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Ágrip 

Mikilvægt er að foreldrar og kennarar hafi aðgang að efni sem hentar til að 

styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barna. Það verkefni sem hér er kynnt fjallar 

annars vegar um myndabók með uppeldislegum boðskap og hins vegar um 

fræðilegan grunn hennar. Myndabókin er saga af litlum jeppa sem telur sig 

minni máttar en atburðarásin leiðir annað í ljós. Myndlist og myndmál 

höfðar oft til fólks á annan hátt en ritaður texti. Því eru notaðar myndir með 

texta til að segja sögu þessa, því myndirnar og textinn styðja hvort annað.  

Markmið verkefnisins var tvíþætt, annars vegar að búa til myndabók fyrir 

börn og hins vegar að rannsaka ferlið við gerð hennar. Í rannsókninni, sem 

er starfendarannsókn, leitast ég við að draga fram starfskenningu mína og 

tengsl hennar við myndabókina í von um að sá skilningur styrki mig sem 

fagmann og gagnist mér í starfi sem kennari. Myndabókinni er ætlað að 

hjálpa foreldrum og kennurum til að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barna 

og auka skilning þeirra á margbreytileika. 

Ég nota aðferðafræði starfendarannsókna og vinnuna við myndabókina 
til að draga fram starfskenningu mína og hvernig ég vil vinna með börnum. 
Þau gögn sem ég byggi á eru skissubækur, minnisblöð, ljósmyndir og 
rannsóknardagbók, sem ég hélt meðan á rannsókninni stóð. Auk þess kafaði 
ég í hugskot mitt eftir gömlum minningum og tilfinningum. Til að renna 
fræðilegum stoðum undir myndabókina leitaði ég í kenningar fræðimanna á 
sviði menntavísinda og sálfræði, og tengdi myndabókina þannig enn frekar 
við starfskenningu mína. Verkefnið var fremur óvenjulegt og krafðist þess 
vegna annarrar nálgunar en venjulegt þykir við slíka rannsóknarvinnu, og 
kemur sú glíma fram í niðurstöðukaflanum.  
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Abstract 

I cannot draw - Working towards self-efficacy 

 

It is of great importance that parents and teachers have access to 

appropriate learning materials to help children increase their self-

confidence and build their self-esteem. The project presented here 

introduces a pedagogical picture book and explains its theoretical 

background. The picture book tells the story of a small jeep who doubts his 

abilities. A series of events eventually brings him to an understanding of his 

worth. People grasp pictures and artwork differently from the way they 

perceive the written word. Therefore, I use both images and text to tell the 

story as they complement each other.     

The goal of this project was twofold: on the one hand to create a picture 

book for children and on the other hand to study the process of its creation. 

The goal of this action research was to develop my practice theory and 

connect it with the picture book. This learning process will hopefully 

strengthen me as a professional, and the knowledge and experience gained 

from it should be applicable in my practice as a teacher. The picture book is 

intended to help parents and teachers build children’s confidence and self-

esteem, and to help children to understand diversity. 

I apply the methodology of action research and the work on the picture 

book to develop my practice theory and how I would like to work with 

children. The data on which I base my research are sketchbooks, notes, 

photographs, and a research diary that I kept during the study. I also delved 

into my own mind for old memories and emotions. In order to establish a 

theoretical foundation for the picture book I drew upon the theories of 

academics in the fields of education and psychology, linking the picture 

book even closer to my practice theory. This particular project was rather 

unusual and required an approach different from the one commonly taken 

in such research. The challenges this presented are brought to light in the 

results chapter.  
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1 Inngangur 

Öll erum við ólík og hæfileikar okkar liggja oft á mismunandi sviðum. Mörg 

okkar eiga það til að einblína á veikleika okkar, eða það sem við teljum 

okkur ekki geta. Stundum eru þessir veikleikar aðeins einkenni, eða þættir í 

fari okkar, sem við sjálf sjáum sem galla. Það reynist sumum auðveldara að 

finna eitthvað neikvætt í eigin fari en að benda á það sem jákvætt er.       

Ég hef ekki áratuga reynslu af kennslu, en ég hef þó unnið töluvert með 

fólki, sérstaklega börnum og unglingum. Ég hef veitt því athygli að sjálfs-

mynd þeirra er oft og tíðum brotin. Svo virðist sem allir þurfi að vera 

steyptir í sama mót, og sum börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir því að vera 

ekki eins og vinirnir eða bekkjarfélagarnir. Flestir finna þó, að þeir eru betri 

á sumum sviðum en öðrum, og njóta þess að ræða um það sem gengur vel. 

Miklu uppbyggilegra er að beina sjónum að styrkleikum en veikleikum. 

Oftast er þó hægt að bæta sig á sviðum þar sem færni skortir, ef maður 

leggur sig fram.   

Mikilvægt er að átta sig á því að allir eru góðir á einhverju sviði, og þessir 

mismunandi styrkleikar eru allir mikilsverðir í mannlegu samfélagi. Vegna 

þess hve ólík við erum, henta okkur oft mismunandi leiðir að lausn þeirra 

verkefna sem fyrir okkur liggja. Sumir hugsa til dæmis mikið í myndum eða 

litum. en aðrir aðallega í texta. Sumir vilja hafa fast form til að vinna eftir og 

verða óöruggir ef þeir hafa val, en öðrum líður betur ef þeir hafa frelsi til að 

gera hlutina eins og þeim hentar, og fá jafnvel að tjá sig með dansi, leiklist 

eða myndlist. 

Mér þykir sjálfri erfitt að tjá mig í rituðu máli. Þó að ég eigi ekki í teljandi 

vandræðum með stafsetningu eða málfar, þá á ég erfitt með að koma 

upplýsingum og hugsunum frá mér á skipulegan hátt í texta. Þetta má rekja 

til þess að ég er með athyglisbrest og lesblindu sem hafa valdið mér 

erfiðleikum í námi. Ég hef þurft að hafa mikið fyrir náminu en ég hef komist 

að því að ég get lært eins og aðrir ef ég legg mig alla fram, og ég hef bætt 

mig töluvert á þeim sviðum þar sem mig skorti færni. Ég hef líka komist að 

raun um að sumt sem ég taldi til veikleika, eru í raun kostir. Ég sá þetta ekki 

sjálf í þessu ljósi, það getur reynst erfitt að sjá styrkleika sína ef maður er 

blindaður af veikleikunum. Við þær aðstæður er gott að fá hjálp við að sjá 

þann styrk sem maður býr yfir.  
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Ég er myndlistarmaður og er nú í þann veginn að ljúka meistaraprófi í 

kennslufræði grunnskóla. Mig langaði að taka fyrir í lokaverkefni mínu 

eitthvað sem kæmi sér vel fyrir mig þegar ég færi að starfa við kennslu. 

Hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði þegar ég fór með vinafólki, í 

fjallaferð, en farið var á nokkrum gömlum jeppum. Með í för var ung stúlka, 

sem er lítil eftir aldri, og er það töluvert vandamál að hennar mati. Upplifun 

hennar er sú, að vegna smæðar geti hún minna en jafnaldrarnir, hún sé 

minni máttar. Það var ekki til að draga úr minnimáttarkennd hennar að hún 

var farþegi í minnsta bílnum, sem þurfti í þokkabót að hafa tjaldvagn í 

eftirdragi, því ekki var pláss fyrir tjald og annan viðlegubúnað í farangurs-

rýminu. Hann fór því töluvert hægar yfir en hinir og varð síðastur á 

áfangastað. Svo fór nú samt að stærsti jeppinn, sem jafnframt var þyngstur, 

lenti í vandræðum á leiðinni upp á fjall. Hann rann til í möl og sat fastur, og 

minnstu munaði að hann ylti niður fjallshlíðina. Þá kom sér vel, að litli 

jeppinn var með spil og dráttartaug, svo hann gat dregið þann stóra úr 

sjálfheldunni.  

Litla stúlkan hugsaði mikið um þetta atvik. Hún var stolt af því að 

,,hennar jeppi“ gat hjálpað hinum þrátt fyrir að vera minnstur, og ræddi 

faðir hennar því atvikið við hana. Feðginin voru sammála um, að það væri 

ekki fyrir öllu að vera alveg eins og hinir, og það væri allt í lagi að vera lítill 

því það getur líka verið kostur. Enginn getur allt, en allir geta eitthvað, og 

því er svo mikilvægt að hjálpast að og nýta styrkleika allra. Í kjölfarið 

ræddum við faðir hennar um hve jákvæð áhrif þessi upplifun hafði haft á 

sjálfsmynd stúlkunnar, og vakti það mig til umhugsunar um mikilvægi þess 

að efla trú einstaklinga á eigin getu. Þetta samtal varð kveikjan að M.Ed. 

verkefni mínu. Ég ákvað að búa til litla myndabók, sem foreldrar og 

kennarar gætu notað til stuðnings við að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust 

barna sem eiga erfitt með að koma auga á styrkleika sína. Mikilvægt er að 

slíkt efni sé til og að það sé aðgengilegt. 

Í ferlinu við að búa til myndabókina gerði ég starfendarannsókn sem 

snerist um að rýna í heildarferlið og læra af því. Ég notaði vinnuna við 

myndabókina til að draga fram starfskenningu mína, en hún er kenning mín 

um nám og kennslu og tenging mín við fræðin. Með því að skoða hana kem 

ég mögulega í orð því sem ég vil standa fyrir sem myndlistarkennari, en það 

hjálpar mér svo aftur til að velja leiðir í kennslu sem samræmast 

hugmyndum mínum og hugsjónum. Ég trúi að sjálfsrýni geri mig að sterkari 

fagmanni, gefi mér tæki sem gagnast mér í starfi sem myndlistarkennari og 

að ég geti áfram notað þessar aðferðir til að ígrunda eigið starf með það 

fyrir augum að bæta það. 
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1.1 Myndlistarmaðurinn ég  

Ég útskrifaðist úr myndlistardeild Listaháskóla Íslands vorið 2010. Sem 

listamaður hef ég aðallega unnið með gróf iðnaðarefni, svo sem timbur og 

járn, og hversdagslega, fundna hluti, sem aðrir hafa ekki lengur not fyrir. 

Heimurinn er fullur af hlutum, og því finnst mér tilvalið að endurnýta sem 

mest, finna ruslinu nýtt hlutverk ef það er mögulegt. Ég á líka auðvelt með 

að sjá fegurð í þessum hlutum, vörubrettum sem eru eins konar rekaviður 

borgarmenningar, ryðguðu járni og gömlum spýtum. Í grófum efnum má oft 

finna ótrúlega fíngerð smáatriði, hlutum sem hafa gegnt stóru hlutverki en 

búið er að úrskurða sem ónýtt rusl. Fegurðin í ljótleikanum getur verið 

yfirþyrmandi.  

Það heillar mig mikið þegar efniviðurinn tekur af mér völdin. Ég hef gert 

tilraunir með járn og ryð, reynt að ná stjórn á því náttúrulega ferli sem 

verður þegar járn ryðgar, til dæmis með því að pússa járnplötu og setja svo 

á hana salt og vatn og fylgjast með og skrásetja það sem gerist. Ég skoða til 

dæmis hversu langur tími líður þangað til járnið fer að ryðga, hversu djúpt 

ryðið er, og hvað gerist ef ég sleppi saltinu eða set það bara á hluta 

járnplötunnar. Með þessum tilraunum átta ég mig betur á ferlinu og get í 

kjölfarið beint því í ákveðinn farveg. Ég get þó aldrei verið viss um 

niðurstöðuna fyrirfram og hún kemur hún mér sífellt á óvart, myndin sem er 

máluð af vatninu og mér til hálfs, svo notuð sé myndlíking Steins Steinarr í 

ljóðinu Tímanum og vatninu.  

 

Tíminn er eins og vatnið, 

og vatnið er kalt og djúpt 

eins og vitund mín sjálfs. 

 

Og tíminn er eins og mynd, 

sem er máluð af vatninu  

og mér til hálfs. 

 

Og tíminn og vatnið 

renna veglaust til þurrðar  

inn í vitund mín sjálfs. 

Þetta kraftmikla ljóð hrífur mig með sér inn í eins konar tilfinningahringekju 

þar sem allt er myrkt, en samt svo ótrúlega fallegt. Það er svolítið lýsandi 
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fyrir vinnuferli mitt við ritgerðina, mér fannst sagan mín og boðskapurinn 

fallegur, en ritgerðarvinnan sjálf veitti mér ekki ánægju, heldur fyllti mig á 

köflum vonleysi og vantrú á eigið ágæti. En nú, þegar verkinu er loksins að 

ljúka, er ég bæði ánægð og stolt yfir því að hafa tekist á við það í stað þess 

að gefast upp.  

Í þeim köflum sem á eftir koma mun ég útskýra starfendarannsóknina og 

þann hag sem ég hafði af henni. Í kaflanum sem ber heitið Fræðilegur 

bakgrunnur mun ég tengja verkefnið við fræði og kynna rannsóknar-

spurningarnar. Ferlið við gerð myndabókarinnar og sjálfa rannsóknina 

útskýri ég svo í Aðferð. Í niðurstöðukaflanum, sem ég kýs að nefna Söguna 

mína, mun ég svo segja frá túlkun minni og upplifun á ferlinu. Kaflinn þar á 

eftir heitir Umræða um starfskenningu og eins og nafnið gefur til kynna set 

ég þar fram starfskenningu mína. Í síðasta kaflanum, Lokaorðum, dreg ég 

svo aftur fram rannsóknarspurningarnar og þau svör sem fengust við þeim. 

Þar fjalla ég líka um þann lærdóm sem ég dró af þessari vinnu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla kynni ég þau fræði sem ég studdist við í rannsóknarferlinu. 

Ég útskýri hugtök og tengi þau við vinnu mína. Fræðin eru mikilvæg, þau 

gagnast mér til að rökstyðja mál mitt og skilja tilfinningar mínar, og 

skoðanir. Einnig hjálpa fræðin mér við að setja þetta allt í samhengi og 

öðlast yfirsýn. 

2.1 Hvað er starfskenning? 

Starfskenning kennara er persónubundin kenning hans um nám og kennslu 

sem hann þróar stöðugt með sér í námi sínu og starfi (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2004). Starfskenningin er ofin úr nokkrum þáttum: Framkvæmd, fræðilegri 

þekkingu og siðferðilegum gildum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Framkvæmdin fjallar um starf kennarans, kennsluna sjálfa, undirbúning 

hennar og samvinnu við nemendur og foreldra þeirra. Fræðileg þekking er 

tengsl kennarans við fræðin, kenningar og fræðimenn. Hún gefur honum 

tækifæri til að skilja og útskýra það sem gerist í skólastofunni með 

fræðilegum rökum. Siðferðilegi þátturinn er svo hugsjónir kennarans, 

bakgrunnur hans, gildi og viðhorf til lífsins, skoðanir, reynsla og upplifanir 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Eins og áður kom fram er starfskenning í 

stöðugri þróun. Hún byrjar að mótast í námi og vex svo áfram af 

persónulegri reynslu í starfi, væntingum til starfsins, samskiptum, starfs-

umhverfi og sögu- og menningarlegum bakgrunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004). Starfskenning er tæki, sem mun gagnast mér í starfi, því hún styrkir 

mig sem fagmann og minnir mig einnig á gildi mín ef mér finnst ég vera að 

tapa áttum.  

2.2 Trú á eigin getu 

Við þurfum öll á sjálfstrausti að halda svo að við getum tekist á við þær 

áskoranir og hindranir sem við munum mæta á lífsleiðinni. Því meiri trú sem 

við höfum á getu okkar, því meira munum við leggja okkur fram, og því 

líklegri erum við til að ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir hendur 

(Bandura, 1977). Í aðalnámskrá frá 2011 segir, að nemendur eigi að verða 

læsir á samfélag, menningu og náttúru og læra að bjarga sér í samfélaginu. 

Einnig eiga nemendur að geta unnið með öðrum og hafa vilja til að taka 

virkan þátt í að viðhalda, breyta og þróa samfélag sitt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Til að standa undir þessum væntingum 
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þurfa nemendur að tileinka sér vissa hæfni, en hæfni ein og sér er ekki nóg. 

Nemendur þurfa líka að trúa því að þeir geti tekist á við verkefnin. 

Hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) er komið frá sálfræðingnum 
Albert Bandura og vísar það í trú einstaklings á getu sína til að leysa verkefni 
eða stjórna atburðum sem hafa áhrif á líf hans (Bandura, 1977). Samkvæmt 
kenningu Bandura hefur trú einstaklinga á eigin getu áhrif á það hvort og 
hvernig þeir takast á við erfiðar aðstæður og verkefni. Hún sker úr um það 
hversu mikið einstaklingurinn leggur á sig og hversu lengi hann þrjóskast við 
þegar verkefni eru erfið (Bandura, 1977). Einstaklingar með litla trú á eigin 
getu forðast erfið verkefni sem þeir telja sig ekki ráða við og sýna litla 
viðleitni til að leysa þau. Þeir gefast oft upp ef þeir mæta hindrunum og 
viðhalda þannig efasemdum um getu sína. Þeir hafa litlar væntingar, fylgja 
markmiðum sínum illa eftir og einblína oft á galla sína. Þeim er þess vegna 
hættara við streitu og þunglyndi en hinum sem hafa meiri trú á sjálfum sér 
(Bandura, 1977). Þeim einstaklingum sem hafa mikla trú á eigin getu 
stendur hins vegar ekki ógn af erfiðum verkefnum, heldur líta þeir frekar á 
þau sem áskoranir og setja sér háleit markmið. Þeir einstaklingar hræðast 
heldur ekki mistök, því þeir vita að mistök eru hluti af lærdómsferlinu. Slíkt 
viðhorf eykur líkur á góðri frammistöðu, sem styrkir svo enn frekar trú 
þeirra á eigin getu, og dregur þar af leiðandi úr líkum á streitu og þunglyndi 
(Bandura, 1977; Bandura, 1997). 

Ljóst er að það er mikilvægt að huga að trú einstaklinga á eigin getu, en 
til eru ýmsar aðferðir til að styrkja hana ef þurfa þykir. Fyrst þarf að skoða 
þá þætti sem hafa áhrif á þá trú. Bandura (1977) nefnir fjórar uppsprettur 
sem hann segir trú einstaklings á eigin getu byggjast á. Í fyrsta lagi er reynsla 
af eigin færni, að hafa sjálfur leyst verkefni með góðum árangri. Í annan 
stað er reynsla af færni annarra, það að fylgjast með öðrum ná árangri við 
lausn verkefnisins. Einstaklingurinn sér þá að unnt er að leysa verkefnið, og 
meiri líkur eru á að hann trúi því að hann sjálfur geti einnig leyst það ef 
hann leggur sig fram. Þriðja atriðið er sannfæring og fortölur annarra. Það 
er öllum mikilvægt að fá hvatningu og leiðsögn, en til þess að 
einstaklingurinn geti bætt sig þarf leiðsögnin að vera skýr og jákvæð. 
Stuðningur og traust eru einnig mikilvægir þættir. Óhóflega gagnrýnin 
leiðsögn eða dómharka kallar fram neikvæðar tilfinningar en það ekki líklegt 
til árangurs (Bandura, 1977; Morris, 2012). Í fjórða lagi er ástand 
einstaklingsins, bæði líkamlegt og tilfinningalegt. Ef hann er úrvinda eða 
óhamingjusamur getur það reynst honum erfitt að einbeita sér, og afköstin 
verða þar af leiðandi minni (Bandura, 1977; Morris, 2012). Með þessi atriði í 
huga má vinna skipulega að því að styrkja trú einstaklinga á eigin getu svo 
að þeir séu betur í stakk búnir til að takast á við þau verkefni sem fyrir þeim 
liggja. 
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2.3 Enginn getur allt en allir geta eitthvað  

Greind er óljóst hugtak sem fræðimenn hafa átt erfitt með að skilgreina 

nákvæmlega, en oftast er greind þó talin felast í hæfileikum til að læra nýja 

hluti, leysa ný verkefni og laga sig að nýjum aðstæðum (Gylfi Ásmundsson, 

e.d.). Lengi var talið að greind væri meðfædd. Hún gengi að hluta til í erfðir 

og væri grunnur að námsgetu. Þessar hugmyndir hafa þó verið gagnrýndar 

af þeim sem telja að greind sé flóknara fyrirbæri sem mótist af persónu-

legum þáttum, félagslegum aðstæðum, umhverfi og menningu (Erla 

Kristjánsdóttir, 2007).  

Á seinni hluta nítjándu aldar hönnuðu sálfræðingar svokölluð greindar-

próf sem áttu að segja fyrir um námshæfileika barna og var tilgangurinn að 

finna þau börn sem þyrftu á sérúrræðum að halda. Próf þessi hafa þróast 

mikið, og nútíma greindarpróf eru að mestu byggð á þrautum sem líkjast 

þeim verkefnum sem nemendur glíma við í skólum. Má þar nefna orða-

dæmi, minnisatriði, skilgreiningar orða og röðun púsluspila (Sigurður J. 

Grétarsson, e.d.). Greindarpróf hafa nýst fræðimönnum við rannsóknir á 

greind og hafa sem dæmi verið grundvöllur rannsókna á því hvort erfðir eða 

lífsskilyrði ráði einhverju um greind einstaklinga. Þó hafa þau líka sætt 

gagnrýni, meðal annars vegna þess hversu afmarkað greindarhugtak 

prófanna sé (Sigurður J. Grétarsson, e.d.). 

Einn þeirra fræðimanna sem dregið hafa réttmæti greindarprófa í efa er 

sálfræðingurinn Howard Gardner. Hann taldi þau ekki áreiðanleg vegna þess 

hve takmörkuð þau eru við orð og tölur, og hann vildi víkka greindar-

hugtakið þannig að það næði yfir fleiri þætti. Árið 1983 setti hann fram 

fjölgreindakenningu sína (e: theory of multiple intelligences) þar sem hann 

vakti athygli á því að greind er ekki eitt ósamsett fyrirbæri heldur má finna 

ólíkar greindir og styrkleika hjá hverjum einstaklingi (Gardner, 1999). Hann 

benti á, að hver og einn búi yfir færni á öllum átta greindarsviðunum, en 

mismikilli. Innan hvers greindarsviðs er svo hægt að vera greindur á 

misjafnan hátt. Sem dæmi má nefna einstakling með mikla málgreind, sem 

er ekki fær í ritun, en er góður ræðumaður (Morris, 2012). 

Gardner byggir kenningu sína meðal annars á rannsóknum á afleiðingum 

heilaskaða þar sem sum svæði heilans hafa orðið fyrir skaða og aðeins 

tiltekin greind lamast. Hann telur að hver greind eigi ákveðið afmarkað 

svæði í heilanum (Armstrong, 2001). Til að styðja það að greindirnar séu 

aðskildar bendir hann á ýmis frávik, fólk sem skortir greind á sumum sviðum 

en hefur óvenjulega hæfileika á öðrum, svo sem ofvita og fólk með 

einhverfu (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). Hann hefur skoðað þroskaferli 

greindar, þróunarsögu og sögulegt samhengi sem og sálfræðilegar 
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mælingar, og fundið þar rök til að styðja fjölgreindakenningu sína 

(Armstrong, 2001; Gardner, 1999).  

Gardner skilgreinir greind sem líf-sálfræðilega getu til að vinna úr 

upplýsingum eða þekkingu, sem hægt er að nýta sér til að leysa verkefni eða 

skapa afurðir sem hafa gildi í menningu einstaklingsins (Gardner, 1999). 

Athyglisvert er, að Gardner skuli leggja sköpun afurða, eins og listaverka og 

nytjahluta, að jöfnu við lausn þrauta, og er skilgreining hans á greind einstök 

að því leyti (Gardner, 1999). Gardner leggur áherslu á að nota orðið greind í 

fleirtölu, og telur hann að greindirnar séu að minnsta kosti átta: Málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

Lykilatriði í fjölgreindakenningu Gardners er að hver einstaklingur býr yfir 

öllum greindunum og að þær starfa saman. Hægt er að vera greindur á 

mismunandi hátt á hverju sviði, og greindarsviðin eru missterk hjá 

einstaklingum, en Gardner leggur áherslu á að viðurkenna og leggja rækt við 

allar þær greindir sem búa í okkur (Gardner, 1999).  

Sérkennslufræðingurinn Thomas Armstrong hefur mikið unnið með 

fjölgreindakenningu Gardners og skrifað um það hvernig kennarar geti nýtt 

sér hana. Bæði hefur hann bent á mismunandi kennsluaðferðir til að koma 

til móts við nemendur með mismunandi greindir, og svo hitt, að kennarar 

geti notað kenninguna til að skilja hvernig þeirra eigin greindir hafa áhrif á 

kennsluhætti þeirra (Armstrong, 2001). Einstaklingar læra á mismunandi 

hátt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá þeim og því er líklegra að 

kennari sem viðhefur fjölbreytta kennsluhætti nái til fleiri nemenda. Einnig 

er hægt að vinna með þær greindir sem lakari eru í þeim tilgangi að styrkja 

þær (Armstrong, 2001). 

Fjölgreindakenningunni hefur verið gert hátt undir höfði í mennta-

kerfinu, en hún hefur líka verið gagnrýnd og þá aðallega af fræðingum innan 

sálfræði og próffræði, sem líta frekar á hana sem hugmyndafræði eða 

heimspeki en vísindalega kenningu. Gagnrýnin hefur aðallega beinst að því 

hve erfitt er að mæla greindarsviðin, og margir telja að Gardner hafi teygt 

greindarhugtakið þannig að það nái í raun utan um hvað sem er, hæfileika 

og persónueinkenni (Heiða María Sigurðardóttir, 2005, 15. desember). 

Sjálfsagt má deila um réttmæti fjölgreindakenningarinnar, en þó tel ég að 

gott sé að hafa mismunandi greindir í huga í kennslu. Það er mikilvægt að 

muna að allir geta eitthvað og leitast við að virkja hæfileika hvers og eins. Á 

sama hátt má líta svo á að þar sem einstaklingar hafa ólíka styrkleika, henta 

þeim mismunandi námsaðferðir og nálgun í námi. Einnig tel ég að virðing 

fyrir einstaklingnum sé lykilatriði, bæði í kennslu og samskiptum almennt. 
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2.4 Hvað er myndabók? 

Myndabækur eru sérstök bókmenntagrein innan barnabókmennta (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005). Þær einkennast af því að oft eru þær 

tiltölulega stórar og litríkar og aðaláherslan er lögð á samspil mynda og 

texta. Algengt er að allar síður bókanna séu skreyttar, þar með talin 

saurblöð og titilsíða, og eru þær oftast tólf til sextán opnur. Texti 

myndabóka er misjafn. Oft er hann einfaldur og málsgreinar stuttar, en í 

góðum myndabókum getur textinn þó verið eilítið flóknari þar sem 

myndirnar ýta undir skilning barnsins á efninu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2005). Það má skipta myndabókum í fjóra flokka: Bækur þar sem aðeins eru 

myndir. Bækur þar sem áherslan er á myndirnar og textinn er aðeins til að 

lýsa því sem myndirnar lýsa ekki. Bækur þar sem myndir og texti segja 

söguna saman, og loks bækur þar sem áherslan er á textann og myndirnar 

eru aðeins til skrauts (Nordberg, 2001). Mikilvægt er að samspil mynda og 

texta sé gott, því myndabókin er heildstætt listaverk þar sem sagan er sögð 

bæði í máli og myndum.  

Myndabækur hafa mikið fræðilegt gildi því í þeim er hægt að fjalla um 

ýmis viðfangsefni. Þær geta verið fræðibækur eða fjallað um siðferðileg gildi 

og reglur eða erfið tilfinningaleg mál. Sumar hafa þó aðallega fagurfræðilegt 

gildi og oft er þetta fyrsta upplifun barna af myndlist. Eitt þarf þó alltaf að 

vera til staðar í barnabókum og það er skemmtigildið. Án þess er erfitt að 

halda þeim að börnum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005). 

Í myndabók minni er lagt upp með myndir og texta sem segja söguna í 

sameiningu. Textinn er fremur einfaldur og málsgreinar stuttar. Myndirnar 

eru tólf talsins, og nær hver þeirra yfir heila opnu til að skapa flæði og 

sterka heild.  

2.5 Rannsóknarspurningar 

Viðfangsefnið er, eins og áður hefur komið fram, sjálfsmynd barna. 

Boðskapurinn er sóttur beint í þau fræði sem kynnt voru að ofan, en þar var 

útskýrt mikilvægi þess að einstaklingar hafi trú á eigin getu. Liður í að efla 

þá trú er að viðurkenna mismunandi greindir, og því var fjölgreindakenning 

Gardners einnig kynnt. Með því að koma þessum boðskap á framfæri 

vonast ég til, að börn eigi auðveldara með að sjá styrkleika sína og skilja 

betur margbreytileika einstaklinga.  

Nú hafa fræðin sem ég byggi á í þessu verkefni verið kynnt, en í 

ritgerðinni leitast ég við að svara tveimur rannsóknarspurningum: 
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 Hvaða boðskap hefur lítil myndasaga fram að færa fyrir þá, sem 

þurfa hvatningu til að vera eins og þeir eru og vera stoltir af því?  

 Hvernig tengist sá boðskapur því sem ég vil hafa að leiðarljósi í 

kennslu minni? 

Í næsta kafla kynni ég hvaða aðferð ég notaði til að svara þessum 

spurningum. 
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3 Aðferð  

Þegar ég rannsakaði ferlið við að gera myndabók fyrir börn nýtti ég mér 

aðferðafræði eigindlegra starfendarannsókna. Þessi aðferð hentaði verkefni 

mínu vel, því starfendarannsóknir eru rannsóknir sem starfsmenn gera á 

starfi sínu með það fyrir augum að bæta það, og eru þær bæði hagnýtar og 

horfa til umbóta (Hafþór Guðjónsson, 2008). Það sem aðallega greinir þær 

frá öðrum rannsóknum er að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér 

og starfsvettvangi sínum (Hafþór Guðjónsson, 2011). Flestar starfenda-

rannsóknir sem unnar hafa verið á Íslandi eru á sviði menntavísinda og 

mætti því í fljótu bragði draga þá ályktun, líkt og ég gerði í upphafi, að þessi 

rannsóknaraðferð einskorðaðist við kennarastéttina. Raunin er þó önnur, 

þar sem tilgangurinn er sá að hver og einn rýni í starf sitt og læri af því. Þess 

vegna geta allir þeir sem vilja þróa og bæta starf sitt gert starfendarannsókn 

(Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Þetta rannsóknarsnið hefur kosti og galla, og líklega mætti telja það til 

ókosta hversu tímafrekar starfendarannsóknir geta verið. Auk þess eru þær 

mjög persónulegar og gagnast því aðallega rannsakandanum sjálfum, eða 

vinnustað hans (Lichtman, 2013). En þrátt fyrir það, að hver rannsókn sé 

bundin við að bæta starfshætti rannsakandans, ætti hún að gagnast fleirum, 

því markmið starfendarannsókna er einnig að rannsakandinn komi starfs-

þekkingu sinni á framfæri við aðra og taki þannig þátt í að byggja upp 

þekkingargrunn (Hafdis Guðjónsdóttir, 2011).  

Starfendarannsókn mín snerist um að læra af því ferli sem ég gekk í 

gegnum þegar ég réðist í að skrifa sögu, teikna myndir og setja saman í 

myndabók fyrir börn, og loks að draga fram starfskenningu mína og tengsl 

hennar við myndabókina. Rannsóknarspurningin tók miklum breytingum í 

ferlinu. Hún þróaðist úr því að vera ómótuð setning um að skoða eigin gildi 

og viðhorf, yfir í stutta og skýra spurningu sem ég lagði upp með: Hver er 

starfskenning mín? En hún átti eftir að vaxa umtalsvert, og sú spurning sem 

ég vann eftir undir lokin hljóðar svo: Hvaða boðskap hefur lítil myndasaga 

fram að færa fyrir þá, sem þurfa hvatningu til að vera eins og þeir eru og 

vera stoltir af því? Og þessi spurning vakti aðra sem beinist að 

starfskenningu minni: Hvernig tengist sá boðskapur því sem ég vil hafa að 

leiðarljósi í kennslu minni? Ég tel að þessi sjálfsrýni hafi gert mig að sterkari 

fagmanni og hjálpað mér að skýra þær ástæður sem liggja að baki 
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skoðunum mínum og hugsjónum. Þeir sem hafa upplifað svipaðar 

tilfinningar og þær sem ég lýsi í verkefni mínu, og líka hinir sem eru að vinna 

með einstaklinga sem hafa lítið sjálfstraust, gætu haft gagn af lestri 

ritgerðarinnar og jafnvel nýtt sér myndabókina. 

3.1 Gögn 

Gögn í starfendarannsóknum geta verið af ýmsum toga. Lykilatriði í slíkum 

rannsóknum er að skrá hjá sér það sem gerist í því ferli sem er til athugunar 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Áreiðanleiki rannsókna byggist meðal annars á 

traustri og skipulagðri gagnasöfnun, því staðhæfingar án gagna eru ekki 

trúverðugar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögn mín voru margvísleg: Ferða-

sagan sem kveikti hugmyndina, rannsóknardagbók, skissur, ljósmyndir og 

glósur úr vettvangsnámi. 

Mynd 1. Rannsóknardagbók 

Ég bjó mér til rannsóknardagbók (mynd 1) sem sniðin var að mínum 

þörfum. Ég vildi hafa bæði línustrikaðar blaðsíður og auðar svo ég gæti 

teiknað og gert skissur auk þess að skrifa. Ég endurnýtti efni eftir föngum í 

bókina, notaði pappírsumbúðir í kápuna og gamla stílabók og fleira í 

blaðsíðurnar.  

 Í þessa rannsóknardagbók skrifaði ég svo hugsanir mínar og hugleiðingar 

um allt verkefnið, framgang þess, tilfinningar tengdar því og efasemdir bæði 
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um mig og verkefnið. Eftir hvern leiðsagnarfund skráði ég jákvæðar 

hugmyndir sem komið höfðu fram á fundinum. Stundum skrifaði ég hjá mér 

samtöl sem ég átti við aðra um verkefnið og hugdettur sem komu í kjölfarið. 

Einnig skráði ég hugleiðingar mínar um það sem ég las, svo sem greinar, 

fræði og atriði varðandi starfskenningu mína.  

Í rannsóknardagbókinni eru líka skissur, myndir sem komu upp í hugann 

og hjálpuðu mér að ákveða hvernig ég vildi útfæra myndabókina mína. Ég 

notaði þær til að meta hvort ég gæti virkilega teiknað þessar myndir sjálf. Ég 

gerði miklar kröfur til teikninganna, þær áttu að vera fallegar. Þetta er ekki 

lítil krafa, sérstaklega ef haft er í huga að ég er enginn Alfreð Flóki, eins og 

ég sagði við sjálfa mig í einu neikvæðnikastinu. Ég þurfti að losa um þessi 

höft sem héldu aftur af mér, hætta að gera þessar kröfur og byrja að teikna. 

Ég ákvað að gera ljóta mynd, þá var engin pressa. Ég er örvhent, en ég 

notaði hægri höndina til að teikna, og teiknaði bíla og sól. Ég taldi að með 

þessari aðferð gæti ég slakað á, vitandi að útkoman yrði gróf og ónákvæm 

mynd af því sem ég hafði í huga. Þessi aðferð hafði tilætluð áhrif, það 

losnaði um hömlurnar og skissuvinnan fór af stað. Afköstin má sjá bæði í 

rannsóknardagbókinni og á lausum blöðum, sem ég greip til þegar ég þurfti 

meira pláss til að teikna. Skissurnar mínar sýna hvernig bókarhugmyndin 

þróaðist. Á þeim sést hvernig ég fór úr því að fylgja raunveruleikanum eftir, 

yfir í að draga fram þau atriði, sem skiptu raunverulega máli fyrir söguna 

mína, og túlka þau í myndum til þess að koma boðskapnum á framfæri. 

Ljósmyndir hafa verið notaðar á ýmsan hátt í eigindlegum rannsóknum 

(Bogdan og Biklen, 2003). Þær eru mjög lýsandi rannsóknargögn og geta 

hjálpað til við að muna eða rifja upp smáatriði sem annars hefðu gleymst. 

Stundum er sagt að mynd segi meira en þúsund orð, því hún getur verið 

lýsandi fyrir tilfinningar og upplifun myndasmiðsins, auk þess að geyma 

staðreyndir. Þeir sem skoða myndina leggja einnig sína merkingu í hana, og 

getur sú merking verið mismunandi eftir einstaklingum. Þá hafa þættir eins 

og reynsla, félagsleg staða og persónuleiki áhrif á túlkun myndar (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2011).  

Hluti af gögnum mínum voru ljósmyndir úr ferðalaginu. Sumar þeirra tók 

ég sjálf en aðrar fékk ég hjá ferðafélögum mínum. Þetta eru hefðbundnar 

svipmyndir úr ferðinni sem sýna fólkið, bílana, umhverfið og staðina sem 

heimsóttir voru. Þar eru einnig myndir af bílnum föstum í hlíðinni og því 

þegar hann er dreginn upp. Þær eru því eins konar skrásetning á þessu 

atviki, sem er þungamiðja verkefnisins. Ég studdist við ljósmyndirnar þegar 

ég var að skrifa söguna og þurfti að rifja upp ferðalagið. Þær komu líka að 

góðum notum þegar ég teiknaði myndirnar því ég gat skoðað ýmis smáatriði 
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varðandi bílana. Af því ég hafði líka myndir frá öðrum en mér gat ég skoðað 

söguna frá fleiri sjónarhornum en mínu eigin og þótti mér það kostur.  

Ég nýtti mér glósur úr vettvangsnámi mínu við mótun starfskenningar-

innar. Þessar glósur voru skráðar frá 25. febrúar til 14. mars 2013. Ég 

skrifaði hjá mér atriði er vörðuðu samskipti kennarans við nemendur, 

kennslu mína og önnur atriði sem vöktu áhuga minn. Þetta nýtti ég í þann 

hluta starfskenningarinnar sem fjallar um starfið sjálft, hvernig kennari ég vil 

vera.  

3.2 Greining gagna  

Við greininguna skoðaði ég öll gögnin mín aftur og aftur og dró fram það 

sem einkenndi ferlið sem ég þurfti að fara í gegnum til að gera þessa bók. 

Eftir að ég hafði grandskoðað gögnin margsinnis gat ég dregið fram ákveðin 

þemu. Af gögnunum dró ég einnig fram átakapunkta og mikilvæga þætti í 

ferlinu og í sjálfri myndabókinni. Þemun sem birtust sýndu einnig þær 

ákvarðanir sem ég þurfti að taka og hvaða atriði skiptu mig máli sem 

kennara. Sem dæmi um þætti sem ég veitti athygli við lesturinn eru: 

Erfiðleikar við að komast upp úr hjólförunum og bregða út af vananum, 

erfiðleikar við að losa höft og hætta að vanda mig um of við teikninguna og 

svo tilfinningar sem ég upplifði og voru harla sveiflukenndar. Ég skoðaði 

skissurnar og ljósmyndir úr ferðalaginu samhliða öðrum gögnum. Þá 

rifjuðust upp ákvarðanir sem ég hafði þurft að taka um framgang sögunnar 

og hvernig ég ætlaði að segja hana.  

Í greiningarferlinu mátaði ég ýmsar hugmyndir úr fræðunum við gögnin, 

svo sem hugtakið um trú á eigin getu og mikilvægi þess að líta á styrkleika 

og ólíkar greindir einstaklinga. Smátt og smátt dró ég fram nokkur þemu 

sem reyndust ganga gegnum ferlið allt. Þessi þemu voru: Erfiðleikar, 

ákvarðanir um snið og efni myndabókarinnar og atriði sem snerta starfs-

kenningu mína. Frá þeim er sagt í niðurstöðukaflanum.  

3.3 Siðferðileg álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á huglægni rannsakenda og að 

þeir geri grein fyrir skoðunum sínum (Janesick, 2000; Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir snúa að því að skilja og túlka samfélagið og auka 

skilning okkar á eigin skoðunum. Því má gera ráð fyrir að upp komi 

margvísleg siðferðileg álitamál á vettvangi eigindlegra rannsókna (Janesick, 

2000). Mikilvægt er að fá upplýst samþykki þátttakenda. Í sumum tilfellum 

þarf að hafa samband við Persónuvernd. Þar sem ég var að skoða ferli sem 

ég sjálf gekk í gegnum þurfti ég ekki að hafa áhyggjur af slíkum leyfum. 
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Í rannsóknarferlinu vöknuðu þó spurningar um tilfinningar þeirra sem 

koma til með að lesa söguna. Ég fékk ábendingu þess efnis, að þeir sem eru 

stórir eftir aldri gætu upplifað neikvæðar tilfinningar þegar þeir lesa sögu 

um þann litla sem kemur þeim stóra til bjargar. Ég hafði ekki leitt hugann að 

þessu og fannst því athugasemdin mjög gagnleg, og hjálpaði hún mér mjög 

þegar ég vann bókina. Ég hafði hana sérstaklega í huga við val á orðalagi og 

reyndi eftir bestu getu að koma boðskapnum frá mér án þess að vekja upp 

þessar neikvæðu tilfinningar. 

Þar sem ég segi sögu af raunverulegum atburði sem snerti fleiri en mig, 

þá velti ég vöngum yfir því hvort viðfangsefnið væri of viðkvæmt. En með 

því að persónugera litla jeppann og láta hann segja söguna í stað stúlkunnar 

er því leynt hver stúlkan er.  
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4 Sagan mín 

Eins og fram hefur komið snerist starfendarannsókn mín um að rýna í ferlið 
sem ég gekk í gegnum þegar ég gerði myndabók. Þá vinnu nota ég svo til að 
draga fram starfskenningu mína sem kennara. Hér í niðurstöðukaflanum, 
sem ég kýs að kalla söguna mína, ætla ég að segja frá upplifun minni af 
ferlinu og útskýra þær áskoranir sem ég stóð frammi fyrir. Við gagna-
greininguna mátaði ég fræðin við gögnin, hugtakið um trú á eigin getu og 
mikilvægi þess að líta á styrkleika og ólíkar greindir einstaklinga, sem er 
inntak fjölgreindakenningar Gardners. Þemun sem ég dró fram tengdust 
erfðileikum mínum og neikvæðum tilfinningum, ákvörðunum sem ég stóð 
frammi fyrir í ferlinu, og loks atriðum sem ég notaði við mótun 
starfskenningarinnar.  

4.1 Erfiðleikar í byrjun 

Í rannsóknardagbókinni rakst ég á athugasemd, sem var dagsett stuttu eftir 
ferðalagið sem varð kveikjan að myndabókinni. Ég skrifaði: „Get ég notað e-
ð skemmtilegt í bakgrunn fyrir myndirnar, t.d. sand og möl þar sem bíllinn 
er að renna í mölinni eða er það ofhlaðið?“ Ég hafði þó horft framhjá 
þessari hugmynd og ákveðið að bregða frekar út af vananum og teikna 
venjulegar myndir. Ég var þarna að ögra sjálfri mér, og af því stöfuðu 
erfiðleikarnir, mér fannst ekki þægilegt að gera eitthvað sem ég var ekki vön 
að gera.  

Fræðilegi hluti verkefnisins reyndist mér erfiður á köflum. Starfenda-
rannsóknin mín var ekki alveg hefðbundin og krafðist þess vegna annarrar 
nálgunar en venja er. Því átti ég oft og tíðum erfitt með að staðsetja mig í 
rannsóknarferlinu. Ég mætti á leiðsagnarfundi, sem var stjórnað af þremur 
leiðbeinendum og voru ætlaðir leiðsagnarnemendum þeirra, sem allir voru 
að vinna að M.Ed. verkefnum sínum. Þetta voru einkar gagnlegir fundir, og 
þar skapaðist lærdómsríkt samtal milli nemenda og kennara. Ég fann fljótt 
tengingu milli sögunnar minnar og bæði fjölgreindakenningarinnar og 
hugtaksins trú á eigin getu. Þarna skorti mig þó ennþá tengingu við sjálfa 
mig og kennaranámið. Aðrir sögðust sjá þessa tengingu, en hún var ennþá 
hulin mér. Ég efaðist því um verkefnið mitt og fannst ég oft vera komin út af 
sporinu og vissi ekki hvert ég stefndi. Það brást þó ekki, að þegar þyrmdi 
svona yfir mig fékk ég stuðning frá leiðbeinendum mínum, og þannig komst 
ég aftur á rétta braut. Eftir á að hyggja er kannski ekki rétt að tala um 
erfiðleika, réttara væri að nota áskoranir, því þetta voru sannarlega 
áskoranir sem reyndust mér miserfiðar.  
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4.2 Að koma hugmynd í framkvæmd 

Þegar ég fletti í gegnum rannsóknardagbókina sá ég að það voru margar 

ákvarðanir sem ég þurfti að taka um myndabókina áður en ég gat byrjað á 

henni. Ég velti fyrir mér spurningum eins og: Á sagan að vera í fyrstu eða 

þriðju persónu, á að vera fólk á myndunum, eiga myndirnar að vera grófar 

eða fíngerðar, eða jafnvel þannig að börn geti sjálf litað þær? Ég vann 

margar skissur yfir langt tímabil. Á mynd 2 má sjá eina af fyrstu skissunum, 

þar teiknaði ég með hægri höndinni í þeim tilgangi að losa um höft, eins og 

lýst var í aðferðafræðikafla.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Teiknað með hægri hönd 

Skissurnar þróuðust eins og sagan, en ég skrifaði hana fyrst í smáatriðum 

eins og hún gerðist í raun og veru. Þar voru jepparnir fjórir (mynd 3) en ekki 

þrír. Síðar stytti ég og einfaldaði frásögnina og dró þá fram þau atriði sem 

mér þóttu skipta máli til að boðskapurinn skilaði sér.  

 

 

 

 

 

Mynd 3. Fyrsta myndin endurspeglaði raunveruleikann  

Skoðun mín á aðalatriðum sögunnar þróaðist líka í ferlinu. Sem dæmi 

þótti mér mikilvægt í fyrstu að draga veikleika litla jeppans fram myndrænt. 
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Ég gerði nokkrar skissur sem sýndu farangur sem komst ekki fyrir (mynd 4), 

en mér þóttu þær hálf klaufalegar og var alls ekki ánægð. Það tók mig 

dálítinn tíma að skilja hvað var að, en þegar ég loks áttaði mig á því reyndist 

auðvelt að bæta þar úr. Sum atriði eru þess eðlis, að best er að lýsa þeim 

myndrænt, en svo er annað sem ómögulegt er að koma til skila öðruvísi en í 

texta. Því er best að láta þessa tvo þætti, myndir og texta, vinna saman svo 

þeir styðji hvor annan, láta textann bæta því við sem vantar í myndina, og 

öfugt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Tilraun til að draga fram veikleika litla jeppans 

Vandamálið hjá mér var að myndin og textinn sögðu nákvæmlega það 

sama. Framsetningin varð klaufaleg af því að það vantaði flæðið sem verður 

þegar mynd og texti segja söguna í sameiningu. Ég ákvað því að láta þetta 

tiltekna atriði með farangurinn koma fram í textanum og nota frekar 

myndmálið til að draga fram smæð jeppans í samanburði við hina tvo. 

4.3 Að fjalla um margbreytileikann 

Á meðan á vinnuferlinu stóð fékk ég ábendingu þess efnis að sumir séu 

stórir eftir aldri og þeim einstaklingum geti liðið mjög illa. Oft væri ætlast til 

of mikils af þeim sem eru stærri en jafnaldrarnir, því þeir virðast eldri og 

þroskaðri en þeir í raun eru. Þessir einstaklingar gætu upplifað neikvæðar 
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tilfinningar við að lesa sögu þar sem sá stóri lendir í vandræðum og er 

bjargað af þeim litla.  

Ég hafði ekki leitt hugann að þessu atriði og get tæplega lýst því hversu 

fegin ég varð að fá ábendinguna og hversu gagnleg hún reyndist. Það var 

mitt hjartans mál að gæta þess, að sagan yrði ekki til að upphefja þann litla 

á kostnað þess stóra, heldur frekar að benda á að allir hafa kosti, og að ef 

allir leggjast á eitt um að hjálpast að þá séu allir vegir færir. Með þessa 

ábendingu í huga gat ég unnið myndabókina þannig, að mögulegt væri að 

heimfæra aðstæður litla jeppans yfir á aðstæður allra sem upplifa sig 

minnimáttar eða á einhvern hátt öðruvísi, og hún kæmi boðskapnum til 

skila án þess að vekja upp neikvæðar tilfinningar. Það gerði ég með því að 

huga sérstaklega að orðalagi þegar textinn var settur saman.  

4.4 Að ákveða sjónarhorn 

Ein þeirra ákvarðana sem ég stóð frammi fyrir var sjónarhorn frásagnar-

innar. Ég hugsaði söguna fyrst út frá sjónarhorni stúlkunnar í aftursætinu og 

skissan sem sjá má á mynd 5 varð til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Glíma við sjónarhorn sögunnar 

Síðan áttaði ég mig á því, að þetta væri erfitt sjónarhorn og ég gæti ekki 

skrifað alla söguna á þennan hátt. Auk þess hefðu myndirnar verið 
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afmarkaðar af útlínum framrúðunnar og þess vegna verið þröngar og 

lokaðar en ekki opnar eins og ég vildi frekar hafa þær. En hver átti þá að 

segja söguna og hvernig?  

Eftir töluverðar vangaveltur komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi 

persónugera jeppann, sem er táknmynd litlu stúlkunnar, og segja söguna í 

þriðju persónu. Þarna fannst mér nokkrum áfanga náð, og ég var fremur 

jákvæð og spennt að halda áfram.  

4.5 Myndabókin verður til 

Vinnan við myndabókina var þó rétt að byrja og að mörgu var að hyggja. Ég 

þurfti að ákveða stærð og blaðsíðufjölda, hversu nákvæmar teikningarnar 

áttu að vera og hvað ég vildi hafa á þeim. Einnig þurfti ég að ákveða hvaða 

tækni ég ætlaði að nota, því margt var í boði. Ég velti til dæmis fyrir mér 

hvort ég ætti að teikna með blýanti eða penna, eða jafnvel hvoru tveggja, 

teikna fyrst með blýanti og fara svo ofan í línurnar með penna. Til eru ýmsar 

gerðir af pappír með mismunandi áferð og einnig er úrval lita mikið, og þarf 

þetta tvennt að fara vel saman.  

Barnabækur eru oft fremur stórar, en ég vildi hafa mína bók litla og 

meðfærilega. Hún átti að vera vel til þess fallin að liggja út af með hana og 

lesa í rólegheitum. Þetta tengist sjálfsagt gömlum minningum úr barnæsku 

minni, frá því er afi minn heitinn kenndi mér að lesa. Þá lágum við saman og 

ég las fyrst fyrir hann úr gömlu lestrarbókinni Gagn og gaman, og svo las 

hann fyrir mig úr bók sem ég hafði valið mér. Með þetta í huga þóttu mér 

tvær stærðir koma til greina: A5 (sem er 14,8x21 cm) eða 21x21 cm, og 

skyldi bókin vera heftuð í miðju. Ég vildi að hver mynd næði yfir eina opnu 

og ákvað því að teikna hverja mynd á blað í stærðinni A4. Þannig yrði stærð 

bókarinnar A5. Ég þurfti líka að ákveða hvað væri að gerast á hverri opnu 

fyrir sig með fjölda myndanna í huga. Það mátti hvorki vera of lítið né of 

mikið að gerast á hverri mynd, því ég vildi hafa þær á bilinu 12-16, en það er 

algeng lengd barnabóka. Til að öðlast yfirsýn yfir verkið setti ég niður allt 

sem átti að koma fram í sögunni. Þá fyrst gat ég ákveðið hvað átti að vera á 

hverri opnu. Svo rissaði ég grófa skissu af hverri opnu fyrir sig og gerði ráð 

fyrir textanum. Þegar ég horfði á verkið sem eina heild gat ég byrjað að 

teikna fyrir alvöru.  

Ég hafði valið mér fremur sléttan teiknipappír, mjúkan blýant og tréliti til 

að lita myndirnar. Mér þótti erfitt að byrja, því ég hafði ekki teiknað í mörg 

ár. Ég hafði líka svolitlar áhyggjur því ég taldi mig ekki sérlega góðan 

teiknara og gerði auk þess miklar kröfur til teikninganna. Mig langaði svo að 

teikna yndislega fallegar myndir. Þetta er áhugavert í ljósi þess, að 
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upphaflega hafði ég séð fyrir mér fremur grófar teikningar og hófstillta liti, 

næstum því skissur. En þarna voru væntingar mínar komnar langt frá 

þessari upphaflegu hugmynd. Það var þó ekki fyrr en ég fór yfir gögnin eftir 

á, að ég sá hvernig hugsun mín hafði þróast í ferlinu og hvernig grófar 

skissurnar þróuðust yfir í fíngerðar teikningar. Kannski var ástæðan sú, að í 

upphafi hafði ég ekki þorað að gera mér væntingar um fallegar myndir. Ég 

var vissulega að ögra sjálfri mér, ég hafði ekki trú á teiknihæfileikum mínum 

og trúði því ekki að útkoman yrði sérstaklega góð. Ég hafði líka efast um að 

myndabókin yrði að veruleika, því ég sá ekki þær tengingar sem þurftu að 

vera til staðar til þess að verkefnið gengi upp sem útskriftarverkefni. Ég 

hafði lengi vel alls ekki trú á eigin getu.  

Þegar hér var komið var ég þó að öðlast meiri trú á sjálfri mér og 

verkefninu. Ég hafði nú fundið þessa mikilvægu tengingu milli myndabókar-

innar og námsins sem mig hafði skort, en hún er starfskenning mín. Ég varð 

þess vegna jákvæðari og tilbúin að halda áfram. Kannski mistækist mér, en 

kannski ekki. Ég settist við skrifborðið mitt með autt blað fyrir framan mig, 

setti Dýrin í Hálsaskógi á fóninn og byrjaði að teikna. Ég slakaði á og varð 

aftur litla stelpan við eldhúsborðið hjá ömmu og afa. Það losnaði um höftin 

og ég gleymdi mér í teikningunni. Mér leið dásamlega.  

Mynd 6 er tekin í vinnuferlinu, á henni má sjá teikningarnar áður en ég 

litaði þær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Teikningar í vinnslu 
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Þegar ég hafði teiknað og litað allar myndirnar skannaði ég þær inn í 

tölvu og vann þær lítillega í ljósmyndaforritinu Adobe Photoshop. Ég skerpti 

þær svo að þær kæmu betur út þegar búið væri að prenta þær. Sama forrit 

notaði ég til að setja textann inn á myndirnar. Þegar því var lokið hafði ég 

samband við prentara. Í ljós kom að ég þurfti að raða myndunum upp á 

sérstakan hátt þar sem ég ætlaði að hefta í miðjunni. Þar sem ég hafði 

hvorki kunnáttu né aðgang að réttu umbrotsforriti þá notaði ég Photoshop. 

Til að opnurnar yrðu réttar þegar bókinni væri flett, þurfti ég að klippa 

hverja mynd í tvennt og raða réttum helmingum saman. Ég átti dálítið erfitt 

með að átta mig á hvaða helmingar ættu að vera saman þannig að ég bjó 

mér til líkan af myndabókinni (mynd 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Líkan af myndabókinni fyrir prentun 

Ég braut saman blöð, setti inn titilsíðuna og allar myndirnar, og tölusetti 

blaðsíðurnar. Þegar ég svo tók líkanið í sundur, var auðvelt að sjá hvaða 

myndahelmingar áttu að vera saman á hverri örk, og ég gat því raðað þeim 

rétt saman fyrir prentun. Sem dæmi voru blaðsíður tvö og 23 saman á örk 

(mynd 8) og aftan á henni voru svo titilsíðan og blaðsíða 24 (mynd 9).  
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Mynd 8. Öðrum megin eru blaðsíður 2 og 23. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 9. Hinum megin eru blaðsíða 24 og titilsíðan.  



 

35 

Tölvuvinnslan tók töluvert lengri tíma en ég hafði reiknað með. Það 

læddist að mér kvíði því tíminn flaug áfram og óðum styttist í skiladag 

verkefnisins. Þetta má lesa úr dagbókarskrifum mínum frá þessum tíma, en 

þar segir: „Þarf að hætta strax að velta mér upp úr smáatriðum og klára 

þessa myndaskratta áður en ég tapa glórunni!“ 

Eftir á að hyggja var ég þó ánægð með að hafa eytt þessum tíma í að 

vinna myndirnar vel því ég var ánægð með endanlega útkomu (mynd 10).  

Mynd 10. Myndabókin komin úr prentun 
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4.6 Lítill jeppi fer á fjall 

Hér getur að líta hverja opnu fyrir sig úr bókinni Lítill jeppi fer á fjall. Fyrsta 

myndin (mynd 11) sýnir kápuna í heild, framhlið og bakhlið. Á þeirri næstu 

(mynd 12) má svo sjá fyrstu opnuna og svo koll af kolli (myndir 13-24). 

Mynd 11. Kápa myndabókarinnar 

 

 

  



 

37 

Mynd 12. Fyrsta opna, titilsíða 

Mynd 13. Önnur opna 
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Mynd 14. Þriðja opna 

Mynd 15. Fjórða opna 
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Mynd 16. Fimmta opna 

Mynd 17. Sjötta opna 
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Mynd 18. Sjöunda opna 

Mynd 19. Áttunda opna 
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Mynd 20. Níunda opna 

Mynd 21. Tíunda opna 
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Mynd 22. Ellefta opna 

Mynd 23. Tólfta opna 
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Mynd 24. Þrettánda opna 
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5 Umræða um starfskenningu  

Eftir að hafa eytt drjúgum tíma í að rýna í eigið vinnuferli, með það fyrir 

augum að finna tengsl milli þess boðskapar sem myndabókin færir og þeirra 

gilda sem ég vil hafa að leiðarljósi í kennslu minni, gat ég sett niður þau 

atriði sem saman flétta starfskenningu mína. Þeir, sem kunna að flétta 

svokallaða fasta fléttu í hár, vita að oftast eru þrír lokkar fléttaðir saman. Þá 

er byrjað á þremur litlum lokkum efst á kollinum og svo er bætt í þá eftir því 

sem neðar dregur. Ég vil líkja þessu við starfskenninguna mína, enda byrjaði 

ég með þrjá þætti í höndunum: Framkvæmd, fræðilega þekkingu og 

siðferðileg gildi. Eftir því sem leið á rannsóknina bættist í hvern þátt og 

fléttan varð þykkari.  

5.1 Hvernig kennari vil ég vera? 

Einn þáttur starfskenningarinnar fjallar um starfið sjálft, hvernig kennari ég 

vil vera. Atriði sem mér finnast skipta miklu máli í samskiptum við 

nemendur eru til dæmis traust, virðing, væntumþykja og öryggiskennd. Ég 

tel að traust náist ekki nema að nemandinn finni að kennarinn beri hag hans 

fyrir brjósti, sé réttlátur þó hann sé strangur og haldi aga, því börn þurfa líka 

að hafa reglur. Lykilinn að því að öðlast virðingu nemenda tel ég vera að 

sýna þeim virðingu, því ég sem kennari er fyrirmynd. Einnig finnst mér 

mikilvægt að kennarinn virði hvern nemanda eins og hann er. Allir hafa 

bæði styrkleika og veikleika, og betra er að beina sjónum að styrkleikum 

hvers og eins til að skapa jákvætt andrúmsloft, þó að vissulega sé hægt að 

vinna að því að bæta færni þar sem hana skortir. Ég gerði mér grein fyrir 

þessu þegar ég las skrif Bandura um hugtakið trú á eigin getu og þegar ég 

rýndi í ferlið við gerð myndabókarinnar, en í þeirri vinnu höfðu tilfinningar 

mínar sveiflast frá vanmáttarkennd og óvissu yfir í ánægju og stolt. Einnig 

hefur Ian Morris skrifað um hve mikilvægt er að horfa til styrkleika hvers 

einstaklings til að stuðla að vellíðan hans, og á þetta við bæði um börn og 

fullorðna (Morris, 2012).  

Ég nefni, að kennari geti skapað jákvætt andrúmsloft með því að leggja 

áherslu á styrkleika, af því að bæði kennara og nemendum líður betur ef 

andrúmsloftið er jákvætt. Reynslan hefur kennt mér að best sé að mæta 

neikvæðni með jákvæðni, því það er líklegast til árangurs. Mér þykir líka 

mikilvægt að sýna nemendum áhuga og hlusta á það sem þeir hafa fram að 



 

46 

færa, því það hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra að finna að á þá sé 

hlustað og að þeir hafi eitthvað til málanna að leggja. Þetta finnst mér 

endurspeglast í sögunni minni, í framlagi litla jeppans. Sjálfsmynd hans 

styrktist þegar hann gat lagt vinum sínum lið. 

Á síðasta ári var ég í vettvangsnámi, samhliða rannsóknarvinnunni í 

þessu verkefni. Ég stefndi á að kenna myndmennt og fylgdi ég því 

myndmenntakennaranum eftir í þær kennslustundir sem hann hafði umsjón 

með. Ég lærði margt á þessum þremur vikum sem ég var á vettvangi, en 

samskipti kennarans við nemendur eru mér minnisstæðust. Viðhorf hans til 

nemenda var ætíð jákvætt, og hann lagði mikið upp úr að sýna þeim 

virðingu. Í kennslustofunni hjá honum voru allir jafnir. Þessi kennari hafði 

mikil áhrif á viðhorf mín til kennslu, og við gerð myndabókarinnar gafst mér 

færi á að skoða hvernig viðhorf endurspeglast í orðum og athöfnum. Þegar 

unnið er að því að draga fram styrkleika eins nemanda, þá þarf að gera það 

án þess að lítillækka á nokkurn hátt þá sem hafa annað til brunns að bera.  

Ég tók eftir því að andrúmsloftið í kennslustofunni hjá kennaranum sem 

ég vísaði til að ofan var afslappað, og þar ríkti mikill léttleiki. Hann var ávallt 

yfirvegaður og ég man ekki eftir að hann hafi nokkurn tímann hækkað 

róminn. Ef kennarinn þurfti að stöðva hegðun nemanda þá gekk hann til 

nemandans og ræddi við hann í stað þess að skammast. Oftast dugði það til. 

Nemendur hans treystu honum augljóslega og báru mikla virðingu fyrir 

honum, en einnig virtust þeir líta á hann sem vin eða bandamann. Þessi 

kennari hefur mikla starfsreynslu og veit hvaða gildi hann stendur fyrir, 

enda er framkoma hans og kennsla í samræmi við þau. Ég tel, að gerð 

myndabókarinnar hafi átt þátt í að efla fagmennsku mína og draga fram þau 

gildi sem ég tel mikilvæg til að hjálpa nemendum við að öðlast trú á eigin 

getu.  

Viðbrögð þessa kennara í ýmsum aðstæðum vöktu líka athygli mína og 

fengu mig til að hugsa um hversu mikið viðhorf mitt og viðbrögð sem 

kennara hafa að segja. Dæmi um þetta var nemandi sem elti annan á 

hlaupum með skæri í hönd. Kennarinn spurði hann rólega hvað í 

ósköpunum hann væri að gera. Nemandinn hikaði og svaraði því til að hann 

vissi það eiginlega ekki. Kennarinn klappaði honum þá á öxlina og bað hann 

vinsamlegast að setjast í sætið sitt og halda áfram að vinna. Þar með var 

málið leyst. Ég hefði sjálfsagt skammað nemandann og kallað þannig fram 

neikvæð viðbrögð í stað þess að vekja hann til umhugsunar um hegðun sína. 

Annað dæmi um viðhorf kennarans má nefna. Ég tók eftir því, að hann 

skipti sér ekki af því þó nemandi væri með húfu á höfðinu í kennslustund. Ég 

spurði hann út í þetta, og sagði hann að sér fyndist það skapa óþarfa 
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leiðindi að skipta sér af þessu. Þetta þótti mér merkilegt, því ég hefði líklega 

beðið nemandann að taka ofan húfuna, einfaldlega vegna þess að mér var 

skipað að gera það þegar ég var í skóla. Ég hugsaði til baka, til þess tíma 

þegar ég var óöruggi nemandinn sem vildi hafa húfuna á höfðinu í kennslu-

stundum. Á þessum tíma veitti húfan mér öryggi, mér fannst ég ekki eins 

sýnileg með hana á höfðinu, eins undarlegt og það kann að hljóma. Það 

hefði því skipt mig miklu máli að fá að hafa húfuna.  

Þessi atvik svo og ferlið sem ég gekk í gegnum við gerð myndabókarinnar 

hafa sannfært mig um, að mikilvægt sé fyrir kennara að skapa andrúmsloft 

þar sem nemendum líður vel og þeir geta nálgast viðfangsefni sín út frá 

þeirri þekkingu og reynslu sem þeir koma með inn í kennslustofuna. Mér 

leið ekki alltaf vel við gerð myndabókarinnar, og á köflum efaðist ég um 

eigin hæfileika. En með því að fá að vera ég sjálf og finna leiðir til að nálgast 

verkefnið á mínum eigin forsendum tókst mér að ljúka því verki sem mig 

langaði að koma á framfæri. Það að fylgja eftir eigin hugmynd, sjá hana 

þróast og verða til, fyllti mig ánægju og stolti. Þetta er tilfinning sem ég vil 

að nemendur mínir fái að upplifa, og þá þarf ég að læra að vinsa úr, finna 

hvað skiptir máli í þessu sambandi og hvað ekki. Hvort nemendur séu með 

húfur eða ekki er þá aukaatriði. 

5.2 Tengsl við kenningar og fræðimenn 

Í kennaranáminu hef ég kynnst ýmsum fræðum sem tala til mín. Sérstaklega 

á þetta við um þau fræði sem ég notaði rannsókn minni til stuðnings. Þessi 

litla ferðasaga kenndi mér, hversu mikilvægt það er að finna styrkleika sína 

og öðlast trú á eigin getu. Ég sá með eigin augum þau jákvæðu áhrif, sem 

stúlkan varð fyrir þegar hún sá sjálfa sig endurspeglast í litla jeppanum. 

Fræðin renna styrkum stoðum undir þann lærdóm. Þegar ég stóð frammi 

fyrir þeirri áskorun að gera myndabókina varð mér einnig ljóst, að ég þyrfti 

að auka trú mína á eigin getu og jók það á gildi áskorunarinnar. 

Lærdómurinn sem ég dró af ferlinu varð meiri fyrir vikið.  

Ég tel, að með þessa reynslu í farteskinu muni mér ganga betur að 

skipuleggja kennslu, sem býður upp á ólíka nálgun og nýtist nemendum til 

að finna styrkleika sína og efla trú á eigin getu. Myndmál og önnur 

framsetning án orða getur til dæmis hentað sumum nemendum vel og verið 

þeim mikilvæg leið til skilnings og tjáningar. Nemendur þurfa að finna sig 

vera góða á einhverju sviði, og þurfa því að læra að allar námsgreinar eru 

mikilsverðar.  

Það eru nokkrir fræðimenn og ýmsar kenningar sem höfða til mín og ég 

vil nýta mér í kennslu, auk þeirra sem áður hefur verið fjallað um. Ég ætla að 
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nefna heimspekinginn John Dewey og kenningar hans um að þekkingarleit 

byggi á reynslu og skynjun. Hugmyndir hans um menntun eru einnig 

tengdar lýðræði. Hann telur lykilinn að því, að einstaklingur upplifi 

samfélagið sem vettvang til þess að ná markmiðum sínum og finnist hann 

hluti af því, sé að hann fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010). Þetta samræmist gildum mínum og þeirri reynslu sem ég 

hef öðlast, bæði í starfi með börnum með fatlanir og í rannsóknarverkefni 

mínu. Allir þurfa að fá að taka þátt í því samfélagi sem þeir eru hluti af, því 

hver og einn hefur eitthvað fram að færa á sinn hátt. Einnig finnst mér rétt 

að nefna Carol Dweck og rannsókn hennar á hugarfari, þar sem hún bendir 

á, að réttara sé að veita einstaklingi hrós fyrir þá fyrirhöfn sem hann leggur 

á sig en fyrir hæfileika. Þá séu meiri líkur á, að viðkomandi leggi sig fram um 

að leysa verkefni í stað þess að forðast það til að eiga ekki á hættu að aðrir 

telji hann skorti hæfileika (Morris, 2012). Þetta finnst mér tengjast hugtaki 

Bandura um trú á eigin getu og nauðsyn þess að styrkja þá trú á réttum 

forsendum. Ég mun reyna að hafa í huga að hrósa fyrir framlag einstaklings 

og seiglu frekar en hæfileika.  

5.3 Hugsjónir, gildi, viðhorf og reynsla  

Bakgrunnur minn og reynsla hafa ekki einungis mótað mig sem manneskju 

heldur einnig sem kennara, því þau viðhorf og gildi sem ég hef lært og 

þróað með mér munu endurspeglast í starfi mínu. Ég hef ekki mikla reynslu 

af kennslu, í þeim skilningi að miðla fróðleik skipulega til annarra. Hins vegar 

hef ég margra ára reynslu í að taka við upplýsingum, sem nemandi, dóttir, 

barnabarn, vinur og samstarfsmaður, svo eitthvað sé nefnt. Ég hef lært þrjú 

atriði varðandi nám sem ég tel mjög mikilvæg: Það eru talsverðar líkur á að 

ég gleymi því sem ég heyri. Það eru meiri líkur á að ég muni það sem ég sé. 

Það sem ég fæ að reyna sjálf mun að öllum líkindum festast í minninu. Því 

vil ég skipuleggja nám sem býður upp á að nemendur reyni sjálfir, geri 

tilraunir og komist að niðurstöðu, og þá hef ég í huga þær fjölbreyttu leiðir 

sem tengjast fjölgreindakenningunni.  

Ég vil virkja nemendur mína með verkefnum sem vekja áhuga þeirra. Ég 

vil einnig hvetja þá til að ögra sjálfum sér og prófa nýjar leiðir, eins og ég 

gerði í mínu verkefni. Ég tel einnig mikilvægt fyrir mig sem fagmann að 

leggja metnað í allt sem ég geri og stuðla að velferð nemenda. Að því sögðu 

langar mig að minnast á siðareglur kennara (Kennarasamband Íslands, e.d.) 

sem settar eru til að efla fagvitund þeirra, og ber kennurum því að hafa þær 

í huga. Í reglu fjögur kemur fram að góður starfsandi og hvetjandi náms-

umhverfi eru æskileg. Reglur fimm og sex tengjast boðskap mynda-
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bókarinnar, því þær snúast um jafnrétti og að unnið sé gegn hvers konar 

ranglæti, svo sem fordómum og einelti. Reglur þrjú og ellefu kveða svo á um 

að kennari skuli sýna nemendum sem og öðrum virðingu, og þykir mér 

mikilvægt að tileinka mér þessar reglur í öllum samskiptum, hvort sem þau 

tengjast starfi mínu eða einkalífi.  

Einhvern tímann heyrði ég því fleygt, að nýir kennarar sem eru uppfullir 

af góðum hugmyndum úr náminu virðast oft gleyma þessum hugmyndum 

þegar þeir koma til starfa, og fari ómeðvitað eftir þeirri forskrift sem 

reynslan hefur kennt þeim. Mig langar ekki að falla í þessa gryfju, og því 

mun ég reyna eftir fremsta megni að halda mig við mín eigin gildi með hjálp 

starfskenningarinnar. Hún minnir mig á þau gildi og hugsjónir sem ég vil 

hafa að leiðarljósi í kennslu. Sú sjálfsrýni sem ég lærði af þessu ferli, þegar 

ég gerði starfendarannsókn, mun líka nýtast mér framvegis, því ég þarf 

sífellt að rýna í eigið starf til að gæta þess að ég fylgi sannfæringu minni.  

 





 

51 

6 Lokaorð 

Eins og segir í inngangi ritgerðarinnar þá þótti mér vinnuferlið á heildina litið 

vera eins konar tilfinningahringekja þar sem ég kastaðist öfganna á milli. 

Mér fannst það líka einkennast af efa, ég efaðist um getu mína til að vinna 

verkefnið og ljúka því. Neikvæðar hugsanir skutu reglulega upp kollinum 

þrátt fyrir að ég væri með verkefninu að hvetja til þess að finna styrkleika 

einstaklinga og efla trú þeirra á eigin getu.  

Í upphafi spyr ég mig hvaða boðskap lítil myndasaga hafi fram að færa 
fyrir þá, sem þurfa hvatningu til að vera eins og þeir eru og vera stoltir af 
því. Ég held að svarið við spurningunni liggi í boðskapnum sjálfum, enginn 
getur allt, en allir geta eitthvað. Það er mikilvægt að þessir einstaklingar 
sem þurfa á hvatningu að halda átti sig á að allir eru góðir á einhverju sviði, 
einnig þeir sjálfir. Eftir að hafa flett myndabókinni og lesið hana upphátt 
fyrir sjálfa mig, tel ég að mér hafi tekist að koma þessum boðskap til skila. 
Þó að sagan sé um litla jeppann, þá getur hún verið um hvern þann sem 
upplifir sig á einhvern hátt öðruvísi. Kjarninn er sá, að allir hafa styrkleika, 
en sumir þurfa hjálp við að sjá þá. Ég tel það lykilatriði að sá fullorðni, hvort 
sem það er foreldri eða kennari, lesi söguna með barninu og ræði 
innihaldið, og þess vegna segi ég að myndabókin gæti hentað sem 
stuðningur fyrir einstaklinga með skerta sjálfsmynd.  

Ég spyr líka hvernig boðskapurinn tengist því sem ég vil hafa að 
leiðarljósi í kennslu. Þessi tenging milli boðskaparins og mín er starfs-
kenningin sem ég mótaði í ferlinu. Hún er persónuleg kenning mín um nám 
og kennslu, og undir hana fellur allt sem ég vil hafa að leiðarljósi í starfi. Þar 
nefni ég atriði eins og traust og virðingu og kem inn á mikilvægi þess, að 
nemendur læri að virða margbreytileika einstaklinga og að hver og einn hafi 
mikilvæga hæfni eða sérkenni sem gera lífið fjölbreytt.  

Rannsóknin átti að færa mér svör við þessum rannsóknarspurningum, 
sem hún gerði, en hún færði mér svo miklu meira. Ég þroskaðist 
persónulega sem myndlistarmaður, bæði þegar ég ögraði sjálfri mér með 
því að bregða út af vananum og þegar ég skrifaði mikilvæga ritgerð, sem ég 
trúði varla að mér tækist að ljúka. Ég lærði sjálfsrýni sem færði mér í hendur 
tæki sem hjálpar mér að þroskast áfram sem myndmenntakennari. 
Mikilvægast af þessu öllu finnst mér þó að boðskapur myndabókarinnar hafi 
náð til mín. Ég sagði eitt sinn á leiðsagnarfundi: „Ég er ekki teiknari“, en ég 
komst þó að raun um annað. Ef ég vil vera teiknari þá get ég verið það. Ég 
hef öðlast trú á eigin getu 
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