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Formáli 

Þetta verkefni er byggt á barnaævintýri sem höfundur ritgerðarinnar skrifaði í upphafi ferils 

síns sem leiðbeinandi. Í þessu verkefni er reynt að komast að því hvaða kunnáttu höfundur 

hefur náð að afla sér síðan hann hóf störf sem leiðbeinandi þar til að meistaraverkefninu er 

lokið. Hér er fjallað um efni sem margir komu að. Því er það hér sem höfundur tekur sér það 

tækifæri til að þakka öllum þeim sem komu að þessu ferli á einn eða annan máta. Þar á 

meðal má telja fjölskyldumeðlimi, vini, gagnrýna vini, samstarfsfólk, leiðbeinendur, 

deildarstjóra, kennara og nemendur. Allir þessir aðilar hafa mótað ritgerðina með því að 

móta þann kennara sem höfundurinn er í dag. Auk þess vil ég þakka sérfræðingunum sem 

komu að skrifunum í ritgerðinni. Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef 

kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands og hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum 

og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og að lokum túlkun niðurstaðna. Ég vísa til 

alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða eigin fyrri verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða 

öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 2. október, 2019. 

 

Haraldur Axel Haraldsson 



4 

Ágrip 

Í þessari rannsókn gerir ég grein fyrir því sem er sameiginlegt barnaævintýri sem ég samdi 

fyrir nemendur mína og þeirri kunnáttu sem ég hef aflað mér við störf á leikskóla, í gegnum 

kennara háskólanámið og sem einstaklingur. Tilgangurinn með rannsókninni var að átta mig 

betur á því hvar ég stend sem leikskólakennari og markmiðið er að nýta þá kunnáttu til að 

vinna að því að þróa fagmennsku mína sem leikskólakennari í framhaldinu.  

Rannsóknin er starfendarannsókn og var notast við eftirfarandi aðferðir í gagnaöflun, 

afturblik, frásagnarýni og sjálfsskoðun. Gögnum var safnað eftir ýmsum leiðum og þau 

sameinuð inn í sögur sem greint er frá í niðurstöðum.  

Í niðurstöðunum kemur fram hvernig forvitni hefur áhrif á nám og kennslu. Hvernig 

staðalímyndir um hlutverk geta verið varhugaverðar og valdið óþörfa skaða ef ekki er hugað 

að þeim. Einnig kemur fram hvaða venjur er mikilvægt að temja sér í kennslu og utan hennar 

þannig að auðveldara sé að auka fagmensku sína. Mikilvægi þess að læra af mistökunum í 

staðin fyrir að einblína á þau sem eitthvað óyfirstíganlegt. Einnig kemur fram hvernig maður 

öðlast færni til að meta eigið starf. Að lokum er farið yfir hvernig barnaævintýrið hjálpaði við 

gerð ritgerðarinnar.  

Niðurstöður geta hjálpað til við að koma auga á sambærilega og ólíka hluta í upplifun 

samnemanda í leikskólakennarafræði, til að sjá hvernig námið getur haft áhrif á nemendur 

og til áminningar um mikilvægi þess að sýna nemendum að breytt sjónarhorn getur breytt 

öllu. 
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Abstract 

In this thesis I will analyse the similarities between a children fairy-tale that I wrote for my 

kindergarten class and the knowledge and experiences I have gatherd through my years of 

being a kindergarten teacher, a university student and an individual. My main motive with 

this analysis was to recognize where I stand as a kindergarten teacher and as a result use the 

knowledge gathered from this research to expand my professionalism in the field of Early 

Childhood Education. 

The research in this analysis is based on action research and I relied on the following data 

collection methods: reflexivity, narrative review and self reflection. The data, collected from 

various media, was than merged into stories for storytelling that will be further explored in 

the conclusion section of the thesis.   

In my conclusion I outline how curiosity can impact one's studies and teaching. How 

preconceived ideas of a stereotypes can be harmful and can cause unnecessary damage if 

not attended to. I present which good habits oneself might want to incorporate in their 

teaching as well as outside of their field, and in conclusion use those same good habits to 

improve one’s professionalism. The importance of learning from one’s mistakes instead of 

focusing on how insurmountable they can feel like. Also I discusses how acquiring new skills 

can be helpful to be able to judge one's work fairly. And ultimately I convey how children's 

fairy tales helped with making of the thesis.  

This thesis can be suited to identify the similarities between the experiences of fellow 

students studying Early Childhood Education, to understand how the studies can impact 

them and to give rise to the importance of showing students that seeing things from a 

different perspective can be eye opening. 
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1 Inngangur  

Sögur geta verið öflugar. Þær sannfæra auðveldlega, oft af eðlilegum ástæðum en stundum 

án réttmætis. Sögur geta hjálpað okkur að skilja flókinn heim. Uppbygging þeirra tengist oft 

gömlum sálfræðilegum gildum. Við eigum það til að samþykkja þær sem sannleikann þegar 

þær eru aðeins dæmi um einn sannleika. Við notum sögur í daglegum samskiptum okkar. 

Það væri erfitt að komast í gegnum daginn án þess að nota söguformið til að lýsa sumum 

atburðum, útskýra aðstæður eða sjá fram á útkomu. Þess vegna er mikilvægt að muna, þegar 

við heyrum sögur og segjum sögur, hversu mótanlegur sannleikurinn sem þær segja getur 

verið (Macdonald, 2018, bls. 127). Ákveðið upphaf á sér stað þegar það gerist.  

Hérna er lítil saga. Drengur var að læra að hjóla. Hann og yngri systkini hans fengu hjól frá 

foreldrum sínum og ætluðu foreldrarnir að hjálpa börnunum að læra að hjóla. Drengurinn 

byrjaði að hjóla og rakst á stein. Eftir það hljóp kergja í drenginn og hætti hann að hjóla í 

mánuð. Þar til það kom í ljós að yngra systkini drengsins hafði næstum lært að hjóla. 

Drengurinn skammaðist sín fyrir að kunna ekki að hjóla og lærði það stuttu eftir þetta. Hann 

notaði síðan hjól sem ferðamáta þar til það kom að því að læra að keyra bíl. Þá endurtók 

sama sagan sig aftur (byrjaði á ný, lenti í vandræðum, hætti, sá aðra geta, reyndi aftur og 

náði markmiðinu) og þetta er líklegast ekki í síðasta skipti þegar nýir hlutir eru lærðir sem 

hann fer í gegnum þetta ferli. 

Ég er leikskólakennari en ég varð ekki leikskólakennari upp úr þurru. Þegar ég var í 

grunnskóla fann ég þegar fyrir því að ég væri betri í að vinna með yngri einstaklingum en 

eldri. Þegar ég var í menntaskóla tók ég þátt í verkefni sem var hannað til að vekja áhuga 

drengja á leikskólakennarastarfinu. Eftir að hafa tekið þátt í því verkefni bað ég stjórnandann 

í unglingavinnunni að leyfa mér að vinna á leikskóla. Þannig kynntist ég fyrsta vinnustaðnum 

mínum sem ég vann á í átta ár í hlutastarfi. Ég hóf nám í ensku við Háskóla Íslands því ég vildi 

læra eitthvað „gáfulegt sem myndi nýtast hvar sem er”. Ég hætti eftir eitt ár þegar ég áttaði 

mig á því að það væri mikil áhersla lögð á skilning á stafsetningu, orðasamsetningu, 

hljóðmyndun og öðru slíku en þar sem ég er með dyslexíu þá hef ég aldrei náð almennilega 

tökum á því . Ég fór þá eitt ár í Tækniskólann að læra stafræna hönnun. Ég hætti þar eftir að 

hafa uppgötvað að ég á mjög erfitt með að sitja allan daginn og vinna á tölvu. Meðan á þessu 

stóð hafði ég unnið í hlutastarfi á leikskóla og reyndi að komast inn í Listaháskóla Íslands í 

leikaranám. Ég reyndi tvisvar, fyrra skiptið beint eftir útskrift úr framhaldsskóla og seinna 

skiptið tveimur árum síðar. Eftir þetta fór ég í háskólanám í leikskólakennarafræðum. 

Yfirmaður minn á þessum tímapunkti sagði: „...þar sem þú hefðir átt að fara strax. Ég vissi að 

þú myndir enda í þessu námi.”  
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Ég vann hlutastarf á leikskóla fyrstu tvö árin sem ég menntaði mig í háskólanum og var á 

sama tíma staðnemi. Eftir þessi tvö ár voru flestir nemendurnir komnir í fjarnám svo ég færði 

mig yfir í það líka. Ég breytti líka um vinnustað og fór að vinna á vinnustað þar sem ég vann í 

tæp tvö og hálft ár. Á þeim vinnustað lauk ég við bakkalárprófið mitt og lagði grunninn að 

meistaraverkefninu. Síðan ákvað ég að taka mér hlé frá vinnu minni sem leikskólakennari til 

að ljúka við meistaraverkefnið.  

Það reyndist erfiðara en ég hafði haldið og þurfti ég því að fresta skilum á lokaverkefni og 

útskrift yfir sumarið. Það markmið sem ég hafði sett mér í upphafi námsins að ljúka við 

skólann á fimm árum var nokkuð sem mér tókst ekki. Ég hafði stuðning frá samnemendum, 

leiðbeinanda mínum, vinum og ættingjum. Sá eini sem gafst upp á þessu verkefni var ég. Ég 

leyfði því að taka á sig ýmis form og var alltaf við það að byrja. Ég vildi gera 

starfendarannsókn vegna þess að það myndi neyða mig til að vera hreinskilinn og læra 

eitthvað um sjálfan mig sem kennara og fagmann. Lexían sem virtist vera að koma í ljós var 

að ég gat ekki klárað það sem ég ætlaði mér að gera. Í bakkalárverkefni mínu hafði ég skrifað 

ljóð og verkefni í kringum það sem tengdust hugmyndafræði Howards Gardner um 

fjölgreindakenningu hans. Ég vildi gera eitthvað öðruvísi í þetta skipti.  

En þegar ég var næstum búinn að gefast upp á verkefninu enn eitt skiptið áttaði ég mig á 

að mig langaði að fjalla um viss þemu. Mig langaði að fjalla um fagmennsku kennarans, 

leiklist, ást mína á orðum og hugarró. Fjalla um þá kunnáttu sem ég hef aflað mér í gegnum 

árin í gegnum kennslu og nám. Mest af öllu langaði mig til að tala um þær sögur sem ég hef 

búið til handa nemendum mínum. Þær gjafir sem ég bjó til og endurskapaði í hvert skipti sem 

ég sagði frá þeim. Mig langaði til að kynna söguna um Bláma og það sem vantar, fyrir öðrum 

gegnum meistaraprófsverkefnið mitt og útskýra af hverju þessi saga er saga sem ég bjó til 

fyrstu árin mín sem kennari og hef haldið áfram að þróa í gegnum allt mitt ferli sem kennari 

hingað til. Í raun langaði mig til að fagna þeim þroska og þeirri ánægju sem ég hef af starfi 

mínu. Til að gera þetta  ákvað ég að framkvæma sjálfskoðunarrannsókn í þremur af þeim 

fjölmörgu hlutverkum sem kennara sinna. Þau hlutverk sem ég hef valið eru leiðbeinandi, 

nemandi og einstaklingur. Ég fjalla um hvern hluta fyrir sig og segi frá þeim í þremur 

sögubrotum.  

Leiðbeinandi:  byrjandi, deildarstjóri, sögumaður. 

Nemandi:   dyslexía, ummæli, að læra allt lífið. 

Einstaklingur:  sjálfstraust, traust á öðrum, eðlishvöt. 

Við skrifin á þessu verkefni er ég að leitast við að læra af þeirri reynslu og þekkingu sem 

ég hef upplifað og tileinkað mér við það að vera leiðbeinandi á leikskólum, nemandi í Háskóla 

Íslands og sem einstaklingur. Þá reynslu sem ég hef aflað mér í gegnum þessi þrjú tímabil er 
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mikilvægt að rita niður til þess að sýna fram á mikilvægi þess verklega, þess skólatengda og 

þess sem ég sem einstaklingur hef þurft að læra til að verða leikskólakennari.  

Tilgangurinn með rannsókninni var að átta mig betur á því hvar ég stend sem 

leikskólakennari og markmiðið er að nýta síðan þá kunnáttu til að vinna að því að verða betri 

í framhaldinu. Rannsóknarspurningin sem leiðir rannsóknina áfram er eftirfarandi: Hvernig 

hafa þessi þrjú hlutverk (leiðbeinandinn, nemandinn og einstaklingurinn) sett mark sitt á mig 

í hlutverki leikskólakennara og hvað get ég lært af þeirri reynslu?  

Til þess að svara þessari spurningu verður að byrja á því að fara í gegnum það fræðilega 

efni sem tengist rannsókninni. Sá hluti ritgerðarinnar skiptist í sex hluta: þróun sjálfsmyndar, 

venjur, menntun, fagmennska í starfi, leiðtogar og leiðbeiningar og hvernig nota má sögur. 

Sagan um Bláma fléttast inn í umfjöllunina og fræðin látin skýra þroskasögu hans. Að því 

loknu er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er greint frá því hvernig 

starfendarannsóknir virka, hvaða rannsóknaraðferð var notuð og hvaða gagna var aflað, 

hverjir þátttakendurnir í rannsókninni eru, hvernig gögnin voru greind og þau siðferðilegu 

málefni sem tengjast rannsókninni. Að því loknu verður fjallað um niðurstöðurnar. Þeim er 

skipt niður í þrjá hluta: leiðbeinandi, nemandi og einstaklingur. Hverjum hluta er skipt niður í 

þrjár litlar sögur sem fjalla um upplifun mína af hverju hlutverki og hvað ég hef lært af þeim. 

Að því loknu er umræðukafli þar sem niðurstöður eru ræddar og settar í samhengi við 

fræðin. Í lokaorðum verður síðan greint í stuttu máli frá heildarlærdómnum.  
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2 Fræðileg umgjörð og tenging við þroskasöguna  

Í þessum hluta ritgerðarinnar er fjallað um þær helstu fræðilegu heimildir sem varpa ljósi á 

viðfangsefni mitt. Í þessum kafla er gerð tilraun til að benda á hvar hægt sé að finna 

samlíkingar á milli fræðilegra heimilda og sögunnar af Bláma og það sem vantar. Þess vegna 

fellur það í hlut Bláma að leiða okkur í gegnum heimildirnar. Þetta er gert með því að vinna 

með nokkra flokka úr fræðunum. Flokkarnir eru eftirfarandi : forvitni, skilgreining á 

persónum, venjur, menntun, fagmennska í starfi og hvernig má nota sögur. Hver flokkur fær 

að tákna einn hluta úr sögu Bláma. Til þess að ramma inn ritgerðina verður sagan af Bláma 

og það sem vantar notuð. Í stuttu máli er sagan svona: 

Brúðustrákurinn Blámi verður forvitinn þegar hann tekur eftir því að eitthvað er 

að. Hann lendir í hættu og kindin Marsipan (sem getur breytt sér á ýmsa vegu) 

hjálpar honum. Bæjarstjórinn í bænum hans Bláma segir þeim að Blámi þurfi að 

fá aðstoð frá fjórum vættum. Blámi nennir því ekki en Marsipan dregur hann af 

stað. Blámi neitar að byrja að vinna að markmiði sínu þar til að hann sér 

skjaldböku skríða fram hjá. Hann byrjar því að skríða þar til að hann hittir svörtu 

bronsskjaldbökuna sem segir að honum hafi tekist að ljúka fyrsta verkefninu sínu. 

Blámi hittir síðan rautt og silfrað tígrisdýr sem skorar á hann í kapphlaup. Hann 

nær að komast fram úr tígrisdýrinu en lætur áhyggjur sínar stöðva sig. Þegar 

hann nær að sleppa tökum af áhyggjum sínum sér hann að tígrisdýrið og 

Marsipan hafa beðið eftir honum og vinirnir þrír hlaupa saman að 

endapunktinum. Tígrisdýrið segir Bláma að hann hafi sigrast á áhyggjum sínum. 

Þá sigla Blámi og Marsipan út á vatn og Blámi dettur út í. Þar sér hann stóra 

steinhrúgu og pínulítið gull undir hrúgunni. Hann byrjar að færa steinana úr 

hrúgunni og tekur sér hlé inni á milli. Að lokum er hann búinn að taka alla 

steinana af gullinu og þá kemur í ljós að þar er um dreka að ræða. Drekinn hrósar 

Bláma fyrir að vinna að markmiði sínu og hendir honum og Marsipan upp í loft. 

Þar breytist Marsipan í ský. Þar kemur lítill regnbogafugl og talar við Bláma. Hann 

segir að hann sé öruggur hér í skýjunum en hann geti aldrei talað við Marsipan 

aftur. Blámi ákveður að vera hugrakkur og hoppar af skýinu. Regnbogafuglinn 

hrósar Bláma fyrir hugrekki sitt og lendir með honum. Blámi bjargar málunum og 

fer inn í önnur ævintýri með Marsipan (lengri útgáfa í viðauka). 



 

13 

2.1 Þróun sjálfsmyndar 

Mikilvægt er að átta sig á því hlutverki sem Blámi þjónar í sögunni. Hann er aðalpersónan í 

sögu þar sem hann sýnir fram á að hann geti breyst til hins betra með aðstoð frá öðrum. En 

spurning er hvernig verður honum best hjálpað? Broyard (1992) bókmentagagnrýnandi sem 

skrifaði um upplifun sína af því að berjast við veikindi. Hann lagði til (1992, bls. 46-47) að 

læknarnir hjálpuðum honum með því að nýta sér persónulegar upplýsingar frá honum sem 

sjúklingur. Læknirinn ætti að vita hver á líkamann sem hann er sinna og hver sjúklingurinn er 

fyrir utan sjúkrahúsið. Broyard (1992, bls. 12) heldur áfram með því að benda á að fyrstu 

viðbrögð hans við veikindum sínum var að semja sögu til að skylja betur hvað var að gerast. 

Hann sagði að í neyð finnum við alltaf upp sögur. Í sögunni um Bláma segir frá því er hann fer 

í gegnum líkamlega breytingu þar sem hann verður hraustari eftir því sem líður á söguna. En 

jafnfram er mikilvægt að taka eftir er hinni andlegu breytingu sem Blámi fer í gegnum. Í 

gegnum ævintýrið breytir hann eigin hugmyndum um sjálfan sig og hugmyndum annara um 

hvaða persónu Blámi hefur að geyma. Til að útskýra þetta betur er gott að líta til 

skylgreininga Jung á því hvað er að vera persóna. Jung (1990, bls. 123) setur fram hugmyndir 

um að hver persóna sé ákveðið kerfi. Hver einstaklingur nýtir það síðan til að aðlagast eða 

nota í starfi. Til dæmis hefur hver einasta starfsgrein sína eigin erkitýpu (frummynstur) af 

persónu. Ef skoðuð er skylgreining Sigurðar Kristinssons (2013, bls. 238-243) á fagmennsku 

kennara tekur hann fram þrjú einkenni sem eru mikilvæg: færni, kunnátta og alúð. Til þess að 

uppfylla hugmyndir Sigurðar um erkitýpuna af fagmennsku kennara þurfa þessi einkenni að 

vera hluti af persónu hans. Í byrjun sögu Bláma sjáum við að megin persónulegu einkenni 

Bláma eru leti og nennuleysi. Hann þarf að fá hjálp utanaðkomandi aðila (Marsipan og 

vættunum) til að þróa hugmyndir sínar um sjálfsmynd sína og þannig stíga út fyrir þá 

persónu sem hann hefur skapað sér. Þannig nær hann að sjá sjálfan sig sem virkan aðila sem 

getur náð markmiðum sínum, það er að bjarga sínum heiminum og verða betri vinur. Jung 

(1990, bls. 123) talar um að þegar fólk festist í að vera ákveðin persóna byrjar einstaklingur 

að tapa sjálfum sér. Hegðun manneskjunar stýrist þá af persónunni en ekki eigin gildum eða 

vilja. Blámi fer í gegnum það ferli að hafna fyrri hugmyndum um sjálfan sig. Að lokun hefur 

hann skýrari mynd hver hann er í raun og veru. Þrátt fyrir að vættirnir og Marsipan séu að 

undirbúa hann líkamlega til að berjast við það sem á vantaði eru þau einnig að hjálpa honum 

að skilja styrkleika sína svo hann sé andlega tilbúin að berjast fyrir því sem uppá vantar. 

Blámi nær lengra í þekkingarsköpun sinni með hjálp Marsipans en hann hefði getað einn 

og óstuddur. Vyggotsky (1978, bls. 86) taldi að nemendur geti náð lengra ef þeir fá 

utanaðkomandi aðstoð til að auka skilning sinn eða færni. Mikilvægt er að nemendur fái 

bæði stuðning frá samnemendum sínum og kennara. Í sögunni er það kindin Marsipan sem 

fær það hlutverk að ýta undir og styðja Bláma í gegnum ævintýrið sitt. Ef Marsipan væri ekki 
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á staðnum hefði Blámi aldrei náð markmiði sínu því hann ákveður að gefast sjálfur upp án 

þess að reyna. Slíkt hið sama á við þegar námsmaður er að reyna að þróa kunnáttu sína eða 

þegar kennari er að reyna að átti sig á betri leiðum í kennslu. Beinasta brautin í áttina að því 

að gera betur er að fá gagnrýni og stuðning frá öðrum. 

Út um allan heim hafa myndast störf fyrir fólk sem sinnir því hlutverki að hjálpa öðrum 

t.d. sálfræðingar, ráðgjafar og félagsráðgjafar. Kennarar sinna einnig því hlutverki (Egan, 

2002, bls. 3). Ásamt því að kenna námsefnið gefst kennurum tækifæri til þess að styðja við 

nemendur sína og hjálpa þeim að þroskast. En tilgangur aðstoðar getur verið mismunandi, 

sumir þurfa aðstoð til að leysa úr ýmis konar vandræðum meðan aðrir þurfa aðstoð við að 

nýta getu sína til að ná markmiðum sínum. Sálfræðin er oft tengd við neikvæðni og að fólk 

leiti eftir aðstoð sálfræðinga vegna erfiðleika sem það glímir við (Egan, 2002, bls. 45). Ef það 

er eitthvað sem Marsipan kann að gera er það að finna hið jákvæða í öllu og gefa Bláma 

tækifæri til að þroskast. Jákvæð sálfræði er grein sem hefur verið að þróast hin síðari ár. 

Sálfræðingar og mannfræðingar vita vel hvað veldur fólki óánægju og hvernig fólk getur lifað 

af þrátt fyrir þessa óánægju sína. Minna hefur verið lagt í að skilja hvernig má auka vellíðan 

fólks (Seligman og Csikszentmihalyi (2002, bls. 5), en Seligman og Csikszentmihalyi byrjuðu 

að útbúa lista yfir atburði í þátíð, nútíð og framtíð sem valda vellíðan. Einnig skoðuðu þeir 

hvernig vellíðan er sköpuð bæði einstaklingslega og í samfélagi með öðru fólki. Þeir greindu 

nokkra þætti sem hægt er að ígrunda til að ná betri líðan.  

• Í þátíð býr:  ánægja, velferð og uppfylling.  

• Í nútíð býr:  flæði og hamingja. 

• Í framtíð býr: von og bjartsýni. 

• Einstaklingur: getan til að elska, njóta vinnu sinnar, sýna hugrekki, getan til að tjá sig, 

listræn skynjun, þrautseigja, fyrirgefning, frumleiki, framtíðarsýn, færni og kunnátta. 

• Samfélagsmiðað: getan til að þjóna og hlúa að öðrum, ábyrgð, fórnfýsi, örlæti, 

hófsemi, umburðarlyndi og gott háttalag við starf. 

Listi sem þessi getur hjálpað einstaklingum til við að átta sig á hvað veitir vellíðan og 

hvaðan jákvæðnin kemur. Seligman og Csikszentmihalyi (2002, bls. 5-6) halda áfram að 

benda á mikilvægi þess að hjálpa öðrum í kringum sig að þróa með sér skilning á því hverjir 

eru styrkleikar þeirra og hvernig hægt er að þróa jákvæðni innan með sér. Í einni dæmi 

sögunni segja þeir frá  dóttur annars þeirra sem segir að hún hafi náð aða hætta að kvarta 

þrátt fyrir að það hafi verið henni gífurlega erfitt og því ætti faðir henar að geta gert eitthvað 

álíka erfitt sjálfur. Barnið valdefldi sjálft sig og var í raun að styðja við föður sinn í áttina að 

betri líðan. Það er hlutverk aðstandenda eins og Marsipans í sögunni að hjálpa fólki að ná 

settu marki og hjálpa því með gagnrýni. Marsipan getur farið með Bláma í áttina að fjallinu 

en hún getur ekki neytt hann til að komast þangað. En þegar þangað er komið getur hún 
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fagnað með honum. Á sama hátt getur engin sinnt námi fyrir einhvern annan en það eru ótal 

leiðir til að styðja við og fagna ferli námsmanna. 

Það er Marsipani og vættunum að þakka að Blámi nær að átta sig betur og styrkja getu 

sína. Egan (2002, bls. 26-31) útskýrir kerfið sem hann notar til að hjálpa fólki til að ná 

markmiðunum og leysa úr vandamálum sínum. Hann setur kerfið sitt fram í þremur þrepum 

og í formi þriggja undirspurninga sem fólk getur notað til að hjálpa sér til að ná fram því sem 

það vill að gerist. 

1. Hvað er í gangi? 

a. Hjálpaðu viðkomandi að því að segja sögu sína. 

b. Hjálpaðu honum að sjá það sem hann sér ekki undir þessum kringumstæðum. 

c. Hjálpaðu viðkomandi að velja réttu vandamálin eða tækifærin til að vinna 

með. 

2. Hvaða lausnir virka fyrir mig? 

a. Hjálpaðu viðkomandi við að nota ímyndunaraflið til að finna út mögulega betri 

útkomu. 

b. Hjálpaðu honum að velja raunsæ og krefjandi markmið sem í eru 

raunverulegar lausnir að vandamálum eða tækifærum sem voru tilgreind í númer 1. 

c. Veittu hjálp til að finna hvatninguna til að hjálpa og standa við þær breytingar 

sem átti að gera. 

3. Hvernig næ ég því sem ég þarf eða vantar? 

a. Veittu aðstoð til að sjá að um margar mismunandi leiðir er að ræða til að ná 

markmiðinu. 

b. Hjálpaðu til að velja þær aðferðir sem virka hvað best. 

c. Veittu aðstoð til að búa til áætlun (2002, bls. 26-31). 

Blámi býr ekki yfir þessari tækni þegar ævintýri hans hefst. Hann er fastur í því að vita 

hvað er í gangi en hefur ekki farið í gegnum hin tvö þrepin til að laga aðstæður sínar. Þegar 

hann er kominn til fuglsins í lok sögunnar hefur hann tækifæri til þess að nota aðferðirnar. 

Hann byrjar með ákveðið vandamál sem er að ná litlu skjaldbökunni, tígrisdýrið bíður eftir 

honum meðan hann ákveður hvað er mikilvægt að gera á þessu augnabliki og hvetur hann 

áfram og þegar kemur að því að ná gullinu frá drekanum áttar hann sig á því að besta 

áætlunin er ekki að ráðast í verkefnið allt í einu heldur að taka sér hlé inni á milli. Þegar hann 

er kominn til fuglsins hefur hann öðlast getuna til að nota allar þrjár aðferðirnar og notar 

þær til að ákveða að nú þarf að hjálpa Marsipan. Þegar hér er komið sögu hefur Blámi gengið 

í gegnum ferli sem hefur gefið honum færi á að endurskapa hvernig hann sér sjálfan sig og 
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getur þar af leiðandi breytt því hvernig aðrir munu líta á hann í framtíðinni. Hann hefur náð 

að endurmóta sjálfan sig og breytt því hlutverki sem hann þjónar í samskiptum sínum við 

aðra. Gestur Guðmundsson (2012, bls. 87) talar um - að hægt sé að eignast margskonar auð. 

Félagsauður er til að mynda slík auðlind. Félagsauður er í raun táknbundinn auður og lýsir því 

hvernig hægt er að nýta sambönd sem maðurinn myndar í gegnum lífstíðina, t.d. sambönd 

sem flýta fyrir umsókn eða hjálpa þér við að fá atvinnu. Til að eignast slíkan auð er mikilvægt 

að hafa getuna til að mynda félagsleg sambönd og átta sig á hvernig best sé að nota þau og 

styrkja. Mikilvægt er að kunna að nýta sér slík sambönd í menningarheiminum (Gestur 

Guðmundsson, 2012, bls. 87). 

2.2 Venjur 

Þegar Blámi kemur að skjaldbökunni er hann ekki tilbúinn að leggja á sig það erfiði sem þarf 

til að ná henni. Hann er búinn að leggja það í vana sinn að gefast upp áður en hann reynir. 

Það er ekki fyrr en hann sér litla skjaldböku gera það sem hann hefur ekki náð að gera og 

hann byrjar að reyna sjálfur að ná markmiðinu. Hann sér að skjaldbakan fer inn á svæði hins 

mögulega þroska (Vygotsky,1978, bls. 86) og hann ákveður að fylgja henni eftir. Durant segir 

(1933, bls. 87) að gera sitt besta sé æviverk sem unnið er að allt lífið með þjálfun og vana. Að 

gera vel er eitthvað sem við gerum vegna þess að við höfum lagt það í vana okkar. Það að 

gera vel eða sýna ágæti sitt sem manneskja er vani. Því eru venjur eitt það öflugasta í lífi 

okkar sem við getum haft stjórn á - ef vilji er til að breyta aðstæðum sínum. Covey (1999, bls. 

47) skilgreindi venjur sem svæðið milli kunnáttu, getu og vilja. Kunnáttan er hin fræðilega 

þekking, hvað skal gera og af hverju. Getan segir til um hvernig skal framkvæma hlutinn. 

Viljinn er hvatning, að langa til þess að sinna verkefninu. Venja verður til þegar allir þrír 

þættirnir vinna saman. Hins vegar skilgreinir Duhigg (2013, bls. xvii) vana á annan veg. Hann 

einblínir á hina fræðilegu sýn á vana. Vani, að hans mati, er ákvarðanir sem við tökum eða 

eru teknar viljandi á einhverjum tímapunkti og síðan hættum við að hugsa um aðgerðina en 

endurtökum hana samt en þá oft án þess að hugsa um hana. Á einhverjum tímapunkti þarf 

hver og einn að læra hegðunina og síðan hættum við að taka ákvarðanir um hana og 

hegðunin verður sjálfvirk. Vani er því manninum eðlislægur.  

Covey (1999) vill með sinni sýn útskýra af hverju manneskja býr til vana á meðan Duhigg 

(2013) útskýrir hvernig vaninn verður til. Gott er að átta sig á þessum mismunandi þáttum ef 

vinna á að því að skapa sér góðar venjur og breyta þeim eftir þörfum. Duhigg (2013, bls. 12-

19) útskýrir hvernig venjur skapast með því að vísa í tilraun sem gerð var á rottu og apa. Þar 

kom í ljós að til þess að mynda venju þarf að skilgreina markorð sem er eitthvað sem kemur 

venjunni í gang. Svo tekur við rútína sem gerð er eftir að markorðið kemur henni af stað. Að 

lokum þurfa að vera verðlaun. Ef þessi aðgerð, sem hann skilgreinir sem keðju, er endurtekin 
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nógu oft (Duhigg, 2013, bls. 44-49) býst heilinn við því að fá verðlaunin þegar hann fær 

markorðið. Keðjan er orðin það sterk í heilanum að hún er orðin að vana. Blámi endurtekur 

þetta ferli þrisvar sinnum í sögunni hann skríður, hleypur og færir til steina. Hver hreyfing 

verður einfaldari í framkvæmd eftir að hann ákveður að hann vilji ná markmiði sínu og að 

lokum fær hann verðlaun þegar hann nær settu marki. 

2.3 Menntun  

Í öllu námi og í gegnum söguna hans Bláma er það forvitni sem kemur öllu námi af stað. 

Blámi eins og aðrir námsmenn hefur ævintýraferð sem hann nemur heilmikið af með forvitni 

sinni. Schmitt og Lahroodi (2008, bls. 1) benda á að forvitni er ein megin ástæðan fyrir því að 

nemendur spyrji spurninga, læri nýja hluti og haldi áfram námi. Þegar nemandi verður 

forvitin um hvað hann geti gert meira þá er búið að koma honum á sporið í áttina að 

ævilöngu námi. Því er forvitni lykilatriði fyrir nám og lærdóm. Piaget og Vygotsky tala um 

mikilvægi forvitni í hugmyndafræði sinni. Piaget notar mörg mismunandi heiti yfir forvitni og 

könnun hegðunar og tengir þessa hegðun sérstaklega við aðlögunarferlið sem er ein af 

tveimur meginleiðum sem börn nota til að kanna heiminn (Pluck og Johnson, 2011, bls. 24). 

Vygotsky sýnir fram á að geta barna er ekki föst í einu varanlegu móti, heldur er hægt að 

auka getu barnsins í gegnum könnun og örvun sem fylgir forvitni æskunnar (Pluck og 

Johnson, 2011, bls. 24). Blámi er að kanna heiminn sinn með forvitni og áhuga að leiðarljósi. 

Einnig þróast geta hans í gegnum söguna með því að fá örvun frá því sem hann kannar. Með 

þessu móti er hann með mjög jákvæða sýn á lærdóm og skilning á því hversu mikilvægt það 

er að prófa sig áfram. Blámi er mögulega ekki meðvitaður um að hann er búin að læra 

heilmikið um sjálfan sig, lífið og tilveruna. Til að mynda þegar hann er í kapphlaupi við 

tígrísdýrið gengur allt vel þar til að hann byrjar að hugsa um eitthvað allt annað og tapar 

einbeytingunni. Slíkt hið sama getur gerst í námi hjá hvaða námsmanni sem er. Ef þú ætlar 

að gera allt þá á það til að gerast að þú gerir ekkert. Því er mikilvægt að setja sér markmið og 

vinna markvisst að þeim. Í aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 10) eru kynntir sex grunnþættir 

menntunar. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Þegar leikskólakennari skippulegur námið fyrir nemendur sína lítur hann til þessa 

sex grunnþátta í staðinn fyrir að reyna að kenna allt og dregur fram það sem hann vill leggja 

áherslu á hverju sinni. Leikskólakennarin gæti líka tekið þá ákvörðun að taka aðeins einn 

grunnþátt fyrir í einu. En alveg eins og geta Bláma eykst á öllum sviðum í gegnum söguna þá 

er hann að læra heilmikið um margt með því að einbeita sér að einu í einu. Ef þú ætlar að 

gera eitthvað eitt vel getur þú lært um margt í gegnum ferlið. Þannig upplifa nemendur að 

þeir séu hæfir og klárir eins og Blámi byrjar að upplifa sig í gegnum söguna.  
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Gardner (1993, bls. 3-5) leggur til að greind sé betur skilgreind sem getan til að leysa 

áskoranir eða vandamál og að finna svör í samspili og samhengi við umhverfið. Gardner vildi 

meina að að til væru mismunandi og jafn mikilvægar greindir. Þær eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Þegar unnið er með greindirnar í daglegu starfi 

eiga þær allar að hafa jafn mikinn rétt á sér en þær greindir sem verður helst litið til í 

samhenginu með Bláma og hlutverkin eru þrjár, en þær eru líkams- og hreyfigreind, 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind: 

Líkams- og hreyfigreind 

Að geta tjáð tilfinningar og hugmyndir með líkamanum, skapa hluti og nota þá. Hæfni 

þessarar gáfu felur í sér samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika, hraða, næmt 

hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Samskiptagreind 

Að greina og skilja og skapa, plön, skynja tilfinningar annarra og innri hvöt. Hæfni 

þessarar gáfu fellur í sér í að vera góður í að lesa í persónuleika annars, átta sig á því hvað 

aðrir vilja og hvernig megi nýta sér það (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Sjálfsþekkingargreind 

Að vita hvað þarf til að lifa og að skilja sjálfan sig er partur af sjálfsþekkingargreind. Hæfni 

þessarar greindar er skýr sjálfsmynd, skapgerð, þekkja veik- og styrkleika sína, skynja eigið 

hugarástand, innri hvatir, skipuleggja, og langanir ásamt sjálfskilningi, sjálfsvirðingu 

(Armstrong, 2001, bls. 15). 

Í sögunni tekst Blámi alltaf á við líkamlegar áskoranir, hann rúllar, skríður, hleypur, lyftir 

og hoppar. Hann er í sífelldum samskiptum við aðra og verður alltaf betri og betri í að skilja 

sýn annarra á þau vandamál sem hann stendur frammi fyrir. Blámi kynnist eigin styrkleikum í 

gegnum ævintýrið og áttar sig á hvað hann þarf að gera svo að hann geti gert betur frá degi 

til dags. Í sögunni veltir hann fyrir sér hvort að hann eigi að fara aftur inn í bæinn til að bjarga 

málunum þar. Hann verður spenntur og frýs vegna þess að hann hefur ekki þjálfað með sér 

aðferðir til að slaka á.  

Gögn frá hagstofu íslands gefa til kynna að börn eyði miklum tíma í leikskóla og eru sífellt 

að koma yngri inn í leikskólan(Hagstofa Íslands, 2018).Því er mjög mikilvægt að þar séu líka 

kenndar aðferðir til að stjórna og skilja eigin líðan. Mikil vitundarvakning hefur verið um 

þetta málefni á síðastliðnum árum. Ef Blámi hefði átt auðveldara með að skilja hvernig 

honum leið hefði hann getað hjálpað sjálfum sér að komast út úr þeim vítahring sem hann 

var komin í. Dæmi um námsefni þar sem unnið er með slökun er Hugarfrelsi. Fyrsti kaflinn í 

námsefni Hugarfrelsis (Unnur Arna Jónsdóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2017, bls. 11-14) 
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fjallar eingöngu um markvissa öndun. Þar kemur fram að eðlileg viðbrögð séu að segja við 

nemanda sem upplifir mikla streitu að anda bara. En það er ekki nóg, það er þörf á því að 

kenna djúp öndun sem leið til að ná slökun. Ef það er ekki gert er ólíklegt að nemandinn læri 

að slaka á. Blámi hefur ekki þjálfað þessa tækni með sér og þarf því dálitla stund til að róa 

sig. Þegar Blámi hefur náð að róa sig niður byrjar hann að hlaupa af stað með vinum sínum. 

Slíkt hið sama má segja um fagmenn í öllum aðstæðum. Það er mikilvægt að læra að nota 

réttar aðferðir þegar maður lendir í vandamálum. Þau vandamál og þrautir sem Blámi og 

Marsipan ganga í gegnum í sögunni hafa augljósar lausnir sem einfalt er að benda á. Lithner's 

(2008, bls. 257) kynnir fjóra flokka rökhugsunar þegar hann fjallar um hvernig börn hugsa 

þegar þau leysa þrautir: 

1. Vandamálið er til staðar og ekki vitað hvernig það verður leyst. 

2. Valdar aðferðir til að styðja við lausnir á vandamáli. 

3. Aðferð valin sem hægt er að rökstyðja og styður við lausnina. 

4. Niðurstaða fengin. 

Hið áhugaverða við þessa hugmyndafræði er að hún rímar við það ferli sem Blámi fer í 

gegnum, bæði áður en hann byrjar að hlaupa til vættanna og þegar hann er kominn upp í 

skýin. En niðurstaða hans um hvað hann getur gert er allt önnur. Hann hefur náð á mjög 

stuttum tíma góðum þroska. Allt vegna þess að hann var forvitinn í byrjun og öðlaðist betri 

venjur í gegnum ferlið. 

2.4 Fagmennska í starfi 

Í næsta hluta sögunnar er Blámi kominn út á vatn og dettur ofan í það. Hann lifir af vegna 

þess að hann er brúða. Hann sér að undir stórri hrúgu af steinum glittir í gull. Hann leggur 

mikið á sig til þess að ná gullinu undan steinahrúgunni. Þegar kennarar líta á nemendur sína 

sjá þeir oft gullið í þeim. Ein af mikilvægustu leiðunum til þess að ná í gullið er að nota 

„skóflu“ sem heitir fagmennska. Sigurður Kristinsson (2013, bls. 238-243) segir að orðið sé 

notað í hversdagslegu samhengi til að vísa til þess að einhver kunni vel til verka og sé 

vandvirkur við það sem hann er að gera. Hann segir að fagmennska vísi til þriggja einkenna. 

Þau eru færni, kunnátta og alúð. Fagmenn þurfa því að búa yfir töluverðri kunnáttu og 

reynslu í starfinu sem þeir sinna. Þar að auki ber kennurum að rýna starfið sitt, kynnast 

gögnum sem tengist því sem þeir eru að skoða í starfi sínu og lesa sér til í öðrum 

rannsóknargögnum til að spegla sín gögn. Ein af þeim leiðum sem kennarar þurfa að fara til 

að sýna fram á fagmennsku sína er að ná meistaraprófi.  

Meistaraprófið á þá að vera eins konar staðfesting þess að manneskjan sé fagmaður eins 

og gullið sem Blámi er að leita að. En gullið gæti verið glópagull líkt og kennarar með 
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meistarapróf sem haga sér ekki fagmannlega og öfugt. Fullan og Hargreaves (2016, bls. 3-6) 

komust að þeirri niðurstöðu að þeir kennarar sem einbeita sér eingöngu að náminu til þess 

að fá launahækkun eru ekki fagmenn í raun. Hægt er að fara í gegnum slæmt námskeið og 

skila verkefnum til einkunnar en ef raunverulegur lærdómur hefur ekki átt sér stað í ferlinu 

er ekki hægt að tala um að fagmennska hafi aukist. Fullan og Hargreaves (2016, bls. 3) kynna 

líkan sem sýnir hvernig faglegur lærdómur og fagleg þróun (e. Professional learning and 

development eða PLD) fer fram (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1. Faglegur lærdómur 

Fullan og Hargreaves (2016, bls. 3-6) sýna fram á að faglegur lærdómur á sér stað þegar 

eitthvað er lært sem getur haft gildi innan skólans. Fagleg þróun getur átt sér stað innan og 

utan skólans. Það að lesa bók, halda erindi eða taka þátt í þróunarverkefni getur allt leitt til 

faglegrar þróunar. Þegar kennari hefur upplifað reynslu sem setur mark sitt á hann á 

jákvæðan hátt má skilgreina það sem faglega þróun. Þegar bæði er um faglegan lærdóm og 

faglega þróun að ræða ná kennararnir sem einstaklingar að blómstra. Þeir verða öruggari og 

skilningsríkari, bæði kennarinn og samstarfsfólk hans átta sig á því að kennsla er bundin 

tilfinningalegri upplifun og kunnáttu. Kennarar verða betri í samskiptum sínum við foreldra, 

samstarfsfólk og aðra fullorðna. Þeir verða hæfari leiðtogar og læra á sama tíma að leyfa 

öðrum að taka stjórn á eigin gerðum. Í þessu tilviki verða kennararnir þeir sem koma fram 

með breytingar í starfinu.  

Trausti Þorsteinsson segir í viðtali  að sem fagstétt þurfi kennarar að hafa augun opin fyrir 

nýrri kunnáttu hvort sem að hún kemur úr fræðunum, af reynslu eða blöndu þar á milli 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 20-30). 

Kennarar eigi að skrá niður upplifanir sínar og birta þær svo aðrir kennarar geti lært af 

reynslu þeirra. Með þessu haldi kennarar áfram að vera nemendur alla sína starfsævi. Þeir fái 

handleiðslu af upplifun annarra og læri af þeim. Þetta rímar einnig við þá hugmyndafræði 

sem starfendarannsóknir byggja á þar sem áhersla er lögð á þekkingu kennara og reynslu og 

mikilvægi þess að deila henni með öðrum (Hafþór Guðjónsson, 2011). Fram að þessu 

augnabliki í sögunni hefur Blámi verið undir handleiðslu Marsipans og vættanna. Það er fyrst 

á þessu stigisem honum er ekki sagt berum orðum hvernig hann eigi að haga sér og hvert 
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markmið hans sé. En vegna þess að hann hefur þróað með sér getuna til þess að koma auga 

á vandamálið eða tækifærið til að bæta úr aðstæðum og hefur lært að einbeita sér að einu 

verkefni í einu nær Blámi að átta sig á því hvað hann þarf að gera án þess að einhver segi 

honum til eða stýri honum. Hann er byrjaður að þróa með sér eigin hugmyndir og er tilbúinn 

að prófa sig áfram til að koma til móts við forvitni sína. Blámi er orðinn sjálfstæð 

ævintýrabrúða. Líkt og í þessu ferli er í kennaranáminu sífellt verið að biðja einstaklinginn að 

opinbera sínar skoðanir á því hver séu gildi þeirra í kennslu og hvað fagmennska feli í sér. En 

þegar neminn endurspeglar í starfi gildi sín þá er hæfni náð. 

Í gegnum námið þarf nemandinn í sífellu að endurskoða hugmyndir sínar með nýjum 

hugmyndum, handleiðslu kennara og fræðslu sem hann hefur öðlast. Rodd (2013, bls. 166-

167) rökstyður að þegar kemur að því að vinna með ungu fólki megi greina gæði þeirra vinnu 

með því að skoða þá sem sinna leiðtogahlutverki tengdu því starfi. Það er mikil áskorun fyrir 

leiðtoga að leiða hópinn sem hann vinnur með í áttina að betra starfi sem nýtir kunnáttu og 

getu hópsins sem verið er að vinna með. Yfirumsjá er ekki lengur séð sem stjórnunartól eða 

eftirlit heldur er það hlutverk þess að styðja við, hvetja, leiða á rétta braut og þróa getu 

annarra. Þegar námi er lokið er ekki svo að ekki sé lengur þörf á því að mennta sig. Námið á 

að hjálpa nemendum að þróa með sér getuna til að læra sjálfstætt og halda því áfram sem 

hluta af því að vera fagmaður í starfi. UNESCO (Delors, 1996) hefur gefið út rit um hvaða 

breytingar þarf að gera til að lærdómur eigi sér stað allt lífið. Þar eru kynntar hugmyndir sem 

eru settar upp sem fjórar stoðir:  

1. Að læra til að vita, með því að blanda saman nægilega víðri almennri kunnáttu með 

tækifærum til þess að fara dýpra ofan í nokkur sérvalin efni. Þetta merkir einnig að geta 

gripið þau tækifæri sem menntun veitir í gegnum lífið.  

2. Að læra að gera, ekki eingöngu með því að ná fram tæknilegri getu í starfi heldur geta 

og hafa færni til að bregðast við mismunandi aðstæðum og vinna í hópi. Það þýðir einnig það 

að geta lært við óformlegar aðstæður, í gegnum félagslegar aðstæður eða í gegnum 

formlegar aðstæður eins og skóla, með fyrirlestrum eða vinnu.  

3. Að læra að lifa saman með því að þróa með sér getuna til að skilja annað fólk og að 

virða það að við þurfum á hvert öðru að halda. Að læra að halda úti sameiginlegum 

verkefnum og hvernig er best að leysa úr ágreiningi.  

4. Að læra að vera, svo maður eigi einfaldara með að þróa áfram persónu sína svo 

möguleiki sé á því að starfa af meira sjálfstæði, sýna dómgreind og taka ábyrgð á sjálfum sér. 

(Delors, 1996, bls. 37) 

Þessar stoðir eru tengdar því ferli sem Blámi fer í gegnum í sögunni. Til að byrja með þarf 

hann að endurskoða hugmyndir sínar um sjálfan sig og læra hvað og hvernig hann getur gert 

betur. Þegar hann hittir tígrísdýrið þarf hann að læra að slaka á þegar pressa er í gangi og 
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læra að vinna með félögum sínum. Þegar hann kemur til drekans þarf Blámi að vera sá sem 

hjálpar drekanum, en fram að þessu er það Blámi sem hefur þegið hjálp. Þegar hann loksins 

hittir fuglinn þarf hann að taka ábyrgð á sjálfum sér til að hjálpa vini sínum Marsipan. Að 

lokum bjargar Blámi öllum og byrjar næsta ævintýri sitt. Þrátt fyrir að Blámi ljúki þessu 

ævintýri er hann samt sem áður á leiðinni í fleiri ævintýri. Þróun fagmensku kennarans er 

álíka því að aldrei er hægt að tala um að kennari geti ekki haldið áfram að þróa fagmennsku 

sína. Starfendarannsóknir sem hafa það meðal annars að markmiði að 

rannsakandinn/kennarinn þrói fagmennsku sína og eru til heimildir um kennara sem tóku 

þátt í starfendarannsóknum og þróuðu starfið sitt í gegnum það (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Einnig hefur verið fjallað um að skólar ættu  að skapa 

lærdómsamfélög þar sem starfsmenn skólans koma saman með það að markmiði að læra 

saman. ikilvægt er að skólar stuðli að því að menningin innanhúss leiði af sér þann skilning að 

allir geta lært af öllum og séu tilbúnir til að vinna að því í sameiningu að bæta sig (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35). Svipaða sögu má segja um Bláma þegar hann vinnur í 

því að bæta sjálfan sig og endar að lokum í einskonar leiðtoga hlutverki fyrir þá aðila sem 

hafa hjálpað honum að þróa sig áfram. 

2.5 Leiðtogar og leiðbeiningar 

Goleman (2015, bls. 1) útskýrir að leiðtogahlutverkið liggi misvel fyrir fólki. Hann bendir á að 

flestir viti um fólk sem er fluggáfað og vel hæft starfsfólk sem gert er að leiðtoga en svo 

mistekst því í hlutverki leiðtogans. En á meðan er einhver gáfaður og hæfur sem sinnir 

starfinu virkilega vel. Hann sýnir fram á að allir sem hann þekkir sem hafa staðið sig vel í 

leiðtogahlutverkinu hafi mikla tilfinningalega greind. Í gegnum söguna um Bláma þróar hann 

með sér getuna til að verða leiðtogi. Þegar hann hoppar niður af skýinu tekur hann á sig 

ábyrgðina á öllum heiminum. En hann nær að sinna hlutverki sínu vegna þess að hann hefur 

lært að bregðast rétt við. Goleman (2005, bls. 3-6) heldur áfram og greinir hvaða fimm 

undirstöður tilfinningagreindar eru nýttar þegar kemur að vinnu en þær eru: 

• Sjálfsvitund: getan til að þekkja og skilja eigið skap, tilfinningar og drifkraft. Einnig 

hvernig það hefur áhrif á aðra í kringum mann. 

• Sjálfsagi: getan til að stjórna eða beina á betri braut hvatvísi og tilfinningum. Getan 

til að hugsa áður en eitthvað er framkvæmt. 

• Hvati: áhugi fyrir vinnunni án samhengis við peninga og stöðu. Getan til að leitast við 

að ná markmiðum með viðeigandi orku og þrautseigju. 

• Samkennd: getan til að skilja og taka tillit til tilfinninga annars fólks. Getan til að 

takast á við fólk miðað við hvar það stendur tilfinningalega. 
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• Félagsfærni: getan til að halda góðum samböndum og byggja upp sambandsnet. 

Getan til að finna sameiginlegan grunn og byggja upp jákvæð samskipti. 

Blámi hefur ekki hugmynd um hvernig honum líður við upphaf sögunnar. Það er ekki fyrr 

en hann byrjar að vinna að því að elta skjaldbökuna að hann finnur fyrir sjálfsaga að nýju. 

Hvati hans til að elta drekann er að bjarga heiminum sem hann lifir í. Hann sýnir drekanum 

samkennd þegar hann vinnur að því að bjarga honum og félagsfærnin hjá honum fær að 

skína þegar hann velur velferð Marsipans fram yfir einfalt líf. Blámi er fær um að verða góður 

leiðtogi. Ástæða þess er sú þrautseigja sem hann hefur sýnt í gegnum allt ævintýrið.  

Coutu (2015, bls. 105-109) sýnir fram á að þrautseigja er meðal þess mikilvægasta sem 

manneskja getur haft með sér út á vinnumarkaðinn. Ef hægt væri að athuga hver hefði 

þrautseigjuna til að komast í gegnum starfið myndu allir stjórnendur gera það. En þrautseigja 

er nokkuð sem aðeins er hægt að sjá eftir á og sem mikilvæg er í kennarastarfinu. Worthy 

(2006, bls. 380) komst að þeirri niðurstöðu að kennarar séu óviðbúnir því sem er ætlast til af 

þeim á fyrsta degi. Í öðrum greinum, eins og hjá lögfræðingum og læknum, hafa nýliðar mörg 

tækifæri til þess að fylgjast með og læra af öðrum sem hafa meiri reynslu af faginu. Kennari 

hins vegar þarf frá fyrsta degi að sinna starfi reynslumikils kennara. Þar má nefna að 

leiðbeina og sjá um fjölbreyttan nemendahóp. Þar að auki þurfa nýju kennararnir að vinna 

sér inn traust samkennara sinna og skólastjórnenda. Til þess að ná þessu er nauðsynlegt að 

kennarinn hafi raunverulegan áhuga á starfinu og þrautseigjuna til að vinna að því að verða 

betri kennari. Coutu (2015, bls. 110-118) skilgreinir þrjár leiðir til þess að vinna að því að 

auka þrautseigju sína: 

• Horfast í augu við raunveruleikann: í stað þess að neita að takast á við erfiðleika er 

betra að horfast í augu við vandann, átta sig almennilega á því hvað aðstæðurnar fela 

í sér. Á þennan veg er hægt að undurbúa sig til að þrauka. 

• Leita að merkingu: á erfiðum tímum skal sporna gegn því hugarfari að hugsa um 

sjálfan sig sem fórnarlamb og kvarta „hvers vegna ég?“. Í staðinn er gott að móta sýn 

á erfiðleikana til að búa til merkingu fyrir sjálfan sig og aðra. Með þessari aðferð 

byggir maður brú í áttina að framtíðinni sem gerir það að verkum að nútíðin lítur ekki 

út fyrir að vera jafn slæm. 

• Alltaf vera tilbúinn að finna lausnir við mismunandi aðstæður: þegar maður lendir í 

erfiðum aðstæðum er gott að vera skapandi. Gott er að gera það mesta sem hægt er, 

nota það efni sem maður hefur á skapandi máta og búa til lausnir sem aðrir sjá ekki. 

Blámi þarf í upphafi sögunnar að horfast í augu við þann raunveruleika að honum líður 

ekki vel í raun og veru. Honum finnst það ósanngjarnt að hann eigi að bjarga heiminum. 

Hann getur ekki fundið nýjar lausnir þar sem hann er fastur í sama gamla farinu. Það þarf 

einhver að leiðbeina honum og fellur það í hlutverk kindarinnar Marsipans að gera það. Til 

að byrja með þarf hún að hjálpa Bláma að átta sig á fagvitund sinni. Fagvitund er hægt að 
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skilgreina sem þær hugmyndir sem kennari eða fagmaður hefur á sjálfum sér sem 

starfsmanni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 58-59). Hugmyndir kennarans um eigin 

hæfni, tilfinningar og gildi eru að þróast alla starfsævina. Fagvitund á það til að þroskast á 

sama tíma og sjálfsvitund. Fagvitund er ferli sem er alltaf í mótun þar sem kennari þarf alltaf 

að túlka, skoða merkingu hluta og endurskoða eigin hugmyndir og gildi í sambandi við nýjar 

upplifanir og samskipti sín við aðra. Fagvitund Bláma um að vera hetja fer frá því að telja það 

fráleitt að hann geti verið hetja yfir í það að sinna hlutverkinu vel. 

2.6 Hvernig nota má sögur 

Áður en Blámi fær tækifæri til að hoppa niður til jarðar og bjarga heiminum gefst honum 

andartak til að skoða þá reynslu sem hann hefur upplifað í gegnum ævintýri sitt. Hann gerir 

sér grein fyrir því að vættirnir þrír og Marsipan hjálpa honum að ná betri skilningi á sjálfum 

sér og útrýma ranghugmyndum sem hann hefur skapað um sjálfan sig. Hann gerir mistök á 

leiðinni og kemur með röng svör við aðstæðum sem hann finnur sig í. En þegar hann fær 

tíma til að endurskoða upplifanir sínar og hjálp frá þeim sem standa honum næstir finnur 

hann betri lausnir sem þjóna honum betur. Hann hefur búið sér til nýja sögu. Lamb (2001, 

bls. 15) hefur eftirfarandi að segja um það hvernig skal búa til nýjar sögur. Hvort sem maður 

blandar saman orðum sem hafa enga augljósa tengingu eða þætti sem virðast við fyrstu sýn 

ekki tengjast þá er mikilvægt að bjóða velkomið hið fáránlega, fantasíukennda og hið 

óvenjulega inn í lífið. Það er þá sem ímyndunaraflið tekur óvenjuleg og skapandi stökk. Og 

það er þar sem saga hvers og eins byrjar. 

Með því að leyfa sér að finna sjálfan sig í nýrri sögu er Bláma gefið leyfi til að læra af 

mistökum sínum. Þegar það kemur að því að vinna að skapandi verkefnum (eins og að móta 

sjálfan sig) er gagnlegt að vinna út frá hugmyndafræðinni „...að mistakast hraðar“ (Extra 

credits, 2014). Við gerð skapandi verkefna er betra að byrja og læra af mistökum sínum en að 

vera með tóma blaðsíðu. Í raun verða mistökin partur af ferlinu og er stundum einmitt það 

sem maður lærir hvað mest af. Blámi gerir þau mistök að gefast upp, hafa áhyggjur og finnast 

hann ekki hafa skýra hugmynd um hvað hann vilji fá út úr aðstæðum sínum. Í gegnum þessi 

mistök lærir hann að prófa sig áfram, slaka á og velja sér verðugt verkefni. Mistökin búa til 

sögu sem leiðir söguþráðinn áfram. Campell (2014, bls. 227) skapaði hugmyndina um 

hetjuförina (Voytilla, 2003). Hún skiptist í stuttu máli í: 

• Hinn venjulega heim: þar sem hetjan er í upphafi. Þar kynnumst við hetjunni Bláma 

og tengjumst honum. Blámi byrjar söguna sæll og glaður, útblásinn af 

bláberjakökum. 
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• Kallið til ævintýra: eitthvað veldur því að hinn venjulegi heimur er að breytast á 

óþægilegan hátt. Kallið sýnir okkur hvað verður um hinn venjulega heim ef kallinu er 

ekki sinnt. Þegar Blámi hittir bæjarstjórann segir hann honum að heimurinn muni 

farast ef hann leggi ekki sitt af mörkum til að sporna gegn því. 

• Höfnunina á kallinu: hetjan afneitar því að fara í ævintýrið vegna ótta og óþægilegra 

tilfinninga sem koma upp við kallið. Hetjan vill frekar upplifa þægindin og vellíðunina 

sem hann upplifir í venjulega heiminum. Blámi neitar því að bjarga málunum því 

hann vill ekki leggja erfiðið á sig. 

• Hitta leiðbeinandann: þegar hetjan hittir leiðbeinandann öðlast hann hugrekki, 

innsæi, fær ráð, þjálfun eða hvað annað sem hjálpar honum að komast yfir 

hræðsluna við ævintýrið. Þegar Blámi sér litlu skjaldbökuna gera eitthvað sem hann 

getur ekki byrjar hann að reyna sjálfur. 

• Gengið yfir þröskuldinn: þegar hetjan hefur ákveðið að fara í ferðina. Hetjan lendir í 

atviki sem neyðir hana til að fara í ferðina þar sem ekki verður aftur snúið. Þegar 

Blámi horfir á bæinn sinn með tígrisdýrinu ákveður hann að bjarga heiminum sínum. 

• Próffélaga - óvini: þegar hetjan hefur gengið yfir þröskuldinn lendir hann í þrautum, 

kynnist nýjum félögum, berst við óvini og lærir á reglurnar í ævintýrinu. Blámi eignast 

vini í öllum því sem hann tekur sér fyrir hendur. Allir eru tilbúnir að hjálpa honum í 

ferlinu. Hans versti óvinur sem reynir að stöðva för hans er hann sjálfur. 

• Ferðina að hellinum: það er sá hluti sögunnar þar sem hetjan fær aðeins að slaka á og 

gera annað í smá tíma. Blámi fer frá því að vera hlaupandi með tígrisdýri í að fljóta 

sofandi eftir ánni í áttina að þeim stað þar sem drekinn bíður eftir honum. En 

Marsipan lendir í slagsmálum við svan sem verður hrifinn af henni með þeim 

afleiðingum að Blámi dettur ofan í vatnið. 

• Óþægilega upplifun: í þessum hluta tekst hetjan á við þraut upp á líf og dauða þ.e. 

kemst yfir sína erfiðustu áskorun. Það er á þessum tímapunkti sem ævintýri 

hetjunnar getur endað með því að hetjunni mistakist. Blámi er einn í vatninu og þarf í 

fyrsta skipti að finna út úr því sjálfur hvað hann á að gera. Hann byrjar að færa til 

steinana óafvitandi um að það er nákvæmlega það sem hann þarf að gera. Hann 

fylgir eðlishvöt sinni eftir. 

• Verðlaunin: Hetjan hefur lifað af og komist yfir mesta ótta sinn. Því fær hetjan 

verðlaun og réttinn til að fagna. Við það að fagna fær hetjan tækifæri til að ná styrk 

sínum aftur fyrir lokaátökin. Þegar Blámi er kominn upp í skýin gefst honum tækifæri 

á að slaka á í smá stund áður en hann hoppar niður til að takast á við það sem vantar. 

• Ferðina til baka: eftir að hafa fengið að slaka á þarf hetjan að fara aftur til hins 

venjulega heims. Alveg eins og þegar farið er yfir þröskuldinn þarf hetjan að upplifa 

kvöð til að fara aftur til baka. Blámi ákveður að fara til baka þegar hann sér að hann 

getur bjargað heiminum og hjálpað vini sínum Marsipan. Þess vegna stekkur hann 

niður og fær hjálp frá síðasta vættinum. 
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• Endurlífgunina: hetjan tekst á við erfiðustu áskorun sína. Síðustu áflogin sýna fram á 

að hetjan hefur lært lexíuna úr ævintýrinu og getur nýtt þá lexíu í hinum venjulega 

heimi. Þetta gerist þegar Blámi rekur það sem vantar í burtu. 

• Komuna til baka með töfradrykkinn: hetjan hefur sannað verðgildi sitt og fær leyfi til 

að koma til baka sem breyttur einstaklingur. Vanalega er töfradrykkurinn eitthvað 

sem hjálpar öðrum eða hjálpar til við að lækna veikt land. Blámi bjargar heiminum 

sínum og er fagnað af öllum á svæðinu. 

Á þennan veg hefur Blámi farið í gegnum hetjusöguna. Hann hefur klárað hringinn en 

sagan hans Bláma er ekki hringur heldur spírall og er þetta aðeins fyrsta ævintýrið af 

mörgum. Í þessum kafla fær Blámi og sagan um hann það hlutverk að sýna hvernig fræðin 

varpa ljósi á sögu hans sem er þroskasaga einstaklings. Fræðiflokkarnir: forvitni, skilgreining 

á persónum, venjur, menntun, fagmennska í starfi og hvernig má nota sögur, eru notaðir til 

að tákna einn hluta úr sögu Bláma. Þá tekur við næsti kafli í minni sögu af verkefninu mínu 

þar sem ég geri grein fyrir aðferðafræðinni sem ég byggði á og þeirri aðferð sem ég notaði í 

ferlinu.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar og aðferð 

Hér á eftir verður lýst aðferðafræðinni sem notuð var við gerð rannsóknarinnar og hvaða 

gögnum var safnað. Einnig er sagt frá hverjir þátttakendur í rannsókninni voru, hvernig gagna 

var aflað, meðferð þeirra og greining. Að lokum verður komið inn á siðferðileg álitamál. 

Unnið var að því að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig hafa þessi þrjú hlutverk 

(leiðbeinandinn, nemandinn og einstaklingurinn) sett mark sitt á mig í hlutverki 

leikskólakennara og hvað get ég lært af þeirri reynslu? Með því að svara þeirri spurningu 

leitast ég við að draga fram hvar ég stend sem kennari og hvernig ég get þróað mig í því 

starfi.  

3.1 Aðferðafræði 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni beitti ég aðferðum starfendarannsókna, 

afturbliki (e. Retrospective study), frásagnarrýni (e. narrative inquiry) og sjálfsskoðun. 

Rannsókn er aðferð sem skapar kunnáttu (Koshy, 2010, bls. 1). Hvernig rannsóknin er 

framkvæmd getur breyst eftir því hvað er verið að nema, eftir viðhorfi manna og 

aðferðunum sem notaðar eru. Starfendarannsóknir eru rannsóknaraðferð sem hefur það 

aðalmarkmið að bæta starfið, viðhorf manna eða hvað annað sem skiptir máli. Hafþór 

Guðjónsson (2008) skilgreinir starfendarannsóknir sem tækifæri fyrir kennara til að skoða 

starf sitt eins og það er í raun og veru. Í grunninn er starfendarannsókn tækifæri til að læra í 

starfi. Í gegnum þær lærir rannsakandinn betur hvað hann er að gera og hverjar afleiðingar 

gjörða hans eru. Síðan er hægt að nota þær upplýsingar til að vinna að betri aðferðum og 

úrlausnum. Athugun skal vera afmörkuð að vissum þætti, prófa skal nýjar úrlausnir og skoða 

hver útkoman verður.  

Í rannsóknum þar sem notast er við afturblik (Song, 2012, bls. 2-3) hefur það sem 

rannsóknin beinist að þegar gerst, það er rifjað upp eða dregið fram. Að nýta sér þetta 

rannsóknarform gefur rannsakandanum tækifæri til þess að auka skilning sinn á því sem 

verið er að skoða og með því ná betri sýn á það sem gerðist. 

Frásagnarrýni (Conle, 2010, bls. 52-53) samanstendur af reynslusögum sem sameina hið 

menningarlega og hið persónulega. Sá skilningur sem næst í gegnum þessa aðferð er 

nothæfur af því að af sögunni er hægt að læra. Ekki til að koma fram með tilgátu um hvað 

muni gerast við svipaðar aðstæður heldur er hér um að ræða uppsprettu umræðna, 

ákvarðanir sem teknar eru af eðlishvöt, daglegar aðgerðir og siðferðisleg kunnátta dregin 

fram. Þessi aðferð gefur rannsakandanum möguleika til að segja frá því sem hann „sá“ eða 

eins og hann skildi atburðinn. Þetta hjálpar til við greiningarferlið. Starfendarannsókn er 
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aðferðafræðin en afturblik og frásagnarrýni eru aðferðirnar sem eru notaðar til að fá svar við 

rannsóknarspurningunni. Þegar gögnum úr báðum aðferðum hefur verið safnað eru þau 

notuð við sjálfsskoðun. Sjálfsskoðun (Dinkelman, 2003, bls. 8) er hægt að skilgreina sem 

skipulagða og með ráðum gerða skoðun á eigin vinnuaðferðum. Með því að sinna slíkri 

sjálfsskoðun er hægt að koma auga á samfellda ígrundun. Sjálfsskoðun er tækifæri til 

þekkingarframleiðslu sem á bæði við einstaklinginn sem sinnir henni og víðtækara 

rannsóknarfélag kennarans. Sjálfsskoðun gefur tækifæri til að skilja betur eigið starf, átta sig 

á hvernig maður getur brugðist betur við nemendum og gefur færi á að koma auga á hluti 

sem hægt er að breyta. 

3.2 Rannsóknaraðferð og gögn 

Til þess að vinna með allar aðferðirnar við öflun gagna var valið efni sem hafði þegar gerst og 

hægt var að segja sögur af, sem ég sem verðandi leikskólakennari hef ávinning af að skoða 

aftur og ígrunda. Til að gera það greindi ég fjögur þemu og ákvað að segja mína sögu út frá 

þeim: 

• Blámi: hvernig einföld saga sem ég bjó til passar við reynslu mína. 

• Leiðbeinandi: til að skoða þá reynslu sem ég hafði aflað mér í gegnum starfið. 

• Nemandi: til að skoða það hvað ég hafði grætt á því að vera í háskólanámi. 

• Einstaklingur: Til að skoða hluti sem þróuðust utan námsins. 

Upprunalega var einstaklingurinn settur upp sem leikskólakennari en það orð passaði 

ekki yfir það sem verið var að ræða um eftir því sem rannsóknin þróaðist. Eftir það var valið 

það efni sem ég vildi fjalla um, hvern hluta fyrir sig. Ég byrjaði með því að hafa allt í tímaröð 

en það hentaði illa þannig að ég tók tímaröðina út úr sögunum og setti efnið frekar upp 

þannig að rætt var um þema í heild. Gögnin sem ég aflaði voru eftirfarandi: 

Viðtöl við sjálfan mig: í ferlinu átti ég oft spjall við sjálfan mig í einrúmi. Ég notaði aðferðir 

álíka og þær sem koma fram í grein Meskin, Singh og Walt (2012, bls. 10-11) . Það er að segja 

ég valdi mér nokkrar spurningar út frá gögnum sem ég hafði aflað mér og ég vildi kanna 

hverju ég myndi svara. Síðan fór ég í bíltúr og átti spjall við sjálfan mig. Ég skrifaði síðan niður 

helstu punktana varðandi efnið.  Þessi viðtöl lögðu grunninn að sögunum. 

Rannsóknardagbók: í gegnum allt ferlið þar sem ég var að vinna með lokaverkefnið hélt 

ég dagbók. Koshy (2010, bls. 90-91) lýsir því að notkun þessarar aðferðar er vinsæl og gefur 

góða yfirsýn yfir það hvernig ferlið þróast í gegnum rannsóknina. Í gegnum notkun þessarar 

aðferðar kemur raunveruleg rödd höfundar ritgerðarinnar fram. Oft á tíðum skrifaði ég ekki 

mikið í hana. Í lokin þegar ég var að skrifa sögurnar þurfti ég að ákveða hvaða efni úr 

dagbókunum myndi nýtast í þær. Það ferli fól í sér að velja hvað yrði notað og hverju yrði 
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sleppt. Þegar því ferli var lokið var ég búinn að skrifa sögurnar aftur og því óþarfi að vísa í 

dagbókina sérstaklega.  

Munir sem vekja upp minningar: þar sem í þessari rannsókn er unnið með afturblik eða 

sögur sem hafa þegar gerst var mikilvægt að finna hluti sem minntu mig á hver reynslan af 

atburðunum hefði í raun og veru verið. Til þess voru valdir hlutir sem vöktu upp minningar 

svo sem myndir, textar, gömul verkefni, dagbókaskrif og ýmsir smámunir.  

Gagnrýninn vinur: í gegnum ferlið safnaði ég að mér fólki til að hjálpa mér við skrifa. Þrír 

einstaklingar fengu það hlutverk að hlusta á hugmyndir mínar um verkefnið og hvernig það 

þróaðist. Meskin, Singh og Walt (2012, bls. 10-11) rökstyðja að það sé markmið gagnrýnins 

vinar að átta sig á hvað væri mikilvægt í efninu sem verið er að skrifa um og vera heiðarlegi 

einstaklingurinn sem ýtir undir rannsakandann og tekur virkan þátt í að hjálpa honum að 

skilja rannsóknina betur. Fundir okkar áttu sér stað í gegnum Facebook, yfir mat, í 

göngutúrum og við önnur tækifæri. Í gegnum umræðuna náði ég betri sýn á því hvað ég var 

raunverulega að skrifa um.  

Sögurnar: í ferlinu skrifaði ég sögur til að útskýra fyrir sjálfum mér og öðrum hver 

lærdómur minn hefði verið í gegnum ferlið Það geri ég meða að safna að mér heimildum sem 

ég ætla að nota. Ég greini efnið niður í þemu og finn kjarnan að efninu sem ég er að skrifa 

um. Út frá því skrifa ég síðan sögurnar sem koma fram hér að neðan.  

Rannsóknin fjallar um mig og reynslu mína af þremur hlutverkum. Til þess að skrifa um 

upphaf mitt sem leiðbeinanda og deildarstjóra bað ég leikskólastjóra viðkomandi leikskóla 

um leyfi til að birta textann sem kemur hér fram. Fengin voru leyfi frá þeim skriflega. Í 

rannsókninni er vísað til stórs hóps af fólki sem hjálpaði mér í gegnum námsferil minn og 

leiðbeinandaferilinn en eru ekki persónulega greinanleg.  

3.3 Gagnaöflun og meðferð þeirra 

Gögn, sem aflað var, tengdust sögunum sem ég var að skrifa. Þegar það kom að því að skrifa 

um t.d. leiðbeinandann fór ég á staðinn þar sem atburðirnir áttu sér stað, ég skoðaði gömlu 

svörtu peysuna, ég leit á myndir, rifjaði upp það sem ég lærði og ræddi um atburðina. Ég 

safnaði að mér efni og sameinaði það í eina sögu. Á vissum tímapunkti áttaði ég mig á að ég 

vildi að þakklæti gagnvart þeim sem hjálpuðu mér í gegnum þetta tímabil kæmi fram í 

sögunum. Ég tók þá hugsun og fann hvar það átti við í sögunum. Ég ákvað að ég vildi ekki 

birta myndir af hlutunum sem ég notaði við skriftirnar þar sem þau hefðu eingöngu 

persónuleg gildi (svört peysa) eða kröfðust frekari leyfa til birtingar (ljósmyndir af fólki). 

Þannig þegar ég hafði notað gögnin lagði ég þau frá mér. Sögurnar urðu að lokum sín eigin 

gögn sem ég endurskoðaði og endurritaði í gegnum ferlið. Meðan á þessu stóð átti ég í 
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samskiptum við gagnrýnu vini mína sem hjálpuðu mér við að velja efni og að ná betri 

umfangi um það sem verið var að skrifa. 

3.4 Greining gagna 

Greining gagna er ferli þar sem farið er markvisst í að greina, túlka og meta öll þau gögn sem 

safnað hefur verið til að auka eigin skilning á þeim og leyfir undirrituðum að sýna öðrum 

hvað það var sem uppgötvaðist í þeirri vinnu (Bogdan og Biklen, 1998, bls. 157). 

Gagnagreiningaferlið felur í sér að vinna með gögnin, flokka þau, og finna þemu. Ég skipti 

þeim niður í þrjá flokka (leiðbeinandinn, nemandinn, einstaklingurinn) og síðan fjalla ég um 

þrjú þemu í hverjum flokki. Þannig vann ég með gögnin, sameinaði þau, leitaði að hlutum 

sem endurtaka sig, fann út hvað mér fannst mikilvægt (túlka), það sem ég lærði og að lokum 

ákvað ég hvað ég vil segja öðrum. Hér að neðan verður farið yfir hina þrjá flokka og hvernig 

ég vann með þau: 

Sagan Blámi og það sem vantaði: ég ákvað að hann myndi verða leiðsögumaðurinn í 

gegnum heimildirnar. Blámi kemur síðan aftur fram í fyrstu og síðustu sögunni í textanum, í 

lok hinna sagnanna til að sýna fram á tenginguna og einnig í umræðunum.  

Leiðbeinandinn: ég vissi að ég vildi skrifa um upphafið að því að verða leiðbeinandi og að 

verða deildarstjóri. Ég hafði líka skrifað þriðja hlutann sem fjallaði um að byrja á nýjum 

vinnustað sem hjálpaði mér að halda áfram með að skrifa lokaverkefnið. Ég fékk leyfi til að 

nota þá sögu en áttaði mig í ferlinu að það var ekki þriðja þemað í þessum sögum sem ég 

vildi fjalla um. Ég vildi fjalla um séreinkenni mitt sem sögumaður og endurskrifaði þá sögu. Ég 

endurskrifaði líka deildarstjórasöguna á sama tíma þegar ég áttaði mig á að ég hafði lagt 

áherslu á það hvað gerðist en ekki hvað ég lærði. Eftir að hafa breytt textanum varð sagan 

gagnlegri. 

Nemandinn: sögur um nemandann þróuðust mikið í ferlinu. Ég byrjaði að skrifa um þetta 

í tímalínu. Til þess að láta það virka varð ég að skilgreina viss námskeið og tímabil þar sem 

einhver lærdómur átti sér stað. Það þýddi að ég yrði að biðja um leyfi frá mörgum kennara 

minna og í raun var sú útgáfa af sögunni tilraun til þess að gera efnið mitt „fræðilegra“. Í 

þeirri útgáfu setti ég upp meðaleinkunn frá hverju tímabili fyrir sig til að sýna fram á 

framvindu mína í námi. Þegar ég ákvað að einkunnirnar væru ekki besta leiðin til að ræða um 

námið mitt ákvað ég að taka þann hluta út. Í lokaútgáfunni breytti ég frásögn minni um 

dyslexíu mína og áhrif hennar á nám mitt. Ég fjallaði um erfiðleika mína við að taka við 

ummælum annarra og læra allt lífið. Á þennan máta varð efnið gagnlegra og náðist meiri 

heildarmynd á ritgerðinni. 
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Einstaklingurinn: var sá hluti sem ég átti erfiðast með skrifa. Ég hafði upprunalega falið 

mig bak við hlutverkið leikskólakennari og ætlaði í þessum hluta eingöngu að fjalla um 

hvernig var að skrifa lokaverkefnið. Þegar ég áttaði mig á því að allar sögurnar voru mjög 

neikvæðar og í raun tilraun til syndaaflausnar ákvað ég að breyta þeim. Í lokaútgáfunni er 

fjallað um sjálfstraust, traust á öðrum og eðlishvöt. Þegar ég byrjaði að skrifa ritgerðina vildi 

ég ekki taka þennan hluta fyrir vegna þess að hann var ekki nógu „rannsakandahæfur“. En 

eftir að hafa lesið útgáfurnar af sögunum sem komu á undan áttaði ég mig á því að þetta 

væri betra þriðja þema. 

Við greiningu gagna áttaði ég mig á því að erfitt yrði að vísa í hverja tegund gagna fyrir 

sig. Þegar það var gert fór meiri tími í að vísa í gögn en að koma þeim upplýsingum sem 

gögnin gáfu, frá mér enda fléttast þau saman í heild sem myndi skemmast ef þau væru 

brotin upp. Í sögunum í niðurstöðukaflanum er því ekki vísað í gögnin beint vegna þess að 

þau hafa myndað heildarmynd í sögunum.  

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Rannsóknin fjallar um reynslu mína af því að vera kennari og nemandi. Það felur í sér að ég 

verð að ræða almennt um þann hóp af fólki sem ól mig upp í þessum hlutverkum. Litið var til 

Vísindasiðareglna HÍ. Þar koma fram þau grunngildi sem ber að fylgja eftir í rannsóknum en 

þau eru: Virðing fyrir manneskjunni, velferð þátttakanda, skaðleysi, réttlæti, heiðarleiki og 

vönduð vísindaleg vinnubrögð (2014, bls. 4). Gögn skulu að jafnaði vera ópersónugreinanleg 

en það geta komið upp aðstæður þar sem rannsakandi setur sig ekki í beint í samband við 

þátttakendur þar sem þau gögn sem verið er að nota eru ekki talin viðkvæmar 

persónupplýsingar og erfitt að átta sig á því hver sé hver (2014, bls. 7). Þrátt fyrir það að 

erfitt væri að átta sig á því í sumum tilvikum um hvern væri að ræða  vildi ég reyna að halda 

því í lágmarki að benda til einhvers sérstaks aðila eða vinnutímabils. Bæði vegna þess að þá 

var ég að persónugera tímabilið með þeim einstaklingi og vegna þess að það dreifði 

athyglinni frá því sem um var verið að ræða. Það var ekki hægt að forðast þegar það kom að 

því að skrifa um hlutverk mitt sem leiðbeinanda og deildarstjóra. Því var þeim 

leikskólastjórnendum sem þar eru við stjórn sendur vefpóstur með textanum sem við kom 

þeirra skóla og beðið um leyfi til að birta hann. Þeim var einnig boðið upp á möguleikann á 

að gera breytingar ef með þurfti. Leikskólastjórnendurnir gáfu samþykki sitt í gegnum 

vefpóst. 
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4 Niðurstöður 

Til þess að nám geti átt sér stað þarf eitt að vera til staðar, fyrir utan áhugasaman nemanda 

og kennara, það er forvitni. Þegar það kom að því að skoða það starf sem ég hef unnið við í 

gegnum árin komst ég að því að það voru helst þrjú hlutverk sem mig langaði til að skoða. 

Þau voru leiðbeinandinn, nemandinn og leikskólakennarinn. Hér að neðan verður greint frá 

þremur sögubrotum er útskýra þessi hlutverk. Frásögnin í þessum kafla byggir á 

rannsóknargögnum sem skilgreind eru í aðferðakafla, hér hafa gögnin verið sameinuð og er 

ekki vísa til þeirra beint þar sem það reyndist of flókið og myndi draga úr flæði sagnanna. 

Með frásögnunum er gerð tilraun til að gefa innsýn í þá þróun sem hefur átt sér stað í 

þessum hlutverkum í gegnum árin.  

4.1 Leiðbeinandi að læra hægt og rólega 

Ég hef í gegnum tíðina, þar sem ég hef stundað starf sem leiðbeinandi við leikskóla, fengið að 

upplifa að mér sé vel leiðbeint og að ég geti lært af þeim sem eru í kringum mig. Þær lexíur 

sem ég lærði voru að ég gat nýtt mér styrkleika mína í starfi. Stundum er maður ekki 

dómbær á það sem maður er fær um að gera en það borgar sig að fylgja eftir þeirri kunnáttu 

sem maður hefur aflað sér. Í þessum kafla verður greint frá samskiptum sem ég átti við fólk, 

tengslum sem veittu þekkingu og lærdómi sem ég dró af þessu tímabili. 

Byrjandi lærir grunninn 

Varð ég fyrst leiðbeinandi þegar ég hjálpaði yngri nemendum í grunnskóla? Varð ég fyrst 

leiðbeinandi þegar ég tók þátt í verkefni sem átti að vekja áhuga drengja á því að vinna á 

leikskólum? Varð ég leiðbeinandi þegar ég fór á leikskólann sem ég hafði sjálfur verið á og 

vann þar með námi? Varð ég leiðbeinandi þegar ég fór til verkstjórans sem stýrði því hvert 

maður færi í unglingavinnunni og bað hann um að setja mig á leikskóla? Líklegast varð ég 

leiðbeinandi þegar ég labbaði inn á vinnustaðinn þar sem ég átti eftir að vinna næstu átta 

árin. Ég var klæddur í allt of stóra svarta peysu, hárið mitt var illa greitt, ég var sveittur eftir 

gönguna og skíthræddur við að gera eitthvað vitlaust. Það var tekið vel á móti mér og mér 

fengið fyrsta verkefnið mitt. Það var að setjast niður og tefla við eitt af börnunum sem ég 

myndi vinna með. Ég upplifði mig sem færan einstakling í þessu hlutverki og þar með var 

forvitni mín vakin um starf á leikskóla og ég var tilbúinn að byrja að læra. Á þeirri stundu tók 

ég ákvörðun um að verða kennari sem ég varð svo þrettán árum seinna. Á þessum fyrsta 

leikskóla sem ég vann á fékk ég að læra eitt hlutverk mjög hratt og það var að þrífa. Ég kom 

til vinnu um sumarið og var settur í sumarþrifin. Ég þreif glugga, þurrkaði ryk og tók úr 

uppþvottavélinni. Þessi blessaða uppþvottavél fylgdi mér næstu sex árin. Ég lærði að komast 
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yfir lofthræðslu því ég varð að geta farið upp á háaloft. Ég fékk tækifæri til að 

endurskipuleggja dótageymsluna á útisvæði sem ég geri enn í dag ef með þarf. Ég sópaði 

gangstéttina að minnsta kosti tvö þúsund sinnum og reytti arfann meðfram girðingu kringum 

leikskólann. Ég sinnti engan veginn hlutverki kennara né leiðbeinanda enda var það ekki mitt 

hlutverk. Ég lærði um aðrar hliðar þess að vera kennari. Ég lærði um kennslu án þess að 

kenna, með því að fylgjast með í daglegu starfi, hvernig aðrir sinntu starfi sínu á faglegan 

hátt. Hins vegar gafst mér tækifæri til að læra af þeim frábæru kennurum og leiðbeinendum 

sem ég vann með og spyrja þá spjörunum út um allt það sem ég tók eftir.  

Eftir dágóðan tíma var mér treyst fyrir því að vera með börnunum við matarborðið. Þar 

var það mitt hlutverk að gefa börnunum að borða og hafa ofan af fyrir þeim svo að það 

myndaðist ekki hávaði. Það var þarna sem ég byrjaði að segja börnunum sögur sem ég 

skáldaði upp á staðnum. Börnin elskuðu sögurnar og ég naut þess að segja þeim þær. Ég 

uppgötvaði fyrir algera slysni þarna tungumál sálarinnar og sá hvað börnin gátu notið sín 

þegar það var nýtt í daglegu starfi. Einhver af starfsfólkinu hafði tekið eftir því hve vel mér 

gekk að segja börnunum sögur og bað mig um að sjá um hvíldar- og samverustund inni í 

herbergi - EINN. Ég var allt of mikill leikfélagi, hafði ekkert vald á röddinni og hafði litla stjórn 

á börnunum dags daglega miðað við annað starfsfólk. Þessi börn myndu éta mig lifandi ef ég 

hefði ekki ofan af fyrir þeim. Þarna var ég sjálfur að finna fyrir mínu svæði mögulegs þroska 

og leiðin sem samstarfsfólk mitt og kennarar notuðu til að þróa mig áfram var að henda mér 

út í djúpu laugina eins og tamt er að gera  í leikskólastarfinu . Þarna gerðist ég forvitinn um 

það hvernig ég gæti sinnt starfi mínu á góðan máta. Þá byrjaði ég að nota aðferðir 

rökhugsunar til að leysa úr málunum.  

Vandamál mitt var stjórnleysi á börnunum, ég þurfti að finna út hvað ég mátti gera í 

sögustundinni og velja út frá því aðferð sem væri líkleg til að halda stjórn á þeim. Eftir á varð 

ég síðan að skoða hversu vel gekk til. Ég reyndi fyrst að lesa bók fyrir krakkana en fékk 

hópinn upp á móti mér. En ég vissi að ég varð að gera eitthvað, þannig að ég ákvað að skálda 

sögur og breyta sögum sem þau þekktu fyrir. Ég notaði brúður til að segja söguna af 

geitunum þremur. Þegar það var orðið þreytt, breytti ég röddinni þegar ég var að tala fyrir 

mismunandi karaktera. Síðan bætti ég við brú og krakkarnir máttu ýta á takkann 

(einingakubbur sem allir fengu að halda á) til að láta brúna detta. Auðvitað langaði börnin að 

sjá hvað gerðist þegar ýtt var á takkann, en áður en kom að því átti að henda tröllinu ofan í 

lækinn. Ég leyfði það og sagði þeim að geiturnar yrðu étnar. Síðan bætti ég við að við gætum 

spólað til baka og breytt því sem við gerðum. Þetta var framkvæmt með því að snúa 

höndunum í hringi. Það var í þessu herbergi þar sem ég var einn með fyrstu nemendum 

mínum að alls kyns sögur urðu til. Ég bjó til söguna um kúrekastelpuna og hestana þrjá vegna 

þess að mig langaði að segja sögu um öfluga stelpu og ég sá að börnin voru að leika með 
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Playmobil hesta. Ég gaf börnunum þrjár mínútur til að vinna saman, að byggja þrjú hús úr 

Legó og notaði þau í sögunni um grísina þrjá. Ég bjó til sögu þar sem börnin voru með 

óskasteina sem þau gátu notað til að breyta hlutum í sögunni til að kljást við Gorf (Frog-

froskur).  

Í hvaða röð þessar sögur urðu til man ég ekki og skiptir ekki höfuðmáli. Þarna náði ég að 

öðlast færni og búa til söguna, Blámi og það sem vantar. Það byrjaði á því að ég varð mér úti 

um litlar handbrúður og leyfði börnunum að velja hvaða karakterar komu fram í sögunni. Þar 

var brúða af bláhærðum strák, kind, páfagaukur, api, krókódíll og fíll. Út frá þessu spann ég 

grunnsöguna. Síðan bætti ég við hreyfingum því mig langaði að gefa börnunum tækifæri til 

að taka þátt í sögustundinni á eigin forsendum álíka því hvernig þátttakendur taka þátt í að 

syngja lagið, We will rock you, í flutningi Queen.  

Ég hafði fengið tækifæri til að þróast út fyrir svæði mögulegs þroska og að ná tökum á 

tækni sem ég hef nýtt mér í öllu mínu starfi á einn eða annan máta. Þetta gerði ég með 

stuðningi nemenda minna og kennara. Nemendur mínir gáfu mér færi á að læra með þeim 

hvernig best væri að kenna þeim og kennararnir gáfu mér tækifæri til að læra af 

aðstæðunum sem ég var í. Það var á þessum stundum sem ég lagði grunninn að því að geta 

sinnt starfinu vel og byrjaði virkilega að elska það að vera kennari. Það var á þessum 

vinnustað sem ég var hvattur til að hefja kennaranám mitt. Þegar ég hætti störfum þar eftir 

átta ár í hlutastarfi var mér gefið eitt ráð: „Þú verður að biðja heiminn um það sem þú vilt“. 

Ég er þess fullviss að ef ég hefði ekki fengið að upplifa þessa góðu nálgun frá samstarfsfólki 

mínu væri ég ekki í þessu starfi í dag. Í gegnum þetta tímabil lærði ég að nýta styrkleika mína 

til þess að vega upp á móti veikleikum mínum og ég hef svo sannarlega þurft að nýta þá 

hæfni. Blámi biður í upphafi sögunnar um það að vera skilinn eftir og þurfa ekki að breytast 

en það kemur fljótt í ljós að það var frekar vörn gegn mistökum en raunverulegt áhugaleysi. 

Sama má segja um það að hefja störf í leikskólanum, ég hafði tækifæri til að læra af öðrum í 

kringum mig í öruggu umhverfi, þar sem mér var bent á mistök mín og hampað fyrir vel 

unnin störf. 

Deildarstjóri sem getur gert betur 

Eins og oft vill gerast á leikskólum er hraðinn mikill og fólk þarf að vera tilbúið að ganga í öll 

þau verk sem fyrir það er lagt. Ég var svo heppinn að ég fékk að sinna hlutverki deildarstjóra í 

eitt ár. Ég las í grein að margir kennarar hætta eftir fyrstu þrjú árin og ég trúi því vel. Allt í 

einu bar ég ábyrgð á því að dagurinn gengi upp, enginn dæi yfir daginn og að börnum og 

starfsfólkinu liði vel. Þannig að ég reyndi að gera mitt besta á þessum tíma. En mitt besta var 

hreinlega ekki nægilega gott. Ég tók ekki ákvarðanir sem skiptu máli og endurraðaði í 

skápunum kannski hundrað sinnum yfir tímabilið. Ég var eftir á með verkefni sem skiptu máli 
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og kynnti mér ekki nægilega vel dagatalið þannig að allt var gert á síðustu stundu. Ég tók við 

ráðum frá öðrum stjórnendum í húsinu en „Ég“ vildi bara hafa stjórn á einhverju sem var í 

kringum mig. En nemendur mínir og samstarfsfólk mitt virtist ánægt en dálítið tætt.  

Einn daginn var síðan komið að því að ég færi í starfsmannaviðtal. Þar hrósaði 

yfirmaðurinn mér fyrir það að hafa gengið strax í deildarstjórastöðuna en fannst samt sem 

áður að ég hefði getað gert meira miðað við þá menntun sem ég hafði sem var grunnnám í 

leikskólakennarafræðum. Auðvitað hlustaði ég ekkert á allt það jákvæða sem var sagt við mig 

heldur einblíndi á hið neikvæða. Ég var sármóðgaður, ef til vill vegna þess að ég var sammála 

yfirmanninum þó erfitt væri að viðurkenna það. Ég lærði svo margt um hvernig starfið fer 

fram í raun og veru. Með mér þróaði ég getuna til að koma frá mér leiðbeiningum á 

jákvæðan máta og þannig að fólk myndi fylgja þeim eftir. Ég var með foreldraviðtöl í fyrsta 

skipti. Ég setti upp skipulag. Ég tók þátt í deildarstjórafundum. Ég var að læra að vera 

stjórnandi. Ég gafst reglulega upp á þessu hlutverki á meðan ég sinnti því. Ég gekk inn til 

yfirmanns míns og vildi segja upp. Ég mátti það alveg, en innan mánaðar var ég aftur tilbúinn 

til að halda áfram og dró til baka uppsögn mína. Ég held að ein aðalástæðan fyrir því að ég 

var í þessari stöðu í heilt ár var vegna þess að þrátt fyrir hvað var krefjandi að sinna 

hlutverkinu elskaði ég starfið sem ég sinnti. Ég hafði frábæra nemendur og yndislegt 

samstarfsfólk bæði á deildinni minni og í kringum mig. Það eru ekki allir svo heppnir sem 

sinna stjórnendahlutverki í fyrsta skipti að geta gengið að upplýsingum hjá öðrum 

stjórnendum og yfirmönnum án vandkvæða. Að samstarfsfólkið sé tilbúið að hlusta og vinna 

vel. Þegar ég var í stöðunni átti ég til að sleppa því að fara í kaffi svo að dagurinn gæti gengið 

upp. Sem var eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera því sá tími hefði nýst mér til slökunar og 

til að hlaða batteríin þó stuttur væri.  

Ég hætti eftir eitt ár vegna þess að mín upplifun var sú að ég var ekki tilbúinn til að sinna 

þessu hlutverki ásamt því að vera í fullu námi. Erfitt atvik sem snerti mig utan vinnunnar 

hafði komið upp og ég hafði hreinlega ekki haft orku að standa í því og að sinna starfinu og 

náminu nægilega vel. Aðaláhersla mín á þessu tímabili var að ljúka við námið mitt og ég varð 

að velja á milli þess að vinna sem deildarstjóri og að vera í námi. Ég valdi námið. Eftir á að 

hyggja langar mig til að fagna öllum þeim lærdómi sem ég innbyrti á hlaupum. Það er alveg 

ótrúlegt hvað ég varð mun betri samstarfsmaður eftir að hafa sinnt stöðu deildarstjóra. 

Maður tekur eftir hlutum sem maður hreinlega tók ekki eftir áður en ég tók þessa stöðu að 

mér. Ég veit að ég er betri leiðbeinandi og bráðum kennari fyrir vikið. Ég er mjög þakklátur 

þeim sem hjálpuðu mér að þróa mig áfram í deildarstjórastöðunni. Ég komst eins og langt og 

ég komst vegna stuðnings þeirra. Þetta er svipað því þegar Blámi er að gefast upp á því að 

reyna að skríða eins og skjaldbakan því hann sá að hún var alltaf komin lengra en hann. Með 
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því að eltast við einhvern sem var lengra kominn en hann komst hann miklu lengra en ef 

hann hefði verið einn síns liðs. 

Sögumaður sem kennir 

Ef það er eitthvað sem á heima inni á leikskólum þá eru það sögur. Á afmörkuðu svæði undir 

litlu eikartré þar sem enginn er nema tveir aðilar, kennari sem segir sögur og ungur nemandi. 

Þarna er hægt að segja að sé einhvers konar leikskóli. Og ef kennarinn er eins og ég lærir 

hann best með því að heyra og segja sögur. Nemandinn situr ekki kyrr undir tré. Hann skríður 

með skjaldbökum, hleypur með tígrisdýrum, hoppar með drekum og flýgur um með 

fuglunum. Í gegnum skólagöngu nemenda okkar söfnum við kennarar að okkur sögubrotum 

um nemendurna. Við ákveðum persónuleika þeirra með því að velja hvaða eiginleika og 

parta af sögunni við skoðum. Nemandinn getur verið flón sem getur ekki skrifað eða 

verðandi dýralífsérfræðingur. Jafnvel sá sem þarf alltaf að vera með læti eða er mikil 

félagsvera. Kannski er þetta einhver sem við þarfnast nánari athugunar á félagsþroska sínum 

eða einhver sem þarf bara að slaka á seinnipart dags. Þetta á alveg eins við utan skólans sem 

og innan hans. Þegar við þekkjum fólk erum við í raun að segja að við vitum hver persóna 

þeirra er í sögunni í huga okkar. Við kjósum hvaða augum við lítum á nemendur okkar enda 

hefur mér ekki þótt nemandi leiðinlegur síðan fyrsta árið sem ég byrjaði að vinna á leikskóla. 

Börn með sérþarfir hafa stundum gott af að nota sögu til að átta sig á því hvernig ætlast sé til 

að þau bregðist við. Barn sem á við tilfinningalega erfiðleika að stríða þarf að læra að slaka á 

og finna réttu aðferðirnar við að biðja um hjálp.  

Börn þurfa að kynnast stórum sögum sem fjalla um þau og málefni þeirra. Ég var feiminn 

þegar ég var yngri þar til ég fór upp á svið og kynntist því að vera í hlutverki einhvers annars. 

Með því að taka á mig þetta annað hlutverk náði ég að vekja upp kátínu og sorg áhorfenda. 

Ég fékk fólk til að upplifa eitthvað, bara með því að standa upp og tala um eitthvað sem var 

ekki raunverulega til staðar. Þetta er mjög öflugt tól í kennslu. Ég veit ekki hversu oft við 

höfum skoðað eitthvert sérstakt málefni og ég hef bætt því inn í einhverja sögu sem ég 

skálda og/eða kem því að í sögustund seinna um daginn. Mörgum af þessum sögum man ég 

ekki daginn eftir vegna þess að þær hafa þjónað tilgangi sínum. Vakið upp áhuga og kátínu 

gagnvart lærdóminum sem við tökum þátt í saman eða fengið einhvern til að skilja betur. 

Sagan er ekki aðalmálið heldur eingöngu hluti af því sem við erum að gera. Þetta er 

sambærilegt því að það skiptir söguna engu máli að Blámi skríður ákveðna vegalengd þegar 

hann eltir skjaldbökuna. Hann eyðir ekki tíma í að skoða hversu langt hann komst og hvað 

hann hefur lært af reynslunni. Hann nær því sem hann vill út úr aðstæðum með því að halda 

áfram á eigin hraða. 
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4.2 Nemandi í kapphlaupi við námið 

Þegar ég byrjaði í ensku í Háskóla Íslands gaf frændi minn mér ráð. Hann sagði: „Að allt yfir 

fimm væri illa borguð yfirvinna“ þegar það kæmi að einkunnum. Með slíku hugarfari er hægt 

að róa niður mjög taugatrekktan einstakling en það er líka hægt að koma í veg fyrir að 

einstaklingurinn reyni að gera betur. Í gegnum leikskólakennaranámið mitt áttaði ég mig 

betur á námsörðugleikum mínum, hvernig ég gat tekið leiðbeiningum frá kennurum mínum 

og hvernig ég gat öðlast ánægju af því að læra.  

Dyslexía - að skrifa góðan texta 

Ég hef vanalaga verið skilgreindur sem góður nemandi og  einnig slakur nemandi. Ég hef ekki 

fengið á mig þann stimpil að ég sé slæmur nemandi. Ég öðlaðist titil góðs nemanda vegna 

þess að ég skila verkefnum í flestum tilvikum á réttum tíma, ég hef náð skilningi á því efni 

sem verið er að ræða um og ég sýni áhuga í hverjum tíma fyrir sig. Fyrir nemanda eins og mig 

hentar einkar vel að mæta í hvern tíma og læra hluti jafnt og þétt. Það sem hefur valdið mér 

hvað mestu hugarangri í náminu mínu er dyslexían  sem lýsir sér sem skriftarblinda. Ég á 

erfitt með að sjá mistökin sem ég geri þegar ég er að skrifa og á það til að stökkva yfir línur 

án þess að lesa þær almennilega þegar ég les yfir efnið sem ég er að skrifa um. Hér áður fyrr 

hefði ég verið flokkaður sem tossi fyrir það eitt að geta ekki séð vitleysurnar mínar. Þegar ég 

var greindur með dyslexíu var það visst frelsi í því að geta nefnt af hverju sömu hlutirnir voru 

vitlausir sí og æ. Ég þróaði með mér þá venju að tala við kennara mína í fyrsta tíma. Ég beið 

eftir því að þeir væru ekki uppteknir og tilkynnti þeim að ég væri með skriftarblindu og 

stafsetningin mín ekki upp á marga fiska. Síðan spurði ég um áherslu kennarans, hvort 

réttmætara væri að stafsetja rétt eða það að ég sýndi fram á skilning. Ég hef ekki ennþá lent 

á kennara sem hefur ekki sýnt þessu skilning eftir að ég hafði bent þeim á það. En ástæðan 

fyrir því að vandamál mitt háði mér ekki mikið er vegna þess að í gegnum mína skólagöngu 

hefur móðir mín farið yfir næstum allt það efni sem ég hef skilað til einkunnargjafar. Einu 

skiptin sem ég hef ekki beðið hana um að fara yfir er þegar ég er að skrifa um eitthvað sem 

ég vildi ekki að hún læsi eða þegar ég var að renna út á tíma varðandi skilafrest. Þökk sé 

henni veit ég að textinn hefur verið skrifaður þannig að allir ættu að geta skilið hann.  

Þetta vandamál mitt hafði meiri áhrif þegar ég var að taka lokapróf þar sem þá var engin 

leið til að fara yfir það sem ég var búinn að gera. Því vil ég þakka öllum þeim sem hafa farið 

yfir texta sem ég hef handskrifað og gert sitt allra besta við að skilja hvað ég er að skrifa. 

Vegna þess að ég upplifði alltaf að ég væri ekki fær í að skrifa var það ekki fyrr en ég byrjaði 

að skrifa á tölvu sem mér byrjaði að finnast gaman að skrifa. Enda er rithönd mín álíka því 

sem er kallað læknaskrift. Ég varð töluvert betri í að skrifa eftir að ég hafði verið deildarstjóri 

og þurfti að skila upplýsingum á upplýsingatöfluna. Mér finnst mikilvægt að taka fyrir ritun 
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þegar kemur að námi, að geta komið frá sér texta á skiljanlegan hátt gerir það að verkum að 

við getum tjáð okkur við fólk sem við munum aldrei kynnast. Mér finnst mjög mikilvægt að 

ég haldi áfram að þróa með mér getuna til að skrifa texta bæði til skemmtunar og fróðleiks 

sem fagmaður í leikskólakennarastarfinu. Blámi þarf að kljást við vandamálið þegar hann 

keppir við tígrisdýrið, þegar hann stoppar til að hugsa um hvað annað hann ætti að vera gera 

en að vera í kapphlaupi. Ég var það heppinn að ég hafði aðgang að fólki sem var tilbúið að 

hjálpa mér við að styrkja ritfærni mína svo ég gat einbeitt mér að öðru. En eins og Blámi nær 

að verða betri í ýmsu á leið sinni að takmarkinu án þess að vera markvist að vinna að því t.d. 

þegar hann þarf að skríða eða hlaupa eða lyfta þá hefur geta mín í ritun stórlega aukist í 

gegnum árin vegna þess að ég upplifði mig ekki sem heimskan heldur einstakling sem þurfti 

að æfa sig meira. 

Ummæli - Að vinna með leiðbeinanda 

Í gegnum námið er nemendum leiðbeint með margvíslegt sem tengist því. Kennarar okkar 

reyna að hjálpa okkur að komast lengra í þeirri grein sem verið er að kenna og eða þeir 

sérhæfa sig í. Ef allt yfir fimm er illa borguð yfirvinna þá má segja að ég hafi ekki haft mikið 

traust á leiðbeinanda og kennara mínum. Þegar ég fékk góða einkunn skipti það engu máli en 

þegar ég fékk lága einkunn eða ummæli um verkefni sem ég lagði mikið í þá fór ég strax í 

vörn. Kennaranum líkar illa við mig, ég var hvort sem er ekki að reyna mitt besta og þessi 

áfangi er tilgangslaus. Ummæli sem þessi hef ég látið falla á allri minni skólagöngu. Undarlegt 

nokk þá fækkar þessum afsökunum eftir því sem ég hef náð lengra í námi og náð meiri 

þroska sem nemandi og sem einstaklingur. Það er ekki verið að sverta mannorð mitt þegar 

ég veit innst inni að ég hefði getað lagt meiri tíma og vinnu í verkefnið. Ég þarf ekki lengur að 

taka það inn á mig að eitthvað gengur verr en ella ef óviðráðanlegar aðstæður koma óvænt 

upp. Ég veit best sjálfur hvernig ég hef hagað námi mínu og hvaða áfanga ég þarf að leggja 

meiri vinnu við að bæta kunnáttu mína eftir að ég hef útskrifast. Það er ekki þannig að ég 

hafi lokið menntun minni heldur er ég einungis búinn með þetta skólastig.  

Eftir þennan tíma hef ég kunnáttu til að meta eigið nám og hvað vantar upp á. Það er 

furðuleg tilfinning að fara úr því að læra grunninn í hundrað litlum fögum í að geta núna 

sérhæft sig í að tileinka sér betri kunnáttu í fáu. Ég veit um nokkra hluti viðkomandi faginu 

mínu sem ég þarf að ná betri tökum á og nokkra þar sem ég hef þegar öðlast góðan skilning. 

Sem dæmi má nefna er að í gegnum allt háskólanámið í leikskólakennarafræðum eru 

nemendur látnir vísa í aðalnámskrá. Maður tekur kannski ekki eftir miklum mun á milli anna 

á því hvernig maður les aðalnámskrána en við námslok er maður með aðra sýn á því hvernig 

má nota hana en við upphaf náms. Einnig finn ég það í meistaranáminu að kennarar okkar 

voru byrjaðir að líta á okkur sem þessa sjálfstæðu nemendur í eigin námi. Enda upplifði ég 
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mun meiri ánægju í meistaranáminu vegna þess góða grunns sem ég hafði fengið í 

bakkalárnámi mínu. Blámi á í upphafi erfitt líka með taka við leiðbeiningum. Hann á að keppa 

við tígrisdýrið alveg til enda en stoppar til að hugsa um aðra hluti. Eins og góðum kennara 

sæmir beið tígrisdýrið eftir Bláma þangað til hann var reiðubúinn að hefjast handa aftur við 

kapphlaupið eða í mínu tilfelli námið. 

Að læra allt lífið 

Þegar kom að þeim punkti að útskrift var rétt handan hornsins skoðaði ég námshætti mína 

betur. Ég tók eftir því að í gegnum námið mitt hafði ég oft beðið með fram á síðasta dag að 

klára eitthvert verkefni. Ekki vegna tímaleysis heldur vegna þess að það var ekki nægilega 

mikil pressa á mér til þess að ég hefðist handa. Ég hafði vanið mig á það að þegar kom að 

skólaverkefnum að ég varð að upplifa það sem ég kallaði að komast í gang til að geta skrifað 

eða unnið í verkefnum. Þetta gerði það að verkum að ég átti erfitt með hópavinnu þar sem 

aðrir nemendur vildu klára fyrr. Ég varð samt betri í því og annarri hópavinnu eftir því sem 

leið á meistaranámið. Ég byrjaði að skilja betur aðstæður annarra og að þeir hreinlega vildu 

hafa góðan tíma til að vinna að verkefnunum og skila á réttum tíma. Á seinni hluta námsins 

þegar aðstæður í persónulega lífi mínu gerðu mér ómögulegt að klára verkefni á réttum tíma 

byrjaði ég að upplifa að það væri í lagi að senda póst á kennara mína og útskýra aðstæður. 

Stundum var  ég með það mikla uppbyggða spennu í kringum verkefnið að ég hreinlega gat 

ekki sinnt því. Svo þegar mér var veittur einn aukadagur þá náði ég oft að skila á réttum tíma. 

Þessi venja mín að bíða fram á síðasta dag til að vinna í verkefnum mínum þjónaði engum. En 

með þessum hugsunarhætti naut ég ekki námsins heldur var ég eingöngu að reyna að „klára“ 

það. Það er vinsæl mantra að ég ætla að klára námið og síðan að njóta mín eftir á, í staðinn 

fyrir að hugsa um að njóta námsins og skólans þar til ég verð búinn með hann. Ég get lofað 

því að sá sem hugsar sér að njóta námsins mun komast hraðar í gegnum sömu fimm árin af 

námi.  

Upplifun mín af náminu í háskóla er á þann veg að það væri einfalt fyrir mig að líta til 

baka með gremju og segja að ég hafi þraukað þetta. Ég tók út mikinn persónulegan þroska á 

þessu tímabili sem hægt er að rugla saman við námið mitt. Að líta á þessa reynslu með 

neikvæðum hætti er einfalt. En þeir hundrað litlu brandarar sem sagðir voru í skólastofunum, 

áhugaverðu samræðurnar og spennan við sjá hvernig vel unnið verkefni kæmi út var góð 

upplifun. Ég naut þess að vera í námi og langar að hvetja alla sem eru að hugsa um að fara í 

nám að gera það. Ég sé ekki eftir þeim tíma sem ég sinnti námi mínu í hlutverki nemanda. 

Blámi sér heldur ekki eftir því að hafa tekið þátt í kapphlaupinu, hann nýtur sín í lok þess 

enda keppir hann ekki lengur við stórt villidýr heldur  hleypur hann með vini sínum. Þegar 

hann nær markmiði sínu er hann ánægður en þreyttur. Í sögunni sjáum við það ekki en ég 
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held að Blámi myndi tvímælalaust vilja fara aftur í kapphlaup og sjá hver þolmörk hans væru í 

lok sögunnar. Það er nokkuð svipað því að ég vil halda áfram og hefja nám að nýju eftir 

dálítla hvíld. 

4.3 Einstaklingur leitar að gullinu 

Ég á auðvelt með að skrifa þennan texta 22. júlí 2019 vegna þess að ég hef verið að skrifa 

þennan texta í tæp tvö ár. Frá því að ég var búinn að skrifa bakkalárverkefnið mitt byrjaði ég 

að hugsa um hvaða verkefni ég ætti að gera næst og hefur þetta verkefni tekið töluvert rými 

í huganum og lífi mínu. Það þróaðist þannig að í kringum tímabilið sem ég var að klára 

bakkalárverkefnið mitt tók ég út mikinn persónulegan þroska. Í raun hefur það ferli átt sér 

stað allt meistaranámið mitt og við skrifin á þessu lokaverkefni. 

Sjálfstraust „Þetta er ekki erfitt ég þarf bara að byrja“ 

Ritgerðin mín þróaðist mikið í gegnum skrifin og hér má sjá andann sem var yfir verkinu 

stuttu fyrir skil. Ég hef í mínu námi skrifað hundruð mismunandi texta, svo sem ritgerðir, 

pistla, leikrit, sögur og fræðibæklinga. Hið ritaða orð er orðið mér tamt. En þrátt fyrir þá 

góðu tilfinningu þá var upplifunin sú að ég gafst upp á að skrifa þetta lokaverkefni áður en ég 

byrjaði. En það var ekki það eina sem ég hafði gefist upp á þessi síðustu fimm ár. Ég hafði 

gefist upp á leiklist, kór, söng, vinum og fjölskyldunni. Ég var sokkinn ofan í þann djúpa pytt 

að líf mitt væri vandamál og mér bar að finna lausn á því. Ég hafði allan tímann í heiminum til 

að klára að skrifa ritgerðina en allt kom fyrir ekki. Hér verður greint frá því hvað kom í veg 

fyrir að ég gat skrifað, hvaða aðferðir ég notaði til að klára verkefnið og hvernig ég náði að 

ljúka við lokaverkefnið. Svona hljómaði lokaverkefnið mitt í dágóðan tíma enda átti þessi 

þriðji söguhluti að fjalla um það að skrifa meistararitgerð. Ég valdi það þema vegna þess að 

ég skildi ekki af hverju ég gat ekki skrifað meistararitgerðina mína. 

 Ég hafði nægan tíma og góðan stuðning en allt kom fyrir ekki. Svarið er augljóst þegar 

maður skoðar textann að ofan og hugsar um einstaklinginn. Sá einstaklingur sem þar er til 

skoðunar ætlar sér eingöngu að komast í gegnum lífið á puði og sjálfsfórnfýsi. Ég vissi 

allavega að ég ætlaði ekki að skrifa þennan hluta á þennan máta. Ég ætlaði ekki að tala um 

sjálfan mig sem einstakling. Vegna þess að ég upplifði alltaf að það væri ekki þess virði að 

ræða hann. En ég kom alltaf aftur og aftur fram í gögnunum sem ég aflaði mér og í sögunum 

sem ég skrifaði. Það endaði með því að ég endurskrifaði allar sögurnar 22. júlí 2019. Efnið 

breyttist ekki en ég varð einhvern veginn alls staðar og hélt í það þema að skrifa af þakklæti 

og væntumþykju um hlutverk mitt sem leiðbeinanda og nemanda. Það þróaðist þannig að 

það voru einu hlutverkin sem ég var að sinna af einhverju viti þegar ég hóf síðasta árið mitt í 

háskóla. Ég hafði gefist upp á nær öllu öðru. Það hafði gerst hægt og rólega. Ég hætti í 
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leikritinu sem ég hafði verið í vegna aðstæðna sem komu upp í mínu persónulega lífi, ég 

hafði ekki farið í söngtíma í langan tíma, vinir mínir höfðu dreifst um allan heim og ég upplifði 

það að ég stóð mig ekki, þannig að ég faldi mig fyrir fjölskyldu minni. Svo slæmt var það orðið 

að ég skrifaði titilinn á þessu sögubroti aftur og aftur á vikufresti í tæpt eitt og hálft ár.  

Svo gerðist það að ég ákvað að fara til sálfræðings. Það er fyndið að segja frá því að ég 

hafði farið til sálfræðings áður vegna atviksins sem gerðist í lífi mínu. Ég hafði mætt í fjóra 

tíma og síðan hætt því mér var byrjað að líða betur. Í raun og veru  hafði atvikið aðeins 

fjarlægst og ég hafði öðru að sinna og vildi ekki halda áfram að vinna í sjálfum mér á þessum 

tíma. Ég er gríðarlega þakklátur fyrri sálfræðingi mínum þrátt fyrir að ég áttaði mig á því 

seinna meir að ég þyrfti að finna mér annan sálfræðing sem vann með önnur málefni. Ég 

fann þann sálfræðing og frá desember 2018 fór ég vikulega til hans í tæpa þrjá mánuði. Núna 

fer ég einu sinni í mánuði en ef ég upplifi að ég þurfi að vinna úr einhverju sérstöku þá fer ég 

oftar. Ég get lofað því að þessi útgáfa af lokaverkefninu væri ekki tilkomin nema fyrir það að 

ég gaf mér tíma til þess að vinna í mínum málum. Ég fann fyrir vissri skömm við það að biðja 

um hjálp. Ég held að flestum finnist fullkomlega eðlilegt að aðrir fari til sálfræðings en maður 

á ekki að þurfa að fara sjálfur. Eitt af því sem við ræddum um var að ég hefði einbeitt mér 

bara að þessum tveimur hlutverkum vegna þess að þau væru örugg að því leyti að ég gerði 

mér fulla grein fyrir því hvað hlutverkin kröfðust af mér svo ég gæti sinnt þeim vel. Þegar 

Blámi er niðri í vatninu með drekanum sér hann hluti sem hann hefur gefist upp á fram að 

þessu eins og ýmsu sem ekki hefur verið lokið við. Þrátt fyrir það ákveður hann að halda 

áfram að taka steinana ofan af drekanum. Þetta er samhljóða þeirri vinnu sem ég þurfti að 

fara í gegnum, bæði í gerð ritgerðarinnar og hjá sálfræðingi mínum. Ég hafði leyft vatninu að 

pressa mig niður þannig að það eina sem ég sá voru veikleikar mínir og mistök. Út frá því 

sjónarhorni reyndi ég að skrifa og mistókst. Það var ekki fyrr en ég breytti áætlunarverki 

mínu frá því að skrifa um af hverju ég gat ekki skrifað í hvers vegna ég gat skrifað 

meistaraverkefnið sem allt byrjaði að ganga upp. Ég hætti að einbeita mér að þeim 

mistökum sem höfðu komið fram og fór að vinna í stóra verkefninu sem blasti við mér. Einn 

stein í einu til að ná í gullið. 

Traust á öðrum - Að eiga raunverulegar samræður 

Ég hef lengi vel verið feiminn og óframfærinn. Ég þarf að kynnast manneskjunum í kringum 

mig áður en ég byrja að tala við þær. Ég þarf að átta mig á því hvaða umræðuefni eru í boði, 

hvernig húmorinn hjá einstaklingnum virkar og hvernig þessi einstaklingur er tengdur öðrum 

í nærumhverfi mínu. Ég bjó mér til hlutverk einhvers sem getur talað við þennan einstakling. 

Þetta er hluti af því að ég vil að fólki líki vel við mig. Ég bjó mér til samskiptareglur með 

þessum einstaklingi fyrir fram. Þetta er mjög örugg leið til að fólk líki vel við mann en það er 
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ólíklegt að sterk félagasambönd myndist. Ég beindi ekki áhuga mínum inn í samræðurnar því 

ég vissi ekki hvernig honum yrði tekið. Á móti kemur að mér finnst fátt skemmtilegra en að fá 

fólk til að tala um eitthvað sem það hefur áhuga á. Ég þarf ekki að vita neitt um málefnið til 

þess að njóta þess að sjá og heyra fólk tala t.d. um bíla. Það gefur mér töluvert af 

upplýsingum sem ég get notað í samræðum. Um þessar mundir vinn ég markvisst að því að 

geta setið í þögn nálægt fólki sem mér þykir vænt um. Ég upplifði í mjög langan tíma þá 

tilfinningu að ef ég væri ekki áhugaverður þá myndi fólk hætta að tala við mig. Að læra að ég 

get líka sagt í almennum samræðum hvað ég vil en ekki, hvað viljum við gera, er mjög 

frelsandi. Að upplifa það að ég er raunverulegur þátttakandi sem getur haft áhrif á það flæði 

sem á sér stað í samræðunum.  

Ég tel að sú tækni að geta áttað sig á því hvað fólk vill tala um er eitthvað sem nýtist mér 

mjög vel í leikskólakennarastarfinu. Ég er fær í að átta mig á áhugasviðinu og nýti það óspart 

til að koma nemendum í verkefni. En þegar ég þarf að hafa stjórn á hópi er nauðsynlegt að 

geta notað mismunandi aðferðir þar sem ég segi bæði hvað við viljum sem hópur og hvað ég 

sem kennari vil ná fram. Skýr og sanngjörn skilaboð eru mjög mikilvæg þegar kemur að því að 

vinna með nemendum . Þetta er færni sem ég vil gjarnan verða betri í að tileinka mér. Að 

átta sig á að Blámi getur gert hlutina einn og að hann þurfi ekki aðstoð frá vættum eða 

Marsipan breytir honum talsvert. Hann byrjar að átta sig á að hann getur unnið að því að 

laga og bæta mistök sín og galla. Á sama veg fer öll hans líðan og upplifun upp á við þegar 

drekinn tekur hann upp með sér upp í himininn. Hann fær bókstaflega nýja sýn á aðstæður 

sínar og þá sem hjálpa honum. Þannig leið mér þegar ég áttaði mig á að ég var ekki fastur í 

sama formi og því sem hafði valdið mér vanlíðan. Ég mátti breyta háttalagi mínu og leitaðist 

eftir því að láta mér líða betur. 

Eðlishvöt - Hringrás eða spírall 

Ein saga sem endurtekur sig aftur og aftur er þessi:  

Sagan af því þegar Jón tekur eftir því að Sigga er góð í að teikna. Jón segir: „Þú ert 

góð í að teikna“ Sigga svarar: „Nei, ég er það ekki“. Jón svarar að hann vildi óska 

þess að geta teiknað svona vel. Sigga segir að Jón sé góður að hlaupa. Jón segir: 

„Nei, ég er það ekki“. Sigga segir að hún vildi gjarnan að hún gæti hlaupið eins og 

Jón. 

Einstaklingar eru misfærir í ýmsu en margir hafa getuna til að draga sjálfa sig niður. Ég er fær 

í mínu starfi. Ég á margt eftir ólært og get gert margt betur. Báðar setningarnar eru sannar á 

sama tíma. Á þennan máta get ég haldið áfram að þróa mig áfram án þess að festast í því að 

ég sé ekki nógu góður í þessu eða hinu. Í sögunni um Bláma og það sem vantaði er viss 
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hringrás í gangi. Blámi endurtekur vissa hreyfingu og nær tökum á henni. Blámi byrjar á því 

að vera byrjandi, dettur á leiðinni en stendur aftur upp, puðar við að leita að einhverju gulli 

og að lokum samþykkir hann að hann hafi náð tökum á þeirri getu sem hann ætlaði sér að ná 

tökum á og hefst handa við nýtt ævintýri þar sem hann mun þurfa að leggja jafn hart að sér 

til að ná tökum á nýrri hæfni.  

Blámi og ævintýri hans er spírall sem verður stærri eftir því sem hann leggur meira á sig 

án þess að hann taki eftir því sjálfur. Oft upplifi ég sjálfan mig sem fastan í vissri hringrás. Eitt 

dæmi um það var þegar ég byrjaði að skrifa þessa ritgerð. Fyrsta hringrásin mín var að velja 

mér efnið til að fjalla um og ég var fastur í endalausum breytingum þar. Eftir á gat ég séð að 

ég gat skrifað þessa ritgerð sem er yfirfull af þakklæti og gleði vegna þess að ég lagði þá 

vinnu á mig. Hér var um spíral að ræða. Síðan kom að því að skrifa sögurnar og leita að 

heimildum. Aftur lenti ég í því að endurskrifa og leita að fleiri heimildum. Þar með var 

kominn annar spírall. Í þriðja lagi byrjaði ég þetta ferli með streitu og angist yfir því hvað 

þetta væri erfitt áður en ég byrjaði. Sú tilfinning hvarf hægt og rólega eftir að ég spann úr 

henni ánægju og áhuga. Ég held að aðalhringrásin sem ég endurtók aftur og aftur var þetta 

er tilgangslaust og þetta mun ekki ganga upp. Ég treysti ekki sjálfum mér, öðrum eða 

eðlishvöt minni. Sá sem efaðist mest allan tímann var ég sjálfur. Þegar það hætti að vera 

sannleikurinn breytist allt. Því vil ég þakka öllum þeim sem hjálpuðu mér að ná þessum 

punkti.  
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5 Umræðukafli 

Í þessum hluta verður fléttað saman niðurstöðum og fræðilegum heimildum til að sýna fram 

á hvar þessir tveir þættir tengjast. Hér að neðan verður greint frá því hvernig þessi þrjú 

hlutverk (leiðbeinandinn, nemandinn og einstaklingurinn) hafa sett mark sitt á mig í hlutverki 

leikskólakennara og hvað ég get lært af þeirri reynslu. Þannig átta ég mig betur hvar ég stend 

núna sem leikskólakennari og hvernig ég vil nýta þá kunnáttu í framhaldi af þessari rannsókn. 

5.1 Hvað ef 

Það er eitt afl sem hefur dregið lesandann, rithöfundinn og Bláma í gegnum alla ritgerðina en 

það er forvitni. Schmitt og Lahroodi (2008, bls. 1) tala um að forvitni sé lykilatriði þegar verið 

er að læra eitthvað nýtt. Piaget og Vygotsky eru meðal þeirra fræðimanna sem fá mesta 

athygli í leikskólakennaranáminu. Þeir komast að sömu niðurstöðu að forvitni sé mjög 

mikilvæg þegar kemur að því að stuðla að þroska hjá börnum (Pluck og Johnson, 2011. bls. 

24). Ef það er eitthvað sem hefur haldið mér gangandi í áttina að því að verða betri kennari 

og fagmaður er það forvitni. Sigurður Kristinsson (2013, bls. 238-243)  talaði um þrjú 

einkenni fagmennsku en þau eru færni, kunnátta og alúð. Persónuleg skoðun mín er sú að 

forvitni ætti að vera fjórða einkennið. Sigurður heldur áfram og segir að kennarar eigi rýna 

starfið sitt, skoða gögn og læra um rannsóknir annarra. Þetta eru allt vísanir í forvitni. Í 

gegnum alla söguna hef ég sýnt fram á vaxandi fagmennsku mína. Í hverri sögu geri ég grein 

fyrir einhverju vandamáli sem þarf að leysa, hvaða færni og kunnáttu var þörf á til að leysa 

það og greinilega var þetta eitthvað sem stóð mér nærri hjarta því án þess myndi ég ekki 

hafa lagt á mig vinnuna sem þörf var á til að verða betri. 

5.2 Neikvæðni og jákvæð hlutverk 

Hlutverkin sem ég valdi að fjalla um eru hlutverk sem ég hef átt í flóknu sambandi við. Eins 

og Jung (1990, bls. 123)  talar um er til hin fullkomna ímynd af þessum hlutverkum, 

leiðbeinandinn sem gerir alltaf allt rétt, nemandinn sem gerir allt upp á tíu og 

einstaklingurinn sem leysir öll sín samskipti á auðveldan máta. Á tímabili fór ég við skrifin á 

þessari ritgerð í sjálfsævisögugírinn, „ég ætla að byrja“(sjálfstraust) er dæmi um það. Ég var 

fastur í að horfa á einhverja útgáfu af sjálfum mér sem var ekki til. Líkt og Blámi er latur í 

upphafi horfði ég á sjálfan mig í öllum hlutverkunum mínum og sá aðeins það slæma og allt 

það sem ég hafði gert rangt. Ég komst að þeirri niðurstöðu að ég væri vanhæfur í öllum þeim 

hlutverkum sem ég fjallaði um. Lithner (2008, bls. 257) setur upp fjóra flokka rökhugsunar: 

• Vandamálið er til staðar og ekki vitað hvernig það verður leyst. 
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• Valdar aðferðir til að styðja við lausnir á vandamáli. 

• Aðferð valin sem hægt er að rökstyðja og styður við lausnina. 

• Niðurstaða fengin. 

Vandamálið í upphafi var að ég gat ekki skrifað ritgerð. Ég reiknaði með að ég væri 

hreinlega vanhæfur þegar það kom að því að sinna þessum hlutverkum. Ég spurði engan álits 

þannig að niðurstaðan var óbreytt. Þegar ég byrjaði að skrifa ritgerðina byrjaði ég að fá 

athugasemdir frá öðrum um hvernig ég sinnti þessum hlutverkum. Sá fyrsti til að gera 

athugasemd var Blámi, síðan gagnrýnir vinir, leiðbeinendur og síðan minningar. Egan (2002, 

bls. 3). talar um að alls staðar myndist störf fyrir fólk sem vill hjálpa öðum. Fólk þarf ekki 

endilega að vera sérhæft til að geta aðstoðað. Það sem hélt mér til baka var að ég átti erfitt 

með að taka við ummælum eða gagnrýni annarraþar sem ég var staddur andlega í 

neikvæðum pytti við upphaf ritgerðarinnar. En þegar ég byrjaði að nota Bláma þá komst ég 

af stað í skriftunum. Það er erfitt að vera neikvæður þegar maður er með jafn góðan 

skriftarfélaga. Jákvæðni er mjög öflugt vopn. Þegar ég byrjaði að greina frá hlutverkunum og 

líta til lista Seligman og Csikszentmihalyi (2002, bls. 5-6) varðandi jákvæðni áttaði ég mig á 

því að hlutverkin voru að eðlisfari jákvæð. Ég átti auðvelt með að sjá ánægjuna við það að 

byrja að segja sögur, ég vissi að ég hafði upplifað oft flæði í gegnum tíðina í ritgerðaskrifum 

og ég var bjartsýnn gagnvart því að ég gæti alltaf gert betur. En hvað stöðvaði þá 

framþróunina? Það stærsta sem ég uppgötvaði voru venjur. 

5.3 Slæmar venjur og góðar 

Durant segir að gæði manneskju megi sjá í því sem hún leggur í vana sinn (1933, bls. 87). 

Samkvæmt þessu ætti Blámi að vera gæðabrúða. Hann leggur sig fram við að prófa nýja 

hluti, gefst ekki upp þó eitthvað sé erfitt og er alltaf tilbúinn að læra. Ég hef þurft að gera það 

nákvæmlega sama til að verða betri í þeim hlutverkum sem ég tek fyrir. Ef undirstöður 

fagmennsku eru færni, kunnátta, alúð og forvitni má nærri því tala um að fagmennska sé 

venja. Covey (1999, bls. 47) notar getu í staðinn fyrir færni, vilja í staðinn fyrir alúð og 

kunnáttu en í raun eru þetta sömu hlutirnir. Maður er ekki stundum fagmaður heldur alltaf. 

Gæði hvers sem fagmaður liggja í venjum. Ein lítil stúlka gat hætt að kvarta og það varð það 

erfiðasta sem hún hafði gert. Þannig að ég ætti að geta bætt sjálfan mig sem fagmann 

(Seligman og Csikszentmihalyi, 2002, bls. 5-6).  

Í sögunum er bent á eftirfarandi venjur sem þjóna mér ekki: 

• Biðja um ráð sem deildarstjóri, líða vel með að hafa aflað mér upplýsinga og nota 

þær ekki. 

• Bíða fram á síðasta skiladag til að stressast bara upp við að klára verkefni. 
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• Að eiga erfitt með að taka við upplýsingum frá öðrum um hvernig hægt sé að bæta 

sig. 

• Að einblína á að ljúka við hluti en ekki að njóta ferilsins. 

• Að þurfa að vita hvernig gera á hlutina áður en byrjað er. 

Hér eru dæmi um venjur sem þjóna mér: 

• Nota eigin kunnáttu, lenda í vandræðum, biðja um hjálp, prófa nýja lausn. 

• Gera ráð fyrir tíma svo hægt sé að leggja sig fram og skila því besta. 

• Að taka ráðgjöf sem tilboð til að læra að gera eitthvað betur. 

• Að njóta ferilsins. 

• Reikna með tíma til að prófa sig áfram, gera mistök og læra af þeim. 

Venjur eru ákvarðanir sem við tökum á einhverjum tímapunkti og hættum síðan að hugsa 

um (Duhigg, 2013, bls. XVII). Það að gefa mér tækifæri til að skoða hvað ég vil gera betur 

gefur mér leyfi til að gera það. Eftir það þarf ég bara að búa til keðju sem inniheldur 

markorð-athöfn-verðlaun (Duhigg, 2013, bls. 12-19, 44-49). Ég tel að mörg af  vandamálum 

mínum hafi skapast þegar ég horfði einungis á stóru myndina og einblíndi á að ljúka náminu 

mínu og að verða betri kennari en um leið hætti ég að verðlauna mig fyrir litlu sigrana. 

Meistarapróf eða engin verðlaun. Klára skólann, síðan má gera eitthvað annað. Fullan og 

Hargreaves (2016, bls. 3-6) hefðu léttilega getað bent á að hér væri eingöngu um faglegan 

lærdóm að ræða. Þetta ástand olli mér vanlíðan og kvíða. Ég hætti við öll áhugamálin mín til 

að einbeita mér að því að klára en sem gerði það að verkum að ég kláraði ekki.  

Ég var öruggari þegar ég skilgreindi sjálfan mig ekki eingöngu út frá hlutverkinu nemandi 

og leiðbeinandi. Ég varð betri í að hjálpa fólki og jákvæðari. Ég var að reyna að klára námið 

því mér fannst eins og ég ætti að klára á fimm árum, annað væri merki um að ég væri 

gagnslaus. Trausti Þorsteinsson talar líka um mikilvægi þess að reynsla og fræði séu jafngild 

innan skólans (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 20-30). Sem kennarar megum við aldrei hætta að vera nemendur. Við eigum að 

nýta okkur að vinna með forvitnu fólki sem vill hjálpa okkur. Ég vildi gera starfendarannsókn 

til að læra eitthvað um sjálfan mig og deila kunnáttu minni með öðrum sem er einn 

megintilgangurinn með starfendarannsóknum (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

5.4 Að læra af mistökunum 

Ég viðurkenni það hér og nú að ég er dálítið hræddur við að klára þennan áfanga, það er að 

ná meistaraprófinu. Nú á ég að geta gert meira miðað við þá menntun sem ég hef. Mér 

finnst eins og ég ætti að geta gert mun betur núna og eigi ekki að þurfa að gera fleiri mistök. 

Á fyrsta degi eru kennarar óviðbúnir því sem er ætlast til af þeim (Worthy, 2006, bls. 380). 

Það upplifði ég tvímælalaust þegar ég varð deildarstjóri. Til að verða betri var þörf á viljanum 
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til að kynnast nemandahópnum og samstarfsfólki mínu sem ég hafði en ég var alltaf að gera 

mistök og einblína á rangan hlut. En það góða er að ég og Blámi erum meistarar í að gera 

mistök og læra af þeim. „...að mistakast hraðar“ (Extra credits, 2014) er yndislegt leyfi til að 

læra. Það gefur mér ekki leyfi til að endurtaka þau mistök sem ég greindi frá í sögunum en 

það gefur mér leyfi til að gera ný mistök. Svæði hins mögulega þroska (Vygotsky, 1978, bls. 

86) er orðið stærra og ég mun læra meira með aðstoð þeirra sem ég vinn með. Það eru 

námsþættir sem ég veit að ég stend verr en aðrir þar á meðal stafsetning og hugarfrelsi 

(Unnur Arna Jónsdóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2017, bls. 11-14). Í fræðunum legg ég 

áherslu á öndunina enda hefur hún reynst mér og nemendum mínum vel í verki. En þarna er 

fullkomið dæmi um námsefni sem mig langar að dýpka mig í, sérstaklega með þá kunnáttu í 

huga að börn eyða miklum tíma í leikskólum og hversu ung þau eru  (Hagstofa Íslands, 2018). 

 Ég vil gera betur, en það má ekki gleyma að fagna því sem ég geri vel. Það er í lagi að 

leita sér aðstoðar hvort sem þar er um að ræða aðstoð við að leysa úr vandræðum eða að 

nýta getu sína og ná markmiðum sínum (Egan, 2002, bls. 4-5). Í fyrstu sögunni hjálpa 

samstarfsmenn mínir mér að leysa úr því vandamáli að ég hafði ekki stjórn á hópnum með 

því að benda mér á getu sem ég gæti nýtt mér til að ná stjórn á hópnum. Ég hafði á valdi 

mínu eina af meginstoðum kennslu, forvitni. Ég gaf börnunum mínum leyfi til að koma 

ímyndunaraflinu á flug. Ég var ekki hræddur við að gera mistök og hoppaði beint út í djúpu 

laugina og það er það einkenni sem gerir mig að góðum fagmanni og leiðtoga. Eins og Lamb 

(2001, bls. 15) talar um náði ég stjórn þegar ég náði hinu  fáránlega, fantasíukennda og hinu 

óvenjulega inni í skólastofunni. Til að segja sögur verður einhver tilfinning að liggja undir. 

Blámi upplifir uppgjöf og viljaleysi í upphafi sögunnar en í lokin er hann fullur af fjöri og 

áhuga. Á tíu mínútum er ég búinn að sýna fram á að hann getur breyst og gefa nemendum 

mínum leyfi til að gera slíkt hið sama.  

Blámi fær, þegar hann kemur upp í skýin, leyfi til að lifa góðu lífi ef hann hundsar aðra en 

hann hefur töluverða tilfinningagreind og getur því ekki gert það. Hægt er að tala um fimm 

þætti sem viðkoma tilfinningagreind í vinnunni en þeir eru: sjálfsvitund, sjálfsagi, hvati , 

samkennd og félagsfærni (Goleman, 2005, bls. 1). Ég upplifi sjálfan mig og þann einstakling 

sem kemur fram í sögunum sem einhvern sem á auðvelt með sjálfsvitund, sjálfsaga og hvata. 

En þegar kemur að samkennd og félagsfærni að ég á erfiðara með mig. Öll hlutverkin í 

annarri sögunni tengjast sjálfum mér í sambandi við annað fólk, deildarstjórastarf og 

starfsmaður inn á deild, nemandi og kennari sem gefur ummæli, samtalsaðili og erfiðleikar. 

Þetta háir mér ekki í daglegu lífi en þetta er greinilega eitthvað sem ég verð að vinna betur 

með ef mig langar að geta staðið mig betur í starfi. Það eru mörg atriði sem mig langar til að 

breyta og því er ég sammála Coutu (2015, bls. 110-118) þegar hann segir að þrautseigja sé 

eitt það mikilvægasta sem hægt er að hafa á vinnumarkaðinum. Það setur mark sitt á venjur 
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og fagmennsku hversu mikla þrautseigju fólk er tilbúið að koma með inn í starfið. Þeir þættir 

sem þrautseigt fólk kann að nýta sér (Coutu, 2015, bls. 110-118) eru augljósir. Það vita allir 

kennarar að þeir eiga að horfast í augu við raunveruleikann, leita að merkingu og alltaf að 

vera tilbúnir að spinna í aðstæðum. Það þýðir ekki að það sé auðvelt en það er hægt. Ef ég 

hefði farið inn í deildarstjórastarfið eða jafnvel skoðað eigin stafsetningu í samræmi við 

þessar hugleiðingar hefði gengið mun betur. En það þýðir ekki að það hefði verið auðvelt. 

Það er erfitt að ætla sér að gera eitthvað vel þegar maður er búinn að ákveða fyrir fram að 

það muni ganga illa. Ég er búin að ákveða að ég vil vera partur af því að mynda 

Lærdómsamfélag á mínum vinnustað. Eins og Annar Kristín Sigurðardóttir (2013 ,bls. 35) er 

mikilvægt að allir taki þátt í að mynda þann anda sem maður vil vinna við í skólanum. Þetta 

get ég gert meðal annars með því að stuðla að því að nota rannsóknarformið 

starfendarannsóknir inn á vinnustaðnum mínum. Ég hef kynnt mér rannsóknir sem vinna 

með fleiri en einum aðila í rannsóknum álíka því sem kemur fram í bókinni Á sömu leið 

(Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Það er von mín að ég geti nýtt mér þá 

kunnáttu til að styðja við samstarfsfólk mitt og styrkja það fagmanlega starf sem unnið er á 

starfsvettvanginum. 

5.5 Að verða gagnrýninn vinur fyrir sjálfan mig 

Ég fékk utanaðkomandi aðstoð við gerð þessarar ritgerðar og það var hlutverk hins gagnrýna 

vinar. Eitt af markmiðum mínum eftir gerð ritgerðarinnar er að verða betri í að vera 

gagnrýninn vinur fyrir sjálfan mig á uppbyggilegan hátt. Það hjálpaði mér að sigrast á eigin 

neikvæðni að nýta mér módelið hans Egans (2002, bls. 26-31) í lausnaleit minni. Hvað er í 

gangi, hvaða lausnir virka fyrir mig (ekki einhvern annan eða óraunhæfa útgáfu af sjálfum 

mér) og hvernig næ ég því sem þarf eða vantar. Ég byrjaði ekki þessi ritgerðaskrif með Egan í 

huga þrátt fyrir að hann sé að gera nákvæmlega það sem ég er að gera í ritgerðinni. Segja 

sögu mína, átta mig betur á hvað raunverulega er að gerast og velja ný tækifæri. Hann fagnar 

ímyndunaraflinu, velur raunhæf verkefni og vill að maður standi við það sem maður ætlar að 

gera (venjur), sjái mismunandi leiðir, skoði hvað virkar fyrir hvern og einn og búi til áætlun 

(leiðtogar). Ég fann Egan þegar ég skoðaði bók Ragnhildar Bjarnadóttur (2015, bls. 58-59) þar 

sem hún talar um að fagvitund sé hugmynd sem kennari hefur um sjálfan sig. Það hlutverk 

mótast af eigin hæfni, tilfinningum og gildum sem þróast á ævinni. Mér finnst ég hafa náð að 

skilgreina sjálfan mig og það sem ég legg áherslu á í starfi mínu betur með því að skrifa þessa 

ritgerð.  

Í grunninn er það sá boðskapur sem sagan um Bláma geymir, það er í lagi að mistakast og 

gefast upp svo framarlega sem maður stendur upp og reynir einu sinni enn. Mér fannst mér 

til dæmis vera að mistakast að klára skólann því ég þurfti að fresta lokaskilum á 
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meistararitgerð yfir á sumarönn. Ég var ennþá sami nemandinn sem hafði klárað námið fram 

að þessum tímapunkti. En þá var ég byrjaður að líta á sjálfan mig sem ekki nægilega góðan 

og þurfti að komast út úr þeim hugsunarhætti. Það er einfaldara að gera það þegar maður 

veit hvar styrkleikar manns standa. Leikskólakennurum ber að átta sig á áhugasviði, 

styrkleika og þroska nemanda sinna til að gefa þeim viðeigandi verkefni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 24). Á sama tíma ber okkur að vinna með sex grunnþætti menntunar 

sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 10). Þessir þættir koma allir fram í sögunum með 

einum eða öðrum hætti. Byrjandinn lærir sjálfbærni, deildarstjórinn vinnur með lýðræði og 

jafnrétti, sögumaðurinn vinnur að sköpun, nemanda-hlutverkið nær í öllum þremur sögunum 

utan um læsi og jafnrétti, sjálfstraust tengist heilbrigði og velferð og sama á við traust á 

öðrum í kringum mann, eðlishvöt nær yfir sköpun. Mér finnst það áhugavert að allir þættirnir 

komi fram þótt það hafi ekki verið skipulagt. Kannski er hér dæmi um að sú kunnátta hafi 

verið til staðar án þess að ég hafi áttað mig á því. Það er oft þannig að við vitum ekki hvað við 

getum og hvað við erum að gera fyrr en það er komið í vinnslu.  

Uppáhaldsþáttur minn við verk Howards Gardner (1993, bls. 3-5) og fjölgreindakenningu 

hans er að hann leggur áherslu á að fólk sem er gott í einhverju sem er ekki beint tengt bóka- 

kunnáttu er alveg jafn gáfað og annað fólk. Þær greindir sem ég tók fyrir Bláma eru greindir 

sem eru ekki bóklegar í eðli sínu. Líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind (Armstrong, 2001, bls. 14-15). Þetta eru líka þær greindir sem hefur 

reynt hvað mest á við gerð þessar ritgerðar. Ég hef bent á að samskiptagreindin er sú greind 

sem ég vil leggja áherslu á að bæta. Enda er félagsauður og þær tengingar sem maður græðir 

á því að rækta sambönd við aðra mikill kostur (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 87).  Öll 

þessi ritgerð er unnin með það að markmiði að bæta sjálfsþekkingargreindina. Það er ég að 

gera til þess að geta verið betri í leiðtogahlutverkinu. Það er mikil áskorun fyrir leiðtoga að 

leiða hópinn í áttina að betra starfi en það er einmitt það sem setur gæðastimpil á það starf 

sem á sér stað á starfsvettvangi (Rodd, 2013, bls. 166-167). Ef ég á að geta sinnt því hlutverki 

að styðja við aðra, hvetja þá áfram og hjálpa þeim að þróa getu sína verð ég fyrst að kunna 

að gera það fyrir sjálfan mig. Ég verð að vita hvenær ég á að standa upp og fara í göngutúr, 

dansa og hlaupa og það hefur bjargað gleðinni við skrifin á ritgerðinni. Að leyfa þessum 

gáfum að leiða ritgerðaskrifin hefur verið erfitt en lærdómsríkt og það er eitthvað sem ég 

finn að mig langar að halda áfram að gera, að halda áfram að læra. Þær stoðir sem UNESCO 

setur fram: að læra til að vita, að læra að gera, að læra að lifa saman og að læra að vera 

(Delors, 1996, bls. 37) kallast á við þessar greindir sem ég valdi sem megingreindir. Það er ein 

meginþráin hjá mér að ég halda áfram að læra héðan í frá. 
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5.6 Blámi og sögurnar 

Í innganginum vísa ég í Macdonald (2014, bls. 227) en samkvæmt honum eru sögur öflugar 

og sannfærandi. Þær hjálpa til við að skilja flókinn veruleika. Í þeim má oft finna mannleg 

einkenni. Þegar fundinn er einn sannleikur í sögunum er hætt við að maður hætti að leita að 

öðrum. Sögurnar eru með okkur daglega. Í þeim er sannleikur sem hægt er að skoða aftur og 

aftur og uppgötva alltaf eitthvað nýtt. Þetta lýsir því ferli sem ég þurfti að fara í gegnum við 

vinnslu ritgerðarinnar. Sögurnar breyttu sjónarhorni mínu, létu endurskrifa sig og minntu mig 

á að ég gæti gert betur. Stærsta sagan í ritgerðinni er sagan af Bláma og það sem vantaði. Ég 

hef gert mikinn samanburð á okkur Bláma í gegnum alla ritgerðina. Þrátt fyrir að ég geti leitt 

hann í gegnum hetjusöguna (Campell, 2014, bls. 227) á ég erfiðara með að gera það við 

mínar nýju sögur enda er það ekki markmiðið með þeim. Blámi er hetja í sögu en ég er alvöru 

kennari. Þrátt fyrir að margt sé líkt með okkur þá er ekki hægt að segja að allt sé eins. Ég nýti 

mér hetjusöguna að einhverju leyti þegar ég bý til sögur en ég ætla ekki að gera það hérna. 

Blámi er hetjan og kennarinn minn og því langar mig að þakka honum fyrir þann lærdóm sem 

hann hefur veitt mér. Spíralinn heldur áfram. 

 

 

 

 

 



 

51 

6 Lokaorð 

Ástæðan fyrir því að ég náði að klára að skrifa þetta verkefni var ekki eingöngu það að ég 

þróaði með mér betri venjur eða að allt í einu náði ég að „koma mér í gang“. Ástæðan fyrir 

því að ég náði að ljúka við að skrifa þessa ritgerð var af því að fókusinn var tekinn í burtu frá 

því að „ljúka við“ og hann færður í að „fagna“. Fagna þeim lærdómi og reynslu sem ég hef 

öðlast síðustu fimm ár. Fagna öllu því yndislega og gáfaða fólki sem hefur hjálpað mér að ná 

þessum árangri. Fagna ást minni á sögum. Fagna því að ég hef gert mistök og lært af þeim. 

Svo er spurning af hverju slík ritgerð ætti að teljast gagnleg fyrir menntavísindasvið. Ásamt 

því að festa niður á blað jákvæða reynslu nemanda og þann lærdóm sem er afrakstur 

námsins kemur fram í ritgerðinni reglulega að um lágpunkta var að ræða í ferlinu en að 

lokum hófst þetta. Þegar þeim punkti var náð var ekki lengur fókusinn á að ljúka við heldur 

að líta til baka og skilja hversu dýrmætur gróði er eftir þessi fimm ár í námi. Er það ekki 

nákvæmlega það sem kennari þarf að gera? Puða og puða hvern einasta dag þar til allt í einu 

er árið búið og maður lítur stoltur yfir nemendahóp sinn sem maður veit að maður hefur 

hjálpað að ná settum markmiðum og meiri þroska. Það er eitthvað sem vert er að muna. Ég 

tel það vera helsta kostinn ásamt því að finna stoltið, getuna til að vinna einn og með öðrum 

og valdeflinguna sem ég lærði.  

Hlutverk lesandans skiptir máli þegar það kemur að því ákveða hver gróðinn er af þessari 

ritgerð. Nemandi í leikskólakennaranámi getur mátað reynslu sína við mína, séð hvar hann er 

sterkur og hvar hann getur bætt sig. Kennari getur séð ferlið sem nemendurnir ganga í 

gegnum. Gróðinn fyrir nemendur mína er sá að ég hef núna þurft að ganga í gegnum það 

ferli að breyta sjónarhorni mínu á einhverju sem var mér virkilega erfitt. Sem er nákvæmlega 

það sem við gerum sem kennarar, við breytum sýn nemenda okkar frá því að segja: ég get 

ekki gert þetta, í að segja: ég ætla að reyna, svo að lokum nái þeir að segja: ég get þetta.  

Ég ætla að leyfa mér að muna og leyfa spíralinum að halda áfram. Þannig endurtekur 

sagan sig aftur og líklegast ekki í síðasta skipti. 
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Viðauki A: Blámi og það sem vantaði 

Mynd af Bláma og Marsipani (Brimrún) 

Draumar bláhærðrar brúðu um bláberjakökur 

Þessi saga fjallar um brúðu. Brúðan heitir Blámi og er með blátt hár í stíl við nafnið (bláhærð 

brúða sem heitir auðvitað Blámi). Blámi liggur á bakinu á grasgrænni hlíð og ef augu hans 

gætu séð myndi hann stara beint upp í morgunsólina. Að stara svona beint á sólina er mjög 

heimskuleg iðja, það getur skemmt í honum augun. Og það gerir hann hægt og rólega því 

þrátt fyrir að vera brúða getur Blámi séð prýðilega. Ef Blámi vildi, gæti hann litið í kringum sig 

og séð margt og mikið annað en brennandi eldboltann á himninum. Til að mynda gæti hann 

séð bæinn sinn, Nuf. Bær búinn til úr leikföngum, fyrir leikföng en ekki af leikföngum. Einhver 

annar en leikföngin hafði búið bæinn til. Margir í bænum höfðu miklar kenningar um það 

hver hefði gert það. Sumir nýttu allan sinn tíma til að hugsa um það hver og hvers vegna 

hann hefði búið bæinn til. Þess konar spurningar skiptu Bláma litlu máli. Álíka miklu máli 

skipti það fyrir Bláma að í hverri átt frá bænum, norðri, austri, suðri og vestri, voru stórir 

turnar sem virtust halda áfram upp að eilífu. Sá í norðri var rétt hjá risastóru fjalli sem var 

skreytt með rauðum rákum og stundum komu rauðar flygsur upp úr því. Sá í austri var á 

sléttu sem var þakin gylltum rauðleitum sandi og stóð turninn upp úr honum miðjum eins og 

áttaviti . Í suðri var risastórt dökkt stöðuvatn sem virtist engan endi ætla að taka og upp úr 

því reis turninn. Sá í vestri virtist hvergi byrja eða enda en reis svo hátt upp til himins að hann 

fór í gegnum skýin. Þetta er fögur sjón en Blámi sér ekkert af þessu. Það stafar annars vegar 

af því  að hann getur lítið hreyft sig. Hann borðaði svo margar bláberjakökur í einu að maginn 

hans var í laginu eins og bæjarstjórinn. Það er að segja eins og útþaninn strandbolti. Hins 

vegar hafði eitthvað mjúkt og gyllt hafði sest niður á andlitið á honum og það byrgði honum 

sýn. Auðvitað er stórhættulegt að setjast á andlitið á einhverjum en þar sem Blámi er bara 

brúða voru einu viðbrögð hans við þessu að hnerra hressilega þegar ullin kitlaði á honum 

nefið. Á því andartaki sá hann og vissi hver hafði vakið hann frá góðum draumi um 

bláberjakökur. Það var kindin Marsipan, venjuleg og á engan máta sérstök kind. Hún var 

einnig eina kindin í þessum heimi. Marsipan horfði með djúpum augum á Bláma sem hefðu 

getað gefið til kynna: „Jæja, Blámi minn, hvenær ætlar þú að byrja að gera eitthvað í dag?”. 

En kindur geta ekki talað þannig að Blámi heyrði ekki hvað hún sagði. Auk þess hefði verið 

mögulega erfitt að heyra hvað kindin var að segja á þessu andartaki því hann var byrjaður að 

rúlla aftur á bak eins og bolti í áttina að bænum. Hann sá dálítið eftir öllu bláberjakökuátinu á 

leiðinni niður brekkuna. En samt bara dálítið.  
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Á leiðinni niður sá Blámi ýmislegt. Hann sá leikvöllinn sem var ekki alveg tilbúinn en hann 

hafði byrjað á að búa hann til eftir að hann nennti ekki að mála húsið lengur. Hann hafði 

hætt að vinna við leikvöllinn til að byrja á grænmetisrækt en hætt því eftir að hann komst að 

því að skínandi steina mátti finna í fjallagjótum. Hann hafði selt alla steinana, jafnvel þann 

rauða og allra stærsta, til að kaupa sér bláberjakökur sem höfðu síðan breytt honum í 

strandbolta. Mögulega hafði það ekki verið góð hugmynd að borða um það bil hundrað 

stykki í einu. En þarna var líka eitthvað sem hann hafði ekki séð áður, fyrir ofan bæinn 

nálgaðist eitthvað. Þótt nálgast sé ekki rétta orðið til að lýsa því sem hluturinn var að gera. 

Þessi hlutur var ólýsanlegur og nú er ég ekki að grínast, það eru ekki til orð til að lýsa honum. 

Ein lýsing dugar, en dugar samt sem áður ekki, hún er sú að hugsa um geiminn. Hugsaðu um 

hvað hann er risastór. Hugsaðu um hvað hann virkar lítill í samanburði við þig sjálfan þegar 

þú stendur á jörðinni og getur falið hann allan á bak við hendur þínar, ef þú vilt. Hugsaðu þér 

að geimurinn nálgist þig og elti þig uppi eins og svangt dýr og þú sért næsta máltíðin. Þetta 

væri lýsingin á því sem vantaði ef það væri hægt að lýsa því. Það bæði er allt og ekkert, er og 

er ekki. En á þessu augnabliki var það sem vantaði augljóslega til staðar og var að éta, bræða 

eða eyða upp himinhvolfinu á þessum litla heimi sem Blámi var staddur í. Blámi hugsaði með 

sér að hann yrði að gera eitthvað í þessum málum þegar hann kæmi inn í bæinn. En hvernig 

hann ætlaði að stansa í bænum hafði hann ekki nokkra hugmynd, því hann rúllaði enn í 

áttina að bænum og það á ógnvænlegum hraða. 

Bæjarferðir geta kennt þér margt, varist þær 

Til allra hamingju var kindin Marsipan til staðar til að aðstoða. En þar sem hún var kind hefur 

þetta allt líklegast verið heppni, kindur búa ekki til björgunarplön, það eru mörgæsir sem 

gera það. Hún gerði eins og kindur gera oft, hoppaði yfir strandboltann sem Blámi var orðinn 

að og rétt áður en hann klessti á húsvegg og hefði örugglega brotnað í sundur, þandi hún sig 

alla út og bjó úr sjálfri sér kindarvegg. Blámi lenti inni í miðjunni á ullinni. Hann Blámi var eins 

og blátt egg í miðjunni á hvítu hreiðri og leið eins og blóm í eggi umvafinn hlýrri ull. Hefði 

þetta verið venjulegur dagur í Nuf hefði þetta vakið mikla kátínu og líklegast hefði verið 

haldin veisla. En í dag var fólk eitthvað annars hugar í bænum. Leikföng alls staðar voru á 

hlaupum, sum vælandi og önnur mjög hrædd á svip. Hræðsla var eitthvað sem Blámi hafði 

aldrei skilið almennilega. Hann skildi ekki margt, því hann var gæddur þess konar hugrekki 

sem aðeins hetja eða flón bjuggu yfir. Marsipan arkaði með Blámaeggið í áttina að miðjum 

bænum þar sem bæjarstjórinn vaggaði fram og til baka. Bæjarstjórinn - sem var strandbolti - 

leit í áttina að Marsipan og byrjaði að tuða. Bæjarstjórinn átti það til að tuða þegar hann var 

mjög stressaður. Blámi og Marsipan heyrðu mjög takmarkað hvað bæjarstjórinn var að segja 

þar til þau voru komin alveg upp að honum. Þegar þau voru komin alveg upp að honum 

heyrðu þau að þetta var ekki rödd bæjastjórans sem talaði. Þessi rödd bar með sér vald og 
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virðingu, eitthvað sem bæjarstjórinn hafði aldrei sýnt. Þegar röddin hóf mál sitt byrjuðu 

gylltar rúnir að svífa út frá bæjarstjóranum. Rúnirnar byrjuðu að elta hver aðra í undarlegum 

svífandi mambódansi þar til að sú fremsta náði þeirri síðustu og tengdi þær þannig að um 

línu var að ræða. Þegar rúnirnar voru orðnar að hringlaga rúnahring byrjuðu þær að svífa 

hraðar og hraðar. Þær minntu Bláma á sindrandi stjörnur sem dönsuðu allt í kring. Skyndilega 

hófu rúnirnar að dansa í kringum Bláma og út frá þessum rúnum heyrðist röddin sem hafði 

komið út frá bæjarstjóranum áður: 

 

Það sem vantar er komið hingað inn 

í litla heiminn þinn.  

Ekkert mun það mynda 

en vonarneista mun ég þó kynda 

með goðsögn um vætti fjóra 

máttuga og stóra 

í norðri, austri, suðri og vestri má þá finna 

en aðeins því verki má hetja sinna. 

 

Þegar röddin hafði lokið máli sínu drógust rúnirnar að Bláma og féllu inn í líkama hans. 

Brúðan fylltist gylltum ljóma sem endurvarpaðist eftir honum endilöngum. Stuttu síðar 

byrjaði bæjarstjórinn að hreyfa sig. Það var eins og hann hefði verið í dái en núna rúllaði 

hann af stað. Hann reyndi að forða sér í burtu frá bænum og var komin á ágætis skrið þar til 

að lítið brot af því sem vantaði féll á hann. Samstundis hætti hann að hreyfast og lá eins og 

allt loft hefði verið tekið úr honum. Ekki einu sinni tuðið hans heyrðist frá honum. Blámi 

hefði átt að vera dauðskelkaður við þennan atburð. Hann hefði átt að vera viti sínu fjær af 

hræðslu. En til þess að geta meðtekið þetta tvennt þarf maður að geta dáið og hafa eitthvert 

vit. Því miður eða til allra hamingju steig hann Blámi ekki mikið í vitið. Honum fannst hins 

vegar eins og bæjarstjórinn hlyti að hafa það mjög gott svona fullkomlega slakur. Blámi 

byrjaði að teygja sig í áttina að því sem vantaði og fá að snerta það svo hann yrði jafn 

rólegur. En til allra lukku virtist kindin Marsipan hafa skilið röddina sem kom frá 

bæjarstjóranum. Sem er fáránlegt því kindur geta ekki skilið strandboltísku né voldugar 

rúnaraddir, sérstaklega ekki í ljóðaformi. Því var það algjör tilviljun að Marsipan hljóp rakleitt 

af stað í norður með Bláma á bakinu, í burtu frá því sem vantaði í áttina að fjallinu stóra. 

Tilviljanir eru stórkostleg fyrirbæri sem stundum skapa kraftaverk. 
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Skjaldbökur eru mjög jarðtengdar 

Marsipan hljóp og hljóp á meðan Blámi naut þess að vera farþegi á baki hennar. Þegar þau 

Marsipan og Blámi voru komin að fjallinu stóra var vesalings Marsipan orðin dauðþreytt. Hún 

henti því Bláma af baki. Hún leit á hann eins og til að segja: „ Nú skaltu ganga sjálfur í dálítinn 

tíma” og myndaði hengirúm úr ullinni sinni á milli tveggja trjáa, eins og kindur gera oft og 

lagði sig. Blámi lá nú algjörlega hjálparvana á bakinu með magann út í loftið og gat ekkert 

hreyft sig, að honum fannst. Hann hefði líklegast bara sætt sig við örlög sín og legið þarna þar 

til það sem vantaði hefði náð honum ef ekki hefði verið fyrir það að hann sá allt í einu 

skjaldböku. Þessi skjaldbaka var með brúna skel og rauðar rákir. Blámi horfði á skjaldbökuna 

labba löturhægt í áttina að fjallinu stóra og turninum. Hann horfði á hversu hægt hún fór og 

hugsaði með sér að hún myndi aldrei ná á leiðarenda áður en það sem vantaði myndi éta 

upp heiminn. Hann reyndi ekki einu sinni að hreyfa sig því það var í raun tilgangslaust að 

reyna eitthvað að breytast eitthvað úr þessu. Blámi lokaði því augunum og sofnaði dágóða 

stund.  

Þegar hann opnaði aftur augun sá hann að skjaldbakan var komin nær fjallinu stóra og 

turninum. Bláma leiddist óskaplega mikið að liggja bara svona og hugsaði með sér að fyrst að 

skjaldbaka gæti komist áfram þá gæti hann það líka. Hann gæti alltaf hætt á miðri leið en 

þetta gæti verið ágætis skemmtun og tímaeyðsla fram að tortímingu heimsins. En hann var 

viss um að hann gæti ekki gengið og þegar hann reyndi að standa á fætur kom slíkt hið sama 

í ljós. Hann leit í áttina að skjaldbökunni og hugsaði „Skelin hennar er ábyggilega jafn þung og 

maginn á mér”. Hann fékk skrítna hugmynd, reis upp á höndum og fótum og labbaði eins og 

skjaldbaka með magann upp í loftið í áttina að fjallinu stóra. Blámi þurfti oft að hvíla sig og 

stundum langaði hann að gefast upp á þessari furðulegu gönguaðferð, en þá sá hann að 

fjallið stóra var alltaf örlítið nær en fyrr og skjaldbakan var ennþá fyrir framan hann. Hann 

ætlaði ekki að vera lengur á leiðinni en skjaldbaka og hélt því áfram í áttina að fjallinu. Hægt 

og rólega byrjaði gangan að verða einfaldari. Blámi tók ekki eftir því sjálfur en maginn á 

honum var byrjaður að minnka og hann átti ekki erfitt með að ganga á höndum lengur. 

Skjaldböku- labbið hans gekk mun hraðar og að lokum náði hann alla leið að fjallinu. Það 

hafði verið stærra en hann hafði upprunalega reiknað með. Blámi hafði gengið aftur á bak í 

dálítinn tíma og brá svo við að snerta fjallið að hann spratt á fætur í fyrsta sinn síðan kvöldið 

áður. Hann hafði styrkst allsvakalega á þessari göngu og var eins og allt loft hefði farið úr 

standboltamaganum hans. Hann sá fjallið stóra og turninn þar sem miðdegissólin reis fyrir 

aftan. Hann leit upp eftir turninum og sá þá dálítið ótrúlegt. Fjallið stóra og skjaldbakan 

höfðu verið sami hluturinn allan tímann. Skjaldbakan leit brúnum vinalegum augum á Bláma 

og sagði: „Þú stóðst þig vel að komast þetta langt, þú sýndir mikla þolinmæði og gafst ekki 

upp þótt verkið væri erfitt. Því kýs ég þig, Blámi, til að taka við mætti Jarðarinnar. Munt þú 
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vernda þessa Jörð, ó, bláhærða hetja?” Blámi, sem var ekki alveg búinn að átta sig á því að 

hann væri hetja, sagði: „Já, það skal ég gera”. Þá klappaði skjaldbakan saman framfótunum. Í 

sama bili byrjuðu grænar og gráar rúnir að svífa upp úr jörðinni. Þær syntu í gegnum jörðina 

eins og hákarlar í leit að bráð. Þegar ein rúnin fann aðra sameinuðust þær og þetta gekk 

áfram þar til að lokum að þær höfðu myndað eina stóra rún sem var nógu stór til að 

skjaldbakan gat léttilega staðið innan hennar. Svo mælti skjaldbakan: 

 

Þessi orð skaltu muna, hetjan blá 

þótt fyrir mér sértu ógnar smá. 

Stattu stöðugur alla þína daga 

þá mun þér takast að laga 

allt sem illa fer á þessari jörð 

og standa um heiminn vörð. 

 

Blámi klappaði saman höndunum eins og skjaldbakan hafði gert. Samstundis og hendur hans 

snertust byrjaði skjaldbökufjallið stóra að sökkva og risastóra grænbrúna rúnin féll yfir 

Bláma, eins og næturblóm sem lokar blöðunum við fyrsta sólarljós. Þrátt fyrir að grænbrúna 

rúnin hefði umvafið Bláma fyrir augnabliki brá honum meira við að sjá vin sinn sökkva ofan í 

jörðina og reyndi að hugsa leið til að bjarga honum. Svo mikil var angist Bláma að 

skjaldbakan hló og kallaði: „Líttu í kringum þig, ég fer ekki langt. Eltu hið rauða að 

endamarkinu.” Blámi sá þá rauðan vökva renna eftir einni rákinni á fjallinu, sem núna minnti 

hann aðeins á skjaldbökuskel og hélt hann tafarlaust á eftir rauða vökvanum. 

Hraðara tígrisdýr en eldurinn þegar hann brennir upp daginn 

Við endann á rákinni sá hann dálítið ótrúlegt. Það var ekki það að Marsipan var vöknuð og 

gerði teygjuæfingar. Allar kindur gera það eftir síðdegisblund. Það var ekki það að rauði 

blettatígurinn við hliðina á henni var að setja á sig blettina einn í einu. Nei, það var rauði 

borðinn sem var merktur „Af stað“. Kapphlaup átti greinilega að fara fram og var pláss fyrir 

þrjá keppendur. Blámi vildi prófa nýfenginn styrk sinn frá skjaldbökugöngu sinni og tók sér 

stöðu við rásmarkið. Hann hafði líka lofað skjaldbökunni að elta hið rauða að endamarkinu 

og það hlaut að vera rásmarkið sem hún hafði verið að tala um. Blámi, blettatígurinn og 

Marsipan tóku sér stöðu og þar með var búið að finna keppendurna þrjá. Augljóslega var 

sigurmarkið hinu megin við sléttuna hjá turninum sem var í austri. Þau vissu það öll. Þau tóku 

sér stöðu. Blámi heyrði rödd skjaldbökunnar sem kom upp úr jörðinni segja vinalega: 

„Viðbúin, tilbúin, nú!“. Þau hlupu öll af stað. Blámi og blettatígurinn hlupu hraðar en 
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Marsipan sem sífellt dróst meira og meira aftur úr. Blámi elskaði tilfinninguna að hlaupa. 

Hann hafði ekki hlaupið í svo langan tíma og jafnvel þegar hann hafði hlaupið hafði það ekki 

verið eins og núna. Nú var hann ekki að hlaupa frá einhverju heldur að einhverju. Markið var 

framundan, verðugur keppinautur við hlið hans og gleðin við völd. Blámi og blettatígurinn 

horfðust í augu. Báðir vildu sigra en á sama tíma skipti sigurinn þá engu.  

Allt í einu náði Blámi dálitlu forskoti og leit til baka í áttina að blettatígrinum. Þar sá hann 

bæinn  Nuf allan ataðan í því sem vantaði. Það sem vantaði var nærri búið að gleypa í sig 

allan bæinn og var byrjað að teygja sig í áttina að skjaldbökufjallinu mikla. Hann snarstoppaði 

og blettatígurinn hljóp framhjá. „Hvað er ég að gera?” hugsaði Blámi. „Bærinn minn er í 

hættu og ég er bara hérna úti í auðninni að leika mér.“ Hann leit til skiptis í áttina að bænum 

og til fjallsins stóra. Átti hann ekki að fara til baka reyna að hjálpa bæjarbúum eða reyna að 

vara skjaldbökuna við? En á sama tíma fann hann að það var rétt að hlaupa með 

blettatígrinum. „Er ég bara að reyna koma mér frá ábyrgðinni? Hvernig get ég leyft mér að 

hafa gaman þegar aðrir þurfa á hjálp minni að halda?“ Hann stóð þarna lengi vel og ígrundaði 

hvað hann ætti að gera. Svo lengi stóð hann að Marsipan náði honum. Hún leit á hann undan 

rauða svitabandinu augnaráði sem gaf til kynna: „Hvað sem þú ætlar að gera verður þú að 

taka ákvörðun og halda í þá átt. Það gerist ekkert við það að standa í stað”. En kindur geta 

ekki talað og því heyrði Blámi ekkert af því sem Marsipan sagði. En hann vissi að kindin 

myndi fylgja honum eftir og því varð hann að vita hvert hann myndi vilja fara. Hann vissi að 

lítið var hægt að gera fyrir bæinn og skjaldbakan myndi ekki þurfa aðstoð hans. Hann leit því 

í áttina að turninum í austri. Kannski væri einhver svör að finna þar. Kannski var þar að finna 

aðferð til að hjálpa öllum með hjálp vættanna.  

Hann tók ákvörðun og sneri sér í áttina að turninum og þegar hann leit við beið tígrisdýrið 

hans. Það hafði beðið eftir honum og kinkaði kolli í áttina að turninum. Blámi tók ákvörðun 

og fann í hjarta sér að hún var sú rétta. Hann myndi fylgja tígrisdýrinu, jafnvel þótt hann vissi 

ekki hvort það myndi leiða hann til glötunar eða björgunar. Það var það sem hann vildi og 

ætlaði að gera. Keppendurnir eða liðsfélagar, því núna hlupu þau öll hlið við hlið í áttina að 

turninum. Hraðar og hraðar hlupu þau þar til að þau hlupu svo hratt að það byrjaði að kvikna 

í Bláma og tígrisdýrinu. Auðvitað er hættulegt þegar kviknar í manni en það er sérstaklega 

hættulegt fyrir brúðu. Því var lukkulegt að kindin Marsipan greip Bláma og vafði hann inn í 

feldinn sinn. Feldur kindarinnar er nefnilega alveg eldvarinn. Þetta var heppilegt því að 

tígurinn hljóp núna svo hratt að hann varð alelda. Hann tók tilhlaup og stökk alla leið upp á 

toppinn á turninum þar sem það stóð og öskraði niður hlíðina: „Þú hefur tekið ákvörðun og 

með ákvörðunum koma aðgerðir, án aðgerða brenna allir eldar út og lítið framkvæmist. Þú 

hugsaðir um alla möguleikana í stöðinni en valdir þann eina sem virtist geta leitt þig áfram 

jafnvel þótt sá möguleiki væri ekki sá einfaldasti. Því kýs ég þig, Blámi, til að taka við mætti 
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eldsins. Munt þú vernda þennan eld, ó, bláhærða hetja?“ Blámi var frekar þreyttur eftir öll 

þessi hlaup og geispaði út úr sér orðunum: „Já, það skal ég gera”. Tígrisdýrið lét 

framloppurnar snertast og sneri þeim í hringi um sjálft sig. Upp úr eldinum í kring  byrjuðu að 

blossa upp rauðar rúnir. Í fyrstu litu þær út fyrir að koma frá logunum en þegar betur var að 

gáð blossuðu rúnirnar ekki út. Þær söfnuðust saman i miðjum eldinum þar til að lokum að 

aðeins rúnin var eftir í staðinn fyrir eldinn. Þegar rúnin var orðin fullmynduð fyrir aftan 

tígrisdýrið öskraði það: 

 

Hetjan blá, heyrðu ræðu mína. 

Í verki skaltu mér sýna 

að þú sért sá sem mun okkur bjarga 

og öllu því sem vantar farga 

með þeim eldi sem í hjarta brennur. 

Nýr dagur upp rennur. 

 

Blámi neri höndum saman líkt og tígrisdýrið og féll síðan í djúpan svefn. Blámi sá því ekki 

þegar rúnirnar fóru inn í líkama hans. Rauðu rúnirnar umluktu Bláma og var hann eins og 

hann væri alelda. Jafnvel Blámi hefði getað áttað sig á því að þetta var ekki aðstaða sem 

hann kaus sér. Því var það blessun gyðjunnar að hann sá þetta ekki eða þegar sólin hvarf í 

burtu. Hann sá ekki heldur þegar Marsipan breytti sér í kindaskip. Hann fann ekki fyrir því 

þegar Marsipan tók hann og setti um borð. Hann skynjaði ekkert af þessu, ekki einu sinni 

róandi vögguna og hljóðið í vatninu sem streymdi áfram. 

Vatnið geymir gylltan drekafjársjóð 

Maður á ekki að sofna út á vatni, það er stórhættulegt. Saga okkar hefði getað endað illa 

þegar Blámi datt útbyrðis. Marsipan hafði siglt beint á svan á vatninu sem hafði tekið hana 

fyrir annan svan og var hún svo mikið að flýta sér við að flýja hann að hún missti Bláma ofan í 

vatnið. Það er heppilegt að brúður geti ekki drukknað því annars hefði hann Blámi gert það. 

Hins vegar vaggaðist hann rólega niður á vatnsbotninn þar sem hann datt að lokum ofan í 

mjúkan sandinn. Hann vaknaði skömmu seinna og fannst hann vera í undarlegum aðstæðum. 

Blámi hafði aldrei synt áður. Hann hafði aldrei nennt að fara með hinum leikföngunum niður 

að vatninu til að busla. Hann vildi bara vera heima í hálfkláraða húsinu sínu og byrja að 

stússast í einu af ókláruðu verkefnunum sínum, gefast upp á því og borða bláberjakökur. Því 

var þetta alveg ný reynsla fyrir honum og honum líkaði hún vel. Hann fann fyrir öllum þeim 

styrk sem hann hafði öðlast yfir daginn og fann að hann gat gert hvað sem hann vildi. Hann 
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var meira segja byrjaður að hugsa með sér að hann myndi mögulega vilja flytja niður á 

hafsbotninn. Hann var byrjaður í huganum að reisa sér hálfklárað hús, illa ræktaðan garð og 

hálf saman settan leikvöll. Hann var að velta fyrir sér hverju hann ætti að byrja á þegar hann 

rak augun í eitthvað gyllt. Það var ekki hægt að sjá mikið af þessum gyllta hlut þar sem hann 

virtist vera grafinn undir risastórri steinahrúgu.  

Sá Blámi sem hafði vaknað þennan morgun útþaninn af bláberjakökum hefði ekki lagt í 

það að reyna að ná í hlutinn undir hrúgunni. En hann hafði breyst síðan um morguninn og 

hann hófst handa við að ná í gyllta hlutinn með því að losa um steinana í hrúgunni. Honum 

byrjaði að leiðast eftir skamma stund og hugsaði með sér að hann gæti hætt. Hann gæti 

verið að búa til sjávarhúsið, sjávargarðinn eða sjávarleikvöllinn, hann hafði ekki tíma til að 

vera að ná í einhvern gylltan hlut. En í hvert skipti sem hugmyndin að hætta kom upp, komu 

vísdómsorð skjaldbökunnar og tígrisdýrsins um þolinmæði og að standa við ákvarðanir sínar 

upp í huga hans. Hélt hann því áfram að fjarlægja steinana, einn af öðrum. Steinn eftir stein 

hvarf af hrúgunni og Blámi gafst ekki upp. Stundum hvarf gullið augum hans þegar steinn féll 

fyrir það, þá fannst honum eins og mögulega hefði hann verið að ímynda sér það allan 

tímann, að ekkert gull væri undir hrúgunni. En þrátt fyrir það hélt hann áfram þar til að hann 

fann gullið aftur. Þetta hélt áfram í langan tíma þar til að lokum hann tók síðasta steininn. 

Hann leit þreyttum augum á það sem hann hafði fundið og sá að hans augu var ekki það eina 

sem var þarna niðri, risastórt gyllt auga leit beint upp til hans. Það blikkaði og allt i einu fann 

Blámi hvernig hann reis upp úr vatninu. Með ógnarhraða skaust hann og gyllta veran alla 

leiðina upp úr vatninu. Þegar upp úr vatninu var komið sá Blámi Marsipan vera að undirbúa 

köfunarbúnað. Því eins og allir vita geta kindur ekki andað neðan sjávar. Þegar hún sá Bláma 

breytti hún sér í skip og sigldi samstundis til hans. Hún hefði getað verið að segja æstum 

rómi: „Blámi, ekki gera mig svona hrædda. Ertu ómeiddur? Ég hef leitað að þér út um allt”, 

en Blámi skildi ekki orðin. En hann fann fyrir hlýjunni og kærleikanum sem kindin Marsipan 

bar til hans og það yljaði honum um hjartarætur. Þessi fagnaðarfundur vinanna hætti 

skyndilega þegar tvær risastórar hendur gripu þau og flugu með þau langt upp í áttina að 

himninum.  

Loks gat Blámi séð hvað hafði verið falið undir grjótinu, það var stærðarinnar gylltur dreki 

sem sveif núna með hann og Marsipan upp í himinhvolfið. Svart vatnið virtist fylgja á eftir og 

fljúga í áttina að himinhvolfinu sjálfu. Hreistrið af drekanum hristist af honum og myndaði 

stjörnur á himinhvolfinu. Eftir að þau höfðu verið á lofti í langan tíma leit drekinn niður á 

hendur sér og sagði: „Þú ert staðfastur sem vatnið, sem aðeins rennur þangað sem það vill 

renna, þú hélst áfram þrátt fyrir að um óhemju stórt verk væri að ræða. Því kýs ég þig, Blámi, 

til að taka við mætti vatnsins. Munt þú vernda þetta vatn, ó, bláhærða hetja? Blámi kallaði 

kröftuglega en samt fullur virðingar til drekans: „Já, það skal ég gera”. Í sama bili rétti drekinn 
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upp hendurnar eins og í fögnuði. Út frá drekanum hafði vatn fallið alla leiðina upp. Út frá 

þessu sama vatni byrjuðu núna rúnir að myndast og þær sneru við. Í stað þess að falla til 

jarðar sneru þær til baka og mynduðu eina risastóra rún. Þegar rúnin var fullmynduð byrjaði 

drekinn að syngja: 

 

Hetjan bláa, á sögu þessa skaltu hlusta 

því af mér mínu fargi þér tókst að bursta. 

Með þeim vilja sem þú hefur sýnt, 

sem einu sinni þú hafðir týnt, 

í vatni himnanna hefur fundið 

og í áttina að björg okkar hafið sundið. 

 

Slíkt hið sama gerði Blámi af gömlum vana. Rúnirnar soguðust inn í hann og síðan fylgdist 

hann með drekanum rísa ennþá hærra upp í næturhimininn þar til ekkert sást nema tunglið 

sem hann myndaði. Blámi fannst þetta stórkostleg sjón. Ekki eins stórkostlegt fannst honum 

sú staðreynd að hann var að hrapa niður til jarðar. 

Ský sem bærast um með vindinum hafa engar áhyggjur 

En til allra lukku gerðist það að kindin Marsipan breytti sér í skýjakind. Hún vann við það 

stundum að vera ský og hún átti einmitt vakt þessa nótt, annars hefðu þau vinirnir hrapað til 

bana. Þarna svifu þau tvö í algjörri friðsæld. Róleg eins og ekkert hefði breyst síðan um 

morguninn. En þá sáu Blámi og Marsipan það sem vantaði. Það sem vantaði var nærri því 

búið að taka allt inn í sig. Heimurinn hans Bláma var orðinn allt annar en hann hafði verið og 

nærri allt orðið ólýsanlegt. Blámi horfði á það sem vantaði og fann fyrir hræðslu. Hann var 

hræddur, hann vildi ekkert með það sem vantaði hafa. Hann vissi líka ekkert hvar síðasti 

turninn var og var líklega orðinn of seinn til að bjarga málunum hvort sem er. Á því 

augnabliki flaug lítill fugl í áttina að honum. Blámi greip hann á miðju flugi því það leit út fyrir 

að hann mundi hrapa til jarðar hvað úr hverju. Það leit líka út fyrir að vængir litla fuglsins 

hefðu verið tættir og skroppið saman. Litli fuglinn sagði: „Ég færi þér boð frá skjaldbökunni, 

tígrisdýrinu og drekanum. Þau segja að þú þurfir ekki að mæta því sem vantar. Þú ert 

öruggur hérna á þessu litla skýi. Á meðan þú ferð ekki héðan getur ekkert gert þér mein. Ég 

var sendur til að þess að þú gætir haft af mér selskap”. Bláma brá við þessu orð, höfðu 

vættirnir gefist upp? Hann leit núna í áttina að turninum í norðri. Fjallið stóra var hvergi að 

sjá. Turninn í austri var ekki sjáanlegur heldur því enga birtu var að fá því að gyllti drekinn var 

horfinn upp í himininn og með honum allt hans hreistur. Ekkert virtist vera til í heiminum 
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nema hið ólýsanlega það sem vantaði, Blámi, Marsipan og litli fuglinn. Hann hafði gert sitt 

besta. Hann vissi ekki alveg hvað hann hefði verið að gera. Hvað hann hefði átt að gera. En 

hann hafði reynt sitt besta allt fram að þessu. Vættirnir höfðu gefist upp. Öll von var úti.  

Myrkrið og það sem vantaði virtist ætla að gleypa hann þar til að Marsipan greip fastar 

um hann og vafði Bláma inn í ullina sína enn meira en áður. Hann vissi að Marsipan hefði 

komið honum í gegnum allt fram að þessu. Það hefði verið hún sem hefði gert það að 

verkum að hann hafði komist jafn langt og nú átti hann að vera upp á hana kominn að eilífu. 

Marsipan var örlögum sínum ekki sár. Ef kindur hefðu geta talað hefði hún líklegast sagt: „Ég 

hef ekkert á móti því að vera bara ský að eilífu. Ég þarf ekki að geta skipt um hlutverk 

endalaust, svo lengi sem þú hefur það gott”. Blámi gat  ekki heyrt hana segja þetta en hann 

vissi það samt sem áður. Hann vissi að Marsipan myndi gera allt sem hún gat fyrir hann en 

Blámi gat ekki hugsað sér að láta vinkonu sína ganga í gegnum meira. Hún hafði gert svo 

margt fyrir hann, nú skyldi hann gera eitthvað fyrir hana. Hann hafði verið fastur í bænum, 

fastur í rútínu sem ekkert varð úr og hún hafði bjargað honum. Nú skyldi hann bjarga henni. 

Hann sagði: „Fugl, get ég ennþá mætt því sem vantar?” Og fuglinn svaraði skærri röddu: „Já, 

en þá fórnarðu þessu öryggi sem vættirnir unnu hart að því að búa til handa þér“. Blámi 

brosti og sagði: „Þeir hefði aldrei bara búið mér einum öruggt skjól og haldið að ég myndi 

ekki gera neitt. Það er andstætt öllu því sem vættirnir voru að reyna að kenna mér. Það er 

annar möguleiki og ég ætla að nýta mér hann. Það er að sigra það sem vantar”. Á næsta 

andartaki hafði Blámi stokkið af skýkindinni og féll niður á við á gríðarlegum hraða .  

En hann féll ekki einn. Litli fuglinn sem stækkaði ört flaug með honum til jarðar. Þegar 

jörðin nálgaðist var fuglinn orðinn stærri en allt annað og hann kallaði: „Þú fórnaðir fölsku 

öryggi fyrir frelsi. Afleiðingarnar geta verið slæmar en mögulega alveg stórkostlegar. Því kýs 

ég þig, Blámi, til að taka við mætti vindsins. Munt þú vernda þennan vind, ó, bláhærða 

hetja?”. Og í þetta sinn kallað Blámi eins og sönn hetja: „Já, ég skal gera það”. Rétt áður en 

þeir féllu báðir til jarðar teygði fuglinn vængi sína frá höfði og niður til táar. Engin rún byrjaði 

að myndast í þetta sinn, í fyrstu að Bláma fannst. En á meðan fuglinn og Blámi féllu tók hann 

eftir því að út úr loftinu út um allt byrjuðu rúnir að myndast. Þær söfnuðust allt í kring undir 

vængjum fuglsins og var eins og risastóra rúnin sem myndaðist væri partur af fjöðrum 

fuglsins. Fuglinn umvafði Bláma með hljómfagri röddu sinni:  

 

Mundu, hetjan bláa, að sagan sem sögð verður brátt 

verður um hvernig þú fannst þann ógnarmátt 

sem aðeins hetja eða flón hefur. 

En þrátt fyrir það í mörgum sefur 
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þú sem vindurinn að marki þínu stefnir. 

Með þeim eiginleikum sem þér hafa verið gefnir. 

 

Blámi veifaði höndunum eins og fuglinn hafði veifað vængjum sínum og vindhviðan sem 

fylgdi á eftir feykti Bláma og gegnsæju rúnunum sem stefndu á hann í áttina að því sem 

vantaði. Það síðasta sem Blámi fann fyrir áður en hann lenti inni í bænum Nuf var blíður 

andardráttur allt í kringum hann. 

Hinu ólýsanlega verður lýst 

Blámi sveif í áttina að miðju þess sem vantaði sem virtist ætla að gleypa hann allan í einum 

bita. Hann fann fyrir ótta, hans einstaka hugrekki virtist ætla að bregðast honum í fyrsta sinn. 

Mögulega hafði allt hans hugrekki komið frá vinum hans en ekki honum sjálfum. Hann hafði 

ekki gert neitt sjálfur, alltaf þurft aðstoð og nærveru einhvers annars. En nú var ekkert annað 

til nema hann og það sem vantaði sem á þessari stundu virtist ekki sýna honum neinn áhuga. 

Allt í einu byrjaði hann að hugsa að hann og það sem vantaði væru af svipuðum toga. Hann 

hafði hvorki skilið það né sjálfan sig í upphafi ferðarinnar. Það sem vantaði var bæði ekki 

neitt og eitthvað á sama tíma. Það var og það var ekki. Það var alveg eins og hann. En hann 

hafði breyst. Hann hafði mótast með hverjum einstaklingi sem hafði veitt honum nýja sýn. 

Það var lausnin, það eina sem þurfti var að móta það á réttan hátt. Allt í einu byrjuðu 

rúnirnar sem höfðu sogast inn í hann fyrr um daginn að springa út úr honum. Endalaust flóð 

rúna barst frá honum í hinar fjórar höfuðáttir. Turnarnir sáust í gegnum hvern rúnahringinn 

sem myndaðist í hverja átt. Hann leit í norður og sá turninn sem fjallið stóra hafði verið á. 

Bros kom yfir andlit hans og allt í einu skildi hann hvað rúnirnar höfðu verið að segja. Hann 

lagði hendur sínar saman eins og skjaldbakan hafði gert með framfótum sínum og mælti með 

mætti álíkum jarðskjálfta.  

 

Jörðin undir fótum mér ætíð sterk er, 

frá óendanleika heimanna hún mig ver. 

 

Grænu rúnirnar féllu eins og laufblöð til jarðar og á sömu stundu og þær lentu á því svæði 

þar sem jörðin hafði verið byrjaði jörðin að myndast. Rúnirnar ýttu frá sér því sem vantaði 

allt í kring og eins og skriðufall og jörðin myndaðist allt í kring. Blámi lenti á  nýupprisinni 

jörðinni sem virtist vera að dreifa sér í allar áttir. Hann sveiflaði höndunum í hringi og snerti 

með úlnliðunum eins og tígrisdýrið og með eldmóði öskraði hann: 
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Eldurinn er félagi sem eftir mætti mínum beið 

og ætíð benti mér á hina réttu leið. 

 

Allt í einu birti í kringum Bláma og hann sá og vissi af hverju. Rauðu rúnirnar höfðu í skyndi 

sprungið út um allt og þónokkurt magn þeirra horfið allt í kring. En stærsti hlutinn þeirra 

safnaðist saman og flaug í áttina að himninum með ógnarhraða. Þar skullu þær allar saman 

og byrjuðu að mynda nýja sól. Hiti barst frá sólinni og hennar náttúrulega birta fyllti vitund 

Bláma af gleði. Hann langaði til að dansa og syngja. Því hóf hann upp hendurnar og dansaði á 

meðan hann söng með styrk sem ekkert gat hamið: 

 

Vatnið bar mig allan upp til himna 

svo ég gæti öðrum verkum lært að sinna. 

 

Bláu rúnirnar skutust út um allt og dropar féllu af himnum ofan og stjörnur og máni 

birtust að nýju þrátt fyrir að sólin væri enn á lofti. Að lokum dró Blámi að sér eins mikið loft 

og hann gat og blés kröftuglega frá sér og kallaði: 

 

Vindurinn kenndi mér hvernig ég ætti að frjáls að fljúga 

og eigi lengur að sjálfum mér að ljúga. 

 

Hvítu rúnirnar skutust út úr Bláma og vindurinn blés og feykti því sem vantaði saman sem 

hafði skroppið saman við hvert óp. En nú virtist það sem vantaði hafa náð áttum og hafði 

fundið út hvaðan mátturinn kom sem var að draga úr valdi þess. Eins og sært dýr safnaði það 

sem vantaði sér saman og beindi öllum sínum mætti í áttina að Bláma. Hann leit í áttina að 

því sem vantaði og engan ótta var að sjá í augum hans. Vættirnir fjórir birtust í sinni stærstu, 

fallegustu og óhugnanlegustu mynd á hverjum turninum fyrir sig og gáfu frá sér hljóð sem 

vakti upp ótta og takmarkalausa gleði í hjarta Bláma. Hljóðin gáfu honum skilning á því hvað 

það sem vantaði var í raun og veru. Það sem er ólýsanlegt hefur bara ekki fengið orð til að 

lýsa því. Það sem er ekki vitað hefur gríðarlegan mátt yfir öllu þar til að skilning á eðli þess 

hefur verið náð. Það sem vantaði steypti sér í áttina að honum úr öllum áttum og umlukti 

hann. Inni í því sem vantaði miðju sagði Blámi eftirfarandi orð: 

 

Það sem vantar, í nafni hetjunnar Bláu 

stöðugu, sterku, frjálsu og smáu, 
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rek ég þig út úr þessum og öllum heimum 

og minningu þína ekki við geymum. 

Því það sem ekkert getur lýst 

enginn með nokkru móti getur hýst. 

 

Rúnirnar sprungu út frá Bláma af alefli og rituðu nýjan sannleika. Sannleikann sem Blámi 

hafði áttað sig á sjálfur. Það sem vantar er aðeins það sem ekki er skilið. Þegar skilningi hefur 

verið náð á því má annað hvort nýta það eða reka það á braut. Blámi hafði gert sér grein fyrir 

því hvað það sem vantaði var og hafði vald yfir því öllu. Með þessum mætti hafði hann getað 

stjórnað þessum heimi og öllum öðrum heimum líka. En hann kaus að gera ekki svo heldur 

rak hann það sem vantaði saman á einn stað. Með vættina sér við hlið tamdi hann það sem 

vantaði og með rúnum neyddi hann það sem vantaði til þess að vera ekki lengur til. Allt var 

eins og það hafði verið áður. Bærinn, fjallið, sléttan, vatnið og himinninn, allt kom það aftur 

til baka. Bæjarbúar komu allir til baka og bæjarstjórinn sagði að nú væri kominn tími á veislu 

til heiðurs Bláma. Allt var eins og það hafði verið við upphaf dags fyrir utan einn hlut, Blámi 

var ekki sá sami. 

Upphaf heimsreisu 

Fagnaðarlætin voru hafin og var bæjarstjórinn ætlaði að hefja ræðu sína þegar allt i einu 

heyrðist valdamikil og virðingarfull rödd óma. Hún var allt í kring en samt bara á einum stað 

hún sagði: „Bláhærða hetjan Blámi. Þér hefur tekist að reka burt það sem vantaði úr þessum 

heimi og mun það aldrei getað komið hingað aftur. Þetta er aðeins framkvæmanlegt af mikilli 

hetju og vil ég því biðja þig að fara til annarra heima og hreinsa það sem vantar þar líka í 

burtu. Auðvitað vil ég því bjóða þér tvo kosti. Þú mátt lifa hér til enda þinna daga í ró og friði 

þar sem ekkert mun gerast og ekkert mun breytast eða þú getur lagt af stað til annarra 

heima til að reka það sem vantar á brott af slíkum stöðum. Hvort má bjóða þér?”. Blámi 

hugsaði með sér, friðsæll og rólegur heimur er auðvitað besti heimurinn og ég myndi vilja lifa 

í einum slíkum. En það eru víst heimar sem hafa ekki möguleika á slíku og ég get hjálpað 

þeim. Ég get alltaf komið heim aftur, seinna eftir að ég er búinn að hjálpa öðrum. Hann sagði 

því: „Já, ég skal fara til annarra heima og reka það sem vantar þar einnig á brott”. Röddin 

talaði stolt og sagði: „Þakka þér fyrir, Blámi. Þú veist kannski að heimarnir eru aðskildir vegna 

þess sem vantar þrátt fyrir það að vera allir partur af einum stærri heimi. Því legg ég fyrir þig 

það verkefni að fara út til annarra heima og brjóta niður veggina og reka það sem vantar á 

brott. Tekur þú því verkefni?” Blámi svaraði eins og sönn hetja sem hefur unnið sér inn 

sæmd fyrir mikil verk: „Já, það skal ég gera“. Röddin talaði þá að nýju og í þetta sinn byrjuðu 

tákn að myndast í loftinu. Rúnir sem mynduðu gyllt hlið undir fótum Bláma. Hann fann 
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hvernig hann sökk niður í hliðið og heyrði bæjarbúa kalla til hans: „Húrra fyrir hetjunni okkar 

honum Bláma og vættunum sem björguðu okkur öllum“. Á því andartaki kallaði hann til 

baka: 

  

Marsipan sem án hefði allt til heljar farið 

nú að lokum get ég þig varið. 

 

Hann vissi að án hennar hefði allt mistekist. Það var leiðinlegt að fara án hennar en þetta var 

of mikilvægt til að sleppa því að fara. Skyndilega sá hann að eitthvað hvítt nálgaðist á 

ógnarhraða, ríðandi á gylltum dreka og hún stökk í faðmlag við Bláma á sömu stundu og 

hliðið lokaðist. Þau voru lögð að stað inn í annan heim og í áttina að nýju ævintýri. 
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Viðauki B: Vefpóstur vegna leyfis til að nota reynslusögur 

úr leikskólum 

Sæl/l Nafn leikskólastjóra. 
 
Þetta er Haraldur sem vann hjá þér xxx tíma. Ég er að skrifa meistaraverkefnið þar sem ég 
fjalla um þá reynslu sem gerði mig að þeim kennara sem ég er. Þar á meðal er reynsla mín af 
því að vera xxx sinna stöðu. Ég nefni ekki skólann eða nöfn starfsmanna. Textinn fylgir með í 
sér word skjali. 
 
Ég bið um leyfi til að nota þennan texta í meistaraverkefninu mínu.  
 
Ég er ennþá að vinna í ritgerðinni og því getur textinn breyst. En þú mátt endilega koma með 
tillögur að breytingum. 
 
Kær kveðja, 
Haraldur 
  


