hvernig nemendur nálgast nám sitt 

(Ames og Archer, 1988; Kaplan og Midgley, 1999; T. Urdan o.fl., 1998). Skynji nemendur að 

innan námsumhverfisins sé lögð áhersla á að byggja upp leikni, færni og skilning 

(afburðafærni-markmið) eru þeir þess mun líklegri til að sýna fram á jákvæða aðlögunarhæfni 

vitsmunalegs þroska og geðs; þ.e. nemendur eiga auðvelt með takast á við nýjar áskoranir sem 

hafa bein og óbein áhrif á þroska vitsmuna og geðs þegar námsumhverfi þeirra er hvetjandi til 

uppbyggingar leikni, færni og skilnings. Þvert á móti hefur upplifun nemenda af námsumhverfi 

þar sem þeir skynja að áhersla sé lögð á hlutfallslega getu og samanburð frammistöðu 

(frammistöðu-markmið) neikvæð áhrif að því leyti að nemendur eru ekki jafn líklegir til þess 

að geta tekist á við nýjar áskoranir sem krefjast aðlögunarhæfni þroska og geðs (Kaplan og 

Midgley, 1999). Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt fram á tengsl námsumhverfis og frammistöðu 

markmiða við afstöðu nemenda til náms, svo sem á grundvelli tilfinninga nemenda gagnvart 

námsefni (Ames og Archer, 1988). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að námsumhverfi sem nemendur upplifa að byggi á 

frammistöðu fremur en afburðafærni ýti frekar undir sjálfsmeðvitund (e. self-consciousness) 

nemenda sem veldur gjarnan ótta við að gera mistök fyrir framan aðra, frammistöðukvíða og 

feimni. Námsumhverfi sem nemendur upplifa að byggi á afburðafærni er líklegra til þess að 

hvetja nemendur til þess að hafa trú á eigin getu og dregur úr truflandi hegðun þeirra (Kaplan 

og Midgley, 1999). Þessar rannsóknir endurspegla þó einungis tengsl milli þess námsumhverfis 

sem nemendur telja sig upplifa eða skynja og frammistöðu þeirra (Kaplan og Midgley, 1999). 

Hvernig nemendur takast á við streituvaldandi atburði (einstaklingsbundið) hefur einnig áhrif 

á tengsl upplifunar þeirra á námsumhverfinu og tilfinningum í garð þess (Lazarus, 1993). 

Þennan mun má útskýra með því að beina athygli að áherslumun innan námsumhverfanna, 

þar sem innan frammistöðu-umhverfis er nemendum gert kleift að einbeita sér að 

akademískum verkefnum og að tileinka sér árangursríkar námsaðferðir en innan 

afburðafærnimiðaðs-námsumhverfis er áhersla fremur lögð á að leggja mat á sjálfan sig og 

eigin hæfni (E. M. Anderman og Maehr, 1994). 

Rannsóknir á viðbrögðum kennara við mistökum nemenda hafa sýnt að nálganir kennara 

móta andrúmsloft kennslustofunnar og „mistaka-menningu“ innan hennar. Þessi mistaka-

menning mótar svo viðhorf og viðbrögð nemendanna til eigin mistaka og annarra. Þar sem 
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mistaka-menning er jákvæð og nemendur upplifa frelsi til þess að tala um, endurspegla og 

íhuga mistök og ástæður þeirra, þrífast nemendur vel og fá tækifæri til þess að læra bjargráð 

(e. coping strategis) sem virka hvetjandi og stuðla að jákvæðu viðhorfi til mistaka (Steuer o.fl., 

2013). Óuppbyggilegt námsumhverfi kemur í veg fyrir að nemendur hafi tækifæri til þess að 

endursníða þekkingu sína og styrkir neikvæða sjálfsmynd þeirra og trú á því að geta þeirra sé 

takmörkuð. Séu villur og önnur mistök í námi ekki álitin sem hluti af kennsluferlinu frá upphafi, 

missa nemendur af tækifærinu til þess að læra af mistökum sínum (Matteucci o.fl., 2015).  
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3 Umræður og lokaorð 

Í upphafi þessa lokaverkefnis var þeirri spurningu velt upp hvernig kennarar gætu aðstoðað 

nemendur á grunnskólaaldri við að læra af mistökum sínum. Mistök, í samhengi þessarar 

lokaritgerðar, voru enn fremur skilgreind í upphafi hennar sem ferli eða staðreyndir sem 

samsvarar ekki stöðlum eða viðmiðum sem telja má hefðbundna. Enn fremur var tekið fram 

að þau mistök sem hér hefur verið fjallað um séu af akademískum toga, þó vissulega sé hægt 

að heimfæra fjölmargar þeirra kenninga og hugmynda sem rýnt hefur verið í yfir á aðrar 

aðstæður einstaklinga.  

Atferliskenningin og hugsmíðahyggjan endurspegla tvær gjörólíkar nálganir á það hvernig 

einstaklingar tileinka sér nýja þekkingu en einnig andstætt viðhorf til mistaka. Mistök innan 

atferliskenningarinnar tákna eitthvað sem ætti að forðast eftir bestu getu, þar sem ein mistök 

eru talin auka líkur þess að gera fleiri mistök og auk þess hvetja til fleiri „rangra“ svara (Dweck, 

2006). Samkvæmt hugmyndum hugsmíðahyggjunnar á nám sér stað þegar nemandinn tekur 

virkan þátt í því að meðtaka ytra áreiti eða upplýsingar og vinna markvisst úr því inntaki á 

grundvelli forþekkingar sinnar (Jonassen o.fl., 1993). Mistök eru þar með séð sem merki þess 

að frekari fræðslu eða útskýringa sé þörf og mistökin sjálf nauðsynleg til þess að koma auga á 

námstækifæri (Santagata, 2005). 

Samkvæmt atferliskenningunni er það ytra umhverfi einstaklingsins sem hefur úrslitaáhrif 

á hegðun hans/hennar. Að tileinka sér nýja þekkingu eða læra ákveðið atferli er talið vera ferli, 

frekar en atburður, sem felur í sér margar tilraunir til þess að líkja eftir tilteknu hátterni eða 

hegðun (Pritchard, 2009). Það má því segja að samkvæmt atferliskenningunni sé þekking í raun 

áunnin í kjölfar röð mistaka (Jackson, 1997). Enn fremur eru mistök talin vera atferli sem þarf 

að leiðrétta og kenningunni samkvæmt er mikilvægt að ytri áhrifum, í formi jákvæðra eða 

neikvæðra refsinga, sé beitt til þess að draga úr tíðni ótækrar hegðunar eða atferlis (Pritchard, 

2009).   

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er nám byggt á því að umbreyta og bæta við þá þekkingu 

sem við búum yfir og því mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaðir um forþekkingu nemenda 

sinna (Jonassen o.fl., 1993). Hvernig nemendur meðtaka nýja þekkingu veltur á því 

forþekkingu þeirra að því leyti að hið óþekkta verður ekki skilið nema á grundvelli þess sem 

þekkta (Jonassen o.fl., 1993). Kennarar geta því kynnt ný hugtök og nýtt efni og notað líkingar 

og myndmál sem nemendur skila vegna forþekkingar sinnar. Samkvæmt kenningu John Dewey 

(Festinger, 1957) er nám skilvirkast þegar nemendur upplifa nokkurs konar óvissu og hafa 

tækifæri til þess að velta fyrir sé réttum og röngum svörum, sem leiðir til hugarmisræmis. Að 

endingu ná nemendur hugrænu jafnvægi og öðlast skilning. Kennarar geta þannig hagað 
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kennslu sinni þannig að „röng“, gömul og úrelt hugtök eru rædd innan kennslustofunnar og 

nemendum gefið tækifæri til að átta sig á á lögmæti þeirra (Festinger 1957).  

Ólíkt hugmyndafræði atferliskenningarinnar, þar sem ytri áhrif og hvatar eru taldir megin 

forsenda náms er áhersla lögð á það sem á sér stað innra með einstaklingnum innan 

hugsmíðahyggjunnar. Samkvæmt hugrænni félagsnámskenningu hins vegar er gengið út frá 

því að þekkingu sé aflað og að nám eigi sér stað fyrir tilstilli hvorutveggja; ytra áreitis og innri 

úrvinnslu (Bandura, 1997). Til viðbótar við hugmyndir atferliskenningarinnar og 

hugsmíðahyggjunnar bíður félagsnámskenningin upp á viðbóta útskýringar á forsendum 

hegðunar og viðhorfs til mistaka. Henni samkvæmt eru sjálfsstjórnun, sjálfsgeta og 

sjálfsvirðing megin áhrifaþættir að baki þess hvernig einstaklingar takast á við að gera mistök 

og hvort þeir séu tilbúnir til þess að nýta mistök sín sem námstækifæri (Bandura, 1996). Enn 

fremur hafa sömu þættir áhrif á vilja og getu nemenda til þess að takast á við nýjar áskoranir 

(Bandura, 1997). 

Líkt og fram kom í rannsókn Steuer o.fl. (2013) er mistaka-menning innan skólastofunnar 

mikilvæg þar sem hún hefur áhrif á viðhorf og viðbrögð nemenda til þess að gera mistök. Þar 

sem nemendur gera gjarnan mistök er það sérstaklega mikilvægt að sjá til þess að andrúmsloft 

skólastofunnar sé á þann veg að bæði nemendur og kennarar fagni mistökum og horfi á þau 

sem námstækifæri. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni eru mistök ómetanleg verkfæri í 

námsferlinu þar sem þau bjóða nemandanum upp á tækifæri til þess að takast á við ágreinings 

þess hugræna og félagslega. Mistök eru jafnframt kennslutækifæri fyrir kennara, sem þurfa að 

geta leiðbeint nemendum í gegnum mistakaferlið í átt að réttum svörum (Santagata, 2005). 

Sé horft til rannsókna á hvernig kennarar í mismunandi löndum takast á við mistök 

nemenda í kennslustofum er ljóst að viðbrögð þeirra eru að stórum hluta byggð á 

menningarlegum bakgrunni þeirra og umhverfi. Einnig má telja að innan þeirra landa og 

námsstofnanna þar sem ekki sé fyrirfram skilgreind viðbragðsstefna um meðhöndlun mistaka, 

sé líklegra að kennarar bregðist við á þann hátt sem samsvarar menningarlegum og 

persónulegum gildum þeirra og venjum (Matteucci o.fl., 2015). Enn fremur er hægt að álykta 

að þegar samskipti kennara og nemenda eru að mestu takmörkuð við kennslu á fyrirlestrar 

formi, sé erfitt fyrir kennara, eða jafnvel óþægilegt, að gera hlé á kennslu eða stöðva flæði 

hennar til þess að ræða mistök nemenda. Þá kann einnig að vera einfaldara fyrir kennara að 

treysta á þær aðferðir sem viðurkenndar eru í menningarheimi þeirra frekar en að tileinka sér 

nýjar (Santagata, 2005). 

Áhugahvöt nemenda og ástæður árangurssækinnar hegðunar þeirra er, samkvæmt 

kenningunni um frammistöðumarkmið, háð viðhorfi nemendanna sjálfra til náms sem er ýmist 

skilgreint sem afburðafærni eða frammistöðu nálgun. Ef hugarfar nemenda byggir á vilja til 

þess að verða sér út um afburðafærni má telja að hvati sé að mestu innra með þeim, þ.e. viljinn 
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til þess að standa sig vel kemur frá eigin hugmynd nemandans um að bæta færni sína vegna 

þess að hann hefur áhuga á efninu. Séu ástæður nemandans til þess að standa sig vel séu 

vegna utanaðkomandi áhrifa og nemandinn vill standa sig vel t.am. til þess að færa sönnur á 

hæfni sinni má segja að nálgun hans sé á forsendum frammistöðu (Hulleman o.fl., 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli frammistöðu-nálgunar og góðs námsárangurs 

(Elliot og Harackiewicz, 1996; Harackiewicz o.fl., 1997) þó samhliða því megi merkja tengsl milli 

frammistöðu-hjákvæmdar og neikvæðra tilfinninga á borð við streitu og kvíða (Putwain og 

Symes, 2012). Nemendur sem nálgast námsefni sitt á forsendum frammistöðu-nálgunar eða 

hjákvæmdar geta átt erfitt með og forðast jafnvel að takast á við nýjar áskoranir (Alrakaf o.fl., 

2014), þar sem þeir telja að hæfni þeirra sé meðfædd og að ómögulegt sé að bæta hana eða 

þróa með sér nýja færni (Dweck, 1986). 

Niðurstöður rannsókna benda hins vegar ekki til þess nemendur sem nálgast nám sitt á 

forsendum afburðafærni standi sig endilega betur í námi og að forspárgildi um frammistöðu 

sé takmarkað (Alrakaf o.fl., 2014). Þá bendi forsendur hvata þeirra nemenda frekar til þess að 

nemendur kjósi krefjandi námsefni og að áhugi þeirra á námsefni haldist stöðugur 

(Harackiewicz o.fl., 2002). 

Hugmyndir um afburðafærni og frammistöðu nálganir eru þó ekki einungis bundnar við 

bakgrunn nemenda, heldur má heimfæra þær yfir á námsumhverfið. Í þessari ritgerð hefur 

bæði skynjað námsumhverfi nemenda verið rætt sem og það námsumhverfi sem kennarar 

móta við hegðun sinni og viðmóti. Ólíkt niðurstöðum rannsókna á nemenda nálgun – þar sem 

jákvæð fylgni fannst einungis á milli námsárangurs og frammistöðumarkmiða – sýna 

rannsóknir á námsumhverfi fram á jákvæða fylgni milli afburðafærni-umhverfi (samkvæmt 

upplifun nemenda) og aðlögunarhæfni nemenda, þ.e. að umhverfið er hvetjandi til 

uppbyggingar leikni, færni og skilnings (Kaplan og Midgley, 1999). Af því má draga þá ályktun 

að námsumhverfi sem nemendur skynja að hvetji til afburðarfærni stuðli að betri námsárangri. 

Innan námsumhverfis þar sem nemendur skynja að hvatt sé til frammistöðu, frekar en 

afburðafærni, er (óviljandi) einnig ýtt undir neikvæða sjálfsmeðvitund en í henni felst ótti við 

að gera mistök, frammistöðukvíði og feimni. Innan skynjuðu afburðafærni umhverfi fá 

nemendur hins vegar aukið rými til þess að treysta á eigin getu, þar sem mistökum þeirra er 

tekið á jákvæðan hátt og þau nýtt sem tækifæri til þess að læra eitthvað nýtt (Kaplan og Maehr, 

1999). Mistaka-menning mótar námsumhverfi nemendanna og er undir áhrifum viðmóts 

kennara og nálgun þeirra þegar kemur að viðbrögðum við mistökum nemenda. Sé mistaka-

menning jákvæð upplifa nemendur frelsi til þess að gera mistök og viðra hugmyndir sínar án 

þess að hafa áhyggjur af því að þær séu rangar. Í slíku umhverfi þrífast nemendur vel og læra 

jákvætt viðhorf til mistaka. Í námsumhverfi þar sem mistaka-menning er neikvæð eru 

nemendur gjarnan hræddir við að gera mistök og þar sem mistök eru ekki almennt ekki hluti 
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af kennsluferlinu, missa nemendur af tækifærinu til þess að læra af þeim (Matteucci o.fl., 

2015). 

3.1 Lokaorð 

Með því að rýna í kenningar um mistök og markmið má í raun greina hvers vegna ferlið að læra 

af mistökum sínum getur reynst mörgum erfitt. Það er ljóst að ólíkar hugmyndir um hvort 

forðast beri mistök eða fagna þeim geta valdið nemendum öryggisleysi og það er mikilvægt að 

skilgreina strax kennsluumhverfið sem öruggt svæði, þar sem mistök eru séð sem tækifæri til 

þess að læra.  

Frammistöðumarkmið nemenda og undirliggjandi ástæður markmiða þeirra mótar viðhorf 

til mistaka og hvort þeir vilji eða treysti sér til þess að takast á við nýjar áskoranir. Þeir 

nemendur sem láta stjórnast af frammistöðu-nálgun nálgast verkefni og námsefni á þann hátt 

að þeir leita stöðugt eftir viðurkenningu annarra hvað varðar árangur þeirra. Þyki þeim líklegt 

að engin viðurkenning fáist vegna þeirra eigin vankunnáttu eru þeir ólíklegir til þess að vilja 

taka þátt af ótta við að mistök þeirra verði sýnileg öðrum. Sjálfstraust þeirra er bundið við 

árangur og utanaðkomandi samþykki sem getur hindrað tilfinninga þroska og getu til þess að 

takast á við eigin tilfinningar. 

Ef nemendum er ekki kennt að axla ábyrgð á eigin tilfinningum, hugsunum eða hegðun og 

tileinka sér sjálfstjórnun verður erfiðara að ætlast til þess að þeir læri af mistökum sínum, 

þegar þeir hafa ekki kjark eða vilja til þess að takast á við nýjar og krefjandi áskoranir. Með því 

að bjóða upp á kennsluumhverfi, þar sem mistökum er fagnað og þau eru séð sem tækifæri fá 

nemendur frelsi til þess að tjá sig án þess að óttast neikvæð viðbrögð kennara sinna eða 

samnemenda. Með því að halda uppi hugmyndinni um að það séu engar heimskulegar 

spurningar og mæta mistökum á þann hátt að nemendur upplifi öryggi í kennslustofunni 

gagnvart kennara sínum og samnemendum, öðlast nemendur kjark til þess að byggja upp sitt 

eigið sjálfstraust og þar með getu til þess að takast á við eigin tilfinningar. Nemendur sem hafa 

lært að vinna úr tilfinningum sínum geta með betra móti lært af mistökum sínum, þar sem 

órökréttar tilfinningar eru ekki jafn líklegar til þess að hafa áhrif á úrvinnsluferlið. 

Bakgrunnur nemenda, menningarlegur, lýðfræðilegur og uppeldislegur getur haft 

umtalsverð áhrif á hvernig þeir takast á við að gera mistök og hvert viðhorf þeirra er til mistaka 

almennt. Mistaka-meðhöndlun kennara og mistaka-menning innan skólastofunnar getur þó 

mótað og haft áhrif á viðhorf nemenda; styrkt sjálfstraust þeirra og gert þá jákvæðari í garð 

mistaka sinna og þannig hjálpað þeim við að læra af mistökum sínum. 
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