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Ágrip		

Í	 þessari	 ritgerð	 eru	 skoðuð	 þau	 skil	 sem	 jafnan	 eru	 dregin	 á	milli	 þekkingar	 um	 börn	 og	
tilfinninga,	eða,	í	víðara	samhengi,	þess	sem	við	vitum	eða	getum	vitað	um	barn	og	þess	sem	
barnið	að	öðru	leyti	er	okkur.	Ritgerðinni	er	ekki	beint	gegn	vísindum	um	börn	né	er	henni	á	
neinn	hátt	ætlað	að	 sá	efasemdum	um	gildi	 staðreynda	og	 leitar	okkar	 að	 staðreyndalegri	
þekkingu	um	börn.	Henni	er	hins	vegar	ætlað	að	 fylgja	eftir	með	heimspekilegri	 rannsókn,	
þeirri	 þversögn	 að	 við	 syrgjum	 börn	 sem	 við	 þekkjum	 við	missi	 þeirra	 en	 ekkert	 af	 þeirri	
vísindalegu	þekkingu	heimsins	um	börn	sem	við	höfum	aflað	okkur	vekur	hjá	okkur	þá	sorg.		

Ritgerðin	er	um	ástina	sem	við	berum	í	brjósti	til	barna	okkar.	En	í	stað	þess	að	líta	á	hana	
sem	 huglægt	 einkamál	 okkar	 andspænis	 hlutlægri,	 vísindalegri	 eða,	 almennt	 séð,	
staðreyndalegri	þekkingu,	þá	skoðum	við	ást	okkar	á	barni	sem	þekkingu	okkar	um	það	barn.	
Ekki	einungis	að	hún	opni	augu	okkar	fyrir	staðreyndum	sem	annars	væru	okkur	huldar	heldur	
að	hún	gefi	staðreyndum	aukið	eða	annað	þekkingarlegt	gildi	en	þær	hafa	án	hennar.	

Með	viðspyrnu	 í	hugmyndum	Neil	Nodding,	Martin	Roland,	Martin	E.	Marty,	Arnold	H.	
Modell,	Michel	Foucault,	Viktor	Frankl	og	fleiri	er	því	haldið	fram	í	þessari	ritgerð	að	ást	á	barni	
sé	ekki	einkamál	ástvina	sem	hennar	vegna	vænti	alls	góðs	fyrir	börn	sín	hjá	fagaðilum	sem	
koma	að	umönnun	þeirra	á	grundvelli	vísindalegrar	þekkingar	heldur	sé	það	mikilvægur	þáttur	
í	fagmennsku	þessara	aðila	að	þeir	séu	móttækilegir	fyrir	þeirri	þekkingu	sem	í	ástinni	er	fólgin.	
Hvernig?	Með	því	að	þykja	vænt	um	börnin	sem	væru	þau	þeirra	eigin?	Varla	eins	og	væru	þau	
„þeirra	eigin“,	en	með	því	að	láta	hrífast	af	ást	ástvina	barnanna	á	þeim.		

Slík	afstaða	er	vissulega	fyrir	hendi	í	menningu	okkar	og	tilheyrir	sjálfsögðum	samskiptum	
og	tengslum	fólks,	en	hún	er	einkennilega	 fjarverandi	 í	námi	þeirra	 fagstétta	sem	koma	að	
uppeldi	 og	 menntun	 barna.	 Það	 er	 niðurstaða	 þessarar	 rannsóknar	 að	 þar	 séum	 við	 að	
vanrækja	mikilvægan	þátt	í	fagmenntun	þeirra.	
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Formáli	

Þessi	 ritgerð	 er	 14	 ETCS-eininga	 lokaverkefni	 höfundar	 til	 BA	 gráðu	 í	 uppeldis-	 og	
menntunarfræði	við	Háskóla	Íslands.	Það	var	í	fæðingarorlofinu	mínu	sem	ég	fann	fyrir	löngun	
til	að	gera	eitthvað	allt	annað	en	ég	hafði	gert	í	mörg	ár	í	starfi	hjá	fjölmiðlafyrirtæki.	Þetta	
nám	varð	fyrir	valinu	og	fer	ég	stolt	frá	því	og	hver	veit	hvert	það	leiðir	mig.	Þegar	kom	að	því	
að	velja	viðfangsefni	fyrir	þetta	verkefni	þá	leitaði	hugurinn	um	víðan	völl.	Ég	valdi	að	lokum	
það	sem	stendur	mér	næst,	ást	móður	á	barni	sínu,	því	ást	mín	á	barninu	sem	situr	í	fangi	mínu	
á	 meðan	 ég	 skrifa	 þessar	 síðustu	 línur	 ritgerðarinnar	 er	 í	 senn	 það	 dularfyllsta	 og	 það	
mikilvægasta	sem	hefur	gerst	í	lífi	mínu.	

	 Ritgerðin	var	unnin	undir	 leiðsögn	Gunnlaugs	Sigurðssonar	og	færi	ég	honum	mínar	
bestu	þakkir,	ekki	bara	fyrir	góða	leiðsögn	heldur	einnig	fyrir	jákvæðni	og	góðan	stuðning	frá	
upphafi,	 alveg	 yndislegur	 maður.	 Miklum	 þökkum	 vil	 ég	 beina	 til	 unnusta	 míns,	 Péturs	
Valmundarsonar,	 fyrir	 að	vera	 kletturinn	minn	 í	 gegnum	þetta	nám	og	að	 lokum	 til	 dóttur	
minnar,	Jóhönnu	Rakelar,	fyrir	að	vera	í	 ljósið	í	 lífi	mínu	sem	hvetur	mig	áfram	að	vera	góð	
fyrirmynd.	

Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,http://www.hi.is/is/haskolinn	
/sidareglur)	 og	 fylgt	 þeim	 samkvæmt	bestu	 vitund.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	ég	hef	 sótt	 til	
annarra	eða	fyrri	eigin	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	sjálf	ábyrgð	á	því	
sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

	

	

Reykjavík,	8.	maí	2018	
	

	_________________________________		
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1 Inngangur		

(Fyrst	nokkur	aðfaraorð)	

Eftir	að	dóttir	mín	er	sofnuð	á	kvöldin	finn	ég	fyrir	tómleika	og	líkt	og	söknuði.	Mér	

til	hugarhægðar	fletti	ég	þá	iðulega	í	gegnum	myndaalbúm	með	gömlum	og	nýjum	

myndum	af	henni	og	rifja	upp	með	manni	mínum	allt	það	dásamlega	í	fari	hennar	

og	það	nýjasta	sem	hún	tekur	upp	á	að	gera	og	segja.	Við	byrjuðum	snemma	að	

segja	alltaf	við	hana	þegar	hún	fer	að	sofa:	„Ég	elska	þig!“,	og	það	var	með	því	

fyrsta	sem	hún	sagði	við	okkur,	kannski	án	þess	að	þekkja	þá	djúpu	merkingu	sem	

við	leggjum	í	þessi	orð	okkar,	en	þetta	munum	við	halda	áfram	að	segja	við	hana	

á	hverju	kvöldi	og	einn	daginn	mun	hún	vita	nákvæmlega	hvað	við	meinum	með	

þessum	yfirlætislausu	orðum	meðal	allra	annarra	orða,	vegna	þess	að	það	er	það	

sem	hún	hefur	með	margvíslegum	öðrum	hætti	fundið,	að	við	elskum	hana	meira	

en	nokkur	orð	fá	lýst.		

Alveg	 frá	 12	 vikna	 meðgöngu	 þegar	 venjan	 er	 að	 tilkynna	 að	 maður	 sé	

barnshafandi	koma	endalaus	ráðin	frá	sérfræðingum	og	reynsluboltum	í	faginu	um	

það	hvernig	best	sé	að	gera	þetta	og	gera	hitt.	Minna	er	 farið	út	 í	hvað	það	sé	

manni	að	vera	foreldri	manneskju	á	 leið	út	 í	þennan	stóra	heim.	Það	er	kannski	

vegna	þess	að	því	verður	ekki	lýst	nema	mjög	yfirborðslega	með	orðum.	Svo	manni	

skilst	fljótt	að	þetta	verði	maður	að	finna	út	sjálfur	og	það	gerir	maður	vissulega.	

Ég	komst	að	því	að	maður	lærir	það	best	sjálfur,	að	vera	foreldri,	þetta	er	hlutverk	

sem	er	komið	allt	annars	staðar	frá,	það	þarf	enga	þjálfun,	engin	ráð,	þarft	enga	

sérstaka	þekkingu	heldur	fylgirðu	algjörlega	þínu	eigin	hjarta	og	sannfæringu.	Það	

er	enginn	annar	sem	getur	vitað	meira	um	barnið	þitt	en	þú.		

Ég	 hef	 verið	mikið	 í	 kringum	börn	á	 lífsleiðinni,	 bæði	 passað	börn	og	 starfað	á	

leikskóla	en	það	er	ekkert	barn	sem	ég	þekki	betur	en	þetta	barn	sem	varð	til	í	kvið	

mínum	og	ég	fæddi	 í	þennan	heim.	Ást	er	ekki	 lærð	hún,	kemur	af	sjálfu	sér	og	

maður	ræður	því	lítið,	nema	hvað	maður	getur	gefið	sig	að	henni,	þegið	hana	að	

gjöf	og	ástundað	hana	af	heilum	hug	og	öllu	hjarta.	Aldrei	hefði	ég	trúað	því	að	ást	

á	barni	gæti	verið	svona	gífurlega	sterk,	svona	upplýsandi	um	 leið,	 líkt	og	hefði	

maður	vaknað	upp	af	svefndrunga	til	fullrar	vitundar.	
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Viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	kann	að	virðast	á	mörkum	eða	jafnvel	handan	marka	þess	sem	
hægt	er	að	hugsa	skýrt,	með	skýrum	hugtökum	og	skýrum	tilvísunum	í	raunveruleika.	Í	henni	
reyni	ég	að	taka	á	því	vandamáli	sem	lífsreynsla	mín	segir	mér	að	rísi	við	þá	almennt	viðteknu	
hugmynd	að	þekking	á	barni	sé	eitt	og	tilfinningar	til	þess	séu	eitthvað	allt	annað.	Samkvæmt	
henni	er	að	vísu	viðurkennt	að	ást	mín	á	barni,	sem	ég	fæddi	fyrir	nokkrum	misserum	og	elska	
meira	en	orð	fá	lýst,	gæti	þó	haft	og	hafi	auðvitað	áhrif	á	tilveru	þess	og	þekking	á	þeim	áhrifum	
sé	þar	með	þekking	á	tilveru	þess,	en	með	ást	minni	þekki	ég	hins	vegar	ekki	barnið	mitt	fremur	
en	hver	annar	gæti	þekkt	það	án	þess	að	elska	það	meira	en	orð	fá	lýst	eða	elska	það	yfirhöfuð.	

Af	reynslu	minni	af	barninu	mínu	kemur	þetta	sjónarmið	mér	einkennilega	fyrir	sjónir	nú.	
Hún	segir	mér	einfaldlega	að	þótt	ást	mín	og	áhrif	hennar	á	líf	barnsins	geti	verið	þekkingarlegt	
viðfangsefni	út	af	fyrir	sig	þá	gleymist	með	því	að	barnið	er	vegna	hennar	mér	annar	veruleiki	
en	 það	 væri	 án	 hennar.	 Það	 myndi	 vanta	 mikið	 upp	 á	 barnið	 í	 hugarheimi	 mínum	 ef	 ég	
samgleddist	 því	 ekki	 yfir	 fyrstu	 skrefum	 þess	 sem	 hefði	 ég	 sjálf	 unnið	 til	 gullverðlauna	 í	
langhlaupi	á	ólympíuleikum	eða	ef	ég	fyndi	ekki	til	með	því	í	stundlegum	veikindum	þess	sem	
væri	ég	sjálf	við	dauðans	dyr.	Almenna	viðhorfið	er	að	það	sem	þarna	myndi	vanta	uppá	sé	
ekki	þekking	heldur	tilfinningar.	Þær	gætu	vissulega	verið	hvöt	mín	til	að	afla	þekkingar	um	
barnið,	það	er	almennt	viðurkennt,	hvöt	sem	ég	kynni	að	hafa	umfram	aðra	sem	ekki	elskuðu	
það	jafn	mikið	eða	ekki	neitt.	Ást	mín	gæti	líka	leitt	til	annarrar	reynslu	af	barninu	en	ég	hefði	
án	hennar	og	sú	reynsla	gæti	vissulega	fært	mér	þekkingu	á	því.	En	eftir	sem	áður	væri	ást	mín	
og	slík	þekking	aðskilin.	Þekking	sé	einfaldlega	ekki	á	sama	hugræna	forminu	og	ást.	En	einmitt	
þessi	reynsla	mín	af	barni	sem	ég	elska	meira	en	orð	fá	lýst	hefur	skilið	eftir	miklar	efasemdir	
um	að	þau	skil	sem	þannig	eru	mörkuð	á	milli	tilfinninga	og	þekkingar	í	almennri,	faglegri	og	
fræðilegri	umræðu	séu	raunhæf	og	rökrétt.	Ég	tel	að	þær	efasemdir	réttlæti	að	þetta	mál	sé	
athugað	 með	 rökrænum	 hætti	 og	 ályktanir	 séu	 dregnar	 af	 þeirri	 athugun	 um	 hlutverk	
tilfinninga	og	móðurástarinnar	sérstaklega	í	fagmennsku	uppeldisstétta.	Það	sé	skoðað	í	ljósi	
þess	sem	nokkrir	þekktir	hugsuðir	hafa	um	það	skrifað,	Neil	Nodding,	Martin	Roland,	Martin	
E.	Marty,	Arnold	H.	Modell,	Michel	Foucault,	Viktor	Frankl	og	fleiri.	Að	því	búnu	mun	ég	taka	
saman	helstu	svörin	sem	fram	hafa	komið	við	þeirri	spurningu	sem	hér	er	fengist	við,	hvort	í	
móðurástinni	 felist	 þekking	 og	 hvaða	 ályktanir	 um	 hlutverk	 hennar	 í	 fagmennsku	
uppeldisstétta	megi	draga	af	svarinu	við	við	þeirri	spurningu.	
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2 Tilgangur	minn	með	rannsókninni	og	mikilvægi	hennar	

Persónulegur	 tilgangur	minn	með	 þeirri	 rannsókn	 sem	 í	 þessari	 ritgerð	 felst	 er	 að	 vinna	 á	
vettvangi	fræða	úr	þeirri	lífsreynslu	minni	að	elska	meira	en	orð	fá	líst	það	barn	sem	varð	til	í	
kvið	mínum	og	ég	fæddi	og	annast	nú	og	nýt	að	kynnast	betur	og	betur	í	samvistum	okkar	með	
föður	þess,	manninum	mínum.	Beinast	lægi	auðvitað	við	að	yrkja	um	þessa	reynslu	mína	ljóð,	
svona	ef	ég	ætlaði	mér	að	koma	orðum	að	henni	með	einhverju	móti,	og	það	geri	ég	reyndar	
iðulega	í	huga	mér	en	hef	ekki	skrifað	þær	hugrenningar	nema	stöku	sinnum	á	blað.	Eitt	þeirra	
var	á	þessa	leið:	

Þekkiru	barnið	af	tilfinningu,	

eða	lítirðu	á	það	sem	bindingu.	

Hvert	barn	er	einstök	sál,	

sem	kveikir	í	hjarta	þínu	bál.	

Ástin	sést	í	barninu,	

en	ætti	ekki	að	vera	í	starfinu.	

Við	upplifum	saman	sorg	og	gleði,	

því	lífið	er	ekki	alltaf	í	blómabeði.	

Óþarfar	eru	uppeldisleiðir,	

þegar	í	höndina	barn	þitt	leiðir.	

Ráðleggingar	geta	verið	fróðar,	

en	ekki	alltaf	mjög	góðar.	

Fylgdu	þínum	ráðum,	

manneskja	þú	verður	að	gáðum.	

Barnið	snertir	þitt	hjarta	

sem	gerir	framtíð	þess	bjarta.	

En	vegna	þess	að	einmitt	þau	orð	sem	falla	um	barnið	mitt	og	börn	yfirleitt	og	þá	ást	sem	
mæður	þeirra	og	aðrir	nákomnir	bera	til	þeirra	þá	varð	mér	hugleikið	að	skoða	nánar	tengsl	
þeirra	við	upplifun	mína	af	því	að	ganga	með,	fæða	og	annast	barn.	Ég	er	komin	á	þá	skoðun	
að	 í	menningu	 okkar	 vanti	 eðlileg	 tengsl	 þarna	 á	milli.	 Farsæl	 tengsl,	 gæti	 ég	 sagt.	 Það	 sé	
almennt	séð	gengið	út	frá	því	sem	gefnu	að	ást	á	barni	sé	eitt	og	þekking	á	því	sé	eitthvað	allt	
annað.	Ekki	að	í	ástinni	felist	þekking.	Mér	er	auðvitað	ljóst	að	næringarfræðingur	eða	bara	
læknir	geta	haft	og	geta	miðlað	mikilvægri	þekkingu	á	barni	án	þess	að	deila	með	móður	þess	
ástinni	 sem	 bún	 hefur	 á	 því.	 Slík	 dæmi	 eru	 hins	 vegar	 ekki	 sönnun	 neins	 heldur	 valin	 af	
hentugleikum	vegna	þess	sem	er	fyrirfram	gengið	út	frá	að	ást	og	þekking	séu	sitt	hvað.	Þá	er	
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litið	 fram	 hjá	 því,	 í	 fyrsta	 lagi,	 að	 ástin	 setur	 þekking	 þeirra	 markmið,	 án	 hennar	 myndi	
læknirinn	 ekki	 afla	 sér	 og	 neyta	 þekkingar	 til	 að	 bæta	 heilsu	 barnsins.	 Án	 ástar	 á	 börnum	
yfirleitt	og	ástar	mæðra	þeirra	sérstaklega.	Það	þarf	auðvitað	ekki	annað	en	að	líta	til	þeirra	
lífvera	sem	ekki	njóta	ástar	mannanna,	stundum	reyndar	mennskra	lífvera,	til	að	sjá	hvernig	
þekkingu	er	beitt	með	allt	öðrum	hætti	gagnvart	þeim	en	því	barni	sem	ég	kem	með	á	stofu	
læknis	eða	leita	ráða	um	hjá	næringarfræðingi.	Í	öðru	lagi	er	þá	litið	fram	hjá	því	að	á	mörgum	
öðrum	sviðum,	í	mörgum	öðrum	aðstæðum,	er	óraunhæft	að	gera	skil	á	milli	þekkingar	á	barni	
og	ástar	á	því.	Hluti	slíkrar	þekkingar	birtist	í	kunnáttu	okkar	í	samskiptum	og	framkomu	við	
börn.	Að	gæla	við	barn	af	ást,	tala	við	það	af	ást,	bregðast	við	því	af	ást,	er	talsvert	annað	en	
að	gefa	því	að	borða	eftir	forskrift	næringarfræðings	einfaldlega,	án	þess	að	sé	gert	neitt	lítið	
úr	hlutverki	hans	í	umönnun	þess.	Hluti	hennar	birtist	í	því	sem	við	almennt	köllum	innsæi,	
næmum	skilningi,	eða	einfaldlega	næmni	á	það	sem	er	að	gerast	í	hugarheimi	barns.		

Ég	tel	því	afarmikilvægt	að	móðurástinni	og	þeim	veruleika	sem	hún	lýkur	upp	fyrir	móðurinni	
sé	ekki	ýtt	til	hliðar	í	faglegri	umræðu	og	umræðu	um	börn	yfirleitt	heldur	fái	hún	aðgang	að	
fagþekkingu	 og	 fagvitund	 uppeldisstétta	 og	 reyndar	 orðræðu	 og	 athöfnum	 samfélagsins	
almennt.		
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3 Móðurástin	í	röklegu	samhengi	við	þekkingu	

Ef	við	byrjum	með	því	að	athuga	málið	út	frá	einföldu	dæmi	um	afstöðu	okkar	til	einhvers	
í	veruleikanum,	til	dæmis	um	afstöðu	okkar	til	listaverks,	þá	hefðu	tvær	mannsekjur,	frá	þessu	
viðtekna	sjónarmiði,	mögulega	sömu	þekkingu	á	málverki	þótt	önnur	hrifist	af	fegurð	þess	en	
hin	ekki.	Annarri	þætti	það	fallegt	en	hinni	ekki.	Það	sem	þær	vissu	sameiginlega	væri	þá	allt	
nema	 þetta	 sem	 hrifi	 aðra	 þeirra.	 Frá	 viðteknu	 sjónarmiði	 um	 skil	 á	 milli	 þekkingar	 og	
tilfinninga	myndi	sú	síðarnefnda,	sú	sem	ekki	hrifist	af	fegurð	málverksins,	mjög	líklega	líta	á	
hrifningu	hinnar	sem	einkamál	hennar,	eitthvað	sem	væri	að	gerast	í	hugarheimi	hennar	en	
ætti	sér	ekki	þá	samsvörun	í	málverkinu	að	jafngilti	þekkingu	á	því,	hvað	þá	þekkingu	umfram	
það	 sem	mætti	 hafa	 um	málverkið	 án	 nokkurrar	 hrifningar	 af	 fegurð	 þess.	 Ef	 þessar	 tvær	
manneskjur	stæðu	hins	vegar	frammi	fyrir	5	málverkum	og	önnur	segði	hinni	að	þau	væru	„5“	
en	hin	kynni	ekki	að	telja,	þá	hefði	sú	talnaglögga,	frá	almennu	sjónarmiði,	augljóslega	meiri	
þekkingu	á	málverkunum	en	sú	sem	ekki	kynni	að	telja.	Þar	munaði	kannski	ekki	miklu	í	þessu	
dæmi	en	þekking	telst	það	samt	að	vita	um	fjölda	málverkanna	í	tölum	og	vanþekking	sem	því	
nemur	að	vita	það	ekki.	Samt	vaknar	hér	sú	spurning	hvort	sú	sem	ekki	kynni	að	telja	myndi	
ekki	með	réttu	líta	á	það	sem	huglægt	einkamál	hinnar	að	málverkin	væru	„5“	og	spyrja	sig	
hvað	það	væri	í	málverkunum	sem	sú	hugmynd	samsvaraði.	Kynni	hún	ekki	að	telja	þá	væri	
erfitt	fyrir	hana	að	sjá	þessa	samsvörun	og	jafnvel	þótt	henni	væri	sýnt	að	frá	„einu“	og	upp	í	
„fimm“	saman	væru	málverkin	misjafnlega	mörg,	þá	yrði	hún	að	læra	að	telja	til	að	slík	sýning	
hefðu	merkingu,	segðu	henni	eitthvað	um	málverkin.	

Hér	kemur	dálítið	áhugavert	í	 ljós:	Það	má	fallast	á	að	ekkert	í	málverkinu	samsvari	því	
áþreifanlega	að	það	sé	„fallegt“.	Málverk	sé	ekki	„fallegt“	í	sjálfu	sér.	Þetta	sé	hugmynd	sem	
hægt	sé	að	nota	um	hvað	sem	er	með	sanni,	að	uppfylltu	því	skilyrði	að	viðkomandi	finnist	það	
„fallegt“	sem	hann	eða	hún	metur	svo.	„Fegurð“	hlutanna	felst	þá	augljóslega	í	því	sem	hreyfir	
við	fegurðarskyni	okkar	og	af	því	að	það	virðist	vera	það	eina	sem	sá	eiginleiki	áorkar	segjum	
við	 sem	svo	að	hann	sé	ekki	eiginleiki	þeirra	 sjálfra	heldur	okkar	 sem	vegna	 fegurðarskyns	
okkar	finnst	þeir	„fallegir“.	Tveir	menn,	frá	þessu	sjónarmiði,	sjá	það	sama	í	hlutnum	en	öðrum	
finnst	hann	fallegur	en	hinum	ekki.	„Sjá	það	sama“	er	þó	einungis	það	sem	við	gefum	okkur	
fyrirfram	 í	 slíkri	 röksemdafærslu.	 Við	 segjum,	 að	 því	 gefnu	 að	 báðir	 sjái	 „það	 sama“	 í	
málverkinu,	að	það	sé	ekki	vanþekking	að	sjá	ekki	fegurð	í	hlutnum,	heldur	smekksatriði	að	
finnast	þeir	fallegir	eða	ekki	fallegir.	Þessi	röksemdafærsla	byggir	þannig	á	því	að	sé	eðlismunur	
á	 að	 finnast	 um	 málverkið	 og	 að	 hugsa	 það.	 Öðrum	 finnist	 málverkið	 fallegt,	 hinn	 hugsi	
málverkið,	ósnortinn	af	fegurð	þess,	ósnortinn	af	því	að	finnast	það	„fallegt“.	En	hvað	höfum	
við	 fyrir	 okkur	 í	 því	 að	með	 því	 að	 finnast	 málverkið	 „fallegt“	 þá	 hugsi	 sá	 ekki	 málverkið	
samsvarandi?	Hugsi	að	það	sé	„fallegt“.	Að	 í	því	 felist	ekki	þekking	krefst	þá	þess	að	því	sé	
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hafnað	að	sú	hugmynd	sé	upplýsandi	um	málverkið	heldur	einungis	um	þau	áhrif	 sem	það	
tilfallandi	hefur	í	hugarheimi	þess	sem	af	smekk	sínum	finnst	það	„fallegt“.	En	er	ekki	mögulegt	
að	einmitt	sá	„smekkur“	sé	hæfileikinn	til	að	greina	fegurð	málverksins,	rétt	eins	og	kunnáttan	
í	að	telja	er	sá	hæfileiki	sem	þarf	til	að	hafi	merkingu	að	málerkin	séu	„5“?		

Ef	fegurð	skipti	hins	vegar	máli	sem	þekkjanlegur	veruleiki,	eða	þar	sem	viðurkennt	væri	
að	fegurð	skipti	máli,	til	dæmis	í	málverki,	þá	virðist	skynsamlegt	að	fá	kunnáttufólk	um	fegurð	
til	að	meta	málverkið	og	greina	með	tilliti	til	fegurðar	þess.	Er	þá	ekki	orðið	einkennilegt	að	líta	
á	þá	greiningu	sem	það	fólk	gerir	í	krafti	kunnáttu	sinnar	öðruvísi	en	þekkingu	um	málverkið?	
Að	með	greiningu	sinni	hafi	það	aflað	þekkingar	um	málverkið?	Þekkingar	sem	ekki	gætu	aflað	
sem	 ekki	 hefðu	 fegurðarskyn?	 Að	 kalla	 það	 „smekk“	 virðist	 þannig	 vera	 að	 uppnefna	
veruleikann.	 Til	 að	 hrífast	 af	 fegurð	 málverks	 þarf	 hæfileika	 sem	 réttara	 er	 að	 kalla	
fegurðarskyn	en	„smekk“.		

Verður	ekki	af	þessu	að	draga	þá	ályktun	að	í	sköpun,	uppifun	og	greiningu	veruleikans	sé	
fegurð	 gildur	 og	 raunverulegur	 eiginleiki	 ekki	 síður	 eða	 ásamt	 öðrum	 eiginleikum	 sem	 við	
eignum	honum	með	hugsun	okkar	eftir	hugrænum	hæfileikum	okkar	sjálfra.	Er	það	ekki	þess	
vegna	 sem	 fegurðarskyn	 er	 einn	 þessara	 hæfileika	 sem	 í	 listum	 og	 verkmennt	 er	 talinn	 til	
faglegra	hæfileika.	Í	þeim	felist	fagleg	kunnátta,	fagleg	þekking?		

Þess	vegna	kemur	mér	það	nú	einkennilega	fyrir	sjónir	að	sú	dýpsta	tilfinning	sem	ég	hef	
nokkru	sinni	fundið	til	nokkurrar	manneskju	eða	veruleikans	yfirleitt,	ást	mín	á	barninu	mínu,	
skuli	 ekki	 hafa	 sama	 gildi	 í	 fagmennsku	 uppeldisstétta	 og	 fegurðarskynið	 hefur	 í	 listum	og	
verkmenningu	samfélagsins.	Sál-	og	uppeldisfræðilega	er	ástin	vissulega	nokkurs	eða	mikils	
metin	sem	áhrifsþáttur	í	lífi	barna	en	það	virðist	vera	tregt	um	að	hún	sé	skoðuð	sem	forsenda	
að	 faglegu	 starfi.	 Þar	 er	 það	 þekkingin	 sem	 lögð	 er	 til	 grundvallar	 sem	 jafnvel	 andstæða	
móðurástarinnar.	Viðhorfið	er	að	tilfinningar	séu	vissulega	óumflýjanlegar	og	mikilvægar	en	
þeim	er	ekki	ætlað	að	vera	vegvísir	í	uppeldisstarfi.		

Þetta	var	um	málverk	og	það	staðlaða	tilsvar	að	fegurð	þess	sé	„smekksatriði“.	Ritgerðin	
fjallar	 um	 þekkingarlegt	 gildi	móðurástarinnar	 og	 staðlaða	 tilsvarið	 um	 hana	 er	 að	 hún	 sé	
„tilfinningar“	og	þekkingarlegt	gildi	felist	ekki	í	þeirri	þekkingu	sem	í	henni	býr	heldur	eingöngu	
því	sem	vitað	er	um	hana.	Sú	afstaða	er	ekki	rökleg	heldur.	Með	henni	er	litið	framhjá	tveim	
mikilvægum	atriðum.	Annars	vegar	því	að	þekking	er	ávalt	hugsmíð.	Engin	staðreynd	er	svo	
einföld	eða	 raunsönn	að	hún	sé	þó	ekki	hugsmíð.	Þegar	ég	segist	eiga	eitt	barn	þá	er	mér	
ómögulegt	að	smætta	þá	hugmynd	til	þess	sem	tilfallandi	bókhaldari	eða	þjónustuaðili	er	fær	
um:	Að	líta	framhjá	því	að	þetta	eina	barn	mitt	er	það	sem	það	er	mér.	Ég	get	undir	vissum	
kringumstæðum	sæst	á	þessa	hugmynd	hans,	 að	halda	barninu	mínu	 svo	að	 segja	utanvið	
efnið	því	hann	er	til	dæmis	einfaldlega	að	merkja	við	reit	á	eyðublaði	eða	að	færa	þar	inn	tölu.	
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Ég	 get	 sæst	 á	 að	 til	 dæmis	 grunnskólinn	 í	 hverfinu	 slái	 tölu	 á	 börnin	 sem	hefja	munu	 þar	
skólagöngu	 í	 fyrsta	bekk	að	hausti	og	mitt	barn	sé	 inni	 í	þeirri	 tölu,	 sem	„eitt“	barn	meðal	
annarra	barna	sem	líka	eru	„eitt“	hvert	um	sig	en	kannski	það	„tuttugasta“	í	talningunni.	Ég	
sætti	mig	ágætlega	við	slíkar	óhlutbundnar	og	ofursmættandi	hugmyndir	um	barnið	mitt	þegar	
ekki	er	tilefni	til	eða	ástæða	til	að	hafa	það	neitt	meira,	að	koma	ást	minni	á	barninu	mínu	svo	
til	skila	við	skráningarmann	skólans	að	hann	í	huga	sér	skrái	það	barn	sem	hann	elskar	svo	líka	
að	hann	fær	sting	fyrir	hjartað	að	setja	tölu	á	það.	Það	er	allt	í	lagi	mín	vegna	svo	lengi	sem	
hann	gerir	sér	ekki	einhverjar	hugmyndir	um	að	barnið	mitt	sé	ekki	„nema“	eitt	eða	annað	og	
þær	hugmyndir	hans	hafi	áhrif	á	líf	þess.	Hans	vegna	myndi	ég	auðvitað	óska	honum	þess	að	
hann	fengi	hlutdeild	í	ást	minni	á	barninu,	það	yrði	örugglega	mun	ánægjulegra	fyrir	hann	að	
skrá	það	ef	svo	væri.	
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4 Móðurástin	í	fræðilegu	samhengi	

Hugsuðir	 hafa	 þó	 ekki	 komist	 hjá	 því	 að	 nálgast	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 það	
sjónarmið	sem	röklega	er	erfitt	að	hafna,	að	það	sem	barn	er	móður	af	ást	hennar	umfram	
það	sem	það	er	án	ástar	sé	ekki	hægt	að	afskrifa	sem	verandi	ekki	þekkingu,	að	það	feli	ekki	í	
sér	þekkingu	á	barninu.	Í	þessari	ritgerð	mun	ég	fjalla	um	hugmyndir	nokkurra	þeirra	til	að	sjá	
hvað	þeir	kunna	að	leggja	til	þessa	máls,	spurningarinnar	um	þekkingargildi	móðurástarinnar	
í	fagmennsku	uppeldisstétta.		

4.1 Stig	Broström	og	Ole	Henrik	Hansen	

Niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 Stig	 Broström	 og	 Ole	 Henrik	 Hansen	 gerðu	 í	 dönskum	
leikskólum	(2010)	gefa	til	kynna	að	það	sé	í	náið	samband	á	milli	umhyggju	og	andlegs	þroska	
barna.	Niðurstöðunum	er	hægt	að	skipta	í	þessa	þrjá	meginþætti.	Sá	fyrsti	er	að	hvert	barn	
þarf	 einstaka	 umhyggju	 og	 athygli	 sem	 passar	 hverju	 og	 einu	 barni.	 Annar	 þáttur	 er	 að	
tilfinningarík	samskipti	ein	og	sér	eru	ekki	fullnægjandi	fyrir	börn,	en	tilfinningaríkt	samband	
barns	og	kennara/starfsmanns	í	 leik	eða	í	öðrum	viðfangsefnum	skila	bestum	árangri.	Þriðji	
þátturinn	er	að	umhyggjan	þarf	að	taka	mið	af	því	hvernig	börnin	kynnast	lífinu	og	tilverunni	
hvert	á	sinn	hátt.	Auk	þessa	kemur	í	ljós	að	samskipti	milli	barna	eru	mismunandi	eftir	því	hve	
mikla	 umhyggju	 foreldrarnir	 sýna	 þeim.	 Þegar	 farið	 sé	 í	 saumana	 á	 því	 hvað	 umhyggja	
raunverulega	þýði	í	uppeldisstarfi	þá	megi	segja	að	hún	sé	lykilatriði	fyrir	velferð	barnsins	og	
andlegum	þroska	þess.	

4.2 Nel	Noddings	

Nel	 Noddings	 (1929-),	 í	 bók	 sinni	 Caring:	 A	 Relational	 Approach	 to	 Ethics	 and	 Moral	
Education	(1984/2013),	skrifar	þetta	(bls.	2)	(í	þýðingu	minni):		

Þessi	nálgun	[við	efni	bókarinnar,	smbr.	titil	hennar)	gegnum	lög	og	meginreglur,	
er	 ekki,	 býst	 ég	 við,	 nálgun	 móðurinnar.	 Það	 er	 nálgun	 hins	 óbundna,	 nálgun	
föðurins.	Það	sjónarmið	sem	hér	verður	sett	fram	er	kvenlegt	sjónarmið.	Það	þýðir	
ekki	að	konur	muni	fallast	á	það	eða	karlar	hafna	því,	það	er	einmitt	engin	ástæða	
til	að	karlar	taki	því	ekki	opnum	örmum.	Sjónarmiðið	er	kvenlegt	í	djúpum,	sígildum	
skilningi,	eigandi	rætur	sínar	í	næmni,	tengslum	og	móttækileika.	

Hún	segir	að	sé	freistandi	að	fjalla	um	þessa	mismunandi	afstöðu	undir	hugtökunum	Logos,	
þess	orðlæga	og	rökræna,	og	Eros.,	hinna	hugrænu	tengsla	sem	eru	kjarninn	í	þeirri	siðfræði	
sem	hún	bjóði	fram.	Hikar	þó,	því	jafnvel	Eros	sé	í	rótina	karlkyns	og	taki	þess	vegna	ekki	til	
þessarar	 næmu	 skynsemdar	 umhyggjunnar	 sem	 sé	 einkennandi	 fyrir	 kvenkyns	 nálgun	 við	
efnið.	
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Hvers	vegna	að	bera	umhyggju	fyrir	umhyggjunni?	spyr	Nodding	í	fyrirsögn	að	fyrsta	kafla	
bókarinnar.	 Til	 að	 svara	 spurningunni	 telur	 hún	 að	 þurfi	 að	 greina	 grundvallareðli	
umhyggjunnar	 (bls.	 7).	 Umhyggja	 sé	 í	 sjálfu	 sér	 mikilvæg,	 skrifar	 hún,	 en	 samt	 virðist	
nauðsynlegt,	heldur	hún	áfram,	að	hvetja	til	þeirrar	nákvæmu	greiningar	sem	hún	bjóði	fram.	
Það	 er	 að	 segja,	 að	 það	 er	 réttlætanlegt	 í	 heimspekilegu	 samhengi	 að	 spyrja:	 Hví	 að	 bera	
umhyggju	fyrir	umhyggju?		

Þetta	 er	 siðferðileg	 spurning	 og	 væri	 reynt	 að	 svara	 henni	 með	 rökrænum	 hætti	 á	
grundvelli	 meginreglna	 um	 siðræna	 dómgreind,	 segir	 Nodding,	 þá	 hefðum	 við	 eitthvað	
opinberlega	 viðurkennt	 til	 að	 styðjast	 við	 og	 leiða	 út	 frá.	 Við	 gætum	 semsagt	 rætt	 málin	
skynsamlega.	En	þannig	sé	það	ekki	alltaf	í	raunverulegum	aðstæðum,	nýjum	eða	óvæntum,	
þegar	reyni	á	það	sem	við	erum	annars	að	tala	um	ótrufluð	af	honum.	Siðræn	viðbrögð	okkar	
verði	undir	 slíkum	kringumstæðum	að	stjórnast	af	 innsæi	eða	næmni	 sem	sé	á	vissan	hátt	
dularfullt	ástand,	innhverft	og	óskipulegt.		

Með	almennara	orðalagi	myndi	ég	segja	að	við	slíkar	aðstæður	gefist	ekki	ráðrúm	til	að	
hugsa	af	einhvers	konar	siðrænni	rökhyggju.	Hér	reynir	hins	vegar	á	þá	afstöðu	til	veruleikans	
sem	 manni	 er	 töm.	 Hvers	 vegna	 að	 sýna	 manneskju	 umhyggju?	 Spurningin	 er	 iðulega	
óviðeigandi	og	ber	keim	af	siðblindu	í	vissum	kringumstæðum.	Það	hefur	þurft	mjög	einbeittan	
pólitískan	vilja	og	gríðarlega	 fyrirhöfn	 til	 að	 tækist	 skapa	aðstæður	þar	 sem	þessi	 spurning	
svarar	sér	ekki	sjálf	með	hinu	sjálfljósa:	„Vegna	þess	að	við	elskum	hana,	þykir	vænt	um	hana,	
unnum	henni	lífs	hennar,	virðum	tilverurétt	hennar.“	Þegar	þetta	sjálfljósa	svar	er	ekki	í	boði	
segjum	 við	 að	 sé	 kominn	 brestur	 í	 siðmenninguna.	 Þegar	 það	 sinnuleysi	 um	 aðra	 sem	 við	
sýnum	ókunnugum	í	fjarska	með	þeirri	afsökun	að	aðrir	muni	bera	umhyggju	fyrir	þeim	eða	
þegar	 jafnvel	 andhverfa	 þess,	 það	 sem	 við	 réttlætum	með	 yfirlýstu	 stríði,	 verður	 ríkjandi	
gagnvart	 þeim	 sem	 við	 horfumst	 í	 augu	 við,	 þá	 segjum	 við	 að	 sé	 kominn	 bretur	 í	
siðmenninguna.	Frá	mínum	bæjardyrum	séð,	móðir	barns	sem	ég	elska	meira	en	orð	fá	lýst,	
er	eitthvað	voveiflegt	við	að	sjá	hversu	mikla	skuld	Nodding	þarf	að	greiða	keisaranum	í	þessu	
máli.	 Hversu	marga	málsmetandi	 hugsuði	 hún	 þarf	 að	 draga	 inn	 í	mál	 sitt,	 hversu	margar	
lærðar	slaufur	hún	þarf	að	hnýta	um	þennan,	í	grunninn	einfalda,	boðskap	sinn,	að	umhyggja	
fyrir	öðrum	sé	hið	eðlilega	góða	líf	og	allt	annað	í	samskiptum	fólks.	Segjum	til	dæmis	bara	
viðskipti,	 þar	 sem	hver	 gætir	 sinna	 hagsmuna	 en	 ekki	 hagsmuna	 hins,	 byggi	 á	 því	 að	 næg	
umhyggja	 sé	 þó	 eftir	 til	 að	 halda	 samfélagi	manna	 gangandi	 sem	 slíku,	 hvað	 þá	 samfélagi	
manna	og	 lifandi	 og	 lífvana	náttúru.	 Það	er	 eitthvað	óhuggulegt	 við	það	að	þurfi	 að	 fara	 í	
ítarlega	 og	 háfræðilegar	 röksemdafærslur	 um	 hvað	 umhyggja	 sé,	 hvaða	 gildi	 hún	 hafi	 og	
hverjum	hún	 skuli	 sýnd	og	hvernig.	Það	er	þó	ekki	 við	Nodding	að	 sakast,	hún	er	einungis	
glæsilegur	fulltrúi	þeirrar	stéttar	fólks	sem	hefur	verið	trúað	fyrir	því	hlutverki	að	hugsa	fyrir	
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hönd	 samfélagsins,	 fulltrúi	 akademíunnar.	 Það	 óhuggulega	 er	 að	 hún	 skuli	 þurfa	 að	 setja	
boðskap	sinn	í	þessar	umbúðir	en	einkum	það	þó	hitt	að	trúlega	má	efast	stórlega	um	áhrifin	
af	framtaki	hennar.	En	þetta	eru	sennilega	pólitískar	vangaveltur	hjá	mér,	Nodding	hefur,	hvað	
sem	öðru	líður,	mikið	og	sjálfstætt	til	málanna	að	leggja	og	maður	verður	einungis	að	sætta	
sig	 við	 að	 hún	 skrifar,	 og	 ég	 myndi	 segja	 berst,	 á	 þessum	 akademíska	 vettvangi.	 Það	 er	
dæmigert	fyrir	þá	viðureign	hvernig	hún	haslar	völl	þessu	sjálfljósa	hugtaki	sínu	að	líða	með	
(e.	 feeling	 with)	 einhverjum	 andspænis	 skilgreiningu	 The	 Oxford	 Uni	 versal	 Dictionary	 á	
empathy,	innlifun	manns	í	tilfinningar	eða	hugarheim	annars:	„Getan	til	að	varpa	persónuleika	
sínum	inn	í,	og	þannig	að	skilja	fyllilega,	það	sem	er	til	skoðunar“.	Þetta	sé	kannski	sérkennandi	
rökræn,	vestræn,	karlmannleg	leið	til	að	sjá	horfa	á	að	líða	með	einhverjum.	Með	því	sé	hins	
vegar	 ekki	 gert	 ráð	 fyrir	 „vörpun	 inn	 í“	 hugarheim	 einhvers	 heldur	 þvert	 á	móti	móttöku	
einhvers	 úr	 þeim	heimi.	 Hún	 setji	 sig	 ekki	 í	 spor	 annars	með	 því	 að	 greina	 veruleika	 hans	
hlutlægt	og	spyrja	sig	síðan:	„Hvernig	liði	mér	í	þessum	sporum	hans?“	Þvert	á	standist	hún	þá	
freistingu	 að	 greina.	 Hún	 varpi	 sér	 ekki	 inn	 í	 hugarheim	 annars	 heldur	 taki	 annan	 inn	 í	
hugarheim	sinn	og	hún	finni	og	sjái	með	hinum.	Hún	verði	sem	tvennd	og	sjái	því	og	finni,	ekki	
með	því	að	að	greina	skilvitlega	tákn	í	hegðun	hins	og	að	túlka	þau,	heldur	með	því	að	hún	
gefur	sig	heils	hugar	næmni	sinni	fyrir	hinum.	

Þessi	 lýsing	 Neil	 Nodding	 á	 þeim	 breytta	 veruleikaskilningi	 sem	 það	 veldur	 að	 bera	
umhyggju	fyrir	einhverju	eða	einhverjum	er	sem	töluð	út	úr	mínu	hjarta	og	ég	er	henni	þakklát	
fyrir	að	setja	þá	persónulegu	reynslu	sem	ég	greini	að	þarna	 liggur	að	baki	 í	það	 fræðilega	
samhengi	sem	hún	gerir.	Það	er	að	mínu	mati	aðkallandi	að	fái	að	heyrast	með	skýrum	hætti	
slík	rödd	í	húsi	akademíunnar	og	það	er	auðvitað	lán	að	dvöl	Nodding	mestalla	sína	starfsævi	
í	því	húsi	hafi	ekki	orðið	til	þess	að	hún	láti	hverfa	í	skrifum	sínum	það	sem	þó	er	erfitt	að	fjalla	
um	á	fræðilegum	vettvangi,	það	sem	veruleikinn	er	manni	allt	með	öllu.	Það	sem	barn	er	mér	
af	ást	minni	á	því	í	stað	þess	að	halda	því	aðskildu,	barninu	sem	væri	það	reikningsdæmi	og	
„tilfinningum“	mínum	sem	væru	þau	annað	reikningsdæmi	en	bara	óskilt	hinu	fyrra.	

4.3 Jane	Roland	Martin	

Fleiri	 hugsuðir	 hafa	 aukið	mér	 bjartsýni	 um	 getu	 fræðimanna	 til	 að	 taka	móðurástina	
alvarlega	sem	uppsprettu	þekkingar	sem	við	annars	færum	á	mis	við.	Þannig	fjallar	jafnaldra	
Neil	Nodding,	Jane	Roland	Martin	(1929)	í	verkum	sínum	(2011)	um	þá	eyðu	sem	í	nútímanum	
hefur	myndast	 í	þeirri	menningararfleifð	sem	flyst	 frá	kynslóð	til	kynslóðar.	Sú	hefðbundna	
fjölskyldu-	og	heimilismenning	ástar	og	umhyggju,	getum	við	kallað	það,	og	þeirra	mannlegu	
tengsla	sem	henni	fylgir	sé	í	útrýmingarhættu.	Það	sem	Martin	kallar	„C-in	3“,	„The	three	Cs	
of	 care,	 concern,	 and	 connection	 to	 others“,	 eða	 umönnun,	 umhyggju	 og	 tengsl	 við	 aðra.	
Skólinn	verði	að	fylla	upp	í	það	skarð.	Ekki	bara	til	að	skapa	betri	skilyrði	fyrir	menntun,	„öflun	
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þekkingar“	 nemendanna,	 eins	 og	 það	 er	 stundum	 orðað,	 heldur	 sé	 þetta	 þekkingarlegt	
viðfangsefni	það	sjálft.	Það	sé	óraunhæft	að	líta	á	„C-in	3“	sem	einungis	nauðsynleg	skilyrði	til	
menntunar,	hluta	af	kennsluaðferðum	jafnvel,	heldur	þurfi	það	að	vera	viðfangsefni	skólans	
að	koma	þeim	til	skila	við	nemendur	sem	þekkingu	á	borð	við	hverja	aðra	sem	þau	taka	með	
sér	úr	skólanum.	Spurningin	er	þá	hvernig	ætti	að	koma	þeirri	þekkingu	ástar	og	umhyggju	til	
skila	við	börnin	án	þess	þó	að	kunna	að	elska	þau.	Og	hvernig	er	hægt	að	elska	börnin	án	þess	
að	 sú	afstaða	 til	þeirra	breyti	neinu	um	hvað	þau	sem	veruleiki	eru	 fyrir	 kennaranum	sem	
elskar	þau?	Án	þess	að	það	breyti	neinu	um	hvað	þau	þekkingarlega	eru	fyrir	honum?	

Eðlilegasta	niðurstaðan	af	hugmyndum	Martin	er	sú	að	ást	á	barni	sé	ekki	líkt	og	að	hnerra,	
eitthvað	sem	komi	yfir	mann	að	manni	 forspurðum.	Að	elska	barn	byggir	á	hæfileika	 til	að	
hugsa	það	sem	öðruvísi	veruleika	en	ef	maður	elskar	það	ekki.	Þann	hæfileika	má	rækta	og	í	
þeim	skilningi	er	hann	kunnátta	manns	og	þá	er	orðið	órökrétt	að	skoða	ást	mína	á	barninu	
mínu	öðruvísi	en	sem	þekkingu.		

4.4 Vicktor	Emil	Frankl	

Vicktor	 Emil	 Frankl	 (1905-1997),	 austurrískur	 taugasérfræðingur	 og	 geðlæknir	 af	
gyðingaættum,	 mótaði	 af	 reynslu	 sinni	 í	 fanga-	 og	 útrýmingarbúðum	 Þriðja	 ríkisins	 á	
stríðsárunum	sérstaka	aðferð	heilunar	sem	hann	nefndi	Logotherapy,	af	grísku	orðunum	logos	
og	therapeia,	grein	af	tilvistar	heilun	(e.	existential	therapy).	Í	fyrirlestri	sem	hann	flutti	hópi	
ungmenna	í	Toronto	Youth	Job	Corps	í	maí	1972	(Frankl,	e.d.)	útlistaði	hann	þær	ályktanir	sem	
hann	 dró	 af	 erfiðri	 reynslu	 sinni	 og	 sérstaklega	 tilteknu	 atviki	 þar	 sem	hann	 sótti	 styrk	 og	
meiningu	með	lífi	sínu	í	ástríkri	hugtekningu	á	konu	sinni	sem	hann	vissi	að	væri	trúlega	við	
dauðans	dyr	 í	 Auschwitz	 útrýmingarbúðunum	þar	 sem	hann	hafði	 einnig	 verið	 vistaður	 en	
sætti	þegar	þetta	gerðist	nauðungarflutningum	í	aðrað	búðir.	Þessi	reynsla	hans	varð	til	þess	
að	hann	hafnaði	nietcheískum	sálgreiningarhugmyndum	Adler	um	að	vilji	mannsins	sem	líf-	og	
vitundarveru	beindist	fyrst	og	fremst	að	eigin	valdeflingu	og	hugmyndum	Freud	um	að	unaður	
væri	manninum	æðsta	takmark.	Manninum	sem	líf-	og	vitundarveru,	segir	Frankl,	sé	þvert	á	
móti	eðlislægt	að	beina	vilja	sínum	að	leit	að	meiningu	með	tilveru	sinni	í	öllum	aðstæðum.	Í	
bók	sinni,	Man‘s	Search	of	Meaning	(1946/1959/1992/)	gerir	hann	grein	fyrir	þessari	kenningu	
sinni,	eða	réttara	sagt	 forsendum	hennar‚	 reynslu	hans	 í	 fanga-	og	útrýmingabúðum	Þriðja	
ríkisins,	 og	 í	 fyrirlestrinum	 í	 Toronto	 lýsir	 hann	 því	 hvaða	 þýðingu	mannskilningur	 annarra	
hefur	á	þá	sem	eru	viðfang	hans.	Til	að	fá	rétta	mynd	af	manneskju	þurfi	maður	að	hafa	um	
hana	háleitari	hugsýn	en	veitist	manni	við	ásýnd	hennar	eða	aðra	skynræna	reynslu	af	henni.	
Þetta	sé	líkt	og	þegar	flugmaður	sem	flýgur	vél	sinni	frá	vestri	til	austurs	á	norðurhveli	jarðar	í	
norðanvindum,	hann	þurfi	að	stefna	henni	á	stað	fyrir	norðan	áfangastaðinn	til	þess	að	lenda	
á	áfangastað	sínum.	Þetta	gildi	um	kvunndagslegt	líf	okkar	og	í	bók	sinni	útskýrir	Frankl	þýðingu	
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þessa	í	heilun	eða	sálfræðilegri	meðferð.	Til	þess	að	vekja	hjá	manneskjunni	sjálfri	eðlislægan	
vilja	hennar	til	að	leita	og	skapa	meiningu	með	lífi	sínu	sé	henni	hald	í	slíkri	hugsýn	græðara	
síns	um	sig.	Niðurstaðan	af	því	kemur	síðan	af	sjálfu	sér:	Til	þess	að	græðarinn	geti	vakið	slíka	
hugsýn	hjá	skjólstæðing	sínum	verður	hann	sjálfur	að	vekja	hana	með	sér.	Hvernig?	Með	ást.		

Ást	í	þessu	samhengi	er	ekki	sú	tilfinning	sem	við	gerum	ráð	fyrir	í	daglegu	tali	okkar	og	
fræðum	að	sé	einhvern	veginn	aðskilin	hugsun	okkar,	við	skynjum	eitthvað,	hugsum	það	og	
höfum	einhvern	veginn	þar	að	auki	tilfinningar	til	þess.	Ást	Frankl	á	konu	sinni	í	hugsýn	hans	á	
göngu	fanganna	frá	einum	fangabúðum	til	annarra,	eins	og	hann	lýsir	í	fyrirlestrinum,	er	ekki	
slík	hugsun	 fyrst	og	 tilfinningar	 svo,	né	á	hinn	veginn:	Tilfinningar	 fyrst	og	hugsun	af	þeim	
sprottnar	um	konuna	hans	svo.	Að	elska	þessa	konu	var	að	hugsa	hana	sem	raunveruleika	og	
það	hefði	verið	fáránlegt	að	líta	á	þá	hugsun	öðruvísi	en	sem	þekkingu	hans	á	konunni.	Eða	var	
það	sem	skráð	var	um	hana	í	bókhaldi	útrýmingarbúðanna	í	Auschwitz	hin	eiginlega	þekking	á	
henni	 en	 hugsun	 hans	 sem	 þekkti	 hana	 persónulega	 af	 ástríku	 sambandi	 þeirra	 einungis	
tilfinningablandnar	minningar?	Frá	sjónarmiði	fangabúðarstjóranna:	Já.	Frá	sjónarmiði	hans:	
Nei.	Munurinn	lá	í	valdi	fangabúðarstjóranna	yfir	líkama	konunnar.	Er	það	ekki	álíka	munur	og	
sá	sem	við	frá	almennu	sjónarmiði	og	faglegu	og	fræðilegu	gerum	á	hugsun	minni	um	barnið	
sem	 ég	 elska	meira	 en	 orð	 fá	 lýst	 og	 þeirri	 staðreynd	 að	 það	 fylgir	 samkvæmt	mælingum	
nokkuð	 vel	 þeim	 kúrfum	 sem	 eðlilegur	 þroski	 barns	 er	 miðaður	 við.	 Það	 eru	 vissulega	
staðreyndir	og	ég	er	fráleitt	að	vanþakka	þær	eða	gera	lítið	úr	þeim	sem	þekkingu.	En	ég	hef	
ekki	verið	kynnt	fyrir	mælingum	eða	kúrfum	til	viðmiðunar	um	þá	staðreynd	að	barnið	er	eftir	
allri	mögulegri	 skynjun	minni	á	því	og	hugsun	 í	 senn	sú	 raunverulegasta	 staðreynd	sem	ég	
þekki	og	sá	dularfyllsti	veruleiki	sem	ég	hef	kynnst.		

4.5 Martin	Emil	Marty	

Í	 bók	 sinni,	 The	Mystery	 of	 the	 Child,	 lítur	Martin	 Emil	Marty	 (2007)	 ekki	 á	 barn	 sem	
ráðgátu	í	skilningi	leynilögreglusagna,	eitthvað	sem	lausn	verði	fundin	á.	Þvert	á	móti	sé	barn	
slíkur	veruleiki	að	öll	áunnin	þekking	manns	á	því	reynist	ekki	nema	agnarbrot	af	því	sem	barnið	
er.	Það	vitnast	manni	hins	vegar	ekki	með	því	hugarfari	að	það	sé	„ekki	nema“	það	sem	maður	
veit	um	það	heldur	með	því	að	neyta	áunninnar	þekkingar	til	að	opinberist	manni	því	betur	
það	 sem	 maður	 veit	 ekki.	 Þetta	 þýði	 ekki	 að	 maður	 afneiti	 fyrirliggjandi	 eða	 mögulegri	
þekkingu,	vísindalegri	eða	annarri,	um	barnið,	heldur	falli	ekki	 í	„er-bara-þetta	eða	er-bara-
hitt“	gryfjuna.	Það	eigi	auðvitað	við	um	allan	veruleika	en	höfundur	geri	börn	að	umtalsefni	í	
ljósi	þessara	sanninda	vegna	þess	hversu	afdrifaríkt	það	er	fyrir	þau	og	aðstandendur	þeirra	
að	falla	ekki	í	gryfjuna,	hversu	raunsæisleg	og	vísindaleg	sem	hún	kann	að	virðast.	Hann	vitnar	
í	Richard	Rorty	(bls.	150)	í	grein	hans	í	Daedalus	(2004),	þar	sem	Rorty	vitnar	í	Jose	Ortega	y	
Gasset	(2001,	)	(í	þýðingu	minni):	
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Samanlagðar	allar	náttúruvísindalegar	rannsóknir	á	 líkama	mannsins	og	sál	hafa	
ekki	 komið	 að	 hinu	 minnsta	 gagni	 við	 að	 varpa	 ljósi	 á	 neina	 af	 eiginlegum	
mannlegum	tilfinningum,	hvað	hver	og	einn	kallar	líf	sitt,	það	líf	sem	sem	með	lífi	
annarra	 myndar	 samfélag,	 sem	 með	 tilveru	 sinni	 myndar	 að	 sínu	 leyti.	 Sá	
stórkostlegi	 árangur	náttúruvísinda	 í	 þekkingu	á	hlutum	 stangast	 gróflega	 á	 við	
hrun	 þessara	 sömu	 náttúruvísinda	 þegar	 þau	 standa	 andspænis	 eiginlegum	
mannlegum	þáttum	á	mannleg	örlög.	

4.6 Gunnlaugur	Sigurðsson	og	Kristján	Kristjánsson	

Þetta	 getuleysi	 nátturuvísinda	 til	 að	 gera	 skil	 mannlegum	 veruleika	 er	 í	 sjálfu	 sér	 ekki	
áfellisdómur	um	slík	vísindi.	Það	er	einungis	þegar	þeim	er	ætlað	þekkingarlegt	hlutverk	utan	
náttúrulegs	 veruleika	 sem	 vandræðin	 koma	 í	 ljós,	 þegar	 og	 ef,	 í	 stað	 þess	 að	 viðurkenna	
takmörk	þeirra,	er	reynt	að	fella	út	þann	veruleika	sem	þau	ná	ekki	til	sem	væri	hann	ekki	til.	
Við	 höfum	kallað	 það	 „bara-þetta,	 bara-hitt“	 gildruna.	 Það	 gefur	 auga	 leið	 að	 í	meðförum	
náttúruvísinda	getur	sú	merking	sem	mannleg	vitundarvera	gefur	veruleikanum	aldrei	orðið	
annað	en	einhvers	konar	umritun	yfir	 í	hlutlæg	orsakatengs	náttúruvísindanna.	Gunnlaugur	
Sigurðsson	 og	 Kristján	 Kristjánsson	 fjalla	 um	 þetta	 í	 grein	 sinni	 „Rauntengsl	 eða	
merkingartengsl?:	 aðferðafræðilegar	 hugleiðingar	 um	 rannsókn	 á	 námshvöt	 og	 sjálfsaga“	
(2012).	 Í	 þessum	 kafla	 fjalla	 þeir	 um	 muninn	 á	 meintum	 orsakatengslum	 og	
merkingartengslum	og	þann	vanda	sem	fylgir	því	að	skoða	hin	síðari	sem	væru	þau	hin	fyrri.	
Hér	bera	þeir	saman	rannsókn	á	vatnsstöðuna	í	brunni	og	áhrif	þess	á	ástundun	í	þýskunáminu	
sem	merking	þess	að	læra	þýsku	hefur	fyrir	unglingi.	

Orsakatengsl	 (e.	 causal	 relationships)	 ráða	 því	 hvort	 regnið	 hefur	 áhrif	 á	
vatnsstöðuna	í	brunninum.	Merkingartengsl	(e.	conceptual/logical	relationships)	
ráða	 því	 hins	 vegar	 hvort	 löngun	 unglingsins	 til	 að	 kunna	 þýsku	 hefur	 áhrif	 á	
ástundun	 hans	 í	 þýskustílum.	 Auðvitað	 má	 hugsa	 sér	 að	 gera	 úr	
merkingartengslum	 jafngildi	 orsakatengsla,	 að	 það	 sem	 það	 merkir	 fyrir	
unglingnum	að	kunna	þýsku	og	að	gera	þýskustíla	séu	einfaldlega	hlekkir	í	keðju	
orsaka	og	afleiðinga	milli	löngunarinnar	til	að	kunna	þýsku	og	þeirrar	athafnar	að	
gera	 þýskustíla.	 Gallinn	 er	 þó	 sá	 að	 merkingartengsl	 eru	 í	 eðli	 sínu	 gagnólík	
orsakatengslum	 svo	 að	þau	þarfnast	 nokkurs	 konar	 umritunar	 til	 að	 geta	 orðið	
jafngildi	 þeirra	 síðarnefndu.	 Slík	 umritun	 virðist	 einfalt	 mál	 í	 okkar	 dæmi;	
unglingurinn	gerir	þýskustíla	af	löngun	sinni	til	að	kunna	þýsku	eða	hann	gerir	þá	
ekki	þrátt	fyrir	þá	löngun	sína.	Hann	annaðhvort	álítur	sig	læra	eða	álítur	sig	ekki	
læra	næga	þýsku	með	því	að	gera	þýskustíla.	Að	kunna	þýsku	og	gera	þýskustíla	
tengist	hér	merkingartengslum	og	þess	vegna	er	hægt	að	hugsa	sér	að	það	sem	
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gerist	fyrst	–	gera	þýskustíla	–	geti	verið	afleiðing	þess	sem	gerist	síðar	–	kunna	
þýsku.	Ef	við	værum	bundin	orsakatengslum	í	náttúrulegri	atburðarás	þá	myndum	
við	 einungis	 geta	 spurt	 hvort	 þýskustílarnir	 leiddu	 til	 þýskukunnáttu,	 dygðu	 til	
náms	í	þýsku.	Hvort	í	þeim	væri	námsvæn	þýska	yfirhöfuð!	

Löngunin	 til	 að	 kunna	 þýsku	 er	 hlekkurinn	 sem	 virðist	 geta	 tengt	 orsök	 og	
afleiðingu	í	öfuga	tímaröð.	Þessi	„hlekkur“	er	hins	vegar	sjálfstæður	áhrifsþáttur	
og	upphaf	nýrrar	atburðarásar.	Unglingurinn	álítur	sig	munu	eða	munu	ekki	læra	
þýsku	 af	 þýskustílum,	 með	 „réttu“	 eða	 „röngu“,	 og	 fyrir	 því	 liggja	 ekki	 aðeins	
persónulegar	 ástæður	 hans	 andspænis	 því	 sem	 þýskustíllinn	 væri	 í	 reynd	 sem	
námsleið	 í	 þýsku,	 heldur	 það	 sem	 þýskustíllinn	 er	 honum	 sem	 hlutstæður	
merkingarlegur	 veruleiki.	 „Hlekkurinn“	 í	 merkingarlegri	 atburðarás	 er	 því	
myndaður	af	unglingi	sem	langar	að	kunna	þýsku	en	hefur	sínar	ástæður	til	að	gera	
þýskustíl	eða	gera	hann	ekki	til	að	læra	þá	sömu	þýsku.	Þær	ástæður	ráðast	ekki	
einfaldlega	af	þessari	 löngun	hans	og	einhvers	konar	auðmælanlegu	(á	sjö	stiga	
kvarða!)	raunmati	hans	á	gagnsemi	þýskustíla	almennt	við	að	svala	þeirri	löngun	
heldur	 á	 stöðu	 þessara	 tilteknu	 þýskustíla	 í	merkingarheimi	 hans,	 því	 sem	 þeir	
„eru“	honum	í	þeim	regluleik	sem	hann	telur	sig,	með	réttu	eða	röngu,	fylgja.	

Þarna,	og	 í	mun	 lengra	máli	 í	 greininni,	 er	 verið	að	gera	 skil	 í	 sem	einföldustu	dæmi	þeim	
reginmun	 sem	 er	 á	 því	 að	 afla	 þekkingar	 um	huglægan	 veruleika	 og	 tengsl	 hans	 við	 þann	
hlutlæga	eða	þekkingar	um	hlutlægan	veruleika	einfaldlega.	Viti	maður	ekkert	hvað	þýska	er	
unglingi	sem	námsgrein,	og	þýskur	stíll	sérstaklega,	þá	má	draga	af	þessu	þá	ályktun	að	áhrif	
þess	á	nám	hans	verði	manni	hulið.	Það	séu	nánast	aðferðafræðileg	látalæti	að	þykjast	ætla	
að	mæla	þau	tengsl	sem	væru	þau	orsakatengsl.	Freistingin	er	hins	vegar	sú	að	geta	fengið	út	
með	aðferðum	náttúruvísinda	almennt	gildar	niðurstöður,	líkt	og	við	eigum	að	venjast	í	þeim	
vísindum.	Þannig	gætum	við	á	grundvelli	þeirra	hagað	t.d.	kennslu	í	þýsku,	vitandi	að	umbun	
fyrir	að	gera	þýskustíl	gagnast	sumum,	en	reyndar	öðrum	ekki,	til	að	gera	hann.	Með	því	að	
vita	hvað	það	er	tilteknum	unglingi	að	gera	tiltekinn	þýskustíl	mætti	hins	vegar	komast	að	því	
hvað	helst	fengi	hann	til	að	gera	hann	og	koma	til	móts	við	þær	ástæður	hans.	Það	sem	meira	
væri	þó	um	vert	þá	væri	kannski	hægt	að	breyta	ástæðum	hans	 til	að	gera	þýskustíla.	Það	
kanna	að	krefjast	almennrar	þekkingar	á	því	hvað	gagnast	í	slíkum	tilgangi	en	fyrst	og	fremst	
krefst	það	þess	sem	almennt	er	kallað	innsæi,	getuna	til	að	gera	sér	grein	fyrir	hvað	veruleikinn	
er	fyrir	annarri	manneskju.	Í	þessu	dæmi	krefst	það	auðvitað	líka	getunnar	til	að	hafa	áhrif	á	
unglinginn	í	þýskunáminu	og	að	haga	samskiptum	og	móta	tengslin	við	hann	samsvarandi.	Ætli	
við	 séum	 ekki	 aftur	 komin	 að	 spurningunni	 um	 „tilfinningalega“	 afstöðu	 okkar	 til	 þessa	
unglings.	Eða	hvaða	innsæi	inn	í	hugarheim	hans	með	tilliti	til	þýskunámsins	fylgir	því	að	óska	
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honum	þess	að	falla	í	þýskunni?!	Eða	þvert	á	móti	að	honum	farnist	vel	í	náminu?	Hvaða	er	
unglingurinn	manni	mismunandi	eftir	því	hvora	afstöðuna	maður	hefur	til	hans?	Er	kannski	
einfaldlega	hægt	að	hugsa	sér	að	árangursríkast	sé	að	hafa	enga	tilfinningalega	afstöðu	til	hans	
í	þessu	tilliti?	Við	höfum	reyndar	rætt	það	hér	á	undan,	möguleikann	á	því	að	læra	fagmannlega	
til	matreiðslu	án	þess	að	neyta	eða	þróska	bragðskyns	síns	eða	þroska	það!		

4.7 Michel	Foukault	

Á	þessu	er,	sem	vænta	mátti,	áhugaverðir	ýmsir	fletir.	Einn	þeirra	eru	hugmyndir	franska	
heimspekingsins	 Michel	 Foukault	 (1926-1984).	 Honum	 var	 hugleikið	 hvernig	 valdatengsl	 í	
samfélaginu	urðu	sífellt	ópersónulegri:	Einn	gerði	ekki	 lengur	öðrum	að	 lúta	persónulegum	
vilja	sínum	heldur	að	lúta	hlutlægri,	skynsamlegri	nauðsyn	sem	hann	eða	hún	stillti	upp	fyrir	
honum,	sjálfur	eða	sjálf	í	sömu	stöðu	gagnvart	einhverjum	enn	öðrum,	o.s.frv.	Þessi	sífellda	
vísun	 til	 hlutlægni	 í	 samskiptum	 fólks	 hefði	 mótandi	 áhrif	 á	 allan	 hugarheim	 okkar	 og	
sjálfsvitund	okkar	þar	með.	Við	upplifum	okkur	sjálf	í	vaxandi	mæli	sem	hlutlægt	viðfang	okkar	
sjálfra	og	annarra.	Viðhorf	okkar	til	þekkingar	og	sannleika	mótist	af	þessu.	Klassísk	heimspeki,	
segir	Foucault,	gerði	 ráð	 fyrir	að	manneskjan	þyrfti	að	gera	sig	móttækilega	 fyrir	þekkingu.	
Þekking	og	sannleikur	væri	undir	þessum	móttökuskilyrðum	komin.	Því	væri	andlegur	þroski	í	
andlegu	samfélagi	fólks	forsenda	þekkingar.	Í	nútímanum	sé	litið	svo	á	að	þekking	sé	spurning	
um	upplýsingar	og	kerfisbunda	greiningu	þeirra.	Þannig	hafi	heimspeki	breyst	í	rökgreiningu	
og	þekking	í	meðferð	upplýsinga.	Huglægu	sjálfi	okkar	hafi	með	þessu	verið	úthýst	úr	heimi	
þekkingar.	Og	að	mörgu	leyti	úr	vitundarlífi	okkar	yfirleitt.		

4.8 Elyse	Poppers	

Þetta	er	athyglisvert	með	hliðsjón	af	viðfangsefni	þessarar	ritgerðar.	Í	bók	sinni,	The	Little	
Love	Book:	267	Words	for	Love	in	Sanskrit,	greinir	listakonan	Elyse	Poppers	(e.d.)	267	orð	yfir	
ást	(e.	love)	á	sanskrít.	Þau	eru	skrifuð	með	mismunandi	hætti,	hafa	mismunandi	merkingu	og	
eru	 mismunandi	 í	 framburði.	 Þau	 eru	 semsagt	 hljóðrænt	 aðgreinanleg	 og	 samsvarandi	
aðgreind	 líka	 í	 ritun	 og	 að	merkingu.	 Þau	 eru	 afurð	 þeirrar	menningar	 sem	 rannsakaði	 og	
ástundaði	 ást	 í	 öllum	þeim	 tilbrigðum	sem	ýtrasta	næmni	 á	hugræna	afstöðu	mannsins	 til	
veruleikans	gat	greint.	Við	höfum	notast	við	orðin	ást	og	væntumþykja	til	að	gera	skil	helstu	
tilbrigðum	 þessarar	 sérstöku	 hugrænu	 afstöðu	 okkar	 til	 veruleikans	 og	 kirkjan	 hefur	 bætt	
kærleikanum	við	til	að	valda	ekki	misskilningi	eða	bara	hneikslun	yfir	þýðingunni	á	 latneska	
orðinu	caritas	í	fyrra	bréfi	Páls	postula	til	Korintumanna	(30.04.2015)	í	latneskri	miðaldaútgáfu	
biblíunnar	(Vulgata).	Það	var	vel	til	fundið,	með	orðunum	má	greina	hljóðræn	líkindi	og	ekki	
spillir	að	íslenska	orðið	hefur	kannski,	eða	trúlega,	í	upphafi	vísað	til	gagnkvæmrar	tjáningar	
fólks	 á	 þessum	 hug	 sínum	 hvors	 eða	 hvers	 til	 annars,	 sem	 er	 að	 vísu	 það	 sem	 Oddur	
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Gottskáldsson	vildi	trúlega	varast	að	fylgdi	með	og	var	ástæða	þess	að	hann	sniðgekk	ástina	í	
þýðingu	sinni	á	meðan	Lúter	 skrifaði	Liebe	 í	þýðingu	sinni	 sem	Gottskáld	mun	hafa	haft	 til	
hliðsjónar	(Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	e.d.).	

En	okkur	nægir	sýnilega	ekki	að	þrengja	svo	að	ástinni	í	öllum	sínum	tilbrigðum	að	hafa	
yfir	hana	tvö	orð	í	daglegu	tali	og	eitt	í	kirkjulegu	heldur	finnst	okkur	gáfulegt	og	beinlínis	vísindi	
að	steypa	henni	 í	eitt	mót	með	alls	konar	 fyrirbærum	öðrum	og	köllum	þau	þar	öll	 saman	
komin	„tilfinningar“.	Ástin	er	ásamt	hatri,	viðbjóði,	hræðslu,	afbrýðisemi	og	fjöld	annarra	orða	
um	hugræna	afstöðu	okkar	til	veruleikans	flokkuð	undir	„tilfinningar“.	Þessi	„tilfinningasemi“	
tekur	á	sig	grátbroslegar	myndir	einmitt	í	aðstæðum	þegar	við	viljum	vera	alvarleg	og	um	fram	
allt	tekin	alvarlega.	Við	þekkjum	dæmi	úr	háalvarlegri	þjóðmálaumræðu	að	rökum	sé	hafnað	
fyrir	 það	 að	 dæmast	 „tilfinningarök“	 þegar	 eitthvað	 er	 metið	 eftir	 fegurð	 þess	 eða	 bara	
tilvistargildi	einfaldlega	en	ekki	á	hlutlæga	mælikvarða	peninga	eða	atvinnusköpunar.			

Við	skoðuðum	hér	á	undan	þann	eðlismun	sem	þráhyggjulega	er	gerður	á	milli	ástar	á	
barni	 og	 þekkingar	 á	 barni	 með	 hliðsjón	 af	 sýn	 okkar	 á	 málverk	 sem	 mótuð	 væri	 af	
fegurðarskyni	andstætt	þeirri	sem	yrði	til	í	fjarveru	þess.	Það	nægir	reyndar	að	sitja	til	borðs	
með	góðum	kokk	til	að	skynja	fáránleika	þessa	aðskilnaðar.	Með	honum	myndum	við	annars	
vegar	vera	vitni	að	því	meðal	annars	að	kokkurinn	tjáði	sig	um	matinn	af	„smekk“	sínum,	eins	
og	við	leyfðum	okkur	að	kalla	það,	en	hins	vegar,	af	þekkingu	sinni	sem	við	ætluðumst	þá	til	
að	hann	gæti	miðlað	okkur	án	þess	að	við	hefðum	þroskað	með	okkur	eða	hefðum	af	Guðs	
náð	 þá	 næmni	 fyrir	 bragði	 og	 lykt	 og	 áferð	 eða	 fyrir	 matnum	 sem	 skynrænum	 verueika	
yfirhöfuð.	Án	þess	að	við	hefðum	þann	„smekk“	sem	hann	hefði.	Við	þyrftum	semsagt	ekki	að	
hafa,	hvað	þá	að	þroska	með	okkur,	önnur	viðtökuskilyrði	fyrir	þekkingu	kokksins	um	matinn	
en	þau	að	skilja	merkingu	þeirra	orða	sem	hann	notaði	um	matinn	án	þess	að	þurfa	að	deila	
með	honum	meiningu	þess	sem	hann	segði	með	þeim.	Þessi	upphrópun	hans,	„Uhm!“,	væri	
okkur	jafn	miklar	upplýsingar	um	matinn	hvort	sem	við	vissum	af	eigin	reynslu	eða	ekki	hvaða	
upplifun	á	honum	hann	væri	að	tjá.	Samsvarandi	gætum	við	höndlað	alla	 faglega	þekkingu	
hans	í	matargerð	án	þess	að	hafa	bragðskyn	sjálf!	

4.9 Arnold	Modell	

Í	bók	sinni	Imagination	and	the	Meaningful	Brain	staðhæfir	Arnold	Modell	(2003)	að	taka	
verði	huglæga	mannlega	reynslu	með	í	öllum	vísindalegum	útskýringum	á	því	hvernig	hugur	
manns	og	heili	starfa.	Sérstaklega	beri	að	varast	þá	tilhneigingu	að	lýsa	hugrænni	virkni	manns	
eins	og	eins	konar	reikningsfræðilegri	úrvinnslu	gagna,	samanber	hvernig	tölvur	vinna.	Þegar	
við	upplifum	eitthvað	yfirhöfuð,	skynjum,	hugsum,	finnum	til	o.s.frv.,	þá	er	það	vegna	þess	að	
til	verður	í	hugarheimi	eða	vitundarlífi	okkar,	segir	Modell,	merkingarbær	hugsmíð.	Sú	„smíð“	
sé	ósambærileg	við	það	 sem	við	köllum	„vinnslu	upplýsinga“.	Þetta	er	ekki	nýtt	 vandamál.	
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Platon,	fyrir	munn	Sókratesar	og	í	sumum	bréfa	sinna,	víkur	þrásinnis	að	þessu	sama	í	tilefni	
af	 pælingum	 sínum	 um	 eðli	 og	 þar	með	 virkni	 ritaðs	máls	 andstætt	 töluðu.	 Ef	marka	má	
umfjöllun	og	endursögn	af	pælingum	hans	á	Netinu	þá	er	fólki	hugstætt	hvað	hann	skrifaði	um	
áhrif	ritaðs	máls	á	minni	fólks,	það	beinlínis	skerti	minni	fólks	að	þurfa	ekki	lengur	að	leggja	á	
minnið	heldur	að	geta	reitt	sig	á	skrifaða	texta.	Á	hans	dögum	var	ekki	langt	liðið	frá	því	gríska	
stafrófið	var	búið	til	og	ritaðir	textar	að	breiðast	út.	Hómers-	og	Illionskviða	höfðu	lifað	á	vörum	
fólks	í	aldir	áður	er	hér	var	komið	sögu	ritlistarinnar	og	við	getum	rifjað	upp	til	samanburðar	
að	fyrstu	lögsögumenn	á	Alþingi	Íslendinga	studdust	ekki	við	ritaða	lagatexta	í	hlutverki	sínu	
heldur	þá	sem	þeir	höfðu	lagt	á	minnið	og	aðrir	höfðu	miðlað	þeim	af	minni	sínu.	Auðvitað	eru	
áhrif	hins	ritaða	máls	slík	að	það	er	ómögulegt	að	hugsa	sér	menningu	okkar	og	líf	yfirhöfuð	
án	þess,	þótt	enn	séu	til	samfélög	ósnortin	ritmáli	til	einhvers	samanburðar.	En	fólk	er	ekki	
einungis	að	fjalla	um	það	sem	Platon	segir	um	áhrif	ritaðs	máls	á	minni	okkar	heldur	um	þann	
mun	sem	er	á	því	að	lesa	texta	og	heyra	manneskju	tala.	Augljóslega	er	maður	í	annarri	aðstöðu	
gagnvart	töluðum	orðum	manneskju	í	rauntíma	sem	maður	getur	átt	orðastað	við	heldur	en	
andspænis	rituðum	texta.	Meginmunurinn	gæti	virst	sá	að	með	hinu	fyrrnefnda	er	hægt	að	
spyrja	út	í	það	sem	sagt	var	og	fá	beinlínis	leiðsögn	að	réttum	skilningi	á	því	sem	viðmælandinn	
meinti.	Munurinn	 felist	 í	 samræðunni	 og	 allar	 samræðurnar	 sem	mynda	 langstærsta	 hluta	
arfleifðar	Platons	eru	auðvitað	staðfesting	á	því.		

En	eftir	stendur	það	sem	okkur	varðar	sérstaklega	fyrir	viðfangsefni	þessarar	ritgerðar:	
Með	því	að	heyra	manneskju	segja	að	hún	ætli	að	koma	í	afmælið	þitt	og	sjá	hana	segja	þér	
það	og	finna	snertingu	handar	hennar	við	þína,	þá	er	þér	mögulegt	að	skynja	í	tjáningu	hennar	
beinlínis	og	í	öllu	því	öðru	sem	þú	getur	skilvitslega	greint,	en	líka	óskilvitlega	numið,	hvað	það	
er	henni	að	koma	í	afmælið	þitt.	Með	sms-i	veistu	að	hún	kemur	í	afmælið	þitt	og	verður	sjálf	
að	gera	þér	í	hugarlund	það	sem	það	er	henni.	Það	gætir	þú	auðvitað	gert	af	áunninni	þekkingu	
á	manneskjunni	og	tengslum	ykkar,	nú	eða	 látið	þér	nægja	þá	þekkingu	eina	um	hana	sem	
varðar	veitingarnar	og	húsplássið	sem	það	krefst	að	hún	kemur	í	afmælið.	Það	er	ekki	að	lasta	
þá	þekkingu,	hún	kann	að	vera	afar	gagnleg,	en	hvaða	ástæða	væri	til	að	gefa	sig	þó	ekki	að	
þeim	 veruleika	 sem	 vekur	 þér	 tilhlökkun	 að	 hún	 kemur	 í	 afmælið	 þitt?	 Þá	 forsendu	
tilhlökkunarinnar	 að	 þú	 elskar	 þennan	 vin	 þinn	 sem	 sagðist	 ætla	 að	 koma	 og	 skynja	
samsvarandi	ást	hans.	Myndi	ekki	eitthvað	vanta	í	faglegan	undirbúning	veislunnar	ef	ekki	væri	
tekið	tillit	til	þess	sem	þið	eruð	hvort	öðru	og	veislunni	meðal	annars	hagað	þannig	að	þið	fáið	
að	njóta	þess?		
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5 Niðurstöður,	umræður	og	ályktanir	

Ég	lagði	upp	með	þá	hugmynd	og	það	markmið	í	þessari	ritgerð,	eða	réttara	sagt	með	öllum	
þeim	pælingum,	lestri,	grúski,	samræðum	og	jafnvel	draumum	sem	hún	er	afraksturinn	af,	að	
skoða	 af	 athygli	 hvort	 eitthvað	 væri	 vansagt	með	 því	 almenna	 viðkvæði	 að	 sé	 eðlislægur	
munur	á	ást	á	barni	og	þekkingu	á	barni.	Ég	taldi	af	reynslu	minni	af	því	að	hafði	vaxið	barn	í	
kvið	mér,	ég	fætt	það	og	annast	og	notið	samvista	þess	með	föður	þess	í	nokkur	misseri	nú,	og	
þeirri	reynslu	minni	af	hinni	almennu,	en	líka	fræðilegu	og	faglegu	umræðu	sem	ég	hef	kynnst	
og	sérstaklega	tekið	eftir	sem…,	einmitt,	móðir	en	líka	námsmaður	í	uppeldisfræðum,	þá	væri	
mikilvægt	 að	 skoða	 af	 mætti	 haldið	 í	 þessu	 viðhorfi,	 að	 ástin	 væri	 sem	 aðrar	 tilfinningar	
óviðkomandi	 þekkingu	 á	 barninu.	 Ást	 á	 börnum	og	 þekking	 á	 börnum	 væru	 eðlislægt	 ólík	
fyrirbæri.		

Ég	gæti	vissulega	hafa	komið	þessari	hugmynd	til	 skila	með	því	einfaldlega	að	segja	af	
reynslu	minni	sem	ástfangin	móðir	af	barninu	mínu	en	auðvitað	hefði	það	tæpast	átt	erindi	á	
þennan	vettvang	 lokaritgerðar	 til.	B.Ed.-gráðu	 í	uppeldisfræðum.	Slík	 frásögn	hefði	kannski	
hreyft	við	einhverjum	og	orðið	sérstaklega	öðrum	mæðrum	til	upprifjunar	á	reynslu	sinni.	En	
það	er	ekki	þær	sem	brýnast	er	nú,	í	mínum	aðstæðum,	að	vekja	til	endurtekinnar	upplifunar	
á	reynslu	sinni.	Það	er	við	annað	að	etja,	nefninlega	þá	inngrónu,	ég	myndi	segja	dogmatísku	
afstöðu	í	vísindum,	fræðum,	fagmennsku	og	vitrænni	umræðu	almennt,	að	ást	og	þekking	séu	
sem	olía	og	vatn,	og	læt	ég	lesandanum	eftir	að	ákveða	hvort	þeirra,	þeir	sjá	fyrir	sér	að	fljóti	
ofan	á	hinu,	þekkingin	eða	ástin.	

Ég	lagði	til	atlögunnar	með	rökrænum	samanburði	á	ást	á	barni	og	manni	sem	hrífst	af	
fegurð	málverks.	Forsenda	þess,	kom	eðlilega	í	ljós,	að	hrífast	af	fegurð	málverks	væri	að	hafa	
fegurðarskyn.	Af	því	leiddi,	líka	eðlilega,	að	órökrétt	væri	að	líta	á	fegurðarskyn	mannsins	sem	
þekkingarlega	óviðkomandi	málverkinu	sem	veruleika.	Það	væri	líkt	og	að	telja	þekkingarlega	
óviðkomandi	málverkunum	sem	hann	virti	fyrir	sér	að	þau	væru	„5“	saman	í	rekka	eða	á	vegg.	
Forsenda	 þess	 að	 „5“	 hefði	 merkingu	 yfirhöfuð	 og	 þekkingarlega	merkingu	 um	málverkin	
sérstaklega,	væri	þó	sú	að	maðurinn	kynni	að	telja.	Að	maðurinn	bæri	skyn	á	fegurð,	hvers	
vegna	skyldi	það	ekki	líka	vera	forsenda	þekkingar	sem	hann	færi	á	mis	við	án	þess	hugræna	
hæfileika	síns?	

Þannig	að	þarna	birtist	augljóst	rökrænn	vandi	þess	að	halda	eðlislægt	aðskyldu	ást	á	barni	
og	þekkingar	á	barni.	Það	leiddi	hugann	að	því	hvort	á	sama	hátt	og	fegurðarskyn	og	þroskun	
þess	 er	 hluti	 af	 fagmennsku	 í	 listum	 og	 verkmennt,	 þá	 vanti	 ekki	 eitthvað	 í	 fagmennsku	
uppeldisstétta	að	halda	ástinni	utanvið	í	fagvitund	þeirra	og	-þekkingu.		
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Það	 leiddi	 síðan	 til	 þess,	 eðlilega	 líka,	 að	 ég	 fór	 að	 skoða	þetta	 vandamál	 í	meðförum	
nokkurra	hugsuða	sem	beint	og	óbeint	höfðu	látið	sig	það	varða.	Hvaða	hlutverki	ástin	hefði	í	
hugrænni	afstöðu	okkar	til	veruleikans.	Hvort	hjá	þeim	kynni	að	gæta	þess	viðhorfs	að	ástin	sé	
ekki	bara	tiltekin	persónuleg	„tilfinningaleg	upplifun“	andspænis	veruleikanum.	Hvort	þeir	sjái	
annmarka	á	því	viðhorfi	að	með	ástinni	opinberist	hinum	„ástfangna“	ekki	þekkingarlega	neitt	
umfram	þann	sem	ekki	bæri	í	brjósti	slíkan	hug	til	hans.		

Það	kom	nokkuð	af	 sjálfu	sér	að	kynna	sér	verk	Neil	Noddings	 fyrst.	Hún	 fjallar	nánast	
beinlínis	um	þessa	spurningu	í	verkum	sínum	en	þó	að	teknu	tilliti	til	vettvangsins	sem	hún	
skrifar	og	starfar	á.	Ég	 leyfi	mér	að	kalla	það	skil	hennar	við	„keisarann“,	með	tilvísun	í	„að	
greiða	 keisaranum	 það	 sem	 keisarans	 er“.	 Það	 er	 satt	 að	 segja	 næstum	 harmrænt	 en	 þó	
auðvitað	glæsilegt	á	að	 líta,	hvernig	hún	 siglir	þessu	viðkvæmnislega	hugtaki	 sínu,	að	 „líða	
með“	(e.	feeling	with)	einhverjum	eða	einhverju,	í	ópersónulegri	mynd	orðsins	að	líða,	gegnum	
öldufalda	fræðilegrar,	eða,	öllu	nánar,	stofnanavæddrar	akademískrar	orðræðu.	Ætti	maður	
kannski	að	kalla	það	að	koma	þessu	fábrotna	hugtaki	á	áfangastað	skýrrar	niðurstöðu	í	gegnum	
tundurduflalagnir	 eða	 jarðsprengjubelti?	 Litlu	 varðar	 hvaða	myndhverfingar	 við	 notum,	 að	
bera	umhyggju	 fyrir	 (e.	caring)	barni	er	 fyrir	Nodding	ekki	sú	skilvitlega	skilgreinda	vitræna	
aðgerð	sem	akademískir	orðabókarhöfundar	láta	sér	detta	í	hug,	að	sé	líkt	og	að	varpa	hug	
sínum	inn	í	hugarheim	viðkomandi,	heldur	þvert	á	móti,	næstum	að	segja,	að	taka	hug	hins	
inn	í	hugarheim	sinn.	Það	er	hæfileikinn	til	að	skapa	viðtökuskilyrði	í	hugarheimi	sínum	fyrir	
hugarheimi	hins	sem	Nodding	lýsir	með	getunni	til	að	líða	með.	Öðru	nafni	þeirri	næmni	sem	
maður	er	gæddur,	hefur	þroskað	og	ástundað.	Eða	erum	við	nokkuð	komin	að	spurningunni	
um	 faglega	 stöðu	 fegurðarskynsins?	 Hvernig	 þroskar	maður	 og	 ástundar	 næmni	 sína	 fyrir	
barna?	Það	skyldi	þó	ekki	vera	með	því	að	elska	það?	Og	hvernig	fer	maður	að	því	að	verða	
ástfanginn	af	barni,	(til	þess	að	spurningin	verði	ekki	tvíræð	með	því	að	segja	hvernig	elskar	
maður	barn)?	Hvernig	fer	maður	að	því	að	láta	hrífast	af	fegurð	málverks?	Með	því	að	þroska	
hæfileika	sinn	til	þess,	fegurðarskynið.	Er	það	ekki	hæfileiki	að	geta	elskað	barn?	

Michel	Foucault	(1988)	er	einmitt	að	pæla	í	þessum	viðtökuskilyrðum,	en	sem	Noddings	
vísar	til	með	hugtakinu	næmni,	en	frá	öðru	sjónarhorni:	Hvað	í	nútímahugsunarhætti	og	praxis,	
meðal	annars	í	valdatengslum	fólks,	geri	að	verkum	að	huglægum	viðtökuskilyrðum	þekkingar	
hefur	 hrakað.	 Við	 lifum	 hugarfarslega	 í	 auknum	 mæli	 hlutlægu	 lífi	 eins	 konar	 vitrænnar	
skynsemishyggju.	Við	þær	kringumstæður,	getum	við	ályktað	í	samhengi	þessarar	ritgerðar,	
að	ástin	sem	huglægur	veruleiki	sé	orðin	viðfang	hlutlægrar	smættunar	hennar.	Í	stað	þess	að	
taka	veruleikanum	sem	því	sem	hann	er	manni	og	þar	með	talið	því	sem	hann	er	manni	af	ást	
manns	á	honum,	líkt	og	málverk	er	 fallegt	af	því	sem	það	er	manni	af	fegurðarskyni	manns	
(eða	ættum	við	að	segja	af	hrifningu	hans	á	fegurð	þess,	fegurðarskynið	sé	þá	hæfileikinn	til	
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að	 láta	 hrífast	 af	 fegurð	 þess?),	 þá	 sé	 jafnvel	 það	 sjálf	 manns	 sem	 er	 forsenda	 þeirrar	
vitundarveru	sem	maður	er	yfirhöfuð	orðið	að	hlutlægu	viðfangi,	en	væntanlega	þess	sama	
sjálfs,	að	viðfangi	sjálfs	sín!!.		

Þetta	eru	auðvitað	andstyggileg	öfl	sem	svo	fara	fram	gegn	því	dularfulla	og	í	rauninni	því	
dularfyllsta	í	allri	tilveru	mannsins,	sjálfri	vitund	hans.	Það	er	á	þeim	nótum	sem	Martin	Emil	
Marty	(2007)	fjallar	um	barnið	sem	leyndardóm.	Ekki	í	þeim	skilningi	að	það	sé	ráðgáta	sem	
kunni	að	finnast	lausn	á,	líkt	og	vísindaleg	ráðgáta	eða	ráðgáta	í	sakamáli,	heldur	leyndardómur	
sem	 einungis	 vex	 við	 hverja	 leysta	 ráðgátu	 um	 barnið.	 Í	 ýtarlegri	 greiningu	 sinni	 á	
heimspekilegum	 forsendum	 þessarar	 afstöðu	 sinnar	 og	 virkni	 hennar	 í	 praxis	 verður	 ekki	
dregin	önnur	niðurstaða	en	að	hann	sé	hér	að	fjalla	um	barnið	sem	þekkingarlegan	veruleika.	
Að	taka	því	sem	undri	sé	þekkingarlega	mest	gefandi	afstaða	til	barnsins.	Svo	hvað	gerir	mann	
undrandi?	Fávís	maður	verður	undrandi	yfir	litlum	tíðindum.	Fróður	maður	fyllist	undrun	yfir	
litlum	tíðindum	vegna	þess	að	hann	setur	þau	í	samhangi	þess	óþekkta,	alls	þess	sem	hann	
spyr	sig	um	hið	óþekkta	í	tilefni	þess	litla	og	augljósa.	Að	elska	barn	er	einmitt	slík	afstaða	til	
þess.	Allt	sem	í	fljótu	bragði	er	lítið	og	með	litlum	afleiðingum	á	mælikvarðana	í	daglegu	lífi	
okkar,	verður	manni	sem	djúpur	leyndardómur.	Að	horfa	í	augu	þess	og	hugsa	hvaða	vitund	
sé	að	horfa	á	þig	þessum	augum,	það	er	mikið	undur	en	um	leið	áköf	spurn	um	hið	óþekkta.	
Er	það	ekki	forsenda	þekkingar	að	spyrja	sig	um	það	óþekkta?	

Arnold	H.	Model	gerir	þessu	á	sinn	hatt	skil	í	bók	sinni	Imagination	and	the	Meaningful	
Brain	 stað,	 (2003),	 að	 taka	 verði	 huglæga	 mannlega	 reynslu	 með	 í	 öllum	 vísindalegum	
útskýringum	 á	 því	 hvernig	 hugur	manns	 og	 heili	 starfa	 en	 Viktor	 Frankl	 (1945/1959/1992)	
kemur	í	rauninni	beint	að	efni	okkar	þegar	hann	lýsir	reynslu	sinni	af	því	að	hugsa	manneskju	
í	kærleiksríkri	hugsýn,	gætum	við	sagt.	Með	því	fékk	hann	þekkingarlega,	því	verður	ekki	á	móti	
mælt,	raunsanna	mynd	af	henni	og	um	leið	raunsanna	mynd	af	eigin	tilvist,	því	sem	hann	kallar	
að	finna	meiningu	með	lífi	sínu.	„Raunsanna“?	Auðvitað	er	hægt	að	hafna	því	og	segja	að	eina	
raunsanna	 hugmyndin	 sem	 hann	 gat	 gert	 sér	 af	 konu	 sinni	 hefði	 verið	 sú	 að	 hún	 var	 við	
dauðans	 dyr	 og	 myndi	 brátt	 verða	 eldunum	 og	 ef	 ekki	 gasklefunum	 fyrst	 að	 bráð	 í	
útrýmngarbúðunum	í	Auswitz.	En	eigum	við	þá	ekki	að	hafna	því	að	við	séum	vitundarverur	
sjálf	og	byrja	að	lifa	lífi	sem	væri	ekki	sæmandi	gullfiski	og	jafnvel	ekki	grjóthnullungi?		

Þetta	ber	 í	rauninni	allt	að	sama	brunni,	það	er	siðferðilega,	heimspekilega	og	rökrænt	
óverjandi	að	útiloka	ástina	frá	sviði	þekkingarinnar.	Þvert	á	móti	er	hún	aflvaki	þekkingar	og	
ráðandi	um	það	að	við	getum	hugsað	veruleikann	þekkingarlega	á	víðara	sviði	en	við	gerum	
með	viðteknum	viðhorfum	til	þekkingar	annars	vegar	og	ástarinnar	hins	vegar.	Að	við	getum	
hugsað	börn,	sérstaklega,	sem	þær	vitundarverur	sem	við	munum	aldrei	nema	þekkja	líkt	og	
skuggann	af	ef	við	gefum	okkur	að	það-er-bara	rökhyggju	smættunar	og	efnishyggju.		
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Móðurástin	er	að	þessu	 sögðu	auðvitað	hluti	 af	 fagmennsku	uppeldisstétta.	Gallinn	er	
bara	sá	að	hún	er	þar	tilfallandi	og	líkt	og	aðskotahlutur	sem	þurfi	þó	að	taka	tillit	til	svo	hann	
verði	ekki	fyrir.	Þessu	viðhorfi	þarf	að	breyta	og	gera	beinlínis	að	viðmiði	um	fagmennsku	og	
faglega	hæfileika	að	geta	svo	elskað	hvaða	barn	sem	er	sem	væri	það	manns	eigin.		
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