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MISTÖK – DÆMI UM VERKEFNI 

 
Settu á svið mistök fyrir framan nemendur, aðlagað aldri nemenda.  Þú gætir t.d. reiknað dæmi, vitlaust 

á töfluna, starfsett eitthvað rangt eða misst kassa með dóti á gólfið. 

Spurðu nemendur: 

• Hvernig haldið þið að mér hafi liðið þegar ég gerði þessi mistök? 

• Hvernig líður ykkur þegar þið gerið mistök? 

• Hvernig ættum við að bregðast við þegar einhver gerir mistök? 

Mistök geta verið gagnleg 

Seigðu nemendunum frá því að þú eigir þín uppáhalds mistök. Dæmi: Þegar ég var í grunnskóla tók ég 

próf í margföldun. Ég var góð í margföldun, fannst prófið auðvelt og kláraði fljótt. Þess vegna varð ég 

hissa þegar í ljós kom að fjögur dæmanna voru röng hjá mér.  

• Hvers vegna haldið þið að ég hafi gert þessi mistök? 

• Hvað haldið þið að ég hafi lært af þessum mistökum? 

Við getum öll lært af mistökum okkar 

Biddu nemendurna að hugsa um mistök sem þeir hafa gert og hvað þeir hafi lært af þeim. Spurðu: 

• Hverjum finnst gaman að gera mistök? 

• Hvers vegna/ Hvers vegna ekki? 

• Getur þú sagt mér frá mistökum sem þú hefur gert? 

• Af hverju gerðir þú þessi mistök? 

• Hvað lærðir þú af mistökunum? 

Útskýrðu fyrir nemendum að við séum öll að læra og þegar við séum nemendur sé óhugsandi að við 

getum stax gert allt rétt. Seigðu nemendunum að mistök séu hluti af lærdómsferlinu og að við eigum að 

nýta þau til að læra af þeim. Við verðum oft leið og svekkt en í rauninni ættum við að líta á þau sem 

tækifæri og halda áfram að leggja okkur fram, sýna þrautseigju og gefast ekki upp. Hugsið um allt sem 

þið lærið í lærdómsferlinu. 

Eflið þessa hugsun með því að taka inn í orðræðuna og setja eftirfarandi orð á námsvegg: Nemendur, 

lærdómsferli, þrautseigja, að gefast ekki upp og að leggja sig fram. 
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(Byggt á Muncaster K. (2016). Growth Mindset Lessons.) 

 

 


