
Arvurin eftir einum leiðara
Jóhannes Miðskarð, ph.d. og adjunktur í námsfrøðiligari leiðslu



Ástøðiligt grundarlag

• Hannah Arendt, politiskur tonkjari

• James Spillane, professari í námsfrøðiligari 
leiðslu





Arvurin...

...skapast av handlingunum, ið vóru millum 
leiðaran og starvsfólk! 

...verður ikki avgjørdur, fyrrenn leiðarin er 
farin!

...kann ikki pjøssast uppá frammanundan av 
leiðaranum sjálvum!



Handlingar
- Platon gróv eina grøv millum archein (at byrja) 
og pattein (at føra út í lívið) – hendan grøv má 
fyllast aftur

- Tá Arendt tosar um handlingar, so má tað 
skiljast sum ein process, ið hendir millum 
leiðaran og starvsfólk

- Handlingar ávirkast av fortíð og framtíð 

- Handlingar verða altíð tveittar inn í eitt vev av 
menniskjaligum relatiónum

- Handlingar eru uttan enda

- Tá Spillane tosar um leiðsluhandlingar, so sigur 
hann, at leiðsla er spjadd runt í organisatióni
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1. Óli, dk lærari í 7. fl.,

uppdagar aftaná fyrstu 

terminsroynd, at børn, har 

tað eina foreldrið kemur 

aðrastaðni frá enn 

norðurlond, klára seg sera 

illa í donskum. 

2. Aðrir lærarar halda, at Óli 
hevur fatur í onkrum 
týdningarmiklum.

4. Leiðslan skipar fyri 

fyrilestri við David Im frá 

útlendingastovuni.

3. Skúlaleiðslan 

analýserar og 

finnur prógv fyri, 

at hesi børn klára seg 

nógv verri í donskum.

5. Lærararnir 

skifta dúgliga

orð um 

evnið.

6. Onki 
konkret 
hendir, ið 
betrar um 
støðuna í 7. 
fl..

9. Lærarar fara í gongd 

við at undirvísa út frá at 

danskt er sera 

fremmant fyri hesi 

børn.  

8. Óli skaffar danskt frálærutilfar, ið er gjørt 

til útlendingar uttan fyri norðurlond. 

Leiðslan gevur Óla herðaklapp fyri, hvussu 

væl hann hevur arbeitt, og skaffar meira       

fígging til slíkt tilfar. 7. Óli uppdagar at 

mállærutilfarið byggir 

á aðalreglur, ið bert eru 

galdandi í norðurlendskum 

málum. 



Leiðarans arvur

• Arvurin er lítil, um leiðarin bert avgreiddi allar 
leiðsluuppgávurnar sjálvur

• Arvurin er stórur, um góðar handlingar vóru millum 
leiðaran og starvsfólkini

• Arvurin er størst, um leiðarin og starvsfólkini 
arbeiddu eftir somu málum og um tey góvu sær far 
um hvønn annan í stóran mun



"Alone we can do so little, together 
we can do so much." -Helen Keller


