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Útdráttur 

     Þessi ritgerð inniheldur stutta umfjöllun um barnabók sem ég skrifaði sem heitir Með 

hnefann að vopni. Hún fjallar um ungan strák sem á í miklum erfiðleikum með að takast 

á við tilfinningar sínar en með hjálp kennara síns nær hann stjórn á þeim. Ég fjalla um 

meginþemun í bókinni og þá niðurstöðu sem lesa má út úr henni hversu mikilvægt er að 

virða sjónarhorn barnsins í daglegu lífi leikskólans og hvert hlutverk leikskólakennarans 

er til að passa upp á það. Bókin gaf mér tækifæri til að skerpa kennslufræðilega sýn 

mína á hlutverki kennarans og gerð hennar hefur opnað mér nýjan skilning á stöðu 

barnsins í menntaheimspeki John Dewey, á þeirri sýn sem hann kynnir okkur um börn í 

samfélagi og skóla.  
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Inngangur 

Ritgerð þessi er gerð út frá barnabók sem ég skrifaði. Bókin er þroskasaga drengs sem á 

í erfiðleikum með að hemja skap sitt en með aðstoð kennara síns verður hann 

meðvitaður um reiðina sem býr innra með honum. Hann fer að sjá þessa reiði sem 

sjálfstætt afl. Þó drengurinn sé aðalsögupersóna sögunnar þá er hlutverk kennarans í 

framvindu hennar ekki síður mikilvægt og í bókinni reyni ég að varpa ljósi á hvers mega 

sýn um velferð barna í tilfinningalegum vanda rétt viðbrögð kennara. Í greinagerð minni 

um bókina kemur fram sú sýn sem ég hef á hlutverk kennarans í tilfinningalegu 

þroskaferli söguhetjunnar og samsvörun eða tengsl hennar við fræðikenningar um efnið 

og sérstaklega þá heimspekilegu sýn sem John Dewey hafði á barnið.  

     Hver kennari hefur sína eigin hugmyndafræði og kennslufræðileg sjónarmið. Ef það 

væri ekki þannig væri eflaust allt skólastarf mjög einfalt og ekki eins fjölbreytilegt og 

margþætt og það er í dag. Sjálf er ég heilluð af því hversu mikil áhrif við getum haft á 

nám barna og líf jafnvel með stöku viðbrögðum okkar við sýnilegum vanda þeirra, hvað 

þá með allri framkomu og samskiptum við þau. Hver áhrif viðbragða okkar við vanda 

þeirra verða tel ég að geti farið eftir sýn okkar á barnið og hlutverk okkar sem kennara 

og hversu vel við höfum lagt okkur eftir kenningum hugsuða sem geta skerpt hana og 

dýpkað. 

     Sjálf hef ég fundið í John Dewey og John Locke slíka hugsuði og leiðarljós, þótt þeir 

séu um margt ólíkir enda uppi á ólíkum tímum og ólíkri menningu og aðstæðum um 

margt. Locke hélt því fram að barnið fæddist sem „óskrifað blað“ og það væri svo af 

samspili umhverfis og erfða hvernig barnið mótaðist. Dewey hélt því fram að barnið 

lærði með því að takast á við hlutina þ.e. „learning by doing“.  

     Þótt þeir setji hugmyndir sínar fram með ólíkum hugtökum og skírskotun til ólíkra 

þjóðfélags- og kennsluhátta þá eiga þeir það sameiginlegt að telja að barn þroskist við 

þetta virka samspil milli fólks og umhverfis, af reynslu sinni mótist það til menntunar 

þótt þeir hafi ólík kennslufræðileg módel í huga um að koma þeirri reynslu í kring. 

     Hlutverk leikskólakennarans er að stuðla að samfellu í menntandi reynslu hvers 

barns, þ.e. samfellu í námi þess. Ég tel að hugmyndir John Deweys um hvernig hægt sé 

að ná þessari samfellu séu raunhæfari í samfélagi nútímans en þær sem John Locke bar 

fram í sinni tíð. Leikskólakennarar eru að hjálpa börnum að feta sín fyrstu skref í 

skólakerfinu þar sem leikskólinn er nú viðurkenndur sem fyrsta skólastig. Ég mun í 
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ritgerðinni reyna að draga fram í hverju mikilvægi leikskólakennarans liggur á þessari 

vegferð þeirra og hvernig hann getur gert jafnvel erfiða reynslu þeirra menntandi fyrir 

þau.  

     Reynsla er ekki sjálfkrafa menntandi og það væri misskilningur að halda að 

menntandi reynsla fáist bara með því að láta nemendur fást við einhver ný viðfangsefni. 

Miklu fremur menntast börn við það að verða leiknari og eiga auðveldara með að fást 

við hluti sem þeir þekkja fyrir. Því kemur það á hlut kennarans að velja hluti innan 

ramma þeirrar reynslu sem er fyrir hendi og og leggja fram ný viðfangsefni sem víkka 

reynslusvið nemenda með því að örva nýja skoðunarhætti og skynsamlegt mat. Órofið 

samhengi í þroska nemenda verður stöðugt að vera kjörorð kennarans (John Dewey, 

1996: 39). Það segir sig sjálft að ef barn kann ekki að telja uppá 10 þá er ekki hægt að 

kenna því samlagningu og frádrátt. Við þurfum að byrja á grunninnum og byggja ofan á 

hann.Væri hægt að tengja það að mörgu leytið við þroskasvæði Vygotskys (ZPD: Zone 

of proximal development). 
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Barnabókin 

Bókin fjallar um 5 ára gamlan dreng, hann Bjarna, sem á frekar erfitt uppdráttar í 

leikskólanum. Hann þarf að takast á við miklar breytingar heimafyrir, pabbi hans er 

atvinnulaus og móðir hans vinnur tvöfalda vinnu. Hann sér móðir sína sjaldan og pabbi 

hans er mjög þungur í skapinu og fær Bjarni að finna vel fyrir því. Honum finnst eins og 

hann geti ekki talað við neinn, eins og hann sé einn í heiminum. Hann finnur fyrir 

mikilli gremju og reiði og fær útrás fyrir tilfinningar sínar á leikskólanum þar sem hann 

er leiðinlegur við hina krakkana, stríðir þeim og lemur. Hann verður ómannblendinn og 

reynir að útiloka sig frá hinum börnunum.  

     Einn daginn meiðir hann eitt barnið á leikskólanum illa. Kennari hans tekur hann tali 

um atvikið. Hann vinnur traust Bjarna og þeir ná að ræða málin. Bjarni segir 

kennaranum af allri þessari reiði sinni og kennarinn aðstoðar hann. Kennarinn sýnir 

honum hvernig hægt sé að fá útrás fyrir tilfinningar sínar án þess að lemja, stríða og 

útiloka sig frá öllum. 

     Bókin er hugsuð fyrir elstu börn leikskóla og 1.bekk grunnskóla, þ.e. 5-6 ára gömul 

börn. Þetta er tilfinningaleg þroskasaga því Bjarni lærir með hjálp kennara síns  hvernig 

hægt er að hafa stjórn á reiði sinni og hversu mikilvægt er að tala um tilfinningar sínar. 

Bjarni fer að líta á reiðina sem sjálfstætt afl sem hann verður að læra að beisla. Hlutverk 

kennarans skipar stóran sess í bókinni því það er hann sem hjálpar Bjarna út úr þeim 

vítahring reiði og viðbragða annarra við vonskufullri framkomu hans sem hann hafði 

lokast inn í.  

 

Sjónarhorn barnsins 

Þau breyttu viðhorf til barna sem mótast hafa í upphafi 21.aldarinnar má setja undir hatt 

síðtímahugmynda um börn og bernsku. Þessar hugmyndir ögra og setja spurningamerki 

við viðteknar skoðanir á börnum og bernskunni og leggja áherslu á uppstokkun gamalla 

reglna og viðhorfa. Í þeim felst endurmat á hlutverki fullorðinna í lífi og námi barna 

með áherslu á tengsl og gagnkvæm samskipti. Í þeim felst endurskoðun á kenningum og 

niðurstöðum rannsókna í þróunarsálfræði um þroska barna og ofan á þær byggt þannig 

að til varð ný þekking (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008: 22). 
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Það sem einkennir síðtímahugyndir um börn og bernskuna er m.a.: 

-Bernskan er mótuð af aðstæðum í þjóðlífi, bæði samtímans og liðinna 

tíma. Lögð er áhersla á það félags- og menningarlega samhengi sem 

börn alast upp í og hvernig umhverfið mótar börnin og þau móta 

umhverfið sitt. 

-Mannleg samskipti þungamiðjan, þ.e. samskipti milli barna, foreldra, 

kennara og samfélagsins. 

-Nám barna fari fram í félags- og menningarbundnu samhengi 

(Vygotsky og félagsleg hugsmíðahyggja). 

-Börn læri í samvinnu við aðra og hlutverk fullorðinna og annarra 

barna í námi afar mikilvægt. 

-Nám ekki einstaklingsbundið vitrænt ferli sem á sér stað í höfði 

barnsins heldur krefst nám samvinnu og samskipta. Barnið lærir og 

skapar þekkingu í samvinnu og samskiptum við aðra. 

-Lögð áhersla á margbreytileika og einstaklingsmun. 

-Raddir barna margar og mismunandi og viðhorf þeirra margbreytileg. 

-Líta á styrkleika barna fremur en takmarkanir.  

-Í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins(1989) eru börn viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með 

eigin réttindi. 

-Börn eru sérfræðingar í eigin lífi með eigin áhugamál og því best að 

komast að sjónarmiðum þeirra hjá þeim sjálfum. 

 

(Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008: 23). 

 

     Allt það sem nefnt hefur verið hér á undan sýnir fram á mikilvægi þess að barnið fái 

að upplifa sig sem fullgildan lýðræðisþegn. Þau hafa rétt á því að hafa eitthvað til 

málanna að leggja. 

     Börn fæðast ekki inní þennan heim fullmótuð, þau eru brothætt og það skiptir máli 

hvernig hlúð er að þeim. Ef þau eru vanrækt og hunsuð geta farið að myndast sprungur 

en ef vel er hlúð að þeim, hvort sem það eru foreldrar eða kennarar þá verða þau 
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vonandi sterkari fyrir vikið. Sumir eðlisþættir hafa meiri möguleika en aðrir til að verða 

ríkjandi í fari hvers einstaklings en hvernig þeir þróast fer eftir persónuleika viðkomandi 

einstaklings hvaða áhrifum hann verður fyrir í umhverfi sínu og hvernig hann bregst við 

þeim. Við mótumst ekki nema í gangverkandi skiptum einstaklings og umhverfis. Hver 

einstaklingur verður að laga sig að öðrum og lúta að þeim reglum sem mannlegt 

samfélag krefst. Þroski einstaklinga er ekki síður fólginn í því hvernig honum tekst að 

viðhalda og efla einstaklingseðli sitt sem gerir hann færari í því að vera samfélagsvera 

(Gylfi Ásmundsson, 1974: 181). 

    Oft hefur verið sagt að börn læri það sem fyrir þeim er haft. Ég vil að hluta til trúa 

því. Börn líta á framkomu og viðmót fullorðinna og móta eigin hegðun út frá því. Ég 

hafði það hugfast þegar ég skrifaði söguna Með hnefann að vopni. Bjarni, 

aðalsögupersónan, fylgdist með framkomu föður síns, hvernig hann talaði við Bjarna, 

umgekkst hann o.s.frv.. Í flestum tilfellum sárnaði Bjarna, hann vissi innst inni að svona 

hegðun væri ekki réttlætanleg. Samt sem áður apaði hann eftir föður sínum á 

leikskólanum með köldu viðmóti, dónaskap og jafnvel ofbeldi. Það sýnir að við þurfum 

að hugsa út í framkomu okkar við börnin og hvernig við umgöngumst þau. Því við 

viljum ekki færa okkar slæmu mannkosti yfir á börnin. 

     Elizabeth Hurlock segir að u.þ.b. þegar forskólaaldri ljúki, fækki hræðsluefnum 

barna mikið og hræðslan verði ekki eins djúptæk eða yfirþyrmandi. Samkvæmt henni 

nær fjöldi reiðikasta hjá börnum hámarki um 3 ára aldurinn en fer síðan jafnt og þétt 

minnkandi þó svo strákum gangi jafnaðarlega hægar að stilla sig en stelpum (Sigurjón 

Björnsson, 1974: 89). 

 

Hvert er hlutverk leikskólakennarans? 

Mikill viðsnúningur hefur orðið á afstöðu kennara til kennarastarfsins og hlutverk 

kennarans í menntun barna. Hér áður fyrr skipti það mestu fyrir kennara að börnin væru 

undirgefin þeim og skyldu þegja og hlusta á það sem kennarinn hafði að segja. Viðhorf 

okkar kennara til barna og bernskunnar er mikilvægur áhrifaþáttur við mótun 

skólastarfs. Sú sýn sem við höfum á börn og bernskuna endurspeglast í stefnumótun í 

málefnum ungra barna, hvernig rannsóknir eru unnar með börnum, hvernig þau eru 

kynnt í fjölmiðlum, bókmenntum og listum (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir 2008: 24). 
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     Nú til dags er litið á kennarann sem stjórnanda félagshóps í vitsmunanlegum efnum. 

Hann er stjórnandi, ekki í krafti opinberrar stöðu heldur vegna víðtækari og dýpri 

þekkingar og þroskaðrar reynslu. Það er hins vegar misskilningur og í raun kjánalegt að 

líta svo á að til þess að nemendur fái frelsi í námi sínu að þá þurfi kennari að afsala sér 

allri stjórn (John Dewey, 2000: 321). 

    Eva Johansson gerði rannsókn í sænskum leikskólum árið 2004 þar sem niðurstöður 

sýna hvernig sýn starfsfólksins á börn og nám þeirra endurspeglast í námsumhverfinu 

og samskiptum við börnin. Hún flokkaði leikskólana í þrennt: 

1) Stöðugt leikskólaumhverfi þar sem gagnvirk samskipti fóru fram, litið á börn 

sem samborgara og starfsfólkið bar virðingu fyrir börnunum og hafði trú á 

hæfni þeirra til að hafa áhrif á eigið nám. 

2) Óstöðug leikskólaumhverfi þar sem hinir fullorðnu töldu sig vita betur, sýn á 

nám tengdist hugmyndum um þroska barna. 

3) Stýrandi leikskólaumhverfi þar sem litið var á börnin sem óskynsöm og því 

álitið nauðsynlegt að beita umbun og refsingu til þess að þau lærðu. 

(Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008: 25). 

 

Eins og ég hef áður komið inná hafa kennarar e.t.v. ekki eina sýn á börn og oft er 

hugmyndafræðin og viðhorfin sem liggja að baki athöfnum og starfsháttum kennara 

ómeðvituð og dulin. Bandaríski menntunarfræðingurinn Elliot Eisner (1994) talar um að 

skólar kenni ýmislegt sem kennarar gera sér ekki grein fyrir að verið sé að kenna 

(Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008: 27). 

     Hlutverk okkar leikskólakennara er margþætt en felst fyrst og fremst í því að fylgjast 

með nýjungum og miðla þekkingu. Kennari vinnur mjög náið með börnum og því 

skiptir miklu að hann sé góð fyrirmynd í starfi með þeim. Litið er á leikskólakennara 

sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og samstarfsfólks. Honum ber að sjá til þess 

að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að 

börn fái notið bernsku sinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 22).  

     Það er í okkar mannlega eðli að hugsa oft á tíðum í öfgafullum andstæðum og setja 

skoðanir okkar fram sem annaðhvort-eða og sjáum enga möguleika þar á milli.  
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Saga kennslu og menntunafræða einkennast einmitt af tveimur andstæðum hugmyndum: 

1. Menntun er þroski sem kemur innan frá. 

2. Menntun er mótun sem kemur utan frá, byggist á meðfæddum hæfileikum 

eða fólgin í því að sigrast á meðfæddum hneigðum og setja í þeirra stað 

venjur sem mótast við ytri þrýsting. 

(John Dewey, 1996: 1). 

 

Sú skoðun að öll menntun eigi sér stað með tilstyrk reynslu merkir ekki að öll reynsla 

stuðli að sannri eða góðri menntun. Dewey segir að reynsla og menntun sé ekki hægt að 

leggja að jöfnu því sum reynsla er neikvæð í menntunarlegu tilliti (John Dewey, 1996: 

6).  

     Þetta kann að vera rétt og er auðvitað sjálfkrafa rétt en neikvæð reynsla skilgreinist 

af neikvæðum menntunarlegum áhrifum hennar. Á hinn bóginn álít ég að kennari hafi 

möguleika á því að breyta neikvæðri reynslu í jákvæða með viðbrögðum sínum. Með 

viðeigandi starfsaðferðum mætti nýta slíka reynslu á uppbyggilegan hátt svo hún verði 

barninu til framdráttar. Ekki endilega í menntunarlegum tilgangi beinlínis en að styrkja 

barnð félagslega eða á öðrum sviðum. Það myndi á endanum hjálpa barninu hvort sem 

það væri í námi eða lífinu sjálfu. 

     Kennarinn verður að vera vakandi fyrir öllum gerðum líkamlegrar tjáningar á 

hugarástandi – undrun, leiðindum, snilldartökum, fyrir því að hugmynd kviknar, 

uppgerðareftirtekt, tilhneigingu til að láta á sér bera, til að drottna yfir umræðu vegna 

sjálfsálits og þar fram eftir götunum. Hann verður ekki einungis að gera sér ljósa 

merkingu orðanna sjálfra heldur líka merkingu þeirra sem vísbendingu um hugarástand 

nemandans, m.a. hversu vel hann tekur eftir og skilur (John Dewey, 2000: 232). 

     Reyndur kennari sagði eitt sinn við mig: „Þegar þú talar við barn, ímyndaðu þér þá 

barnið metrinum hærra“. Það sem hann átti við með því var að minna á mikilvægi þess 

að tala við börnin á jafnréttisgrundvelli. Þegar við tölum stöðugt niður til barna hvernig 

í ósköpunum eiga þau þá að læra af reynslunni?  

     Í sögunni kom kennari Bjarna, hún Peta, og talaði við hann eftir að Bjarni hafði 

slasað Pétur. Í þeim aðstæðum talaði hún við Bjarna sem jafningja. Hún spurð hvernig 

hann gæti bætt fyrir mistök sín, hvað hann gerði rangt o.s.frv.. Hún hélt ekki reiðilestur 

yfir Bjarna heldur reyndi hún að fá hann til að hugsa virkilega út í það sem hann hafði 

gert. 
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Mín sýn á hlutverk kennara 

Mig hefur ekki alltaf langað að verða kennari. Ég hugsaði um að verða ljósmóðir, 

hárgreiðslukona, tannsmiður og hvaðeina. Þessi áhugi minn á leikskólakennarastarfinu 

er hugsanlega sprottinn af því að ég átti ekki góða skólagöngu í æsku. Leikskólaár mín 

voru hins vegar góð, þau ár sem ég man úr leikskóla, voru gleðitími. Í ljósi þeirra sá ég 

síðar hversu djúpstæð áhrif í lífi barna við getum haft sem kennarar. 

     Öll mín grunnskólaár mín sætti ég einelti þar sem fundin voru minnstu atriði til að 

stríða mér á. Nú á fullorðinsárum hef ég hugsað mikið um það hvernig kennararnir 

brugðust við þessu einelti. Sumir kusu að hunsa það á meðan aðrir reyndust mér vel. 

Samt sem áður fór ég að velta því fyrir mér að enginn aðstoðaði þá sem stóðu fyrir 

eineltinu. Þeir voru skammaðir oftast nær en það var bara sem olía á eldinn og gerði 

stríðnina oftast meiri. 

     Ég fór því að hugsa af hverju þessir einstaklingar fengu enga aðstoð. Því ég neita að 

trúa því að börn séu svona vond að eðlisfari. Ég tel að einhver dýpri ástæða búi að baki,  

til dæmis mikil reiði, sársauki eða hreinlega vonleysi. Ég álít eina af okkar 

grunnskyldum í starfi vera þá að hlúa að þessum einstaklingum og beina þeim á rétta 

braut.  

     Sem kennari á yngstu deild fylgist ég mikið með hvernig börn bregðast við hinum 

ýmsu félagslegu áskorunum og er til staðar ef ég sé að það þarf að aðstoða þau. Ég tel 

að góður félags- og tilfinningalegur þroski sé meginforsenda fyrir góðu og farsælu 

námi, þar sem tekið er tillit til hvers barns fyrir sig og nám þess unnið og mótað út frá 

því. 

      Að sjálfsögðu erum við öll mannleg. Í hita leiksins á ég það til að reiðast og skamma 

börnin án þess að skoða nógu vel þeirra hlið á málinu. Stundum er það gott og gilt en 

oftast nær er betra að fá börnin til að færa rök fyrir máli sínu, ræða málið og stuðla 

þannig að þau læri af reynslunni. Þetta veit maður allt saman og þarf að vera stöðugt á 

tánum þegar við lendum í slíkum aðstæðum. Þó svo við bregðumst ekki alltaf hárrétt við 

má alltaf gera betur næst. Batnandi mönnum (kennurum) er jú best að lifa. Ég reyndi að 

koma því örlítið á framfæri í sögunni, því Bjarni hafði oft gert eitthvað af sér í sögunni 

áður en kom að slysinu með Pétur. Þar voru kennararnir mjög reiðir og hentu honum 

samstundis í skammakrókinn sem margir vilja líta á sem hentuga aðferð til að aga börn.  

Kennararnir ræddu aldrei við Bjarna til að fá hans hlið á málinu heldur var honum 

samstundis refsað og málið þannig talið afgreitt. Það var því í rauninni ekki fyrr en Peta 
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kom og ræddi við Pétur, fékk hans hlið á málinu og ræddi við hann sem jafningja. Þá fór 

Bjarni að vinna úr öllum þessum tilfinningum sínum. 

 

Lærdómurinn sem draga má af sögu Bjarna í ljósi kenninga           

John Dewey 

Sannleikurinn er sá að Dewey aðhylltis hvorki barnhverfa né kennaramiðaða kennslu, 

þ.e. kennslu þar sem kennarinn er sá sem öllu sem ræður heldur það aðhylltist hann það 

sem hann kallaði sjálfur samfélagshverfan skóla. Hann lagði mikla áherslu á samfélag 

og samvinnu og er það eins og rauður þráður í gegnum allt það sem hann skrifar um 

skóla- og menntamál. Barnið er í vissum skilningi aðalatriðið í skólastarfinu en ekki 

sem einangraður einstaklingur heldur sem hluti af félagshóp þar sem nemendur vinna 

saman að sameiginlegum verkefnum undir handleiðslu og stjórn kennara. Hinn 

svokallaði framstefnuskóli Deweys snerti þá meginreglu að finna námsefni sem væri 

innan reynslusviðs nemenda (John Dewey, 1996: 19). 

     Hugtakaþrennan hans fræga, samfella, samspil/víxlverkun og aðstæður eru 

meginhugtök í heimspeki Dewey‘s almennt og þó sérstaklega í menntunarsamhengi.  

Dewey notaði hina svonefndu samfellureglu sem mælikvarða til að greina á milli 

„menntandi reynslu“ og annara tegunda reynslu. En þar sem samfellureglan á með 

einhverju hætti við í öllum reynslutilvikum er kennurum sá vandi á höndum að búa 

nemendum umhverfi þar sem þeir geta öðlast „rétta“ tegund reynslu. Það er svo á 

hlutverk kennaranna komið að hafa þekkingu og þroska til að meta hvaða 

reynsluskilyrði stuðla að menntun. Því má segja að það sé mun erfiðara hlutverk sem 

bíður þeirra heldur en fyrirfinnst í hinni gömlu skólagerð (John Dewey, 1996: XI). 

     Bakgrunnur hvers nemanda er ólíkur og mótar hann eftir upplifunum sínum. 

Einhverskonar samfella er í öllum tilvikum, þegar við veitum eftirtekt hinum ólíku 

myndum sem samfella í reynslunni fram í að við fáum grundvöllin til að greina á milli 

reynslutilvika. Það að þroskast, ekki aðeins líkamlega heldur einnig vitsmunalega og 

siðferðilega, er eitt dæmi um samfelluregluna (John Dewey, 1996: 13). 

     Eins og í bókinni, Bjarni upplifir vissa höfnun frá föður sínum og því gerir hann slíkt 

hið sama á leikskólanum í samskiptum við hin börnin. Það er oft sagt að börn læri það 

sem fyrir þeim er haft og Bjarni sýnir því þessa framkomu á leikskólanum því hann 
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upplifir hana sjálfur heimafyrir. En með aðstoð kennara síns lærir hann að þróa þessa 

framkomu sína og lærir að hún sé ekki rétt.  

     Sérhver reynsla er hreyfiafl og gildi hennar er aðeins metið út frá því hvert hún 

stefnir og að hverju. Því meiri reynsluþroski eða lífsreynsla sem sá fullorðni hefur sem 

uppalandi eða kennari gerir hann færan um að leggja mat á hverja athöfn barns sem hinn 

þroskaminni er ófær um. Hlutverk kennarans er að vera dómbær á hvaða viðhorf stuðla 

að áframhaldandi þroska og hver hamla gegn honum. Reynslan á sér nefnilega ekki bara 

stað innra með einstaklingi. Sérhver ósvikin reynsla á sér líka virka hlið sem breytir að 

einhverju marki hinum hlutlægu reynsluskilyrðum (John Dewey, 1996: 15). 

     Öll venjuleg reynsla er samspil tveggja skilyrða, þ.e. ytri og innri skilyrða. Hvort 

sem það er í sameiningu eða víxlverkun. Í hinum hefðbundna skóla hér áður fyrr var 

ekki að lagt væri ekki áherslu á ytri skilyrðin sem eiga þátt í að stjórna reynslunni heldur 

hirti hann svo lítið um innri þættina sem ákveða líka hvers konar reynslu nemendur fá. 

Því braut hann gegn samspilsreglunni frá annarri hliðinni. Reynsla er samt sem áður 

alltaf það sem hún er vegna þess að víxlverkun eða viðskipti eiga sér stað milli 

einstaklings og þess sem þá stundina myndar umhverfi hans, hvort sem það er fólk, efni, 

atburður, leikföng o.s.frv. (John Dewey, 1996: 18). 

     Í bókinni reyni ég að sýna fram á hvernig nýta megi reynslu Bjarna heimafyrir í 

leikskólanum. Reynslan sem hann öðlast með vissri vanrækslu af hálfu föður hans má 

yfirfæra í leikskólann svo hægt sé að nýta hana á uppbyggilegan hátt. Bjarni fór að sýna 

sömu hegðunarmunstur á leikskólanum og hann upplifði heimafyrir frá föður sínum. En 

með íhlutun kennarans þá náði hann að nýta reynslu sína til góðs. Hann lærði að vinna á 

reiði sinni og erfiðum tilfinningum og fór að miðla reynslu sinni til einstaklinga sem 

hann sá að áttu í sömu erfiðleikum. Þar má vel sjá ytri og innri skilyrðin, þ.e. þessi 

víxlverkun sem á sér stað milli einstaklings og þess sem myndar umhverfi hans þá 

stundina. Jafnframt er hægt að nýta það sem börn hafa upplifað áður, eins og sú 

framkoma sem Bjarni fékk frá föður sínum heimafyrir, og yfirfæra það svo það verði 

börnunum til framdráttar. 

     Frumreglurnar tvær, samfella og samspil má ekki aðskilja. Þær grípa hvor í aðra og 

tengjast, mætti segja að þær væru einskonar langskurður og þverskurður af reynslunni. 

Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum en vegna samfellureglunnar flyst eitthvað frá 

hinum fyrri aðstæðum til hinnar síðari.  Samfella og samspil í gagnkvæmum tengslum 

sýna fram á mælikvarðann á uppeldis- og menntunargildi tiltekinnar reynslu. 
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Einstaklingurinn sem er þáttur í samspilinu er það sem hann er á hverjum tilteknum 

tíma. Það er aftur á móti hinn þátturinn, hin hlutlægu skilyrði sem kennarinn hefur að 

einhverju marki tök á að skipuleggja og stjórna. Þar væri t.d. hægt að nefna efniviðinn 

sem nýttur væri eða aðstæðurnar sem hann myndi notast við. En með þessum hlutlægu 

skilyrðum er verið að tala um að kennarinn hafi tök á því að hafa bein áhrif á reynslu 

annarra, og þar á meðal þeirri menntun sem þau fá. Jafnframt merkir samfellureglan, út 

frá skólastarfinu að taka verður tillit til framtíðarinnar á hverju stigi menntunarferlsins. Í 

vissum skilningi ætti hver reynsla að gera eitthvað til að búa einstakling undir dýpri og 

víðtækari reynslu síðar (John Dewey, 1996: 19-21). 
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Lokaorð 

Hér hef ég reynt að sýna fram á mikilvægi kennarans í skólastarfinu, sama á hvaða 

skólastigi það er. Minn hugur liggur fyrst og fremst hjá leikskólakennurunum því þeir fá 

til sín ómótaða einstaklinga. Það er því í þeirra verkahring að leiða börnin á réttan veg 

svo það stuðli að farsælu og góðu námi. Ávallt þurfa kennarar að hugsa út í starf sitt 

með framtíðarmarkmið í huga, þ.e. hvort það sem tekið er fyrir hendur komi til með að 

nýtast barninu í framtíðinni. 

     Sjálf hef ég velt fyrir mér hversu mikil áhrif félagsþroski hefur á nám barna. Því 

alveg sama á hvaða skólastigi við erum þá lærum við mikið í gegnum samvinnu við 

aðra. Ef við erum sjálflæg og getum ekki sett okkur í spor annarra og unnið í 

sameiningu með öðrum þá tel ég okkur ekki í góðum málum.  

     Dewey aðhylltist ekki þær starfsaðferðir að kennarinn væri sá sem öllu réði heldur 

aðhylltist hann samfélagshverfan skóla. Hann lagði mikla áherslu á samfélag og 

samvinnu, þar sem barnið er aðalatriðið í skólastarfinu. Ekki sem einangraður 

einstaklingur heldur sem hluti af félagahóp þar sem nemendur vinna saman að 

sameiginlegum verkefnum undir handleiðslu og stjórn kennara ( John Dewey 1996: 19). 

     Það er því mikilvægt fyrir kennara að vera til staðar fyrir nemendur sínar og bregðast 

við þeim vandræðum sem gætu átt sér stað í félagahópnum. Aftur á móti þarf kennarinn 

líka að líta á hvern einstakling fyrir sig og sjá hvernig hann starfar í slíkum hóp og hvort 

hann eigi við einhverskonar vandamál að stríða.  

     Eftir að hafa unnið þessa ritgerð og kynnt mér fræði John Dewey nánar þá tel ég að 

fagleg sýn mín sem kennara hafi þróast. Það er dagamunur á okkur öllum og ég fylgist 

mun meira með dagsformi hvers barns nú en áður. Ég verð fljótt vör við að ef börnin eru 

reið, pirruð eða leið til lengdar og þá spyr ég foreldrana um leið. Gott dæmi um þetta er 

að ég varð vör við að ein stelpan á deildinni minni sem er ávallt mjög glaðlynd og góð, 

varð allt í einu mjög hlédræg og vælin. Ég fylgdist með henni í nokkra daga þar til ég 

ákvað að tala við mömmu hennar. Þar kom í ljós að pabbi hennar var erlendis að vinna 

og var búinn að vera þar í þó nokkurn tíma, einnig voru þau að standa í flutningum. 

Þannig það var nóg í gangi hjá stelpunni en þegar ég vissi af þessum breytingum þá 

ákvað ég að bregðast fljótt við því. Ég fór að ræða við hana um nýja húsið, hvað væri 

gaman að fá nýtt herbergi og þegar pabbi hennar kæmi heim þá gæti hann skoðað það. 

Þar gerði ég þessar breyttu aðstæður mun meira spennandi og ekki eins ógnvænlegar og 

hún var að ímynda sér. Þar sá ég hversu mikilvæg viðbrögð okkar eru sem kennara og 
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hvernig við bregðumst við. Því það sem börnin upplifa heima hjá sér taka þau með sér í 

skólann, sama á hvaða skólastigi það er. Það eru svo viðbrögð okkar kennaranna sem 

skipta máli því við getum hjálpað þeim að takast á við hlutina og oft í samráði við 

foreldra. 
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