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Formáli
Þjóðarspegillinn, hin árleg ráðstefna Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands er nú haldin í
tólfta sinn. Frumkvæðið að ráðstefnunni átti Friðrik H. Jónsson, prófessor í sálarfræði
og forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, sem lést fyrir aldur fram
á síðasta ári. Markmið ráðstefnunnar hefur ætíð verið að gefa fræðafólki kost á að
kynna rannsóknir sínar og hugarsmíðar og ekki síst að efna til samræðna við almenning.
Þjóðarspegillinn er þannig hvort tveggja í senn: vettvangur fræðilegrar umræðu og nokkurs
konar uppskeruhátíð félagsvísinda. Á síðasta ári var gerð sú breyting á fyrirkomulagi
að ráðstefnurit Þjóðarspegilsins var einungis á rafrænu formi og að höfundum var gefinn
kostur á að senda inn greinar til bæði ritrýningar og ritstýringar. Fjöldi innsendra
greina jókst umtalsvert fyrir vikið en skiptar skoðanir voru þó á því hversu vel þetta
fyrirkomulag þótti takast. Því var í ár ákveðið að horfa frá því að bjóða upp á þessa tvo
kosti en hafa eingöngu ritsýrðar greinar eins og áður, en halda áfram að gefa ritið út á
rafrænu formi. Hvað síðar verður mun tíminn leiða í ljós.
Fjölbreytileiki greina í Þjóðarspeglinum hefur aukist jafnt og þétt með ári hverju
og endurspeglar hann ekki aðeins breitt fræðasvið og öflugt rannsóknarstarf, heldur
er hann einnig til marks um þá miklu grósku sem er í félagsvísindum hér á landi. Í
því rafræna ráðstefnuriti sem hér birtist er að finna 145 greinar og af þeim eru 76 í
Félags-og mannvísindadeild. Þannig má til dæmis lesa um fyrirbæri eins og „rúntinn“ í
Reykjavík, karla í „kvennastörfum“, góðgerðarstarfsemi og fötlun, velferðarstig þjóða
og „línudans“ skólastjórnenda í leik- og grunnskólum á Akureyri svo fátt eitt sé nefnt.
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur, eins og ávallt, veg og vanda að öllum
undirbúningi, skipulagi og framkvæmd ráðstefnunnar og hefur starfsfólk hennar
unnið frábært starf sem endranær. Á engan er hallað þó þar séu sérstaklega nefnd til
sögunnar þau Vala Jónsdóttir, Sóley Lúðvíksdóttir, Gunnar Þór Jóhannesson, Hlín
Kristbergsdóttir og Anna María Valdimarsdóttir. Höfundar, og allir þeir sem unnið hafa
að undirbúningi og útgáfu ritsins með einum eða öðrum hætti, er hér með þakkað fyrir
gott samstarf og vel unnin störf.
Ritstjórar
Ása Guðný Ásgeirsdóttir, Helga Björnsdóttir og Helga Ólafs
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Að rekast óvænt á upplýsingar –
Upplýsingaöflun aldraðra og aðstandenda
þeirra
Ágústa Pálsdóttir

Í greininni verða kynntar nokkrar niðurstöður úr eigindlegri rannsókn sem miðar að
því að athuga upplýsingahegðun aldraðs fólks sem búsett er í eigin húsnæði og hvernig
aðstandendur þess styðja við hana. Upplýsingahegðun (information behaviour) felur í sér
öll mannleg samskipti eða hegðun í tengslum við upplýsingalindir af hvaða tagi sem er
(Wilson, 2000).
Algengt hefur verið að skilgreina hugtakið upplýsingaleit sem leit sem framkvæmd er
af ásetningi í þeim tilgangi að ná fram einhverju ákveðnu markmiði. Gert er ráð fyrir því
að einstaklingur uppgötvi hjá sér skort á þekkingu til að takast á við eitthvert viðfangsefni
og að í framhaldi af því bregðist hann við með því að leita upplýsinga (sjá t.d. Ingwersen
og Järvelin, 2005; Johnson og Meischke, 1993, Kuhlthau, 1994). Hins vegar hefur verið
bent á að upplýsingaleit eigi sér fleiri hliðar. Oft ráðgeri fólk ekki að leita upplýsinga
heldur rekist óvænt á þær, á stöðum þar sem það eigi ekki von á að upplýsingar um
viðkomandi málefni sé að finna (Erdelez, 1997; Ford, Wilson, Foster, Ellis og Spink,
2002; Foster og Ford, 2003; McKenzie, 2003; Toms, 2000; Williamson, 1998; Wilson,
2000). Einnig hefur verið sýnt fram á að fólk rekst stundum óvænt á upplýsingar um
ákveðið málefni þegar það er að leita að upplýsingum um annað efni (Erdelez, 2005;
Wilson, 1999) og jafnframt að fólk geri sér ekki alltaf grein fyrir gildi upplýsinganna sem
það rekst á fyrr en síðar (McCay-Peet og Toms; 2010). Vísbendingar eru um að samhengi
sé milli þess hversu oft fólk leitar upplýsinga af ásetningi og hversu oft það rekst óvænt
á upplýsingar. Í ljós hefur komið, í tveimur könnunum, framkvæmdum 2002 og 2007,
að þeir sem leita oftar af ásetningi eru jafnframt líklegir til að að rekast oftar óvænt á
upplýsingar og öfugt, að þeir sem leita sjaldnar af ásetningi séu jafnframt líklegir til að
rekast sjaldnar á upplýsingar. Saman mynda þessi tvö leitarform því ákveðið mynstur
upplýsingaleitarhegðunar (Ágústa Pálsdóttir, 2010).
„Upplýsingasvæði“ eru áhugaverð í þessu sambandi. Hugtakið var fyrst sett
fram af Karen E. Pettigrew (1999, síðar Karen E. Fisher) í rannsókn á því hvernig
hjúkrunarfræðingar sem unnu á heilsugæslustöð miðluðu upplýsingum til eldri borgara. Í
ljós kom að stöðin virkaði sem upplýsingasvæði þar sem hjúkrunarfræðingarnir miðluðu
upplýsingum um ýmsa þjónustu til fólks. Upplýsingasvæði er skilgreint sem félagslegt
svæði sem myndast tímabundið þegar fólk kemur saman í einhverjum tilgangi öðrum en
þeim að afla upplýsinga en þar sem tækifæri myndast jafnframt fyrir fólk til að skiptast á
upplýsingum. Hugtakinu svipar til þess sem McKenzie (2003) hefur nefnt „virk skimun
upplýsinga“. Virk skimun upplýsinga getur átt sér stað þegar fólk er sér meðvitað um
að mögulegt sé að finna gagnlegar upplýsingar á vissum stöðum, jafnvel þó svo að
tilgangurinn með verunni þar sé ekki sá að leita þeirra. Upplýsingasvæði hafa verið
viðfangsefni nokkurra rannsókna (sjá t.d. Ágústa Pálsdóttir, 2011; Fisher, Landry og
Naumer, 2006) og hafa komið fram vísbendingar um að skilgreina megi þrjá meginþætti:
fólk, staðir og upplýsingar, sem geti varpað ljósi á það hvernig upplýsingasvæði verða til
og hvernig öflun og miðlun upplýsinga fer fram á þeim.
Í greininni verður sjónum beint að því hvers konar upplýsingar aldraðir og
aðstandendur þeirra rekast óvænt á, sem og hvernig félög eldri borgara geta nýst sem
upplýsingasvæði þar sem félagsmenn hafa tækifæri til að rekast óvænt á upplýsingar.
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Aðferðir
Við rannsóknina var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Rannsakendur sem nota
eigindlegar aðferðir rýna oft í daglegt líf þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og
Bogdan, 1998) auk þess sem þær eru taldar gagnlegar við að auka skilningi á viðfangsefni
sem lítil þekking er til um (Strauss og Corbin, 1990). Ein aðalaðferðin við að afla gagna
í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl þar sem rannsakandi aflar sér gagna sem byggja
á reynslu og skoðunum þátttakenda og leitast við að túlka og greina upplifun þeirra á
viðfangsefninu sem er til skoðunar (Kvale, 1996).
Í þessari rannsókn voru tekin opin viðtöl við eldri borgara og aðstandenda þeirra. Í
viðtölunum var reynt að draga upp mynd af ýmsum þáttum sem snerta upplýsingahegðun
þátttakenda en í greininni verður eingöngu fjallað um niðurstöður um upplýsingar sem
þátttakendur rákust óvænt á. Stuðst var við viðtalsramma sem byggði á þekkingu sem
skapast hafði við fyrri rannsóknir á því þegar fólk rekst óvænt á upplýsingar. Einnig var
lögð áhersla á að rýna í það hvaða hlutverki félagslegt umhverfi þátttakenda gegndi í
þessu sambandi og hvernig það studdi við upplýsingaleit þeirra. Í viðtölunum var leitast
við að nálgast viðfangsefnið á margvíslegan hátt. Sem dæmi má nefna að þátttakendur
voru spurðir að því hvort þeir myndu eftir tilvikum þar sem þeir hefðu rekist óvænt á
upplýsingar. Ef þeir töluðu um upplýsingar sem þeim fannst að hefðu verið áhugaverðar
eða gagnlegar var spurt út í það hvernig þeir hefðu aflað þeirra og hvaða kringumstæður
hefðu orðið þess valdandi. Einnig kom fyrir að þátttakendur töluðu um það að fyrra
bragði að þeir hefðu rekist óvænt á upplýsingar.
Viðtölin voru tekin á tímabilinu maí 2010 til júní 2011. Þau fóru öll fram á heimilum
þátttakenda, utan eitt sem var tekið á vinnustað, og stóðu yfir í 45 til 75 mínútur. Viðtölin
voru öll hljóðrituð, afrituð orðrétt og afritunin síðan borin saman við hljóðritin.
Notað var þægindaúrtak og var þátttakenda aflað með aðstoð frá milliliðum sem
komu á fyrstu kynnum rannsakanda við þá. Alls tóku 16 aldraðir einstaklingar þátt, níu
konur og sjö karlar á aldrinum 70 til 90 ára, auk 20 aðstandenda sem veittu þeim aðstoð.
Við val á öldruðum þátttakendum var miðað við að þeir væru orðnir 67 ára en samkvæmt
íslenskum lögum eru þeir sem hafa náð þeim aldri skilgreindir „aldraðir“ (Lög um málefni
aldraðra nr. 125/1999), að þeir byggju enn í heimahúsi, og að þeir nytu aðstoðar frá
aðstandendum sínum. Bakgrunnur þátttakenda úr hópi aldraðra og aðstandenda þeirra
var mismunandi hvað varðar menntun, starfsreynslu og búsetu, sumir þeirra bjuggu á
höfuðborgarsvæðinu, sumir í þéttbýli úti á landi og sumir í sveit.
Að afloknu hverju viðtali fyrir sig hófst gagnagreining með því að hlusta á viðtalið,
skrifa vettvangsnótur og athugasemdir. Þetta var gert til að hægt væri að fylgja eftir
áhugaverðum atriðum sem upp kæmu í einu viðtali í þeim sem á eftir færu (Bogdan og
Biklen, 2003). Á fyrstu stigum greiningar var opin kóðun notuð við að rýna í gögnin.
Skráð voru niður lykilorð og hugtök, atriði borin saman og flokkuð og reynt að átta sig á
þeim grunnþemum sem gögnin bjuggu yfir. Á síðari stigum var öxulkóðun notuð við að
endurgreina gögnin með þemun sem höfðu komið fram í huga. Rýnt var í þemun með
því að leita svara við spurningum um aðstæður, aðgerðir/gagnaðgerðir og afleiðingar,
og tengsl milli yfir- og undirþema skilgreind (Strauss og Corbin, 1998).

Niðurstöður
Við greiningu gagnanna kom í ljós að þátttakendur rákust á upplýsingar um eftirfarandi
málefni: 1) upplýsingar um stuðning við aldraða sem hægt er að sækja um til opinberra
aðila, 2) upplýsingar í tengslum við heilsufar, 3) fjárhagslegar upplýsingar, og 4)
upplýsingar um afþreyingu auk upplýsinga um hvert hægt sé að snúa sér til að fá
nauðsynlegar upplýsingar um ýmis atriði. Jafnframt leiddi greiningin í ljós að félög eldri
borgara geta virkað sem upplýsingasvæði þar sem aldraðir hafa tækifæri til að rekast á
upplýsingar.
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Upplýsingar um stuðning opinberra aðila við aldraða
Miklu skiptir fyrir þátttakendur að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um þann
stuðning við eldri borgara sem í boði er hjá opinberum aðilum, svo sem aðstoð við
þrif, akstursþjónusta, heimsendingu á mat, og ýmsa aðstoð við persónulega umsjá
og eftirlit með heilsufari. Það viðhorf var áberandi að upplýsingar um þetta gengju
manna á milli og lýsti einn þátttakenda því þannig: „Þetta bara fréttist milli manna.“
Sem dæmi nefndi einn af eldri þátttakendunum að hann hefði ekki aðeins rekist á slíkar
upplýsingar af tilviljun heldur vissi hann líka til þess að vinur sinn hefði gert það og
sagði: „Það var bara af tilviljun að bróðir þessa manns var að segja honum frá því og
hann hafði það eftir öðrum manni“. Aðstandendurnir töluðu líka um að þeir hefðu
rekist á upplýsingar um réttindi eldri borgara: „Svona reglur og hvernig hlutir ganga
fyrir sig“ sagði einn þeirra. Annar þeirra sagðist hafa hitt gamlan kunningja sem vinnur
innan heilbrigðiskerfisins, foreldrar hans hefðu borist í tal og við það hefði hann fengið
upplýsingar um að þau ættu rétt á ákveðinni aðstoð: „Ég hugsaði hvaða, hvaða. Þetta er
ekki í neinum bæklingi. Þetta eru upplýsingar. Ég hef ekki heyrt þetta, sem hún var að
segja.“ Það kom jafnvel fyrir að aðstandendur sögðu að þeir hefðu það á tilfinningunni
að upplýsingum væri haldið frá þeim eða þeim gert erfitt að finna þær. Einn þeirra sem
átti aldraða móður sem þurfti á miklum stuðningi að halda sagði: „Ja það var eiginlega
bara fyrir röð tilviljana, að það kemur þarna fram að hún á rétt á þessu, tólf vikur á ári.
Það er eins og óvart”.
Upplýsingar tengdar heilsufari aldraðra
Sumir af eldri þátttakendunum töldu sig vera við nokkuð góða heilsu meðan heilsufar
annarra var orðið verra. Engu að síður voru þeir allir komnir með einhverja sjúkdóma og
þurftu á upplýsingum að halda. Það er þess vegna eðlilegt að þeir veiti upplýsingum sem
tengjast þeirra heilsufari athygli. Einn þátttakenda sem var með hjartasjúkdóm sagðist
óvænt hafa rekist á gagnlegan þátt í fjölmiðlum: „Það var einhver kona, ábyggilega
læknir, sem einmitt var að tala um hjartasjúkdóma kvenna núna fyrir fjórum fimm
árum…“ Það voru einnig dæmi um að fólk væri sér meðvitað um möguleikann á að
rekast óvænt á gagnlegar upplýsingar í fjölmiðlum: „Ég hef verið slæm í ristli líka og
er búin að fara oft í speglun. Þannig að ég fylgist með ef ég rekst á eitthvað, bæði í
sjónvarpi og eins í blöðunum“ sagði einn þátttakenda. Fólk sagðist ennfremur miðla
heilsutengdum upplýsingum til fjölskyldumeðlima eða náinna vina ef það hefði trú á að
þær gætu verið þeim gagnlegar. Ein af eldri konunum sagðist hafa sýnt vinkonu sinni
hjálpartæki sem hefði verið keypt fyrir hana erlendis: „...og hún varð svo hrifin...og spyr
hvort [aðstandandi] myndi vilja kaupa fyrir sig svona úti“.
Aðstandendur rákust einnig á upplýsingar sem voru gagnlegar fyrir eldri borgara.
Einn þeirra sagðist til dæmis hafa farið til sérfræðings til að fá upplýsingar um sjúkdóm
sem faðir hans var með og fengið þá óvænt upplýsingar um þjónustu og meðferð sem
hann átti rétt á: „Ha? Sagði ég. Ég veit nú ekki einu sinni hvað það er.“ Vegna þess að
hvorki hann né faðir hans höfðu haft upplýsingar um það sem í boði var þá höfðu þeir
ekki getað sótt um það.
Fjárhagslegar upplýsingar
Nokkrir af eldri þátttakendunum töluðu um að þeim reyndist oft erfitt að finna
upplýsingar um ýmis fjárhagsleg réttindi, svo sem styrki, bætur eða endurgreiðslur, sem
aldraðir geta sótt til opinberra aðila, þegar þeir leituðu þeirra af ásetningi. Að hluta
til getur ástæðan legið í því að fáir þeirra notuðu tölvur en upplýsingum er að miklu
leyti miðlað rafrænt, til dæmis í gegnum vefsíður stofnana. Þó að hægt sé að nálgast
sömu upplýsingar, að minnsta kosti sumar hverjar, í bæklingum eða með því að tala við
einhvern á staðnum virðist sem fólk geti átt í vandræðum með að afla þeirra. Það virtist
hins vegar nokkuð algengt að þátttakendur rækjust á slíkar upplýsingar af tilviljun. Einn
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þeirra sagðist iðulega rekast á þær í gegnum hóp af vinum sem hittist reglubundið:
„Það er nú voðalega mikið þannig sem ég hef fengið upplýsingar. Bara svona í gegnum
umhverfið, fólk sem ég þekki eða...“. Fólk virðist jafnframt vera viljugt við að miðla
upplýsingum sín á milli: „Svo var bara verið að segja mér úti í bæ að ég ætti rétt á þessu
og hinu“ sagði einn þátttakenda sem hafði nýlega misst maka sinn.
Sumar af upplýsingunum sem fengust þannig hefði í raun ekki átt að vera erfitt að
finna með því að leita þeirra af ásettu ráði. Vandinn lá í því að eftir að hafa gengið í
gegnum mjög erfitt tímabil, þar sem makinn veiktist alvarlega og lést, treysti viðkomandi
sér illa til að leita upplýsinga:
Veistu hvað ég var nú svolítið úti á þekju þennan tíma...Það er líka þetta að maður
hefur kannski ekki sinni á því, eins og komið var fyrir mér, að spyrja út í það
hver eru réttindi mín. Viltu segja mér á hverju ég þarf að halda og hvers ég má
vænta og hvert ég á að leita. Þetta náttúrlega er kannski það sem maður hefur ekki
hugsun á sjálfur þegar maður er kominn í þessa aðstöðu.

Það skipti viðkomandi þátttakanda þess vegna verulegu máli að rekast óvænt á
upplýsingar um fjárhagsleg réttindi í gegnum vini eða ættingja.
Upplýsingar um afþreyingu og hvert hægt er að snúa sér til að fá nauðsynlegar
upplýsingar um ýmis atriði
Það virðist ekki jafn algengt að þátttakendur hafi rekist á upplýsingar um hvað þeir gætu
gert sér til afþreyingar og um málefnin hér að ofan en þó kom það fyrir. Ein af eldri
konunum sagðist hafa frétt af námskeiði sem hún ákvað að taka þátt í og jaframt að
reyna að fá vinkonu sína með sér: „Það hefur sennilega verið eitthvað sem við höfum
komist að ég og [nefnir vinkonur]…ég er nú ekki að hrósa mér sko, en þegar hún var
svona einmana hún [nefnir vinkonu], þá hringdi ég og [nefnir vinkonu] að vita hvort
hún vildi koma með okkur.“ Í þessu tilviki voru upplýsingarnar notaðar til að styðja við
bakið á vinkonu sem átti við erfiðleika að stríða.
Það kom líka fyrir að fólk rakst óvænt á upplýsingar um hvert það gæti snúið sér
varðandi ýmislegt sem það þurfti að afla sér þekkingar um. Einn þátttakenda nefndi til
dæmis að það gerðist stundum þegar hún væri að tala við vini eða ættingja: „Þá kemur
oft upp umræða sem vekur mann til umhugsunar og ýtir kannski við mér, já ég get farið
þangað.“
Upplýsingasvæði – Félög eldri borgara
Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort þeir tæki þátt í félagsstarfi nefndu sumir
úr hópi aldraðra að þeir væru í félagi eldri borgara í sinni heimabyggð. Félaginu var lýst
sem: „samfélag til þess að hittast og hafa það gott saman.“ Félög fyrir eldri borgara er að
finna í flestum sveitarfélögum á landinu. Hvert félag fyrir sig starfar sjálfstætt en félögin
tengjast í gegnum Landssamband eldri borgara. Helsti tilgangur félaganna er að bjóða
félagsmönnum sínum upp á fjölbreytta afþreyingu: „svona námskeið í hinu og þessu,
handavinnu og ýmissi föndurvinnu…Svo eru náttúrulega ferðalög, við erum búin að
fara um allt landið“ sagði einn þátttakenda.
Að miðla upplýsingum til félagsmanna er ekki talið vera hlutverk félaganna. Einn
þátttakenda, sem hafði menntun á sviði heilbrigðisvísinda, hafði boðist til að koma
inn með fræðslu um heilsusamlegan lífsstíl en fyrir því reyndist ekki áhugi: „Því var
algjörlega hafnað svoleiðis að maður er svolítið óöruggur. Hvað á maður að vera að
bjóða sig fram til að koma með fræðslu og upplýsingar.“ En þó að félögin miðli ekki
upplýsingum í gegnum skipulagða fræðslustarfsemi þá mynda þau engu að síður vettvang
þar sem félagsmönnum bjóðast fjölmörg tækifæri til að rekast óvænt á upplýsingar. Einn
þátttakenda lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „Ég var náttúrulega í mörgu, var mikið í
félagsmálum og ég fylgdist þannig með og hafði góð tækifæri til að afla mér upplýsinga.“
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Upplýsingarnar sem fólk rakst óvænt á snérust að mestu um fjárhagslegar upplýsingar
og hvaða stuðning aldraðir áttu rétt á að sækja um hjá opinberum aðilum.
Félög eldri borgara ráða ekki alltaf yfir eigin húsnæði og í sumum tilvikum þurfa
þau að deila því með öðrum. Einn þátttakenda talaði um mikilvægi þess að félögin hafi
yfir hentugu húsnæði að ráða og hvernig það varð til að skapa fólki meiri tækifæri til að
skiptast á upplýsingum þegar hans félag komst í betra húsnæði. Hann sagði: „Sérstaklega
núna eftir að þau fengu þetta pláss. Því að náttúrulega áður þá var þetta bara mjög
takmarkaður tími sem við höfðum plássið þarna niður frá.“ Hvers konar húsnæði félög
aldraða hafa til umráða skiptir máli fyrir möguleika til upplýsingaöflunar. Ef aðgangur
fólks að upplýsingasvæði er mjög takmarkaður þá dregur það úr möguleikum þess til að
eiga samskipti sín í milli og þar með tækifærum til að rekast óvænt á upplýsingar.
Félög eldri borgara bjóða öllum sem eru orðnir 60 ára eða eldri að gerast meðlimir. Í
þessu tilviki var félagið rekið í meðalstóru sveitarfélagi úti á landi. Félagsmenn voru ekki
nánir vinir, þó að svo hafi verið í einhverjum tilvikum, en þekktu engu að síður ágætlega
hver til annars. Innan félagsins bauðst fólki tækifæri til að mynda smærri hópa út frá
áhugamálum, sem getur orðið til að ýta frekar undir samskipti milli þess. Einn þeirra
lýsti hópi félagsmanna á eftirfarandi hátt: „Við erum bara góður hópur og hittumst einu
sinni, tvisvar, þrisvar í viku. Eftir því hvað það er mikið að gera…svo eru svona smá
hópar eftir því hvað menn eru að gera í starfinu.“ Félög eldri borgara eru ennfremur
þannig upp byggð og það liggur í eðli þeirra að nýir félagsmenn geta komið jafnt og þétt
inn meðan aðrir hætta að geta tekið þátt. Í heildina geta félagsmenn því myndað nokkuð
fjölbreyttan hóp en jafnframt er sá möguleiki fyrir hendi að innan félaganna verði til
litlir hópar fólks sem þekkist vel eða hefur sameiginleg áhugamál. „Það eru náttúrulega
töluverð skipti, það er ekki það, eins og gengur og gerist. En meirihlutinn, myndi ég
segja, er hópur sem er á gömlum grunni“, sagði einn þátttakenda.
Fólk var sér engu að síður meðvitað um að upplýsingasvæði eins og hér er lýst myndi
ekki alltaf standa því til boða. Einn af þátttakendunum lét í ljós áhyggjur sínar af þessu:
En svo um leið og heilsan fer að bila það mikið að þú treystir þér ekki til að koma
þér í þennan hóp, kannski ertu hætt að keyra og heilsan orðin léleg, þá hvað þá?
Ég spyr mig stundum, hvað þá?

Annar þátttakandi talaði einnig um mikilvægi þess að taka þátt í starfinu hjá félagi
aldraðra:
Og maður finnur það líka með fólk sem gerir það ekki, það einangrast meira. Og
það einangrast meira að vera ekki í félagsskapnum. Það bara einangrast úr svo
mörgu öðru. Af því að þá eru upplýsingarnar trúlega tregari. Og það fylgist ekki
eins með.

Samkvæmt þessu getur það að hafa aðgang að upplýsingasvæði á borð við félög eldri
borgara aukið möguleika fólks á að rekast óvænt á upplýsingar og gert því þar með betur
kleift að taka virkan þátt í samfélaginu.

Samantekt
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aldraðir og aðstandendur þeirra rekist
óvænt á upplýsingar sem mikilvægt er fyrir þá að geta aflað sér. Í ljós kom að fólk
rakst á upplýsingar um stuðning opinberra aðila við aldraða, heilsufarslegar upplýsingar,
fjárhagslegar upplýsingar, sem og upplýsingar um afþreyingu og hvert hægt væri að snúa
sér til að finna ýmsar nauðsynlegar upplýsingar. Félagsleg samskipti skipta máli í þessu
sambandi þar sem þau skapa upplýsingaflæði og ýta undir möguleika fólks til að rekast
á upplýsingar. Félög eldri borgara geta skoðast sem upplýsingasvæði þar sem fólki gefst
tækifæri til að rekast óvænt á upplýsingar en fram kom að þátttakendur úr hópi aldraðra
hafa jafnframt áhyggjur af því hvað tekur við þegar þeir geta ekki lengið tekið þátt í
félagsstarfinu þar og hafa þar af leiðandi ekki sama aðgang að upplýsingum og áður.
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Polish construction workers in Iceland

Rights and perceptions of inequalities at building sites
Álfrún Sigurgeirsdóttir
Unnur Dís Skaptadóttir

The number of migrant workers grew extensively in the beginning of the 21st Century
and many were hired as construction workers. With the economic recession that hit
in 2008 many of them lost their jobs (Martin, 2009; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).
Migrant labour comprises a large section of the manpower in the construction industry
in most European countries, whether they come from countries from within or outside
the European Union. There are several reasons for this. Firstly the construction sector
is very labour intensive and most jobs within the sector require little or no training, the
work is physically demanding and often considered unattractive by the local population.
Secondly, the production of the sector is mainly immobile and cannot be moved across
borders in order to cut costs. The industry is therefore dependant on mobile people in
order to reduce production costs and profit from the opening of global markets (Fellini,
Ferro, & Fullin, 2007).
Prior to the crises a great number of Poles had moved to Iceland in order to fill jobs
Icelanders were reluctant to take (Sigurgeirsdóttir, 2011; Unnur Dís Skaptadóttir, 2007).
The motives behind migrating to Iceland were mostly economical and work related,
although marriage and family reunion have also been important. In recent years Poles
in Iceland have primarily been employed in the construction industry, although they
previously were mostly employed in the fishery sector and services (Sigurgeirsdóttir,
2011; Skaptadóttir, 2010; Wojtyńska, 2009). In the aftermath of the fiscal crises
unemployment in Iceland rose dramatically, especially in the construction sector, which
had received a great number of foreign labourers in the years leading up to the crash
(Wojtyńska, & Zielińska, 2010). In 2010 the majority of all unemployed foreign citizens
in Iceland came from Poland; most of them had previously been employed in the
construction industry (Directorate of labour, 2010).
The rights of migrant workers have been prioritized by the International Labour
Organization (ILO) and the organization has implemented various rules in order to
protect the rights and equal status of migrant labour. Nevertheless, the ILO rules and
regulations have limited affect in Iceland since they have not been ratified by the state,
and there is evidence suggesting that foreigners are being deprived of their rights (The
Institute of Human Rights, 2008).
In this article we focus on these topics in order to shed light on labour related
migration of Poles in the construction industry in Iceland. We focus our discussion
on their rights and explore the interactions and communication between Icelandic
employers in the construction industry in Reykjavík and Polish construction workers.
We further explore how the Icelandic employers perceived the Polish workers and their
work, and how the Polish workers viewed their Icelandic employers and co-workers.

Methods
The two authors took part in a joint research project called Integration or assimilation?
Strategies of becoming a member of a new community: case of Polish immigrants in Iceland. The
project was financed by Scholarship and Training Fund (STF) from the three European
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Free Trade Association (EFTA) countries, Norway, Iceland and Liechtenstein. The
research project, co-ordinated by Malgorzata Budyta-Budzyńska at the Collegium
Civitas, was designed to comprise both Polish (minority) and Icelandic (majority)
perspectives. The results presented here are built on components of this project as well
as on Álfrún Sigurgeirsdóttir’s Masters Project and Unnur Dís Skaptadóttir continuing
research on labour migration to Iceland. These projects use ethnographic methods
and include analysis of documents and laws as well as interviews and observations at
construction sites. Interviews presented in this article were conducted with 11 Icelandic
men; managers, owners and workers in eight different firms who had Polish employees
during the economic boom. Five Polish workers living in Iceland were also interviewed,
who all were employed in the construction industry at the time of the interviews.
Additionally, three interviews were conducted in Poland, with Polish construction
workers that had lived in Iceland during the economic boom, but had moved back to
Poland after the economic downturn in October 2008. The interviews are intended to
depict the various views and attitudes, present in the construction industry in Reykjavík,
and give an up close picture of the individual experiences and attitudes among Icelandic
managers towards Polish workers - and vice versa, in the aftermath of the economic
meltdown. Most of the material examined in this article was collected from January
2010 until August 2011. At that time many of the Polish workers had been laid off so
many of the interviews represent the recollections of those interviewed.
This ethnographic method allows highlighting attitudes, opinions, views,
perspectives and interaction between migrant workers and Icelanders and brings a
reflective or explanatory depth to the research, as described by Davies (2007). Some of
the interviews were conducted during working hours at the construction sites, mainly
in the place where the workers normally had their coffee and lunch breaks, which were
usually barracks that had been organized and furnished as a coffee break room, but in
some cases they were done in the managers’ office. Some interviews were taken in the
privacy of the home and yet others were more informal conversations that repeatedly
took place in different places over a period of time for instance at cafés, over a cup of
coffee or a glass of beer, or while taking a stroll.
As mentioned above all the Icelandic informants worked in the construction
industry. All of them had worked with Poles and some of them had also worked as
foreign worker over seas, in order to be able to keep their financial commitments, after
the meltdown. All of the Polish informants, both those that had moved back to Poland
and those still living in Iceland, had worked in the construction industry in Reykjavík.

Labour migration to Iceland
With globalization, improved transportation and communications, movement of
workers across borders has increased substantially world wide (Castles & Miller,
2010). Iceland is no exception from this trend and migration to Iceland has accelerated
during the past decades due to increased demand for labour (Unnur Dís Skaptadóttir,
2010; Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008; The Institute of Human Rights, 2008). As
elsewhere in the world, foreign labour played an important role in Iceland during
the economic boom. Most of the jobseekers coming to Iceland came from countries
within the European Economic Area (EEA) and are exempt from applying for work
permit (Unnur Dís Skaptadóttir 2010; Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008; The Institute of
Human Rights, 2008).
With rapidly growing migration the number of immigrants in Iceland (born
abroad, with parents born abroad) rose from 2.4% in 1998 to a high peak in 2009
when the proportion of immigrants went as high as 9%. However, in the backwash of
the fiscal crises in 2008 the migration flow came to a turnabout and in 2011 the ratio
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of immigrants had dropped to 8.1% (Statistics Iceland, 2011). In 2009 over 11.000
Polish workers were registered in Iceland, they composed the absolute largest group
of immigrants and amounted to about 30% of all immigrants in the country (Statistics
Iceland 2009; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Migrants are often hired in low-skilled
jobs in the construction industry, a sector that endured major condensations and job
losses during current recession (Martin, 2009), and under the financial flush in Iceland
Polish workers were mainly employed in the construction industry (Wojtyńska, 2009).
Moreover, in a large survey, carried out in 2009, it became evident that a prominent
number of migrants were employed in non-selective, low-skilled jobs (Vala Jónsdóttir,
Kristín Erla Harðardóttir & Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). As a consequence
of the recession unemployment rates rose rapidly in the construction industry (Unnur
Dís Skaptadóttir, 2010; Wojtyńska & Zielińska, 2010), and in a matter of weeks the
sector was left with the highest unemployment rate in the country, 18% - and rising. At
the end of 2010 the unemployment rate amongst Poles in Iceland was reported as 61%
of all unemployed foreign workers in the country (Sigurgeirsdóttir, 2011; Directorate
of Labour, 2011).

Rights of migrant workers and international context
The accelerating migration to Iceland is not an isolated incident. On the contrary, labour
migration all over Europe has increased as a result of relaxation in regulations regarding
migration, allowing for people from Eastern-Europe to permeate into European labour
markets (Martin, 2009; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010; Skaptadóttir, 2010b). Eight EastEuropean countries joined the European Union the 1st of May 2004, the so called
A8 countries: Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia
and Slovenia (Phillimore, Goodson & Thornhill, 2008; Portes & French, 2005). The
consequences of the accession, in for example the UK resulted in an immigration
blast without a precedent. In merely two years over half a million immigrants from the
A8 countries entered the British labour market (Lemos & Portes, 2008; Datta, 2009).
In the UK, as in Iceland, the largest and most prominent group came from Poland
(Burell, 2009). Many of them were employed in the construction industry, which prior
to the enlargement had frequently enrolled migrant labour on lower terms and working
conditions, despite data suggesting that employers in the UK regarded them as workers
of great quality (Datta & Brickell, 2009). Datta & Brickell have shown that workers use
various ways to construct and negotiate differences and highlight unequal distributions
of power in accordance to nationality. Their findings also suggest that Polish workers
in the UK create an image of the qualified “Polish builder” by emphasizing their own
merits and criticising the English workers in details and thereby attempt to establish an
image of the refined Polish worker as an undisputable fact (Datta & Brickell, 2009).
This is an aspect that reflects on the positions of Poles in Iceland as described below.
The rights of migrant workers have been among the most important issues the
International Labour Organization has dealt with. The organization implements rules
in order to protect the fundamental rights of migrant workers and ensure, as far as
possible, equal status in comparison with nationals of EU Member States. Iceland has
signed the United Nations agreement on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of their Families (CMW), but the state has not ratified the
convention. According to a report by the Institute of Human Rights of the University
of Iceland as well as in Skaptadóttir’s recent interviews with people working for trade
unions there is strong evidence that foreigners in Iceland have received salaries below
minimum wages. Furthermore, it has been noted that they have been deprived of
various work related rights such as maximum working hours, rest periods, vacations
and other things. In addition they have had bad working conditions and have been
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living in poor accommodations. Foreign workers are for various reasons more likely
to become victims of employers that are willing to bend the rules and operate illegally.
The main reason for this is a lack of knowledge about Icelandic society, applicable rules
and regulations, lack of language skills and a fear of being laid off and sent back to the
“home” country, where the economic situation might be poor (The Institute of Human
Rights, 2008).
Free flow of labour is a part of the four freedoms which the EEA cooperation is based
upon and the regulations bound to it affect the rights of foreign workers in two main
ways. Firstly, they ensure the free movement of workers and self-employed workers and
secondly, they ensure equality between migrants and non migrants in most areas. These
rights only apply to citizens of the European Union Member States and EEA. Hence,
people from countries that have joint the EEA have been able to move to Iceland to live
and work on the same premises as Icelandic citizens. Recent adjustments, made in 2008,
in order to repose the legislation on foreigners have made labour migration from EEA
to Iceland even easier, as it is no longer necessary for citizens of EEA countries to apply
for a special work permit (The Institute of Human Rights 2008). Most people migrating
to Iceland came from EEA countries and migrated in order to work. Many of them had
a job in their country of origin prior to moving to Iceland, and therefore did not move
because of unemployment, but to raise their salaries and thereby enhance their own
living standard, create the possibility to send remittances and support their family in the
country of origin (Jónsdóttir et al., 2009; Skaptadóttir & Wojtyńska 2008; Unnur Dís
Skaptadóttir, 2010; Skaptadóttir, 2010b; The Institute of Human Rights, 2008).

Majority and minorities views of inequalities
In Iceland, as in the UK, the most prominent group of migrants after the enlargement
of the EU were Poles. As members of the EU they work under the same premises and
have the same rights as Icelandic workers. However, they have to a large extent been
employed in low paid jobs, which are considered to require low skills. It is difficult
to estimate the percentage of construction workers based on the available data, but
according to a report by Sigurðsson and Arnarson, for the Directorate of Labour, the
percentage of newly registered foreign labourers in the sector was 40% in 2006 and in
2007 the ratio had gone up to 43%. However, after the recession the number of newly
registered foreign workers diminished greatly and in 2009 the percentage had fallen to
only 17%. During this time the percentage of Poles registering each year was around
75% of all registered EU workers but fell to 60% in 2009 (Sigurðsson & Arnarson,
2011).
Our studies show that in many cases, in spite of having the same rights as Icelanders,
the Polish workers did not receive the same wages as their Icelandic colleagues. As
remarked above foreign workers are for several reasons more likely to become victims
of dishonest employers, among other things because of lack of Icelandic and/or
English language skills. Moreover, lack of language skills have been shown to be a
major problem hindering communication and integration, both at work and in society in
general, and impeding progress at work (Sigurgeirsdóttir, 2011; Unnur Dís Skaptadóttir,
2007; The Institute of Human Rights, 2008).
In the interviews many employers emphasized the importance of migrants mastering
either Icelandic or English but simultaneously complained over the lack of interest
the immigrants showed in learning Icelandic and/or finding it too difficult to master.
Icelandic participants in the study pointed out that some of the Polish immigrants they
had worked with were mainly interested in learning work related words and phrases
that would make it easier for them to understand what went on at work, since their
purpose for coming to Iceland was merely temporary work. This is in accordance with
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Skaptadóttir’s findings in studies among migrants in fisheries who claimed that not
knowing the Icelandic language was a great obstacle in the first few years after their
arrival in Iceland. Those who saw their stay in Iceland as only temporary often claimed
that in the beginning of their stay they only wanted to learn the language to be able to
function better at work (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007).
All but one of the Icelandic interviewees claimed that inequalities based on
nationalities would not be tolerated in their firm. Nevertheless, they all stated that they
knew of such inequalities in other companies. Different views came up in the interviews
when wages and prerequisites in the construction industry were discussed. Some of
the Icelandic participants said that all employees were paid according to their skills,
independent of their nationality. Others, when talking about the construction industry
in general, claimed that in fact there were wage differences between Icelanders and
Poles working side by side, but declared that since the Poles were receiving much higher
wages than would be possible for them to earn in Poland they were content with these
differences. Others justified the wage difference by pointing out that some of them had
benefits that would compensate for these differences, such as free lodging and a ride to
work or free plane tickets to Poland. One example of how the wage differences came
about was that only Icelanders were given a chance to work according to a piecework
system. The Icelandic workers would then transfer some of their tasks that fell under
the piecework routine to Poles in order to get the job done faster and thereby increase
their own salaries.
One of the informants pointed out that Polish workers were brought to Iceland
to take on jobs that Icelanders were reluctant to do and that they were considered
“cheap labour”. Moreover, they were not only considered to be “cheap labour” but also
very efficient, because many of them did not have a family in Iceland and thus, unlike
the Icelandic workers, did not have to leave during working hours because of family
obligations.
Some managers were suspicious of the Polish workers and discussed how they might
be employing people who were not able to get jobs in Poland because of, for example,
a criminal record or other negative factors. They all talked about problems with theft
of tools in the companies. Although, as one of them stated: “Stealing tools is a classic,
but the Poles do not steal anymore than the Icelanders do. The Icelanders are no angels
either. This does not depend on nationality...” There was also a great deal of suspicion
regarding the education that Polish workers claimed to possess and all the Icelandic
informants seemed to agree that the Poles lied about their educational background to
get jobs – and that they would just claim to have the education required for the job in
question.
Contrariwise, the Poles who were interviewed maintained that they were in fact
better workers than Icelanders, as they were more conscientious and better craftsmen.
They complained that Icelandic workers took off during working hours to take care
of personal issues and spent a lot of time talking on the phone or to colleagues during
working hours. The Poles also spoke about working hard and being efficient but not
appreciated and even scolded at for hanging out and stopping a bit early in order to get
ready to leave, whereas nothing was said to the Icelanders who they felt had hardly lifted
a finger all day. As one of the Polish man stated:
I have not become used to work like Icelanders, just lazy. No, no... We come
here to work, sometime we stop and talk together for one or two minutes... but
then we start working again and very often Icelanders just go blablabla and again
blablabla for two three hours... drink coffee... We sometimes talk about, if they
come to Poland, Icelanders, they would be fired...Unfortunately, what we see is
not so good... sometimes we have to fix... they are lazy and do not do good work...
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Summary and conclusion
With increased globalization labour migration across borders has increased on a global
basis. Labour migration within the European Union and to Iceland has increased
substantially after the enlargement of the EU in 2004 and due to increased demand
for labour. Foreign labour was important in Iceland, as elsewhere, during the economic
boom and Icelandic companies brought in masses of workers from abroad. The majority
migrated to Iceland from countries within the EEA, the greatest number of migrants
came from Poland and most of them were employed in construction.
In this article we have reflected on the rights of migrant workers and our findings
suggest that a number of them were receiving wages below the minimum wage and that
the wage difference between them and the Icelandic workers was diversely justified. It
also became evident that they were recruited to do non-selective and low-skilled jobs
that Icelanders were unwilling to do. Even though the ILO has laid down the rights of
migrant workers they are of limited use in Iceland, since they have not been officially
ratified and foreign workers are in some cases deprived of their rights. We examined
the interactions and communication between Icelandic employers in the construction
industry and Polish workers, and depicted how the Icelandic participants in their
narratives constructed an image of the Polish worker that partly justified the inferior
position of Polish workers. The Polish workers however, resisted the majority views by
claiming a superior work ethic and craftsmanship and generalized about the laziness
of the Icelandic workers. Our findings on this aspect thus corroborate the findings
of Datta & Brickell (2009) that show how foreign workers negotiate the differences
and uneven distributions of power in their narratives. Therefore, these negotiations
were not a monologue and the image construction was two-sided, as the images the
respective groups created of each other were quite opposite. Although, the bargaining
power and position to negotiate is of different calibre for the two respective groups.
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Menntunarhlutverk safna:
Máttleysi og/eða möguleikar
AlmaDís Kristinsdóttir

Söfn af ýmsum toga svo sem minjasöfn, listasöfn og náttúruminjasöfn geta, þegar vel
er að safnfræðslu staðið, boðið upp á ótal spennandi tækifæri til að læra á óformlegan,
áhrifamikinn og oft skemmtilegan hátt. Vettvangur safnastarfs er margslunginn og
fjölbreytileiki viðfangsefna þeirra er nær takmarkalaus (Anderson, 2004; Watson, 2007;
Weil, 2002). Söfn eiga það flest sameiginlegt að varðveita safnkost sem samanstendur af
efnislegum hlutum er tengjast menningu sem þarf að rannsaka og miðla. Sýningar eru
algengasta form miðlunar og þær eru ákveðin frásögn með hlutum hvort sem þeir eru
úr safneign eða fengnir að láni frá öðrum. Sýningastjórar miðla hinum ýmsu sjónrænu
viðfangsefnum á skipulagðan hátt og geta þannig reynt að stýra upplifun safngesta óháð
viðfangsefni sýninga. Það er þó ávallt safngesturinn sem ákveður hvað honum finnst
þess virði að skoða, hversu miklum tíma hann ver í safnheimsókn, í hvaða samhengi eða
hvort hann komi einn síns lið eða með hópi fólks.
Söfn hafa ákveðnu menntunarhlutverki að gegna og í því felst áskorun um að koma
til móts við ólíkar þarfir safngesta en fræðsluhlutverk safna er afar mikilvægt (HooperGreenhill, 1994). Lagaleg skilgreining á íslenskum söfnum er byggð á skilgreiningu
Alþjóðaráðs safna (ICOM) frá 1995. Samkvæmt safnalögum er safn stofnun, opin
almenningi, sem hefur það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans,
umhverfi og náttúru landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og
hafa til sýnis svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar (Safnalög
nr. 106/2001, II. kafli, 4. gr.). Í fyrstu grein frumvarps til safnalaga lagt fyrir Alþingi á
139. löggjafarþingi 2010–2011 kemur fram að huga verði að því að skila menningar- og
náttúruarfi Íslands óspilltum til komandi kynslóða og veita fólki aðgang að honum til að
stuðla að aukinni þekkingu og skilningi. Í þriðju grein kemur fram að í starfi sínu skulu
söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu
menningar, lista, náttúru eða vísinda.1
Almennt er viðurkennt að nám takmarkast ekki við formlegar stofnanir heldur á
sér stað gegnum allt lífið. Segja má að fræðslustarf safna sé snertiflötur stofnunarinnar
við safngesti. Fræðslufólk safna ber hag almennings fyrir brjósti og reynir að gera
viðfangsefni safna aðgengileg öllum. Safnheimsóknir og óformleg fræðsla á söfnum
eru hluti af mikilvægu menningaruppeldi komandi kynslóða. Bent hefur verið á
að menntunarþáttur safna þarf að öðlast viðurkenningu sem grundvallaratriði í allri
safnastarfsemi. Til þess að slíkt geti átt sér stað er nauðsynlegt að skoða og kortleggja
starfið innanfrá því þrátt fyrir að einstök söfn hér á landi hafi sinnt menntunarhlutverki
sínu nokkuð vel og skilgreiningar um að sinna skuli fræðslu á söfnum komi skýrt fram
í safnalögum eru fræðslumál safna fremur skammt á veg komin hér á landi. Enn vantar
heildarsýn og dýpri stefnumótun í þessum málaflokki (Guðbrandur Benediktsson og
Rakel Halldórsdóttir, 2006).
Ef einblínt er á eitt tiltekið safn mætti spyrja: Hvað stendur í vegi fyrir því að
menntunarþáttur Listasafns Reykjavíkur — sem starfrækt hefur fræðsludeild í safninu
í 20 ár — öðlist viðurkenningu sem grundvallarþáttur í allri starfsemi safnsins? Þessi
grein er tilraun til að svara þeirri spurningu. Fræðilegar stoðir safnfræðslu eru skoðaðar
út frá áhrifaþáttum eins og sjálfsmynd safngesta, fræðslustefnu safna og tengum við
1

Þegar þetta er ritað hafa ný safnalög verið samþykkt á Alþingi 17.09.2011 en þingskjal 1152 — 650. mál
er ekki tilbúið sem vefskjal.
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formlega skólakerfið. Þá er menntunarþáttur Listasafns Reykjavíkur reifaður og rýnt í
starfsemi fræðsludeildar safnsins útfrá möguleikum og hindrunum. Rannsóknin byggir
á eigindlegum djúpviðtölum við einstaklinga sem sinnt hafa safnfræðslu á tímabilinu
1991–2011 og 20 ára saga fræðslustarfsins skoðuð í opinberum og óopinberum gögnum.
Að læra á safni
Safnfræðsla snýst ekki einungis um að safn kenni eða fræði safngesti um eitthvað
heldur að þeir noti safn á þann hátt að það hafi persónulega merkingu í huga þeirra
(Roberts, 1997), en á safni fær fólk tækifæri til að upplifa og meðtaka þekkingu á annan
og oft og tíðum óþvingaðri hátt en í kennslustofu (Guðbrandur Benediktsson og Rakel
Halldórsdóttir, 2006).
Upphaf leiðsagnaformsins, sem vinsælt er að nota í safnfræðslu, má rekja til British
Museum sem réð til sín leiðsögufyrirlesara árið 1911 og bauð leiðsagnir alla virka daga,
tvisvar á dag. Ekki var tekið mið af fyrri þekkingu þeirra sem þáðu leiðsagnir heldur réði
sérfræðingur för og jós staðreyndum yfir fáfróða áheyrendur. Ákveðin viðhorfsbreyting
hefur átt sér stað gagnvart því að læra á safni. Samhengi, merking og orðræða hafa tekið
við af „staðreyndum“. Ekki er lengur talið við hæfi að bjóða upp á eina leið miðlunar
frá safnkennara til nemenda eða frá safni til safngesta (AlmaDís Kristinsdóttir, 2010).
Að læra á safni hefur verið lýst sem tilfinningalegu umbreytingarferli þar sem ný
viðhorf mótast, sjálfsprottinn áhugi kviknar, og gildi eru endurmetin út frá upplifun
í óformlegu og sjálfstýrðu samhengi (Lord, 2007). Sjálfstýrt samhengi felst í því að
safngestir, hvort sem þeir koma í heimsókn með skóla eða í afþreyingarheimsókn, hafa
val um það í hvaða tilgangi heimsóknin á sér stað. Segja má að söfn séu rými þar sem
nám og afþreying mætast (Falk, 2009). Áhugahvöt (motivation) er talin lykilþáttur í því að
læra (Moussouri, 2002; Hein, 1998). Fyrir almenna safngesti hefur hvati safnheimsókna
verið tengdur sjálfsmynd fólks og þær flokkaðar í fimm flokka. Þeir eru: könnuður
(explorer); sá sem greiðir leið (facilitator); sá sem sækist eftir upplifun (experience seeker);
fagmaður/áhugamaður (professional/hoppyist) og sá sem vill endurhlaða orku (recharger).
Þessar skilgreiningar lita safnheimsóknina sjálfa en taka verður mið af persónulegu
samhengi, fyrri þekkingu safngesta, reynslu og áhuga, hlutunum sjálfum, sýningunni,
dagskránni, merkingum o.þ.h. ásamt félags- og menningarlegu samhengi (Falk, 2009).
Sjálfsmyndir fólks á safni
Safngestir sem könnuðir leitast við að uppfylla persónuleg áhugamál og svala forvitni
um ákveðin viðfangsefni. Stór hluti safngesta getur flokkast undir könnuði sem finnst
mikilvægt að ráða sér sjálfir og finna áhugaverða hluti á söfnum. Safngestir sem greiða
öðrum leið eru gjarnan á safni með fjölskyldu sinni og vilja fyrst og fremst leyfa henni
að njóta sín hvort sem fjölskyldumeðlimirnir eru yngri eða eldri. Fullorðnir sem koma
á safn með barn eða börn eru í þessum hópi. Safngestir sem sækjast eftir upplifun vilja
helst sjá það mesta og besta á hraðferð. Þessi hópur vill fá yfirsýn og góða þjónustu án
þess að eyða of miklum tíma í safninu. Safngestir sem fagmenn eða áhugamenn vita
nákvæmlega hvað þeir vilja sjá og skoða og þiggja yfirleitt ekki neina fræðslu hvorki í
formi merkinga né leiðsögn. Þessi hópur vill yfirleitt fá frið til að skoða og kann vel að
meta að fá að kynnast rýmum sem yfirleitt standa safngestum ekki til boða að skoða
eins og geymslur. Að lokum eru það safngestir sem vilja endurhlaða orku með (safn)
heimsókn sinni. Þeirra kröfur eru ró og friður og umhverfi sem fellur að hugmyndum
þeirra um ánægjulega og e.t.v. fagurfræðilega upplifun. Bekkir eða stólar eru lykilatriði
fyrir þessa safngesti sem eru því miður oft af skornum skammti í söfnum. Þessi tilraun
til að flokka safngesti eftir áhugahvöt er gagnleg með tilliti til þess fræðsluframboðs sem
söfn þurfa að hugsa fyrir (Falk, 2009).
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Fræðslustefna safns
Hugsmíðahyggja (constructivism) er nokkuð þekkt kennslumódel og er gjarnan notað á
safni. Það gerir ráð fyrir að byggt sé á fyrri þekkingu safngesta þannig að þeir séu virkir
í þekkingaröflun sinni. Flokkun safngesta eftir sjálfsmynd þeirra rímar ágætlega við
hugsmíðahyggju þar sem reynt er að koma til móts við ólíkar þarfir eða hegðun safngesta.
En til þess að geta tekið mið af þörfum mismunandi safngesta t.a.m. í sýningagerð
og þekktum kennslumódelum þarf starfsemi fræðsludeilda að breytast úr praktískum
vettvangi í faglegan. Aðstæður á safninu snúast þá um aðgengi ólíkra safngesta — aðgengi
að rýminu sjálfu, upplýsingaaðgengi og aðgengi samfélaga að safni. Allt safnaumhverfið,
allt frá safnbyggingunni, merkingum á veggjum og framkomu starfsfólks, er hluti af
fræðslustefnu safns. Hana þarf að útfæra bæði þekkingarfræðilega og kennslufræðilega
(Hein, 1998). Fræðslustefna safns er nauðsynleg því án hennar vantar allar skilgreiningar
og tilgang í það fræðsluframboð sem safnið ákveður að bjóða upp á hvort sem það eru
leiðsagnir, málþing, smiðjur eða dagskrá fyrir fjölskyldur. Mikilvægt er að fræðslustefnan
sé skýr og meðvituð — annars er hætta á misvísandi skilaboðum sem gera safngestum
erfiðara fyrir og minnkar líkurnar á að reynslan verði góð eða upplifunin varanleg
samanber áhrif dulinna námskráa á skólakerfið (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Þá liggja
óyrt skilaboð í loftinu sem hafa áhrif á upplifunina. Dæmi um slíkt væri afgreiðslufólk
safna sem kærði sig kollótt um fjölskyldusafngesti þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir þeim í
dagskrá safnsins og yfirlýstri stefnu.
Skólahópar
Ef litið er til skólahópa skiptir tilgangur kennara sem koma með nemendur í
safnheimsóknir sköpum. Sýnt hefur verið fram á að árangur, ánægja, innblástur
og skapandi hugsun sem afleiðing af safnheimsóknum eykst til muna hafi kennarar
ákveðinn ásetning og tengingar við námsefni í huga bæði við undirbúning og eftirfylgni
safnheimsókna (Hooper-Greenhill, 2007). Það er því ekki mælt með því fyrirkomulagi
að „geyma“ safnheimsóknir eða vettvangsferðir á safn þar til skólaári er að ljúka, eins
og tíðkast hefur hér á landi, heldur að flétta safnheimsóknir markvisst inn í almennt
skólastarf.
Formlega menntakerfið gerir ekki ráð fyrir miklu valfrelsi sem er í senn gefandi
og skapandi leið til að læra. Í sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og
framhaldsskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2010) er sköpun hinsvegar
talin einn af grunnþáttum menntunar því hún byggist á hugsun og aðferðum sem
opna sífellt nýja möguleika. Þar segir ennfremur að í skólastarfi skuli börnum og
unglingum sköpuð skilyrði til skapandi hugsunar og skapandi starfa. Safnheimsóknir
uppfylla klárlega slík skilyrði. Fjórir meginþættir hafa verið skilgreindir sem einkenna
aðstæður þeirra sem læra á safni: Staðsetningin er óformleg (engin borð og stólar eins
og í kennslustofu); hraði lærdómsins er sjálfstýrður (hversu hratt eða hægt sýningin
er skoðuð); sýningar eru þrívíðar og kalla á upplifun á móti tvívíðum texta í bókum;
skynjunin er fjölþætt t.d. ef snerta má hluti, finna lykt, hlusta, bragða á einhverju sem
tengist sýningunni til viðbótar við sjónræna skynjun (Roberts, 1997). Í skýrslu sem unnin
var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið um list- og menningarfræðslu kemur
fram að söfn og menningarstofnanir á Íslandi búa yfir umtalsverðri sérfræðiþekkingu
og standa fyrir ýmsum verkefnum sem ætlað er að höfða til skóla og samfélagsins
almennt en vægi safna í námskrám skóla mætti vera mun meira og þau ætti að nýta sem
mikilvæga námsuppsprettu (Bamford, 2011). Listasafn Reykjavíkur hefur undanfarin
ár tekið tillit til ofangreindra þátta í fræðslustarfi sínu sem hefur m.a. unnið til íslensku
safnaverðlaunanna árið 2001. Þetta er í fyrsta og eina skiptið sem fræðslustarf safns
hefur hlotið verðlaunin sem Íslandsdeild ICOM og Félag íslenskra safnamanna standa
að og þykja þau mikill heiður.
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Fræðslustarf Listasafns Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur réði til sín sérstakan safnfræðslufulltrúa í fyrsta skipti árið 1991
(Elín G. Ólafsdóttir, Sæunn E. Karlsdóttir og Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir, 1997). Á
tímabilinu 1991–2011 hafa um 35 starfsmenn komið að fræðslustarfi safnsins. Flestir
þeirra hafa verið ráðnir í tímabundnar stöður eins og í helgarleiðsagnir eða sérverkefni.
Fastráðnir starfsmenn við fræðsludeild safnsins hafa verið á bilinu einn til tveir í öll þessi
ár. Listasafn Reykjavíkur er með starfsemi í þremur húsum: á Kjarvalsstöðum, opnaðir
1973; í Ásmundarsafni frá 1983 og í Hafnarhúsi frá árinu 2000. Í óbirtum fyrirlestri a
vegum safnsins um fræðslustarfið árið 1997 kemur fram að um 6–8000 nemendur frá
grunnskólastigi upp í háskóla hafi notið safnfræðslu við safnið og að aukning hafi orðið
á heimsóknum leikskólabarna allt niður í 3 ára aldur. Til samanburðar komu rúmlega
12.000 nemendur í söfnin árið 2010. Fjöldi fastráðinna starfsmanna hefur þó staðið í
stað. Grunnþjónustan hefur verið sú sama frá upphafi: þjónusta við almenning annars
vegar og skóla hinsvegar.
Á tímabili var bryddað upp á GSM-leiðsögnum í samvinnu við símafyrirtæki en
þá gátu safngestir nálgast fræðsluefni gegnum farsíma í talhólfum með því að hringja
í ákveðin símanúmer sem gefin voru upp á sýningum. Þessu var síðan hætt þegar
símafyrirtækið hætti starfsemi sinni. Á tímabili var einnig boðið upp á örstuttar leiðsagnir
í hádeginu sem kallaðar voru því skemmtilega nafni: Skyndikynni við listamann.
Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að starfið hafi einkennst af
frjóum og skapandi tilraunum sem lifa mislengi en ákveðið máttleysi ríkir gagnvart
menntunarþætti safnsins sem grundvallarþætti í allri starfsemi safnsins. Safnfræðslan
virðist nokkuð persónubundin þ.e. undir þeirri manneskju komin sem sinnir starfinu.
Viðvarandi þræðir eru undirmönnun, vanefni og réttlæting á starfinu gegnum tölur.
Við 20 ára tímamót fræðslustarfs er vert að staldra við og kortleggja grunninn
þannig að hægt sé að byggja á því sem vel hefur verið gert og bæta það sem betur
mætti fara. Opinber gögn er snerta fræðslustarf safnsins hafa verið skoðuð á þessu
tímabili og viðtöl tekin við þrjá fyrrum starfsmenn safnsins á sviði fræðslu af báðum
kynjum. Rætt var við tvo aðila í fullu starfi og einn aðila í hlutastarfi. Einnig hafa ýmis
innanhúsgögn verið höfð til hliðsjónar eins og ársskýrslur fræðsludeildar sem gefa gott
yfirlit yfir starfsemina á hverjum tíma, upplýsingar um aðsókn og blaðagreinar sem gefa
frekari innsýn í starfið. Þessi rannsóknarvinna er þó aðeins upphaf þess að rýna í starfið
því raunveruleiki þess er sá að starfsvettvangurinn er krefjandi og tímafrekur og afar
lítið svigrúm gefst til ígrundunar. Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna þær hömlur
sem standa í vegi fyrir framþróun starfsins.
Í viðtali við þáverandi forstöðumann safnsins, Gunnar B. Kvaran, árið 1991 kemur
fram að starfið var hugsað sem tenging við skólakerfið og áhersla lögð á fjölda hópa:
Við höfum nú hafið safnakennslu‘, segir Gunnar, ‚og það hefur fengið ótrúlega
góðar viðtökur. Þetta er hlutur sem hefur vantað, og er mikil viðbót við þá
myndlistar- og menningarkennslu sem fer fram í skólakerfinu. Skólarnir hafa
streymt hingað. Við höfum líka hafið sérstaka safnakennslu fyrir eldri borgara, og
þeir geta pantað þá tíma sérstaklega og fengið leiðsögn (Einar Falur Ingólfsson,
1991, bls. B5).

Þetta var á svipuðum tíma og mikil vakning átti sér stað um safnfræðslu á alþjóðavísu
og áhersla lögð á að virkja safngesti. Tekin voru djúpviðtöl og athyglinni beint að þeim
tímabilum sem viðvera þeirra í safninu náði yfir.2 Viðmælandi 1 segir frá:
Það var náttúrlega ... eins og við vitum [þetta] með safnabyltinguna sem verður
um 1970 en þetta er 1991, skilurðu. Þá verður þessi fókus á fræðslu. Hann er
2 Þar

sem höfundur er og hefur verið starfsmaður í fræðsludeild safnins undanfarin fimm ár og þekkir
þ.a.l. starfið innanhúss ágætlega var farin sú leið að einblína á árin 1991–2006 hvað viðtöl við
starfsmenn varðar.

18

Menntunarhlutverk safna:
ekkert að skila sér voðalega mikið hér [nema] það byrjaði safnfræðsla í Listasafni
Íslands árið 1987.

Vakning um gildi safnfræðslu er hluti af hinni svokölluðu „nýju safnafræði“ (new
museology). Hún gerir kröfu um að söfn virði safngesti óháð kyni, kynhneigð, aldri,
litarhætti, fötlun (andlegri eða líkamlegri), menntun, stétt, þjóðerni o.s.frv. Þetta þýðir
að málefni jaðarhópa eru sett í forgrunn safnastarfs þ.á.m. í nálgun á fræðslu (AlmaDís
Kristinsdóttir, 2010). Fræðslubylting safna virðist því vera um það bil 20 árum á eftir hér
á landi þó væntingar til starfsins hafi falist m.a. í því að börn sem kæmu í safnfræðslu
yrðu gestir safnanna í framtíðinni. Hugmyndir um að fræðslumarkmið yrðu fléttuð inn í
sýningagerð komu einnig fram en urðu að engu þar sem móta þurfti starfið algerlega frá
grunni og ein manneskja ráðin til þess að sinna bæði hugmyndafræðilegri uppbyggingu
og framkvæmd. „Þetta var allt ofboðslega spennandi ... talað var um í upphafi að
safnkennarinn myndi koma að vinnslu sýninga á undirbúningsstigi.“ Viðmælandi 1
útskýrir ástandið í upphafi en útskýrir jafnframt að leitað hafi verið til erlendra safna
bæði með heimsóknum og bréfaskriftum og beðið um fræðsluefni bæði frá söfnum
í Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi. Ljóst er að um algeran byrjunarreit var að
ræða og lítið til staðar í safninu starfinu til stuðnings.
Þegar ég kem hér í byrjun [1991] þá var ekkert. Ekki borð einu sinni! Fyrsta verk
mitt var bara að setjast og lesa og lesa og lesa og kynna mér þessa þrjá höfðingja
Erró, Kjarval og Ásmund alveg út í hörgul, fara og skoða [andvarp] og lesa allt
sem tönn á festi.
Það sem maður byrjaði á að útbúa [fyrir fyrsta hópinn] voru einhver blöð og
upplýsingar en svo þurfti maður náttúrlega að finna einhvers staðar eitthvað til
að byggja starfið á. Maður hellti sér út í djúpu laugina og var að prófa sig áfram.

Samkvæmt viðmælanda 1 átti ráðinn safnfræðslufulltrúi að hafa einhverja mánuði til
undirbúnings og hefja fræðslustarfið á sýningu sem átti að opna í apríl en strax í febrúar
óskuðu hópar eftir safnheimsóknum. Fram kemur að starfsfólkið þekktist nokkuð vel
innbyrðis m.a. frá skólatíð. Einnig er haft orð á því að verkaskipting hvað fræðslu varðar
var ekki mjög skýr til að byrja með þar sem starfsmenn sinntu mörgum öðrum störfum
samhliða fræðslunni. Viðmælandi 3 segir: „Sé verið að misnota fólk í dag þá held ég nú
að það hafi verið ennfrekar þá [1995] sko að fá fólk í fleiri störf.“
Þegar innt er eftir samstarfi við Listasafn Íslands á þessum tíma kemur í ljós að
erfitt reyndist að fá upplýsingar eða safnfræðsluverkefni (sem safnið hafði búið til) svo
ekkert varð úr samstarfi. Haft var orð á því að rígur eða samkeppni hafi ríkt á milli
safnanna mögulega vegna ólíkrar aðferðarfræði. Góð samvinna við Árbæjarsafn átti
sér hinsvegar stað þrátt fyrir ólík viðfangsefni safnanna. Hafa ber í huga að fræðsla eða
miðlun sýninga er sameiginlegur þráður í flestu safnastarfi. Í gögnum deildarinnar frá
1993 má sjá að safnkennarar frá þessum söfnum fóru saman í grunnskólana til að kynna
starf sitt. Þetta var mögulega vísirinn að víðtækara samstarfi sem fólst í sameiginlegri
kynningu á öllu því menningarstarfi sem stóð kennurum til boða yfir skólaárið. Útgáfa
fræðsluvísis í formi veglegs bæklings átti sér stað frá 1999–2002 en var hætt vegna
skorts á mannafla til að sinna verkefninu. Í bréfi til skóla 1. september 1999 segir að
fræðsludeildir Listasafns Reykjavíkur og Árbæjarsafns hafi haft frumkvæði að útgáfunni
og verkefnið útskýrt á þann hátt að hugmyndin hafi verið framhald af skýrslunni
Menningarsamskipti — tengsl skóla og menningarstofnana (Elín G. Ólafsdóttir, Sæunn
E. Karlsdóttir og Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir, 1997). Markmið útgáfu fræðsluvísisins
var að kynna í einu riti öll tilboð um safna- og vettvangsferðir sem voru á boðstólum og
liðka þannig fyrir samskiptum á milli skóla og menningarstofnanna.
Gagnvart almenningi var boðið upp á leiðsagnir alla sunnudaga kl. 15, fyrst á
Kjarvalsstöðum og einnig í Hafnarhúsi eftir að það opnaði árið 2000. Viðmælandi 2
útskýrir aðkomu sína að sunnudagsleiðsögnum og samhengi þeirra.
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Þarna [1992] kem ég inn sem myndlistarmaður í sunnudagsleiðsagnir. Það
er ákveðið svona upplegg sem fer þá af stað strax sem er þá sem sagt að
sunnudagsleiðsagnirnar séu í höndum myndlistarmanna sem að skoði sýningarnar
með gestum á sínum forsendum að sjálfsögðu náttúrlega með ákveðið innlegg
og ákveðið upplýsingagildi en [ræskir sig] í rauninni erum við öll ráðin á þeim
forsendum að við séum myndlistarmenn og að við séum í raun að deila af okkar
þekkingu og reynslu til sýningagesta og safngesta og reyna að opna þannig verkin
fyrir þeim ... við erum fyrsta fólkið sem er ráðið í svona fastar sunnudagsleiðsagnir.
Það er verið að koma þessu á ... við vorum tvö og við skiptum með okkur
sunnudögunum. Þetta hafði ekki tíðkast að vera með svona fastar leiðsagnir á
söfnum á Íslandi.

Í dag standa fastar sunnudagsleiðsagnir safngestum ekki lengur til boða eins og
fyrstu 18 ár starfseminnar. Sú ákvörðun var alfarið byggð á tölulegum upplýsingum því
þær þóttu ekki nægilega vel sóttar þrátt fyrir góða þjónustu.
Þegar ég er ráðin inn þarna 1997 þá er í raun búið að leggja mjög fínan grunn að
deildinni. Þá er búið að leggja upp ákveðna hugmyndafræði sem byggði mikið á því
að okkar hlutverk væri að auðga heimsóknir og að gera verk aðgengilegri. Það var
strax dálítið sterk pólitík í þá átt að við værum ekki að tala til ‚fáfróðs almennings‘
heldur væri þetta svona virkt samtal. Það væri hlutverk fræðsludeildarinnar að
hjálpa gestum safnsins að njóta þess sem safnið bauð upp á og ég held að við
höfum haft það að leiðarljósi alla tíð.

Þetta er samhljóða því sem David Anderson, safnstjóri National Museum í Wales og
fræðslustjóri Victoria & Albert safnsins í London í tvo áratugi sagði í heimsókn sinni
og viðtali hér á landi 2006 að söfn þyrftu að vera meðvituð um virkni borgaranna en
grundvallarhugmyndin snýst um rétt fólks til menningar, rétt til þess að njóta, taka þátt,
vera hluti af þeim, skapa og menntast.
Niðurlag
Spurt var í upphafi greinar: Hvað stendur í vegi fyrir því að menntunarþáttur Listasafns
öðlist viðurkenningu sem grundvallarþáttur í allri starfsemi safnsins? Líklega eru
margar mögulegar skýringar á þessu og enn fleiri spurningar vakna. Hvaða þröskuldar
standa mögulega í vegi fyrir viðurkenningu á menntunarþætti safna? Eru þessir
þekkingarþröskuldar samansettir úr viðhorfi fólks til safna eða tregðu innan safna- og
skólakerfa gagnvart skapandi námi á safni? Stundum er talað um að safngestir upplifi
háan safnþröskuld í merkingunni að safn þyki ekki aðgengilegt almenningi utanfrá.
Mikil áhersla hefur verið lögð á að reyna að gera sýningar og safnastarfið aðgengilegt í
Listasafni Reykjavíkur en áhugavert er að sjá að „vandamálin“ virðast svipuð í dag og
fyrir 20 árum.
Það eru fáir starfsmenn að sinna stórum hópum og ekki er svigrúm til uppbyggingar
né endurmats á starfinu nema það sé stundað gegnum sérstakar og tímabundnar
styrkveitingar eins og frá Nýsköpunarsjóði námsmanna eða utan vinnutíma af brennandi
áhuga eða eldhug starfsmanna. Þrátt fyrir að starfsemi safnsins hafi margfaldast, umfang
sýninga, viðburða, fræðsluleiða og nálgun hafi breyst er fræðsludeildin jafn fámenn og
fyrir 20 árum síðan. Í upphafi virðist starfið hafa verið unnið meðfram öðrum störfum
af ólíkum toga og í raun verið að bregðast við eftirspurn. Síðar, eða í kringum 1998 er
farið að bjóða upp á markvissari farvegi fyrir fræðslu sem að mati sumra viðmælenda
var ákveðinn „dauði“ í fræðslustarfinu en hentaði skólakerfinu betur. Á tímabili
ríkti ákveðið sjálfræði í deildinni og henni stýrt af deildastjóra til margra ára. Þessu
fyrirkomulagi var breytt árið 2009 og deildinni í raun skipt í tvær verkefnastjóraeiningar
sem stýrt er af safnstjóra. Rými til þróunar á fræðslustarfi safnsins hefur því ekki
aukist í samræmi við umfang þess. „Þröskuldana“ eða hömlurnar er vert að skoða því
slagkraftur fræðslustarfsins og möguleikarnir nærast á samtali við fræðin í frjórri og
skapandi framkvæmd.

20

Menntunarhlutverk safna:
Fræðilegar stoðir safnfræðslu hafa verið reifaðar og bent á mikilvægi þess að sinna
þessu starfi af fagmennsku, alúð og umhyggju en ekki sem afgangsstærð í safnastarfi. Ef
ekki er gert ráð fyrir auknum mannafla til samræmis við umfang safnastarfsins er hætt
við blóðleysi eða máttleysi í starfinu og að starfsfólk brenni út. Það er ekki nóg að tekið
sé á móti hópum og þeir skráðir tölulega heldur þarf að taka mið af faglegum grunni
starfsins og gefa því kraft og innspýtingu sem leiðir eflaust til framþróunar í íslensku
safnastarfi.
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Rannsókn á reynslu íslenskra unglingsstúlkna af því að
byrja að stunda kynlíf með hliðsjón af stöðu kynjanna í
samfélaginu
Ásta Arnbjörg Pétursdóttir
Elvý Guðríður Hreinsdóttir
Andrea Hjálmsdóttir

Staða kynjanna hefur verið skoðuð af mörgum og á ýmsum sviðum hefur konan verið
lægra sett en karlinn og virðist sem svo að konur líti oft á tíðum á það sem eðlilegt
ástand að karlmaðurinn sé ráðandi. Í Nýja Testamentinu er konum lýst sem auðmjúkum,
undirgefnum og eru þær lægra settar en karlmenn og eru þetta þær hugmyndir sem
ríkjandi eru í feðraveldinu (Auður Eir Vilhjálmsdóttir, 1994). Hugmyndin um að
maðurinn sé konunni æðri er því rótgróin í samfélagsgerðinni og hefur undirokun
konunnar verið hluti af menningu mannfólksins lengi og er enn, þrátt fyrir að margt
hafi áunnist á síðustu áratugum í átt til jafnréttis.
John Stuart Mill (2003) fjallaði um þá mótun sem konur verða fyrir, þeim er kennt
að hlýða og lúta valdi karla. Hann taldi þann mun sem sjá mætti á kynjunum skýrast
eingöngu af félagsmótun og bendir á að ekkert sé hægt að vita um eðli kvenna þar
sem þær hafi aldrei fengið að vaxa úr grasi frjálsar. Simone de Beauvoir (1989) deilir
þeirri skoðun Mills að hegðun og viðhorf kynjanna séu félagsmótuð og staða þeirra í
samfélaginu hafi ekkert með líffræðilegan mun að gera. „Konur fæðast ekki konur, þær
verða konur“ sagði Beauvoir.
Í þessari rannsókn er kynlífshegðun íslenskra unglingsstúlkna skoðuð með upplifun
kvenna af sínum fyrstu skrefum í kynlífi að leiðarljósi. Niðurstöður þeirrar upplifunar
eru skoðaðar í samhengi við jafnrétti kynjanna og hvernig hún birtist í samanburði við
stöðu kvenna í samfélaginu almennt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslenskar
unglingstúlkur finna fyrir einhvers konar utanaðkomandi þrýstingi á að hefja kynlíf
oft fyrr en þær hefðu kosið. Áhyggjur af klámvæðingu er ein af meginniðurstöðum
rannsóknarinnar, hér verður gerð grein fyrir þeim þætti rannsóknarinnar sem snýr að
kláminu.
Staða kvenna er verri en staða karla á mjög mörgum sviðum og birtingamyndirnar eru
margar. Susan Bordo (1999) hefur bent á það að eðlishyggjan hefur skapað hugmyndir
er varða kynlíf og viðhorf til þátta sem tengjast því. Bordo hefur sýnt fram á hvernig
eðlishyggjuhugmyndir hafa réttlætt það að karlmenn kaupi sér vændi en samkvæmt þeim
hugmyndum er það líffræðin sem gerir það að verkum að karlmenn hafi meiri þörf fyrir
kynlíf en konur og þurfi því að grípa til þess að kaupa sér kynlíf þar sem að þeir þurfa
að fá útrás fyrir kynþörf sína. Einnig hafa verið uppi hugmyndir um að það sé í eðli
karlmanna að eiga marga rekkjunauta en aftur á móti í eðli kvenna að velja sér maka af
mikilli vandvirkni. Bordo (1999) hefur jafnframt bent á að eðlishyggjuhugmyndir hafi
verið notaðar til að útskýra muninn á stöðu kynjanna á mörgum sviðum og hafi þær
ýtt undir þær hugmyndir að þegar kemur að kynlífi séu þarfir og óskir karla og kvenna
ólíkar eins og á mörgum öðrum sviðum mannlegs lífs.
Háværar raddir halda því fram að klám sé eðlilegur þáttur af daglegu lífi fólks. Raddir
heyrast sem telja að klám sé karlmannlegt, frelsandi fyrir konur, meinlaust, framsækið
og nauðsynlegt. Þeir sem eru ötulastir við að halda þessum skoðunum á lofti eru
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þeir sem hagnast á klámi. Klám er stóriðnaður og það er þeirra hagur að framsækin
og frjáls viðhorf til kynlífs séu ríkjandi, enda er það svo að hvert sem litið er má sjá
birtingamyndir klámvæðingarinnar (Bleakley, Hennessy, Fishbein og Jordan, 2009).
Klámið hefur smokrað sér á þann hátt inn í daglegt líf okkar að jafnvel frammámenn
í klámiðnaðinum létu sig ekki dreyma um að svo myndi verða, klám er orðin svo stór
hluti af okkar daglegu menningu að við tökum ekki eftir því (Turner, 2005).
Klám og birtingarmyndir þess hafa verið hugðarefni femínista í baráttu sinni fyrir
jafnrétti kynjanna allt frá sjöunda áratug síðustu aldar. Femínistar hafa tekið umræðuna
um klám og áhrif þess út frá ólíkum sjónarhornum, í kringum níunda áratuginn fóru þeir
að skoða klámiðnaðinn og áhugann á klámi í ríkara mæli út frá félagslegum þáttum og
ýmisskonar misrétti í heiminum eins og fátækt, kynþáttafordómum og almennri velferð.
Þær hugmyndir að klám þrífist að miklu leyti vegna mismununnar, bæði félagslegrar og
efnahagslegrar, hafa því fengið athygli sem mótvægi við þær hugmyndir að framleiðsla
og neysla kláms sé eðlileg og sjálfsagt val fullorðinna einstaklinga (Ciclitira, 2004).
Internetið hefur átt gríðarlegan þátt í klámvæðingunni og hefur aðgengi að
öllu klámfengnu efni aukist mikið og er klám sem finna má á internetinu vinsælasta
klámefnið í dag (Stulhofer, Busko og Landripet, 2008). Klámið er svo aðgengilegt að
stór hópur fólks sér klám á netinu án þess að sækjast eftir því. Í könnun sem gerð var á
Norðurlöndunum kom í ljós að um þriðjungur ungmenna höfðu séð klám í fyrsta skipti
á netinu án þess að vera að leita eftir því (Sørensen og Knudsen, 2006). Þetta aukna
aðgengi hefur leitt af sér ákveðinn doða almennings sem er hættur að kippa sér upp við
„léttari“ kynferðislegar tilvísanir í fjölmiðlum og þar með hafa fjölmiðlar aukið birtingu
á slíku efni sem leiðir til enn frekari doða fólks (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2003).
Klámiðnaðurinn er stöðugt í þróun og finnur nýjar leiðir til að koma sínu efni til skila.
Klámiðnaðurinn hefur náð að nýta sér frjálsræðið sem ríkir í netheimum til hins ýtrasta
og nær að dreifa efni til fleira fólks en nokkru sinni fyrr (Dines, 2010). Þetta mikla
aðgengi að klámefni hefur leitt til normaliseringar klámsins.

Aðferðafræði
Í alþjóðlegri könnun þar sem kynlíf unglinga er skoðað kemur fram að íslenskar stúlkur
byrja fyrr að stunda kynlíf en kynsystur þeirra í öðrum löndum (Currie o.fl., 2006).
Niðurstöður þessarar könnunar vöktu áhuga hjá rannsakendum á að skoða kynhegðun
íslenskra unglingsstúlkna og löngun til að skýra hvers vegna íslenskar stúlkur koma
öðruvísi út í alþjóðlegum samanburði hvað varðar hvenær þær byrja að stunda kynlíf.
Í þessari rannsókn var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt og tekin voru viðtöl
við níu konur fimm af þeim eru um 35 ára en fjórar 18-19 ára. Beitt var snjóboltaúrtaki
við val i á viðmælendum. Ástæða þess að tekin voru viðtöl við tvo aldurshópa er að
skoða hver upplifun kvenna á kynlífsiðkun er þegar litið er til baka til unglingsáranna
og hins vegar kynnast upplifun ungra stúlkna sem frekar nýlega hafa stigið sín fyrstu
skref á því sviði. Aðferðum Vancouver skólans var beytt í viðtölunum og við úrvinnslu
á þeim.

Niðurstöður
Eldri viðmælendurnir höfðu ekki orðið mikið varar við klám á sínum unglingsárum en
eitthvað höfðu þær orðið varar við að strákar á þeirra aldri hefðu skoðað tímarit með
myndum af berum konum. Þær töluðu allar um áhyggjur sínar af þróun mála og töldu
unglinga í dag fá „fræðslu“ um kynlíf að miklu leyti í gegnum klám á netinu. Ein af eldri
viðmælendunum orðar áhyggjur sínar á þennan hátt:
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Þetta klám sem ríður yfir allt sem kannski stór hluti skólastráka fá alla sína
kynfræðslu í gegnum, einhverja miðla sem kannski sýna konur sem leikfang og þá
er það kannski bara þeirra hugmynd...þeirra raunverulegi heimur þú veist þeir sjá
þetta svona og bara já svona á þetta að vera, fínt, af því það er enginn sem segir
þeim eða talar um það að þetta á kannski að vera á einhvern annan hátt.

Önnur af þeim eldri hefur áhyggjur af internetinu: „Þetta er náttúrulega bara
viðbjóður sem þau eru að skoða....ég tala nú ekki um tölvuleikina og þú veist að þú færð
stig ef þú ferð út í horn og nauðgar þessari.“
Áhyggjur kvennanna eru greinilega ekki úr lausu lofti gripnar því viðtölin við
stelpurnar endurspegla vel hversu mikið íslenskir drengir neyta klámefnis. Niðurstöður
úr samnorrænni könnun staðfestir þetta einnig en þar kemur í ljós að íslenskir piltar á
aldrinum 16-19 ára horfa mest allra drengja á Norðurlöndunum á klám (Margrét Lilja
Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga
Dóra Sigfúsdóttir, 2010).
Rannsóknir hafa einnig sýnt að viðhorf kynjanna eru ólík þegar kemur að klámi
(Hald, 2007) karlmenn virðast líti á klám sem skemmtiefni sem sjálfsagt er að horfa
á meðan konum finnst það óviðeigandi. Konur sjá kynlíf frekar sem athöfn tengda
tilfinningum (Lovgren-Mårtenson og Månsson, 2010). Árið 2006 var gerð könnun á
viðhorfi íslenskra ungmenna á aldrinum 16-19 ára til þess hvort athugavert væri að hafa
kynmök til skemmtunar án þess að tilfinningar væru í spilinu. Um 46% drengja töldu
ekkert athugavert að stunda kynlíf án tilfinninga en 25% stúlkna voru á þeirri skoðun.
Einnig kom fram í þessari rannsókn að fylgni er á milli þessara viðhorfa og hversu oft
ungmenni horfa á klámefni. Þeim sem horfa oft á klám finnst frekar í lagi að sofa hjá
mörgum einstaklingum sama kvöld en þeim sem ekki horfa á klámefni (Rannsóknir og
greining, 2006).
Ein af yngri viðmælanda okkar segir um klámið: „...strákarnir horfa mikið á klám, í
eldri bekkjum grunnskóla þurftu allir strákarnir að eiga klámmyndir.“ Önnur af þeim
yngri tekur í sama streng „... Já sko strákar viðurkenna það allir, strákar horfa á klám og
það er bara töff eða manni finnst það vera þannig skilurðu....“
Það sama er upp á teningnum í Svíþjóð en meginniðurstaða viðtalsrannsóknar sem
gerð var þar árið 2006 var sú að klámefni væri allstaðar og unga fólkið sem talað var
við greindi frá því að það væri ekki hægt að komast hjá því að neyta klámefnis þar sem
það væri út um allt (Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson og Tyden, 2006). Sömu
niðurstöður komu fram hér á landi í rannsókn Andreu Ólafsdóttur og Hjálmars G.
Sigmarssonar (2006). Í sænsku rannsókninni kom einnig fram að strákar fá allskonar
hugmyndir úr kláminu sem þeir vilja svo reyna með kærustum eða rekkjunautum sínum
(Häggström-Nordin o.fl., 2006).
Algengara er nú en áður að ungu fólki finnist skyndikynni ekkert tiltökumál og kemur
fram að ungmenni sem horfa á klám eru líklegri til athafna eins og endaþarmsmaka
en þau sem ekki horfa á klámefni (Lovgren-Mårtenson o.fl., 2010). Sambærilegar
niðurstöður koma einnig fram í okkar rannsókn því stelpurnar segja frá því að strákar
vilji reyna ýmislegt sem þeir hafa séð í kláminu sem stelpur eru ekki tilbúnar til að reyna
eins og ein af þeim yngri lýsir :
... ja sko það er kannski meira svona þú veist eins og með klámið strákar eru farnir
að gefa sér hugmyndir um að svona sé kynlíf og bara láta stelpurnar skilurðu...og
verða svo bara fyrir vonbrigðum því allir strákar horfa á klám áður en þeir byrja
og svona þú veist gefa sér ranga ímynd af öllu skilurðu.

Önnur af þeim yngri sagði: „... það eru komnar alveg þú veist fullt af nýjum stellingum
og eitthvað svona beint úr klámmyndum sko eitthvað sem er ekkert þægilegt fyrir
hvorugan einstaklinginn.“ Þannig endurspegla þær að klámið hefur áhrif á væntingar
og upplifanir ungs fólks þegar það er að byrja að stunda kynlíf.
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„þvengmjóar gellur með svaka stór brjóst“
Það eru margvísleg áhrif sem klám getur haft á fólk og hafa útlitskröfur breyst mikið
á síðustu árum. Kröfurnar um æskilegt útlit koma úr öllum áttum, fjölmiðlar eru t.d.
mjög duglegir að sýna fram á hvernig konur eiga að líta út (McCabe og Ricciardelli,
2001). Það er algengt að fjölmiðlar setji samasemmerki á milli þess fyrir konur að vera
grannar og að ganga vel í lífinu. Samkvæmt staðalmyndinni eru grannar konur gáfaðri
og njóta meiri velgengni í atvinnulífinu en þéttvaxnar konur og það á að vera auðveldara
fyrir grannar og myndarlegar konur að vera í sambandi við aðila af hinu kyninu (Befort,
Nicpon, Kurplus og Huser, 2001).
Það útlit sem áður þekktist best í klámheiminum er nú talið vera eftirsóknarvert fyrir
allar konur (Dines, 2010). Fréttir af konum snúast um útlit þeirra, sama hvert fréttaefnið
er. Karlmenn fá ekki sömu meðferð í fjölmiðlum. Umfjöllun um þá snýr að því hvað
þeir eru að fást við, þeir eru sýndir virkir, þó að fjallað sé um útlit þeirra þá er það ekki
aðalatriðið, eins og hjá konum (Gill, 2007).
Það er því alveg skýrt að konur eiga að líta út á ákveðin hátt. Í rannsókninni
Heilsa og lífskjör skólanema árið 2006 kom fram að 64% skólastúlkna í 10. bekk eru
óánægðar með líkamsímynd sína og fer þessi óánægja vaxandi með aldrinum (Þóroddur
Bjarnason, Stefán H. Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn
Ólafsson, 2006). Þessar niðurstöður sýna að stúlkurnar virðast reyna að fylgja eftir þeim
skilaboðunum sem dynja á þeim og eru því óánægðar með útlit sitt. Þessar kröfur leiða
til minna sjálfstrausts kvenna, líkamsóánægja eykst og sjálfsmynd þeirra verður verri
(Befort o.fl., 2001). Þessar kröfur sem gerðar eru til ungra kvenna í dag komu í ljós hjá
yngri viðmælendunum. Ein þeirra segir:
Staðalmyndirnar í dag eru alveg þvengmjóar gellur með svaka stór brjóst..
manni finnst eins og strákarnir fíli það og allir alltaf að reyna að fara í þessi mót
einhvernvegin, þannig að ég held að sjálfstraust hjá stelpum er því miður ekki það
mikið í kynlífi því maður er alltaf svo hræddur um að strákurinn svona, maður
er ekki eins og gellan sem var að leika í klámmyndinni sem hann var að horfa á
um daginn. Þetta er það sem við stelpurnar erum alltaf að tala um, maður vill
alltaf vera mjórri og mjórri en svo horfum við á hver aðra og við erum alveg
grannar og fínar en samt er maður alltaf að hugsar þetta, strákarnir þeir fíla þú
veist ljóshærðar einhverjar þvílíkar bombur þannig að maður, við erum oft að
tala um það hvað okkur finnst óþægilegt að ef maður fer heim með strák og þú
veist að vera alveg nakin og kannski kveikt ljósin, það er eitthvað sem maður þorir
ekki. Ég vil bara hafa slökkt ljósin og maður alveg heavy good ef maður þurfti
ekki úr brjóstahaldaranum eða eitthvað þá verður hann alla veganna ekki fyrir
vonbrigðum en svo eftir á hugsar maður auðvitað á maður ekkert að vera með
strák sem að fílar þig ekki eins og þú ert.

Jafnvel þótt stúlkurnar séu meðvitaðar um staðalmyndir og að þær líti sjálfar vel
út þá er þetta samt að trufla þær og telja þær að fáar stelpur hafi sjálfstraust gagnvart
kynlífi. Mörkin milli sjálfviljugra verka og þvingaðra eru oft og tíðum ekki mjög ljós í
samskiptum kynjanna og ungum konum virðist þykja auðveldast að fylgja eftir kröfunum
og gera þær að sínum. Yngri viðmælandi lýsir andanum í bekknum sínum á eftirfarandi
hátt:
... en ég er með algjörum karlrembum í bekk sem alveg bara jeee horfa á eftir
stelpunum og þannig og þeir eru alveg duglegir í því að segja okkur hvernig
stelpur eigi að vera og það ert alveg leiðinlegt að heyra þú veist, ljóshærðar og stór
brjóst og eitthvað en vonandi eiga þeir eftir að þroskast úr því.

Önnur af þeim yngri segir um staðalmyndir: „..það er náttúrulega klámvæðing og
tónlistin og tónlistarmyndbönd þú veist stelpur ógeðslega mjóar og klæðaburðinn á
þeim. Ég held að þetta hafi allt einhver áhrif.“
Þessi upplifun stúlknanna af klámi og staðalmyndum sem flætt hefur yfir heiminn
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síðustu ár og gerir þær óöruggar með útlit sitt og frammistöðu í kynlífinu er upplifun sem
fram hefur komið í öðrum rannsóknum hér á landi (Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar
G. Sigmarsson, 2006). Áhrif klámsins hafa einnig verið rannsökuð í Svíþjóð og meðal
þess sem hefur komið fram þar er að stúlkur verða óöruggar og hræðast samanburð við
það sem strákar sjá í kámmyndum. Stúlkur hafa áhyggjur af því að klámáhorf hafi áhrif
á væntingar drengja hvað varðar útlit og kynferðislegar athafnir og hafa stúlkur orðið
varar við höfnun frá karlmönnum ef þær t.a.m. hafa skapahár (Lovgren-Mårtenson o.fl.,
2010).
Eins og fram kemur í viðtölunum finna yngri konurnar til vanlíðunar, þeim finnst
þær ekki falla að þeim útlitsstöðlum sem með kröftugri markaðssetningu hafa verið
gerðir eftirsóknarverðir og eiga að vera konum til framdráttar. Það að ætla að konur hafi
fundið það upp hjá sjálfum sér að þær þurfi að vera öðruvísi en þær eru af náttúrunnar
hendi er mikil þröngsýni, en þrýstingurinn um ákveðið útlit er gríðarlegur og stúlkur fá
þau skilaboð snemma að velgengni og viðurkenning haldist í hendur við ákveðið útlit.
„þær eru bara druslur“
Eitt af því sem var mjög áberandi í viðtölum við alla viðmælendur rannsóknarinnar er það
sem rannsakendur hafa kosið að kalla „drusluviðhorfið“ og voru allir viðmælendurnir
á því að konur fái á sig annað orð en karlar fyrir sömu hegðun. Stúlkur virðast vera
mjög fljótar að fá á sig druslustimpil ef þær sofa hjá án þess að vera í föstu sambandi.
Einhverra hluta vegna er það viðtekið viðhorf að stelpur eigi ekki að sofa hjá strákum
án þess að vera í föstu sambandi en það sama gildir ekki um stráka, frekar er litið upp til
þeirra ef þeir hafa sofið hjá nokkrum stelpum.
Ein úr hópi eldri viðmælenda lýsir ólíku viðhorfi til kynjanna á eftirfarandi hátt:
„Karlmenn gátu gortað sig af því að hafa sofið hjá hinni og þessari... og svo aftur í
menntaskóla þar voru strákarnir alltaf að tala um druslurnar sem sváfu hjá strákunum
en strákarnir bara, nei hey náðir þú þessari.“ Önnur af þeim eldri: „...þú veist strákarnir
voru svo töff ef þeir sváfu hjá 20 stelpum sko þá voru þeir alveg ógeðslega töff og kúl
en ef þú svafst hjá tveimur sem stelpa þá varstu bara slött.“
Það er ekki skilyrðislaust þannig að stelpur hafi þurft að sofa hjá nokkrum strákum
til að fá á sig stimpil, ein af þeim eldri lýsir eigin reynslu sem mjög óskemmtilegri: „...í
mínu tilfelli var hérna að það varð einhvern veginn út hrópað í öllu samfélaginu. Það var
verið að kalla á eftir manni út á götu.... Já þannig að það var óskemmtileg reynsla sem
kom úr þessu.“ Rannsakandi spyr hvort maðurinn hafi líka verið út hrópaður: „Nei nei
nei nei hann var það ekki“. Hún talar áfram um þetta drusluviðhorf sem er svo ríkjandi:
„Ég held að þetta sé ekkert breytt, held þetta sé voða svipað... stelpur eru ennþá þú
veist lauslátar í augum annarra frekar heldur en strákar...“ Yngri meðrannsakendur hafa
alveg það sama að segja, stelpur fá á sig stimpil en strákar ekki þó svo hegðun kynjanna
sé á sama veg. Strákar hafa frelsi til að sofa hjá mörgum stelpum en ef stelpurnar leyfa
sér slíkt fá þær á sig druslustimpil. Ein þeirra sagði: „... það er ekkert mál ef að einhver
strákur sefur hjá mörgum stelpum en kannski meira mál ef að stelpa sefur hjá mörgum
strákum.“
Virðingarleysi sem stúlkur upplifa oft og tíðum getur birst í ótal myndum það er
ekki einungis að þær verði varar við neikvætt umtal um sig eða kynsystur sínar heldur
einnig mjög óskemmtilega framkomu af hálfu þeirra drengja sem þær sofa hjá. Eldri
viðmælandi segir frá því hvernig samskipti kynjanna geta verið þegar kemur að kynlífi
ungs fólks. Hún talar um virðingarleysi gagnvart stelpum: „... mér finnst ógeðslegt, ég
hef heyrt svona dæmi þú veist „æji tekurðu ekki bara neyðarpilluna á morgun.“
Þetta rótgróna drusluviðhorf til stelpna getur haft mjög alvarlegar afleiðingar og
birtist m.a. í lélegri sjálfsmynd þeirra. Stelpur sem verða fyrir kynferðisofbeldi segja
jafnvel ekki frá því þar sem þær telja sig að einhverju leyti bera ábyrgð á ofbeldinu eða
að minnsta kosti treysta sér ekki til að gera neitt í málinu þar sem þær trúa því ekki að
þær fái sanngjarna málsmeðferð vegna þess viðhorfs sem ríkir í garð stelpna (Guðrún
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Jónsdóttir og Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Ein úr hópi eldri meðrannsakenda lýsir
þeirri reynslu sinni, þegar hún var enn á grunnskólaaldri, og fékk far í bíl með fjórum
drengjum sem voru þremur árum eldri en hún, hún þekkti þá og treysti, taldi þá vera vini
sína. En þessir ungu menn misnotuðu hana og tveir þeirra nauðguðu henni í aftursætinu
á bílnum. Viðbrögð hennar voru þau að þegja yfir þessu og málið var aldrei kært. Það að
þegja yfir nauðgun og finna stil skammar er vel þekkt en fram hefur komið að um 85%
þeirra sem leita til Stígamóta kæra ekki vegna þeirrar miklu skammar sem þær finna fyrir
(Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2010). Þetta eru ótrúlegar niðurstöður
því þegar um annarskonar ofbeldisbrot er að ræða er það ekki fórnarlambið sem tekur
á sig ábyrgðina og fyllist skammartilfinningu heldur fær þolandinn samúð samfélagsins.
Það er sennilegt að konur finni fyrir þessari skömm þegar þeim er nauðgað, vegna
viðhorfa samfélagsins til þessara mála og bent hefur verið á hvernig dómskerfið fer
með þessi mál en sakfellt er í mjög fáum nauðgunarmálum á Íslandi. Árið 2009 komu
233 nauðgunarmál á borð neyðarmóttöku og Stígamóta. Af þeim málum voru aðeins
lagðar fram 56 kærur, ákært var í 14 málum og sakfellt í átta (Anna Þóra Kristinsdóttir
og Guðrún Jónsdóttir, 2010).
Viðhorf til karla og kvenna eru mjög mismunandi og þegar kemur að kynlífi er margt
sem konur geta ekki leyft sér án þess að fá á sig neikvæðan stimpil en karlar fá jafnvel
aðdáun fyrir sömu hluti líkt og fram kom í viðtölunum. Þessi mismunandi viðhorf
eru mjög áberandi í klámheiminum og þar sem aðgengi að klámi er orðið mjög mikið
hefur klámið haft mikil áhrif á okkar daglega líf og á kynlíf fólks. Í klámefni eru konur
gjarnan sýndar á mjög niðurlægjandi hátt og því er ekki að undra að ungum konum
standi ógn af þessu efni og væri freistandi að draga þá ályktun að drusluviðhorfið og
virðingarleysi gagnvart konum væri að stórum hluta tilkomið vegna fyrirmynda sem
karlar sjá í klámheiminum. En það væri mikil einföldun að kenna klámheiminum
einum um drusluviðhorfið því eins og fram kom í þessari rannsókn þá varð eldri hópur
meðrannsakenda lítið var við klám þegar þær voru unglingar en þá var samt sem áður
drusluviðhorfið mjög áberandi. Það hefur verið lengi til staðar og má leiða að því líkum
að það sé tilkomið vegna hugmynda feðraveldisins þar sem konan er eign karlmannsins.
Þessar hugmyndir feðraveldisins hafa leitt til þess að konur sem ekki fara eftir viðteknum
hugmyndum samfélagsins sem mótaðar eru af körlum fá á sig stimpil. Þetta kom vel
í ljós á stíðsárunum 1939-1945 þegar íslenskar konur sem áttu í nánum samskiptum
við hermenn voru úthrópaðar og þetta tímabil sögunnar nefnt „ástandið“ (Eggert Þór
Bernharðsson, 1996).
Drusluviðhorfið er þannig samofið sögu þjóðarinnar og hefur birst víða. Það er þó
mikil þversögn í þessu því karlmenn vilja fá að stunda kynlíf með konum og betra er ef
þær kunna eitthvað fyrir sér en á sama tíma eiga þær að vera hreinar og óspjallaðar og
þeirra eign. Þó svo ekki sé hægt að skrifa drusluviðhorfið og áhrif þess á klámvæðinguna
eina þá er það svo að sú mynd sem dregin er upp í klámefni er mjög niðurlægjandi
fyrir konur og er ekki til þess fallin að auka bjartsýni á að jafnrétti kynjanna náist
eða að drusluviðhorfið þurrkist út. Innrás klámsins inní daglegt líf fólks getur grafið
undan þeim árangri sem þó hefur náðst í átt til jafnréttis og viðhorfsbreytinga. Eins og
stúlkurnar lýstu þá veldur klámið þeim óöryggi og þeim finnst kynin ekki koma jafnfætis
að kynlífinu þar sem stúlkunum finnst þær þurfa að standa undir einhverjum væntingum
sem strákarnir hafa fengið úr klámefni.

Umræða
Þegar bornar eru saman frásagnir eldri og yngri viðmælenda kemur fram mikill munur
hvað klám varðar. Þær eldri urðu ekki mikið varar við klámefni þegar þær voru að
byrja að stunda kynlíf en yngri viðmælendurnir upplifa að klámið sé út um allt og
að drengir horfi mikið á það. Þessi innrás klámefnis inn í líf fólks hefur mikil áhrif á
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líðan ungra kvenna þar sem þær upplifa mikið óöryggi og óttast að standa ekki undir
væntingum karlmanna sem fá sínar hugmyndir um kynlíf úr kláminu. Þá hafa ákveðnar
staðalmyndir komið úr kláminu sem hafa leitt til þess að ungar konur eru ósáttar við útlit
sitt. Í rannsókninni kemur fram að þetta mikla framboð klámefnis og þær afleiðingar
sem það hefur á ungar konur veldur því að viðmælendur okkar kalla allar eftir meiri
fræðslu. Í rannsókninni kemur fram að stelpur upplifa sig ekki standa jafnfætis drengjum
þegar kemur að kynlífi. Þessar niðurstöður þurfa ekki að koma á óvart þar sem jafnrétti
kynjanna er ekki til staðar hér á landi þrátt fyrir mikla baráttu fyrir því. Mikið hefur verið
gert til að ná fram lagalegu jafnrétti en rótgrónar eðlishyggjuhugmyndir og almennt
viljaleysi koma í veg fyrir að jafnrétti sé raunverulegt. Mikilvægt er að brjóta upp úreltar
staðalmyndir og veita ungmennum þessa lands tækifæri til að standa jafnfætis á leið sinni
inn í fullorðins árin.
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Konur í iðnaði á Akureyri
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Þar sem að nú hljóma fótatök þúsunda viðskiptavina á marmaralögðu gólfi
verslunarmiðstöðvar heyrðust, á síðustu öld, stimplar vélanna ganga upp og niður í
Sambandsverksmiðjunum. Á verksmiðjunum, eins og heimafólk kallar minninguna enn.
Verksmiðjuflautan hljómar og kallar verkafólkið til vinnu. Meirihluti þeirra voru konur.
Eftir baráttu fyrir réttindum kvenna við lok nítjándu aldar og á fyrstu áratugum
þeirrar tuttugustu, sem skilaði íslenskum konum skilyrðislausu jafnrétti um kosningarétt
og kjörgengi, tók við tímabil í íslenskri kvenréttindabaráttu sem kallað hefur verið þöglu
árin (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Ekki eru þó allir á
eitt sáttir um að á áratugunum á milli 1920 og 1960 hafi íslenskar konur verið ósýnlegar
í baráttunni fyrir jöfnum rétti á við karla. Sígríður Th. Erlendsdóttir (1993) er til að
mynda fjarri því að vera sammála því að jafnréttisbaráttan hafi legið í dvala á þessum
árum heldur hafi hún haldið áfram. En segja má að kjarabarátta hafi að hluta tekið
yfir baráttuna fyrir lagalegum réttindum. Á þessum þögulli árum kvennabaráttunnar óx
hlutur kvenna á vinnumarkaði jafnt og þétt, auk þess sem þær tóku að sinna fjölbreyttari
störfum þegar leið á öldina. Þrátt fyrir aukna sókn kvenna inn á vinnumarkaðinn var
launamunurinn hrópandi hár milli kynjanna. Kvennabaráttan hélt sleitulaust áfram en
einkenndist nú af baráttu fyrir leiðréttingu á launum kvenna.
Hver var hún? Verksmiðjukonan sem bæði stóð við vélarnar niður við Glerá og
við eldhúsvaskinn á heimilinu? Og hvaða sögu hefur hún að segja? Hér eru kynntar
niðurstöður viðtalsrannsóknar sem gerð var á meðal kvenna sem unnu á Verksmiðjunum
á Akureyri um miðja síðustu öld. Talað var við sex konur. Allar töldu þær Verksmiðjurnar
hafa verið vinsælan vinnustað, hlýlegan og flestar sögðu vinnuna hafa verið þrifalega.
Allar áttu þær þó sammerkt að hafa farið út á vinnumarkaðinn af fjárhaglegri nauðsyn
eða vegna þrýstings frá nærsamfélaginu um að draga björg í bú. Vinnan virtist að öðru
leiti skipta þær litlu máli. Þangað fóru þær einvörðungu til að skila sinni vinnuskyldu.
Heimilisaðstæður kvennanna voru á margan hátt ólíkar; giftar með börn, einhleypar
með börn eða einhleypar og barnlausar, en frásagnir þeirra slá sameiginlegan tón. Tón
sem bergmálar í aðstæðum kvenna, á vinnumarkaði og heimili, í samtímanum.
Á sama tíma og konur á Íslandi börðust fyrir jöfnum réttindum á við karla byggðist
iðnaður á Akureyri hratt upp. Á árum alþjóðakreppu og útflutningshafta spratt upp
sívaxandi iðnaðarsamfélag á Akureyri. Framboð og vöruframleiðsla jókst stöðugt í
verksmiðjum Sambands íslenskra samvinnufélaga og Kaupfélags Eyfirðinga á árunum
eftir 1930 og sífellt fleiri fjölskyldur á Akureyri byggðu afkomu sína á framleiðslu á
iðnaðarvörum; ullar-, skinna- og vefnaðarvöru, fatnaði, skóm, hreinlætisvörum og
matvörum (Jón Hjaltason, 2004). Við uppbyggingu og viðhald iðnaðarins á Akureyri
skal vinnuframlag kvenna síst vanmetið þó ekki hafi það endilega farið hátt, fremur en
vinnuframlag kvenna almennt fram eftir tuttugustu öldinni. Margrét Guðmundsdóttir
(2000) sagnfræðingur hefur bent á það í skrifum sínum að rannsóknir á sögu og vinnu
kvenna hafi kollvarpað þeirri lífseigu goðsögn að íslenskar konur hafi fram eftir allri 20.
öldinni eingöngu sinnt barnauppeldi og heimilisstörfum og hafi því ekki unnið launaða
vinnu utan heimilis fyrr en á áttunda áratug 20. aldar.
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Kvennasagan hefur einmitt varpað ljósi á þá staðreynd að íslenskar konur hafa löngum
unnið launaða vinnu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1981; Margrét Guðmundsdóttir, 2000)
og þannig verið virkir þátttakendur í að brauðfæða heimilin. Þrátt fyrir það virðist hafa
verið litið á vinnuframlag kvenna sem aukagetu, jaðarhlutverk, en ekki sem raunverulega
þátttöku í fyrirvinnuhlutverkinu. Ingólfur V. Gíslason (1994) benti á að þetta gæti stafað
af þeirri sérstöðu að konur sem voru virkar á vinnumarkaði hafi lengi verið ungar,
ógiftar og barnlausar konur sem enn bjuggu í foreldrahúsum. Það fer þó ekki saman
við þær kvennasögulegu rannsóknir sem sýnt hafa fram á vinnuframlag giftra kvenna
(Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Konur í Verksmiðjunum á Akureyri bjuggu við sama
veruleika og kynsystur þeirra annars staðar á landinu; að fá lægri laun fyrir vinnu sína
en karlar. Talið hefur verið að skýra mætti slæma stöðu kvenna meðal annars með því
hversu bundnar þær væru einkasviðinu og sterka stöðu karla af því að þeir væru ráðandi
á hinu opinbera sviði samfélagsins og „gætu í krafti þess skilgreint einkasviðið sem lægra
og jafnvel sem hluta af náttúru en ekki menningu“ (Unnur Dís Skaptadóttir, 1997). Á
Verksmiðjunum1 á Akureyri var atvinnuþátttaka kvenna veruleiki. Við Iðnaðarsafnið
á Akureyri (2008) hefur starfsfólk Sambandsverksmiðjanna verið skráð samkvæmt
starfsmannaskrá og leiddi greining á kynjahlutfalli starfsfólks í ljós að hlutfall kvenna
var allt að 70% þegar mest var.

Aðferðir og sjónarhorn
Hér eru kynntar fyrstu niðurstöður viðtalsrannsóknar við konur sem unnu á
Verksmiðjunum á Akureyri. Um eigindlega rannsókn er að ræða og tekin voru viðtöl
við sex konur sem unnu á Verksmiðjunum á Akureyri um og eftir miðja síðustu öld.
Konurnar sex eru á aldrinum 62 ára til 85 ára og hafði engin þeirra lokið meira námi
en þeim bar skylda til á þeim tíma. Allar áttu þær langan starfsaldur á Verksmiðjunum.
Fjórar kvennanna voru mæður og eiginkonur en ein þeirra var ógift og barnlaus. Ein
kvennanna var einhleyp, þriggja barna móðir á meðan hún vann á Verksmiðjunum.
Viðtölin fóru fram á Iðnaðarsafninu á Akureyri og á heimilum viðmælenda í desember
2010, þau voru hljóðrituð rafrænt og uppskrifuð á tölvutækt form. Ljóst er að ekki
verður alhæft um reynslu og upplifun hins almenna launþega á Verksmiðjunum út frá
þessum viðtölum en leitast er við að endurspegla félagslegar aðstæður iðnverkakvenna
og veita innsýn í það hvernig viðmælendur túlka veruleika sinn fremur en að skilgreina
hvernig hann raunverulega er (var).
Rannsóknin byggir á femínisku sjónarhorni í anda Dorothy Smith (1987) og þannig
er leitast við að virða viðmælendur sem handhafa þekkingar og virka gerendur í stað
þess að hlutgera þá. Aðferðin tekur því mið af afstöðu, upplifun og reynslu þátttakenda
fremur en rannsakenda. Veruleikinn mótast í félagslegum tengslum á milli fólks. Reynt
er að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður hvort sem talið er að raddir
séu valdamiklar eða jaðarsettar. Gengið er út frá því að öll sjónarhorn séu verðug til
rannsókna. Rík hefð er fyrir því að sagan sé sögð frá sjónarhorni hinnar ríkjandi stéttar
og hefur femíniskt fræðafólk hefur lengi gagnrýnt karllægt sjónarhorn söguskoðunar
(sjá t.d. Smith, 1987, 1997; Scott, 1991; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Ætlunin er að
fullbúin verði rannsókn þessi framlag til kvennasögunnar og gefi innsýn í margbrotinn
hversdagsleika kvennanna sem stóðu við færiböndin og lögðu með sínum fimu fingrum
(Ong, 1999; Salzinger, 2003) sitt af mörkum til þess að klæða og fæða Akureyringa um
og eftir miðja tuttugustu öld.
Við greiningu viðtalanna var stuðst við orðræðugreiningu. Michel Foucault (1978)
hefur bent á að orðræða sé leið til að setja fram þekkingu og jafnframt leið til að tilgreina
sannindi. Orðræða tekur mið af ríkjandi hugmyndum í sögulegu og menningarlegu
1

Heimafólk á Akureyri talar enn um ‚á verksmiðjunum‘ og verður sú málvenja einnig notuð hér.
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samhengi og felur í sér valdatengsl. Hér á landi, líkt og annars staðar, hefur því verið
haldið fram að „þau skilyrði sem ríkjandi orðræður hafa sett sjálfinu á Íslandi, hafi lengi
hyglað sjálfi karlsins á kostnað kvenna.“ (Annadís Greta Rúdólfsdóttir, 1997, bls. 41).
Flest það sem fram kemur í samræðum rannsakenda við iðnverkakonurnar sem rætt var
við bendir til þess að þetta hafi verið þeirra raunveruleiki, sjálf karlanna er sjálf þeirra
sem valdið hafa. Sjálf kvennanna er á nokkuð áberandi hátt tengt hlutverki þeirra sem
húsmæðra og einkennist af undirgefni.
Í gegnum orðræðuna byggist upp þekking um tiltekin svið og verklag og innan
orðræðunnar mótast einstaklingarnir. Hér fylgjum við tilraunum Foucault til þess að
færa sig frá orðræðunni sem málfræðilegu hugtaki og nálgast það fremur sem hugtak
sem vísar til samsafns af staðhæfingum, orðfæris, þekkingar og túlkunar á tilteknum
atriðum á ákveðnum sögulegum tíma (Hall, 1997). Orðræða verður á þann hátt leið
til að skapa þekkingu sem mótar daglegt líf okkar og vísar ekki eingöngu til ákveðinna
hugmynda. Vegna þess að þekking og iðkun eru menningarlega og sögulega afmörkuð
þá sagngerir Foucault orðræðuna, túlkunina, þekkinguna og sannleikann á róttækan
hátt. Í þessu sama ljósi er hér litið til þess að frásögn verksmiðjukvennanna er afsprengi
ákveðins tíðaranda og menningar, sem rammar inn reynslu og hugarheim þeirra (Björg
Hjartardóttir, 2006).

„Svo var mér bara sagt hvar ég ætti að standa”
Inga Dóra Björnsdóttir (1997, bls. 268) hefur bent á að „það hafi verið sterk tilhneiging
innan kvennahreyfingarinnar í upphafi að líta á konur og karla sem skýrt afmarkaða
hópa. Konur, að talið var, stóðu í senn utan við og ofan við veröld karla.“ Þessi
skipting í veröld karla annarsvegar og veröld kvenna hinsvegar endurspeglast í máli
verksmiðjukvennanna sem fjarlægðu sig vinnunni en það var yfirráðasvæði karlanna í
orðsins fyllstu merkingu. Enda voru þeir yfirmenn og klárlega við stjórnvölinn. Gaby
Porter (1996) hefur skoðað hefur hvernig saga kvenna á söfnum, aðallega í Bretlandi,
er sögð. Hún bendir á að framsetning sýninga þeirra og hins kvenlega er í megin
atriðum óljós eða sett fram með orðalagi sem lýsir vandræðagangi. Þetta eigi sérstaklega
við um stofnanir sem segi sögu kvenna í launavinnu, m.a. iðnaði. Hún rekur hvernig
framsetning á vinnu kvenna er mismunandi eftir því hvort athafnir og tæki tengjast hinu
karllega eða kvenlega. Hið kvenlega sé staðsett á jaðrinum og í bakgrunninum, þær séu
fjarlægar og óskýrar; án raddar. Í forgrunni og miðjunni séu persónur og athafnir sem
séu fullmótaðar; ásýnd karla (Porter, 1996).
Í frásögnum kvennanna kom fram valdaleysi þeirra og hve bundnar þær voru
jaðrinum og að þær töldu sig ekki hafa neitt val um hvaða störfum þær sinntu þegar
þær komu inn á vinnustaðina sem voru yfirráðasvæði karla. „Ég var bara fór þarna og
bað um vinnu. [...] Og svo var mér bara sagt hvar ég ætti að standa þegar ég kom,” segir
Inga, einhleyp kona sem byrjaði að vinna á Verksmiðjunum árið 1964.
Af lýsingum verksmiðjukvennanna á Akureyri má gera sér í hugarlund að
valdahlutföllin á vinnustaðnum hafi verið mjög skýrt afmörkuð. Karlarnir voru þeir sem
réðu en hlýðnar stóðu konurnar við færibandið eða þvottakörin án áhuga á yfirráðum.
Líkt og Inga komst að orði: „Ég var ráðin á þessa vakt og hafði engar [væntingar]
þannig til að verða ... verða yfir fólki eða neitt svoleiðis.”
Á sama tíma og viðmælendur okkar svitnuðu í verksmiðjunum var hin ríkjandi
orðræða kvennahreyfinga um völd karlkennd. Völd voru karla, sem höfðu notað þau
um aldir til að kúga konur (Inga Dóra Björnsdóttir, 1997). Í hugum viðmælenda okkar
er valdahugtakið skýrt tengt við karla, þeir drottnuðu yfir þeim en konurnar sýndu lítil
eða engin merki þess að hafa áhuga á að „ráða yfir“ öðrum. Þær virðast því á þann
hátt hafa samsamað sig ríkjandi hugmyndum þessa tíma. Líkt og bent hefur verið á
mótuðust hugmyndir vestrænna femínista um völd mjög af frjálslyndum og marxískum
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skilgreiningum á hugtakinu. Skilgreiningarnar gera ráð fyrir að samfélagið skiptist í tvo
hópa sem afmarkaðir eru á skýran hátt: hóp valdhafa annarsvegar og hóp valdalausra
hinsvegar. Valdið var sprottið í efstu lögum samfélagsins og það tilheyrði að sama skapi
afmörkuðum hópi einstaklinga, stéttum og þjóðum (Inga Dóra Björnsdóttir, 1997).
Herborg, einhleyp þriggja barna móðir sem vann á Verksmiðjunum í fjölda ára til ársins
1986, og Rósa, gift móðir fjögurra barna sem byrjaði að vinna á Verksmiðjunum um
miðja síðustu öld, lýsa valdahlutföllunum á sínum vinnustað á eftirfarandi hátt: „Maður
réði ekki neinu þarna, þarna var bara verkstjóri og hann drottnaði bara yfir manni,“ og
„Karlarnir, alltaf karlar yfir. Níddust á okkur þarna (hlær) það er alveg satt.“
Orðaræða verksmiðjukvennanna er vitnisburður um upplifun þeirra af ákveðnum
menningarlegum og sögulegum veruleika. Af lýsingum þeirra má ætla að þær hafi
ekki upplifað mikla togstreitu í samskiptum sínum við verkstjóra eða annað yfirvald.
Valdahlutföllin virðast hafa verið skýr innan fyrirtækisins og nokkrar segja að þær hafi
ekki haft minnsta áhuga á að stjórna öðru fólki, enda langt fyrir utan þeirra verkahring
sem kvenna að hafa slíkar fyrirætlanir. Hin ríkjandi öfl innan verksmiðjanna virðast þó
hafa komið því nokkuð skýrt til skila að ekki væri það vænlegt til vinsælda á vinnustaðnum
að vera til „vandræða.“ Herborg segir frá því að hvernig hún: „man eftir því að þeir sem
voru svona eitthvað baldnir þeir voru bara reknir.“
Eins og bent hefur verið á var kjarabarátta kvenna í miklum blóma um og eftir
miðja síðustu öld (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1981; Þorgerður Einarsdóttir, 2004).
Í máli kvennanna kemur þó skýrt fram að karlarnir voru almennt með betri laun og
störfin sem þeir unnu, oftar en ekki, til fleiri króna metin. Til dæmis segir Herborg frá
því að vefararnir hafi verið á hærri launum en hún segir jafnframt: „Vefararnir voru
yfirleitt karlmenn og það var eiginlega eina, bara vefararnir sem voru karlmenn en allt
hitt konur.“
Af lýsingum iðnverkakvenna að dæma átti kjarabarátta byggð á kynjasjónarmiðum
ekki mikið upp á pallborðið hjá yfirmönnum Verksmiðjanna. Til að mynda lýsir Inga
upplifun sinni af launamun og tilraun til að fá hann leiðréttan þannig: „Ég var voða
svekkt þegar ég vissi það að karlarnir voru á hærra kaupi en við í þessu. Þá fórum við
til forstjórans og þá sagði hann setningu sem ég átti nú afar bágt með að kyngja, hann
sagði, þeir hafa ekkert hærra kaup bara svolítið fleiri krónur.“
Yfirmaðurinn virðist bregða á það ráð að tala við konurnar líkt og þær séu börn og á
smættandi hátt gerir hann lítið úr þeim og þekkingu þeirra á útreikningi launa því áfram
hélt hann á sömu braut líkt og Inga greinir frá: „Svo sagði hann að í næstu samningum
þá hækkar kaupið um einhverja vissa prósentu og þá jafnast þetta út, og ég sagði það er
öðruvísi prósentureikningur en ég lærði.“
Þetta er ekki eina dæmið sem kom úr í viðtölunum um að talað væri til kvennanna
á smættandi hátt og þær virtust jafnvel sumar samsama sig þessari valdsmannslegu
orðræðu karlanna. Konurnar sjálfar virðast stundum fjalla um sig sem undirmálshóp
eða jafnvel á barnslegan hátt, Inga vísar til sín og samstarfskvenna sinna svona: „og það
fannst okkur kerlingaöngunum svoldið sárt.“ Varnarleysi kvennanna virtist því nokkuð
áberandi.
Jacques Lacan bendir á að röklegu samhengi karla sé náð með því að útiloka hið
kvenlega (Porter, 1996). Hið karllega (karlinn) skilji sig frá hinu kvenlega (konunni) og
nái yfirráðum yfir henni. Í frásögn Ingu eru þessi skil augljós. Líf kvenna einkennist af
því að viðurkenna og beygja sig undir kerfi þar sem að þær höfðu enga stöðu á eigin
forsendum, heldur aðeins í tengslum við karla.
Líkt og tengja má við lýsingar iðnverkakvennanna hafði valdið neikvæða birtingarmynd
innan kvennahreyfinganna og einkenndist af boðum og bönnum. Margar konur hrukku
því við þegar þær sáu að konur úr þeirra röðum fóru að hegða sér „eins og karlmenn“
og sóttust eftir völdum (Inga Dóra Björnsdóttir, 1997). Þetta má einnig greina í orðræðu
iðnverkakvennanna þar sem þær lýsa vandlætingu sinni á hegðun þeirrar einu konu sem
vann í lengri tíma sem verkstjóri á vinnustaðnum. Herborg lýsir kvenverkstjórnanum á
eftirfarandi hátt:
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Það var að vísu yfir einni deildinni, þar var verkstjórinn kona og veistu hún þótti
bara ekkert vinsæl, svo einkennilegt sem það var. [...] hún var svo skapmikil þannig
að það þorði engin að segja a eða b. Það betra að hafa hana með manni en á móti.
Það voru margir sem að neituðu að vinna hjá henni útaf skapinu, hún þótti ansi
mikil.

Líkt og kvennafræðin og kvennahreyfingarnar áttuðu sig á má ætla, í anda Foucault,
að valdastrúktúrinn í verksmiðjunum hafi verið mun flóknari í raun, eins og hann er í
samfélaginu öllu. En Foucault hefur hafnað því að vald sé neikvætt afl og telur að það
búi í einstaklingunum. Hann talaði um valdatengsl, valdið býr í okkur öllum, það er
alltumlykjandi og samfélagið er margþættur valdavefur (Foucault, 1978).
Á Verksmiðjunum voru það ekki einungis launin, stöður og orðræða sem skyldu
að hinn karllega og kvenlega heim. Karlar höfðu einnig yfirráð yfir vélum og tækni en
konur voru gjarnan útilokaðar á því sviði. „Já, það var þannig karlar á tækjum og konur
voru í meira svona handavinnu má segja (hlær). Þetta var alltaf skipting [...] þeir voru
mest í vélunum og voru að gera við þær og svona eins og gengur,“ segir Elín, gift tveggja
barna móðir sem byrjaði að vinna á Verksmiðjunum í ágúst 1966.
Iðnaðarsaga Bretlands sýnir að konur hafa gjarnan sinnt störfum sem voru utan
við hina eiginlegu framleiðslu, t.d. með því að safna og undirbúa efni, ljúka við og
ganga frá varningi, skoða og pakka. Í meginatriðum kerfisbundnum framleiðslustörfum
sem ekki kröfðust mikillar tæknikunnáttu (Porter, 1990). Þær höfðu ekki yfirráð yfir
framleiðslunni sjálfri heldur voru á hliðarlínunni. Á sama tíma þróuðu karlar, í áranna
rás, samband við tæknina en þar voru konur útilokaðar (Cockburn, 1983).

„Maður þurfti að eiga góða að“
Hugmyndum um að konur hefðu ekki farið út á vinnumarkaðinn, nema í litlum mæli,
fyrr en á áttunda áratug 20. aldar var kollvarpað með rannsóknum kvennasögunnar á
vinnu kvenna (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Þrátt fyrir það lifði húsmóðurímyndin
góðu lífi og miðaðist hún við það sem konurnar gerðu á heimilinu. Í viðtölunum við
konurnar kemur fram að vinna utan heimilis var einungis vegna teknanna. Þær voru fyrst
og fremst húsmæður og tiltaka að þrátt fyrir mikla vinnu utan heimilis hafi þær getað
sinnt ýmsum verkum sem sneru að heimilinu öðru en barnauppeldi eða húsverkum, svo
sem prjónaskap. Ímyndin um konuna sem húsmóður en ekki útivinnandi konu kemur til
dæmis fram í minningargreinum þar sem eiginleikar þeirra og virði í samfélaginu byggja á
fjölda afkomenda og umsjón heimilis. (Annadís Greta Rúdólfsdóttir, 1997). Útivinnandi
er hugtak sem konurnar notuðu gjarnan um vinnu sína, t.a.m. segir Jónína, gift og fimm
barna móðir sem byrjaði að vinna á Verksmiðjunum á sjötta áratugnum, að hún hafi
ekki verið útivinnandi á meðan hún sinnti barneignum. Þær virðast gera greinarmun á
vinnu heima og vinnu utan heimilis á þann hátt að staðsetningin skipti meira máli en
starfið en Jónína minnist á það sem aukaatriði síðar í sama hluta samtalsins að hún hafi
haft „...svolitla vinnu frá skógerðinni heim.“
Konurnar segjast engar væntingar hafa haft til starfsins né gert sér vonir um
stöðuhækkun. Þær sneru væntingunum gjarnan upp á sjálfar sig, þ.e. að þær væru
ekki að bregðast starfinu og vinnuveitendum og svöruðu spurningum um þeirra eigin
væntingar til starfsins á þá leið að þær hafi aðeins viljað reyna að gera vel eða þær hafi
verið ákveðnar í því að láta sér líka vel við starfið, fyrst þær sóttust eftir því sjálfar.
Í grein sinni Valkyrjur eða ambáttir greinir Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (1997) frá því
að opinber fjölskyldupólitík á Íslandi hafi gert ráð fyrir kjarnafjölskyldu sem samanstæði
af tveimur fullorðnum einstaklingum með börn þar sem að aðeins annar aðilinn
stundaði launavinnu. Útivinnandi foreldrar standi því frammi fyrir ýmsum vandamálum
og það komi í hlut mæðranna að leysa þann vanda sem upp kemur með ýmsum leiðum,
t.d. reglubundnu símasambandi við börnin og öryggisneti sem samanstendur fyrst og
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fremst af nágrönnum, vinum og fjölskyldumeðlimum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,
1997). Sá var veruleiki verksmiðjukvennanna eða eins og Herborg segir: „Það var gott
að eiga góða að og maður þurfti að eiga góða að. En stundum var þetta mjög erfitt, en
það gekk vel. [...], ég var alveg að gefast upp á þessu náttúrulega.“
Öflugt félagslegt net var því ekki undirstaða þess að konur fóru út á vinnumarkaðinn
heldur neyðarúrræði í samfélagi þar sem að goðsögnin um hina heimavinnandi
húsmóður lifði ekki aðeins góðu lífi heldur var studd af stefnu stjórnvalda í málefnum
fjölskyldunnar (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1997) og foreldrar, kennarar og talsmenn
hins opinbera, svo sem prestar, stöðu vörð um þá hindrun sem útilokaði konur frá því
að vera virkir þátttakendur í samfélaginu (Smith, 1997). Konur lentu á milli. Þær voru
fordæmdar fyrir að vinna og fordæmdar fyrir að gera það ekki (Hochschild og Machung,
1989/2003). Jónína segir segir svo frá: „Ég man eftir því að séra [...] sagði [...] að konur
ættu bara að vera heima og sinna sínum heimilum .. það ætti að vera þannig kerfið.“ Í
sama streng tekur Rósa : „ [Þú] áttir bara að vera að vinna og að hugsa um heimilið....
og vera í fullri vinnu. Þetta var þannig [...] Þú varst bara aumingi ef þú varst ekki úti á
vinnumarkaðinum.“

„Það bara tíðkaðist ekki þá“
Flestar þær konur sem bjuggu með körlum sögðu að þeir hefðu lítið sem ekkert skipt
sér af heimilishaldi og barnauppeldi samkvæmt þeirra eigin reynslu en einnig töluðu
þær gjarnan um að slíkt hafi ekki verið venja þá eða ekki tíðkast. Hochschild hefur
einnig bent á að meirihluti karla tók ekki þátt í vinnu á heimilinu, og vísar til rannsóknar
sem birt hefur verið í The Second Shift (Hochschild og Machung, 1989/2003). Sumir
eiginmannanna neituðu staðfastlega en aðrir fóru hægar í sakirnar og veittu eiginkonu
sinni ást og skilning á hinum erfiðu aðstæðum sem bæði litu á sem hennar. Konurnar í
rannsókn Hochschild töldu sig bera meginábyrgðina þegar kom að heimili og börnum
og sýndu, þar af leiðandi, og um leið hinni óendanlegu flækju sem skapaðist milli heimilis
og vinnu meiri áhuga en eiginmenn þeirra (Hochschild og Machung, 1989/2003).
Viðmælendur okkar höfðu ábyrgð á heimili að mestu eða öllu leyti á sínum herðum.
„Menn gripu ekki í eitt eða neitt [á heimili],“ segir Jónína, fimm barna móðir og Rósa
lýsir sínum aðstæðum svona:
...maður þvoði þvottana, bakaði og skúraði...ha...straujaði og... [hlær]....og ...
[hlær] gerði allt. Það bara tíðkaðist ekki þá að karlinn gerði neitt. Þeir gerðu sko
ekki neitt, hann fór ekki einu sinni út í göngu með börnin. Skipti aldrei á þeim á
bleyju.

Framleiðsluhættir iðnaðar, eins og þess sem stundaður var á verksmiðjunum,
útilokaði að konur með fjölskyldu gætu, á auðveldan hátt, samræmt öll þau viðfangsefni
sem undir þær heyrðu. Lausnin á vandanum var sú að þær konur, sem þurftu að fara út
á vinnumarkaðinn, reyndu að finna starf sem stangaðist sem minnst á við skyldur þeirra
á heimilinu (Tilly og Scott, 1987). Á Verksmiðjunum unnu konur með heimilisábyrgð
gjarnan á kvöldvöktum eða eins og Inga lýsir því: „Húsmæður með börn vildu það
frekar [vera á kvöldvakt]. Þá voru þær heima á daginn með sín börn og svo kom kannski
maðurinn heim og tók við börnunum og þær út að vinna.“ Elín velur kvöldvaktirnar á
þessum forsendum:„ Já, [ég valdi kvöldvinnu] útaf heimili .. svona.. svo ég gæti verið
heima svona .. þegar krakkarni komu heim og... “Jónína lýsir sinni reynslu á þennan hátt:
„...maður vann bara eins og maður gat og maðurinn tók bara við þegar hann kom heim
og ég fór að vinna. Ég var oft að vinna til tíu og kannski tólf á kvöldin.“
Heimilið var á ábyrgð kvennanna á daginn en þá sinntu þær heimilisstörfum og
barnauppeldi þar sem að ekki „ tíðkaðist” að þeir legðu fram vinnu til heimilisins. Ein
kvennanna taldi sig hafa verið heppna þar sem eiginmaður hennar tók einhvern þátt
í heimilisverkum. Það vekur einnig athygli að engin kvennanna minntist á að þær eða
einhverjar starfssystur þeirra hefðu unnið á daginn er karlar á kvöldin.
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„Það var nú hérna áður“
Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna með því mesta sem gerist í heiminum (Greig, Tyson
og Zahidi, 2006). En þrátt fyrir veigamikið hlutverk kvenna í íslensku hagkerfi og að
þátttaka þeirra á vinnumarkaði nær jafnist á við atvinnuþátttöku karla, hefur hvorki tekist
að útrýma launamuni kynjanna né eru völd kvenna í nokkru samræmi við samfélagslega
þátttöku þeirra (Könnun um launakjör félagsmanna VR, 2011; Þorgerður Einarsdóttir
og Kristjana Stella Blöndal, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Aukin atvinnuþátttaka
kvenna á Vesturlöndum hefur heldur ekki skilað sér í jafnari verkaskiptingu inni á
heimilunum (Knudsen og Vaernes, 2008) líkt og rannsókn Arlie Russell Hochschild á
útivinnandi mæðrum leiddi einnig í ljós. Flestar þeirra kvenna sem Hochschild ræddi
við unnu flest störf innan heimilisins auk þess að sinna vinnu utan þess (Hochschild
og Machung, 1989/2003) og hafa þær rannsóknir sem fylgt hafa í kjölfarið einnig sýnt
fram á að meginábyrgð á heimilinu liggur hjá konum (Þóra Kristín Þórsdóttir, 2007;
Crompton, Brockmann og Lyonette, 2005). Í því ljósi má álykta að þótt þátttaka kvenna
á almennum vinnumarkaði sé að mestu bundin við „dagvaktina“ þá bíði kvöldvaktin
þeirra heima. Líkt og konurnar á Verksmiðjunum um og eftir miðja síðustu öld, vinnur
hin íslenska samtímakona á tveimur vöktum, heima og heiman.
Á síðustu áratugum virðist sem að ára kynjajafnréttis (Gyða Margrét Pétursdóttir,
2009) hafi umlukið íslensku þjóðina. Landskunnir stjórnmála-, fjölmiðla- og fræðimenn
hafa komið fram í fjölmiðlum og lýst því yfir að jafnrétti sé svo gott sem náð hér á
landi (sjá t.d. Davíð Oddsson, 2004; Egill Helgason, 2002; og Snjólfur Ólafsson, 2005a,
2005b). Gyða Margrét Pétursdóttir (2009) hefur skýrt þá trú margra Íslendinga að við
höfum náð hér því sem næst fullkomnu jafnrétti kynjanna á þann hátt að hér á landi
búum við við ástand sem kalla megi áru kynjajafnréttis. Ára kynjajafnréttis vísar til þess
hvernig karlar jafnt sem konur trúa og leggja sig fram við að sannfæra sjálf sig og aðra
um að kynjajafnrétti ríki hér á landi þrátt fyrir að fjölmargar vísbendingar séu um enn
sé langt í land. Í viðtölunum endurspegla verskmiðjukonurnar þessi viðhorf. Flestar
höfðu þær orð á því að aðstæður og umhverfi kvenna hefði breyst til hins betra síðan
þær sóttu vinnu utan heimilis og vísuðu þá bæði til jafnréttis kynjanna á vinnumarkaði
og á heimilinu. Margar lýsingar þeirra enduðu á „...en það var nú hérna áður“, og vísuðu
til þeirra gagngeru breytinga sem í þeirra huga höfðu orðið. Svo virtist sem að ára
kynjajafnréttis svifi yfir vötnum, þegar þær lýstu vinnuskilyrðum sínum, yfirráðum karla
á vinnustað og þeim tveimur vöktum sem þær unnu; aðra inni á heimilinu og hina utan
þess. Ef staða kvenna í dag er skoðuð út frá launamuni kynjanna, þeim völdum sem
konur hafa, jafnræði þegar kemur að heimilishaldi og vísbendingum um að konur taki
enn „seinni vaktina“ má spyrja hvort ára kynjajafnréttis byrgi okkur sýn. Var það hérna
áður?
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Offita barna verður líklega eitt stærsta heilbrigðisvandamál 21. aldarinnar. (Drewnowski
og Popkin, 1997). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health
Organization, [WHO]) er offita skilgreind sem sjúkdómur vegna þeirra alvarlegu
afleiðinga sem hún hefur á líf og heilsu fólks (WHO, 2011a). Tilgangur rannsóknarinnar
var að skoða hvort líkamsþyngdarstuðull og hreyfing íslenskra skólabarna breyttust
frá 2006 til 2010. Skoðað var hvort aldur og kyn hefðu áhrif á hreyfingu og þyngd
barnanna. Auk þess var kannað hvort fylgni milli hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls
væru til staðar.
Matarvenjur og hreyfing barna og unglinga hafa breyst á síðustu áratugum (Reilly
o.fl., 2003; Visscher og Seidell, 2001). Óhófleg neysla matar og of lítil hreyfing eru
talin líklegasta skýringin á aukinni tíðni offitu og ofþyngdar hjá börnum og unglingum
(Weinsier, Hunter, Heini, Goran og Sell, 1998; Wells, 1998). Sumar rannsóknir hafa
þó bent til þess að hreyfingarleysi sé aðalorsökin fyrir aukinni tíðni offitu í þessum
aldurshópi (Guillaume, Lapidus, Björntorp og Lambert, 1997; Janssen o.fl., 2005) og
að sterk neikvæð fylgni sé á milli hreyfingar og offitu barna og unglinga (Ness o.fl.,
2007; Trost, Kerr, Ward og Pate, 2001). Niðurstöður hafa hins vegar ekki verið einróma.
Rannsóknir Bogaert og félaga (2003), sem og Mamalakis og félaga (2000) sýndu hins
vegar enga fylgni milli hreyfingar og þyngdar (Bogaert, Steinbeck, Baur, Brock og
Bermingham, 2003; Mamalakis, Kafatos, Manios, Anagnostopoulou og Apostolaki,
2000). Þessar niðurstöður eru hliðstæðar þeim sem He og félagar (2011) fengu í
rannsókn sinni. Þar var fylgst með 1795 kínverskum börnum á aldrinum 8 -13 ára yfir
18 mánaða tímabil. Tilgangurinn var að skoða tengsl milli ástands hjarta og lungna
annars vegar og hreyfingar hins vegar við líkamsþyngdarstuðul. Niðurstöðurnar sýndu
að tengsl væri milli ástands hjarta og lungna og líkamsþyngdarstuðuls en ekki milli
hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls.
Mikilvægt er að skoða fleiri þætti sem geta haft áhrif á tengsl hreyfingar og þyngdar.
Trú á eigin færni (Gamble, Parra og Beech, 2009), svefnvenjur (Landis, Parker og
Dunbar, 2008), holdafar foreldra (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel og Dietz, 1997),
viðhorf til hreyfingar (Deforche, De Bourdeaudhuij og Tanghe, 2006), fordómar vegna
þyngdar (Storch, o.fl., 2007) og þjóðfélagsleg staða (socioeconmic status – SES; Lobstein og
Millstone, 2007) eru þannig allt mögulegir áhrifaþættir.
Börn og unglingar sem eru of þung eru í aukinni hættu á að glíma við offitu á
fullorðinsaldri (Whitaker o.fl., 1997). Of feit börn eru einnig í meiri hættu hvað
heilsufarsvandamál varðar heldur en jafnaldrar þeirra sem eru í kjörþyngd.
Blóðfituhækkun, háþrýstingur, skert blóðsykursstjórn og stoðkerfisvandamál eru meðal
þeirra sjúkdóma sem of feit börn gætu þurft að glíma við (Dietz, 1998; Must og Strauss,
1999). Rannsóknir hafa að auki sýnt að offita tengist kæfisvefni, áunninni sykursýki,
sjúkdómum tengdum gallblöðru, hjartasjúkdómum, slitgigt og ákveðnum tegundum
krabbameins (Lobstein, Baur og Uauy, 2004). Ofþyngd og offita barna getur einnig haft
neikvæðar sálrænar og félagslegar afleiðingar eins og lítið sjálfstraust, skerta líkamsmynd,
þunglyndi og félagslega einangrun (Dietz, 1998; Lobstein o.fl., 2004; Must og Strauss,
1999).
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Almennt er hreyfing skilgreind sem vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun
umfram það sem gerist í hvíld (WHO, 2011b; Caspersen, Powell og Christenson, 1985).
Samkvæmt þessari skilgreiningu nær hugtakið nánast yfir allar athafnir sem fela í sér
hreyfingu af einhverju tagi. Hægt er að skipta líkamlegri hreyfingu í þrjá flokka; létta,
miðlungserfiða og erfiða (Caspersen o.fl., 1985). Miðlungserfið hreyfing krefst þrisvar
til sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld en erfið hreyfing krefst meira en sex sinnum
meiri orkunotkunar en hvíld (Lýðheilsustöð, 2008). Lýðheilsustöð (2008) setur þau
viðmið að börn og unglingar skulu hreyfa sig að minnsta kosti 60 mínútur á dag og að
hreyfingin skuli vera miðlungserfið eða erfið. Hreyfing barna og unglinga, hvort sem
þau eru í kjörþyngd eða ekki, er mikilvæg fyrir heilsu þeirra og þroska (Cooper, 1994).
Rannsókn Reilly og félaga (2006) sýndi til að mynda að hreyfing hefur jákvæð áhrif á
hreyfifærni barna. Þá hefur Dungan (2008) bent á að börn sem eru líkamlega virk eru
í minni hættu á að fá langvinna sjúkdóma heldur en börn sem eru líkamlega vanvirk.
Líkamsþyngdarstuðull (Body Mass Index, BMI) er mest notaða mælieiningin til að
skilgreina offitu og ofþyngd hjá fullorðnum og börnum. Líkamsþyngdarstuðull er
reiknaður með því að deila í líkamsþyngdina með hæð í öðru veldi (kg/m²). Helsti
ókostur aðferðarinnar er sá að hún sýnir ekki hvort vöðvamassi eða fita eykst eða minnkar
(Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir,
2003) né gerir líkamsþyngdarstuðull greinarmun á mismunandi líkamsbyggingu
einstaklinga (Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010). Þrátt fyrir vankanta
hefur verið sýnt að aðferðin sé réttmæt (Engeland, Bjørge, Søgaard og Teverdal, 2003).
Líkamsþyngdarstuðull barna breytist verulega með aldri og því nauðsynlegt að nota
aldurssvarandi viðmið (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000). Í rannsókn Cole og félaga
(2000) var fylgst með börnum frá fæðingu til 25 ára aldurs í Brasilíu, Bretlandi, Hong
Kong, Hollandi, Singapúr og í Bandaríkjunum með það að markmiði að þróa viðmið til
að meta líkamsþyngdarstuðul barna. Út frá þessari rannsóknin voru sett fram alþjóðleg
aldurs- og kynjastöðluð viðmið.

Efniviður og aðferð
Notuð voru gögn úr alþjóðlegu rannsókninni „Heilsa og lífskjör skólanema“ (e. Health
Behaviour in School-aged Children - HBSC). Um er að ræða staðlaðan spurningalista
sem notaður er í yfir 40 löndum. Árið 2006 var spurningalistinn lagður fyrir 11.813
íslenska nemendur í 6., 8. og 10. bekk. Fjórum árum síðar var spurningalistinn lagðir
fyrir í sömu árgögnum í 161 skóla og bárust svör frá 11. 561 nemanda. Alls svöruðu
88% þýðisins árið 2006 og 87% þýðisins árið 2010.
Líkamsþyngdarstuðull (kg/m²) var reiknaður út frá spurningunum: „Hversu þung(ur)
ert þú án fata?“ og „Hversu há(r) ert þú á sokkaleistunum?“
Til að meta hreyfingu þátttakenda var spurt: „Af síðastliðnum 7 dögum, hversu
oft hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag?“
Svarmöguleikarnir eru átta: a) Engan dag, b) 1 dag, c) 2 daga, d) 3 daga, e) 4 daga, f) 5
daga, g) 6 daga og h) 7 daga.
Notað var t- próf til að finna mun milli kynja og ANOVA með Scheffe
eftirprófun var notuð til að skoða mun milli bekkja. Reiknaður var Pearson fylgnistuðull
til að athuga hvort samband væri milli líkamsþyngdarstuðuls og hreyfingar.

Niðurstöður
Tafla 1 sýnir að þátttakendur skiptust nokkuð jafnt eftir aldri og kyni 2006 og 2010.
Langflestir stunduðu einhverja hreyfingu, 65,2% þátttakenda hreyfðu sig tvisvar til sex
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sinnum í viku árið 2006 en 71, 3% árið 2010. Nítján prósent þátttakenda árið 2006
hreyfðu sig á hverjum degi í 60 mínútur en aðeins 4,0% árið 2010. Á fjögurra ára tímabili
dróst því dagleg hreyfing saman um 15 hundraðshluta.
Tafla 1. Lýsandi greining á helstu breytum rannsóknarinnar
2006
Hlutfall

Fjöldi

2010
Hlutfall

Fjöldi

Kyn
Strákar

5807

49,2%

5775

49,9%

Stelpur

5646

47,8%

5657

48,8%

6. bekkur

3764

31,9%

3746

32,3%

8. bekkur

3825

32,4%

3871

33,4%

10. bekkur

3860

32,7%

3789

32,7%

611

5,2%

1358

11,7%

Bekkur

Hreyfing sl viku
Aldrei
einu sinni

770

6,5%

1251

10,8%

tvisvar sinnum

1292

10,9%

1756

15,2%

þrisvar sinnum

1638

13,9%

1652

14,3%

fjórum sinnum

1705

14,4%

1603

13,8%

fimm sinnum

1793

15,2%

1422

12,3%

sex sinnum

1279

10,8%

1821

15,7%

sjö sinnum

2226

18,8%

465

4,0%

Svarhlutfall við spurningunni „Af síðastliðnum 7 dögum, hversu oft hefur þú
stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag?“ var hátt, nær allir
þátttakendur svöruðu þeirri spurningu eða um 96% árið 2006 og um 98% árið 2010.
Tafla 2 sýnir hve oft þátttakendur hreyfðu sig að meðaltali eftir kyni og aldri árið
2006 og 2010. Marktækur munur var á hreyfingu barna milli ára í 6. og 8. bekk, það er að
segja, hreyfing minnkar hjá börnum í þessum aldurshópum. Hreyfing barna í 10. bekk er
sú sama milli 2006 og 2010. Mest dró úr hreyfingu stelpna í áttunda bekk milli ára. Árið
2006 hreyfðu stelpur í áttunda bekk sig að meðaltali í 4,2 skipti á viku en árið 2010 var
fjöldi skipta komin í 2,9 á viku. T-próf sýndi að hreyfing dregst saman hjá þátttakendum
frá 2006 til 2010, t = 31.57, df = 22640, p = 0.000.
Tafla 2. Hve oft stundað líkamsrækt í a.m.k. 60 mínútur s.l. 7 daga
6. bekkur
strákar

stelpur

8. bekkur
strákar

stelpur

10. bekkur
strákar

stelpur

2006

4,7 (2,0)

4,6 (1,9)

4,4 (2,1)

4,2 (1,9)

3,9 (2,2)

3,3 (2,1)

2010

3,4 (2,0)

3,1 (1,9)

3,2 (2,0)

2,9 (1,9)

3,9 (2,2)

3,3 (2,2)

Tafla 3 sýnir líkamsþyngdarstuðul eftir aldri og kyni ásamt samanburði við aldursog kynjamiðvið Cole og félaga (2000). Munur var á líkamsþyngdarstuðli stráka í 6., 8.
og 10. bekk milli 2006 og 2010. Líkamsþyngdarstuðull stráka í 6. og 10. bekk hækkaði
en hjá strákum í 6. bekk lækkaði hann. Munur á líkamsþyngdarstuðli stelpna í 10.
bekk var marktækur yfir fjögura ára tímabil en ekki hjá stelpum í 6. og 8. bekk. Þegar
meðaltalstölur líkamsþyndarstuðuls voru skoðaðar fyrir 2006 og 2010 sást að bæði
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strákar og stelpur í öllum aldurshópum voru undir neðri mörkum ofþyngdar. T próf
sýndi að íslensk skólabörn voru ekki að þyngjast frá 2006 til 2010, t = 1.42, df = 19848,
p = 0.078. Algengt var að þátttakendur í HBSC rannsókninni svöruðu ekki spurningum
um hæð og þyngd eða svör þeirra voru tekin út vegna ótrúverðugleika. Nothæf svör
fengust frá 10513 þátttakendum árið 2006 og frá 10291 þátttakendum árið 2010.
Tafla 3: Líkamsþyngdarstuðull eftir aldri og kyni
Efri mörk
Neðri
undirþyng
mörk
dar
ofþyngdar
Meðaltal 2006 Meðaltal 2010

Neðri
mörk
offitu

Strákar
6. bekkur

18,3

17,9

14,9

21,2

26,00

8. bekkur

19,8

19,6

15,9

22,6

27,6

10. bekkur

21,3

21,6

16,8

23,9

28,9

6. bekkur

17,8

17,6

14,8

21,7

26,7

8. bekkur

19,5

19,4

15,8

23,3

28,6

10. bekkur

20,8

21,0

16,7

24,4

29,4

Stelpur

Neikvæð fylgni var milli líkamsþyngdarstuðuls og hreyfingar árið 2006 (r = -0.135,
N = 9730, p < 0.01) og árið 2010 (r = -0.074, N =9747, p < 0.01). Þegar fylgni milli
líkamsþyngdarstuðuls og hreyfingar var skoðuð með tilliti til kyns kom í ljós neikvæð
fylgni hjá strákum árið 2006 (r = -0.149, N = 4960, p < 0.01), sem og hjá stelpum sama
ár (r = -0.134, N = 4732, p < 0.01). Einnig var neikvæð fylgni milli sömu breyta árið
2010 hjá strákum (r = -0.083, N = 4843, p < 0.01) og stelpum (r = -0,074, N = 4785,
p < 0.01). Neikvæð fylgni var milli líkamsþyngdarstuðuls og hreyfingar árið 2006 hjá
börnum í 6. bekk (r = -0,111, N = 2749, p < 0,01) og hjá börnum í 8. bekk sama ár
(r = -0.081, N = 3302, p < 0.01). Fylgni milli líkamsþyngdarstuðuls og hreyfingar hjá
10. bekk 2006 var ekki til staðar. Árið 2010 var fylgni milli líkamsþyngdarstuðuls og
hreyfingar hjá 6. bekk neikvæð (r = -0.113, N = 2784, p < 0.01), einnig hjá 8. bekk (r =
-0.133, N = 3355, p < 0.01) sem og hjá 10. bekk (r = -0.078, N = 3470, p < 0.01).

Umræða
Niðurstöður okkar sýna að í heildina hefur dregið úr hreyfingu íslenskra skólabarna á
milli 2006 og 2010. Börn í 6 og 8. bekk hreyfa sig minna í dag en fyrir fjórum árum á
meðan hreyfing 10. bekkinga er svipuð. Mestan mun á hreyfingu milli 2006 og 2010 er
að finna hjá stúlkum í 8. bekk. En jafnvel þó stúlkur á þessum aldri hreyfi sig minna
2010 en 2006 sjást engar breytingar á líkamsþyngdarstuðli þeirra á sama tíma.
Það dregur úr hreyfingu íslenskra skólabarna með hækkandi aldri (sjá töflu 2) en
þær niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Driskell og félaga (2008). Þar kom fram
að með hækkandi aldri dregur úr ávaxtaneyslu og hreyfingu barna, samhliða aukinni
kyrrsetu (Driskell, Dyment, Mauriello, Castle og Sherman, 2008). Aðeins lítill hluti
íslenskra skólabarna nær til að mynda viðmiðum Lýðheilsustöðvar um dagleg hreyfingu
(Lýðheilsustöð, 2008). Árið 2006 var hlutfall þeirra sem hreyfðu sig í 60 mínútur á dag
tæp 19% en fór niður í 4,0% árið 2010.
Íslensk skólabörn eru ekki að þyngjast þegar skoðaður er líkamsþyngdarstuðull þeirra
yfir fjögurra ára tímabil. Hins vegar var munur á líkamsþyngdarstuðli stelpna í 10. bekk
milli 2006 og 2010 en hreyfing þeirra var óbreytt. Samkvæmt okkar niðurstöðum jókst
meðalþyngd íslenskra skólabarna ekki á tímabilinu 2006 til 2010 þrátt fyrir að þau
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hreyfi sig minna. Þetta vekur upp þá spurningu hvort hreyfing skipti minna máli í
þyngdarstjórnun en áður hefur verið talið. Heildarmyndin er sennilega flóknari en svo og
nauðsynlegt að taka aðra þætti inn. Þannig sýnir nýleg rannsókn Cohen og félaga (2011)
á 10 ára enskum börnum að vöðvamassi þeirra hefur rýrnað marktækt á undanförnum
áratug og telja þeir að líklegasta skýringin sé minni hreyfing barnanna (Cohen, Voss,
Taylor, Delextrat, Ogunleye og Sandercock, 2011). Okkar niðurstöður gætu því þýtt að
jafnvel þó íslensk skólabörn hafi ekki þyngst á þessu fjögurra ára tímabili, þá gætu þau
hafa fitnað, þ.e. að hlutfall fitu í líkamsþyngd hafi aukist á kostnað vöðvamassa. Það
kann því að vera að með aukinni kyrrsetu ungmenna sé mæling á líkamsþyngdarstuðli
(BMI) of gróf til að nema mikilvægar breytingar.
Hreyfing hefur efalaust góð áhrif á ýmsa starfsemi, bæði andlega (Fox, 1999) og
líkamlega (Dungan, 2008). Eitt af því sem skiptir máli þegar kemur að hreyfingu er
viðhorf gagnvart henni. Hvaða ávinning viðkomandi telur sig öðlast með hreyfingunni
og hvaða gildi hún hefur fyrir hann. Viðhorf til hreyfingar getur haft áhrif á hvort
einstaklingur stundi meðalerfiða eða erfiða hreyfingu (Deforche o.fl., 2006). Börn sem
eru of feit hafa gjarnan litla trú á eigin hreyfifærni og taka síður þátt í skipulagðri starfsemi
sem stuðlar að hreyfingu (Trost o.fl., 2001). Veigamikill áhrifaþáttur í mótun viðhorfa
eru félagar. Of feit börn verða frekar fyrir stríðni og einelti en börn sem eru í kjörþyngd
auk þess sem stríðnin eykst eftir því sem þyngd barnsins verður meiri (Janssen, Craig,
Boyce og Pickett, 2004). Neikvæð gagnrýni á þyngd einstaklings meðan hann stundar
hreyfingu hefur fylgni við neikvætt viðhorf til hreyfingar og minni hreyfingu meðal
nemenda sem eru ofþungir (Faith, Leone, Ayers, Heo og Pietrobelli, 2002). Mikilvægt
er því að breyta viðhorfum of feitra barna til hreyfingar ef stuðla á að líkamlegri virkni
þeirra.
Niðurstöður rannsóknar okkar sýndu að veik neikvæð fylgni var til staðar milli
hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls óháð kyni og aldri árið 2010 og 2006 að 10. bekk
undanskildum það ár. Þetta segir okkur að þau börn sem hreyfa sig lítið eru með hærri
líkamsþyngdarstuðul er börn sem hreyfa sig mikið.
Þegar of þungur einstaklingur á í hlut er mikilvægt að íhlutun eigi sér stað sem
stuðlað getur að breytingum á lífsháttum. Auðveldara er að breyta lífsstíl barna heldur
en fullorðinna. Líklegra er að barn sem er of feitt nái árangri við að létta sig heldur
en fullorðinn einstaklingur sem glímir við offitu. Þegar litið er til þess er mikilvægt
að bregðast við snemma og veita börnum viðeigandi úrræði við offitu. Forvarnir og
meðferð gegn offitu barna eru nauðsynlegar svo sporna megi við þessum heilsufarsvanda
(Whitaker o.fl., 1997). Hreyfingaleysi, lélegt mataræði og kyrrseta hafa oftast verið nefnd
sem áhrifaþættir fyrir ofþyngd og offitu (Driskell o.fl, 2008) en forvarnir gegn offitu
þurfa líklega að ná til fleiri þátta sem stuðlað geta að heilbrigðum lífsháttum.
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er sú mæliskekkja sem getur orðið þegar
einstaklingar meta sjálfir hæð og þyngd sína. Einstaklingar sem svara spurningalista líkt
og þessum eiga það til að vanmeta þyngd sína. Þetta vandamál er einnig til staðar þegar
þátttakendur eiga að meta hve mikið þeir hafa hreyft sig á ákveðnum tíma.
Niðurstöður rannsóknarinnar eru að hreyfing íslenskra skólabarna jókst ekki
frá 2006 til 2010 og verulega dró úr fjölda barna sem hreyfði sig daglega. Þrátt fyrir
það hafa íslensk skólabörn ekki þyngst og því þarf að huga að fleiri áhrifaþáttum í
þyngdarstjórnun. Börn sem hreyfa sig lítið eru með hærri líkamsþyngdarstuðul heldur
en börn sem hreyfa sig mikið.
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From shortage of labour to shortage of jobs:
Polish unemployed migrants in Iceland
Anna Wojtyńska

Iceland was harshly hit by the international financial crisis in October 2008. The
Icelandic banking system collapsed followed by the fall in the value of Icelandic króna.
Expectedly, the financial crisis had important economic and social consequences. After
strong economic growth accompanied by a construction boom, Iceland entered times
of severe recession. In 2009 the GDP contracted by 6.9% in real terms and again by
3.5% in 2010 (Statistics Iceland, 2011). Unemployment increased sharply reaching the
level unknown in the post-war history of the country. Just before the crisis, in September
2008 the unemployment rate did not exceed 1.3% but two months later it grow up to
3.3% and continued to rise achieving its top level (9.3%) in February 2010. Importantly,
foreign citizens made about 16% of all unemployed in Iceland (Directorate of Labour,
2010). Moreover, the unemployment rate among immigrants is much higher than
among Icelanders. In 2010, it has been estimated as 14.5% in comparison with 7.5%
among Icelandic citizens (Karl Sigurðsson & Valur Arnarson, 2011). Polish citizens,
constitute the largest group among unemployed foreign nationals. They comprised 59%
of all unemployed foreign citizens and almost 10% of all unemployed in June 2011
(Directorate of Labour, 2011b). According to estimates unemployment rate among
Polish citizens amounted to 20% in 2010. The worsening of the economic situation in
Iceland inclined some number of Polish immigrants to leave Iceland. However, many,
including those who lost their jobs, decided to stay.
In this article, using data from the survey conducted among Poles residing in the
capital area, I discuss the situation of the Polish unemployed immigrants in Iceland.
I try to explain, why Polish citizens have higer incidence of unemployment than
natives. What are their responses to the new conditions? How they are affected by
unemployment? Following the introduction, I consider the impact of financial crisis on
the labour market performance of Polish migrants. Secondly, I present characteristics
of unemployed, focusing on variables such as language fluency, education or length of
stay as they are relevant to immigrants’ position on the labour market and may influence
their job opportunities. Thirdly, I look at forthcoming plans of unemployed Poles and
strategies undertaken to improve their current state as well as their assessment of the
future prospects. Finally, I show how staying jobless affected their living conditions.

Data and methodology
The analyses presented in the article are based on the survey conducted by Centre
of Migration Research at the Reykjavik Academy (Miðstöð innflytjendarannsókna
Reykjavíkur Akademíunni, MIRRA)1, which will be referred later as the RDS Iceland.
The survey was carried out between May and July 2010 in the big metropolitan area.
The study employed Respondent-Driving Sampling (RDS), which is built on snowball
sampling, where respondents are asked to invite future respondents. One of the
important modifications of RDS is adding “dual system of structured incentives”,
1 The

survey was part of the project “Migration and Mobility in Times of Transformation” financed
from the EEA financial mechanism and coordinated by Centre of Migration Research at the Warsaw
University (CMR).
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meaning that respondents are rewarded (financially) both for their participation and for
recruitment of next participants. RDS was designed specially to research hard to reach
populations, when random sampling may be difficult to apply2.
Altogether 480 Poles answered the questionnaires, which is about 9.5% of the total
Polish population of age above 18 years, living in Reykjavik and neighbourhoods. 35%
of the participants (or 166 individuals) were unemployed, which is slightly more than
in the general Polish population in the capital region. Unemployment between Poles in
the capital region was estimated at that moment as 25%. There can be several reasons
for this discrepancy. First of all, the official data are built on the number of registered
unemployed, while 4% of unemployed in the sample were not registered at Directorate
of Labour. Secondly, the official registry is based on the citizenship, which means some
of Poles who have already Icelandic citizenship would not be included, while they were a
part of the sample. Thirdly, more positive response of unemployed can be attributed to
more time and more incentives they had to participate in the survey. The questionnaire
consisted primarily of questions related to the labour market, including a section on
unemployment.

Immigrants and (un)employment
International migration flows are currently dominated by labour movement (Castles
& Miller 2003). Searching for job and better employment possibilities is one of the
most important driving forces for contemporary peoples’ mobility. However, the recent
economic recession had negative impact on international population flows, especially
in the countries that in the pre-crisis period experienced dynamic increase of foreign
labour. Noteworthy, although the net migration declined, it did not stop and employers
continue to search and recruit workers from abroad (Koehler, Leczko, Aghazarm &
Schad, 2010). Yet, the employment situation of the foreign workers has worsened more
rapidly in comparison with natives. It has been documented that immigrants are highly
sensitive to the economic recessions (Castles & Vezzoli, 2009; Koehler et al., 2010). One
of the most pressing problems is growing unemployment among immigrants. This has
particularly affected the construction, manufacturing and services – branches in which
migrant workers were highly represented.
The labour market performance of immigrants depends on many factors. Beside the
structural conditions (e.g. immigration policies, entry regulations) and the economical
situation of the receiving country, human as well as social capital of foreign workers
determinate their labour market integration (Chiswick & Miller, 2001; deVroome &
vanTubergen, 2010). Individual skills, such as education, language proficiency, along
with factors like birthplace, length of stay and extensiveness of contacts within host
society influence not only occupational attainment but also – what is particularly
important during the economic recession – the risk of unemployment and probability
of successful return to work of those that lost their jobs. Therefore it is important to
look at the characteristics of immigrant population in order to better understand their
position on the labour market as well as prospects for improving their situation.
Importantly, the reasons for getting unemployed do not have to be the same as
reasons for remaining in this state. As a rule, personal characteristics – birth place,
accumulated human capital, length of stay – are related to chances of receiving the job.
Because of limited transferability of skills (either they do not fully match or are not
fully recognized) and insufficient information about the job opportunities or employers’
requirements, immigrants are often disadvantaged already when they enter the host
country (Chiswick & Hurst, 2000; Ingils & Stromback, 1986). Consequently, if they
2 More

about the Respondent Driving Sampling can be found in Heckathorn, 1997 and Friberg, 2010.
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arrive without pre-arranged job, they may end up unemployed for some period. With
time, however, newcomers may compensate for their initial devaluation, acquiring better
knowledge about the local conditions. There is also strong correlation between personal
features and a chance of becoming unemployed. Accordingly, foreigners tend to be
more vulnerable to layoffs during the economic downturns. The more they often find
employment in the cyclical or season jobs. Yet, the duration of unemployment, despite
of individual determinants, depends on number of available job offers, how they are
acceptable by the person and one’s motivation for work.

Financial crisis and unemployment in Iceland
During the years of economic expansion, Iceland received big numbers of migrant
workers and in 2008, 10% of Icelandic workforce was of foreign origin. Majority (44%)
of them were Polish citizens (Directorate of Labour, 2011b). The participation rate of
immigrants in the labour market was very high, while unemployment was almost nonexistent (see Figure 1). It is not surprising, since migration to Iceland was predominantly
economical. Moreover receiving job has been, in most cases, condition for a legal
residency in the country. Although, Icelandic labour market has been opened to citizens
of new member states of the European Union, immigrants from these countries still
cannot stay longer than 6 months unless they can proof means for maintenance, which
in practice imply receiving job.
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Figure 1. Foreign and Polish workers on Icelandic labour market (left axis) and
unemployment rate among Icelandic, foreign and Polish citizens (right axis)
(Directorate of Labour, 2011b)

The onset of financial crisis has truly altered situation of foreign workers on
Icelandic labour market. As it seems, immigrants were more likely to lose their jobs and
consequently unemployment rate – as it was mentioned already – among foreign citizens
was twice as high as among Icelanders. Significantly, for Polish citizens it was estimated
as serious as 20% in 2010 (see Figure 1). Moreover, while number of unemployed
Icelanders diminished from 2009 to 2010 by 7%, number of unemployed foreigners
increased by 19% (Directorate of Labour, 2011b). This may indicate that it is more
difficult for immigrants than natives to return to labour market.
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One of the possible explanations of high unemployment among immigrants is that
the economic collapse had immediate impact on these industries, which had in recent
years a great share of foreign workers, such as building industry, manufacturing and
services3. It is also reflected in the survey data. In the fourth quarter of 2007, 38%
of all participants worked in construction, 13% in cleaning, 11% in manufacturing,
8% in sale, while 30% in other sectors4. In result, almost 42% of unemployed foreign
citizens in January 2009 had their last job in construction (Directorate of Labour,
2009). Correspondingly, almost half (48%) of unemployed Poles who participated in
the survey conducted in the capital region, worked previously in construction, 14% in
manufacturing, 11% in cleaning, 8% in retail and wholesale trade, and remaining 19%
in other industries5.
While women slightly predominated among unemployed in the years proceeding
crisis, men constituted sharp majority since 2008. The shift is even more evident in case
of Polish citizens (see Table 1). Consequently, the unemployment rate among Polish
men (21,7% in 2010) has been higher than among Polish women (17,9%). This can be
also attributed to the collapse of construction industry, which apart high concentration
of immigrant workers, was offering particularly male jobs. Interestingly, the share
difference between the genders is slowly diminishing, which may indicate that women
experienced job reductions with time delay, but not necessarily were less prone to layoffs.
Table 1. Unemployed Polish citizens (Directorate of Labour, 2011b)
Men
Women
Total
Men share (%)

2003
8
14
22
36%

2004
3
13
16
19%

2005
3
14
17
18%

2006
3
10
13
23%

2007
12
23
35
34%

2008
157
80
237
66%

2009
845
331
1176
72%

2010
850
462
1312
65%

Moreover, the study confirms that financial crisis had important impact on overall
employment situation. Almost 24% of those who worked in Iceland before October
2008, experienced cut in overtime, while 28.5% (and 52% of currently unemployed)
stated that they lost their jobs due to economic downturn.

The characteristics of Polish unemployed
The individual features – as it was mentioned already – are strongly correlated with
the chances of being re-employed. On one hand they may not meet requirements and
preferences of employers or not correspond with the structure of the demand. One
the other, they can indicate persons’ motivations and predispositions for searching a
job. It can be expected, that immigrants who are better endowed – well qualified with
good language skills – are more likely to find new employment. Additionally, factors
like length of stay, length of being unemployed, birthplace, marital status, age or gender
can be important in one way or another. For example, the longer immigrants are in
the host country, the more familiar they should get with functioning of local labour
market. The long-term unemployment may, nonetheless, undermine confidence and
thus likelihood of improvement. Finally, birth-place can be of significance, especially in
times of recession, as employers may favour local workers to foreign.
3 For

example in 2008, 37% of all workers in construction was of foreign origin (Karl Sigurdsson &
Valur Arnarsson, 2011).
4 Elaborated by Joanna Napierala based on the RDS Iceland.
5 At the moment of conduction the survey, most of currently employed were hiried in cleaning (20%)
and manufacturing (16%), while in construction only 12%.
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Out of 480 participants in the RDS Iceland survey, 166 individuals (35%) were
unemployed. Vast majority was registered at the Directorate of Labour (96%) and was
receiving unemployment benefits (92.5%). Although majority (93.5%) had access to
internet, only 39% made their monthly register this way. Most commonly (57%) people
completed it by filling paper form at office of Directorate of Labour. Almost half has
been already without the job for more than 12 months (see Table 2). Additionally, little
more than one third (35,7%) of currently working experienced periods without any
employment.
Table 2. Length of being unemployed (Authors’ own elaboration based on RDS
Iceland)
Number of months

0-6.

7-12.

13-18.

19-24.

24+

30%

24%

36%

8%

2%

The majority or 79% of unemployed in the sample came within the 3 years following
the EU enlargement, which is between 2006 and 2008. 17% arrive before 2006, mostly
in the years 2004 and 2005 (13%), while 4% in the last two years.
Men made 75% of the unemployed sample, which does not correspond with official
data, where only 67% of unemployed Polish citizens above 18 years old in the capital
area were men (Directorate of Labour, 2011c). However, the proportion has been
changing rapidly, and men constituted 70% only a few months earlier.
Persons between 26 and 35 years old slightly predominated (28%), but otherwise
participants were almost evenly distributed in the age groups, with one exception –
there were few people above 55 years old (14%). However, according to Statistics
Iceland 46% of Polish migrants 18+ in the capital region were in the age group 25 – 34
(Statistics Iceland, n.d.). This means that on average unemployed tend to be little bit
older than general Polish population.
The majority was in a relationship – either married (43%) or cohabiting (21%). Of
those almost all (99%) had a Polish spouse or partner. 71% reported living with this
person in Iceland, which means that almost 30% could be classified as transnational
families6. This may look at a first glance as a low number, but when taking into account
that after losing a job it may be more difficult to support family that was staying in
Poland, it is actually surprisingly high figure.
In the years of the construction boom in Iceland, there was a big demand not only
for unskilled labour but also for craftsmen. Thus, many of the Polish migrants arriving
at that time had qualifications related to building industry. Accordingly, most of the
currently unemployed participants (57%) – similarly as within the whole sample – had
completed some sort of vocational school. Only 10% had basic education, 17% had
finished general secondary school and 16% had a university degree on either bachelor
or master level.
The language skills of Polish unemployed – as generally among Poles in Iceland –
are rather low, whereas knowledge of Icelandic is on average worse than of English.
Around 64% of participants didn’t know at all or knew only basic words in Icelandic
(see Table 3). Moreover 26% spoke neither Icelandic nor English. Before the financial
crisis language skills were not specially required from foreign labourers. On the
contrary, frequently one could meet job announcement published for example in
Polish. It can be contributed to kind of jobs foreigners were needed for as well as to
unprecedented demand for labour. Often employers in the building industry would hire
6 „Transnational

family” has been commonly defined in the migration literature as families that live across
national borders but continue close ties (Bryceson & Vuorela, 2002).
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groups of workers without any language competence, along with a person who served
as translator. Paradoxically, it has reversed after collapse and now fluency in Icelandic
became important requirement.
Table 3. Icelandic and English skills among unemployed (Authors’ own
elaboration based on RDS Iceland)
Fluent

Good

Moderate

Little

Besic words Don't know

English

10%

19%

21%

15%

17%

17%

Icelandic

1%

3%

13%

20%

47%

17%

Many studies underline the role of social capital in combating unemployment by
facilitating job seeking and access to employment (Lindsay, 2009). However, while
relatives and fellow countrymen are usually crucial in finding first employment,
contacts within native population gain in importance during economic recession as they
could help to overcome commonly experienced ethnic segregation into occupational
niches. Significantly, 65% of jobless in the sample reported knowing none or at most
10 Icelanders; and most frequently classified these relations as colleges or former
employers. This may indicate that Poles do not have good links to Icelandic society that
could help them when searching for job.

Future plans and job-seeking strategies
Expectedly, facing economic turbulence in Iceland, some of the Polish migrants
decided to return home or searching for job in other countries. During the years 2009
and 2010 around 5500 Poles moved from Iceland (Statistics Iceland, 2010). However,
the outflow of foreigners did not reach expected volume. For many immigrants the
situation in Iceland still seemed to be better than in their home countries (Unnur Dís
Skaptadóttir, 2010; Anna Wojtyńska & Malgorzata Zielińska, 2010). Importantly, being
citizens of the European Union, Poles are eligible to apply for unemployment benefits
in Iceland. Therefore, they feel less pressure to return and can take time to see how
situation develops as well as check out their possibilities in Poland or other countries.
Consequently, the majority, including some of those that lost their jobs, chose to stay.
Certainly, decision whether remain or leave, involved interplay of many factors and has
been informed not only by the situation in Iceland but also in Poland. Interestingly, 35%
of all survey participants who arrived before October 2008 admitted they considered
leaving the country due to financial crisis. The most often mentioned reasons for
staying was, first of all, the conviction that situation in Iceland was better than in other
countries (mentioned by 79 persons) and secondly, the believe that the situation in
Iceland would soon get better (70). Difficulty of finding job in Poland was mentioned
48 times, other factors – 34, while 7 individuals said they had to stay in order to pay their
loans taken in Iceland.
The survey shows that currently unemployed participants were rather sceptical
about their chances to find new employment in Iceland; 76% answered it would be
rather or very difficult. At the same time, 63% believed it would rather or very difficult
to find job in Poland if they decide to return. Nearly eight of every ten (79%) said
they were actively searching for job. Thereof 87% tried to find new employment only
in Iceland, 7% in Iceland or other countries, while only 2% in Poland and 3% in other
countries. Almost one third (31%) admitted they were not looking for work, which
could be imputed to various causes. However, since there was no specific question about
this in the survey, one can only speculate possible reason. Possible, some made already
decision to leave Iceland (27% of those that are not searching for job declared they
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wanted to move to Poland within one year), others found time while being unemployed
a good opportunity to improve their skills, for example in Icelandic, and enter school
(compare Anna Wojtyńska & Malgorzata Zielińska, 2010). Furthermore, some women
who have little child may have less incentives to find job but instead prefer to use this
time staying at home with the child.
When job preferences are concerned, half of the unemployed respondents favoured
to work in the same industry as before. Since there is rather slow recovery in the
industries that were previously attracting foreigners, this rather low readiness to change
employment sector may partly explain why so many Poles remain jobless. Looking
at the job sequences, of all survey participants it became evident that there was little
sectoral mobility, particularly among men. Majority of Polish men, who came to work
in building industry, maintained this kind of employment. Only very few of those who
were made redundant, tried to find different sort of job (Napierala & Wojtyńska, 2011).
The strategies to deal with unemployment are combination of individual choices and
the structural settings. Thus, the governmental policies, both concerning immigrants’
integration and unemployment programmes play here important role. For example,
the adult education is one of the ways to enhance social incorporation and position
on the labour market7. Given the insufficient proficiently in Icelandic or English, the
language training can be valuable tool to increase job opportunities for Polish migrants.
Polish citizens, as all other registered unemployed in Iceland are entitled to various
courses and programmes organized by the Directorate of Labour. However, not being
fluent in Icelandic, they have rather confined choices. In most cases Poles are offered
only Icelandic language classes, recently combined with teaching about Icelandic
society or job searching methods. Roughly one third (36%) of unemployed from the
sample participated in the Icelandic courses and just 6% in other courses organized by
Directorate of Labour.

Economic situation of unemployed
The financial crisis clearly affected Icelandic society and immigrant population along.
One of the visible results was negative net migration, both of natives and foreigners
(Ólöf Garðarsdóttir & Þóroddur Bjarnasson, 2010). Another acute outcome of the
crisis – as it was discussed already – was sharply growing unemployment. Like Icelanders,
immigrants had to bear the negative consequences of economic recession, such as job
instability, rising inflation or budget cuts. Yet, some outcomes could be more severe for
foreigners than for natives and vice versa. For instance, some of the Poles that kept
their savings in banks in Poland did not lose so much on devaluation of the króna. Also,
taking loans was not as common among Polish citizens as among Icelanders. Only small
number of survey participants was in debt – 5,5% bought flat on credit before the crisis
and still needed to pay it back.
Nonetheless, as it becomes evident from the survey, the financial crisis overall worsen
the material situation of Polish immigrants. Moreover, losing the job undoubtedly
amplified negative consequences of the economic recession. To the question “Did
financial crisis affected you in negative way?”, the unemployed participants more often
than currently working ones gave positive answer (see Figure 2).

7 On

adult education and integration of immigrants in Iceland, see Unnur Dís Skaptadóttir and Helga
Ólafsddottir, 2010 and Zielińska, forthcoming.
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unemployed

70%

working

12%

43%

37%

yes, strongly

yes, but not much

18%

21%

no

Figure 2. Response to question “Did financial crisis influence you economically in
negative way?” (Author’s own elaboration based on RDS Iceland survey data).

In general, Poles who participated in the study agreed that they had to make savings
on their expenses, such as leisure activities, trips to Poland, daily expenses (including
food) or limit the amount of money sent home (see Figure 3). Still, there is slight
difference between unemployed than those currently working. However, the statistical
significance (using the chi square test) was displayed only in case of cuttings on leisure
and daily expenses.

85%
64%

83%
70%

81%

88%
76%

60%

working
unemployed

cutting on
leisure

diminish
trips to
Poland

cutting on
daily
expenses

limit money
sent home

Figure 3. Positive response to statements: “Since the financial crisis... I had to
make cuttings on leisure activities / diminish number of trips to Poland / make
cuttings on daily expenses / limit amount of money sent home” (Author’s own
elaboration based on RDS Iceland survey data)

Only 38% of all survey participants admitted they sent money home, which
is significantly less than in the survey conducted by Institute of Social Research at
the University of Iceland in 2008, where 56% reported supporting family in Poland
(Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir & Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009).
Again, the financial crisis may have had major impact on decrease in financial remittances
send by Poles. On the one hand, due to the strong devaluation of Icelandic króna, it
became less profitable to provide for a family at distance and in result inclined some
of the Polish migrants either to return or bring relatives to Iceland. On the other hand,
some were no longer able to make enough savings. For example, of those who said they
had to limit the amount of money they sent home, 25% admitted they were not able
to do it anymore. Noteworthy, it was more frequent among unemployed (39%) than
among those currently working (11%).
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This sudden decline in the financial situation with simultaneous need to make saving
in order to support relatives in Poland, could predispose some of the Polish unemployed
to search for help of various charity institutions in Iceland. Yet, rather small part of
the unemployed participants was using charities. Most sought help in the Red Cross –
23% (38 persons), 13.5% (22) visited Kaffistofa Samhjálpar, 7% (12) were collecting
parcels from Fjölskylduhjálpin. Only one person mentioned visiting Mæðrastyrksnefnd.
However, it is difficult to evaluate how accurate these results are. The usage of charities
became a controversial issue in the Icelandic public discourse and some people might
have difficulty to admit using such services.

Conclusions
Poles have been coming to Iceland primarily in search for work. In the times of economic
expansion, when work was abundant recourse, the labour market participation among
Polish migrants remained on very high level. However, the situation has changed
dramatically with the onset of the financial crisis. Migrants appeared to be most
vulnerable to this sudden downturn, especially because it mostly affected industries
where they were extensively employed. Consequently, the unemployment rate among
foreign citizens – especially Poles – is much higher than among natives.
Importantly, while finical crisis was clearly the reason why many Polish immigrants
got unemployed, there are other factors that may explain why so many remain without
job. The relatively short period of residence in Iceland, skills, which became inadequate
to changing demand as well as low language proficiency, diminish competitiveness
of Polish immigrants and may significantly constrain possibilities to return to work.
Moreover, it seems that many of the unemployed Poles lack social networks among
Icelanders which could increase their chance for finding new job. Not less important
are new conditions on the labour market, such as deficiency in employment offers,
especially in the sectors usually most available for immigrants and growing requirements
of employers that may be more difficult to meet by foreign than native workers.
Despite of being sceptical about job opportunities in Iceland, many of the Poles that
participated in the survey, still preferred to stay rather than return to Poland or move to
some other country. Vast majority has been registered at the Directorate of Labour and
were receiving unemployment benefits, which could significantly influence their future
plans. Their situation in Iceland still seemed to be better, while going back to Poland
could place them in more uncertainty. Although they can move their unemployment
rights abroad, but only for three months and after this time they would have to find
job, which can proof more challenging, Anyway, staying unemployed had impact on the
socio-economic conditions of immigrants, as they more often reported worsening of
their situation when compared with Poles who worked at that moment.
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Menningarhús tilfinninganna
Arnar Árnason
Sigurjón Baldur Hafsteinsson

Fræðilegu spurningarnar sem hér er fengist við eru þessar: Hvert er samband ríkis,
einstaklings og þjóðarformsins, sérstaklega á tímum nýfrjálshyggju og hruns? Hvernig er
þetta samband hugsað, hvaða aðferðum er beitt til þess að ýmist styrkja eða veikja þessi
tengsl. Hér að baki búa fleiri spurningar. Hvernig er vald ríkis réttlætt? Hvernig og hvers
vegna er áhersla lögð á mikilvægi þjóðarforms, þess að fólki finnist það tilheyra þjóðinni,
að fólki finnist þjóðin vera sterkasta og mikilvægasta heildin sem það er hluti af, jafnvel
á þeim tímum þegar áhersla er lögð á að skera á tengsl ríkis og þjóðar? Hvert er hlutverk
menningarinnar í því að sannfæra fólk um að það tilheyri þjóð? Þessum spurningum
ætlum við að velta fyrir okkur hér sérstaklega með því að skoða menningarhús sem víða
hafa risið og spyrja: Hvaðan kom þessi áhugi á að byggja menningarhús um aldamótin
síðustu?

Nýfrjálshyggja
Mikið hefur verið fjallað um nýfrjálshyggju á Íslandi síðustu árin, ekki síst hlut hennar
í hruninu svokallaða (Kolbeinn Stefánsson, 2010). Í þeirri umfjöllun er áhersla lögð á
að skoða nýfrjálshyggju sem efnahagsstefnu. Hér langar okkur þó að beina sjónum að
öðrum anga af nýfrjálshyggju, anga sem er þó ekki óháður henni sem efnahagsstefnu.
Áhugi okkar beinist fyrst og fremst að því hvernig nýfrjálshyggja fer með þau tengsl sem
hún sér, ímyndar sér eða býr til, á milli ríkis, einstaklings og þjóðar. Áður en við förum
út í þá sálma viljum við segja örfá orð um klassíska frjálshyggju og nýfrjálshyggju.
Í kjölfar hrunsins svokallaða haustið 2008 hafa margir sem aðhyllast nýfrjálshyggju
séð sig knúna til að firra sig og sína pólitískri ábyrgð á því sem hér gerðist. Stundum
hefur þessi vörn falist í því að neita tilvist nýfrjálshyggju, segja hana ekkert annað
en venjulega frjálshyggju. Nú er það okkur ekkert sérstakt kappsmál að sanna tilvist
nýfrjálshyggju sem slíkrar. Velferð okkar og lífshamingja er heldur ekkert sérstaklega
bundin því að rétt sé skilið á milli frjálshyggju og nýfrjálshyggju. Það er þrennt sem
viðkemur nýfrjálshyggju sérstaklega sem hér skiptir máli fyrir það sem við viljum fjalla
um.
Talsmenn nýfrjálshyggju, eru sér mjög meðvitaðir um að hún kemur á eftir tímabili
mikilla ríkisafskipta og heilög skylda hennar sé að vinda ofan af ríkinu og afskiptum
þess af efnahags- og raunar þjóðlífi öllu. Hér má kannski bæta við sem hliðarspori,
að þegar frjálshyggjuöfl kemst til pólitískra valda þá lenda þau í sömu þversögn og
kommúnistar forðum að þurfa að beita ríkisvaldinu til þess að binda endi á ríkisvaldið.
Því hefur oft fylgt sérstakt og sérkennilegt eftirlitsbákn, nema kannski helst hér eins og
komi í ljós þegar bankarnir hrundu.
Í öðru lagi, að þó nýfrjálshyggja deili með klassískri frjálshyggju ákveðinni sýn á
eðli manneskjunnar – að hún sé skapandi, að hún sé sjálfstæð og sjálfselsk, að hún
reyni að eðlisfari að hámarka gróða sinn (hvers eðlis sem gróðinn er, peningalegur,
tilfinningalegur, kynferðislegur), og að hún passi best upp á sitt, það sem hún á – þá er
nýfjrálshyggja hér líka mjög upptekin af sögunni og hrikalegum afleiðingum hennar,
ríkisafskiptum og áhrifum glæpsamlegra samtaka launafólks sem drepa allt einkaframtak
í dróma. Þannig leggur nýfrjálshyggja áherslu á nauðsyn þess að endurvekja framtak
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einstaklingsins. Það er ekki lengur sjálfsprottið. Þannig verður það eitt af verkum ríkisins
í því að vinda ofan af sjálfu sér, að endurvekja framtak einstaklingsins.
Í þriðja lagi, má segja að nýfrjálshyggja lagði áherslu á að beita markaðslausnum á
sviðum sem frjálshyggja sem slík var kannski sátt við að heyrði undir ríkið. Skapaðir
voru innri markaðir þar sem áður voru engir og samkeppni kölluð fram þar sem henni
var ekki fyrir að fara. Þannig er reynt að afmá mörk ríkis og einkaframtaks. Þessa sér
víða stað; á Bretlandi hefur þetta helst gerst á heilbrigðis- og félagsmálasviði þar sem
góðgerðasamtök hafa verið fengin til að taka að sér margt sem ríkið gerði áður og gerir
annars staðar enn. Á Íslandi gerðist þetta ekki síst í menningarstefnunni sem hér var
rekin frá því rétt fyrir síðustu aldamót. Að henni víkjum við meira síðar

Samband ríkis, einstaklings og þjóðar í skjóli nýfrjálshyggju
Lauren Berlant (1998) hefur bent á að nýfrjálshyggju – pólitík þeirra Ronalds Reagan
og Margretar Thatcher - fylgi gagnger endurskilgreining á sambandi ríkis, einstaklings
og þess sem hún kallar þjóðarformið. Berlant heldur því fram að með nýfrjálshyggju sé
skorið, jafnvel höggvið á þráðinn (Berlant notar reyndar orðfæri úr hryllingsmyndum og
kallar þetta hacking away sem er frekar skemmtilegt) sem svo lengi hafi tengt þjóð og ríki
í þjóðríki. Nú hafa margir, til dæmis þeir Ernst Gellner (2006) og Benedict Anderson
(1991) bent á það að á Vesturlöndum – og reyndar víðar vegna áhrifa heimsveldisstefnu
Vesturveldanna á aðra heimshluta síðustu aldir – hafi verið gengið út frá því að saman
skyldu fara ríki og þjóð. Hver þjóð skyldi eiga sitt ríki. Að ríkið skyldi sækja réttlætingu
fyrir tilvist sinni til þjóðarinnar og vera á sinn hátt tæki hennar. Þessu var svona farið
á Íslandi. Sjálfstæðisbaráttan byggðist á þessum tveimur stoðum að Íslendingar væru
sérstök þjóð og að vegna þess færi best á því að pólitískt vald væri íslenskt frekar en
danskt. Að Íslendingar væru þjóð var ekki deilumál innanlands. Það er til marks um
hversu augljóst það þótti að þegar fullu sjálfstæði var fagnað árið 1944 þá hóf þáverandi
forsætisráðherra, Ólafur Thors, ræðu sína á því að segja: „Íslendingar vér erum komnir
heim. Vér erum frjáls þjóð“ (Sjá í Guðmundur Hálfdanarson, 2001; Jón Karl Helgason,
2003). Með talsverðri einföldun má kannski segja að fyrstu fimmtíu ár lýðveldisins, eða
svo, hafi verið gengið út frá því að ríkið væri tæki þjóðarinnar, ekki síst til þess að
tryggja efnahagslega, félagslega og menningarlega þróun þjóðarinnar. Víðtæk þátttaka
hins opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga, í efnahagslífi og fyrirtækjarekstri, menningarog menntamálum sem hér var, og er nú kannski orðin aftur, , er til marks um þetta.
Þetta var auðvitað ekki óumdeilt, en það er ákveðin svipur – ef við getum orðað það
svo – á þátttöku ríkisins í fyrirtækjarekstri ef viðtekinn skilningur er sá að ríkið sé tæki
í þágu þjóðarinnar. Það var auðvitað sérstakt markmið nýfrjálshyggju á Íslandi að draga
hið opinbera út úr öllum atvinnurekstri og takmarka sem mest bein afskipti ríkisins af
efnahagslífinu. Þetta var áberandi í fyrstu ríkisstjórn Davíðs Oddssonar árið 1991 þó
mestur kraftur hafi kannski ekki komist í verkið fyrr en á nýrri öld og þá sérstaklega
með einkavæðingu bankanna. Hér að baki býr mjög breytt hugmynd um samband ríkis,
einstaklinga og þjóðar. Hlutverk ríkisins skyldi vera að setja og tryggja lagalega ramma
fyrir efnahagslífið þannig að innan hans gætu einstaklingar af sínu eigin sjálfsprottna
framtaki stundað atvinnurekstur. Með þessu er hugmyndin líka sú að dregið sé mjög úr
hvers konar félagslegu jöfnunarhlutverki sem ríkið kann að hafa haft. Það er litið á það
sem réttlætismál að einstaklingar fá sjálfir notið afraksturs síns erfiðis.

„Við sem heima sitjum“
Hér vaknar spurning: Ef hlutverk ríkisins er fyrst og fremst það að setja og verja lagalegan
ramma utan um frjálst framtak einstaklinga (auk þess að halda almennt uppi lögum og
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rétti) hver er þá réttlæting ríkisins? Reyndar má spyrja beinskeyttari spurningar: Hver er
réttlæting íslensks ríkis? Hvers vegna þarf sérstaklega íslenskt ríki ef tilgangur þess er
sá sem getið var að ofan.1
Sú spurning sem býr að baki hugmynda Benedicts Anderson um þjóðina er þessi:
Hvernig sannfærist fólk um að það tilheyri einhverjum hópi sem kallast má þjóð með
fjölda annars fólks sem það mun aldrei hitta? Hvernig er það sem við sannfærumst um
að við eigum eitthvað sameiginlegt með öllu þessu fólki sem sé meira, merkilegra og
mikilvægara en það sem skilur okkur að: stéttarstaða, kyn, búseta, efnahagur, trú og
svo framvegis? (Anderson, 1991). Lauren Berlant (1998) talar um þjóðarformið einmitt
til þess að komast hjá því að taka þjóðinni sem gefinni, að hún, þær, sé barasta til.
Hún bætir því við að þó nýfrjálshyggja höggvi á tengsl ríkis og þjóðar þá sé það samt
mikilvægt fyrir framgang hennar og þeirra ráðandi afla sem henni beita fyrir sig að fólk
haldi áfram að líta svo á að það tilheyri sinni þjóð og að hún sé sú mikilvægasta heild
sem það tilheyrir.
En hvaða ráðum er beitt í þessum tilgangi? Berlant fjallar um Bandaríkin öðrum
ríkjum fremur, og bendir til dæmis á deilur um fóstureyðingar í þessu samhengi, hvernig
það að bjarga fóstrum frá eyðingu verður í meðförum hægri afla þjóðþrifa- frekar en
einkamál. Sama má segja um kynferðismál almennt, sérstaklega kynlíf utan hjónabands
eða kynlíf sem ekki hefur getnað að markmiði, þetta verður í höndum hægri afla
þjóðþrifamál. Við gætum kannski bætt við þeirri tilhneigingu sem var svo áberandi hér
að draga fram íslensk einkenni efnahagsundursins og þeirra sem þar fóru fremstir í
flokki. Íslendingum var talin trú um að þeir væru allir á sama tíma skilgetin afkvæmi
nýfrjálshyggju og afsprengi íslenskar þjóðar og sögu hennar allrar. Hvers vegna var það
mikilvægt að okkur skildist að hér væru Íslendingar á ferð þegar nýfrjálshyggjan sem
hugmyndafræði og siðfræði á sér ekkert þjóðerni? Hér er það sem við ætlum að kynna
loksins menningarhúsin til sögunnar og koma okkur að kjarna erindisins.

Af menningarhúsum
Þegar ríkisstjórnin tilkynnti fyrst formlega, árið 1999, að til stæði að byggja menningarhús
í sumum af hinum dreifðu byggðum landsins kom fram lítilsháttar nýfrjálshyggja og
talsvert meira af gamaldags íslenskri pólitík í anda þess sem fólk ólst upp við á síðari
hluta 20. aldar. Fjármagnið sem veita skyldi til verksins átti að koma frá einkavæðingu
bankanna. En bygging menningarhúsanna var um leið hluti af hnitmiðaðri hvatningu
fyrir efnahagslífið sem átti að koma hjólum þess betur af stað og auka frekar dræma
eftirspurn eftir vinnuafli á fyrstu árum nýrrar aldar. Byggingunum var að auki ætlað það
sérstaka gamaldags hlutverk að draga úr fólksflotta frá landsbyggðinni til Reykjavíkur.
Rannsóknir höfðu bent til þess að ein ástæða þess að fólk flúði til borgarinnar væri
skortur á menningarlífi í sveitum landsins (Stefán Ólafsson, 1997).
Tilkynningu ríkisstjórnarinnar var enda af mörgum tekið sem gamaldags pólitík og
viðbrögðin voru dálítið eftir því. Þannig fannst sumum að nú ætlaði ríkisstjórnin sér
ekkert annað en það sem lengi hefði tíðkast meðal íslenskra stjórnmálamanna og byggja
sér minnismerki, monthús eins og mætti kannski kalla það. Egill Ólafsson, blaðamaður
á Morgunblaðinu, komst svona að orði í blaðinu:
Nú er spurt: Hvernig ætla stjórnmálamenn að draga úr fólksflutningum af
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins? Svar stjórnmálamanna er: Það hefur
komið í ljós í rannsóknum að eitt af því sem ræður ákvörðunum fólks sem flytur
af landsbyggðinni er að menningarlífið úti á landi er ekki nægilega blómlegt. Við
ætlum því að efla menningarlífið á landsbyggðinni og byggja þar menningarhús
(2003, bls. 44).
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Egill spyr hvort ekki væri nær að styðja menningarlíf sem fyrir væri á landsbyggðinni,
t.d. Leikfélag Akureyrar svo aðeins eitt dæmi sé tekið, en byggja dýr hús sem síðan
þyrfti að reka með tilheyrandi kostnaði. Hann svarar sjálfur og segir: „Nei, ríkisstjórnin
telur það ekki forgangsverkefni að ýta undir frumkvæði og áræði einstaklinga í
menningarmálum. Það er ríkismenningin sem gildir. Hér skulu rísa fagrar hallir og fögur
torg.“ Aðrir bentu á að hvað sem öllum rannsóknum liði þá væri skortur á menningarlífi
ekki ástæða fólksflótta. Ástæða þess væri nú sem fyrr skortur á vinnu sem fólk vildi vinna
og sem borgaði nógu vel. Ef atvinnulífið yrði byggt upp myndi blómlegt menningarlíf
fylgja á eftir. Svanbjörn Sigurðsson, rafveitustjóri Rafveitu Akureyrar, lét svo um mælt í
Morgunblaðinu 2. júlí 1999:
Lýst hefur verið yfir að á Akureyri skuli rísa menningarhús og allt gott um það
að segja. En til þess að menningarhús geti þrifist á Akureyri, þarf að búa íbúum
þess svæðis, sem það á að þjóna, góð lífsskilyrði með arðsömum atvinnurekstri og
góðum kjörum. Til að menning megi blómstra á Akureyri er nausynlegt að reisa
stóriðju við Eyjafjörð (bls. 32).

Ásgeir Hannes Eiríksson, gekk enn lengra í háðinu og sagði í Degi 21. janúar 1999:
Á sama tíma og gömlu Sowjetríkin losa sig undan hálftómum menningarmiðstöðvum
vilja húskarlar í stjórnarráði Íslands fjölfalda ný menningarhús um landið og sér
ekki fyrir endann á þeirri raðsmíði næstu áratugina ... Vilji ríkisstjórnin í alvöru
jafna byggðina um landið er henni hollara að snúa sér að þjóðmálum frekar en
húsasmíðum. Fókið í landinu þarf fyrst og fremst peninga til að byggja upp ný
fyrirtæki sem efla atvinnulífið með áhættufé og nýsköpun ... Menningin dafnar
hvernig betur en í öflugu atvinnulífi í hæfilegri fjarlægð frá ríkissjóði og þarf þá
ekki lengur á skemmtanaskatti Reykvíkinga að halda (bls. 20).

Sumir gengu svo langt að tala hér um sérstaka „menningarvæðingu atvinnulífsins“
á kostnað alvöru atvinnulífsins sem hefði haldið lífinu í landsmönnum um aldir og upp
frá hverju menning þjóðarinnar hefði í raun sprottið. Sverri Hermannssyni (1999),
fyrrverandi ráðherra og bankastjóri, þótti sýnt að frystihúsum landsins yrði breytt í
menningarhallir. Pétur Tryggvi, skrifar nokkrum árum síðar bréf til Fréttablaðsins um
menningu. Þar segir:
Þegar gullfiskar eru settir í matvinnsluvél og þeim leyft að synda þar svolitla stund
áður en þeir eru maukaðir lifandi, þá telst það menningarviðburður. Þegar þetta
var gert á listamenningarsýningu urðu atvinnugagnrýnendur himinlifandi að geta
teki jákvæða afstöðu til einhvers sem storkaði fólkinu. Þegar fatahönnuðurinn
hefur umvafið fallegar konur litunum í ár er það menningarviðburður ... Þegar
húsmóðir saumar fallegan jólakjól á dóttur sína er hins vegar litið til þess sem
menningarleysis eða fátækar. Enda hefur hún ekki ráð á að taka þátt í nýjustu
menningu líðandi dags ... Stórátak í menningarmálum er að byggja menningarhús
um allt land til að hýsa skrípaleiki og drasl af ýmsu tagi. Húsakynnin hafa einnig
notagildi fyrir þá þorpsbúa sem enn hefur ekki verið hagrætt úr atvinnu sinni. Þar
fá þeir að skopa ljósmyndir af bænum sínum eins og hann var, þrútinn af lífsgleði
og vilja í verkum. Ferðamannastraumurinn um sjávarplássin hrífst af framtakinu.
Sá straumur er einmitt liður uppbygginar í atvinnu- og menningarmálum
landsbyggðarinnar. Utan við menningarhúsin ráfar hin raunverulega menning
í krampadráttum. Það er sá mannauður sem skapast af fólkinu í því umhverfi
sem það lifir við, hvort heldur litið er til hins félagslega umhverfis, atvinnumála
eða náttúrunnar sjálfrar. Þegar sveitabæir hafa verið lagðir í eyði og komnir í
niðurníðslu verður veitt ómældu fé til að gera þá upp í menninngarlegum tilgangi.
Þetta verða kölluð menningarsveitasetur (bls. 16).

Öðrum fundust áætlanir stjórnarinnar til marks um yfirlæti og drambsemi gagnvart
landsbyggðinni og menningarlífi fólks þar. Sögðu sumir að á landsbyggðinni þrifist gott
menningarlíf sem væri auk þess sérstaklega íslenskt. Vef-Þjóðviljinn gaf í skyn að þessi
áform um byggingu menningarhúsa sóun á almannafé. Hann benti á að sum sveitarfélög
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sem hafði verið boðið hús hefðu afþakkað pent enda séð sér hag í því að almannafé yrði
ekki sóað (sjá Staksteinar, Morgunblaðið 17. mars 1999).
Það má því með nokkrum rökum segja að áform um byggingu menningarhúsa hafi
verið gamaldags pólitík. Við höldum þó að slíkur skilningur taki okkur aðeins hálfa
leið og margt í áætlunum stjórnarinnar verði að skoða í samhengi við menningarpólitík
nýfrjálshyggju og hvaða stöðu menningfær þegar skorið er á tengsl ríkis og þjóðar.
Um aldamótin síðustu mótaði ríkisstjórnin sem þá var við völd nýja stefnu í
menningarmálum. Eitt af meginmarkmiðum hinnar nýju stefnu var að gera menningararf
þjóðarinnar „sýnilegan“. Skýrsla þáverandi menntamálaráðherra, Tómasar Inga Olrich
frá 2001 er ákveðin varða hér, en þar er því haldið fram að „Íslenskur menningararfur
(sé) ekki mjög sýnilegur“ en felist mest „í listrænum og bókmenntalegum verðmætum og
vísindastarfsemi.“ (Tóm Ingi Olrich 2001, bls. :17). Tilgangurinn með þeim töfrum að
gera hið ósýnilega sýnilegt hefur með þýðingu menningarinnar fyrir velferð þjóðarinnar
að gera. Tómas Ingi útlistaði þetta í nokkrum smáatriðum í viðtali í Morgunblaðinu 31.
mars 2002. Hann sagði:
Ég hef alltaf haft fyrir því sterka sannfæringu að þrotlaus áhugi þjóðarinnar
og vilji til að láta til sín taka í listsköpun, vísindum og fræðimennsku hafi mikla
þýðingu fyrir samkeppnisstöðu hennar í viðskiptum innan heimsþorpsins. ...
Íslendingar hafa kynnt sig gagnvart öðrum þjóðum í krafti mikilfenglegrar
náttúru, en við höfum gert minna af því að kynna það sem einkennir Íslendinga
í lífi og starfi og hefur einkennt þá frá upphafi Íslandsbyggðar. Menningaráhugi
og menningarviðleitni eru og hafa alltaf verið langsterkustu þjóðareinkenni
Íslendinga. ... Nú verðum við að skerpa eigin tilfinningu fyrir sérstöðu okkar, en
ekki síður nýta hana til að laða hingað fólk sem hefur áhuga á menningarmálum.
Sá hópur fólks sem ferðast um heiminn í leit að menningu og menningarlegri
sérstöðu fer vaxandi. Við þurfum að gera menningararf okkar sýnilegari. Hann er
stundum ósýnilegur (bls. 10).

Hér er komið eitt meginstefið í menningarstefnunni: Menninguna þarf að
virkja í þágu ferðamannaiðnaðar í heimi aukinnar samkeppni. Til þess þarf að gera
menninguna sýnilega. Það eiga að gera „fólk og fyrirtæki með sérþekkingu á sviði
hönnunar, auglýsingatækni og kynningar, aðilar sem standa nærri markaðnum. Með því
að virkja þessi öfl getur okkur tekist betur að gera sýnilegan og áþreifanlegan þennan
menningararf“ (Tómas Ingi Olrich, 2002, bls. 10-11).
Hér er það svo sem menningarhúsin koma aftur til sögunnar, sem vettvangur, eða
eigum við kannski að segja svið þar sem hér eru töfrabrögð á ferð, þar sem hið ósýnilega
verður gert sýnilegt. Að byggingu þeirra eiga að koma ríkisvald, sveitastjórnir, fyrirtæki
og einstaklingar, líkt og í því að hlutgera menninguna. Hlutverk þeirra á að vera að halda
uppi menningarstarfi á landsbyggðinni og sporna þannig við flótta fólks þaðan, skapa
vettvang fyrir menningartengda ferðaþjónustu, en einnig kaffi- og veitingahúsarekstur,
minjagripasölu og þar fram eftir götunum. Menningarstefna nýfrjálshyggju markast ekki
síst af þessu samneyti. Hún markast líka af því mikilvægi sem sköpunargáfu einstaklinga
er gefið í hugmyndum nýfrjálshyggju. Þar er í íslenskri útgáfu nýfrjálshyggju, lagt upp úr
því að listsköpun og verðmætasköpun sé af sömu rótum runnin, sjálfsprottnu framtaki
og sköpunargleði einstaklingsins (Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk
Árnadóttir, 2010; Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2011; Tinna Grétarsdóttir, 2010).

Niðurlag
Stjórnvöld lögðu líka mikla áherslu á hlut menningarinnar í því að skapa og viðhalda
sérstöðu þjóðarinnar. „Menningaráhugi og menningarviðleitni eru og hafa alltaf verið
langsterkustu þjóðareinkenni Íslendinga“ sagði Tómas Ingi í áðurnefndu viðtali. Hann
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bætti við: „Nú verðum við að skerpa eigin tilfinningu fyrir sérstöðu okkar“ (Tómas Ingi
Olrich, 2002, bls. 10). Nú má svo sem spyrja hvað nákvæmlega sé átt við með hugtakinu
menning í þessu samhengi? Svo má spyrja hvað verði um menninguna, um sérsöðuna sem
hún á að færa og tryggja, þegar hún hefur verið gerð að söluvöru, boðin ferðamönnum
„í leit að menningu og menningarlegri sérstöðu“ eins og menntamálaráðherrann
fyrrverandi orðaði það. Svarið við þeirra spurningu er næsta augljóst höldum við. En þá
er samt einhverju enn ósvarað um það hvers vegna stjórn nýfrjálshyggju leggur svona
mikla áherslu á menninguna. Við höldum að svarið við því liggi í tengslum ríkis og
þjóðar. Hér leitum við aftur í smiðju Lauren Berlant. Hún talar um það að sem svar
við róttækni hippaáranna hafi orðið til íhaldsbandalag í Bandaríkjunum sem hafi haft
að markmiði einkavæðingu ríkisborgararéttarins. Þannig hafi nýfrjálshyggjuhugmyndir
Ronalds Reagans miðað að því að minnka ríkið en efla um leið tilfinningu fólks fyrir
því að það tilheyrði þjóðinni. Í þessu felst, segir Berlant (2002, bls.3) „a rhetorical shift
from a state-based and thus political identification with nationality to a culture-based
concept of the nation as a site of integrated social membership“. Eitthvað í þessa veru
var líka á ferðinni á Íslandi. Tilraun var gerð til þess að gera úr Íslendingum eitthvað
annað en pólitískt skilgreinda ríkisborgara, sem sé menningarlega samheldna ríkisbubba
sem græða á daginn, grilla á kvöldin og fara í Hörpu eða Hofið um helgar. Það mistókst,
að hluta til að minnsta kosti, vegna þess að þegar hrunið varð hafði verið höggvið á
samband ríkis og þjóðar, ekki síst einmitt af þeim sem nú er mest um vert að ríkið sé
áfram íslenskt.
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1

Það má kannski skjóta því að hér að það er nú dálítið kaldhæðnislegt að flestir þeirra sem ganga
nú harðast fram í því að verja íslenska ríkið (gegn stjórnarskrárbreytingum og ESB-inngöngu) eru
einmitt þeir sem hjuggu hvað oftast í þann knérunn sem er sambandið milli ríkis og þjóðar, einmitt
þeir sem gerðu hvað mest í því að gera íslenskt ríki óþarft. Þetta er þó önnur saga sem við getum
ekki sagt núna þó margir óminnishegrar vinni hart í því að hún gleymist og hana þurfi því að segja
sem oftast.
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Í þeirri rannsókn sem hér verður kynnt var leitast við að meta tíðni ýmissa aðferða við
þyngdarstjórnun hjá íslenskum unglingsstúlkum. Breytingar á fæðuvenjum og hreyfingu
síðastliðna áratugi hafa leitt til mikillar aukningar í offitu barna. Sú staðreynd að á milli
10-20% barna í hinum vestræna heimi eru of þung eða of feit (James, Leach, Kalamara
og Shayeghi, 2001), er ekki síst ógnvænleg sökum þess að sífellt fleiri ungmenni reyna
að vinna gegn þessu með ýmsum óheilsusamlegum aðferðum (Westerberg-Jacobson,
Edlund og Ghaderi, 2010). Að gæta hófs í mat, borða hollt og hreyfa sig bætir
augljóslega heilsu of þungra unglinga og kemur í veg fyrir þyngdaraukningu þeirra sem
eru í kjörþyngd. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að megrun og öfgakenndari aðferðir
til þyngdarstjórnunar eru varasamar því þær leiða í raun oft til þyngdaraukningar til
lengri tíma auk þess sem inntaka á lífsnauðsynlegum næringarefnum minnkar og hætta
á átröskunum eykst (Field o.fl., 2003; Neumark-Sztainer, Hannan, Story og Perry, 2004).
Hátt hlutfall bæði stelpna og stráka eru hrædd við að vera í yfirþyngd (Petrie, Greenleaf
og Martin, 2010) en óánægja með stærð og lögun líkamans er þó mun algengari meðal
unglingsstúlkna og kvenna en karlkynsins (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason,
2009). Stúlkur sækjast fyrst og fremst eftir grannri líkamsbyggingu sem þær reyna að ná
fram meðal annars með megrun og þyngdarmissi. Fyrir stráka er fyrirmyndarlíkaminn
hins vegar bæði vöðvastæltur og magur. Hann reyna þeir að öðlast með lyftingum og
öðrum styrktaræfingum (Petrie o.fl., 2010).
Áhyggjur einstaklinga af líkamsmynd sinni byrja oft mjög snemma á ævinni og
orsakast af mörgum þáttum; meðal annars líkamlegum eiginleikum einstaklinga,
persónuleika, lífsreynslu, menningu og samfélagi. Neikvæð líkamsmynd hefur tengsl
við átraskanir, þunglyndi, lágt sjálfsálit, offitu, kvíða, áráttu og þráhyggju (MulasiPokhriyal og Smith, 2010). Í fyrri rannsóknum okkar á íslenskum unglingum höfum
við til að mynda sýnt fram á að lífsánægja stúlkna hér á landi er í öfugu hlutfalli við
líkamsþyngdarstuðul þeirra (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009).
Átraskanir eru mjög algengar meðal unglinga og virðist tíðni þeirra frekar vera að
aukast. Unglingsstúlkur sem hafa slæma líkamsmynd eru mun líklegri til þess að þróa með
sér átröskun seinna á ævinni en þær sem hafa góða líkamsmynd. Megrunarþráhyggja og
óánægja með líkamsvöxt eru enda þeir tveir þættir sem aðallega spá fyrir um megrun og
þróun átraskana meðal unglingsstúlkna og fullorðinna kvenna. Þessi viðhorf og hegðun
eflast verulega á unglingsárunum, sérstaklega hjá stúlkum í yfirþyngd. Niðurstöður sýna
að áhyggjur af eigin líkamslögun eru svipaðar hér á landi og erlendis og breytast ekki til
hins betra þegar unglingarnir eldast (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009;
Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Einkenni lotugræðgi (búlemíu) eru algeng meðal ungmenna, sérstaklega stúlkna
á aldrinum 12 til 25 ára (Lewinsohn, Striegel-Moore og Seeley, 2000; Woodside og
Garfinkel, 1992). Þannig hafa rannsóknir sýnt að 4-9% unglingsstúlkna uppfylla
greiningarskilmerki (Gross og Rosen, 1988; Stein og Brinza, 1989) auk þess sem á milli
12-44% sýna viss einkenni sjúkdómsins (Stice, 2001; Stice, Killen, Hayward og Taylor,
1998). Vegna hás algengis átröskunareinkenna meðal unglingsstúlkna og alvarlegra
langtíma afleiðinga er mikilvægt að auka rannsóknir á þessu sviði. Við höfum safnað
saman gögnum um þær aðferðir sem íslenskar unglingsstúlkur nota til að hafa stjórn á
þyngd sinni og hvernig þær tengjast líkamsþyngdarstuðli þeirra.
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Aðferð
Notuð voru gögn frá hinni alþjóðlegu rannsókn ,,Health Behaviour in School-aged
Children“ (HBSC) sem styrkt er af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og
fjallar um heilsu og lífskjör skólabarna. Skólaárið 2009-2010 var spurningalisti þeirrar
könnunar lagður fyrir í 161 grunnskóla hér á landi. Alls bárust svör frá 11.561 íslenskum
börnum í 6., 8 og 10. bekk eða 87% þýðisins. Spurningalistinn sem lagður var fyrir 6. og
8. bekk samanstóð af 57 spurningum um heilsu og lífskjör en spurningalistinn sem var
lagður fyrir 10. bekk var ítarlegri og innihélt 89 spurningar. Engum þátttakanda var skylt
að svara en tekið var fram í spurningalistanum að svörin væru trúnaðarmál. Í þessari
rannsókn er einungis stuðst við upplýsingar úr svörum 1.876 stúlkna úr 10. bekk.
Líkamsþyngdarstuðull (body mass index - BMI) var reiknaður út frá svörum við
spurningunum: ”Hversu þung ert þú án fata? “ og ,,Hversu há ert þú í sokkaleistunum?“
Stuðst var við skilgreiningu á líkamsþyngdarstuðli sem er stöðluð miðað við aldur og
kyn (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000). Þátttakendum var skipt upp í fjóra hópa á
grundvelli líkamsþyngdarstuðuls; undirþyngd, eðlileg þyngd, ofþyngd og offita.
Önnur spurning sem var einungis lögð fyrir í 10. bekkinn var notuð til að athuga
hvort þátttakendur hefðu gert eitthvað til að hafa stjórn á þyngd sinni. Spurningin
var svohljóðandi: ,,Hvað af eftirtöldu hefur þú gert til að hafa stjórn á þyngd þinni á
síðastliðnum 12 mánuðum?“ Svarmöguleikar spurningarinnar voru: a) Líkamsrækt, b)
Borðað minna af sælgæti, c) Borðað minna af fitu eða feitum mat, d) Drukkið minna
af gosdrykkjum, e) Borðað meira af ávöxtum og/eða grænmeti, f) Drukkið meira af
vatni, g) Megrun undir eftirliti sérfræðings, h) Sleppt máltíðum, i) Ekki borðað neitt í
heilan sólarhring eða meira, j) Takmarkað mig við einn eða fleiri fæðuflokka (t.d. aðeins
borðað ávexti og grænmeti, aðeins drukkið vökva, aðeins borðað brauð og vatn), k)
Gubbað því sem ég hafði borðað, l) Notað megrunarpillur eða hægðarlyf, m) Reykt
tóbak, n) Annað, hvað? Öllum svarmöguleikunum átti annað hvort að svara játandi
eða neitandi nema síðasta svarmöguleikanum (n), þar gátu þátttakendurnir svarað
frjálst en sá svarmöguleiki var ekki tekinn með í frekari úrvinnslu niðurstaðna. Svörum
við spurningunni var síðan gróflega skipt í tvo flokka; Hugsanlega heilsusamlegar aðferðir
sem átti við um möguleika a) til og með g), og Örugglega skaðlegar aðferðir sem voru
svarmöguleikar h) til m).
Sökum þess að í þessari rannsókn er ekki um úrtak að ræða heldur þýði var ekki
notast við ályktunartölfræði.

Niðurstöður
Eins og við fyrri fyrirlagnir okkar á HBSC-listanum (Ársæll Arnarsson og Þóroddur
Bjarnason, 2009), var nokkuð um að þátttakendur svöruðu ekki spurningum um hæð
og þyngd, eða að svörin væru ótrúverðug (afgerandi útlagar). Þannig fengust nothæf
svör frá 1.857 stúlkum í 10. bekk. Tafla 1 sýnir lýsandi greiningu á helstu breytum sem
tengjast líkamsþyngdarstuðli stúlkna í 10. bekk. Rétt tæplega 78% úrtaksins voru innan
eðlilegra marka í líkamsþyngdarstuðli, sem reiknaður var út frá alþjóðlegum aldursog kynjastöðluðum viðmiðum (Cole o.fl., 2000). Fjögur prósent töldust í undirþyngd,
en um 18% voru of þung eða of feit samkvæmt sömu viðmiðum. Stúlkurnar sem
flokkuðust í undirþyngd voru að meðaltali mun hærri en í hinum hópunum en einnig
var mikill munur á meðalþyngd stúlknanna í offituhópnum og hinna.

65

Ársæll Már Arnarsson og Lilja Rut Geirdal Jóhannsdóttir
Tafla 1. Yfirlit yfir breytur tengdar líkamsþyngdarstuðli hjá stúlkum í 10. bekk

Aldursviðmið BMI
Fjöldi stúlkna í 10. bekk
Hlutfall stúlkna í 10. bekk
Meðalhæð (cm)
Meðalþyngd (kg)
Meðallíkamsþyngdarstuðull

Undirþyngd Eðlileg þyngd Ofþyngd Offita
≤16,7
16,8-24,4
24,5-26,6 ≥26,7
74
1.445
103
235
4,0%
77,8%
5,5%
12,7%
176,9
166,5
165,8
163,1
55,3
56,6
70,3
107,5
15,6
20,4
25,5
32,4

Tafla 2 sýnir tengsl milli flokka líkamsþyngdarstuðuls og þyngdarstjórnunar hjá
stúlkum í 10.bekk. Algengasta aðferðin sem stúlkurnar notuðu til þess að hafa stjórn á
þyngd sinni var meiri vatnsneysla, í öðru lagi minni sælgætisneysla og í þriðja lagi meiri
ávaxta- og grænmetisneysla. Stúlkur sem eru of feitar eða of þungar reyna oftast að
borða minna sælgæti og drekka meira vatn, en hjá stúlkum í kjörþyngd og undirþyngd
eru líkamsrækt og vatnsneysla vinsælustu aðferðirnar. Athygli vekur að stúlkur sem eru
of þungar eru líklegri til að hafa reynt allar aðferðir til að hafa stjórn á þyngd sinni en
þær sem teljast of feitar. Einu undantekningarnar frá þessu eru að bæði of þungar
og of feitar stúlkur eru jafn líklegar til að reyna reykingar til þyngdarstjórnunar og
þeir síðarnefndu eru örlítið líklegri til að nota megrunarpillur eða hægðarlyf. Stúlkur
í undirþyngd eða kjörþyngd eru ólíklegri en stúlkur í hinum tveimur flokkunum til að
hafa reynt allar aðferðir við þyngdarstjórnun, nema hvað stúlkur í kjörþyngd og þær sem
flokkast sem of feitar eru jafn líklegar til að hafa takmarkað sig við ákveðna fæðuflokka.
Stúlkur í síðarnefnda hópnum eru langlíklegastar til að hafa reynt megrun undir eftirliti
sérfræðings.
Af þeim aðferðum sem við flokkum sem örugglega skaðlegar er algengast að
stúlkurnar hafi sleppt máltíðum og takmarkað sig við ákveðna fæðuflokka. Á milli 1012% stúlkna sem teljast of þungar eða of feitar hafa reynt uppköst til að hafa stjórn
á þyngd sinni. Helmingi færri stúlkur sem eru í kjörþyngd eða undirþyngd hafa beitt
sömu aðferð. Stúlkur í kjörþyngd nota sjaldnast megrunarpillur eða hægðarlyf (2,7%),
á meðan of feitar stúlkur eru líklegastar til þess (8,0%). Sérstaka athygli vekur að 4%
stúlkna sem teljast í undirþyngd nota þessa aðferð við þyngdarstjórnun. Mjög algengt
er að stúlkur noti reykingar sem aðferð við þyngdarstjórnun. Þannig hafa 14% stúlkna í
yfirþyngd reykt síðastliðna 12 mánuði af þessum sökum og það sama á við um nær 13%
stúlkna í undirþyngd og 7% þeirra sem teljast í kjörþyngd.
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Tafla 2. Tengsl líkamsþyngdarstuðuls við þyngdarstjórnun
Undirþyngd Eðlileg þyngd Ofþyngd Offita
Hugsanlega heilsusamlegar aðferðir
Líkamsrækt
Borðað minna sælgæti
Borðað minna af fitu eða feitum mat
Drukkið minna af gosdrykkjum
Borðað meira af ávöxtum og/eða grænmeti
Drukkið meira af vatni
Megrun undir eftirliti sérfræðings
Örugglega skaðlegar aðferðir
Sleppt máltíðum
Ekkert borðað í heilan sólarhring
Takmarkað mig við einn eða fleiri fæðuflokk
Gubbað því sem ég hef borðað
Notað megrunarpillur eða hægðarlyf
Reykt tóbak

56,3%
49,3%
37,5%
51,4%
53,5%
63,8%
1,4%

76,1%
75,4%
62,1%
64,1%
71,7%
73,4%
1,1%

80,6%
90,2%
77,4%
76,7%
80,6%
84,8%
3,1%

58,0%
80,0%
66,0%
68,0%
70,0%
80,0%
12,0%

13,9%
8,3%
9,9%
5,6%
4,2%
12,5%

28,4%
9,3%
14,1%
6,3%
2,7%
7,1%

40,0%
18,8%
19,5%
12,2%
6,1%
14,1%

30,0%
10,0%
14,0%
10,0%
8,0%
14,0%

Við skoðuðum einnig tengslin milli líkamsþyngdarstuðuls og fjölda aðferða
sem stúlkurnar notuðu við þyngdarstjórnun (tafla 3). Langalgengast var að stúlkur
í undirþyngd hefðu ekki beitt neinum aðferðum við þyngdarstjórnun síðustu 12
mánuðina (18,9%). Stúlkur í ofþyngd voru hins vegar líklegastar til að hafa prófað í
það minnsta eina aðferð (98,1%). Þær voru einnig líklegastar til að hafa reynt flestar
aðferðir á tímabilinu. Algengast var að stúlkur sem flokkuðust sem of þungar hefðu
prófað einhverjar hugsanlega heilsusamlegar aðferðir til að hafa stjórn á þyngd sinni og
það sama átti við um þær aðferðir sem við töldum örugglega skaðlegar. Athygli vekur
að fjórðungur stúlkna í undirþyngd hafði beitt skaðlegum aðferðum og 4% þeirra hafði
reynt fjórar til sex aðferðir úr þeim flokki síðastliðna tólf mánuði. Það sama átti við
um tæp 9% stúlkna í yfirþyngd. Alls höfðu 38% stúlkna í kjörþyngd, 58% í ofþyngd og
helmingur stúlkna sem féllu í offituflokk reynt að beita einhverri skaðlegri aðferð við
þyngdarstjórnun.
Tafla 3. Munur í fjölda aðferða við þyngdarstjórnun
Undirþyngd
Eðlileg þyngd Ofþyngd
Offita
Hversu mörgum aðferðum beitt við þyngdarstjórnun?
Engri
18,9%
5,2%
1,9%
6,8%
Einni til þremur
32,4%
19,7%
7,8%
14,0%
Fjórum til sex
32,4%
55,4%
49,5%
51,5%
Sjö til níu
13,5%
18,1%
35,0%
25,5%
Tíu til þrettán
2,7%
1,6%
5,8%
2,1%
Hversu mörgum hugsanlega heilsusamlegum aðferðum beitt við þyngdarstjórnun?
Engri
20,3%
5,7%
1,9%
10,2%
Einni til þremur
33,8%
24,2%
11,7%
18,3%
Fjórum til sex
45,9%
70,1%
86,4%
71,5%
Hversu mörgum örugglega skaðlegum aðferðum beitt við þyngdarstjórnun?
Engri
75,7%
62,0%
41,7%
49,4%
Einni til þremur
20,3%
34,9%
49,5%
42,1%
Fjórum til sex
4,1%
3,0%
8,7%
8,5%
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Umræður
Niðurstöður okkar sýna að algengast er að stúlkur í 10. bekk neyti meira vatns, ávaxta og
grænmetis en minna sælgætis til þess að hafa stjórn á þyngd sinni. Algengt er að stúlkur
í öllum fjórum flokkum líkamsþyngdarstuðuls hafi sleppt máltíðum til að hafa stjórn á
þyngd. Stúlkur sem teljast of þungar eru líklegri að hafa prófað fleiri aðferðir til að hafa
stjórn á þyngd sinni síðastliðna tólf mánuði en þær sem eru of feitar. Í þessari rannsókn
er ómögulegt að segja nokkuð til um orsakir þessa; hvort stúlkurnar séu of feitar vegna
þess að þær reyni minna til að hafa stjórn á þyngd sinni eða hvort þær hafi hreinlega
gefist upp á að reyna. Hvort heldur sem er þá hlýtur þetta að teljast merki um ákveðið
úrræðaleysi sem getur átt eftir að setja mark sitt á heilsufar þeirra í framtíðinni.
Þó stúlkur í undirþyngd séu ólíklegri en aðrar til að hafa reynt þyngdarstjórnun
síðustu 12 mánuðina vekur engu að síður athygli að rúmlega 80% þeirra hafa samt sem
áður ástundað slíkt.
Á milli 10-12% stúlkna sem teljast of þungar eða of feitar og 6% sem eru í kjörþyngd
eða undirþyngd hafa reynt uppköst síðastliðna 12 mánuði til að hafa stjórn á þyngd
sinni. Þó hátt algengi uppkasta meðal stúlkna í yfirþyngd sé verulegt áhyggjuefni er ekki
síður mikilvægt að veita því athygli að sömu aðferð beita um 6% stúlkna í undirþyngd.
Síðastnefndi hópurinn er einnig ansi líklegur til að hafa notað megrunarpillur eða
hægðarlyf í sama tilgangi.
Afar algengt er að stúlkur í 10. bekk noti reykingar til að hafa stjórn á þyngd sinni.
Þetta á við 12-14% stúlkna sem falla undir skilgreiningu okkar á undirþyngd, ofþyngd og
offitu. Þær sem eru í kjörþyngd eru aðeins ólíklegri til að beita þessari aðferð. Reykingar
og öfgafull þyngdarstjórnun virðast við fyrstu sýn kannski ekki eiga margt sameiginlegt,
en ýmislegt er þó líkt þegar betur er að gáð. Bæði þessi hegðunarmynstur geta leitt til
sjúkdóma eða dauðsfalla tiltölulega snemma á ævinni, tengjast að mörgu leyti sömu
sálfræðilegu einkennunum og hefjast gjarnan á unglingsárunum. Séu bæði til staðar hjá
sama einstaklingi á unglingsárunum geta áhrifin á heilsufarið orðið margföld og lagt
ungmenni sem eru á mótunarstigi í hættu bæði líkamlega og andlega (Seo og Jiang,
2009). Það er því ærin ástæða til að taka þessar niðurstöður mjög alvarlega.
Rannsóknir hafa sýnt að yfir lengri tíma eru sterk tengsl milli megrunar og einkenna
lotugræðgi (Killen, o.fl., 1996). Talið er að megrun auki líkurnar á lotugræðgi vegna þess
að einstaklingarnir fara að sveiflast milli þess að taka átköst til að vinna á móti áhrifum
vannæringar og hreinsa sig til að halda sig við strangar reglur sem þeir setja sér um
neyslu hitaeininga (Salafia og Gondoli, 2011).
Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að foreldrar og vinir hafi mikil áhrif á þróun
einkenna lotugræðgi (búlemíu) meðal unglingsstúlkna (Benedikt, Wertheim og Love,
1998; Dunkley, Wertheim og Paxton, 2001; Jones, 2004; Jones og Crawford, 2006; Paxton,
Schutz, Wertheim og Muir, 1999; Salafia og Gondoli, 2011; Sinton og Birch, 2006;
Smolak, Levine og Schermer, 1999). Með því að hafa áhrif á líkamsmynd stúlknanna
auka þessir aðilar líkurnar á megrun, þunglyndi og lotugræðgi (Salafia og Gondoli,
2011). Því hefur verið haldið fram að hærri tíðni þunglyndis meðal unglingsstúlkna í
samanburði við unglingsstráka megi að einhverju leyti skýra með því að þær hafa frekar
tilhneigingu til að skynja sjálfar sig of þungar og vera í megrun (Vaughan og Halpern,
2010). Langtímarannsókn á sænskum stúlkum (Westerberg-Jacobson o.fl., 2010) leiddi
í ljós að stúlkur sem óskuðu sér þess að þær væru grennri, fóru oftar í megrun og voru
fjórum sinnum líklegri til að þróa með sér afbrigðileg viðhorf til fæðu. Þær voru samt
einnig líklegri til að vera þyngri.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir takmörkunum rannsókna eins og þessarar. Hún
var lögð fyrir alla nemendur í 6., 8. og 10. bekk á Íslandi og ógerningur var að mæla hæð
þeirra allra og þyngd á fyrirlagningardeginum og því verðum við að reiða okkur á mat
nemendanna á hæð sinni og þyngd. Erlend rannsókn þar sem borin voru saman svör
barna við spurningum um hæð og þyngd við raunmælingar á sömu breytum leiddi í ljós
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mjög háa fylgni. Engu að síður vanmátu börnin að meðaltali þyngd sína um hálft kíló og
var algengara að slíkt ætti við hjá of þungum eða of feitum börnum. Rétt er þó að taka
fram að börnin höfðu einnig tilhneigingu til að vanmeta hæð sína sem að einhverju leyti
dregur úr áhrifum vanmatsins á þyngdinni þegar líkamsþyngdarstuðullinn er reiknaður
(Elgar, Roberts, Tudor-Smith og Moore, 2005).
Sú skipting sem við notum á aðferðum við þyngdarstjórnun í Hugsanlega heilsusamlegar
aðferðir annars vegar og Örugglega skaðlegar aðferðir hins vegar, kann að koma einhverjum
spánskt fyrir sjónir. Hvers vegna notum við ekki Örugglega heilsusamlegar aðferðir yfir
þyngdarstjórn sem tekur til þess að stunda líkamsrækt, megra sig undir eftirliti
sérfræðings, neyta minna af sælgæti, gosdrykkjum, fitu eða feitum mat, en meira af vatni,
ávöxtum og/eða grænmeti? Að vissu leyti eiga slíkar athugasemdir rétt á sér. Enginn
getur mælt á móti því að minni neysla á sælgæti og gosdrykkjum sé örugg heilsubót.
Hinar aðferðirnar eru hins vegar líklega allra góðra gjalda verðar en fela samt einnig
í sér möguleikann á skaðlegri útfærslu. Þannig er óhófleg líkamsrækt og vatnsneysla
vel þekkt meðal átröskunarsjúklinga. Neysla á grænmeti og ávöxtum getur verið á
kostnað annarra nauðsynlegra fæðutegunda og sé skorið of mikið niður í fituneyslu
getur það haft skaðleg áhrif til lengri tíma. Þetta á einkum við um minni neyslu á
feitum mjólkurafurðum sem getur haft skaðleg áhrif á beinheilsu sé ekki unnið gegn
þeim með öðrum hætti. Sömuleiðis er megrun undir eftirliti sérfræðings vafalítið oftast
heppileg leið en þar sem ekki er nánar spurt um í hverju sérfræðiþekking viðkomandi er
fólgin getum við ekki gert greinarmun á til að mynda faglærðu heilbrigðisstarfsfólki og
sölumönnum fæðubótaefna.
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að íslenskar unglingsstúlkur beita bæði
heilsusamlegum og skaðlegum aðferðum til að hafa stjórn á líkamsþyngd sinni.
Fjórðungur stúlkna í undirþyngd og helmingur stúlkna sem á við offitu að stríða
hefur beitt einhverjum skaðlegum aðferðum til þyngdarstjórnunar á síðastliðnum 12
mánuðum. Hinar stúlkurnar falla mitt á milli þessara hópa. Mjög mikilvægt er að of
þungum börnum sé leiðbeint í þyngdarstjórnun þannig að hún bæti heilsu og líðan til
lengri og skemmri tíma. Á sama tíma er áríðandi að reyna að uppræta ranghugmyndir
um líkamsmynd meðal stúlkna í undirþyngd og kjörþyngd.
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Um „skóla án aðgreiningar“ og ADHD
Ásdís Ýr Arnardóttir
Hanna Björg Sigurjónsdóttir

Fyrir rúmri öld voru fyrstu lög um skólaskyldu sett á hér á landi. Lögin gerðu ráð fyrir
skólaskyldu barna sem til þess þóttu hæf (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Markmið
laganna var að efla velferð og auka hagsæld þjóðfélagsins ásamt því að tryggja jafnrétti
og bæta félagsfærni ungs fólks (Guðmundur Finnbogason, 1994; Gretar L. Marinósson,
2003). Sú aðgreining sem þótti eðlileg og sjálfsögð þá er ekki eins sjálfgefin í dag enda er
yfirlýst og lögfest menntastefna yfirvalda „skóli án aðgreiningar“ (Lög um grunnskóla,
nr. 91/2008, 17.gr.). Reglugerð um sérþarfir nemenda í grunnskóla nr. 585/2010
skilgreinir „skóla án aðgreiningar“ sem:
... grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts
við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi,
lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (2. gr. 2. mgr.).

Auk þess að lögfesta hugmyndafræðina voru gerðar talsverðar breytingar á þeim
lagabálkum sem snerta íslenskt skólakerfi. Tvær meginbreytingar á lögum um
grunnskóla frá árinu 2008 hafa sérstök áhrif á stöðu nemenda með hegðunarvandamál
og athyglisbrest og ofvirkni (ADHD). Ótímabundin brottvísun er önnur þeirra en í
fyrri löggjöf hafði skólastjóri aðeins heimild til að vísa nemanda frá skóla tímabundið
meðan unnið væri að lausn mála en í umsögn menntamálaráðherra kemur fram að
skólastjórar hafi nýtt sér það úrræði án lagaheimildar og því er brugðist við með þessum
hætti. Önnur veigamikil breyting á löggjöfinni er að ekki er lengur heimilt að lengja
skólaskyldu eftir 16 ára aldur eða að hætta námi eftir 9. bekk (Þingskjal 319, 2007-2008).
Menntun er fólki með skerðingar sérlega mikilvæg því hún dregur úr misvægi sem
myndast á milli færni einstaklingsins og krafna samfélagins. Forvarnargildi menntunar er
að sama skapi óumdeilt, með aukinni menntun aukast lífsgæði einstaklinga og það dregur
úr líkum á áhættuhegðun (sjá t.d. Corkum, McGonnell og Schachar, 2010; DuPaul o.fl.,
2006; Kofler, Rappaport og Alderson, 2008; McGoey, Eckert og DuPaul, 2002) Séu
nemendur með ADHD útilokaðir frá almennu skólakerfi aukast áhrif skerðingar þeirra
og staða þeirra innan samfélagsins verður erfiðari, ásamt því að hætta á áhættuhegðun
eykst (Young, 2000).
Ungt fólk með ADHD, sem og önnur ungmenni, eiga rétt á menntun og þeim
tækifærum sem menntun gefur. Þessi grein byggir á meistararannsókn Ásdísar Ýr
Arnardóttur (2011) sem skoðaði samspil ADHD og „skóla án aðgreiningar“. Greinin
er byggð upp þannig að fyrst er stuttlega greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, því
næst er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem hugmyndafræði „skóla án
aðgreiningar“ er höfð að leiðarljósi í tengslum við fyrirkomulag menntunar, skilning
sérfræðinga í menntamálum á hugmyndafræðinni, hvernig sveigjanleiki birtist sem
aðgreining, hlutverki foreldra og að síðustu er umfjöllun beint að tilvist sérskóla innan
„skóla án aðgreinigar“. Greininni lýkur á lokaorðum þar sem umræðan er dregin saman
út frá markmiðum rannsóknarinnar.
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Rannsóknin
Rannsóknin er unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindleg aðferðafræði
á rætur að rekja til fyrirbærafræða þar sem leitast er við að skilja fremur en að skýra
veruleikann (Bogdan og Biklen, 2007). Gögnum var safnað með tvennum hætti, með
viðtölum og úr opinberum gögnum Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakenda
og afrituð orðrétt og hljóðskrám síðan fargað. Notaðar voru aðferðir túlkunarfræða og
grundaðrar kenningar við greiningu gagna (Bogdan og Bilken, 2007). Gagnasöfnun fór
fram á tímabilinu maí 2006 til maí 2010.
Þátttakendum í rannsókninni var skipt í tvo hópa eftir stöðu þeirra, en alls voru
þeir 12 talsins. Fimm þátttakendur mynduðu hópinn „Ungmenni og foreldrar“ og sjö
þátttakendur hópinn „Fulltrúar kerfisins“. Auk þess að ræða við nemendur, foreldra
þeirra og fulltrúa kerfisins var upplýsinga aflað um stöðu og möguleika þessa hóps út
frá skjölum um regluverk skólakerfisins og stefnumótun með það fyrir augum að varpa
ljósi á viðhorf til „skóla án aðgreiningar“. Þær niðurstöður sem greint er frá hér byggja
fyrst og fremst á sjónarhornum kerfisins og foreldra eins ungmennis ásamt opinberum
skjölum.
Nemendur með ADHD virðast vera hornreka í menntakerfi okkar. Rannsóknir hafa
sýnt að menntun er lykill að velferð og tækifærum í samfélaginu sem eiga að standa
öllum þjóðfélagsþegnum til boða. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu
á náms- og kerfislegum veruleika unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla
út frá viðmiðum um hefðbundna skólagöngu með eftirfarandi rannsóknarspurningu
að leiðarljósi: Hvað felst í raun í hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ sé litið til
skólagöngu þessa hóps?

Skóli án aðgreiningar
Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um menntun barna með sérþarfir (hér eftir
Salamanca-yfirlýsingin) markar upphaf þess að skólastefnan „skóli án aðgreiningar“
varð hluti af íslenskri menntastefnu. Telja má að Salmanca-yfirlýsingin taki af allan
vafa um það hvernig skilgreina skuli hugmyndafræðina og hvernig eigi vinna að því
að hún nái fótfestu. Við fyrstu sýn virðist sem að stefnan sé tiltölulega skýr í íslensku
lagaumhverfi og það einföld að allir eigi rétt á námi við hæfi í almennum grunnskóla en
svo er þó ekki.
Menntun lykilatriði, heimaskóli aukaatriði
Þrátt fyrir fögur fyrirheit er ljóst að skólastefnan „skóli án aðgreiningar“ á ekki við um
alla nemendahópa, ólíkt því sem Salamanca – yfirlýsingin gengur út frá. Þversagna gætir
í lagaumhverfinu þar sem bæði er gert ráð fyrir því að nemendur með sérþarfir njóti
kennslu og þjónustu innan heimaskóla og að sveitarfélög geti stofnað til sérúrræða fyrir
tiltekna hópa. Það er ekki í anda Salamanca-yfirlýsingarinnar og fer gegn markmiðum
hennar en yfirlýsingin gengur út frá því að menntun í heimaskóla sé virkasta aflið gegn
mismunun.
Í drögum að nýrri Aðalnámskrá fyrir grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2010)
er svipaður taktur og í lagaumhverfinu. Skólum er skylt að mennta alla nemendur á
árangursríkan hátt án tillits til sérþarfa nema í þeim tilvikum þar sem sérfræðingar
eða foreldrar barns telja að hagsmunum þess sé best borgið í sérgreindu skólaúrræði.
Aðalnámskrá grunnskóla fjarlægist Salamanca-yfirlýsinguna enn frekar í eftirfarandi
málsgrein:
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Með „skóla án aðgreiningar“ er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi
nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í
almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi
(Menntamálaráðuneytið, 2010).

Hér má líta svo á að „skóli án aðgreiningar“ eigi ekki endilega við um heimaskóla
nemenda, heldur grunnskóla í heimabyggð. Það er í samræmi við Skólamálastefnu
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem lítur svo á að „skóli án aðgreiningar“ feli í sér
rétt allra nemenda til menntunar þar sem fyrst segir: „Skóli fyrir alla – allir eiga rétt á
að vera í skóla“ og ekki er gerður greinarmunur á sérskóla eða almennum skóla. Því
má álykta að samkvæmt stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga skipti meginmáli að
menntun eigi sér stað en ekki hvar hún fari fram. Stefna Sambandsins er í mótsögn við
Salamanca-yfirlýsinguna og gefur sterkar vísbendingar um stöðu hugmyndafræðinnar
innan sveitarfélaga þar sem grunnskólar eru á forræði þeirra. Ákveðinnar andstöðu
gætir í stefnu Sambandsins til hugmyndafræði skóla án aðgreiningar“ en þar segir að
grunnskólalög gangi að einhverju leyti of langt í stefnumörkun sinni þar sem þjónusta
innan margra skóla sé takmörkuð. Salamanca-yfirlýsingin, sem íslenska ríkið skuldbatt
sig til að vinna samkvæmt, hefur ekki haldið vægi sínu alla leið að rekstraraðilum
grunnskólanna þar sem aðeins er litið á „skóla án aðgreiningar“ sem rétt allra til
menntunar. Í ljósi þessa er mikilvægt að huga að skilningi sérfræðinga í menntamálum
á hugmyndafræðinni.
Mismunandi skilningur sérfræðinga í menntamálum
Fagfólk í menntamálum ræður miklu um það hvernig „skóli án aðgreiningar“ virkar
í reynd. Skilningur þess er mjög ólíkur og virðist helgast að einhverju leyti af stöðu
þess innan skólakerfisins og nálægð þeirra við nemendurna sjálfa. Sérfræðingar
menntamálaráðuneytis skilgreina hugmyndafræðina sem skóla sem taka á við
öllum nemendum, óháð því hvort um sé að ræða skerðingar eða raskanir sem kalli
á einstaklingsbundið kennslufyrirkomulag. Samt sem áður gera þeir ráð fyrir því að
sérskólar séu innan hugmyndafræðinnar svo lengi sem nemendur þeirra eigi ávallt greiða
leið í almenna skóla.
Sérfræðingar ráðuneytisins líta svo á að öll sveitarfélög eigi að framfylgja stefnunni
um „skóla án aðgreiningar“ og sérskóli eigi aldrei að vera fyrsta úrræði en oft skorti
sveigjanleika í hugarfari sem standi stefnunni fyrir þrifum. Því er jafnframt gjarnan
haldið fram að ósveigjanleiki kerfisins og fjárframlög til skóla hindri framkvæmdina en
þeir segja að hvert sveitarfélag fái fjárveitingu til að standa straum af einstaklingsmiðaðri
kennslu. Þessu til viðbótar benda þeir á að yfirleitt séu fagleg rök höfð að leiðarljósi þegar
skólaúrræði séu ákveðin nema fyrir þennan hóp,en „...þá eru alls konar rök notuð...“.
Salamanca – yfirlýsingin hins vegar gerir ekki greinarmun á ólíkum þörfum nemenda
og reynsla ráðuneytismanna sýnir að nemendur ADHD njóta oft ekki sammælis innan
skólakerfisins.
Innan Sambands íslenskra sveitarfélaga skilgreina sérfræðingar sambandsins „skóla
án aðgreiningar“ sem skóla fyrir alla án þess að tiltaka hvort menntun eigi sér stað
í heimaskóla eða sérskóla. Þeir telja að djúp gjá sé á milli hugmyndafræðinnar og
framkvæmdar en sjónarmið þeirra endurspegla Skólamálastefnu sambandsins. Að mati
þeirra eru sjónarmið höfuðborgarsvæðisins ríkjandi í stefnumörkun hins opinbera og
að skólastefnan verði enn fjarlægari möguleiki á minni stöðum á landsbyggðinni. Þeir
séu illa í stakk búnir til að veita fullnægjandi þjónustu og erfitt er að mynda viðvarandi
þjónustustig þrátt fyrir að skólastefnan sé „siðferðislega rétt“. Sérfræðingar Sambandsins
telja stefnuna að mörgu leyti fjarstæðukennda því ekki sé unnt að setja sömu kröfur á
alla skóla þar sem bjargir þeirra séu misjafnar og mannauður einnig. Að þeirra mati væri
vænlegra til árangurs að útbúa miðlægar stuðningsmiðstöðvar um landið fyrir skóla til
að fylgja stefnunni eftir.
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Sérfræðingur Reykjavíkurborgar í menntamálum leggur svipaðan skilning í
stefnuna og sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga en bætir því við að „skóli án
aðgreiningar“ byggi á frelsi foreldra til að velja skóla við hæfi. Hann leggur litla áherslu á
hlutverk sveitarfélaga í að búa til raunverulegt val fyrir foreldra sem tekur til heimaskóla
nemenda. Hann bendir á að opinber stefna borgarinnar frá árinu 2002 sé „skóli án
aðgreiningar“ sem snúist ekki endilega um að hver skóli eigi að vera fyrir alla heldur að
foreldrar skuli hafa valfrelsi og sérskóli sé því í raun hluti af þeirri stefnu. Ákveðinnar
mótsagnar gætir þó í orðum hans þegar hann segir:
Það þýðir að skólinn á að vera fyrir alla, „skóli án aðgreiningar“, og skólinn á að
aðlaga sig að nemendum.

Stefna borgarinnar miðar samt sem áður að því að allt að 1% barna séu í
sérskólum samkvæmt sérfræðingi Reykjavíkurborgar. Sé litið til landsbyggðar og
höfuðborgarsvæðisins nefnir sérfræðingurinn að dæmi séu um að sveitarfélög úti á landi
reyni að koma til móts við ólíka nemendahópa. Niðurstaðan sé hins vegar oft sú að
foreldrar flytji lögheimili til Reykjavíkur til að eiga völ á fleiri úrræðum á borð við sérskóla
sem rennir stoðum undir sjónarmið sérfræðinga Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Ólíkra sjónarmiða gætir hjá sérfræðingum Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Reykjavíkurborgar þegar hugað er að því hvað hindri framgang „skóla án aðgreiningar“.
Innan borgarinnar er það talið standa stefnunni helst fyrir þrifum að börn með
geðraskanir og samskiptavanda þrífast illan innan almenna kerfisins:
Það er mat borgarinnar að í þeim hópi gæti stundum svo mikilla vandamála, bæði
eigi umhverfið í erfiðleikum með þau og þau með umhverfið að stundum sé
heillavænlegast að vinna markvisst með samskiptavandann utan heimaskóla um
tíma, því er sérskólinn í raun til.

Auk þessa bendir sérfræðingur borgarinnar á að kennaramenntun hafi ekki breyst í takt
við breyttar áherslur í skólastarfi og erfiðlega gangi að samræma hefðir í skólastarfi og
ráðgjöf, sem oft sé „bekkjarfælin“ og vísar þannig til ráðgjafanna:
Þeir eru svo fjarlægir skólaumhverfinu og menningu skólanna af því þeir eru
alltaf að vinna með greiningu allt annars staðar að þeir skilja ekki okkar vanda.

Með þessum orðum vill sérfræðingur Reykjavíkurborgar að undirstrika að skólar fái
tæki til að vinna samkvæmt Salamanca-yfirlýsingunni en á grundvelli hópa. Sérfræðingar
Sambandsins benda á í þessu samhengi eins og fram hefur komið að framkvæmdin sé
bundin öflugu sérfræðingateymi og ákveðnu fjölmenni.
Sveigjanleiki í skólastarfi felst í aðgreiningu
Sérfræðingur Reykjavíkurborgar telur að sveigjanleiki í skólastarfi sé lykilatriði
í því að „skóli án aðgreiningar“ geti orðið að veruleika á meðan sérfræðingar
menntamálaráðuneytis telja að sá sveigjanleiki sé þegar til staðar innan skólakerfisins og
að upprunalega hugmyndafræðin geri ráð fyrir sveigjanleika.
Sýn Sambands íslenskra sveitarfélaga endurspeglar mismunandi skilning sérfræðings
borgarinnar og menntamálaráðuneytis sem telur það eitt af vandamálum skólakerfisins
að farið hafi verið af stað með viðamikla stefnu á borð við „skóla án aðgreiningar“ án
þess að afla fullvissu um að sameiginlegur skilningur liggi þar að baki. Ólíkur skilningur
á ólíkum stjórnsýslustigum endurspeglar sjónarmið þeirra.
Tilvist sérskóla vekur upp spurningar um framkvæmd hugmyndafræðinnar en
skólastjóri sérskóla telur í raun ekkert til sem heiti „skóli án aðgreiningar“:
Eins og við segjum alltaf, það eiga öll börn rétt á að vera í sínum heimaskóla, sama
hvernig þau líta út, hvort þau eru hvít, brún, svört eða rauð eða einfætt eða tvífætt.
En svo komum við oft að þessu hérna, sumir skólar vilja náttúrulega helst ekki
vita af þeim. Það er málið. Það er stóri vandinn.
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Skólastjórinn telur vænlegast til árangurs að fjölga sérdeildum á nýjan leik við
grunnskóla höfuðborgarsvæðisins en telur að sama skapi að margir séu hræddir við það
þar sem það gengur gegn hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“. Í sama streng tóku
umsjónarkennarar á unglingastigi í sama skóla sem sögðu að kennsla í grunnskólum
væri of hópamiðuð og líti framhjá einstaklingsþörfum. Slíkt fyrirkomulag valdi vanlíðan
hjá nemendum með sérþarfir. Sérfræðingur Reykjavíkurborgar kallar hinsvegar eftir
leiðum til að koma til móts við ólíkar þarfir innan hópa sem ítrekar enn frekar ólíkan
skilning ólíkra aðila á hugmyndafræðinni.
Skilningur umsjónarkennaranna einkennist af því að almennir skólar hafi ekki úrræði
til að koma til móts við ákveðna nemendahópa og því sé sérskóli nauðsynlegur til að
huga að heill barnanna. Viðhorf umsjónarkennara sérskólans endurspegla sjónarmið
sérfræðinga Sambands íslenskra sveitarfélaga en þeir telja að kennarar viti oft ekki til
hvers sé ætlað af þeim með ólíka nemendahópa þrátt fyrir yfirlýsta stefnu hins opinbera
um „skóla án aðgreiningar“.
Hlutverk foreldra
Salamanca–yfirlýsingin gerir ráð fyrir virkri þátttöku foreldra í menntun barna sinna,
þar segir:
Í samvinnu um sérþarfir barns á sviði menntunar hafa sjónarmið foreldra forgang,
enda ætti það, eftir því sem við verður komið, að vera val þeirra hvers konar
skólagöngu þeir velja barni sínu.

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 taka undir með Salamanca-yfirlýsingunni en þar
kemur einnig fram að foreldrar eigi rétt á því að velja skóla fyrir barn sitt. Sérskólar eru
táknmynd valfrelsis hér á landi.
Ef foreldrar óska eftir því að barnið þeirra fari í sérskóla eða sérdeild er það réttur
barnsins, en það á ekki að vera fyrsta úrræði að mati sérfræðinga menntamálaráðuneytisins.
Þeir telja að foreldrar hafi verið einráðir í því að ákveða menntun barna sinna. Á hinn
bóginn taka þeir undir það sjónarmið að stundum virðist grunnskólinn nota það sem
úrræði að vísa nemendum úr almennum skóla og þá er valfrelsi foreldra farið fyrir lítið,
sem er andstætt meginhugsun skólakerfisins. Lögmætar ástæður geti þó verið fyrir því að
vísa nemenda endanlega úr skóla, en slíkar ástæður séu til dæmis fíkniefnasala eða miklir
geðrænir erfiðleikar sem stuðla að hættu í skólaumhverfinu. Að mati sérfræðinganna
þurfa málin að vera mjög alvarleg svo sé. Sérfræðingar ráðuneytisins segja að ekki hafi
alltaf verið staðið málefnalega að slíkum málum í gegnum tíðina en telja að ný löggjöf
frá árinu 2008 eigi að vinna á þessum vanda innan kerfisins., Valdið er skólastjóra.
Skólastefna Reykjavíkurborgar frá árinu 2002 gerir ráð fyrir því að foreldrar hafi frelsi
til að velja skóla fyrir barn sitt. Samt sem áður tekur sérfræðingur borgarinnar í sama
streng og ráðuneytið þegar hann vísar til þess að stundum sé brottvísun nauðsynleg, sér
í lagi ef nemendur valdi öðrum skaða.
Sérfræðingur menntamálaráðneytis bendir á að í sumum tilvikum þrýsti kennarar
og foreldrar annarra barna svo hart á stjórnendur skóla vegna nemenda með
hegðunarvandamál að þeim er vikið úr skóla. Til að undirstrika sérstakar aðstæður þessa
hóps sagði annar sérfræðingur menntamálaráðuneytis:
Ég held að þetta sé nokkuð ljóst að, þessi hópur, eða erfiðasti hópurinn af þeim
nemendum, hefur unnið svolítið gegn hugmyndafræðinni „skóla án aðgreiningar“
á meðan að kennarar eru margir hverjir á móti þeirri stefnu. Þeim finnst ekkert
að það eigi allir nemendur að vera í almennum skóla, af því þeir séu bara óalandi
og óferjandi og svo óþekkir og óviðráðanlegir. Það eru ekki blindir, það eru ekki
heyrnarlausir, ekki þeir sem eru í hjólastól. Heldur yfirleitt þeir sem trufla með
hegðun, af hvaða ástæðu sem það er svo.

Salamanca-yfirlýsingin gerir ekki greinarmun á sérþörfum nemenda heldur er áréttað að
heimaskóli sé best til þess fallinn að vinna á fordómum í garð nemenda með sérþarfir.
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Af orðum sérfræðings menntamálaráðuneytis sést að gríðarlegt úrræðaleysi ríkir í garð
barna sem trufla kennslustund með hegðun.
Skólastjóri sérskólans segir að nemendur komi fyrst og fremst í sérskólann þegar þeir
hafi brennt allar brýr að baki sér í almennum skóla og öllum aðilum máls eigi að vera
ljóst að sérskólinn sé eina úrræðið sem standi nemandanum til boða:
Þrátt fyrir að sérskólavistin eigi aðeins að vera tímabundin eru dæmi um að almenni
skólinn neiti að taka við nemendum aftur, slíkt er þó undantekning að mati skólastjórans.
Kennarar sérskólans telja að vandi þessara barna sé oft þess eðlis að það sé vilji kerfisins
að hafa þau utan þess almenna: „Af því þetta er bara eins og óhreinu börnin hennar
Evu“ og þegar þeim hefur verið komið fyrir sé hægt að einbeita sér að öðru starfi innan
skólans. Þeirra vandi sé þannig að hann hindri eðlilegt skólastarf sem geri ekki ráð fyrir
nemendum „... með sálina í fatla“.
Andstaða foreldra við sérskólann er oft mikil að sögn kennara sérskólans, en
foreldrar verða iðulega að sækja um þar sem þau eiga ekki val um annað. Foreldrar eins
viðmælanda sem ég ræddi við sóttu ekki sjálfviljug um sérskólavistina fyrir son sinn.
Hann hafði verið rekinn úr almennum skóla og þeim var talin trú um að sérskólinn væri
það eina rétta af aðila menntamálaráðuneytisins. Móðir hans segir:
Hann talaði þannig við mig, að ég komst á þá skoðun, að hann ætti þá bara að
fara í sérskóla. Þau voru í rauninni búin að sækja um fyrir hann og við vorum
bæði mjög á móti því, af því að við vorum búin að heyra það að þar væru krakkar
búnir að vera í eiturlyfjum og alls konar rugli. Hann sem sagt taldi mig á það að
fara í þennan sérskóla.

Úr varð að drengurinn fór í sérskóla og var það þá skilgreint sem val foreldra hans. Þau
töldu erfitt fyrir hann að fara aftur í almennan skóla eftir það sem á undan hafði gengið
en töldu sig hafa fullan stuðning menntamálaráðuneytisins í hvaða skrefi sem þau tækju.
Brotið var á lögbundnum rétti drengsins til menntunar og hugmyndafræði „skóla
án aðgreiningar“ höfð að engu. Foreldrarnir töldu að skólastjóri almenna skólans hafi
ekki verið tilbúinn að hlusta á sjónarmið þeirra og sögðu: „Það var bara þeirra stefna,
hún var svona, henni var ekki haggað, jafnvel þótt verið væri að brjóta á barninu“.
Sérfræðingar ráðuneytisins benda á í þessu samhengi að stundum verði skólastjóri að
brjóta á einu barni með hagsmuni annarra nemenda í forgangi. Þetta er í mótsögn við
bæði Salamanca – yfirlýsinguna og lög um grunnskóla nr. 91/2008 sem gera ráð fyrir
jöfnum rétti allra til menntunar og hlutverki foreldra til að velja skóla við hæfi.
Sérskóli innan „skóla án aðgreiningar“
Á grundvelli laga um grunnskóla nr. 91/2008 og samkvæmt skilgreiningu laga um
„skóla án aðgreiningar“ eru starfræktir sérskólar fyrir ákveðna nemendahópa. Salamanca
– yfirlýsingin gerir ráð fyrir sérskólum þar sem þjóðir hafa lagt í mikinn kostnað við
stofnun þeirra fyrir tíma samþykktarinnar en ávallt skuli almenna reglan vera sú að allir
stundi nám í sínum heimaskóla. Þrátt fyrir Salamanca - yfirlýsinguna og að löggjöfin
virðist nokkuð skýr hvað þetta varðar eru ákveðnir jaðarhópar sem ekki eiga óskoraðan
rétt til skólagöngu í almennum grunnskóla því að í lögum um grunnskóla segir:
Telji foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir sérfræðingar að það fái ekki
notið kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist
fyrir barnið í sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla.

Sérfræðingur Reykjavíkurborgar telur að til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda
og til að þeir fái kennslu við hæfi sé hlutverk sérskólans meðal annars að hvíla umhverfið
á nemandanum og hvíla nemandann á umhverfinu tímabundið. Lögð er áhersla á vægi
sérskólans í því að „lækna“ eða „laga“ nemandann.
Annar sérfræðinga menntamálaráðuneytisins bendir á hlutverk skóla, sérskóla eða
almennra skóla, sé í raun þríþætt, að vera menntastofnun, uppeldisstofnun og samfélag
í sjálfu sér. Eins og áður sagði er ein af lögmætum ástæðum þess að vísa nemanda úr
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skóla að mati sérfræðinga ráðuneytisins ef nemandinn verður uppvís að því að skapa
hættu innan skólans, því má telja eitt af hlutverkum sérskólans að draga úr hættu vegna
fíkniefnaneyslu eða ofbeldis í almennum skóla. En hann segir jafnframt að sérskólinn
hafi ákveðið meðferðarhlutverk í málefnum þessara nemenda samhliða menntun.
Til að réttlæta brottvísun úr skóla er því gjarnan haldið fram að hagsmunum
nemenda sé best borgið í sérskóla, nemendum líði betur og þörfum þeirra sé mætt.
Sérfræðingur ráðuneytisins telur þetta sjónarhorn anga af alþjóðlegri mýtu um „glaða
sérskólabarnið“. og vill fremur líta til Salamanca - yfirlýsingarinnar sem tækis til að vinna
á fordómum. Þessi mýta er lífsseig, sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga segja
að hlutverk sérskóla sé meðal annars að safna saman sérfræðingum og þjónustustigi á
einn stað svo unnt sé að koma til móts við þarfir nemenda með miklar sérþarfir. Þannig
komi skólakerfið betur til móts við þarfir og líðan nemendanna og sé tilvera sérskóla því
réttlætismál fyrir nemendur með sérþarfir.
Sérskólanum er þá gefið það hlutverk að taka á vanmætti almenna skólakerfisins til
að vinna með hegðunar-, félags- eða geðrænan vanda nemenda. Kennarar skólans telja
að hann veiti nemendum tækifæri til að skapa sér nýja tilveru og breyta hegðun til að
„ávinna sér“ rétt til skólagöngu í almennum skóla. Vanmáttur almenna skólans kemur
einnig niður á öðrum nemendum sem verða fyrir „truflun“.
Kennarar sérskólans telja að skilningsleysi á vanda nemendanna orsaki ákveðna
togstreitu á milli almenna kerfisins og hins sértæka. Þeir líta á skólann sem meðferðastofnun
sem „lagi“ eða „lækni“ nemendur, líkt og sérfræðingur borgarinnar. En þar sem vandi
þeirra sé ekki viðurkenndur sem eiginleg veikindi mætir þeim skilningsleysi. Að þeirra
sögn hafa stjórnendur almennra skóla gagnrýnt sérskólann fyrir að kenna nemendum
lítið til bókar, annar kennarinn segir:
Við erum ekkert að breyta neinu í hvar þau eru stödd námslega. Það eina sem
maður getur hugsanlega breytt er að gefa þessum einstaklingi tiltölulega jákvæða
mynd af skóla. Við breytum því ekkert að þú hættir að læra í 7. bekk og kemur
hingað í 10. bekk. Við breytum því ekki. Við getum bara sannfært viðkomandi um
það að hann sé ekki vitlaus.

Kennari sérskólans gerir hér ráð fyrir því að nemendur séu illa staddir námslega og
munu vera það áfram. Jafnframt gerir hann ráð fyrir því að upplifun nemandans af
almenna kerfinu hafi dregið úr trú hans á eigin getu. Hlutverk sérskólans innan „skóla
án aðgreiningar“ er fyrst og fremst að bæta hegðun nemenda og hugmyndir þeirra um
menntun annars vegar og hins vegar að hvíla almenna skólakerfið og nemendur þess á
þeirri „truflun“ sem nemendur með hegðunarvandamál valda í skólanum.

Lokaorð
Þessi rannsókn miðaði að því að öðlast þekkingu á náms- og kerfislegum veruleika
unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá viðmiðum um eðlilega skólagöngu.
Niðurstöður hennar benda til þess að frá samþykkt Salamanca-yfirlýsingarinnar 1994
hafði verið unnið markvisst að því innan íslensks skólakerfis að koma á fót „skóla án
aðgreiningar“. Andstöðu gætir af hálfu fagfólks í garð ákveðinna nemendahópa sem
stendur stefnunni fyrir þrifum ásamt því að bjargir skortir innan skólakerfisins. Skilningur
fólks á hugmyndafræðinni er ólíkur og endurspeglast að einhverju leyti af tengslum við
skólastarfið sjálft. Þeir sem standa skólunum næst skilgreina hugmyndafræðina mun
þrengra en fulltrúar framkvæmdavalds sem líta fremur til Salamanca–yfirlýsingarinnar
sem gerir ráð fyrir menntun nemenda í heimskóla.
Til að hugmyndafræðin nái fótfestu hér á landi sem viðurkennd og jákvæð skólastefna
sem nái til allra nemendahópa er nauðsynlegt að bæta þekkingu innan almennra skóla
á skerðingum á borð við ADHD. Að sama skapi þarf að styðja við almenna kennara í
starfi og auka hlutdeild annarra sérfræðinga í menntakerfinu.
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Ásta Snorradóttir

Þegar íslensku bankarnir hrundu í byrjun október 2008 fylgdu í kjölfarið umfangsmiklar
breytingar í starfsumhverfi þeirra. Í raun og veru má segja að starfsfólk hafi farið frá
vinnu í lok vinnudags og komið á nýjan vinnustað næsta morgun þar sem eignarhald
bankanna hafði gjörbreyst og sömuleiðis starfsemin, sem breyttist úr alþjóðlegum
fjármálastofnunum í banka með takmarkaða starfsemi innanlands. Í kjölfar hrunsins
var um 20% af starfsfólki sagt upp og endurskipulagning á starfsemi bankanna hófst.
Breytingar sem þessar geta haft umtalsverð áhrif á líðan og heilsu starfsfólks sem heldur
vinnu sinni. Rannsóknir sýna t.d. að starfsfólk er líklegt til að upplifa óöryggi í starfi (job
insecurity) við slíkar kringumstæður (Kivimäki, Vahtera, Pentti og Ferrie, 2000). Til þessa
hafa tiltölulega fáar rannsóknir komið fram sem skoða kynjamun og óöryggi í starfi.
Fyrir því liggja þó mikilvæg rök sem eru, að áhættuþættir í vinnu eru ólíkir fyrir kynin og
liggur þá ljósast fyrir að konur og karlar sinna ólíkum störfum á vinnumarkaði (Messing
og Kilbom, 1998). Í þessari rannsókn verður óöryggi í starfi skoðað út frá konum og
körlum sem starfa í íslenkum bönkum.

Óöryggi í starfi
Vinnan er ein af mikilvægustu athöfnum einstaklinga í nútímasamfélögum og hefur
mikil áhrif á daglegt líf þeirra, svo sem efnahagslega afkomu og sjálfsmynd, auk þess
sem hún er uppspretta margra félagslegra tengsla og áhrifaþáttur í röðun einstaklinga
í þjóðfélagshópa (Kalleberg, 2009). Óöryggi í starfi á rætur sínar í því að einstaklingar
upplifa að þeim lífsgæðum sem felast í vinnunni er ógnað. Óöryggi í starfi er mat
einstaklinga á því, hversu líklegt er að breyting verði á atvinnu þeirra, þvert á þeirra eigin
óskir. Inn í þetta falla áhyggjur af því að vera sagt upp starfi eða að breytingar verði
gerðar á starfi einstaklings (Greenhalgh og Rosenblatt, 1984; De Witte, 2005). Óöryggi
í starfi er þannig í eðli sínu tengt því að geta ekki haft áhrif á eigið vinnuumhverfi
(Greenhalgh og Rosenblatt, 1984).
Aðstæður í vinnuumhverfinu, eins og fyrirhugaðar breytingar, niðurskurður og aðrar
skipulagsbreytingar, geta ýtt undir upplifun óöryggis í starfi meðal starfsfólks (Ferrie,
Shipley, Marmot, Stansfeld og Smith, 1998), en þegar breytingar hafa gengið yfir, hefur
komið fram að óöryggi í starfi minnkar aftur (Allen, Freeman, Russell, Reizenstein og
Rentz, 2001). Einnig getur óöryggi í starfi verið til staðar þó að breytingar séu ekki
fyrirsjáanlegar og geta þá þættir eins og möguleikar á annari vinnu ef einstaklingur
missir starf sitt, spilað inn í (Rosenblatt, Talmud og Ruvio, 1999). Einnig getur það
verið háð atvinnugreinum eins og mannfræðingurinn Karen Ho (2009) varð vör við í
vettvangsrannsókn sinni í fjármálafyrirtækjum á Wall Street, en þar var óöryggi í starfi
inngróið í störf, þar sem endurnýjun starfsliðs var regluleg með tilheyrandi uppsögnum
og nýráðningum.
Óöryggi í starfi á vinnumarkaði
Þar sem óöryggi í starfi er streituvaldur í vinnu og sem slíkur getur leitt til versnandi
líðanar og heilsu starfsfólks (Kivimäki o.fl., 2000) er mikilvægt að skoða þennan þátt í
vinnuumhverfi. Hingað til hafa ekki komið fram margar rannsóknir á óöryggi í starfi
hér á landi. Í nýlegri rannsókn meðal starfsfólks í íslensku bönkunum sem gerð var
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hálfu ári eftir bankahrunið, kom í ljós að óöryggi í starfi meðal starfsfólks reyndist
töluvert og tengdist verri sálrænni líðan. Óöryggi í starfi skýrði í þeirri rannsókn sálræna
vanlíðan þess hóps sem starfaði í deildum þar sem samstarfsfólki hafði verið sagt upp
störfum (Ásta Snorradóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og Rúnar
Vilhjálmsson, 2010).
Óöryggi í starfi er talið vera vaxandi vandamál á vinnumarkaði (Burchell,
2011; Kalleberg, 2009). Ástæðurnar eru raktar til þess að atvinnulífið hefur tekið
umfangsmiklum breytingum á undanförnum áratugum. Breytingarnar eru m.a. þær að
hnattvæðingin hefur opnað nýja markaði og samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum hefur
aukist. Að sama skapi hafa stjórnunarhættir í fyrirtækjum breyst til að mæta aukinni
samkeppni og sveiflum á markaði (Greenhalgh og Rosenblatt, 2010; Kalleberg, 2009).
Breytingarnar hafa til dæmis komið fram í því að fyrirtæki leita í auknum mæli eftir
leiðum til að auka sveigjanleika í starfsemi sinni og þvi fylgja sveiflur í starfsmannahaldi
(Greenhalgh og Rosenblatt, 2010; Freeman og Cameron, 1993). Allt hefur þetta leitt til
þess að vinnuumhverfi og vinnuskilyrði starfsfólks hefur tekið breytingum sem fela í sér
að staða starfsfólks er ekki jafn trygg og áður (Kalleberg, 2009).
Vinnuvernd miðar að því að varna því að einstaklingar veikist eða slasist vegna
vinnu sinnar. Rannsóknir á atvinnutengdri heilsu hafa það að markmiði að kanna tengsl
vinnunnar og áhættuþátta sem valdið geta hvers kyns sjúkdómum eða óþægindum með
forvarnir að leiðarljósi. Rannsóknir á óöryggi í starfi hafa þannig forvarnarlegt gildi. Sem
streituvaldur í vinnuumhverfi getur óöryggi í starfi haft áhrif á sjúkdóma eins og hjartaog æðasjúkdóma (Westerlund, Theorell og Alfredsson, 2004), sjúkdóma í stoðkerfi
(Kivimäki o.fl., 2000) og vægar geðraskanir (Østhus, 2007). Rannsóknir á óöryggi í starfi
sýna einnig að munur kemur fram milli starfshópa. Almennt er það svo að þeir sem
eru hærra settir og með lengri skólagöngu að baki upplifa síður óöryggi í starfi (Sverke,
Hellgren og Näswall, 2002). Hærra sett starfsfólk er þó ekki undanskilið, en þó eru æðstu
stjórnendur síður líklegir til að upplifa óöryggi í starfi en millistjórnendur (ArmstrongStassen, 2005). Aldur starfsfólks getur einnig verið ákvarðandi þáttur varðandi óöryggi
í starfi og hafa rannsóknir sýnt að eldra starfsfólk verður fyrir meiri áhrifum (Cheng
og Chan, 2008; Näswall og DeWitte, 2003). Þó hafa rannsóknir einnig bent til þess að
áhrifin geti verið meiri fyrir starfsfólk á miðjum aldri en fyrir þá sem eru yngri og þá sem
eru eldri (DeWitte, 1999; Näswall og DeWitte, 2003). Fyrir báðum niðurstöðum liggja
kenningar, annars vegar að eldra starfsfólk á erfiðara með að finna störf ef til starfsloka
kæmi (Cheng og Chan, 2008) og hins vegar að einstaklingar á miðjum aldri eru háðir
starfi sökum fjárhagslegra skuldbindinga (DeWitte, 1999; Näswall og DeWitte, 2003).
Óöryggi í starfi og kynjamunur
Áhættuþættir í vinnu eru einnig kynjabundnir. Augljósast er að horfa til þess, að á
vinnumarkaði gegna kynin ólíkum störfum sem gerir að verkum að um ólíka áhættuþætti
er að ræða (Messing og Kilbom, 1998), en einnig má benda á að konur or karlar hafa
ólíka fjölskylduábyrgð og enn í dag koma fram þau viðhorf að karlar gegni hlutverki
aðal fyrirvinnunnar í fjölskyldu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009).
Rannsóknir sem leitast við að skýra mun á óöryggi í starfi kvenna og karla hafa
leitað í mismunandi skýringar. Sumir líta svo á að karlar séu aðal fyrirvinna og álykta þar
með að vinnan sé mikilvægari körlum en konum. Þá er bent á að fyrirvinnuhlutverkið
er hluti af vestrænni karlímynd, sem gerir að verkum að erfitt er fyrir karlmenn að vera
án vinnu og þannig mun óöryggi í starfi vera körlum þungbærara en konum (DeWitte,
1999). Á hinn bóginn hafa rannsakendur vísað til þess að einmitt vegna þeirrar stöðu
kvenna að vera ekki álitin aðal fyrirvinna fjölskyldunnar og vegna þeirra karllægu gilda
sem ríkja á vinnumarkaði, eru konur líklegri til að gegna störfum sem eru í eðli sínu
ótrygg (Menéndez, Benach, Muntaner, Amable og O‘Campo, 2007). Einnig er bent á
að þær eru líklegri til að upplifa meira óöryggi í starfi og verða fyrir meiri neikvæðum
afleiðingum vegna þess en karlar, þar sem þær eru síður í valdastöðum og hafa þar
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af leiðandi minna aðgengi að upplýsingum (Mauno og Kinnunen, 1999) eða almennt
minna aðgengi að störfum á vinnumarkaði (Rosenblatt o.fl., 1999).
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á kynjamun og óöryggi í starfi sýna mismunandi
niðurstöður. DeWitte (1999) og Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfield og Smith (1995)
fundu í rannsóknum sínum að óöryggi í starfi hefði meiri neikvæðar afleiðingar fyrir
líðan og heilsu karla en kvenna. Á hinn bóginn fundu Rosenblatt o.fl., (1999) að þó svo
óöryggi í starfi hafi verið algengara meðal karla en kvenna í þeirra úrtaki voru neikvæðar
afleiðingar meiri meðal kvennanna. Mauno og Kinnunen (1999) skoðuðu langtíma áhrif
óöryggis í starfi fyrir líðan og komust að því að neikvæðra áhrifa gætti meðal kvenna en
ekki meðal karla. Að lokum sýndi safngreining þeirra Cheng og Chan (2008) að enginn
munur væri á konum og körlum hvað varðar algengi óöryggis í starfi og tengslum þess
og verri líðanar.
Í þessari rannsókn verður óöryggi í starfi meðal kvenna og karla í íslenskum bönkum
kannað. Athugað verður hvort munur sé á algengi óöryggis í starfi hjá kynjunum og
jafnframt hvort það er tengt aldri, menntun, stöðu og hjúskap. Óöryggi í starfi verður
kannað á tveim tímapunktum, annars vegar vegar hálfu ári eftir hrun bankanna og hins
vegar tveimur og hálfu ári eftir hrunið. Með því móti fæst greinilegri mynd af óöryggi í
starfi, þar sem mælingarnar eru gerðar þegar ólík staða var uppi innan bankanna. Búist
er við að á milli þessara tveggja mælinga megi sjá mun á óöryggi í starfi á þann veg, að
það mælist meira á fyrra tímabilinu. Ástæðan er, að á fyrra tímabilinu höfðu átt sér stað
umfangsmiklar uppsagnir innan bankanna sem getur aukið óöryggi í starfi. Á seinna
tímabilinu er búist við að enn megi greina óöryggi í starfi þar sem skipulagsbreytingum
er ekki lokið, t.d. hvað varðar sameiningar útibúa, breytingar á eignarhaldi og breytingar
á stjórnunarháttum.

Aðferðir
Rannsókn þessi er þversniðsrannsókn sem framkvæmd er á tveimur tímapunktun, í
mars 2009 og aftur í apríl 2011. Rannsóknin er unnin í samvinnu við Samtök starfsfólks
í fjármálafyrirtækjum (SSF). Árið 2009 voru í úrtaki allir félagar í SSF sem þá voru
starfandi í Landsbanka, Íslandsbanka, Arion banka og sparisjóðum landsins. Árið 2011
voru í úrtaki allir skráðir félagar í SSF sem þá voru starfandi í Landsbanka, Íslandsbanka,
Arion banka, sparisjóðum, Reiknisstofu bankanna, Seðlabanka, Valitor, Byr og MPbanka. Á báðum tímapunktum var rannsóknin á tölvutæku formi. Til að nálgast
mögulega þátttakendur var sú aðferð notuð, að allir trúnaðarmenn SSF í viðkomandi
starfstöðvum voru beðnir um að koma umslagi með kynningarbréfi um rannsóknina
og aðgangskóða fyrir rafræna útgáfu spurningalistans til síns fólks. Trúnaðarmenn
fengu jafnframt fyrirmæli um að endursenda umslög sem ekki fóru í dreifingu. Í þessari
greiningu er einungis stuðst við svör þeirra þátttakenda sem voru starfandi í Arion banka,
Landsbanka og Íslandsbanka. Svörun árið 2009 meðal starfsfólks bankanna var 68%
(N=1881) og 64% árið 2011 (N=2154). Til þess að geta haldið trúnað við þátttakendur
eru allir 19 ára og yngri útilokaðir í þessari greiningu þar sem þeir voru of fáir til að
tryggja að ekki væri unnt að rekja svör til þeirra. Einnig eru ekki sýndar niðurstöður
fyrir hópa þar sem þátttakendur eru færri en 10. Leyfi vegna rannsóknarinnar fékkst hjá
Vísindasiðanefnd (leyfi: 09-024).
Mælingar
Við tölfræðilega úrvinnslu var reikniforritið SPSS útgáfa 18.0 notuð. Skoðaðar voru
tíðnitöflur og krosstöflur og stuðst var við kí-kvaðrat áreiðanleikapróf. Óöryggi í starfi
er metið út frá einni spurningu sem þýdd er úr mælitækinu Copenhagen Psychosocial
Questionnaire (COPSOQ II). Spurningin er svo hljóðandi: „Óttast þú að verða
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atvinnulaus“ (Pejtersen, Kristensen, Borg og Bjorner, 2010). Menntun er þrískipt breyta
(grunnskólapróf, framhaldsmenntun og háskólanám), aldur er skoðaður í áratugum (2029 ára, 30-39 ára, 40-49 ára, 50-59ára og 60 ára og eldri), staða innan bankanna er metin
út frá starfi þátttakanda (gjaldkeri/ritari, þjónustufulltrúi, bakvinnsla, sérfræðingur í
tölvudeild, sérfræðingur í öðrum deildum, stjórnandi og annað).

Niðurstöður
Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur
2009

Hlutfall af þátttakendum

2011

Konur

Karlar

Konur

Karlar

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

74% (1387) 26% (488) 72% (1538) 28% (603)

Aldur
20-29 ára

15% (209)

19% (94)

11% (167)

16% (94)

30-39 ára

23% (314) 40% (196) 25% (366) 40% (232)

40-49 ára

28% (393) 21% (102) 29% (419) 23% (135)

50-59 ára

25% (352)

16% (78)

27% (390)

17% (97)

60 ára og eldri

9% (117)

4% (18)

9% (127)

4% (23)

Gunnmenntun

22% (307)

2% (12)

13% (190)

2% (11)

Menntun
Framhaldsskólamenntun

44% (605) 23% (110) 48% (709) 23% (131)

Háskólamenntun

34% (469) 75% (365) 39% (568) 75% (440)

Staða
Gjaldkeri/rtari

17% (230)

2% (8)

16% (247)

1% (9)

þjónustufulltrúi

29% (400)

9% (47)

24% (361)

8% (46)

Bakvinnsla

16% (219)

5% (23)

10% (160)

2% (12)

Sérfræðingur í tölvudeild

3% (49)

22% (107)

5% (73)

24% (143)

Sérfræðingur í öðrum deildum

21% (299) 39% (190) 29% (450) 41% (250)

Stjórnandi

9% (122)

20% (96)

8% (117)

16% (95)

Annað

5% (65)

3% (17)

8% (128)

8% (48)

Í töflu 1 eru sýndar upplýsingar um þátttakendur. Þar má sjá að konur eru í meirihluta
þátttakenda á báðum tímabilum eða 74% árið 2009 og 72% árið 2011. Einnig má
sjá að hópar kvenna og karla eru ólíkir eftir aldursdreifingu, menntun og því hvaða
störfum þau gegna innan bankanna. Þegar kynin eru borin saman má hins vegar sjá að
hlutfallslega flestir karlar tilheyra aldurshópum 30-39 ára eða 40% á báðum tímabilunum
og 4% karla eru 60 ára eða eldri. Aldursdreifing kvenna er jafnari á milli aldurshópa
utan þess að hlutfallslega fæstar eru 60 ára og eldri á báðum tímabilunum. Dreifing
eftir menntunarstigi er óbreytt fyrir karla á milli tímabilanna. Á báðum tímabilunum er
75% karla í hópi háskólamenntaðra, en hjá konum er hlutfallið 34% árið 2009 og 39%
árið 2011. Hlutfall grunnskólamenntaðra karla er 2% á báðum tímabilunum en er 22%
á fyrra tímabilinu hjá konum en 13% á því seinna. Staða kynjanna innan bankanna er
einnig ólík. Fáir karlar eru í störfum gjaldkera/ritara, þjónustufulltrúa og í bakvinnslu
og er hlutfall karla í þeim stöðum lægra á seinna tímabilinu en á því fyrra. Flestir karlar
gegna stöðu sérfræðinga í tölvudeild eða í öðrum deildum. Á hinn bóginn dreifast
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konur meira á milli starfa, hlutfallslega flestar eru þó í starfi þjónustufulltrúa á fyrra
tímabilinu eða 29% og þá er 22% starfandi sem sérfræðingar í öðrum deildum. Á seinna
tímabilinu hafa hlutföllin snúist við á milli þessara tveggja starfa, þá eru 24% starfandi
sem þjónustufulltrar en 29% sem sérfræðingar í öðrum deildum.
Tafla 2. Óöryggi í starfi meðal kvenna og karla

Tafla 2 Óöryggi í starfi meðal kvenna og karla
Konur
Karlar
÷2
2009
50,70%
45,30%
÷2(1) = 9,08 p=0,003
2011
29,10%
22,50%
÷2 (1) =8,28 p=0,016
Í töflu 2 má sjá hlutföll þeirra kvenna og karla sem teljast óörugg í starfi. Sjá má að
hátt hlutfall bæði kvenna og karla eru óörugg um starf sitt árið 2009 eða 50,7% kvenna
og 45,3% karla. Árið 2011 hefur þeim fækkað hlutfallslega, bæði hjá konum og hjá
körlum, sem eru óörugg í starfi og þá er hlutfall kvenna 29,1% en hlutfall karla 22,5%.
Samanburður á milli ára leiðir í ljós að óöryggi í starfi lækkar marktækt hjá bæði konum
og körlum.
Konur
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
20-29 ára
2009 χ2(4) =9,96 p<,041
2011 χ2(4)=11,84 p>0,019

30-39 ára

40-49 ára
2009

50-59 ára

60 ára +

2011

Mynd 1. Óöryggi í starfi hjá konum og tengsl við aldur

Á mynd 1 má sjá óöryggi í starfi kvenna og tengsl þess við aldur fyrir árið 2009 og
2011. Á báðum tímabilunum er starfsfóöryggi kvenna marktækt tengt aldri, en tengslin
eru veikari árið 2009 (x2 (4) =9,96 p<,041) heldur en árið 2011 (x2 (4)=11,84 p>0,019).
Tengsl aldurs og óöryggis í starfi eru breytileg á milli tímabilanna. Árið 2009 eru yngri
konur (aldurshópar 20-29 ára og 30-39 ára) almennt óöruggari í starfi en þær eldri, en
árið 2011 eru það þeir aldurshópar ásamt konum 60 ára og eldri sem eru öruggastar
í starfi meðal kvenna. Óöryggi í starfi er mest í aldurshópunum 40-49 og 50-59 ára á
seinna tímabilinu.
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Karlar
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
20-29 ára
2009 χ2 (4)=10,25 p<0,036
2011 χ2 (4)=5,853 p<0,210

30-39 ára

40-49 ára
2009

50-59 ára

60 ára +

2011

Mynd 2. Óöryggi í starfi hjá körlum og tengsl við aldur

Á mynd 2. má sjá óöryggi í starfi karla eftir aldri. Fram kemur að tengsl óöryggis
í starfi og aldurs eru marktæk árið 2009 hjá körlum, þó þau teljist veik (x2 (4) =10,25
p<0,036) en þau eru ekki marktæk árið 2011 (x2 (4)=5,853 p=0,210). Árið 2009 má sjá
að yngsti og elsti aldurshópurinn meðal karla eru öruggari í starfi en aldurshóparnir þar
á milli. Helstu breytingar sem verða á dreifingu óöryggis í starfi og aldurs milli áranna
hjá körlum er að það er talsvert lægra hjá aldurshópnum 30-39 ára árið 2011 en það er
árið 2009.
Konur
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Grunnskóli

2009 χ2 (2)=10,73 p=0,005
2011 χ2 (1)=21,578 p<0,001

Framhaldsm.
2009

Háskólamenntun
2011

Mynd 3. Óöryggi í starfi hjá konum og tengsl við menntun
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Á mynd 3 má sjá óöryggi í starfi kvenna eftir menntunarstigi. Árið 2009 koma fram
marktæk tengsl óöryggis í starfi og menntunarstigs (χ2 (2)=10,73 p=0,005) á þann veg
að með hærra menntunarstigi eykst óöryggi í starfi. Á seinna tímabilinu eru tengslin
aftur marktæk (χ2 (1)=21,578 p<0,001) en hafa breyst á þann veg, að óöryggi í starfi fer
lækkandi með hærra menntunarstigi.
Karlar
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Grunnskóli

2009 χ2 (2)=0,809 p=0,667
2011 χ2 (1)=6,807 p<0,033

Framhaldsm.
2009

Háskólamenntun

2011

Mynd 4. Óöryggi í starfi hjá körlum og tengsl við menntun

Á mynd 4 má sjá tengsl óöryggis í starfi og menntunarstigs fyrir karla. Árið 2009
koma ekki fram marktæk tengsl menntunarstigs og óöryggis í starfi (χ2 (2)=0,809
p=0,667) en veik marktæk tengsl koma fram fyrir árið 2011 (χ2 (1)=6,807 p<0,033). Þá
eru tengslin líkt og hjá konunum á þann veg, að óöryggi í starfi er lægra eftir því sem
menntunarstig er hærra. Sjá má sömu tilhneigingu fyrir árið 2009 hjá körlum og hjá
konum, að óöryggi í starfi er meira meðal þeirra sem eru meira menntaðir.
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Konur
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2009

2011

Mynd 5. Óöryggi í starfi hjá konum og tengsl við stöðu

Á mynd 5 má sjá tengsl óöryggis í starfi við starf innan bankanna hjá konum.
Tengslin eru marktæk fyrir bæði tímabilin (2009: χ2 (6)=27,32 p<0,001; 2011:
χ2 (6)=38,30 p<0,001). Á báðum tímabilunum eru konur í hópi stjórnenda meðal
þeirra sem eru minnst óöruggar í starfi og á báðum tímabilunum eru konur sem starfa
sem gjaldkerar/ritarar, þjónustufulltruar og í bakvinnslu meðal þeirra sem eru mest
óöruggar í starfi. Helstu breytingar milli áranna eru, að konur í hópi sérfræðinga færast
úr hópi þeirra sem eru mest óöruggar í starfi árið 2009 í hóp þeirra sem eru öruggastar
í starfi árið 2011.
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Karlar
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2009

2011

Mynd 6. Óöryggi í starfi hjá körlum og tengsl við stöðu

Á mynd 6 má sjá tengsl óöryggis í starfi við stöðu karla innan bankanna. Árið 2009
koma ekki fram marktæk tengsl (χ2 (6)=4,03 p<0,673) og sjá má að óöryggi í starfi er
nokkuð svipað hjá öllum starfshópum. Tengslin eru hins vegar marktæk árið 2011 (χ2
(6)=16,82 p=0,01) og þá má sjá sambærilega mynd og hjá konunum, þ.e. stjórnendur
eru hvað minnst óöruggir í starfi en þeir karlar sem starfa sem gjaldkerar/ritarar,
þjónustufulltruar og í bakvinnslu eru mest óöruggir.
Samantekt
Þegar niðurstöður eru dregnar saman þá eru fleiri konur en karlar sem eru óöruggar
í starfi á báðum tímabilunum. Óöryggi í starfi er marktækt meira árið 2009 heldur en
2011 hjá báðum kynjum. Óöryggi í starfi er marktækt tengt aldri, menntun og stöðu hjá
konum, bæði árið 2009 og 2011. Hins vegar breytast tengslin á milli áranna þannig að
árið 2009 eru það yngri konur og konur með framhaldsmenntun eða háskólapróf sem
eru óöruggastar og þær gegna nánast hvaða starfi sem er í bönkunum utan þess að vera
í stjórnunarstöðu. Árið 2011 eru það hins vegar konur sem eru á aldursbilinu 40-59 ára,
þær sem eru með grunnskólapróf og þær sem starfa sem gjaldkerar/ritarar, í bakvinnslu
eða sem þjónustufulltrúar sem eru óöruggastar í starfi. Hjá körlum er óöryggi í starfi
tengt aldri árið 2009 á þann hátt að yngsti og elsti hópurinn eru síst óöruggir í starfi.
Árið 2011 er óöryggi í starfi marktækt tengt stöðu og menntun á þann hátt að þeir sem
eru með minni menntun og þeir sem vinna sem gjaldkerar/ritarar og í bakvinnslu eru
óöruggastir í starfi.

Umræður
Ef svara á spurningu þeirri sem sett er fram í fyrirsögn greinarinnar, hvort um sé að
ræða ólíka upplifun karla og kvenna á óöryggi í starfi, er svarið játandi. Niðurstöður
þessarar rannsóknar benda til að óöryggi í starfi sé algengara meðal kvenna en karla.
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Einnig koma fram tengsl óöryggis í starfi hjá konum við aldur, menntun og starf á
báðum tímabilum rannsóknarinnar, en hjá körlunum eru tengslin ólík á milli tímabila.
Þegar gögn eru skoðuð eftir tímabilum má sjá að bæði hjá konum og körlum voru
færri sem upplfiðu óöryggi í starfi á seinna tímabilinu. Það er í anda þess sem búist var
við, þar sem umfangsmiklar breytingar höfðu átt sér stað í starfsumhverfinu í kjölfar
bankahrunsins, einkum í formi uppsagna starfsfólks. Á seinna tímabilinu hefur dregið
úr slíkum breytingum. Þegar rýnt er í dreifingu óöryggis í starfi eftir aldri, stöðu og
menntun, má sjá að hjá konunum eiga sér stað breytingar á dreifingu og hjá körlum má
sjá að breytingar verða á marktækni tengsla. Hjá konum kemur fram á fyrra tímabilinu
að starfsfóöryggi er mest meðal þeirra sem hafa hæstar prófgráður, tilheyra yngstu
aldurshópunum og gegna nánast hvaða starfi sem er innan bankanna nema stöðu
stjórnenda eða starfa sem falla í flokkinn „önnur störf“. Á seinna tímabilinu hafa tengslin
snúist við þannig að háskólamenntaðar konur eru öruggari en aðrar konur í starfi.
Sambærilegar breytingar má einnig sjá í aldri, að konur í yngstu aldurshópunum eru í
hópi þeirra sem eru hvað öruggastar á fyrra tímabilinu en hvað óöruggastar á þvi seinna.
Einnig hefur dregið úr óöryggi meðal kvenna sem gegna störfum sérfræðinga. Sú mynd
sem hér kemur fram er að á seinna tímabilinu eru niðurstöður sambærilegar við það sem
aðrar rannsóknir á óöryggi í starfi hafa sýnt þ.e. að þeir sem eru betur menntaðir (Cheng
og Chan, 2008; Sverke o.fl., 2002), gegna hærri stöðum á vinnumarkaði (ArmstrongStassen, 2005; Sverke o.fl., 2002;) og tilheyra yngri aldurshópum (Cheng og Chan, 2008;
Näswall og DeWitte, 2003) eru öruggari í starfi, en á fyrra tímabilinu á það ekki við. Hjá
körlum má sjá sambærilega þætti koma fram. Á seinna tímabilinu eru það karlar með
hærri menntun og þeir sem gegna stöðu sérfræðings eða stjórnanda sem eru öruggari en
aðrir hópar karla um starf sitt. Á fyrra tímabilinu er óöryggi í starfi einungis tengt aldri
hjá körlunum. Þessar niðurstöður sýna því að upplifun óöryggis í starfi bæði hjá konum
og körlum er mismunandi eftir því hvert eðli eða umfang breytinga er í starfsumhverfinu.
Skýringa á breytileika óöryggis í starfi milli kynjanna hefur verið leitað í mismunandi
stöðu þeirra á vinnumarkaði. Þannig er ætlað að óöryggi í starfi sé karlmönnum
þungbærara þar sem þeir eru aðal fyrirvinnan í fjölskyldu (DeWitte, 1999) eða að konur
séu líklegri til að vera óöruggar í starfi þar sem vinnumarkaðurinn er karllægur og þar
af leiðandi hafi þær almennt séð, lægri stöðu á vinnumarkaði (Mauno og Kinnunen,
1999; Rosenblatt o.fl., 1999). Ísland telst til þjóða þar sem atvinnuþátttaka kvenna er
hvað hæst í heiminum og jafnrétti mælist hvað mest hér á landi samkvæmt Alþjóða
kynjabilskvarðanum (Hausmann, Tyson og Zahidi, 2009, 2010). Þrátt fyrir það er
vinnumarkaðurinn á Íslandi enn kynbundin. Sjá má að hlutfall kvenna í stjórnunar- og
áhrifastöðum er lágt hér á landi (Rafnsdóttir og Styrkársdóttir, 2009) og kynjaskipting
starfa er talsverð. Konur frekar en karlar tilheyra lægri þrepum vinnumarkaðarins og
hefðbundin kvennastörf eru lægra launuð en hefðbundin karlastörf (Forsætisráðuneytið,
2004; Hagstofa Íslands 2010). Þessi veruleiki endurspeglast að nokkru í íslensku
bankakerfi. Sjá má að konur og karlar gegna ólíkum störfum innan bankanna, þó helst
á þann veg að konur frekar en karlar eru í stöðu gjaldkera/ritara, þjónustufulltrúa og
í bakvinnslu en skv. kjarakönnun SSF eru þær stöður lægst launaðar. Einnig má sjá að
óöryggi í starfi er meira meðal þeirra kvenna sem eru í lægri stöðum innan bankanna
og meðal þeirra sem hafa lægri menntun. Þannig má vera að að greina megi ólíka stöðu
kynjanna á vinnumarkaði í því að fleiri konur en karlar upplifa óöryggi í starfi í þessari
rannsókn, þ.e. að óöryggi í starfi er meira meðal kvenna en karla þar sem fleiri konur en
karlar eru í lægri þrepum bankakerfisins. Í þessari rannsókn var það ekki markmið að
kanna tengsl óöryggis í starfi við líðan eða aðra heilsutengda þætti en það væri áhugavert
framhald svo nánari upplýsingar fáist um hvaða þýðingu þessi munur, sem fram kemur
á upplifun kvenna og karla af óöryggi í starfi, hefur fyrir starfsfólk.
Niðurstöður þessarar rannsóknar er ekki hægt að alhæfa yfir á þjóðina alla þar sem
einungis er skoðaður einn starfshópur. Einnig er vert að hafa í huga að þegar dreifing
bakgrunnsþátta hjá konum og körlum í þessari rannsókn er skoðuð má sjá að karlar eru
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einsleitari hópur en hópur kvenna. Konur dreifast nokkuð jafnt á milli aldurshópa ef
frá er talinn aldurshópurinn yfir sextugt og þær eru auk þess hlutfallslega fáar í stöðu
sérfræðinga í tölvudeild. Á hinn bóginn má sjá að flestir karlar eru háskólamenntaðir,
tilheyra tveim yngstu aldurshópunum og fáir karlar starfa sem gjaldkerar/ritarar,
þjónustufulltrúar og í bakvinnslu. Það, hversu ólíkir hópar karla og kvenna eru með
tilliti til dreifingar bakgrunnsþátta, styður að við greiningu er mikilvægt að skoða hópa
karla og kvenna sér, þar sem veruleikinn sem hóparnir endurspegla er ólíkur (Messing
og Kilbom, 1998).
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Fjölskyldan, fagfólk og samfélag í ljósi
mannréttindasáttmála
Ástríður Stefánsdóttir

Í þessari grein er lagt út af umfjöllun um fjölskyldur seinfærra foreldra og staða þeirra
skoðuð í ljósi samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og samnings
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Skoðuð er sérstaklega sú mynd sem
dregin er upp í þessum alþjóðlegu samningum af börnum og þörfum þeirra annars
vegar og hlutverki foreldra hins vegar. Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks kemur fram skýr réttur allra til að lifa eðlilegu fjölskyldulífi. Jafnframt er
lögð áhersla á hlutverk hinna fullorðnu og sameiginlega ábyrgð foreldra og samfélags
á því að skapa börnum viðunandi skilyrði til að vaxa og þroskast. Í tilvikum seinfærra
foreldra er mikilvægt að samfélagið geti stutt við foreldrana svo þeir geti staðið undir
hlutverki sínu. Greininni er ætlað að draga fram og yfirvega hvaða gildi það eru sem
mestu skipta í samskiptum seinfærra foreldra, barna þeirra og fagfólks.
Þar sem viðurkenning þess að allir séu jafnbornir til virðingar og óafsalanlegra
réttinda er undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum...

Á þessum orðum hefst inngangurinn að Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna
frá 1948. Á undanförnum áratugum hafa komið fram margir nýir alþjóðasáttmálar sem
byggjast á þeim grunni sem settur var fram í fyrstu mannréttindayfirlýsingunni. Í þessum
nýrri sáttmálum er athyglinni sérstaklega beint að ákveðnum hópum samfélagsins sem
ástæða er til að ætla að búi við kúgun eða standi höllum fæti hvað varðar aðgengi að
samfélagslegum gæðum. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eru í þeim anda. Tilgangur
þeirra er að standa vörð um mannhelgi og tryggja grundvallarréttindi barna og fatlaðs
fólks og aðgang þeirra að mikilvægum gæðum. Sáttmálarnir eru fyrst og fremst til
leiðsagnar stjórnvöldum ríkja um setningu laga sem vinna gegn misrétti og verja þau
réttindi sem öllum ber.
Í grein þessari verður fjallað um stöðu seinfærra foreldra og fjölskyldna þeirra.
Þýðingarmikið er að fjölskyldur seinfærra foreldra fái góða aðstoð og stuðning svo
velferð og uppeldisskilyrði barna þeirra séu sem best. Það kallar á stuðning stórfjölskyldu
foreldranna og fagfólks inni á heimilum til að létta undir með þeim, og deila ábyrgðinni
af uppeldi barna þeirra. Þetta getur á hinn bóginn skapað siðferðilega árekstra. Togstreita
getur auðveldlega skapast milli sjálfsákvörðunarréttar fullorðinna einstaklinga, friðhelgi
heimilis og velferðar barna. Geta foreldra til að rísa undir ábyrgðinni sem á þeim hvílir
er ekki alltaf ljós og þörf fyrir stuðning því ekki skýr. Aðkoma fagfólks getur verið
viðkvæm og erfið. Einnig getur hlutverk og ábyrgð þeirra sem að fjölskyldunni standa
verið óljós. Fagfólk sem starfar með fólki með fötlun er bundið af lögum og siðareglum
sem eiga stoð í mannréttindasáttmálum. Til að takast á við þessa flóknu stöðu er brýnt
að gera sér grein fyrir réttindum, skyldum og ábyrgð foreldra, barna og samfélags eins
og þau birtast í ofangreindum sáttmálum. Einnig er mikilvægt að löggjafi sérhvers
ríkis sé meðvitaður um þær hugsjónir sem í manréttindasáttmálum birtist. Markmiðið
með þessari grein er að draga fram þá sýn á hlutverk foreldra, þarfir barna og ábyrgð
samfélags sem birtist í annars vegar Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
og hins vegar í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Markmiðið
er þó enn fremur að leita betri skilnings á hlutverki og ábyrgð þeirra sem móta lög og
reglur um málefni fatlaðra og þeirra sem starfa á því sviði samfélagsins.
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Ég hef þessa umfjöllun á því að skoða grundvöll mannréttinda og þau rök sem
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og Samningur Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks byggjast á. Þá dreg ég sérstaklega fram þær greinar
þessara sáttmála sem snúa að fjölskyldulífi og réttindum barna og hvernig þær túlka
hlutverk foreldra og fjölskyldu og þarfir barna. Því næst fjalla ég um mikilvægi friðhelgi
og sjálfræðis innan fjölskyldunnar og að lokum ræði ég hina samfélagslegu ábyrgð sem
við berum á því að skapa öllum fjölskyldum góð lífskilyrði.

Mannréttindahugsjónin og sáttmálarnir
Í umræðu um mannréttindi er annars vegar vísað í þau sem siðferðilegan rétt sem
byggist á náttúrulegum rétti mannsins til ákveðinna gæða í krafti þess eins að vera
manneskja (Feinberg, 1973). Hins vegar er talað um að mannnréttindi byggist fyrst og
fremst á víðtæku samkomulagi fremur en að vísa til ákveðinna eiginleika (Beitz, 2009;
Nickel, 2010). Hvað sem þessu líður er gjarnan talað um mannréttindi sem forsendur
lífsgæða, eins og þau voru til dæmis sett fram í hinni upphaflegu Sjálfstæðisyfirlýsingu
Bandaríkjanna þ. 4. júlí 1776. Í henni segir að allir menn séu skapaðir jafnir og eigi
óumdeilanlegan rétt til lífs, frelsis og hamingjuleitar (Declaration of Independence,
e.d.). Það sem einkennir Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er á hinn bóginn
það að hún byggist ekki eingöngu á hugmyndum 18. aldar um hinn náttúrulega rétt
mannsins, sem fyrst og fremst fól í sér rétt manna til að vera lausir við afskipti annarra,
einkum ríkisins (neikvæður réttur). Í Mannréttinda-yfirlýsingunni er einnig sett fram sú
hugmynd að einstaklingar eigi rétt á að fá ákveðna þjónustu eða gæði frá ríkinu til að
geta fullnægt frumþörfum sínum (jákvæður réttur). Þar eru með öðrum orðum nefnd
réttindi eins og rétturinn til framfærslu, menntunar og atvinnu (Feinberg, 1973, bls. 94). Í
yfirlýsingunni birtist einnig vel það einkenni mannréttinda að þau eru í eðli sínu almenn
– ná til allra manna. Það þýðir meðal annars að þau hafa alþjóðlega tilvísun, ef svo má
að orði komast. Þau hafa tilvísun til einhvers sem er æðra landslögum einstakra ríkja.
Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 kemur skýrt fram hugmyndin
um gildi mannsins og að allir menn hafi sömu mannréttindi sem þeir öðlast í krafti þess
eins að þeir eru manneskjur. Sem manneskjum ber okkur vernd gegn hvers konar kúgun
og ofbeldi en einnig er lögð áhersla á jöfn tækifæri til mannsæmandi lífskjara. Sérhver
einstaklingur á að geta haft áhrif á samfélag sitt og allir eiga að hafa jafna möguleika á
aðgangi að þeim gæðum sem samfélagið hefur upp á að bjóða (Mannréttindaskrifstofa
Íslands, e.d.). Að baki liggur sú megin hugsun að örlög og velferð sérhvers einstaklings
varði allt mannkyn. Með öðrum orðum: það er sama hver þú ert eða hvaða hóp þú
tilheyrir, þú átt grundvallarrétt sem allir íbúar jarðarinnar hafa skyldu til að virða og standa
vörð um. Í raun er hér um að ræða byltingarkennda hugmynd sem hefur á síðastliðnum
áratugum gerbreytt orðræðu í alþjóðastjórnmálum og samskiptum ríkja (Beitz, 2009).
Jaðarhópar sem sérstaklega eru útsettir fyrir mismunun, hafa vísað til hugmyndarinnar
um mannréttindi í baráttu sinni fyrir réttlæti og jafnrétti. Nýir mannréttindasamningar
sem komið hafa fram á síðastliðnum áratugum beinast gjarnan að hópum sem standa
höllum fæti í samfélaginu eða eru útsettir fyrir kúgun. Fyrir utan þá samninga sem eru
aðalumfjöllunarefni þessarar greinar má til að mynda nefna Samning um réttarstöðu
flóttamanna sem gerður var árið 1951 og Samning um afnám allrar mismununar
gagnvart konum sem gerður var árið 1979. Markmið allra þessara samninga er að tryggja
aðgang ofangreindra hópa að sömu samfélagsgæðum og aðrir njóta. Með alþjóðlegum
samningum skuldbinda ríkisstjórnir sig til að gæta sérstaklega að þessum jaðarhópum
við lagasetningu sína.
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var lagður fram árið 1989.
Tilgangur hans var að minna á þá staðreynd að mannréttindi eiga líka við um börn og
að undirstrika mikilvægi þess að tryggja börnum réttindi sem eiga sértaklega við um
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þau fremur en fullorðna. Fjögur meginmarkmið Samningsins felast í jafnrétti, að tryggja
barninu það sem er því fyrir bestu, réttinum til að lifa, þrífast og þroskast, og virðingu
fyrir skoðunum barnsins (UNICEF, e.d.).
Talið er að a.m.k. 650 milljónir eða 10% af íbúum heimsins lifi með fötlun. Sá hópur
býr almennt við lakari lífsgæði en aðrir. Hann hefur að jafnaði takmarkaðan aðgang að
menntun og atvinnu, lítinn aðgang að upplýsingum um rétt sinn og stöðu, verri aðgang
að heilbrigðisþjónustu og takmarkaða möguleika á því að komast leiðar sinnar og
ferðast (Quinn, 2007). Fólk með fötlun býr einnig við það að vera oft ekki viðurkennt
sem fullgildir meðlimir og þátttakendur í samfélaginu. Samningur Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks var settur fram á árinu 2007 til að vekja athygli á því óréttlæti
sem fatlað fólk býr við og til að vinna gegn því. Markmið hans er að árétta að almenn
mannréttindi eiga einnig við um fólk með fötlun (Un Enable, e.d.).
Í næsta kafla mun ég skoða nánar þessa tvo sáttmála, einkum þó með tilliti til stöðu
fjölskyldunnar, hlutverks foreldra og þarfa barna.

Sýnin á fjölskylduna, foreldrana og barnið
Seinfærir foreldrar þurfa aukna aðstoð við umönnun og uppeldi barna sinna. Hlutverk,
réttindi, ábyrgð og skyldur geta við þessar aðstæður orðið flóknar. Til að skoða þá
stöðu mun ég byrja á að rekja þá sýn á foreldra, börn og fjölskyldulíf sem birtist í þeim
tveimur mannréttindasamningum sem lagt er út af í þessari umfjöllun. Út úr báðum
samningum má lesa ákveðna túlkun á hvað felst í því að vera barn annars vegar og því
að vera sjálfráða fullorðinn einstaklingur hins vegar.
Í inngangi að Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins segir að börnum
beri sérstök vernd og aðstoð þar sem þau hafi ekki tekið út líkamlegan og andlegan
þroska. Jafnframt er tekið fram að veita beri fjölskyldunni, sem grundvallareiningu
samfélagsins nauðsynlega vernd og aðstoð til að sinna til hlítar þeirri ábyrgð sem á henni
hvílir í samfélaginu. Í 27. gr.samningsins er þetta orðað þannig:
1. Aðildarríkin viðurkenna rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir því til
að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum
þroska
2. Foreldrar eða foreldri, eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns,
bera höfuðábyrgð á því í samræmi við getu sína og fjárhagsaðstæður að
sjá barni fyrir þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að komast
til þroska
Foreldrar barnsins eða ábyrgðaraðilar þess hafa þá skyldu að skapa barninu umhverfi
sem gerir því kleift að verða fullþroska hamingjusamur einstaklingur. Í raun er þetta
einnig viðurkenning á því að barnið þarfnist öryggis, ástúðar og verndar sem beri að
uppfylla. Það sjáum við líka í hinni ríku áherslu á að gera það sem er barninu fyrir bestu
(3. gr.). Endurspeglar það mikilvægi velferðar barnsins fremur en sjálfræðis þess. Við
sjáum þó líka að lögð er áhersla á sjálfræði barnsins eða það að barnið þarf að læra að
þekkja sjálft sig og menningu sína, og hafa tækifæri til að tjá sig og vera það sem það
er hér og nú (12. gr og 29. gr.). Sáttmálinn endurspeglar hugmyndir um að barnið hafi
gildi sem barn og eigi í uppvexti sínum að fá að vera viðurkennt sem barn (Gunnar E.
Finnbogason, 2008). En það á einnig að fá að þroskast og kynnast ábyrgð og takast á
við hana þegar hún á við. Börn eiga að fá að taka þátt í ákvarðanatökum en ekki má
þó leggja of mikla ábyrgð á herðar þeirra (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Sjálfræði
barnsins og frelsi til að tjá sig og taka þátt í samfélaginu á eigin forsendum er mikilvægt
barninu sjálfu, það er liður í þroska þess og möguleikum þess til að verða hamingjusöm
fullorðin manneskja.
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Réttindi barnsins hvíla á skyldum hinna fullorðnu. Sú ábyrgð hvílir fyrst og fremst
á foreldrum barnsins að skapa því gott umhverfi (18. gr.), en einnig á fjölskyldunni og
samfélaginu, en í 18. gr. segir ennfremur:
Til þess að tryggja og efla réttindi þau sem kveðið er á um í samningi þessum
skulu aðildarríki veita foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að
rækja uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að byggðar séu upp stofnanir og aðstaða
og þjónusta veitt til umönnunar barna.

Til að takast á við hlutverk sitt þurfa foreldrarnir að vera fullorðnir sjálfráða
einstaklingar og sem slíkir fullgildir þátttakendur í samfélaginu og viðurkenndir af
því. Foreldrið er sjálfráða því það velur á hvern hátt það mótar líf sitt og tekur þátt í
samfélaginu (Meyers, 1989). Það sem er þó lykilatriði í skilningi okkar á því hvað það
merkir að vera foreldri er að það tekur ábyrgð á barninu og umhverfi þess. Foreldrar
þurfa að geta haft frumkvæði að athöfnum og verkum til að geta tekist á við þá ábyrgð
sem hlutverkinu fylgir, það er ekki nóg að vera einungis þiggjandi þjónustu sem mótuð
er af öðrum.
Flestir óska eftir því að vera í stöðu hins fullorðna í lífinu sem fengið hefur
viðurkenningu á sjálfræði sínu, getur tekið ábyrgð og hefur frumkvæði í eigin lífi og
fjölskyldu sinnar. Það er einmitt viðurkenningin á þessu fullorðinshlutverki, á hlutverki
þess sem mótar líf sitt og tekur ábyrgð á öðrum sem oft er í uppnámi þegar kemur að
stöðu fatlaðra einstaklinga. Þeir eru gjarnan settir sjálfkrafa í flokk þeirra sem geta ekki
tekið ábyrgð á sjálfum sér, geta því ekki orðið sjálfráða, geta í raun ekki fullorðnast.
Einmitt gegn þessari staðalmynd hefur fólk með fötlun barist. Í þeim anda er Sáttmáli
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks settur fram (Quinn, 2009). Sáttmálinn
ber þeirri sýn vitni að fatlað fólk þurfi ekki fyrst og fremst vernd og umönnun annarra
heldur eigi það að fá möguleika til að móta líf sitt sjálft og lifa lífinu á eigin forsendum.
Hann á því að tryggja mannréttindi og fulla samfélagsþátttöku fólks sem hefur tilheyrt
jaðarhópi í samfélaginu en í 4. gr. um almennar skuldbindingar segir:
Aðildarríkin skuldbindi sig til að tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og
mannfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir fatlað fólk án mismununar af
nokkru tagi vegna fötlunar.

Einmitt vegna þess að fatlað fólk býr oft við þá stöðu að vera í hlutverki þess sem
þiggur þjónustu frá öðrum fremur en að hafa frumkvæði að því að móta og framkvæma
þá er tilhneiging til að sjá það í stöðu barnsins fremur en í stöðu hins fullorðna í
samfélaginu. Það hefur því mætt töluverðum andbyr að fá viðurkenndan rétt þeirra til
að stofna fjölskyldu og vera fullgildir foreldrar. Í 23. gr. samningsins má segja að hinn
sjálfsagði réttur til fullorðinshlutverksins sé þó áréttaður sérstaklega en þar er fjallað um
virðingu fyrir heimili og fjölskyldu:
Aðildarríkin skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir í því skyni að
uppræta mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem lúta að hjónabandi,
fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum, á sama hátt og gildir um aðra, ...

Í 23. gr. segir jafnframt að „...Aðildarríkin skulu veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við
að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna.“
Það eru gæði að fá að lifa fjölskyldulífi. Það er brot á mannréttindum að svipta
tiltekna hópa aðgengi að þeim gæðum. En einmitt það að stofna eigin fjölskyldu og
að bera ábyrgð á henni er merki um að maður sé fullorðinn. Hér reynir því bæði á
hugmyndir samfélagsins um einstaklinga með fötlun og á raunverulega getu þeirra sem
búa við mikinn stuðning annarra til að taka ábyrgð í samræmi við fullorðinshlutverkið.
Mikilvægt er að staðalímyndir og hugmyndir okkar um einstaklinga með fötlun hindri
þá ekki í að takast á við ábyrgð sína og fullorðinsár en jafnframt er þýðingarmikið
að raunveruleg ábyrgð sé tekin á því verkefni að búa barni góð uppeldisskilyrði. Ef
foreldrar geta ekki tekist á við ábyrgð sína þá á barnið rétt á að fagaðilar grípi inn í til að

94

Seinfærir foreldrar
tryggja velferð þess. En þau opinberu afskipti af lífi fjölskyldunnar sem slíkt kallar á eru
flókin og hafa í sögulegu ljósi ekki ávallt verið réttmæt.

Fjölskyldan, friðhelgin og sjálfræðið
Ef litið er til sögunnar sjáum við tilraunir sem gerðar hafa verið til að velja úr hverjir
megi og hverjir megi ekki eiga börn og stofna fjölskyldur. Opinberum takmörkunum af
þessu tagi hefur verið ætlað að fyrirbyggja vandann sem skapast þegar þeir sem stofna
fjölskyldu valda ekki því hlutverki, eða jafnvel til að hindra að „óæskilegir einstaklingar“
fjölgi sér (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Unnur Birna Karlsdóttir, 1998). Slíkar
takmarkanir eru þó ávallt siðferðilega vafasamar. Í raun er ávallt erfitt fyrir ríkisvaldið
eða hið opinbera að skipta sér af einkamálum fólks og fjölskyldulífi. Hluti af sjálfu
megininntaki mannréttinda er einmitt að vernda bæði einstaklinga og fjölskyldur gegn
íhlutun ríkisvalds (Atli Harðarson, 1998). Mannréttindi eru einmitt réttindi sem eiga
að tryggja friðhelgi einstaklingsins, veita honum svigrúm og frelsi til að þroskast og
finna sína leið að hamingjunni. Þeir sáttmálar sem ég legg hér út af birta þessa sýn
glögglega, með áherslu á vernd friðhelginnar og fjölskyldunnar gagnvart opinberum
afskiptum. Möguleikinn til að lifa fjölskyldulífi er viðurkenndur sem mikilvægt gildi, og
einnig að rétt og skylt sé að standa sérstakan vörð um fjölskylduna sem grunneiningu
samfélagsins. Hana beri að virða og taka eigi tillit til hennar jafnvel í þeim tilvikum þegar
fjölskylduaðstæður virðast ógna öryggi og velferð barns, eins og sést í orðalagi 23. gr
Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks:
Aðildaríki skulu reyna til þrautar, ef kjarnafjölskylda er ófær um að annast fatlað
barn, að fá annan aðila innan stórfjölskyldunnar til þess að annast barnið reynist
það ekki unnt þá ráðstafa því til fjölskyldu innan samfélagsins.

Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sjáum við einnig mikilvægi
fjölskyldunnar áréttað og það að styðja við hana jafnvel þegar um svo erfiðar
fjölskylduaðstæður er að ræða að barn hefur verið skilið frá forledrum sínum. En í 9.
gr. segir:
Aðildarríki skulu virða rétt barns sem skilið hefur verið frá foreldri eða foreldrum
sínum til að halda persónulegum tengslum og beinu sambandi við þau bæði með
reglubundnum hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess.

Virðingin fyrir einstaklingnum frelsi hans og sjálfræði leggja siðferðilegan grunn
að mannréttindum. Hugmyndin um einstaklinginn sem höfund að eigin lífi, að hann
búi ekki við kúgun og ofbeldi heldur hafi frelsi til að finna sína leið að hamingjunni
er mikilvægt stef í þessari hugsjón. Fullgild þátttaka allra í samfélaginu er hluti af
birtingarmynd þessa stefs.
Þeir sem starfa í anda mannréttinda þurfa því að vera meðvitaðir um mikilvægi
sjálfræðis; ekki fyrst og fremst sem lagalegs hugtaks heldur sem siðferðilegs gildis í
samskiptum við annað fólk. Innan siðfræðinnar hefur mikið verið fjallað um gildi
sjálfræðis í daglegu lífi fólks (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004) og
jafnframt settar fram ýmsar skilgreiningu á hugtakinu (Dworkin, 1988; Meyers, 1989).
Í þessari umfjöllun er fyrst og fremst vísað til þess sem stundum er nefnt „persónulegt
sjálfræði“. Hér er ekki um þröskuldshugtak að ræða heldur geta einstaklingar búið yfir
mismiklu persónulegu sjálfræði. Í þeim skilningi er því stundum vísað til hugtaksins
sem hæfileika sem við búum yfir og getum ræktað með okkur. Þá er litið á sjálfræði sem
hæfileika einstaklingsins til að taka þátt í lífinu á sínum eigin forsendum (Meyers, 1989).
Bæði í uppeldi og aðstæðum barna er mikilvægt að þau geti þroskað með sér þennan
eiginleika til að geta notið sín og notið lífsins til fulls. Ennfremur er mikilægt að virða
þennan þátt í lífi fullorðinna einstaklinga. Þegar fagfólk veitir aðstoð inni á heimilum
fólks verður það því að vinna meðvitað með það að markmiði, að efla og styrkja þá sem

95

Ástríður Stefánsdóttir
takast á við erfiðar aðstæður og gæta þess að brjóta ekki á þeim siðferðilegu gildum sem
felast í frelsi og sjálfræði einstaklingsins, nema sérstakar ástæður sem þá vega þyngra geri
annað nauðsynlegt.

Fjölskyldan í samfélaginu - hin pólitíska ábyrgð
Í umræðu um mannréttindi hafa sumir viljað skilgreina þau mjög þröngt og tengja þau
einvörðungu við neikvæðan rétt eða griðarétt. Samkvæmt þeim skilningi eru mannréttindi
einvörðungu réttindi sem krefjast ákveðins taumhalds annarra, það er að segja að aðrir
haldi að sér höndum og hafi ekki afskipti af lífi einstaklingsins, heldur veiti honum
nauðsynlegt svigrúm í eigin lífi. Þegar Mannréttindayfirlýsingin var sett fram 1948 kom
þó skýrt fram að til að hægt væri að tryggja grundvallarréttindi eins og réttinn til lífs og
réttinn til að vera laus undan kúgun og þvingunum þá væri einnig nauðsynlegt að tryggja
tiltekin félagsleg réttindi (Atli Harðarson, 1998; Feinberg, 1973). Þetta er jákvæður
réttur eða gæðaréttur sem kallar á samsvarandi verknaðarskyldur annarra (Vilhjálmur
Árnason, 2003). Þessi réttindi geta þjóðir heims uppfyllt í mismiklum mæli háð efnahag
því þau krefjast þess að samfélagið láti ákveðna þjónustu í té. Dæmi um þetta væri
rétturinn til atvinnu og menntunar. Þessi félagslegu réttindi eru grundvöllur að velferð
einstaklinga og í þeim skilningi forsenda fyrir hamingju þeirra. Með því að setja fram
þær hugmyndir að sérhver einstaklingur eigi siðferðilega kröfu á þeim gæðum sem hér
eru nefnd þá hlýtur að fylgja sú skylda annarra einstaklinga eða ríkja að uppfylla þennan
rétt. Vandinn við þessa tegund réttinda er sá að ekki er alltaf ljóst hverjum beri skylda
til að uppfylla þau (Feinberg, 1973) og einnig geta þjóðir heims mætt þeim í mismiklum
mæli háð efnahag. Kenýa hefur til að mynda ekki getu til að tryggja íbúum sínum sömu
þjónustu og Svíþjóð. Um það er ekki ágreiningur. Ekki er raunhæft að gera þá kröfu að
öll ríki heims geti mætt félagslegum þörfum íbúa sinna í sama mæli. Þá kröfu er á hinn
bóginn hægt að gera að hinum félagslegu gæðum sem mögulegt er að dreifa innan hvers
ríkis sé réttlátlega skipt (Beitz, 2009). Til að tryggja fullgilda samfélagsþátttöku allra er
mikilvægt að greiða fyrir slíku félagslegu réttlæti. Ástæða þess að fjallað er um mikilvægi
félagslegs réttlætis hér er sú að misskipting innan samfélaga dregur úr getu foreldra
og barna til að takast á við lífið. Hér er rétt að árétta að það er misskipting gæðanna
sem slík, fremur en bein fátækt, menntunarskortur eða fötlun, sem gerir foreldrum
og fjölskyldum erfitt fyrir í viðleitni þeirra til að skapa börnum góð uppeldisskilyrði
(Wilkinson og Pickett, 2009). Þeim sem glíma við einhvers konar skerðingu er einmitt
hættara við að tilheyra þeim hópum í þjóðfélaginu sem standa höllum fæti efnahagslega
og hafa verri aðgang að þeim samfélagslegu gæðum sem hér eru nefnd (Quinn, 2009).
Það er því ekki einvörðungu skerðingin sem slík sem seinfærir foreldrar geta þurft að
takast á við heldur einnig og ekki síður félagsleg staða í þjóðfélaginu sem gerir þeim
erfiðara fyrir að annast uppeldi barna sinna og skapa þeim góð þroskaskilyrði.
Við getum dregið úr misskiptingu með pólitískum aðgerðum og að því á skilyrðislaust
að keppa. Það er ein áhrifaríkasta leiðin sem tiltæk er til að bæta lífsskilyrði foreldra með
fötlun og barna þeirra og dregur úr líkum á að beita þurfi erfiðum úrlausnum eins og
beinum inngripum í fjölskyldulíf fólks eða því neyðarúrræði að taka börn frá foreldrum
sínum.
Fram til þessa hef ég fyrst og fremst fjallað um stöðu foreldra, barna og fjölskyldunnar
í samfélaginu eins og hún birtist alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Markmið mitt
hefur verið að draga fram í hvaða siðferðilega hugmyndaheimi við störfum og við hvaða
gildi við búum. Þar felast þau leiðarljós sem ber að fylgja þegar tekist er á við vandasöm
úrlausnarefni er varða seinfæra foreldra, fjölskyldur og börn þeirra. Ég hef í túlkun
á alþjóðlegum samningum valið að leggja áherslu á mikilvægi þess að virða og skilja
foreldrahlutverkið og þarfir barna, viðurkenna að fólk með fötlun á skilyrðislausan rétt á
því að stofna fjölskyldu og annast börn sín. Ég hef einnig bent á að við höfum skyldur
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sem samfélag til að tryggja aðstoð og ákveðinn jöfnuð til að hægt sé að skapa öllum
fjölskyldum viðunandi lífsskilyrði.
Það fer þó ekki á milli mála að í ofangreindum sáttmálum er endurtekið það
grunnstef að ávallt skuli gera það sem er barninu fyrir bestu og hagsmuni barnsins
beri að setja ofar öllu. Oft er vandinn að vita hvað er barninu fyrir bestu. Eins og báðir
ofangreindir sáttmálar endurspegla þá koma óhjákvæmilega upp erfið mál þegar grípa
þarf inn í líf kjarnafjölskyldunnar og stórfjölskyldan eða opinberir aðilar þurfa að taka á
sig að hluta eða alla ábyrgðina á barninu. Hin siðferðilegu álitamál hverfast þá ekki alltaf
fyrst og fremst um það hvort eigi að grípa inn í líf fjölskyldunnar heldur kannski fremur
hvernig beri að gera það. Hugsjón þeirra sáttmála sem hér hefur verið fjallað um getur
þar verið faglegur og pólitískur vegvísir.
Í anda mannréttindahugsjónarinnar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hvort
sem umfjöllunin nær til seinfærra foreldra, fátækra foreldra, innflytjenda-foreldra,
menntaðra foreldra eða útivinnandi foreldra og barna þeirra, þá erum við fyrst og fremst
að tala um foreldra og börn í samfélagi okkar. Mannréttindi byggjast á þeirri hugmynd að
sérhvert okkar hafi mikilvægi og velferð eins varði okkur öll. Í þeim skilningi erum við
jöfn. Hugsjónin áréttar mikilvægi sérhvers einstaklingsins fyrir alla og að það sem við
eigum sameiginlegt er mikilvægara en það sem sundrar okkur.
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Ísland hefur lengi verið talið í hópi þeirra ríkja þar sem karlar og konur hafa hvað
jafnasta stöðu og líkasta möguleika í tilverunni. Þannig hefur World Economic Forum
tvö síðustu ár haft Ísland í efsta sæti í röðun sinni á löndum eftir kynjajafnrétti (World
Economic Forum, 2010). Fjöldamargar athuganir hérlendis hafa þó sýnt að því fer fjarri
að kynin séu alltaf og alls staðar litin sömu augum eða eigi sömu möguleika. Þetta á
við t.d. á vinnumarkaði, í fjölmiðlum, í stjórnmálum og í fjölskyldulífinu. Ýmsir þættir
í uppeldi og mótun barna og ungmenna stuðla með beinum hætti að því að skapa þau
viðhorf að kynin séu mismunandi með þeim hætti að rétt sé að koma fram við þau á
mismunandi hátt og gefa þeim mismikla möguleika á samfélagssviðum. Einn þáttur
þessarar félagsmótunar felst í birtingarmynd kynjanna á síðum blaða og tímarita. Sú
rannsókn sem hér er gerð grein fyrir fólst í athugun á því hvernig konur birtast á síðum
tímaritsins Nýtt Líf frá því að það kom fyrst út árið 1978 til 2009. Við rannsóknina
var fyrst og fremst stuðst við greiningarlíkan Erving Goffman (1979). Í megindlegum
hluta þeirrar rannsóknar sem hér er gerð grein fyrir (Bára Jóhannesdóttir, 2011), voru
skoðaðir tískuþættir tímaritsins Nýs Lífs, auglýsingar og allar forsíður á þeim árum sem
Nýtt Líf hefur komið út, frá árinu 1978 til ársins 2009. Tilgangurinn var að kanna hvort
einhver breyting hafi orðið á birtingarmynd kynjanna í gegnum árin. Myndirnar voru
kóðaðar og niðurstöðurnar teknar saman á SPSS forritinu og á Excel tölvuforritinu.

Karlar, konur, auglýsingar og tímarit
Vestræn samfélög hafa ríka tilhneigingu til að meta og móta kynin sem ákveðnar andstæður
þó svo miklar breytingar hafi orðið þar á síðustu áratugi samfara því að samfélagsleg
verkaskipting kynjanna hefur orðið minni og óljósari. Félagsmótun barna og ungmenna
er þó enn afar kynbundinn sem m.a. má sjá í leikfangaverslunum og auglýsingum þeirra.
Almennar auglýsingar og teiknimyndir eru einnig meðal samfélagslegra þátta sem líklegir
eru til að stuðla að eða ýta undir hugmyndir um ólíkt eðli karla og kvenna (Andersen,
2003).
Hugtakið karlmennska er í almennri umræðu það sem einkennir karla og greinir
þá frá konum. Hugmyndir samfélagsins um karlmennsku fela í sér líkamlegan styrk,
aga, rökvísi, hetjuskap og það að vera fljótur að bregðast við krefjandi aðsteðjandi
vandamálum. Að sama skapi er hugtakið kvenleiki það sem greinir konur frá körlum.
Kvenleiki í almennri umræðu þýðir hæfileikinn til að tjá sig, sköpunargáfa og samvinna
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). En jafnframt því að ætla kynjunum ólíka eðlisþætti
hefur verið rík tilhneiging á flestum sviðum til að telja þá eiginleika sem karlar eiga að
búa yfir, betri eða mikilvægari en þá sem konur eiga að búa yfir. Með því að halda
því fram að karlar og konur séu mjög ólík í eðli sínu og karlmennskan mikilvægari en
kvenleikinn er karllæga valdinu viðhaldið og tryggt að konur hafi ekki aðgang að því
(Bourdieu, 2001).
Menningu má skilgreina þannig að einstaklingar sem teljast til sömu menningar skilji
heiminn á svipaðan hátt og geta tjáð hugsanir sínar og sjálfa sig hver við annan (Kates
og Shaw-Garlock, 1999). Þegar menning er skilin með þessum hætti er neytandinn
talinn túlka auglýsingar út frá þeirri þekkingu sem hann hefur á heiminum og út frá
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þeim markmiðum sem auglýsandinn ætlaði sér með auglýsingunni. Sögulega er merking
hlutanna inngrafin í menninguna og þegar auglýsing er unnin, er reynt að búa hana til
á þann hátt að neytendur þekki táknin og samsami sig þeim. Þar af leiðir að myndir
sem birtast af konum og körlum í auglýsingum eru bæði endurspeglun og styrking
menningarlegra hugmynda um eðli og stöðu karla og kvenna. Það er samt ekki þannig
að þeir sem búa til auglýsingarnar geri sér að leik að kúga konur, heldur er orðræðan
þannig að þetta er samþykkt, alls staðar. Jafnrétti kynjanna hefur ekki enn verið náð og
því hefur verið haldið fram að táknin og skilaboðin sem birtast í auglýsingum standi í
vegi fyrir þróun í þá átt (Kates og Shaw-Garlock, 1999).
Í bókinni Gender Advertisements skoðaði Goffman hvernig kynin birtast í mismunandi
stellingum og hlutverkum í auglýsingum. Tilgangur auglýsinga er að sannfæra kaupendur
um að kaupa þá hluti sem verið er að auglýsa. Hliðarverkun auglýsinga eru samfélagsleg
áhrif þess hvernig konur og karlar eru sýnd í auglýsingum (Goffman, 1979; Kang, 1997).
Goffman taldi að sú hegðun kynjanna sem birtist í auglýsingum sé notuð til að
samfélagið sýni samheldni og til að kerfið nái að viðhalda sér. Við teljum oft að hegðun
einstaklinga sé partur af eðli mannsins. En samkvæmt Goffman verðum við að gera okkur
grein fyrir því að tjáning (expression), hvort heldur það er líkamleg tjáning eða svipbrigði,
er ekki endilega byggð á innbyggðu líffræðilegu kerfi heldur er hún félagsmótuð, jafnvel
þó að einstaklingar telji að þeir geri hluti ósjálfrátt (Goffman, 1979).
Goffman skoðaði auglýsingar og greindi þær niður eftir kynjahlutverkum og eftir
því hvað er talið „eðlilegt“ að konur gerðu og hvað er talið „eðlilegt“ að karlar gerðu. Í
bókinni eru m.a. myndir sem sýna hvernig konan er sett í lægri virðingastöðu, hún hegðar
sér barnalega og sýnd í stellingum sem undirstrika það viðhorf að hún sé veikara kynið
sem þurfi á verndun karlmanns að halda. Goffman benti á að mynd er búin til þannig
að henni er ætlað að segja sögu án þess að þurfa að reiða sig á texta (Goffman 1979).
Þannig hafa auglýsingar víxlverkandi áhrif út í samfélagið. Samfélagið segir hvernig við
eigum að hegða okkur og auglýsingarnar styrkja þessa trú okkar. Stimpilkenningar innan
félagsfræðinnar segja einmitt að einstaklingarnir hegði sér eins og til er ætlast og ef
eitthvað er sagt nógu oft um þá sjálfa fara þeir að trúa því (Berger og Luckman, 1991).
Goffman fjallaði um hversu rík áhersla er lögð á, í vestrænum samfélögum, að
útlit fólks sé með ákveðnum hætti. Hann benti til dæmis á að fólk sem er of feitt er
talið heimskara en þeir sem eru grannir. Ekki þykir heldur gott í nútímasamfélagi
æskudýrkunar, að vera talinn of gamall (Goffman, 1959). Nútíma auglýsingar styðjast
við ímyndir sem hafa táknræna skírskotun alveg eins og hið ritaða mál og myndmálið
er stór hluti af auglýsingum. Þeir sem lesa blöð byrja á því að horfa á myndina og
myndmálið, svo lesa þeir fyrirsagnirnar og síðast lesa þeir textann ef eitthvað hefur
vakið áhuga þeirra (Kang, 1997; Nelson og Paek, 2005).
Fleiri fræðimenn hafa notað greiningu Goffmans á auglýsingum. Einn þeirra er M. E.
Kang sem árið 1992 rannsakaði tímarit á tveggja ára tímabili, þ.e. 1979 og 1991 til að
kanna hvort einhver breyting hafði orðið á auglýsingum og birtingarmynd kynjanna frá
rannsókn Goffmans (Kang, 1997). Í rannsókn sinni komst Kang að því að birtingarmynd
kvenna hafði ekki breyst mikið og að ekki var mikill munur á árunum 1979 og 1991
(Kang, 1997). Niðurstaða Kang var að konur voru oftar sýndar í kynæsandi (sexy) fötum
og/eða naktar en þegar Goffman rannsakaði birtingarmyndina árið 1979. Þetta gefur til
kynna að auglýsingaiðnaðurinn hafi meiri kynferðislegan undirtón en var og að myndir
af konum séu meira ögrandi en af körlum í tímaritaauglýsingum. Aðrar rannsóknir
hafa einnig sýnt fram á frekari tilhneigingu til kynlífsvæðingar í markaðssetningu
og auglýsingum. Í rannsókn Katrínar Önnu Guðmundsdóttur (2010) á íslenskum
auglýsingum og markaðsstarfi kom m.a. fram að auglýsendum fannst þeir alltaf þurfa
að ganga lengra og lengra til að vekja athygli neytanda á vörunni sem þeir auglýstu.
Ýmsar rannsóknir á tímaritum hafa sýnt fram á þá tilhneigingu að minna fari
fyrir konum en karlmönnum á myndunum og að konur sitji með krosslagað fætur og
handleggi þétt að líkamanum. Þetta getur gefið til kynna mismunandi félagslegt vægi
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einstaklinga þar sem karlmönnum er leyfilegt að taka meira pláss en konum (Bell og
Milic, 2002; Bourdieu, 2001). Að auki eru karlar almennt afslappaðri á myndunum en
konur. Einnig virðist það vera ríkjandi í auglýsingum að karlar megi horfa á konur og
að þær láti horfa á sig. Ef konur eru settar í karlmannlegar stöður á myndunum, þá er
undirtónninn kynferðislegur í þeim tilgangi að selja karlmönnum hlutinn sem verið er
að auglýsa (Bell og Milic, 2002).
Konur eru ekki lengur bundnar inni á heimilum heldur eru þær flestar komnar út
á vinnumarkaðinn. Þær hafa því meiri fjárráð en áður og geta eytt peningum t.d. í föt
og snyrtivörur (Gill, 2009). Staða kvenna hefur því breyst en áherslan á útlit kvenna í
auglýsingum er óbreytt engu að síður; enn þurfa þær að vera grannar og sætar. Kröfur
til kvenna nú á dögum eru geysimiklar. Til að vera teknar sem fullgildir samfélagsþegnar
eltast þær við að vera góðar í öllu, að sinna börnum sínum, vinnunni, líkamsrækt, halda
heimili og síðast en ekki síst sinna útliti sínu til að líta vel út (Wolf, 2002).
Vísbendingar eru um ákveðna breytingu í þá átt að myndmál kvenlíkamans sé að færast
yfir á karllíkamann. Stephen Whitehead bendir á í bókinni Men and Masculinities (2002)
að orðræðan um karllíkamann sé farin að líkjast meira orðræðunni um kvenlíkamann.
Þannig verða karlmenn einnig fyrir þrýstingi hvað útlit varðar en þó ekki í sama mæli
og konur. Rosalind Gill (2009) hefur bent á að í nýlegum auglýsingum séu karlmenn oft
sýndir í liggjandi stellingum. Konur hafa oftar en karlar verið sýndar í fjölmiðlunum sem
hlutur sem notaður er til kynlífs (Nelson og Paek, 2005) eða sem skrautmunir (Wolf,
2002). En með liggjandi karlmönnum í nýlegum auglýsingum hafa stellingar kvenna á
myndum í gegnum tíðina verið færð yfir á karla.

Rannsóknin
Þar sem Nýtt Líf er gefið út þarf ekki leyfi til að vinna rannsókn á tímaritinu. Eintök af
tímaritinu eru til á Þjóðarbókhlöðunni þar sem þau eru innbundin og aðgengileg öllum.
Úrtakið (myndirnar) var skannað inn á Þjóðarbókhlöðunni og þær myndir sem birtast
hér eru úr því. Kóðunarferill var hannaður til að koma í veg fyrir kóðunarvandamál
(Neuman, 2006) og innri áreiðanleiki (inter-coder reliability) er að rannsakandi fór einn yfir
öll gögnin sem tryggir nægjanlegt samræmi í yfirferðinni.
Forsíða, auglýsingar og tískuþættir blaðsins Nýs Lífs eru undirstaða greiningarinnar.
Útgáfan er óslitin frá upphafi en blaðið breytti nafninu úr Líf í Nýtt Líf árið 1983 og hefur
það komið út undir því nafni síðan. Árið 2007 var haldið upp á 30 ára afmæli blaðsins og
þá töldu útgefendur útgáfur frá árinu 1978 og verður það einnig gert í þessari rannsókn.
Nýtt Líf er mikið lesið af íslenskum konum (og körlum) og það er eina tískutímaritið
hérlendis sem hefur komið samfellt út í þetta mörg ár, þess vegna var það valið til
greiningar. Einnig var ákveðið að nota tískuþætti blaðsins, forsíður og auglýsingar úr
blaðinu. Það skiptir máli að nálgast sérstöðu Íslands og tískuþátturinn hefur t.d. þann
kost að vera búinn til af Íslendingum fyrir íslenskan markað og gefur ágætis mynd af
því hvernig kynin eru sýnd hér á landi. Auglýsingaflokkurinn var valinn vegna þess að
áhugavert er að sjá hvaða auglýsingar komast í blöðin, hverjar hljóta náð þeirra sem ráða
í fyrirtækjunum sem auglýsa vörurnar og/eða þjónustuna. Auglýsingarnar sem voru
notaðar til greiningar voru bæði erlendar og innlendar.
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Greiningarlíkan Goffman
Kenningalegar skilgreiningar Goffman og Kang sem beitt er í þessari rannsókn eru
eftirfarandi:
(1) Hlutfallsleg stærð (relative size). Ein leið til að endurspegla
félagslegan þunga (vald, yfirráð, staða, embætti, orðstír) er
með afstæðri stærð og þá sérstaklega hæð. Í félagslegum
samskiptum ýtir líffræðileg gerð undir birtingarmynd
félagslegra yfirburða karla (Goffman, 1979; Kang, 1997).
Eins og Goffman sagði, ef konan er stærri á myndinni þá er
gert ráð fyrir að hún sé með hærri félagslega stöðu en karlinn
(Bell og Milic, 2002). Hér er hæð karla og kvenna á myndum
borin saman.
Mynd 1. Hlutfallsleg stærð

(2) Kvenleg snerting (feminine touch). Konur, oftar en
karlmenn, eru myndaðar á þann veg að þær nota hendur
eða fingur til að þræða útlínur hluta (objects) og/eða snerta
sjálfa sig. Þær handfjatla hlut þannig að þær koma næstum
ekki við hann (Bell og Milic, 2002; Goffman, 1979; Kang,
1991).
Mynd 2. Kvenleg snerting

(3) Hlutverkaskipan (function ranking). Þegar karl og
kona standa hlið við hlið þá er karlinn líklegri til að hafa
stjórnandi/vera í leiðandi hlutverki og valdakerfi kynjanna
er ljóst. Þetta er t.d. sýnt með starfi einstaklinganna, hvar
þeir vinna og hvaða starfi þeir gegna (Goffman, 1979;
Kang, 1991). Ef karlinn vinnur heimilisstörfin þá er hann
sýndur sem barnalegur eða kjánalegur og ekki eins og
Mynd 3. Hlutverkaskipan „alvöru“ karlmaður (Bell og Milic, 2002). Karlmenn taka
sér vald yfir líkömum kvenna með því að lyfta þeim upp
eða hamla aðgang að líkama þeirra með því að halda utan
um axlir þeirra (Lindner, 2004). Hér er skoðaður munur á
þessari hlutverkaskipan kynjanna.

Mynd 4. Hlutverkaskipan
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Mynd 5. Leyfð hörfun

(4) Leyfð hörfun (licensed withdrawal). Konur,
frekar en karlar, eru myndaðar á þann veg að
þær eru líkamlega á staðnum en andlega ekki,
þ.e.a.s. þær horfa út úr myndinni. Það gerir
þær áttavilltar og háðar öðrum um vernd. Það
að tala í síma er ákveðin leyfð hörfun þar sem
einstaklingurinn er líkamlega með á myndinni
en ekki andlega, þar sem hann er með hugann
við samtalið í símanum (Goffman, 1979; Kang,
1997). Í þessari breytu, sem er sett saman úr
nokkrum þáttum, þá leyfist konum frekar en
körlum að vera ekki á staðnum þegar myndin
er tekin. Þættirnir eru:
- mjög breitt bros (expansive smile)

- heldur fyrir munninn/andlitið með hendinni
(covering mouth/face with hand )

- konan horfir ekki á aðra á myndinni og ekki heldur
í myndavélina (head/eye gaze aversion)

- símtal (phone conversation).

Mynd 6. Leyfð hörfun

(5) Að kerfisbinda undirgefni (ritualization of
subordination). Þetta á við þegar konur eru sýndar
í lægri stellingum en karlar. Konur eru t.d. oftar
myndaðar sitjandi eða liggjandi á gólfi eða í rúmi.
Einnig eru þær líklegri til að vera sýndar sem
undirgefnar eða þær nota sefjandi hreyfingar eins
og að halla höfðinu og/eða beygja líkamann eða
hnén (bashful kneebend). Þær eru brosandi eða hegða
sér kjánalega (sem sagt ekki alvarlega).
Mynd 7. Að kerfisbinda
undirgefni
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(6) Aftarleg staðsetning (from behind a person). Að vera
aftarlega á mynd gefur tilkynna lægri félagslega stöðu
en þess eða þeirra sem eru framar á mynd (Goffman,
1979).

Mynd 8. Aftarleg
staðsetning

Mynd 9. Sýning líkamans

(7) Sýning líkamans (body display). Það er munur á
því hvernig kynin eru sýnd í auglýsingum og ekki
aðeins í þeim flokkum sem Goffman notaði. Nekt
er algengari hjá konum en körlum sem er ákveðin
aðferð til að flokka í sundur karla og konur. Kang
(1997) notaðist við þessa breytu og nekt er þannig
skilgreind hjá henni; þegar módelin eru óklædd,
þegar þau eru aðeins í nærfötum eða í handklæði
einu klæða, einnig þegar mynd er tekin mjög
nálægt módelinu og axlirnar eru berar og módelið
virðist bert. Kang skilgreindi það einnig sem nekt
þegar fyrirsæturnar voru í mjög þröngum eða
gegnsæjum fötum. Það er notast við þessar skilgreiningar í þessari rannsókn.

Mynd 10. Sýning líkamans
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Mynd 11. Sjálfstæði

(8) Sjálfstæði (self-assertiveness). Það er hægt
að greina auglýsingar eftir staðalmyndum
(stereotyping) með því að notast við annað
sjónarhorn en það sem Goffman notaði. Í
stað þess að einblína á augljóst innihald auglýsingarinnar, er hægt að breyta sjónarhorninu
samkvæmt Kang (1997) og greina mikilvægar
vísbendingar í kynjalegu samhengi. Útskýring
Kang þótti of víð og erfitt að staðsetja í greiningu og því var ákveðið að prófa það sem John
Berger (1972) sagði í bókinni Ways of Seeing ,
að ef hægt væri að skipta um kyn fyrirsætanna
og það yrði hvorki fyndið né asnalegt þá
gæfi það til kynna litla karlmennskuhegðun á
myndinni. Mynd 12. sýnir uppstillingu með
konu í forgrunni. Hvað myndi gerast ef skiptværi um kyn? Myndi auglýsingin virka?

Mynd 12. Sjálfstæði

Mynd 13. Hlutgerving

(9) Hlutgerving kvenna (objectifacation) (hér
eftir aðeins kallað hlutgerving). Í auglýsingum
er konan stundum hlutgerð, en með því er átt
við að henni er stillt upp í auglýsingum sem
hlut og kynferðislegur valdamunur birtist á
milli konu og karls á myndinni. Þessar ímyndir
koma oft úr ofbeldisfullu klámi samkvæmt
Jean Kilbourne (1999). Skilgreining Lindner
(2004) á hlutgervingu er að þá sé konan sýnd
á þann hátt að hennar eina hlutverk sé að láta
horfa á sig (bls. 414). Kilbourne bendir á að
merki um hlutgervingu sé að sýna aðeins hluta
af líkama kvenna, s.s. bara brjóst, eða það
vanti höfuð á líkama (Kilbourne, 1995). Þetta
kallast á við skilgreininguna um kynlífsvæðingu
einstaklinga þar sem þeir eru skilgreindir út frá
kynferðislegu eða líkamlegu aðdráttarafli og oft
smættaðir niður í hluta eða hluti (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2010).
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Umræða
Tafla 1. Niðurstöður úr auglýsingum, tískuþáttum og forsíðum

Breytur

Ni_ursta_a fors’_a
Ni_ursta_a augl_sing
1978- 1989- 19991978198919991988 1998
2009
1988
1998
2009

Ni_ursta_a t’sku_‡
1978- 1989- 19991988 1998 2009

Hlutfallsleg
st¾r_
A_
kerfisbinda
undirgefni

10,8%* 30,2%* 26,9%* 47,1% * 35% * 51,3% * 45,6%

S_ning
l’kamans

31,1%* 52,3%* 62,1%* 52,9% * 77% * 78,6% * 22,1%* 41,6%* 55,3%*

Sj‡lfst¾_i

62,2%* 79,1%* 66,9%* 62,8% * 71% * 77,8% * 42,4%* 52%* 58,7%*

2,7%*

2,3%*

3,4%* 21,5% * 8% *

6,8% * 20,3%* 6,3%* 2,9%*

48%

49,5%

Hlutgerving

6,8%* 22,1%* 9,7%* 18,2% * 32% * 35,9% *

5,1%

Kvenleg
snerting

41,9%

48,8%

45,5%

66,9%

61%

65,8%

56,2% 67,2% 61,1%

Hlutverkaskipan

1,4%

0%

0,7%

11,6%

7%

5,1%

13,4%* 3,2%*

Leyf_ hš rfun

50%* 34,9%* 29,7%*

66,9%

65%

55,6%

58,5% 69,6% 57,7%

Aftarleg
sta_setning

2,7%

9,9%

12%

5,2%

5,1%* 3,2%*

0%

0%

12%

10,1%

1,9*

0%*

*marktækt
Í töflu 1 er búið að setja saman niðurstöðurnar úr auglýsingunum, tískuþáttunum og
forsíðunum. Þar er hægt að sjá hvar marktækar breytingar urðu og hvar þær urðu sjaldnar
eða aldrei. Marktæk breyting þýðir að breytingin á milli áratuganna sé aðferðafræðilega
marktæk; annað hvort var um aukningu að ræða eða minnkun.
Hlutfallsleg stærð hefur breyst mikið á þessum árum. Mun minna er nú um myndir
þar sem karlinn er áberandi hærri en konan. Kerfisbundin undirgefni eykst á heildina
litið þó sveiflur séu nokkrar. Marktæk breyting var á þættinum Sýning líkamans flestum
áratugunum og hún jókst á flestum áratugunum, nema á milli áratuga tvö og þrjú á
forsíðunni, þar sem hún lækkaði aðeins á milli þeirra áratuga. Þess vegna er hægt að
samþykkja það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á, að kvenlíkaminn er notaður til að
selja næstum hvað sem er t.d. föt, snyrtivörur og tímarit og sífellt er sýnt meira af honum.
Sjálfstæði eykst í öllum þáttunum þremur en einnig Hlutgerving. Á breytunni Kvenleg
snerting var aldrei marktæk breyting á milli áratuganna. Það er hægt að túlka þannig að
Kvenleg snerting sé talin vera kvenleg hegðun og samfélagið setji ekki spurningamerki
við þessa hegðun.
Hlutverkaskipan sýndi ekki marktækar breytingar nema í tískuþáttunum sem þýðir að
þar dregur úr myndum sem leggja áherslu á vald karla yfir konum. Hvað Leyfða hörfun
varðar eru breytingar ómarktækar nema hvað varðar forsíður en þar dregur verulega úr
henni. Ef til vill er talið betra að fyrirsæturnar horfi beint á tilvonandi kaupanda, til að
tæla hann til að kaupa blaðið þar sem atbeini kvenna hefur aukist. Aftarleg staðsetning
er ekki algeng í þáttunum þremur en eina marktæka breytingin er í tískuþáttunum þar
sem hún hverfur alveg.
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Á þeim 30 árum sem hér voru skoðuð hefur samfélagsleg staða kynjanna breyst
verulega. Konur hafa haslað sér völl á mörgum sviðum sem áður voru eingöngu eða
að mestu karlasvið. Minna hefur gerst á hinn veginn en þó er nokkuð ljóst að karla eru
virkari í umönnunarhlutverki og heimilisstörfum en þeir voru áður. Þannig hefur bæði
samfélagsleg verkaskipting kynjanna og verkaskiptingin innan veggja heimilisins breyst
og skilin milli þess sem er kvenlegt að gera og þess sem er karlmannlegt að gera hafa
orðið óljósari. Á heildina litið má segja að birtingarmynd kvenna í Nýju Lífi hafi breyst
með svipuðum hætti á þessum árum. Konur hafa öðlast þar meiri atbeina en áður og
karlar eru ekki eins leiðandi og áður. Hegðun á borð við snertingu hluta eða að snerta
sjálfa sig er þó enn eðlileg og algeng hegðun kvenna á forsíðum, í auglýsingum og í
tískuþáttum tímaritsins.
Aukningin á sýningu líkamans er í samræmi við það sem sjá má í öllum vestrænum
samfélögum og á öllum sviðum. Fólk er berara en áður í auglýsingum, kvikmyndum,
sjónvarpsþáttum og í almannarými. Sá þáttur er enn sem komið er meira áberandi hjá
konum en körlum en þó má greina augljós merki þess að staða karla sem „skrautgripa“,
sem nautnalegra áhorfsþátta, hafi aukist. Það virðist því svo sem myndirnar í Nýju Lífi
endurspegli þær samfélagsbreytingar sem átt hafa sér stað síðusta áratug en á sama tíma
staðfesta þær og styrkja almennar hugmyndir um karla og konur, hið kvenlega og hið
karlmannlega og valda(ó)jafnvægi kynjanna.

Heimildir
Andersen, M. (2003). Thinking about women: Sociological perspectives on sexand gender (6.
útgáfa). Boston: Pearson Education, Inc.
Bára Jóhannesdóttir. (2011). Birtingarmynd kvenna í Nýju Lífi 1978 – 2009. Óbirt MAritgerð: Háskóli Íslands, Félags- og mannvísindadeild.
Bell, P. og Milic, M. (2002). Goffman’s gender advertisements revisited: Combining
content analysis with semiotic analysis. Visual Communication, 1, 203-222.
Berger, J. (1972). Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation og Penguin
Books.
Berger, P. og Luckman, T. (1991). The social construction of reality. London: Penguin.
Bourdieu, P. (2001). Masculine domination. California: Stanford University Press.
Gill, R. (2009). Beyond the ‘sexualization of culture’ thesis: An intersectional analysis
of ‘sixpacks’, ‘midriffs’ and ‘hot lesbians’ in advertising. Sexualities, 12(2), 137-160.
Goffman, E. (1959). The Presentation of self in everyday life. Middlesex: Penguin Books.
Goffman, E. (1979). Gender advertisements. London: The MacMillan Press LTD.
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2004). Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Reykjavík:
Rannsóknarstofa í kvenna og kynjafræðum og Háskólaútgáfan.
Katrín Anna Guðmundsdóttir. (2010). „Ég lít ekki svo á að ég sé að breyta
þjóðfélaginu“: Um auglýsingar, jafnrétti og markaðsstarf. Óbirt MA-ritgerð:
Háskóli Íslands, Stjórnmálafræðideild.
Kang, M. E. (1997). The portrayal of women’s images in magazine advertisements:
Goffman’s gender analysis revisited. Sex Roles, 37, 979-996.
Kates, S. M. og Shaw-Garlock, G. (1999). The ever entangling web: A study of
ideologies and discourses in advertising to women. Journal of Advertising, 28(2), 3349.
Kilbourne, J. (1999). Can’t buy me love: How advertising changes the way we think and feel.
New York: Simon og Schuster.
Kilbourne, J., og Media Education Foundation. (1995). Slim hopes: Advertising and
obsession with thinness [Geisladiskur]. Northampton, Mass.: The Foundation.
Lindner, K. (2004). Images of women in general interest and fashion magazine
advertisements from 1955 to 2002. Sex Roles, 51, 409-421.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010). Kynungabók. Upplýsingar fyrir ungt fólk um
jafnrétti kynja. Reykjavík: Höfundur.

107

Bára Jóhannesdóttir og Ingólfur V. Gíslason
Nelson, M. R. og Paek, H. J. (2005). Cross-cultural differences in sexual advertising
content in a transnational women’s magazine. Sex Roles, 53, 371-383.
Neuman, W. L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches
(6. útgáfa). Boston: Person.
Whitehead, S. (2002). Men and masculinities. Cambridge: Blackwell Publishers Ltd.
Wolf, N. (2002). The beauty myth: How images of beauty are used against women. New York:
Harper-Perennial.
World Economic Forum. (2010). The global gender gap report 2010. Sótt af http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GenderGap_-Report_2010.pdf

108

Félagsfræði íslenskra kvikmynda
Benedikt Grétarsson
Helgi Gunnlaugsson

Íslensk kvikmyndagerð og íslenskar kvikmyndir eiga sér langa og merkilega sögu. Fyrsta
alíslenska leikna kvikmyndin í fullri lengd var þó ekki frumsýnd fyrr en í mars 1977 og
bar heldur kuldalegan titil; Morðsaga. Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi hefur æ síðan verið
virkur og á köflum afskaplega blómlegur. Í greininni verða fjórar íslenskar kvikmyndir:
Veggfóður (Jóhann Sigmarsson og Júlíus Kemp, 1992), Djöflaeyjan (Egil Odergard og
Friðrik Þór Friðriksson, 1996), Englar alheimsins Friðrik Þór Friðriksson, 2000) og Mýrin
(Agnes Johansen og Baltasar Komákur, 2006) teknar fyrir og greindar í ljósi félagsog afbrotafræðinnar. Í þessum myndum er brugðið upp ólíkum myndum af íslensku
samfélagi og persónutýpur kynntar til leiks sem greindar verða í ljósi félagsfræðinnar.
Þetta á bæði við í klassískum skilningi félagsfræðinnar en einnig út frá skyldum greinum
eins og afbrotafræði. Markmiðið er að tengja sjónarhorn félags- og afbrotafræðinnar við
efnistök fyrrnefndra kvikmynda, ræða þær á fræðilegum forsendum og vísa í leiðinni til
viðurkenndra rannsókna. Kenningar frá fræðimönnum á borð við Robert Merton og
Travis Hirschi verða dregnar fram í dagsljósið og tengdar við íslenska kvikmyndagerð.
Greining á afbrotafræði almennings (popular criminology) kemur einnig við sögu og verða
tengsl skoðuð á milli fjölmiðla, myndbirtingar þeirra af frávikshegðan og afbrotum, og
hugmynda borgaranna um sama efni.

Afbrotafræði almennings
Kvikmyndir eru öflugur fjölmiðill sem móta hugmyndir samfélagsins um hvað sé rétt
og rangt. Hetjur hvíta tjaldsins hafa umtalsverð áhrif á menningu okkar ekki síst ungs
fólks og hvaða viðbrögð séu við hæfi í ákveðnum aðstæðum. Fyrir utan augljós áhrif á
t.d. fatatísku og hárgreiðslu stýra þær persónur sem við sjáum í kvikmyndum ósjaldan
hugmyndum okkar um það hvernig lífið á að vera og hvernig það gengur fyrir sig í
hinum stóra heimi.
Afbrot og glæpamenning eru fyrirferðamikill þáttur í kvikmyndaheiminum.
Áhorfendur virðast alltaf jafn áhugasamir um kvikmyndir sem fela í sér frávikshegðun
frá viðurkenndum gildum samfélagsins. Ímynd afbrota felur í sér baráttu góðs og ills
þar sem áhorfendur eiga auðvelt með að finna til með fórnarlambinu og fordæma
gerandann (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Afþreyingarefni af því tagi virðist alltaf eiga
upp á pallborðið hjá áhorfendum, sem finna fyrir aukinni spennu í lífi sínu í gegnum þá
atburði sem sýndir eru á hvíta tjaldinu.
Miðað við þá athygli sem afbrotahegðun í kvikmyndum vekur kemur ekki á óvart að
nýtt rannsóknasvið hafi rutt sér til rúms innan afbrotafræðinnar. Þetta nýja svið mætti
á íslensku kalla greiningu á afbrotafræði almennings (popular criminology.) Bandaríski
afbrotafræðingurinn Nicole Rafter (2007) er frumkvöðull þessarar nýju tegundar og hún
kom fram með nafngiftina popular criminology. Þetta nýja svið lítur á myndbirtingu afbrota
í ólíkum miðlum sem n.k. samtvinnun afbrotafræði, sálfræði, siðfræði og heimspekilegra
gagna. Að mati Rafter (2007) og Kohm og Greenhill (2011) varpar afbrotafræði
almennings nýju og fersku ljósi á afbrotahegðun en ekki síst auðveldar nálgun af því
tagi okkur að skilja hvernig almenningur skynjar og upplifir afbrot. Rannsóknir sýna
til að mynda að yfir 90% Íslendinga segjast fá upplýsingar um afbrot úr fjölmiðlum

109

Benedikt Grétarsson og Helgi Gunnlaugsson
en aðeins lítill hluti segist hafa fengið þær úr sínu nánasta umhverfi eða með því að
afla sér upplýsinganna sjálfur (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og Vilborg
Magnúsdóttir (2005). Rafter (2007) telur í þessu samhengi að finna megi afbrotafræði
almennings í öllum tegundum fjölmiðla og með því að beita henni samhliða klassískri
afbrotafræði megi uppgötva nýjar lendur innan afbrotafræðinnar. Áhorfendur og
notendur fjölmiðlaefnis séu ótal margir og hin nýja grein hafi því ákveðið forskot á
hefðbundna afbrotafræði sem meira er bundin við sérfræðihópa. Það sem skiptir
meginmáli að mati Rafter (2007) er að ef við kjósum að skilgreina afbrotafræði sem
rannsóknir á glæpum og glæpamönnum er ljóst að kvikmyndir eru ein helsta uppspretta
hugmynda fólks um málefni af því tagi. Í lýðræðissamfélagi þar sem réttarvitund og
samfélagslegt réttlæti eru mikilvæg gildi skiptir máli hvaða mynd er dregin upp af
samfélagslegum álitamálum eins og afbrotum og annarri frávikshegðun í útbreiddustu
boðskiptamiðlunum.
Í greininni verður vísað í íslenskar kvikmyndir og tengsl þeirra við félagsfræðina skoðuð
út frá grunnhugmynd popular criminology. Greinin byggir á BA ritgerð fyrsta höfundar
(Benedikt Grétarsson, 2011) sem unnin var á vormisserinu við Háskóla Íslands undir
handleiðslu seinni höfundarins. Myndirnar sem urðu fyrir valinu eru fjórar og innihalda
þær allar fráviks- og afbrotahegðun. Þær eiga því vel við sem grunnur fyrir nálgunina.
Afbrotafræði almennings hefur ekki verið áberandi í íslenskri afbrotafræði en þó má
finna eina slíka athugun (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Í bókinni Afbrot á Íslandi kryfur
höfundurinn persónur og afbrotahegðan í sögum Arnaldar Indriðasonar. Varpað er ljósi
á ákveðin minni og manngerðir sem hægt er að finna meðal sögupersóna í nokkrum
metsölubókum Arnaldar. Hugmyndir um eðli afbrotamanna og afbrota eru mikilvægur
hluti í greiningu Helga og urðu kveikjan að þeirri nálgun sem birtist í þessari grein.
Val á kvikmyndum
Umfjöllunarefni íslenskra kvikmynda má telja nokkuð einhæft. Yfir 80% þeirra er hægt
að flokka undir drama- og gamanmyndir (Kvikmyndamiðstöð, 2010). Margar þeirra
má líta á sem gullnámur til að skoða hvernig félagsleg vandamál, afbrot og mannlegur
harmleikur af ýmsu tagi birtist hjá höfundum. Val á kvikmyndum til greiningar er því
ekki auðvelt. Hér verður leitast við að gefa breiða mynd af viðfangsefninu og veita
innsýn í nokkrar myndir frá síðustu tveimur áratugum eða svo. Myndirnar eiga það
allar sameiginlegt að hafa vakið mikla athygli á sínum tíma og sumar eru annálaðar
verðlaunamyndir.
Kvikmyndirnar eru ólíkar á yfirborðinu en eiga samt ýmislegt sameiginlegt. Djöflaeyjan
er skemmtilegt tímaflakk með félagsleg vandamál í hverju horni, Veggfóður er rannsókn
á siðblindu og aðlögunarhæfni, Mýrin er dökk og djúp eins og nafnið gefur til kynna
og Englar alheimsins opnar glugga inn í heim einstaklinga sem ekki eru sýnilegir öllum.
Hvers konar mynd er dregin upp af aðalsöguhetjunum? Eru örlög þeirra á einhvern hátt
tengd samfélaginu eða eru verk þeirra eingöngu sjálfsprottin?

Djöflaeyjan
Djöflaeyjan er ein metnaðarfyllsta kvikmynd sem framleidd hefur verið á Íslandi. Þegar
myndin var gerð árið 1996 var leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson ennþá að baða sig í
frægðarljómanum sem fylgdi kvikmynd hans Börnum náttúrunnar. Ekkert var sparað við
gerð Djöflaeyjunnar og byggðar voru nákvæmar sviðsmyndir til þess að þær aðstæður sem
fólk bjó við á sögutímanum kæmust örugglega til skila á stóra tjaldinu. Myndin kostaði
um 170 milljónir króna í framleiðslu en þetta var mesti kostnaður sem lagður hafði verið
í íslenska kvikmynd til þessa („Braggadagar“, 1996).
Kvikmyndin er byggð á braggasögum Einars Kárasonar, Þar sem djöflaeyjan rís og
Gulleyjan. Í bókunum fléttar Einar saman raunverulegum atburðum og skáldskap.
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Söguþráður myndarinnar snýst um fjölskyldu sem býr í svokölluðu „braggahverfi“ í
Reykjavík en slík hverfi báru öll einkenni fátækrahverfa. Brotnar fjölskyldur með lítil
fjárráð fengu að notast við gamla herbragga sem hernámslið Bandaríkjamanna og Breta
skildu eftir á Íslandi eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Allur aðbúnaður var með
versta móti í þessum híbýlum. Í einum slíkum bragga búa allar aðalsöguhetjurnar og
reyna að takast á við lífið, hver með sínum hætti.
Aðalsöguhetjan er ungur maður Baddi að nafni. Hann er kynntur til sögunnar sem
baldinn unglingur og hallast mjög að óreglu og lífsstíl afbrota. Baddi veigrar sér ekki við
að misnota alla þá góðmennsku sem honum er sýnd, en nær engu að síður á undraverðan
hátt að spila sig sem fórnarlamb. Í flestum íslenskum (sem og erlendum) kvikmyndum
er nauðsynlegt að hafa einhverskonar mótvægi. Fyrir hvern skíthæl er yfirleitt hægt að
finna eitt góðmenni, annars er jafnvægi myndarinnar í hættu og áhorfendur skildir eftir
í óvissu. Djöflaeyjan er frábrugðin mörgum íslenskum kvikmyndum að því leyti að góðu
persónurnar eru klárlega í minnihluta og þurfa oftar en ekki að lúta í lægra haldi fyrir
óþokkunum.
Afi Badda er jákvæð persóna, harðduglegur verkamaður sem elur þá von í brjósti að
niðjar hans eigi sér betra líf en hann sjálfur. Þrátt fyrir hálfgerða kúgun inni á heimili
sínu er afinn áminning til áhorfenda að þrátt fyrir ákaflega slæmar félagslegar aðstæður
sé hægt að nálgast lífið með von í brjósti. Eitt af sterkari atriðum myndarinnar snýst
um þá tómleikatilfinningu sem grípur afann þegar honum verður ljóst að draumur hans
er horfinn. Á þeim tímapunkti er ljóst að Baddi verður aldrei neitt annað en sífullur
ónytjungur og Danni bróðir Badda nýútskrifaður flugmaður og eina von fjölskyldunnar
er látinn eftir hörmulegt flugslys. Tengsl afans við Danna eru ein af fáum tengingum
við væntumþykju sem sýnd eru í myndinni en allur lífskraftur gamla mannsins hverfur á
augabragði þegar honum berast fréttir af sviplegu andláti Danna.
Aðrar persónur í Djöflaeyjunni skipta minna máli. Kvenpersónur myndarinnar eru ekki
merkilegur pappír og eru flestar léttvægar persónur. Amma þeirra bræðra er reyndar sterk
persóna sem ber ákveðin merki geðveilu. Amma Karólína er vægast sagt slæm fyrirmynd,
reykjandi og bölvandi alla myndina í gegn. Systir þeirra er taugasjúklingur sem er í
hjónabandi með óttalegri mannleysu en reynir að komast í burtu frá raunveruleikanum
í örskamma stund með erlendum glæsimönnum í einkennisbúningum.
Móðir Badda er yfirborðskenndur daðrari og yrði væntanlega flokkuð sem
„kanamella“. Hún er samt á vissan hátt sigurvegari myndarinnar þar sem hún flýgur
í burt frá íslensku eymdinni í fangi bandarísks hermanns. Loks ber að geta ungu
stúlkunnar sem flytur í hverfið og er á tímabili einn af ljósari punktum tilverunnar. Að
lokum er hún þó komin í hjónaband með hinum vafasama Badda. Athyglisvert er að
fylgjast með persónunni (sem ber hið stórkostlega íslenska nafn Hveragerður) missa öll
sín karaktereinkenni og hverfa inn í svartholið sem umlykur þann ágæta mann.
Stöðukreppa
Afbrotahegðun Badda og félaga má að miklu leyti skýra með því að skoða félagslegan
uppruna þeirra í stað þess að gefa sér að skýringin liggi einfaldlega í eðli þeirra eða lægri
vitsmunum. Albert Cohen (1955) rannsakaði hversu sterk tengsl eru á milli félagslegar
stöðu og afbrotahegðunar ungmenna í bók sinni Delinquent Boys.
Cohen bendir á að félagsleg umgjörð skipti mestu þegar afbrotahegðun er rannsökuð.
Þau ungmenni sem eru stödd í veikburða félagslegri umgjörð hafa takmarkaða valkosti
í lífinu. Ójöfn staða myndast á milli gilda þeirra sem lægra eru settir og þeirra sem
tilheyra svokallaðri millistétt. Afleiðingarnar verða gjarnan svokölluð stöðukreppa
(status frustration) þeirra sem minna mega sín, enda falla þeir ekki að viðurkenndum
gildum samfélagsins. Eina leiðin að mati Cohen fyrir lágstéttarunglinga til að öðlast
viðurkenndan status er að snúa öllum gildum og viðmiðum á haus og þá öðlast sá
einstaklingur mestu virðinguna sem nær að ganga lengst í því að brjóta gildi og viðmið
miðstéttarinnar.
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Lagskipting og ólíkur aðgangur
Djöflaeyjan gerist að langmestu leyti í nánasta umhverfi aðalsöguhetjanna, þ.e. í
bröggunum alræmdu. Við fáum öðru hverju að sjá lífið fyrir utan braggamenninguna
og undantekningarlaust minna þau atriði okkur á hversu miklu betra lífið er annars
staðar. Baddi talar um sæluna í Bandaríkjunum, pörupiltarnar úr braggahverfinu elta
hóp af drengjum sem flýja inn á ríkmannlegt heimili sitt, Baddi og vinur hans eiga
eitt sælukvöld á Hótel Borg o.s.frv. Vonin um betra líf skín í gegn í mörgum senum
kvikmyndarinnar en persónurnar hafa ekki, með örfáum undantekningum, getu eða
áhuga til þess að brjótast til betra lífs. Eina úrræðið sem virðist vera fýsilegt í huga
„braggafólksins“ er líferni sem einkennist af afbrotum og óreglu.
Í bók sinni Delinquency and Opportunity benda Richard Cloward og Lloyd Ohlin (1960).
á að einstaklingar hafi ólíkan aðgang (differential opportunity) að gæðum samfélagsins og
sumir sækja þ.a.l. nauðsynlega virðingu, störf og völd til menningarhópa sem gjarnan
eru tengdir við afbrot. Samfélagið ýtir einstaklingunum út í slíkt líferni með því að
takmarka aðgang þeirra að gæðum þess.
Önnur skýring á andfélagslegri hegðan sögupersónanna úr braggahverfinu getur legið
í því að allur samanburður á lífsgæðum er þeim óhagstæður. Íbúar fátækra hverfa í
nágrenni við auðugri hverfi standa höllum fæti og eiga það til að fyllast reiði, hatri
og biturð yfir samanburðinum. Tilfinning fyrir óréttlæti skapast sem getur leitt af sér
ofbeldi og afbrotahegðun eins og Blau og Blau (1982) bentu á í ljósi kenningar sinnar
um afstæðan skort (relative deprivation theory).

Veggfóður
Kvikmyndin Veggfóður vakti nokkra athygli þegar hún kom út árið 1992. Myndin tók
á mörgum félagslegum vandamálum og sýndi þau með nálgun sem ekki hafði áður
sést í íslenskri kvikmynd. „Árekstrar landbúnaðar
samfélags og nútímaþjóðfélags“
sögufléttan sem hafði sést í myndum á borð við Land og synir og Óðal feðranna, fékk
nútímalega uppfærslu ásamt góðum skammti af siðblindu, glæpum og kynlífi. Það var
ekki síst vegna djarfra kynlífsatriða sem myndin vakti athygli en sjálfsagt þættu þau atriði
frekar saklaus í dag. Júlíus Kemp leikstýrði myndinni og fékk mikið hrós fyrir að tækla
viðkvæm málefni án tepruskapar. Júlíus var aðeins 25 ára þegar Veggfóður var frumsýnd
en hann náði að sannfæra allar vinsælustu hljómsveitir Íslands á þeim tíma að koma fram
í myndinni. Veggfóður er því oft og tíðum eins og tónlistarmyndband frekar en bíómynd.
Veggfóður er klassísk saga um konu sem hittir karl, þau fella hugi saman en karlinn
þarf á endanum að velja á milli hennar og besta vinar síns. Söguhetjurnar þrjár
eru Lass, drykkfelldur listamaður, Sveppi, siðblindur og kynferðislega brenglaður
eiturlyfjaneytandi og Sól, saklaus sveitastúlka sem er að reyna að fóta sig við erfiðar
aðstæður. Sveitastúlkan bláeyga sest á traktorskerru og flytur í borgarlífið þar sem hún
fær vinnu hjá Sveppa á vinsælum skemmtistað. Sveppi og Lass gera með sér veðmál um
hvor þeirra verði á undan að spilla sakleysingjanum og nota þeir félagar ýmis brögð. Lass
verður fljótlega hrifinn af Sól fyrir alvöru og uppgjör á milli vinanna er óumflýjanlegt,
ekki síst vegna þeirra sjúku hvata sem Sveppi hefur að geyma.
Ýmis atriði í Veggfóðri er auðvelt að skoða með augum félagsfræðinnar. Sól flytur
búferlum í upphafi myndarinnar og þarf að takast á við það sama og milljónir manna
úr hefðbundnum bændasamfélögum hafa þurft að gera frá tímum iðnbyltingarinnar.
Í borginni kemst Sól fljótlega að því að viðmið og gildi fólks eru frábrugðin því sem
hún á að venjast úr sveitinni. Einstaklingshyggja og hraði einkenna borgarlífið og
vesalings Sól veit varla í hvorn fótinn hún á að stíga. Reyndar verður að hrósa Sól fyrir
afskaplega mikla aðlögunarhæfni en undir lok myndarinnar er hún komin upp á svið
með hljóðnema í hönd, búin að hrista af sér sveitahrollinn.
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Ofbeldi menningarkima
Drykkfelldi listamaðurinn Lass er í myndinni tengingin á milli sakleysis (Sól) og
úrkynjunar (Sveppi). Lass er sýndur sem nokkuð viðkunnanlegur náungi en algjörlega
stefnulaus í lífinu. Hann hefur greinilega hæfileika á sviði myndlistar en þegar virkilega
reynir á er hann fljótur að leita sér huggunar í faðmi Bakkusar. Í einu atriði myndarinnar
kemur það fram að Lass hefur enga föðurímynd til að leita til, enga fyrirmynd. Hann
kemur heim til móður sinnar og finnur hana illa útleikna eftir „kótilettukarlinn“,
sem er greinilega sambýlismaður hennar en alls óskyldur Lass. Þeir félagar hefna sín
á ofbeldismanninum á þann hátt sem þeir þekkja best, með gengdarlausu ofbeldi.
Rannsóknir Marvin Wolfgang og Franco Ferracuti (1967) hafa sýnt fram á að fólk sem
tilheyrir ákveðnum menningarkimum (subculture) lítur á ofbeldi sem eðlilega aðferð
til að leysa deilur. Wolfgang og Ferracuti komu fram með hugtakið menningarkimi
ofbeldis(subculture of violence) en hópar sem falla undir þá skilgreiningu líta á minnstu
ögrun mjög alvarlegum augum.. Þeir félagar Lass og Sveppi tilheyra greinilega hópi
sem er ekki mikið í dagsljósinu innan um venjulega borgara og þeirra reynsluheimur
er í raun ein tegund menningarkima. Gróf ofbeldishegðun, kynferðisleg brenglun og
greinileg siðblinda eru fylgifiskar Sveppa og það er vegna hans sem Lass fer niður á lágt
plan. Lass gengur t.a.m svo langt að bera ljúgvitni fyrir vin sinn til að forða honum frá
fangavist vegna meintrar nauðgunar.

Mýrin
Kvikmyndin Mýrin kom út árið 2006 í leikstjórn Baltasars Kormáks. Myndin náði
miklum vinsældum í kvikmyndahúsum landsins og náði þeim merka áfanga að verða
tekjuhæsta kvikmynd ársins og skjóta stórmyndum Hollywood ref fyrir rass. Mýrin er
byggð á samnefndri metsölubók Arnaldar Indriðasonar sem kom út árið 2000 og er
gamaldags morðsaga með óvæntri fléttu.
Í stuttu máli fjallar myndin um lögreglumanninn Erlend sem þarf að glíma við snúið
morðmál. Það sem lítur út í byrjun fyrir að vera tilviljunarkennt morð á vinalausum
ógæfumanni Holberg að nafni breytist fljótlega í snúinn vef svika og óhugnaðar sem
nær áratugi aftur í tímann. Inn í söguna fléttast samstarfsfólk Erlends, dóttir hans,
gamlir bófar og syrgjandi faðir en allar þessar persónur gegna mikilvægu hlutverki í að
skilja glæpinn og ástæðurnar á bak við hann.
Glæpafléttan í Mýrinni er margslungin. Persónan sem myrt er í byrjun, Holberg, er
við fyrstu sýn einmana „táfýlukall“ (eins og aðstoðarmaður Erlends kemst svo vel að
orði) sem hefur um árabil búið í kjallaraholu sinni án teljandi vandræða. Við fyrstu
athugun kemur í ljós að Holberg átti enga fjölskyldu en skuggar fortíðarinnar elta hann
út yfir gröf og dauða. Lífshlaup fórnarlambsins er þyrnum stráð og Holberg virðist
tilheyra hópi fólks sem nær ekki að fóta sig í samfélaginu.
Taumhald
Fórnarlambið Holberg er hornreka í samfélaginu og virðist fara í gegnum lífið sem
hálfgerður draugur. Hann er í myndinni sýndur sem vesæll maður með litla sem enga
siðferðiskennd og ekkert félagslegt bakland. Ekki er farið nánar út í hvers vegna Holberg
er slíkt ómenni. Miðað við kenningu Travis Hirschi (1969) um félagslegt taumhald (social
control) má leiða að því líkur að Holberg hafi skort nauðsynleg félagsleg tengsl við annað
fólk. Hirschi bendir á mikilvægi þess að fólk upplifi og rækti tengsl við aðra og skiptir
fjölskyldan og aðrar stofnanir samfélagsins þar höfuðmáli.
Óbermið Holberg virðist einnig siðblindur og standa á nákvæmlega sama um
annað fólk. Hann sýnir ekki minnstu viðbrögð þegar honum er tjáð að barnabarn hans
hafi látist úr þeim arfgenga sjúkdómi sem hann og afkomendur hans bera í genum

113

Benedikt Grétarsson og Helgi Gunnlaugsson
sínum. Tilfinningatengsl hans eru einfaldlega ekki til staðar og hann hefur greinilega
takmarkaðar skuldbindingar í sínu lífi.
Í myndinni kemur fram að Holberg hafi verið vinalaus einfari sem ekki tók þátt í
neinum félagslegum athöfnum sem flokkast gætu sem tómstundagaman. Kannski er
hægt að flokka óeðlilegan klámáhuga Holbergs sem „áhugamál“. Slíkt áhugamál er
þó einungis líklegra til að ýta undir ranghugmyndir og frávikshegðun heldur en hitt.
Viðhorf Holbergs einkennist af afneitun og firringu ábyrgðar á allri sinni vafasömu
fortíð.
Miðað við forsögu hans, sem lituð er glæpum á borð við nauðgun og morð, er
hægt að slá því föstu að persónan Holberg beri litla virðingu fyrir lögum og reglum
samfélagsins. Félagslegt taumhald er ekki til staðar og afleiðingarnar eru þær að til verður
manneskja sem að mati margra er best geymd í fangelsi eða kirkjugarði, mannvonskan
sjálf í aðalhlutverki.

Englar alheimsins
Englar alheimsins var frumsýnd árið 2000 en myndin er gerð eftir samnefndri bók Einars
Más Guðmundssonar. Bókin náði miklum vinsældum og hlaut m.a. bókmenntaverðlaun
Norðurlandaráðs árið 1995. Friðrik Þór Friðriksson er leikstjóri en myndin fékk góðar
viðtökur í kvikmyndahúsum landsins.
Söguþráður myndarinnar snýst um Pál, listrænan ungan mann sem virðist eiga bjarta
framtíð fyrir sér. Í kjölfar sambandsslita fer hins vegar að halla verulega undan fæti hjá
honum og eftir erfitt tímabil er Páll greindur með geðklofa. Englar alheimsins fjallar um
það hvernig Páli gengur að fóta sig í lífinu og er myndin áhugaverð blanda af gleði og
sorg. Sagan er sögð frá sjónarhorni Páls og áhorfendur sitja með þá nagandi tilfinningu
að myndin komi líklega ekki til með að enda á góðum nótum.
Ríkjandi hlutverk
Í myndinni er Páll sýndur í mörgum mismunandi hlutverkum. Hann er kærasti, sonur,
bróðir, listamaður, vinur og geðsjúklingur. Það sem einkennir persónuleika Páls er hins
vegar stöðug barátta hans við geðsjúkdóminn sem plagar hann. Óstjórnleg reiðiköst og
illskiljanlegar ákvarðanir eru í forgrunni á persónu Páls í myndinni. Hlutverkið sem Páll
hefur í samfélaginu mótast því að mestu leyti af þeim veikindum sem hann glímir við en
ekki af öðrum kostum eða göllum hans.
Svo virðist sem að Páll sé flokkaður af samfélaginu eftir ákveðnum persónueinkennum
veikinda hans. Þessi áberandi einkenni skyggja á allt annað sem hann hefur fram að færa
og búa þannig til einskonar ríkjandi-hlutverk (master status). Hugtakið var sett fram af
bandaríska félagsfræðingnum Everett Hughes (1945) og þar kemur fram að hlutverk
fólks í samfélaginu sé ekki endilega búið til af þeim sjálfum. Þetta hlutverk getur orðið
svo áhrifamikið í lífi fólks að það byrjar að lifa í samræmi við þær væntingar sem
aðrir meðlimir samfélagsins hafa. Þannig gæti myndarleg kona sem nær langt í heimi
viðskipta verið með master-statusinn „myndarkona“, frekar en „duglegur vinnuþjarkur“
í viðskiptalífinu.
Stofnanabundið ofbeldi
Páll og aðrir vistmenn Klepps tilheyra þjóðfélagshópi sem hefur ekki mörg úrræði í
veikindum sínum. Þeir eru ekki með félagslegar tengingar við fólk í æðri stöðum og
fjárhagurinn er bágur. Geðsjúkir einstaklingar þurfa í myndinni að þola andlegt og
líkamlegt ofbeldi af hálfu starfsmanna geðsjúkrahússins en einnig er hægt að benda á
tegund ofbeldis sem gleymist oft í umræðunni, svokallað dulið stofnanabundið ofbeldi
(covert institutional violence). Hugtakið kemur úr smiðju Alexanders Liazos (1972) og vísar
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til þess að þeir sem teljast „minniháttar“ í kapítalískum þjóðfélögum, þurfi sífellt að
þola ofbeldi af ýmsu tagi. Þetta ofbeldi tekur á sig margvíslegt form; líkamlegt, andlegt,
sálrænt og ekki síst félagslegt. Félagslegt ofbeldi er að mati Liazos til staðar í öllum
nútíma þjóðfélögum og bitnar aðallega á þeim efnaminni.
Þættir sem flokkast gætu sem félagslegt ofbeldi eru t.d. atvinnuleysi, lélegt húsnæði
og hungur. Þessir þættir þrífast vegna aðgerða eða aðgerðarleysis stofnana samfélagsins
og í langflestum tilvikum eru það manneskjur á borð við Pál sem þurfa að þola ofbeldið.
Páll fær ekki vinnu vegna sérstöðu sinnar og hefur þ.a.l. engar leiðir til að sjá fyrir sér
fjárhagslega. Húsnæðið sem hann fær til afnota er hörmulegt í alla staði og virkar frekar
sem fangelsi en heimili. Stofnanabundið ofbeldi er greinilega sýnilegt í harðri meðferð
gæslumanna geðsjúkrahússins en ekki síður í þeirri meðferð sem Páll fær innan kerfisins.
Kerfið virðist frekar vera sniðið að því að brjóta niður frekar en að byggja upp. Nasistinn
Viktor hittir líklega naglann á höfuðið þegar hann segir „Okkar dauði þýðir aðeins sparnað í
heilbrigðiskerfinu. Ef þú vilt gera skattborgurunum greiða, gakktu þá út og hengdu þig“.
Ræða Viktors um gagnsleysi geðsjúkra í samfélaginu endurspeglast í örlögum
söguhetjunnar Páls og vinar hans Péturs. Páll tekur líf sitt með því að kasta sér fram af
svölunum heima hjá sér en Pétur gengur í sjóinn. Þessi tvö sjálfsvíg eru í hugum þessara
manna eina leiðin út úr þeim vonlausu aðstæðum sem eru allt í kring um þá.

Lokaorð
Í greininni hefur verið farið lauslega yfir þær birtingarmyndir félags- og afbrotafræðinnar
sem finna má í völdum íslenskum kvikmyndum. Myndirnar fjórar eru að sjálfsögðu
ólíkar í eðli sínu en þær eiga þó ansi margt sameiginlegt. Ótal félagsleg vandamál eru
rauði þráðurinn og klassísk barátta góðs og ills er til staðar í þeim öllum.
Djöflaeyjan er nærtækasta dæmið um beinar tengingar við afbrotafræðina en hinar
þrjár myndirnar eru áhugaverð samsuða félags- og afbrotafræði. Athyglisvert er að
skoða sambandið á milli myndanna í gegnum persónurnar sem birtast í þeim. Brotnar
manneskjur með ótal vandamál á bakinu eru í forgrunni myndanna fjögurra og búa til
þann ramma sem þarf utan um söguna. Persónur Djöflaeyjunnar eru fastar í félagslegum
aðstæðum sem móta þær jafnt til góðra og slæmra verka. Veggfóður setur upp áhugaverða
togstreitu á milli siðferðis og sjálfshyggju og Mýrin sýnir fram á að ótal ástæður eru
að baki hverju verki. Englar alheimsins er rannsókn á mikilvægi mannlegra tengsla og
mannlegrar reisnar í ólíkum aðstæðum.
Lærdómurinn er líklega sá að ekki er allt sem sýnist í íslenskum kvikmyndum. Víða
leynast áhugaverð viðfangsefni fyrir þá sem vilja kafa undir yfirborðið. Gróskan í
íslenskri kvikmyndagerð ætti að tryggja fræðimönnum nægt efni um ókomna tíð.
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Íslenskur dagblaðamarkaður tók miklum stakkaskiptum í kringum síðustu aldamót
þegar segja má að tímaskeið markaðsfjölmiðlunar hafi tekið við af tímabili hnignandi
flokksfjölmiðlunar. Ein mikilvægasta breytingin sem markaði þetta nýja tímabil var
tilkoma Fréttablaðsins, fríblaðs sem náði mikilli útbreiðslu og varð að útbreiddasta
dagblaði landsins og einum helsta auglýsingamiðli; þeirri stöðu heldur blaðið enn í dag
(Birgir Guðmundsson, 2007a). Frá 2001, þegar Fréttablaðið hóf göngu sína, má segja
að dagblaðamarkaðurinn hafi verið tvískiptur: áskriftarblöð annars vegar og fríblöð hins
vegar (Birgir Guðmundsson, 2007b). Þessi íslenska framvinda var hluti af alþjóðlegri
þróun, þar sem fríblöð uxu og döfnuðu bæði hvað varðar útbreiðslu og fjölda titla.
Fram til 2008 virtist tiltrú fræðimanna og alþjóðlegra samtaka blaðaútgefenda reikna
með því að fríblöðin myndu halda áfram að vaxa og dafna og þá gjarnan á kostnað
áskriftarblaða (Cole, 2005). Áskriftarblöðin aftur á móti reyndu mörg hver að koma
sér upp fríblaðaútgáfum til að eignast hlutdeild í þessu fríblaðaævintýri. Á árinu 2008
virðist þó sem vöxtur fríblaðanna á heimsvísu hafi stöðvast, að ákveðin mettun hafi
orðið á þessum markaði samfara mikilli samkeppni. Fjöldi fríblaða hvarf í kjölfarið
af sjónarsviðinu og önnur döluðu verulega í umfangi og útbreiðslu (Bakker, 2010).
Þessi þróun kom að hluta til fram hér á landi þegar Blaðið/24 Stundir fór að keppa
við Fréttablaðið árið 2005, sem síðan endaði með því að 24 Stundir voru lagðar inn
í Morgunblaðið í október 2008. Í þessari grein verður kannað hvort og hvaða áhrif
efnahagshrunið hafði á íslensk dagblöð, og þá sérstaklega hvort hægt sé að greina
mun á fríblöðum og áskriftarblöðum í þessum efnum. Byggt verður á gögnum sem
aflað hefur verið úr blöðunum sjálfum á nokkru árabili. Fyrst verður gerð grein fyrir
rannsóknaraðferðum og spurningum og því næst kynntar niðurstöður. Loks verða
niðurstöður metnar og ræddar.
Tilkoma fríblaðanna og mikill vöxtur þeirra á sama tíma og áskriftarblöð hafa átt
undir högg að sækja vekur spurningar um tengslin milli þessara tveggja tegunda blaða
og jafnvel spurningar um hvort fríblöðin séu alfarið að leysa áskriftarblöð af hólmi. Piet
Bakker (2008) hefur hins vegar sýnt fram á með fjölþjóðlegri greiningu á þróun fríblaða
og áskriftarblaða að þau fyrrnefndu koma aðeins að hluta til í stað þeirra síðarnefndu, og
að réttara er að tala um tvö samhliða þróunarferli þessara tveggja tegunda blaða frekar
en að þetta sé eitt og sama fyrirbærið. Bendir hann á að vöxt og viðgang fríblaða sé
frekar hægt að útskýra með efnahagslegum og viðskiptalegum þáttum á meðan hnignun
í útbreiðslu áskriftarblaðanna megi skýra með tilkomu annarra miðla og breyttum
áherslum nýrra kynslóða (Bakker, 2008).
Umtalsverður munur er á grundvallarrekstrarhugmynd fríblaða og áskriftarblaða.
Fríblöðin byggja á því að selja auglýsingar í krafti mikillar dreifingar á meðan
áskriftarblöðin byggja á því að selja ritstjórnarefni til að ná upp dreifingu og
auglýsingasölu (Birgir Guðmundsson, 2007b). Eins og ráða má af ofangreindum
rannsóknum Bakker er líklegt að fríblöðin séu heldur viðkvæmari fyrir umfangsmiklum
efnahags- og markaðssveiflum og að þær komi þar fyrr fram en hjá áskriftarblöðum sem
byggja afkomu sína á áskrifendum og auglýsingatekjum. Af þessum sökum er áhugavert
að skoða hver áhrif efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008 voru á íslensku dagblöðin,
hvort hrunið kom ójafnt niður á blöðunum og hvort yfirleitt hægt er að merkja mikla
breytingu á dagblaðaflórunni.
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Rannsóknaraðferðir og spurningar
Til að kanna þessi áhrif var gerð innihaldsgreining og umfangsmæling á efni þriggja
íslenskra dagblaða árin 2008, 2009 og 2010. Þessi innihaldsgreining var unnin síðast liðið
sumar og úr henni fengust að mörgu leyti sambærileg gögn og fengust úr könnun sem
gerð var árið 2006 og náði yfir tímabilið frá 2000-2006 (Birgir Guðmundsson, 2007b).
Teknar voru til greiningar tvær vikur fyrir hvert ár í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og
DV. Fyrri vikan var í apríl og sú síðari í ágúst. Valin voru sömu tímabil öll árin og haft
til hliðsjónar að fá fram eðlilega mynd af innihaldi blaðanna. Hvert blað var greint
ítarlega og hverri síðu skipt niður í reiti til að mæla flatarmál – smæsti reitur var 5% af
síðu. Blöðin voru skoðuð í heild, líka sérblöð á vegum blaðanna sjálfra og eru þau inni í
heildartölum. Heildarflatarmál hvers umfjöllunarflokks var þannig mælt og sambærilegar
tölur fengust fyrir ólíka innihaldsflokka. 1
Þær rannsóknarspurningar sem hér verður leitað svara við eru þrjár:
1. Hvað áhrif hafði hrunið á stærð og umfang dagblaðanna?
2. Hvaða áhrif hafði hrunið á auglýsingamagnið og auglýsingahlutfallið
í dagblöðunum?
3. Hvaða áhrif hafði hrunið á innihald og efnistök dagblaðanna?
Þessar spurningar tengjast óhjákvæmilega innbyrðis, en ættu þó að draga fram
ólíkar hliðar á því hvernig efnhagsþrengingarnar hafa haft áhrif á innihald íslenskra
dagblaða. Samspilið milli fyrstu tveggja spurninganna felst m.a. í því þeirri staðreynd að
auglýsingar ráða almennt mjög miklu um stærð dagblaða, þ.e. að blöð eru stækkuð eða
minnkuð – innan ákveðinna marka þó – eftir því hvert auglýsingamagnið er. Hins vegar
er ekki ólíklegt að munur sé hvað þetta varðar milli fríblaða og áskriftarblaða þar sem
fríblöðin byggja alfarið á auglýsingatekjum en áskriftarblöð hafa einnig áskriftartekjur
upp á að hlaupa og verða að sinna kaupendum sínum sem eru að kaupa ritstjórnarefni.
Þá eru einnig tengingar milli annarrar og þriðju spurningar þar sem hlutfall auglýsinga
ræður talsverðu um hvert svigrúmið er fyrir annað efni í blöðunum.

Niðurstöður: Stærð og umfang
Séu gögnin skoðuð með tilliti til fyrstu rannsóknarspurningarinnar kemur í ljós að
blöðin virðast hafa minnkað umtalsvert eftir hrunið í október 2008 ef skoðaður er
meðalblasíðufjöldi blaðanna á útgáfudag. Þetta á þó ekki við um DV sem stækkaði
nokkuð árið 2009 en dróst svo aftur saman árið 2010. Stóru blöðin hins vegar minnkuðu
talsvert að umfangi strax eftir hrun, Fréttablaðið um sem nemur 9 blaðsíðum á dag og
Morgunblaðið um 10 síður.

1

Að rannsókn þessari og gangasöfnun unnu greinarhöfundur og Kristín Heba Gísladóttir, nemi við
Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri sem ráðin var sumarið 2011 sem starfsmaður við verkefnið.
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Mynd 1. Heildarblaðsíðufjöldi. Hér má sjá heildarblaðsíðufjölda blaðanna frá 2008
- 2010. Athygli vekur að Morgunblaðið minnkar öll árin.

Fréttablaðið fór hins vegar strax árið 2010 að rétta úr kútnum á meðan Morgunblaðið
hélt áfram að minnka. Þannig var Fréttablaðið árið 2010 um 91% af stærð sinni frá 2008
á meðan Morgunblaið hafði árið 2010 minnkað niður í 77% af þeirri stærð sem það var
fyrir hrun.
Greinilegt er af þessu að blöðin minnkuðu strax eftir hrunið, en spyrja má hvort
og að hversu miklu leyti þessi samdráttur tengist hruninu sjálfu. Hugsanlegt er að
ólík mynstur sem koma fram milli t.d. Fréttablaðsins og Morgunblaðsins geti skýrst
af öðrum þáttum en hruninu einu, t.d. mætti skýra samdrátt hjá Fréttablaðinu í ljósi
efnahagsástandsins, en líklegt er að fleiri þættir geti átt þátt í samdrætti Morgunblaðsins.
Sú hugmynd fær stuðning ef þróunin er skoðuð yfir lengra tímabil.
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Mynd 2. Meðalstærð - fjöldi blaðsíðna. Hér má sjá þróun stærðar blaðanna frá
aldamótum, og fyrir 2008-2010 fyrir DV. Beinu línurnar sína hver stefnan er að
meðaltali. Hér er greinilegt að hningun Morgunblaðsins er langt ferli á meðan
Fréttablaðið missir aðeins flugið eftir hrun.

Erfitt er að fullyrða mikið um þróunina hjá DV vegna þess að ekki eru gögn til fyrir
allt tímabilið, en Morgunblaðið hefur hins vegar dregist saman nánast frá aldamótum þó
það hægi vissulega á samdrættinum þegar efnahagsþenslan var sem mest. En Fréttablaðið
fylgir hins vegar nokkuð vel hagsveiflunni og er að byrja að minnka milli 2007 og 2008
og dregst svo enn frekar saman árið 2009. Hins vegar fer það að stækka aftur strax 2010.
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Niðurstöður: Auglýsingamagn og auglýsingahlutfall
Gera verður ráð fyrir því að þegar efnahagskerfið og viðskiptalífið verður fyrir áfalli
muni það koma strax fram í auglýsingabirtingum fyrirtækja. Auglýsingatekjur og
auglýsingamagnið í fjölmiðlum minnkar væntanlega að sama skapi.
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Mynd 3. Auglýsingar - meðalblaðsíðufjöldi. Hér má sjá hversu mörgum blaðsíðum
auglýsingamagnið í blöðunum nam fyrir og eftir hrun. Auglýsingamagnið
minnkaði umtalsvert milli áranna 2008 og 2009 nema hjá DV þar sem það jókst
tímabundið en minnkaði svo aftur 2010.

Það kemur og á daginn því auglýsingamagnið í blöðunum minnkaði nokkuð milli
áranna 2008 og 2009. Mest minnkaði það í Fréttablaðinu enda af mestu að taka þar
en þó er áfallið ekki stærra en það að árið 2010 er blaðið enn með um 90% af því
auglýsingamagni sem það hafði árið 2008. Minnkunin hjá Fréttablaðinu nemur um 8,6
síðum á dag. Auglýsingamagnið í Morgunblaðinu hefur hins vegar verið að minnka
nánast frá aldamótum og árið 2010 var það aðeins rúm 64% af því sem það var árið
2008 eða sem nemur næstum níu auglýsingasíðum á dag.
Það vekur athygli þegar niðurstöðurnar úr spurningu eitt og tvö eru skoðaðar að
Fréttablaðið er árið 2010 með um 91% því auglýsingamagni sem það var með árið 2008
og stærð blaðsins 2010 er um 91% af því sem hún var 2008. Morgunblaðið er hins
vegar árið 2010 um 77% af þeim síðufjölda sem það var árið 2008 en auglýsingamagnið
nemur hins vegar árið 2010 aðeins um 65% af því sem það var fyrir hrunið 2008.
Samdrátturinn í heildarblaðsíðufjölda hjá Morgunblaðinu er með öðrum orðum ekki
eins mikill og samdrátturinn í auglýsingamagni, á meðan þetta helst nokkuð í hendur á
Fréttablaðinu. Þróunin hjá DV er svipuð og hjá Morgunblaðinu, og þetta sést vel þegar
skoðuð er mynd sem sýnir auglýsingahlutfallið á blöðunum.
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Mynd 4. Hlutfall auglýsinga af heild. Auglýsingahlutfallið hjá Fréttablaðinu dalar
lítið eitt árið 2009 en helst annars á svipuð róli og 2008 og 2010. Auglýsingahlutfallið
fer aðeins upp árið 2009 hjá áskriftarblöðunum en er síðan nokkuð lægra en það var
fyrir hrun.

Tvennt vekur athygli varðandi auglýsingahlutfallið hjá Fréttablaðinu. Í fyrsta lagi
hversu hátt það er og hversu hátt það hefur í raun haldist undanfarin ár. Hitt er hversu
stöðugt það er. Auglýsingahlutfallið hjá Morgunblaðinu hins vegar hefur verið að síga
frá 2004, en þar er árið 2009, árið strax eftir hrun, þó undantekning. Gera verður ráð
fyrir að sérstakar aðstæður skýri þetta en þetta eina ár sker sig einnig svolítið úr hjá hinu
áskriftarblaðinu, DV. Hugsanlegt er að tengsl eigenda Fréttablaðsins við útrásar- og
hrunumræðuna hafi ýtt auglýsendum tímabundið til hinna blaðanna, en þó er ekkert
hægt um það að fullyrða án frekari rannsókna.
Ljóst má þó vera að möguleikar blaðanna til að afla tekna af auglýsingasölu
minnkuðu talsvert eftir hrunið og gera má ráð fyrir að samkeppni hafi verið harðari á
auglýsingamarkaði. Þannig minnkaði samanlagt daglegt auglýsingamagn í Fréttablaðinu
og Morgunblaðinu úr sem nemur 79 síðum árið 2008 niður í 55,2 síður árið 2010, eða
um sem nemur 23,8 blaðsíðum á dag. Til viðbótar má gera ráð fyrir að blöðin hafi orðið
að gefa afslátt af auglýsingaverði í einhverjum mæli. Þó þessum samdrætti í auglýsingum
hafi vissulega verið talsvert misskipt milli blaðanna er ljóst að hann hefur skipt miðlana
miklu máli og takmarkað möguleika þeirra í almennum rekstri og þar með framleiðslu
á ritstjórnarefni. Til að kanna í hversu miklum mæli það var gert er gagnlegt að skoða
gögnin út frá þriðju rannsóknarspurningunni.

Niðurstöður: Innihald og efnistök
Minna fjárhagslegt svigrúm blaðanna hefur bein áhrif á möguleika þeirra til að
framleiða ritstjórnarefni og því hefði mátt ætla að reynt yrði að spara á því sviði, t.d.
með því að minnka hlutfall innlendra frétta, sem erfiðara getur verið að vinna en
stórauka hlutfall t.d. erlendra frétta sem tiltölulega einfalt er að þýða. Mikil og heit
þjóðfélagsumræða skapaðist eftir hrunið og slík umræða hefur iðulega ratað inn í
fjölmiðlana í formi almennra þjóðmálagreina, sem ýmist eru skrifaðar af fólki úti í bæ
eða inni á ritstjórnunum sjálfum. Því hefði mátt ætla að þjóðmálagreinar yrðu meira
áberandi í blöðunum eftir hrun en fyrir það. Gögnin gefa þá almennu mynd af íslensku
dagblöðunum að í Morgunblaðinu og DV, áskriftarblöðunum sé u.þ.b. 1/3 heildarefnis
auglýsingar en 2/3 er ritstjórnarefni af einhverju tagi. Fríblaðið hins vegar, Fréttablaðið,
er með þveröfug hlutföll, þar sem u.þ.b. 2/3 af heildarefni eru auglýsingar og 1/3 er
ritstjórnarefni. Greining á efnisflokkum blaðanna þriggja fyrir og eftir hrun rennir stoðum
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undir þá mynd sem svörin við fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum hafa dregið
fram. Fréttablaðið hefur haldið sínu auglýsingahlutfalli nokkuð jöfnu og efnisflokkar
ritstjórnarefnis haldast sömuleiðis nokkuð jafnir, ef innlendar fréttir eru áberandi stærsti
efnisflokkurinn. Áskriftarblöðin hins vegar lækkuðu auglýsingahlutfallið hjá sér þegar
auglýsingum fækkaði og fylltu upp í eyðurnar með ritstjórnarefni, mest innlendum
fréttum á DV en efnisaukningin var í hinum ýmsu flokkum hjá Morgunblaðinu. Þessa
þróun má sjá fyrir blöðin á myndum 5,6, og 7.
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Mynd 5. Hlutfallsleg þróun efnisflokka – Morgunblaðið. Hlutfall auglýsinga
minnkar heldur í Morgunblaðinu frá 2008 til 2010 en það er bætt upp með dálítilli
aukningu efnis hér og þar. Hlutfall innlendra frétta helst stöðugt.
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Mynd 6. Hlutfallsleg þróun efnisflokka – DV. Hér sést greinilega að þegar hlutfall
auglýsinga í DV hrapar árið 2010 er það vegið upp með fleiri innlendum fréttum
frekar en að auglýsingahlutfallið sé látið halda sér.
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Mynd 7. Hlutfallsleg þróun efnisflokka – Fréttablaðið. Hlutföllin milli efnisflokka í
Fréttablaðinu eru mjög lík milli ára og nánast þau sömu.

Talsvert ólík mynstur koma frá á þessum myndum fyrir fríblaðið annars vegar og
áskriftarblöðin hins vegar. Svo virðist sem áskriftarblöðin séu mun ragari við að skera
niður efni til að halda uppi auglýsingahlutfallinu en fríblaðið.

Samantekt og umræður
Lagt var upp með þrjár megin rannsóknarspurningar sem nokkur svör hafa fengist við.
Í fyrsta lagi var spurt um áhrif hrunsins á stærð og umfang blaðanna. Ljóst er að stóru
blöðin minnkuðu strax eftir hrunið en samdrátturinn hélt áfram hjá Morgunblaðinu á
meðan samdrátturinn stöðvaðist hjá Fréttablaðinu. Þegar horft er til lengri tíma virðist
nokkuð ólík þróum hafa átt sér stað hjá þessum tveimur blöðum, Fréttablaðið hefur
vaxið á meðan Morgunblaðið hefur verið að dragast saman. Það bendir til að aðrir þættir
en einungis efnahagshrunið hafi áhrif á stöðu Morgunblaðsins. Hugsanlegt er að þarna
komi til breytt mynstur fjölmiðlanotkunar hjá ungu fólki og ugglaust fleiri þættir. Slíkar
skýringar væru í anda niðurstaðna Bakker um að fríblöð komi ekki í stað áskriftarblaða,
heldur sé uppgangur fríblaða og hnignun áskriftarblaða frekar tvö samhliða en sjálfstæð
þróunarferli. Á sama hátt mætti því rekja uppgang Fréttablaðsins til þeirrar hagstæðu
efnahagsþróunar sem var hér á fyrsta áratug aldarinnar og fram að hruni. Sé það svo að
niðurstöður innihaldsgreiningar fyrir 2010 um að Fréttablaðið sé að ná sér aftur á strik
séu til marks um það sem gerast mun í framhaldinu gæti það verið vísbending um að
efnahags- og viðskiptalífið sé í raun að koma til á ný.
Í öðru lagi var spurt um auglýsingamagn og auglýsingahlutföll í blöðunum. Greinilegt
er að talsverður samdráttur varð í auglýsingamagni í blöðunum. Fréttablaðið varð fyrir
talsverðu höggi strax eftir hrun sem og raunar Morgunblaðið, en samdrátturinn hélt
áfram hjá Morgunblaðinu á meðan þessi þróun snerist við hjá Fréttablaðinu 2010. Engu
að síður má ljóst vera auglýsingar og auglýsingatekjur drógust talsvert saman sem mætt
var að hluta að minnsta kosti með heldur minni blöðum.
Í þriðja lagi var spurt um innihald og efnistök. Megin niðurstaðan sýnir að dagblöðin
reyna eftir megni að mæta minni auglýsingum með því að minnka blöðin þannig að
auglýsingahlutfallið haldist við þau mörk sem blöðin þurfa. Þessi mörk eru hins vegar
gjörólík milli áskriftarblaðanna annars vegar og fríblaðanna hins vegar og áskriftarblöðin
virðast mun reiðubúnari en fríblaðið til að lækka auglýsingahlutfallið hjá sér þegar
auglýsingamagnið minnkar. Viðbótarefnið sem þá kemur inn í áskriftarblöðin er hins
vegar ekki augljóslega eitthvað sem er ódýrt og fljótunnið - hjá Morgunblaðinu dreifist
þetta á hina ýmsu flokka en innlendar fréttir urðu umfangsmeiri hjá DV. Raunar vekur
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það athygli og er í samræmi við fyrri kannanir af þessu tagi, (Birgir Guðmundsson,
2007b) að ekkert blaðanna skerðir hlut innlendra frétta sem neinu nemur og þess er
greinilega gætt að þær séu langstærsti einstaki efnisflokkurinn í öllum blöðunum.
Vissulega er það álitamál hvað er mikil eða lítil skerðing í tekjum og hvað lítill
eða mikill samdráttur í framleiðslu á ritstjórnarefni. En í ljósi þessara niðurstaðna
um að flatarmál ritstjórnarefnis minnkar ekki meira en raun ber vitni þótt augljós
tekjusamdráttur hafi orðið, er e.t.v. eðlilegt að spyrja um gæði þessa ritstjórnarefnis og
um vinnuálagið á þeim sem eru að framleiða það (Bennett, 2005). Gögnin munu ekki
veita viðhlítandi svör við slíkum spurningum, en draga þó athyglina að þeim.
Í heild benda niðurstöður ennfremur til þess að skipting blaðaflórunnar í fríblöð
annars vegar og áskriftarblöð hins vegar sé gagnleg til greiningar og geti skýrt ólíka
samsetningu og áherslur í efnistökum og innihaldi.
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Skólastjórar leik- og grunnskóla á Akureyri
Bryndís Elfa Valdemarsdóttir
Sigurbjörg Rún Jónsdóttir

Þessi grein byggir á viðtalsrannsókn sem gerð var að beiðni skóladeildar Akureyrarbæjar
veturinn 2010 – 2011. Tekin voru viðtöl við 20 skólastjórnendur í leik- og grunnskólum
Akureyrarbæjar. Viðtölin fóru fram í nóvember og desember og úrvinnsla þeirra fór fram
í janúar og febrúar. Meginmarkmiðið var að skoða í hverju starf skólastjórans felst og
hvort finna megi leiðir til hagræðingar í skólakerfinu sem jafnframt geti aukið skilvirkni
sem og viðhaldið faglegu starfi. Í greininni verður fjallað um viðtalsrannsóknina og skýrt
frá helstu niðurstöðum hennar. Niðurstöður sýna að skipta megi starfi stjórnandans í
þrjú meginsvið, hann er faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og rekstrarstjóri. Dregin
er upp mynd sem lýsir því hvernig hindranir birtast stjórnandanum í starfi og mynda
togstreitu. Togstreitan hefur áhrif á allt starfsumhverfi hans þar með talið hlutverk og
væntingar. Gerðar eru miklar kröfur til skólastjórnenda í dag og í umræðum er því velt
upp hvernig rúma megi kröfurnar í starfinu miðað við þær niðurstöður sem rannsóknin
gefur til kynna.
Eitt af markmiðum skólastefnu Akureyrarbæjar er að skólar bæjarins séu sjálfstæðar
stofnanir sem beri faglega og fjárhagslega ábyrgð og leysi sjálfir sem flest viðfangsefni
sem upp koma í daglegu skólastarfi undir forystu skólastjórnenda. Þar segir enn fremur
að í góðum skólum leggi skólastjórnendur áherslu á skilvirkt og metnaðarfullt skólastarf
og góða nýtingu á skólatíma nemenda, þar sé sterk fagleg forysta og forgangsröðun
verkefna skýr og skólastjóri sé í forystu um umbóta- og þróunarstarf (Skóladeild
Akureyrarbæjar, 2006).
Kröfur til skólastjórnenda hafa breyst nokkuð í tímans rás. Auglýsingar um laus
störf skólastjóra á Akureyri frá tveimur tímaskeiðum eða árunum 1987 og 2011 sýna vel
hvaða eiginleikum er falast eftir í nýráðnum skólastjóra í dag:
Dagur 29. apríl 1987:
Skólanefnd Akureyrar auglýsir lausar stöður við grunnskólana. Staða skólastjóra
við Síðuskóla. Umsóknarfrestur til 7. maí nk. (1987).
Heimasíða skóladeildar Akureyrarbæjar: 1. júní 2011:
Staða skólastjóra við Glerárskóla á Akureyri er laus til umsóknar. Leitað er að
einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og
leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn
skólans. Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni, þar
sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.
Starfssvið: Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórnar
honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu.
Menntunarkröfur: Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla;
Framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnanna æskileg; Menntun á sviði reksturs
æskileg.
Hæfniskröfur: Frumkvæði og samstarfsvilji; Góðir skipulagshæfileikar; Hæfni í
mannlegum samskiptum; Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi;
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Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf; Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og
samskiptum; Áhugi á starfsþróun; Reynsla af starfi í skólum; Reynsla af störfum
á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun,
stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað
geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni
greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi
Glerárskóla þróast undir sinni stjórn (Staða skólastjóra við Glerárskóla á Akureyri
er laus til umsóknar, 2011).

Í auglýsingunni frá 2011 er gerð ítarleg krafa bæði um menntun og hæfni viðkomandi.
Einstaklingurinn sem ráðinn verður í starfið skal vera gæddur margvíslegum hæfileikum,
svo sem getu til að eiga frumkvæði og hafa samstarfsvilja, nýbreytni í hugsun og góðum
samskiptaeiginleikum. Þá er æskilegt að hann hafi mikla reynslu og sé bæði víðsýnn og
sveigjanlegur. Þessar kröfur speglast í niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér er til
umræðu. Skólastjórum finnst starfssvið þeirra ná yfir allt skólastarfið. Þeir eru faglegir
leiðtogar, starfsmannastjórar og rekstrarstjórar á sinni menntastofnun. Þeir telja sig bera
ábyrgð á því að takast á við allar þær hindranir sem upp koma í starfinu. Þeir telja
hlutverk sitt nokkuð skýrt og hafa ákveðnar væntingar til starfsins sem þeir gera áætlanir
um að mæta með stefnumörkun sem byggir á gildum stofnunarinnar, markmiðum og
framtíðarsýn.

Um forystu í skólum
Starf skólastjórans hefur þróast í tímans rás samfara breytingum á samfélaginu og
flóknari skólastofnunum þar sem unnið er með nemendur með ólíkar þarfir og getu og
leiðir til kennslu eru því margvíslegar (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998).
Rannsóknum á starfi skólastjórnenda ber saman um þessa þróun og þessi staðreynd hefur
kallað á spurningar sem snúa að því hvernig skólastjórnendur gegna forystuhlutverki
sínu og hvernig starfsumhverfi þeirra er.
Það er misjafnt eftir stjórnunaráherslum skólastjóra, nemendunum og markmiðum
skólans í hvað skólastjórar verja tíma sínum. Skólinn er flókin stofnun í stöðugri þróun
þar sem nemendur og kennarar tengjast flóknum böndum og áherslur stjórnunarinnar
skipta máli fyrir skilvirkni starfseminnar (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998).
Forysta skólastjórnenda snýst um það í hvað tímanum er varið og hve lengi hverju
verkefni er sinnt (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Samkvæmt Ragnar F.
Ólafsson og Júlíu K. Björnsson (2009) er tíma skólastjóra almennt varið að mestu við
innri stjórnun (starfsmannamál, reglur, skýrslur, fjármál, stundatöflu o.s.frv.) Vinna við
námskrá og verkefni tengd kennslu taka um helmingi minni tíma.
Forystuhlutverk skólastjórnenda má greina í fjölmarga þætti sem rannsakendur
nefna og skilgreina á margvíslegan hátt (Avolio, 2007; Pitcher, 1999; Sergiovanni, 2006).
Flestum ber þó saman um að þeir skólastjórnendur sem teljast skilvirkir hafi gott lag á
að fela öðrum verkefni, þeir eru sterkir leiðtogar og framkvæma það sem þeir ætla sér
(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Skilvirkar stofnanir kalla með öðrum
orðum á sterka forystu. Það virðist hafa áhrif hvernig skólastjórinn dreifir forystu
innan skólans og hvernig hann bindur hana í formlegu stjórnskipulagi hans (Ingileif
Ástvaldsdóttir, 2009). Það er mikilvægt að stjórnendur hafi skýra framtíðarsýn og að
allir í stofnuninni hafi tekið þátt í að móta þá sýn því skólastarfið byggir á samstarfi.
Rannsóknir hafa sýnt að möguleikar til þátttöku í ákvörðunum og frelsi til ákvörðunar
um skipulag eigin starfs eru meðal þátta sem hafa áhrif á kulnun í starfi meðal kennara
(Anna Þóra Baldursdóttir, 2002). Áhrifa kulnunar getur meðal annars gætt í skólastarfinu
í heild (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002) og því er ákvörðunarfrelsi kennara hvati fyrir
skólastjórnendur til þess að fela þeim ábyrgð og þátttökurétt.
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Í erlendum rannsóknum er að finna svipaðar niðurstöður. Fólk þrífst illa í vinnu
með stefnu sem er mótuð að ofan (Olesen, Bojesen og Bramming, 2011). Yfirvöld móta
hins vegar stefnu til þess að skapa festu í samfélaginu af efnahagslegum ástæðum og
kennarar hafa oft og tíðum ekki bolmagn til að þróa þær hugmyndir áfram eða fylgja
eftir. Leiðtogahlutverkið getur því í raun verið tvíeggjað og bæði veitt stjórnendum
völd og gert þá valdalausa (Krejsler, 2011). Stjórnandi getur aldrei verið fullviss um
að samstarfsfólk sé tilbúið til þess að vinna með honum, það er að taka þátt í þeirri
stefnumótun sem hefur átt sér stað og ná því háleita markmiði sem lagt er upp með. Hægt
er að gera sviðið klárt en óskir fólks og væntingar geta verið allt aðrar en stjórnandans.
Ekki er hægt að skilja persónu kennarans/starfsmannsins og vinnuna í sundur. Markmið
samstarfsfólksins, það sem það brennur fyrir og óskir þess um persónulega þróun þurfa
því að vinna saman (Krejsler, 2011). Óvissan, það sem er óráðið, er því það sem þarf að
takast á við í forystuhlutverkinu í stað þess að eltast við fyrirframgefnar hugmyndir um
útkomu ákveðins verkefnis (Olesen, o.fl.; Krejsler, 2011).

Aðferðafræði
Sú viðtalsrannsókn sem hér verður greint frá var unnin veturinn 2010-2011 í tengslum
við endurskoðun á stjórnkerfi leik- og grunnskóla Akureyrarbæjar. Eins og áður hefur
komið fram var meginmarkmiðið að skoða starf skólastjórans og jafnframt að kanna
hvort mögulegt væri að tryggja fjárhagslegan ávinning án þess að skerða það faglega
starf sem fram fer í leik- og grunnskólum bæjarins. Rannsóknarspurningin var því þessi:
„Í hverju felst starf skólastjóra, hverju má breyta og hvernig, til að tryggja fjárhagslegan ávinning án
þess að skerða faglegt starf skólanna?“
Viðtölin fóru fram í nóvember og desember 2010. Rannsóknin náði yfir 20 skóla
á Akureyri, 11 leikskóla og 9 grunnskóla. Allir 20 skólastjórnendurnir tóku þátt í
rannsókninni, 4 karlmenn, allir stjórnendur í grunnskóla, og 16 konur. Jafnframt var
formlegt viðtal tekið við fræðslustjóra og leikskólafulltrúa. Spurningarnar voru að
mestu leyti bundnar við starfssvið skólastjórans en áhersla var lögð á eftirfarandi þætti
í spurningarlistanum: menntun og reynslu, starfssvið stjórnandans, hlutverk og væntingar, staðblæ
og menningu, upplýsingar um stoðþjónustu, samskipti við aðrar skólastofnanir og fjármál og rekstur.
Þeir skólastjórar sem rætt var við komu frá, Brekkuskóla, Flúðum, Giljaskóla,
Glerárskóla, Hlíðarskóla, Holtakoti, Hríseyjarskóla (sem er bæði leik- og grunnskóli),
Iðavelli, Kiðagili, Krógabóli, Lundarseli, Lundarskóla, Naustaskóla, Naustatjörn,
Oddeyrarskóla, Pálmholti, Síðuseli, Síðuskóla, Sunnubóli og Tröllaborgum.
Þar sem um er að ræða viðtalsrannsókn var rannsóknaraðferðin eigindleg. Notuð
voru opin og óstöðluð viðtöl í rannsókninni. Gagnaöflun fólst aðallega í viðtölum og
vettvangsathugunum auk ítarlegrar greiningar á fyrirliggjandi gögnum frá skóladeild.
Hafa ber í huga að í rannsókninni var eingöngu rætt við skólastjóra en ekki aðra
stjórnendur eða starfsfólk. Upplýsingar sem koma fram um verksvið annarra stjórnenda
koma því aðeins frá skólastjórum.
Við úrvinnsluna sáu rannsakendur smám saman að hægt væri að draga upp ákveðna
mynd af starfsumhverfi stjórnandans sem lýsir í megindráttum hvernig hlutverk hans
og væntingar til starfsins togast á við þær hindranir sem upp kunna að koma í starfinu.
Togstreita hefur áhrif á allt starfsumhverfi stjórnandans þar með talið hlutverk og
væntingar.

Niðurstöður
Skólastjórinn kemur að mörgum þáttum í starfi sínu á degi hverjum. Þrjú meginsvið
standa upp úr og undir þau fellur allt starf sem snýr að stjórnun skólans. Skólastjórinn
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er faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og fjársýslumaður (rekstararstjóri). Flestum
viðmælendum þykir hlutverk sitt og ábyrgðarsvið alveg skýrt.
Faglegur leiðtogi
[...]það er alltaf togstreita þarna á milli vegna þess að... ég meina stjórnandinn
hann á jú að vera, hann er leiðtoginn, hann á að vera sýnilegur, hann á að vera
hlustandi, hann á að heyra hvað fólkið er að spá og spekúlera og hann á að greina
aðstæður og umhverfið og vera tilbúinn að ganga inn í málefni og allt það en á
sama tíma þá á hann líka að skila alls konar gögnum frá sér og hann á að skila
skýrslum og hann á að gera þetta og hann á að gera hitt og þetta eru óteljandi
verkefni þannig að mér finnst... það er alltaf togstreita þarna á milli.

Skólastjórinn er í forsvari fyrir stefnumótun og áætlanagerð í sínum skóla.
Viðmælendur eru sammála um að kröfur hafi aukist varðandi þennan þátt þótt ekki
vilji þeir skorast undan að vinna faglega og móta skólum sínum stefnur og skýrari
verkferla. Helsta hindrunin er hins vegar að finna tíma með öllum til að sammælast,
taka ákvarðanir og upplýsa fólk en það er skólastjórans að sjá um að upplýsingastreymið
sé í lagi. Þá er innleiðing nýrra vinnubragða og verkferla sem tengist faglega starfinu
á ábyrgð skólastjórans. Skólastjórnendur sitja einnig flestir samráðsfundi ýmiss konar
með sínu fólki, bæði hvað varðar innra og ytra starf. Skólastjórnendur töldu sig flestir
hafa mikil samskipti við nemendur og foreldra en fæstir fylgjast hins vegar með því
hvernig kennslan fer fram í bekkjum. Leikskólastjórar eru hins vegar meira á ferðinni í
sínum skóla og sýnilegri nemendum. Niðurstöður sýndu einnig að dagur skólastjórans
fer í það að gera sviðið klárt, það er að skapa þannig aðstæður að starfsfólk geti leyst vel
af hendi þau verkefni sem því eru falin. Sumir töluðu um að þeir væru einhvers konar
þjónustustjórar og þá sérstaklega í leikskólunum þar sem skólastjórarnir virtust vera
með fleiri mál á sinni könnu sökum þess að þeir eru eina fólkið í skólanum sem ekki
er bundið yfir börnum. Í grunnskólum taka deildarstjórar þunga af starfi skólastjórans
og þá sérstaklega í málum er varða nemendur, hins vegar virðast allir skólastjórnendur
koma að þegar um erfið mál innan skólans er að ræða. Skólastjórnendur skilgreindu
leiðtogahlutverk sitt mjög skilmerkilega út frá því faglega starfi sem þeir eru að fást við.
Að sama skapi voru þeir sammála um að það hindri faglegt leiðtogahlutverk þeirra að fá
ekki fólk með sér í starfið af ýmsum ástæðum sem fjallað verður um hér á eftir.
Starfsmannastjóri
Það sem mér finnst skemmtilegast er að höndla með manneskjuna, en það er líka
erfiðast því það tekur toll af manni og það er í rauninni svolítið skrítið að þetta
mannlega samspil skuli vera mest ógnvekjandi, það er svona þessi línudans.

Starfsmannastjórnunin er fyrirferðamesti þátturinn í starfi skólastjórans, hann
er jafnframt sá þáttur sem veldur mestu álagi og tekur mestan tíma. Enn fremur er
starf skólastjórans oft „reddingar“ og „þeytingur“ og má stundum líkja honum
við „þjónustustjóra“ það er að segja að stjórnandinn sér um bjargirnar og „ýtir frá
truflunum“ þannig að starfsfólkið geti unnið. Skólastjórnendur segjast hafa yfirumsjón
með starfsmannamálunum á sinni stofnun. Þeim er ofarlega í huga að starfsfólki líði
vel og að góður staðblær sé á vinnustaðnum. Starfsmannamálin snúast um allt frá
mannaráðningum til skipulags og útdeilingar á verkefnum. Það var skólastjórnendum
sem tóku þátt í rannsókninni sérstakt áhyggjuefni að samsetning mannauðsins er
ekki alltaf ákjósanleg. Skólastjórnendur telja of stóran hóp kennara vera að skila of
litlum árangri og of lítinn hóp vera að skila framúrskarandi árangri. Þá telja þeir sig
hafa stuðning af teymum og deildarstjórar geti skapað rými fyrir meiri skilvirkni.
Starfsmannastjórnunin tekur langmestan tíma af starfi skólastjórnandans og það er ljóst
að mannlegi þátturinn reynir verulega á stjórnandann í starfi því hann vill vera nálægur
og sýnilegur og jafnvel að veita liðsinni í persónulegum málum starfsfólks. Þessi þáttur
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birtist þó á mismunandi hátt í skólastigunum eftir því hvaða vandamál er við að etja.
Til að mynda tekur nálægðin milli starfsfólks á leikskólum mikinn tíma frá skólastjórum
þar en í grunnskólunum þarf jafnvel að eiga við stífni og fleira sem tengist kynslóðabili.
Aftur birtast því hindranir í starfi stjórnandans sem þarf að takast á við og baklandið
riðlast jafnvel vegna þessara hindrana.
Rekstur
Ég verð að sinna fjármálunum af því að það er krafa á það, það er enginn annar
sem sinnir þeim. En ég reyni að nota sem minnstan tíma í þau en það tekur tíma
stundum en minna þess á milli.

Stjórnendur gera minnst úr þeim þætti í starfssviði sínu sem fellur undir fjármál og
rekstur engu að síður tala þeir um mikla pappírsvinnu sem skila þurfi af sér. Almennt
veldur þessi vinna stjórnendum ekki miklu álagi og flestir tala um að ákveðin rútína sé
komin á þessi verkefni og yfirleitt taki þau ekki mjög langa tíma. Það geta þó komið
tarnir eða tímabil þar sem umfangið er meira. Rekstrarlegi þátturinn snýr að mestu að
fjárhagsrammanum og rekstri. Stjórnendur segja þá vinnu geta tekið ákveðinn tíma en
hún sé unnin í mikilli rútínu og hægt sé að fá góða aðstoð. Helstu hindranir í rekstrarlega
þættinum tengjast skorti á fjármagni.

Mynd 1. Línudans stjórnandans

Á mynd 1 er búið að ramma inn starfsumhverfi skólastjórans. Þrjú helstu starfssvið
skólastjórans eru tilgreind lengst til vinstri og hefur þegar verið fjallað um þau. Fyrir
miðju myndarinnar eru þættir sem birtast sem hindranir í daglegu starfi og stjórnandinn
telur sig einnig ábyrgan fyrir að takast á við. Hindranir þær sem skólastjórnendur
tilgreindu eru helstar; fjarvera starfsfólks, mannauður stofnunarinnar, ytri kröfur sem
eru gerðar og fjármagnsskortur. Lengst til hægri á myndinni er að finna hlutverk og
væntingar stjórnandans sem er hans persóna og endurspeglast í öllu hans starfi.
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Hindranir
Skólastjórnendur telja helstu hindranir vera fjarveru eða forföll ýmiss konar, þar á
meðal tíð veikindi af ýmsum ástæðum og „skreppur“ starfsfólks. Skólastjórnendur segja
þennan þátt mynda mikið álag í starfinu og kalla á forgangsröðun. Þetta er línudans,
púsl, reddingar og skapar tímaskort. Flækjustigið í stofnuninni eykst þegar samanlögð
fjarvera af ýmsum ástæðum er tíð.
Í öðru lagi kom fram hjá stjórnendum að mannauðurinn myndar einnig hindranir í
starfi stjórnandans. Til verða múrar í stofnuninni, veggir vegna mismunandi samsetningar
starfsmannahópsins, sjálfstæðis skólanna og þekkingarmúrar. Kynslóðabil, hefðir og
stífni hafa áhrif á framgang þeirrar stefnu sem skólastjórnandinn hefur lagt upp með og
þarna þarf einnig að eiga við mannlega þáttinn.
Í þriðja lagi má nefna ytri kröfur sem gerðar eru til skólastarfsins. Þar falla
undir kjarasamningar, stefnumótun ýmiss konar, skýrslur, áætlanagerðir og fleira.
Skólastjórnendur segja þetta dynja á þeim og birtast sem hindrun. Skortur er á
samráðstímum í leikskólum til að mæta þessum kröfum og svara þeim og í grunnskólum
vantar fólk sem hefur tíma og getur axlað ábyrgð til að taka að sér verkefni. Hér reynir á
lagni og útsjónarsemi af hálfu stjórnandans. Allir þessir þættir mynda togstreitu og hann
leitast við að finna jafnvægi.
Fjármagnsskortur er síðasta atriðið sem birtist skólastjórnendum sem hindrun í
starfi. Þeir telja með öðrum orðum að sársaukamörkum sé náð og að ekkert svigrúm sé
til staðar til þess að tryggja fjárhagslegan ávinning. Þeir telja sig ekki geta mætt kröfum
um endurmenntun starfsfólks, þá skortir fólk í verkefni og afleysingar og frítakan sem
á sér stað þegar fólk hættir að fá greidda yfirvinnu verður spírall sem erfitt er að vinda
ofan af.
Í hlutverki og væntingum sem er að finna lengst til hægri á myndinni birtast
persónulegar áherslur stjórnandans sem hann ber einnig ábyrgð á. Þar birtist framtíðarsýn
hans og þær leiðir sem hann notar til að smita þessari sýn áfram til starfsmanna sinna. Þar
birtist metnaður stjórnandans fyrir hönd nemenda og starfsfólks og ábyrgð stjórnandans
til að fylgja eftir stefnu og gildum skólans. Metnaðurinn felst í hinu faglega sjálfstæði, að
útskrifa nemendur sem fullgilda þjóðfélagsþegna og að þeim líði vel. Vellíðan fólksins er
skólastjórnendum ofarlega í huga og þeir telja fólkið vera límið í stofnuninni.
Starfsumhverfi stjórnandans lýsir í megindráttum hvernig hlutverk hans og væntingar
til starfsins hafa áhrif á og togast á við þær hindranir sem upp kunna að koma í starfinu.
Stjórnandinn er ábyrgur fyrir því að finna jafnvægi milli einstakra þátta sem koma fram
í þessum hindrunum og stýra togstreitunni sem gengur bæði upp og niður á milli þeirra
verkefna í starfssviðinu sem hann þarf að sinna.
Öll þessi atriði mynda togstreitu sem birtist í mannlega þættinum, öllum verkefnum
sem þarf að skila og faglega starfinu sem þarf að halda gangandi. Það þarf að ná
markmiðum en á sama tíma að halda fólki rólegu. Togstreitan er þess valdandi að það
má lítið hrófla við einum þætti í myndinni til þess að annar hreyfist til.
Sóknarfæri
Samkvæmt skólastjórnendum er svigrúm til einhverra breytinga innan skólakerfisins og
þar má finna ákveðin sóknarfæri.
Skólastjórnendur sjá ekki fyrir sér sameiningu leikskóla og grunnskóla. Það kom fram
að litið er á leikskólann sem þjónustustofnun meðan grunnskólinn er menntastofnun.
Grunnskólastjórar sjá minna tækifæri í samstarfi. Grunnskólastjórnendur telja sig hafa
lítinn áhuga á leikskólastiginu og öfugt, þeir bera við þekkingarleysi og samstarf hugnast
skólastjórnendum frekar við þá menntastofnun sem er stigi ofar, það er leikskóli við
grunnskóla og grunnskóli við framhaldsskóla. Samstarfið þykir skólastjórnendum hins
vegar af hinu góða og telja nauðsynlegt að hafa það formlegt. Grunnskólastjórnendur
sjá hins vegar ekkert í vegi fyrir því að læra af leikskólanum, þeir vilja grípa það besta,

130

Línudans stjórnandans
svo sem byrjendalæsi, teymiskennslu og fleira. Í hnotskurn þá sjá skólastjórnendur
frekar fyrir sér sameiningu við stofnun á sama stigi og telja að minni einingin geti ávallt
blætt fyrir sameiningu við þá stærri.
Í öðru lagi kunna stjórnendur að meta það sjálfstæði sem skólarnir hafa og vilja
halda karaktereinkennum skóla sinna. Það gætir nokkurrar hræðslu við að skólarnir
tapi séreinkennum sínum og faglegu sjálfstæði við sameiningu. Skólastjórnendur hafa
fengið nokkuð frjálsar hendur við að þróa skólana og móta sýn og þeir telja að seint
náist fullkomin sátt meðal gamalgróinna skóla. Þeir telja þó hægt að miðstýra einstökum
verkefnum en hafa ber í huga að yfirsýn og nálægð geti tapast. Þeir benda á að ýmislegt
sé mögulegt að gera án þess að skerða sjálfstæði og faglegt starf, til dæmis sameiginleg
innkaup og fleira þess háttar. Umfram allt segja stjórnendur að fara skuli hægt í breytingar
og stíga varlega til jarðar. Þeir óska eftir því að allir óvissuþættir séu skoðaðir áður en
ákvarðanir séu teknar.

Umræður og lokaorð
Þegar starfssvið skólastjórans er rannsakað kemur skýrt fram að mestur hluti tímans fer
í starfsmannastjórnun það er að segja mannlegu málin. Það kemur fram að það er erfitt
fyrir stjórnandann að útdeila verkefnum á hinn almenna starfsmann. Í því sambandi má
velta fyrir sér hvort hægt sé eða hvort þörf þyki á að skýra betur hlutverk bæði stjórnenda
og starfsfólks. Þrátt fyrir mikla fagmennsku í starfi og metnað fyrir hönd skólanna þá
er misjafnt hvaða stjórnunarstíl skólastjórar nota. Flestir eru að ,,púsla“, ,,dekka“ og
,,redda“ hlutunum, sumir eru að ,,sullast“ í öllu og aðrir ,,gera sviðið klárt“. Sumir fylgja
erindisbréfinu meðan aðrir ,,vita af því“. Það er ljóst að í daglegu starfi skólastjórnandans
eiga sér stað fjölmargar óvæntar uppákomur og áætlun og væntingar stjórnandans
um hvern dag geta aldrei verið í fullkomnu samræmi við það sem úr honum verður.
Starfsumhverfið er flókið, síbreytilegt, oft snúið og óútreiknanlegt. Ýmsar spurningar
vakna: Er tilefni til þess að rýna í forystuhlutverk stjórnandans og móta skýra stefnu um
það hverju hann á raunverulega að sinna? Er hægt að dreifa verkefnum enn frekar og
auka samvinnu á milli skóla eða þarf að útnefna verkefnastjóra, losa út fólk, sem getur
tekið að sér verkefni sem þarf að vinna til þess að faglegt starf innan skólanna verði
skilvirkara og fjármagn betur nýtt? Á einhver annar að sinna forystuhlutverkinu? Eða
ennfremur: Hvernig tekst stjórnandanum að finna jafnvægi, að takast á við togstreituna?
Hvernig tekst stjórnandanum að slökkva eldana?
Togstreitan í hinu flókna starfsumhverfi sem er í skólunum kallar á það að leitað sé
tækifæra í stofnuninni, samstarfsfólki og samstarfsstofnunum. Ganga á út frá hverdegi
skólastjórnenda eins og hann er, hvernig dagurinn hefst á samblandi mikilvægra
ákvarðana sem þarf að taka í hendingskasti, truflunum, símtölum, vandamálum sem þarf
að leysa o.s.frv. (Ratner, 2011). Hvernig er með öðrum orðum hægt að vera hvetjandi,
nýjungagjarn og skapandi meðan einnig þarf að slökkva elda innan stofnunarinnar?
Svarið við rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með er að fjárhagslegan
ávinning er ekki hægt að tryggja án þess að skerða faglegt starf nema með því að skoða
heildarmyndina og taka með í reikninginn ,,línudans“ stjórnandans. Við tilfærslur eða
breytingar á stjórnkerfi skólanna þarf því að horfa á heildarmyndina, skýra starfssvið
stjórnenda og tengsl milli innri og ytri þátta.
Stjórnendur minnast á breytt samfélag, metnaðarleysi foreldra fyrir hönd barna
sinna, aukið vinnuálag í samfélaginu og að skólinn sé á undanhaldi í forgangsröðuninni.
Bundnar eru vonir við að agastefnur skili tilætluðum markmiðum og að með þeim
náist betri samvinna við heimilin. Stjórnendur hafa mikinn metnað fyrir hönd nemenda,
einhverjir lýsa hins vegar yfir áhyggjum af sjálfsmynd þeirra og kalla á að samfélagið
allt sameinist um velferð og uppeldi barnanna. Helsta áskorun stjórnenda snýr að
vellíðan fólksins og óháð daglegu amstri þá er það þessi vellíðan sem brennur mest
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á stjórnandanum. Hann vill að starfsfólki og nemendum líði vel í skólanum og þegar
út í lífið er komið. Verkefni skólastjórans ætti því að snúast um hina síbreytilegu flóru
samferðarfólks hans. Það er rétt hjá þeim félögum Berki Hansen og Smára Sigurðssyni
að starfsmenn þurfi að taka þátt í mótun stefnu til að gera hana að sinni og að skilvirkir
stjórnendur séu jafnan þeir sem hafi skýra sýn. En það er samt sem áður nauðsynlegt
eins og skólasamfélagið er í dag að öðlast skilning á slökkvistarfinu, það er þeim
hindrunum sem þarf að mæta, því sem á sér stað í daglegu skólastarfi og horfa á það sem
eðlilega þróun í stefnumótun með starfið (Ratner, 2011). Leggja ætti áherslu á að stefna
skólans rúmist í ,,slökkvistarfinu“ og kalla eftir sveigjanleika skólastjórnenda án þess að
þeir hafi yfirnáttúrulegan hæfileika til þess að vera síbreytilegir, framkvæmdaglaðir og
stefnumiðaðir í hugsun (Ratner, 2011).
[...] mitt aðalverkefni það er að börnunum mínum, kennurunum mínum og
foreldrunum líði vel, að þau séu sátt og að þau séu örugg hér.
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Skólabókasöfn á krepputímum
Brynhildur Þórarinsdóttir

Í flestum grunnskólum landsins er bókasafn þar sem nemendur geta leitað sér upplýsinga,
unnið verkefni, komist í tölvur og tímarit og síðast en ekki síst fundið sér bækur að lesa.
Þar að auki virka mörg skólasöfn sem félagsmiðstöðvar þar sem börnin geta sest niður,
spilað og spjallað þegar þau hafa lausa stund.
Tilvist skólasafnanna var tryggð með grunnskólalögum árið 1974 (lög nr.
63/1974) en starfsemi safnanna hefur orðið æ umfangsmeiri á sl. árum vegna
vaxandi áherslu á upplýsingamennt (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2007; Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011a). Skólasöfnin geyma því lykilinn að upplýsingalæsi
jafnt sem menningarlæsi og lestraránægju nemenda. Það er í anda Stefnuyfirlýsingar
UNESCO/IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions,
1999) um skólasöfn þar sem upplýsingalæsi, læsi og lestraránægja kallast á. Bókakosturinn
er þó enn sem fyrr grunnstoð skólasafnanna; á skólasafninu eiga nemendur að geta
fundið bækur hvort sem er til heimildanotkunar eða yndislestrar.
Á undanförnum misserum hefur hvað eftir annað verið dregið í efa að skólasöfnin
geti mætt lestraráhuga nemenda vegna samdráttar í bókakaupum. Kristín Steinsdóttir,
kennari, barnabókahöfundur og formaður Rithöfundasambandsins ritaði ádrepu í
Fréttablaðið 22. mars 2011 undir yfirskriftinni „Hjartað tekið úr sambandi“. Titillinn
lýsir vel áhyggjum höfundar af stöðu skólasafnanna sem hún nefnir hjarta hvers skóla.
„Bókaþjóðin gæti sín“, skrifaði Kristín Helga Gunnarsdóttir, barnabókahöfundur, í
Fréttablaðið 2. apríl 2011 og fullyrti að vegið væri að lestrarþroska grunnskólabarna.
Starfsfólk bókasafna lýsti líka yfir áhyggjum en þann 10. mars 2011 sendi Upplýsing,
félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, bréf til menntamálaráðherra til að hvetja
hann til að grípa strax í taumana og koma í veg fyrir niðurskurð til skólasafna
landsins (Ríkisútvarpið, 2010). Tæpu ári fyrr eða í maí 2010 stofnaði Félag íslenskra
bókaútgefenda skólasafnasjóð með það að markmiði að vekja athygli á þeim „gríðarlega
niðurskurði sem orðið hefur á framlögum til bókasafna grunnskólanna um allt land“
(„Tíu skólabókasöfn“, 2010). „Skólabókasöfnin eru hornsteinar lestrarhvatningar
íslenskra barna en þau hafa orðið hart fyrir barðinu á niðurskurði að undanförnu,“ sagði
í yfirlýsingu frá félaginu (Félag íslenskra bókaútgefenda, 2010b).
Eftirfarandi rannsókn var gerð í þeim tilgangi að varpa ljósi á umfang þess niðurskurðar
sem víða var vísað til í fjölmiðlum án þess að tölur lægu fyrir. Markmiðið var að draga
upp mynd af ástandinu í skólasöfnum landsins og þeirri þróun sem varð á árunum
2008-2011. Söfnin sem valin voru til þátttöku eiga það sameiginlegt að hafa fengið styrk
við fyrstu úthlutun úr skólasafnasjóði Félags íslenskra bókaútgefenda. Þetta úrtak nær til
skóla í öllum landshlutum og í ólíkum sveitarfélögum, bæði skóla með sérstakt skólasafn
og skóla þar sem bókasafnið er samþætt almenningsbókasafni staðarins. Opinber
umræða um laka stöðu skólasafnanna hafði verið talsverð þegar rannsóknin fór í gang
og því var búist við því að niðurstöðurnar leiddu í ljós að söfnin hefðu orðið illa úti
frá hruninu mikla 2008. Það sem renndi stoðum undir þessa tilgátu var að ákvæði um
skólasöfn voru tekin úr grunnskólalögum 2008 þannig að sveitarfélögin höfðu óvænt
svigrúm til að skera niður í þessum hluta skólastarfsins.
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Bakgrunnurinn: Skólasöfn - inn og út úr lögum
Ákvæði um skólabókasöfn var í grunnskólalögum frá því þau voru fyrst sett, 1974, og til
ársins 2008. Í 25. grein fyrstu grunnskólalaganna (Lög nr. 63/1974) stóð að í skólahúsi
skyldi auk kennslurýmis gera ráð fyrir „aðstöðu fyrir nemendur milli kennslustunda,
snyrtiherbergjum, skrifstofu og vinnuherbergjum skólastjóra og kennara, bókasafni,
aðstöðu til heilsugæslu, íþróttaiðkana, almennrar félagsstarfsemi í þágu nemenda
og annars þess, er lög þessi gera ráð fyrir.“ Bókasafnið hélt stöðu sinni í lögum um
grunnskóla þrátt fyrir ýmsar breytingar á þeim. Þannig endurómar 19. grein laga nr.
66 frá 1995 greinina frá 1974 nema bókasafnið er komið framar í röðinni, strax á
eftir kennsluaðstöðu fyrir allar námsgreinar. Nánar var kveðið á um skólasöfnin í 54.
grein laganna þar sem segir: „Í hverjum grunnskóla skal vera skólasafn. Skólasafn er
eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu og skal búnaður safnsins varðandi húsnæði,
bókakost, önnur námsgögn og starfsfólk taka mið af því...“ (Lög nr. 66/1995).
Í grunnskólalögum sem gildi tóku 2008 (lög nr. 91/2008) voru aftur á móti engin
ákvæði um skólasöfn. Í svörum á heimasíðu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins
er þetta skýrt með því að kveðið sé á um það í lögunum að grunnskólahúsnæði og
skólalóðir skuli uppfylla þær kröfur sem almennt eru gerðar í lögum um vinnuvernd og
aðalnámskrá grunnskóla. Ákvæði um skólasöfn séu í kafla aðalnámskrár um upplýsingaog tæknimennt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Greinar um skólasöfn voru
bæði felldar út úr lögum um grunnskóla og framhaldsskóla og ekki var heldur fjallað um
upplýsingaþjónustu við nemendur í lögunum frá 2008 (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008).
Grunnskólalögin voru endurskoðuð enn á ný á þingi vorið 2011 og þegar fyrstu drög
að nýrri gerð þeirra var kynnt var skólasöfn hvergi í þeim að finna. Talsverðar umræður
og blaðaskrif áttu sér stað á vormisseri 2011 um stöðu og horfur skólasafnanna, eins
og fyrrnefndar blaðagreinar bera vitni um. Þegar Katrín Jakobsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra lagði fram frumvarp til nýrra grunnskólalaga 11. apríl 2011
hafði ákvæðið um skólasöfn verið endurvakið í 20. grein þess: „Í öllum grunnskólum
skal gera ráð fyrir skólasafni eða tryggja með öðrum hætti aðgang nemenda að þjónustu
slíks safns sem skal vera upplýsingamiðstöð fyrir nemendur og kennara. Það skal búið
bókum og nýsigögnum auk annars safnkosts sem tengist námsgreinum og námssviðum
aðalnámskrár grunnskóla“ (Þingskjal 1290 - 747 mál, 2011; Síðar lög nr. 91/2011).
Ráðherra skýrði breytingarnar og tengdi þær nýjum aðalnámskrám þar sem skólasöfnin
gegndu mikilvægu hlutverki: „Skólasöfn eru mikilvægur liður í því að skapa öflugt
námssamfélag í hverjum skóla“ (Þingskjal 1290- 747 mál, 2011).

Skólasöfn í aðalnámskrá
Brottnám skólasafna úr grunnskólalögum 2008 var varið með því að starf safnanna væri
tryggt í aðalnámskrá. Í þágildandi aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið,
2007) er enginn almennur kafli um skólasöfn og ekki er getið skólasafna í almenna
hluta námskrárinnar. Sé litið í eldri aðalnámskrár fá skólasöfn einungis sérumfjöllun í
aðalnámskrá 1989. Sérstakur kafli um skólasöfn var felldur út úr aðalnámskránni 1999
og hefur ekki farið inn síðan (Kristín Hildur Thorarensen, 2011).
Í almennum hluta nýrrar aðalnámskrár grunnskóla sem gildi tók 1. ágúst 2011 er ekki
heldur sérstakur kafli um skólasöfn. Skólasöfnin eru þó nefnd þar en í 8. kafla um inntak
og skipulag náms, undirkafla 8.2. um námsgögn segir: „Skólasöfn gegna lykilhlutverki
við að skapa skilyrði til að þroska og efla skilning nemenda á eðli upplýsinga og gagna
sem þeir þurfa að hafa aðgang að í námi sínu og stuðla að frumkvæði og sjálfstæðum
vinnubrögðum.“ Skólasafnsfræði er nefnd í kafla 8.5. um viðmiðunarstundarskrá sem
liður í upplýsinga- og tæknimennt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a).
Skólasöfnin fá þó meira vægi í aðalnámskrá en hér segir en meginumfjöllun
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um þau hefur verið undir upplýsinga- og tæknimennt. Gildandi aðalnámskrá fyrir
upplýsinga- og tæknimennt er frá 2007. Þar er sagt að nemendur eigi að kynnast og
læra á skólasafn frá upphafi skólagöngunnar. Skólasafnið leggur í raun grunn að árangri
nemenda í upplýsingamennt og menningarlæsi. Strax í fyrsta bekk eiga nemendur að
koma reglulega á skólasafnið, þeir eiga að læra að finna bækur, læra um meðferð bóka
og læra að fá lánaðar bækur. Nemendur á miðstigi eiga til að mynda að hafa fengið
reglulega lánaðar bækur og önnur gögn á skólasafninu sem styðja nám og lesskilning
og hafa mótað lestrarvenjur og þekkingarleit til framtíðar, þeir eiga jafnframt að þekkja
nokkuð til helstu íslenskra og erlendra barnabókahöfunda og verka þeirra (Aðalnámskrá
grunnskóla, upplýsinga og tæknimennt, 2007). Í íslenskuhluta aðalnámskrár 2007 segir
auk þess að nemendur þurfi að hafa aðgang að fjölbreyttu lestrarefni og öðrum gögnum
á skólasafni. Á skólasöfnum eigi nemendur að geta nálgast lesefni í samræmi við þroska
og lestrargetu hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007).

Aðferð og gögn
Grunnskólar landsins eru 175 þegar þetta er ritað í ágúst 2011 (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011b) og í mörgum eða flestum þeirra er skólasafn eða
bókasafn sem rekið er í samstarfi við almenningsbókasafn. Söfnin sem valin voru til
þátttöku í rannsókninni voru 9 af þeim 10 söfnum sem hlutu styrk úr Skólasafnasjóði
Félags íslenskra bókaútgefenda í fyrstu úthlutun sjóðsins, vorið 2010. Um tilviljunarúrtak
var að ræða því skólarnir voru dregnir út í beinni útsendingu á Rás2 þegar úthlutað
var úr sjóðnum („Tíu skólabókasöfn“, 2010). Þetta úrtak var valið í rannsóknina þar
sem skólarnir eru fjölbreyttir; misfjölmennir og dreifast um allt land. Styrkurinn frá
bókaútgefendum gaf auk þess færi á að setja fjárhagsstöðu safnanna í samhengi með því
að kanna hvaða máli 30 þúsund krónur hefðu skipt hvert safn. Skólarnir sem styrk hlutu
eru Brekkubæjarskóli á Akranesi, Brekkuskóli á Akureyri, Grunnskólinn í Borgarnesi,
Lundarskóli á Akureyri, Lækjarskóli í Hafnarfirði, Melaskóli í Reykjavík, Myllubakkaskóli
í Reykjanesbæ, Barnaskóli Norðfjarðar, Grunnskóli Bolungarvíkur og Öskjuhlíðarskóli
í Reykjavík. Ákveðið var að geyma umfjöllun um skólasafn Öskjuhlíðarskóla þar sem
staða og bókakostur skólasafna sérskóla er efni í sjálfstæða rannsókn.
Tekin voru símaviðtöl við starfsfólk safnanna í maí/júní 2011. Meðal annars var
spurt hvort breytingar hefðu orðið á safninu frá 2008, bæði hvað bókakaupafé og
starfshlutfall varðar og í framhaldi af því hvort og hvernig breytingarnar hefðu komið
niður á nemendum. Spurst var fyrir um innkaup á nýjum barna- og unglingabókum
á árunum 2008-2011, rithöfundaheimsóknir og hvort starfsfólkið teldi sig upplifa
breytingar á lestrarvenjum nemenda. Loks var grennslast fyrir um hvernig 30 þúsund
króna styrkurinn hefði nýst safninu.

Niðurstöður
Viðmælendur höfðu allir velt stöðu skólasafnanna fyrir sér og myndað sér skoðun á henni.
„Það er þannig í skólunum að bókasafnið er hornreka,“ varð einum viðmælendanna að
orði. „Það eru nánast engir peningar til,“ sagði annar og bætti við: „Ef söfnin eru skorin
svona svakalega niður líður ekki langur tími þar til þau verða hvorki fugl né fiskur. Á
sama tíma er læsi gert mjög hátt undir höfði í nýjum aðalnámskrám. Þetta stangast á.“
Þriðji viðmælandinn hafði eftirfarandi orð um ástandið: „Kannski gat maður lifað eitt ár
við mikla skerðingu en ekki lengur. Krakkar eru eins og við, vilja það nýjasta.“
Viðmælendur staðfestu allir að mikill niðurskurður hefur orðið á bókakaupafé
skólasafnanna frá árinu 2008. Söfnin sem um ræðir máttu flest glíma við 50% niðurskurð
og þaðan af meira fyrst eftir hrun en ekkert safnanna hafði endurheimt fyrri upphæðir
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til bókakaupa þegar rannsóknin var gerð. Þannig höfðu skólar með 400-500 nemendur
um það bil 600-800 þúsund krónur til bókakaupa árið 2008 en innan við helming þeirrar
upphæðar árið 2009. Svo dæmi séu tekin var bókakaupafé eins safnins lækkað úr 715
þúsundum í 332 þúsund og á öðrum stað úr 658 þúsundum í 237 þúsund milli áranna
2008 og 2009. Harkalegastu dæmin voru annars vegar safn sem hafði 700-800 þúsund
krónur til bókakaupa – og jafnvel allt að milljón árið 2008 og næstu ár á undan, eins og
safnkennarinn orðaði það, en fékk aðeins 50-60 þúsund krónur árið 2009. Hins vegar
safn sem hafði 700-800 þúsund krónur en fékk ekkert (núll krónur) það ár. Það safn
hafði á ný fengið fé – en aðeins 400 þúsund krónur – árið 2010. Í sumum tilvikum er
þrýst á um enn meiri sparnað og þannig sagðist einn viðmælandanna hanga á fénu sem
hann hefði eins og hundur á roði.
Þegar starfsfólk safnanna var spurt hvernig það hefði hagrætt í innkaupum voru
svörin að sama skapi samhljóða. Mun minna var keypt af „hefðbundnum“ barnabókum,
það er bókum til yndislestrar í öllum þeim söfnum sem þátt tóku í rannsókninni. Fram
kom í svörum viðmælendanna að þeim þætti þessi þróun áhyggjuefni. Einn þeirra
orðaði það svo: „Við getum ekki keypt yndislestrarbækur nema í mjög litlum mæli.
Við erum að reyna að byggja upp lestrarkunnáttu sem undirstöðu náms en getum
ekki haft yndislestrarbækur.“ Á öðrum stað var tekið fram að ekki hefði verið hægt að
kaupa nema 20 bækur fyrsta árið eftir hrun (það er 2009). Sá viðmælandi ítrekaði að
nauðsynlegt væri að hafa nýjustu bækurnar á safninu og í fleiri en tveimur eintökum.
Kaupa þyrfti fjögur eintök til að svara eftirspurn en biðröðin væri samt löng. „Ég vildi
geta keypt fleiri eintök af vinsælum bókum,“ sagði annar viðmælandi. „Það er oft langur
biðlisti.“ Sá þriðji sagði nemendur vera ósátta við að þurfa að bíða lengi eftir bók. „Ég
hef ekki getað keypt mörg eintök af vinsælum bókum,“ sagði hann. Viðmælandi með
langan starfsaldur nefndi að ekki hefði verið keypt ein einasta ný bók 2008-2009. Það
hefði aldrei áður gerst á hans starfsævi. Nær alls staðar var tekið fram að tímaritakaup
hefðu verið skorin niður, jafnvel með öllu eða einu til tveimur tímaritum haldið eftir og
þá yfirleitt Lifandi vísindum og Sögunni allri. Fræðslurit fyrir kennara þurftu þá að víkja
eins og önnur.
Hvað stöðugildi á söfnunum varðar birtist niðurskurðurinn með ýmsu móti. Á
einum stað var staðan á safninu minnkuð um 20%, á öðrum um 25%. Á fleiri en einu
safni hafði aðstoðarstaða verið lögð niður en einn svarandinn tók þó fram að þess í
stað réttu skólaliðar hjálparhönd þegar þeir hefðu lausa stund. Einn viðmælandi hafði
minnkað starfshlutfall sitt að eigin frumkvæði. Á nokkrum stöðum hafði opnunartími
safnsins verið skertur um einn til einn og hálfan tíma á dag í kjölfar skerts starfshlutfalls.
Einn viðmælandinn sagðist sleppa því að taka sér hádegismat og hafa opið án hlés til
þess að börnin fengju sambærilega þjónustu og áður.
Þótt viðmælendur hefðu allir þurft að draga saman í starfi safns síns með einhverjum
hætti lýstu þeir flestir yfir stuðningi við sitt fólk innan skólans, eða eins og einn vildi að
fram kæmi: „Ég vorkenni bara mínum yfirmanni hér sem vill hag safnsins sem mestan.“
Annar lýsti skiliningi sínum á stöðunni og tók fram: „Ég er svo jákvæð, finnst svo gaman
í vinnunni.“ Sá þriðji sagðist þurfa að beita mikilli útsjónarsemi en „kannski hafði maður
gott af þessu, maður gat keypt það sem maður vildi áður.“ Þessi jákvæðni í garð starfsins
birtist með ýmsu öðru móti, til dæmis í því að viðmælendur nýttu frítíma sinn til að
fara á bókamarkaði og finna ódýraran bókakost fyrir safnið sitt. Nokkrir viðmælendur
réttlættu jákvæð viðhorf sín með því að annars staðar hefði starfsfólkið tekið á sig enn
meiri niðurskurð, eins og þessi ummæli sýna: „Ég veit um skóla í Reykjavík þar sem
enginn er á safni, kennarar bjarga sér sjálfir en nemendur geta bara farið ef kennari er
með. Gögn týnast þegar ástandið er svona. Þetta er [nefnir skólann]. Ástandið er líka
dapurt í [X]skóla, ég þekki þar til. Málunum er bara reddað, margir kennarar koma inn
og enginn er í stöðu á safninu. Það verður aldrei gott eða vitrænt starf úr því. Svo veit
enginn hvar neitt er, þetta er náttúrlega hálfpartinn kómískt.“
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Niðurstöðurnar benda til þess að nemendum sé ekki síður annt um skólasafnið sitt en
starfsfólkinu og að innan raða þeirra séu einstaklingar sem standi vörð um það og leggi sitt
af mörkum til að bæta bókakostinn í hörðu ári. Þannig hafði verið haldinn fatamarkaður
í einum skólanna til að safna fyrir bókum á safnið. Niðurskurðurinn hefur enda snert
nemendur skólanna mikið að mati viðmælendanna. Sérstaklega var árið 2009 nefnt sem
erfitt gagnvart nemendum, eða „bókalausa árið“ eins og einn lýsti því. Sami viðmælandi
sagði nemendur hafa kvartað og að þeir hefðu áhyggjur af bókasafninu sínu. Hann rakti
síðan hvernig nemandi í 10. bekk hefði skammað skólastjórann fyrir að kaupa græjur
fyrir leikfimipróf á sama tíma og ekki hefði verið hægt að kaupa bækur fyrir bókasafnið.
Fleiri en einn tóku sérstaklega fram að nemendur væru vel upplýstir um ástandið:
„Krakkarnir kvarta en eru mjög meðvituð um stöðuna. Spyrja, áttu þessa bók? Ég svara
nei, þá segja þau, nei auðvitað, það eru engir peningar til.“ Annar benti á að krakkarnir
tækju þessu af stóíski ró, þeir þekktu krepputalið af sínum heimilum. Fleiri en einn
viðmælendi nefndi að nemendur sýndu ekki eins mikla gleði við að koma á bókasafnið
og áður og tengdu það við úrvalið af nýjum bókum. Þannig notuðu tveir sambærilegt
orðalag um að það vantaði gulrótina til að fá börnin inn á safnið. Þáttur skólasafnanna
í að kynna ritstörf og bókmenntir fyrir nemendum hefur einnig verið skorinn rækilega
niður en aðeins einn viðmælandanna hafði borgað fyrir rithöfundaheimsókn frá 2008
og þá dagskrána „Skáld í skóla,“ á vegum Rithöfundasambandsins. Nokkrir nefndu að
þeir tækju á móti rithöfundum sem kæmu ókeypis og kom sama nafnið þá alls staðar
upp, Þorgrímur Þráinsson.
Viðmælendurnir voru ekki á einu máli um hvort þeir upplifðu breytingar á
lestrarvenjum barna og unglinga. Nokkrir töldu nemendur lesa sífellt minna og nefndu
þá oftar en ekki nemendur á unglingastigi. Einn varð þó var við verulega aukinn áhuga á
bóklestri og setti það í samhengi við öflugan starfsmann sem séð hefði um safnið. Enn
einn taldi komur á bókasafnið hafa aukist frá 2008 og að nemendur sæktu meira í spil og
fleira til að dunda sér við í rólegheitum.
Allir viðmælendurnir voru á einu máli um að 30 þúsund króna styrkurinn frá Félagi
íslenskra bókaútgefenda hefði skipt verulegu máli. Flestir keyptu barnabækur fyrir
styrkinn, og þrír tóku fram að þeir hefðu farið beina leið í bókabúðina og keypt nýjar,
íslenskar barnabækur eða yndislestrarbækur. „Þetta varð drjúgt því við erum með 20%
afslátt hjá Eymundsson,“ sagði einn viðmælendanna sem keypti nýjar barnabækur eftir
íslenska höfunda fyrir börnin. Á einum staðnum voru hins vegar keyptar orðabækur, á
öðrum fræðibækur, þeim þriðja handbækur og fjórða „eitthvað varanlegt“ eða flokkur
fræði/handbóka. Í því tilfelli lagði skólinn til fé á móti til að drýgja styrkinn.

Umræða
Niðurskurður til skólasafna landsins sl. þrjú ár hefur bitnað harkalega á nemendum ef
mið er tekið af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Nemendur hafa fengið mun færri
nýja bókatitla, mátt berjast um færri eintök af vinsælum bókum og lítið séð af nýjum
tímaritum. Stöðugildi hafa verið minnkuð, opnunartími styttur og þjónusta við kennara,
t.d. í formi fræðitímarita, skert. Rannsóknin staðfestir því að skólasöfnin hafa komið illa
út úr niðurskurðinum í kjölfar efnahagshrunsins 2008.
Sú staðreynd að skólasöfnin voru ekki lengur inni í grunnskólalögum virðist
hafa breytt stöðu þeirra, að minnsta kosti virðist starfsfólk safnanna hafa fengið á
tilfinninguna að tilvist þeirra væri orðin ótrygg. Einn viðmælendanna í rannsókninni
orðaði það svo að staða skólasafnanna hefði veikst verulega með grunnskólalögum 2008.
„Við duttum út úr lögunum 2008 og það hafði ótrúleg áhrif.“ Þessi orð endurspegla
skoðanir bókasafnsfræðinga og skólastjórnenda í grunnskólum eins og þær birtast í
rannsókn Kristínar Hildar Thorarensen (2011). Viðmælendur hennar eru gagnrýnir á
lagabreytingarnar 2008 og telja brýna þörf á að skólasafna sé getið í grunnskólalögum
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og aðalnámskrám. Að öðrum kosti séu söfnin berskjölduð gagnvart niðurskurði.
Sams konar viðhorf koma fram hjá skólastjórnendum í rannsókn Siggerðar Ólafar
Sigurðardóttur (2011). Meirihluti þeirra telur að niðurskurðurinn sem á sér stað myndi
ekki koma til væru skólasöfnin í grunnskólalögum.
Ljóst er að veikari staða og skert fjármagn hvílir þungt á starfsfólki skólasafnanna en
hið sama kom fram í könnun Félags fagfólks á skólasöfnum á starfi og starfsemi safnanna
vorið 2011 (Félag fagfólks á skólasöfnum, 2011). Könnunin sýnir að starfsfólk safnanna
telur þrjú atriði vera mikilvægustu baráttumál næstu missera: Í fyrsta lagi að koma
skólasöfnum aftur í lög um grunnskóla og að skýra þátt skólasafna í aðalnámskrá um
grunnskóla. Í öðru lagi að tryggja að á skólasöfnum starfi faglært fólk með fagþekkingu
og menntun við hæfi. Og í þriðja lagi að skólasöfnunum verði tryggt nægilegt fjármagn
til að hægt sé að reka þau þannig að þau þjóni nemendum, kennurum og starfsfólki
skólanna.
Einn athyglisverðasti samnefnarinn í svörum viðmælendanna verður að teljast
áhyggjur þeirra af yndislestri grunnskólanema. Allir nefndu þeir að niðurskurður á
bókakaupafé hefði fyrst og fremst bitnað á skáldverkum ætluðum börnum og unglingum.
Einn viðmælandanna dró í efa að hægt verði að bæta læsi íslenskra grunnskólanemenda,
eins og lögð er áhersla á í nýrri aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011a) verði skólasöfnin látin svelta áfram. Viðmælendur sögðust gera sitt besta til að
halda bókum að börnum og unglingum en þeim þykir miður að geta ekki keypt fleiri
nýjar barnabækur og boðið nemendum upp á betra úrval af yndislestrarefni. Áhyggjur
viðmælenda af yndislestri nemenda má setja í samhengi við almennar áhyggjur af
minnkandi bóklestri barna og unglinga. Á undanförnum árum og áratugum hafa
lestrarvenjur grunnskólanema breyst töluvert, til að mynda dró lengi vel úr yndislestri
þeirra (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig
Margrét Karlsdóttir, 2009) og íslenskir nemendur voru undir meðaltali Evrópuþjóða
hvað yndislestur varðar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010).
Nýjustu tölur benda til þess að lestraráhugi íslenskra grunnskólanemenda sé að taka við
sér en áhuginn mældist meiri árið 2009 en árið 2003 (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009).
Þess ber að geta að sú könnun er gerð vorið 2009 þegar aðföng skólasafnanna eru enn
með besta móti.
Lestrarhvatning er veigamikill þáttur í starfsemi skólasafnanna og mikilvægt er
að þau stuðli að yndislestri nemenda (Kristín Hildur Thorarensen, 2011). Samkvæmt
Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA (IFLA, 1999) er læsi kjarninn í þjónustu skólasafna
og ber þeim að efla lestur með því að stuðla að áframhaldandi ánægju barna og unglinga
af lestri þannig að þau verði virkir notendur bókasafna í framtíðinni. Skólasöfn eru
jafnframt sögð frumskilyrði fyrir sérhverja langtíma stefnumörkun um læsi, menntun,
aðgengi að upplýsingum sem og efnahagslega, félagslega og menningarlega þróun.
Hér á landi hefur einmitt verið unnið að stefnumörkun um læsi sem er einn af sex
grunnþáttum í kjarna þeirrar menntastefnu sem sett er fram í nýrri aðalnámskrá 2011
(Katrín Jakobsdóttir, 2011).
Það hlýtur því að vera nauðsynlegt að bókakostur skólasafnanna sé í takt við tímann,
höfði til nemenda og hvetji þá til lestrar. Ef söfnin níu í þessu úrtaki eru dæmigerð
fyrir skólasöfn landsins er ljóst að samdráttur í innkaupum safna landsins á nýjum
barnabókum hefur verið gríðarlegur á sl. árum. Á sama tíma og þessi mikli niðurskurður
varð á bókakaupafé til skólasafnanna hækkaði verð á barnabókum um 28%. Ný íslensk
barnabók fyrir 10-12 ára lesendur kostaði að jafnaði 2.890 árið 2007 en 3.690 árið 2010
(Félag íslenskra bókaútgefenda, 2007, 2010). Til að halda í við verðlagsþróun hefði
bókakaupafé því þurft að hækka um 28% í stað þess að dragast saman um 50%.
Til að setja tölurnar í samhengi má reikna út hversu margar barnabækur fást fyrir
meðalniðurskurð á safni í 400-500 barna skóla, eða um 350 þúsund krónur. Lauslega
áætlað hefur hver skóli af þessari stærð keypt 100 færri barnabækur á hverju ári
síðastliðin þrjú ár en næstu ár þar á undan. Sé verðlagsþróunin tekin með í reikninginn
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vantar þennan meðalskóla 125-130 bækur upp á að eignast sama fjölda bókatitla árið
2010 og árið 2007. Það er því ljóst að samdráttur í sölu barnabóka sem eingöngu stafar
af niðurskurði til skólasafna landsins samsvarar þúsundum bóka á ári síðastliðin þrjú ár.
Ástandið var sýnu verst árið 2009 þegar skólasöfnin keyptu nær ekkert af nýjum barnaog unglingabókum ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar. Barnabækur sem
komu út þetta tiltekna ár hafa í einhverjum tilfellum ratað inn á skólasöfnin síðar þar
sem starfsfólk þeirra er iðið við að nýta bókamarkaði til bókakaupa. Flestir viðmælendur
sögðust þó nýta takmarkað bókakaupafé til að kaupa nýjasta efnið hvert ár í stað þess að
vinna upp þau ár sem „töpuðust“.
Ástandið virðist verra hvað unglingabækurnar varðar, þær nýjustu voru varla keyptar
fyrst eftir hrun og þá í fáum eintökum og á einum stað bitnaði nær allur niðurskurðurinn
á unglingunum. Sá sem þar varð fyrir svörum varði þetta val með því að unglingarnir
læsu miklu minna en yngri börnin og tækju því minna eftir því ef þeir fengju ekki nýjar
bækur. Á móti má segja að unglingabækur tilheyra þröngum lesendahópi eða 8.-10.
bekk, þótt stundum teygi yngri börn, einkum stelpur, sig í unglingabókahillurnar. Hafi
lesefni fyrir unglinga verið skorið við nögl sl. þrjú ár er ljóst að stór hópur unglinga
hefur lokið grunnskóla án þess að fá neitt nýmeti að lesa við sitt hæfi. Unglingar eru
auk þess sá hópur sem niðurskurður í tímaritakaupum bitnar harðast á en rannsóknir
hafa sýnt að unglingar, sérstaklega unglingsstúlkur, sækja mikið í tímarit (Andrea G.
Dofradóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2006).
Þótt starfsfólk skólasafnanna sé yfirhöfuð jákvætt telur það sig ekki geta starfað
innan svona þröngs ramma til langtíma. Orð viðmælandans sem sagði bókasafnið
vera hornreka í skólunum eru lýsandi fyrir upplifun starfsfólksins eins og hún birtist
í þessari rannsókn. Það hefur áhyggjur af afleiðingum langvarandi fjárskorts; óttast að
söfnin „verði hvorki fugl né fiskur“. Í svörum viðmælenda kom fram að talsvert er um
sögusagnir og óstaðfestar fréttir af hræðilegu ástandi á skólasöfnum landsins. Segja má
að fólk réttlæti það að það skuli ekki sjálft berja í borðið og krefjast aukins fjár með
því að benda á þá sem starfa við enn lakari kost. Svo skal böl bæta að benda á eitthvað
annað, eins og Megas söng.
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Að rannsaka merkingu hugtaks:
Landslag og upplifun almennings
Edda R.H. Waage

Í bók sinni Landslag er aldrei asnalegt lýsir Bergsveinn Birgisson því þegar heimspekimaður
einn kemur í Geirmundarfjörð og hittir fyrir nokkra trillukarla í plássinu. Þeir taka tal
saman og svo fer að einn þeirra spyr hver sé tilgangurinn með því að læra heimspeki:
Heimspekimaðurinn horfði íbygginn í gaupnir sér drykklanga stund, líkt og hann
vildi virkilega vanda svarið, en sagði svo: Ég veit ekki um aðra, en ég er að læra
heimspeki til að skilja heiminn betur.
Þá var það svoleiðis að sumir litu upp til fjalla og sáu hvað hafði leyst mikinn
frera úr giljum í hlýindunum, aðrir litu út á fjörð og sáu hvar brotnaði í báru innan
við sker og því ekkert sjóveður, og síðan litu Ebbi og Bensi hvor á annan, síðan
báðir á heimspekimanninn og annar sagði: Hvað er það vinur sem þú skilur ekki?
(Bergsveinn Birgisson, 2003, bls. 19).

Þetta snilldarlega textabrot gefur kost á minnst tvenns konar túlkun: Annars vegar að
trillukarlarnir, í sínum afmarkaða veruleika, hafi ekki forsendur til að skilja heimspekilega
ástundun og vangaveltur. Hins vegar að heimspekimanninum, í leit sinni að skilningi á
heiminum, yfirsjáist hið augljósa sem blasir við allt í kring. Snilld textans er svo fólgin
í mótsögn þessara tveggja túlkana sem og þeim sannleika sem hvor um sig hefur að
geyma.
Sumt liggur einfaldlega í augum uppi án þess að sérstakra útlistana sé þörf. Skortur á
skilgreiningum þarf því ekki að þýða að skilningi manna sé ábótavant. Þvert á móti kann
djúpstæð þekking að vera til staðar á ákveðnum fyrirbærum þessa heims, án þess að sú
þekking hafi endilega verið færð í letur. En stundum krefjast aðstæður þess að kafað sé
í vitundina, þekkingin dregin fram, svo að skilgreina megi fyrirbærið. Þá kann líka að
koma í ljós að ekki er alltaf allt sem sýnist.
Umfjöllunarefni þessarar greinar er aðferðafræði fyrirbærafræðilegra rannsókna í
mannvísindum, sem hafa það einmitt að markmiði að leiða í ljós þá merkingu sem
fólgin er í upplifun fólks af veröldinni (Moustakas, 1994). Með umfjölluninni er
ætlunin að varpa ljósi á hvernig heimspekilegt sjónarhorn fyrirbærafræðinnar, og þá
sérstaklega forskilvitlegrar fyrirbærafræði Husserls (sjá t.d. Husserl, 1999), á þátt í mótun
rannsóknarferils slíkra rannsókna. Í ljósi þess umfangs sem slíkt verkefni kynni að taka
á sig, sem og þess orðaramma sem hér er gefinn, mun ég afmarka umfjöllun mína við
hugtakið frestun (έποχή) og það hvernig frestun stýrir gagnaöflunarferlinu. Til að færa
þessa umfjöllun í efnislegan búning tek ég dæmi úr fyrirbærafræðilegri rannsókn innan
mannvistarlandfræði þar sem hugtakið landslag var tekið til skoðunar. Markmið þeirrar
rannsóknar var að leiða í ljós þá merkingu sem almennt er lögð í landslagshugtakið
meðal almennings á Íslandi. Rétt er þó að taka fram hér í upphafi að niðurstöðum
þessarar rannsóknar verða ekki gerð skil að þessu sinni, heldur er skyggnst á bak við
rannsóknarferlið út frá ofangreindum forsendum. En áður en að því kemur skulum við
huga að hinni fyrirbærafræðilegu nálgun.

141

Edda R.H. Waage

Fyrirbærafræðin og aðferðirnar
Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem kom fram í byrjun 20. aldarinnar og er
upphafsmaður hennar jafnan talinn Edmund Husserl (1859-1938). En rétt eins og
allt annað varð fyrirbærafræðin ekki til í tómi, heldur má rekja tilurð hennar til eldri
hugsuða sem Husserl mótaðist af. Jafnframt má líta svo á að hún spretti upp úr
jarðvegi vísindanna, eins og þau voru á þeim tíma, og Husserl var gagnrýninn á. Ýmsir
heimspekingar hafa síðan tekist á við verk Husserls og haldið kyndli fyrirbærafræðinnar
á lofti og um leið mótað áherslur hennar (Smith, 2010; Zahavi, 2008). Í rannsókn minni
á íslenska landslagshugtakinu eru það þó einkum hugmyndir Husserls (1980) sem ég
sæki til.
Eins og orðið gefur til kynna fæst fyrirbærafræðin við fyrirbæri, sem samkvæmt þessum
hugmyndum stendur fyrir það sem ber fyrir vitund mannsins í upplifun hans á heiminum
(Björn Þorsteinsson, 2009; Zahavi, 2008). Eitt megineinkenni fyrirbærafræðinnar er
einmitt það að hún beinist að mannlegri upplifun og gerir þannig að viðfangsefni sínu
bæði vitund mannsins og viðfang hennar, hvort sem það er af efnislegum toga eða
ekki. Fyrirbærafræðin er þannig handan bæði hughyggju og efnishyggju; hún afneitar
ekki hinum efnislega veruleika þessa heims, en um leið segir Husserl okkur að aðgengi
að hinum efnislega veruleika takmarkist við upplifun mannsins á honum. Það er sem
sé í gegnum upplifun okkar sem við öflum þekkingar á heiminum. Fyrirbærafræðileg
greining grundvallast á þessari forsendu. Aftur á móti er markmið slíkrar greiningar
að lýsa upplifuninni á fyrirbærinu og gera grein fyrir eðli hennar og formgerð. Önnur
forsenda í hugmyndaheimi Husserls er því sú að hver atburður hafi ákveðið eðli (Wesen)
sem grafast megi fyrir um. Sá galli er þó á gjöf Njarðar að þetta eðli kann að vera hulið
sjónum okkar. Þetta orsakast ekki síst af þeirri þekkingu sem haldið er að okkur og
mótar hið daglega viðhorf okkar til hlutanna. Hluti af fyrirbærafræðilegri greiningu
miðar því jafnframt að því að komast fyrir þessa þekkingu. Á þennan hátt er stefnan sett
á hina hreinu vitund mannsins sem er frjáls frá allri þekkingu. Með öðrum orðum er það
hin hreina vitund sem er vettvangur fyrirbærafræðinnar. Þar nálgumst við fyrirbærið,
þar fer greiningin fram. Þá aðgerð sem beitt er við fyrirbærafræðilega greiningu af
þessu tagi kallar Husserl afturfærslu1 (Reduktion) og er hún framkvæmd í nokkrum liðum.
Beinist hún annars vegar að vitundinni og hins vegar að viðfanginu (sjá einnig Björn
Þorsteinsson, 2005).
Í skrifum Husserls er frestun2 (έποχή) nátengd afturfærslunni og gegnir þar veigamiklu
hlutverki sem forsenda hennar og aðdragandi (Zahavi, 2008). En hvað á hann við með
þessu hugtaki? Sjálfur segir hann frestun fela í sér að gerðar séu óvirkar þær staðhæfingar
sem alla jafna eru taldar góðar og gildar; að sviga sé slegið utan um allt það sem þessar
staðhæfingar segja okkur (Husserl, 1980). Með öðrum orðum vísar frestun til þess að
öll þekking okkar á því fyrirbæri sem er til athugunar, sé kerfisbundið lögð til hliðar
og undanskilin í hinni fyrirbærafræðilegu greiningu. Á vissan hátt má þannig segja að
frestun feli í sér tilraun til efast um fullvissu okkar um heiminn (Sokolowski, 1974). En
eins og Husserl bendir sjálfur á felur fyrirbærafræðin ekki í sér neina efahyggju; hún
dregur hvorki í efa né afneitar efnislegri tilvist viðfangsins, ef svo ber undir, eða þessa
heims yfir höfuð. Og ólíkt hinum kartesíska efa þá breytir frestunin ein og sér ekki
hugmyndum okkar um viðfangið. Hún krefst þess eins að við nálgumst fyrirbærið á þess
eigin forsendum og engum öðrum. Þannig geta niðurstöður vísindalegra rannsókna til
að mynda, sama hversu trúverðugar þær eru, aldrei orðið forsenda í fyrirbærafræðilegri
greiningu. Það þýðir þó ekki að við afneitum þeirri þekkingu sem þær hafa fram að
1
2

Þýðingin afturfærsla á þýska hugtakinu Reduktion er fengin úr skrifum Björns Þorsteinssonar (2005,
2009). Enskur ritháttur er reduction.
Þýðingin frestun á gríska hugtakinu epokhé (έποχή) er sömuleiðis fengin úr skrifum Björns Þorsteinssonar
(2005, 2009). Enskur ritháttur er ýmist epoché eða epoche.
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færa. Við samþykkjum hana hins vegar ekki sem algildan sannleika, heldur sem
ákveðið sjónarhorn sem við tökum ekki afstöðu til meðan á greiningunni stendur. Með
frestuninni útilokum við þannig markvisst þá heimsmynd sem við alla jafna göngum að
sem gefinni. Þetta segir Husserl vera nauðsynlegt til að ná fram hinni hreinu vitund og
opna þannig fyrir okkur lendur fyrirbærafræðinnar.
Fyrirbærafræði í mannvísindalegum rannsóknum
Á grundvelli fyrirbærafræði Husserls hefur Moustakas (1994) þróað rannsóknarlíkan til
notkunar í mannvísindalegum rannsóknum. Samkvæmt þessu líkani mótast rannsóknin
einkum af fjórum ferlum sem Moustakas tilgreinir og sækir beint til hugmynda Husserls:
•
•

•
•

Frestun (poché), vísar til þess að fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið
eru lagðar til hliðar þannig að skoða megi fyrirbærið með opnum huga og
á þess eigin forsendum.
Fyrirbærafræðileg afturfærsla (phenomenological reduction), beinir athyglinni
að upplifun á fyrirbærinu eins og hún kemur fyrir. Upplifuninni er
lýst og dregnir fram einstakir þættir hennar þannig að merking og eðli
upplifunarinnar komi í ljós.
Ímynduð tilbrigði (imaginative variation), hafa það markmið að leiða í ljós
formgerð upplifunarinnar, eða hin algildu skilyrði hennar, á grundvelli allra
þeirra tilbrigða sem má hugsa sér í tengslum við viðfangið.
Samantekt (synthesis), er lokaskrefið en hún samanstendur af samþættingu
þeirrar lýsingar sem gefin var á upplifuninni og þeirra formgerða sem
einkenna hana, þannig að úr verður samræmd lýsing á hinu hreina eðli
upplifunarinnar og fyrirbærinu í heild.

•
Þessi fjögur ferli móta allt verklag rannsóknarinnar, hvort sem er við undirbúning,
gagnaöflun, eða meðhöndlun og greiningu gagnanna. Í bók sinni gerir Moustakas ítarlega
grein fyrir rannsóknarferlinu í heild og því hvernig þessi ferli stýra hinum verklegu
aðferðum. Hefur þessum aðferðum verið beitt með góðum árangri við rannsóknir á
hugtökum sem hafa beina tilvísun í upplifunarheim fólks (sjá Bailhe, 1996; Conceiçao,
2006; Moerer-Urdahl og Creswell, 2004).
Fyrirbærafræðileg greining á heimspekilegum forsendum er þannig fyrirmynd
fyrirbærafræðilegra rannsókna í mannvísindum, eins og þeim sem Moustakas fjallar
um. Frestunin gegnir þar veigamiklu hlutverki enda má segja að hún sé eitt af
megineinkennum slíkra rannsókna. Um leið er frestunin eitt þeirra atriða sem aðgreinir
slíkar rannsóknir frá öðrum sem falla innan ramma hinnar eigindlegu rannsóknarhefðar
(Moustakas, 1994). Þetta helgast ekki síst af þeirri afstöðu til þekkingarsköpunar sem
rannsakandinn tileinkar sér og heimfærir kerfisbundið á vinnu sína: Sú skýlausa krafa
að leggja meðvitað til hliðar alla þekkingu sína, sama hvaða nafni hún nefnist, í þeim
tilgangi að gera rannsókn sína eins hlutlausa og kostur er en um leið trúa viðfangsefni
sínu. Að vera opinn og tilbúinn að skoða heiminn upp á nýtt.
En þótt heimspeki fyrirbærafræðinnar sé þannig alltaf undirliggjandi er hlutverk
rannsakandans í líkani Moustakas ekki alls kostar sambærilegt starfi heimspekingsins.
Heimspekileg fyrirbærafræði felur í sér fyrstu persónu umfjöllun þar sem athugandinn
vinnur með sína eigin vitund og upplifun. Og vissulega gildir það einnig um
rannsakandann í líkani Moustakas. En þau gögn sem rannsakandinn vinnur með eru fyrst
og fremst lýsingar annarra einstaklinga á þeirra eigin upplifun. Allajafna er þessara gagna
aflað með eigindlegum viðtölum. Frestunin þarf því ekki aðeins að ná til rannsakandans
heldur einnig þeirra viðmælenda sem taka þátt í rannsókninni. Skoðum þetta atriði
betur hér á eftir þegar við skyggnumst á bak við gagnaöflunarferlið í rannsókninni á
íslenska landslagshugtakinu. Áður en lengra er haldið skulum við samt fyrst huga að því
samhengi hlutanna sem leiddi til þeirrar rannsóknar.
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Forsaga rannsóknarinnar
Hugtakið landslag er rótgróið í málvitund Íslendinga og má rekja tilurð þess líklega allt
aftur á Þjóðveldisöld, en elstu varðveittu dæmi er að finna í 13. og 14. aldar handritum
(Edda R. H. Waage, 2011). Allar götur síðan hefur landslagshugtakið verið samofið
málinu og menningunni og nú á tímum er flestum tamt að beita því í daglegu tali.
Í kringum aldamótin 2000 má segja að hugtakið hafi öðlast nýjan sess í íslenskri
menningu þegar farið var að beita því markvisst við skipulagsvinnu á náttúrusvæðum,
svo sem við gerð Rammaáætlunar (Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar, 2003) og
Náttúruverndaráætlunar (Umhverfisstofnun, 2003). Þetta aukna vægi landslagshugtaksins
í skipulagsvinnu var þó ekki bundið við Ísland, heldur endurspeglaði þær áherslur
sem uppi voru í Evrópu á þessum tíma og kristölluðust meðal annars í Evrópska
landslagssáttmálanum (Council of Europe, 2000) sem undirritaður var í Flórens árið
2000 af 18 Evrópuríkjum, þó ekki Íslandi.
En þrátt fyrir vilja sérfræðinga hér á landi til að nota landslagshugtakið með
markvissum hætti við skipulag, glímdu þeir við ákveðinn vanda. Þetta kom til dæmis í
ljós í rannsókn sem gerð var á undirbúningi Náttúruverndaráætlunar 2004–2008 (Edda
R. H. Waage og Karl Benediktsson, 2010), en þar reyndist það þrautin þyngri að innleiða
landslagshugtakið í þau vísindalegu vinnubrögð sem óhjákvæmilega er krafist í slíkum
aðstæðum. Ástæður þess voru nokkrar og misjafnlega veigamiklar. Á þessum tíma hafði
landslag enn ekki verið skilgreint í íslenskum lögum og töldu sérfræðingarnir sjálfir að
það stæði vinnubrögðum þeirra helst fyrir þrifum, sem sé að vandamálið væri fyrst og
fremst tæknilegs eðlis. Höfðu ýmsir enda óskað formlega eftir slíkri skilgreiningu (Jakob
Gunnarsson, Matthildur Kr. Elmarsdóttir, Sigurrós Friðriksdóttir og Trausti Baldursson,
2004; sjá einnig Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og
Karen Pálsdóttir, 2010).
Ákall sérfræðinga síðustu ára hefur síðan skilað þeim árangri að í nýjum Skipulagslögum
(nr. 123/2010) var landslag í fyrsta sinn skilgreint í íslenskum lagatexta. Þótt ákveðnum
áfanga virðist þannig náð vekur þessi nýja skilgreining upp ýmsar spurningar sem varða
innihald slíkra lagagreina. Sjálf samanstendur hún af afbakaðri þýðingu á texta úr
Evrópska landslagssáttmálanum og virðist eiga fátt sameiginlegt með þeirri merkingu
sem hingað til hefur verið lögð í hugtakið. Þótt niðurstöður ofangreindrar rannsóknar
hafi rennt stoðum undir þá skoðun að skilgreina þyrfti landslag sýndu þær jafnframt
að erfiðleikar við innleiðingu landslagshugtaksins voru ekki eingöngu tæknilegs eðlis,
heldur byggðu á djúpstæðum ósamrýmanleika þeirrar merkingar sem lögð var í
landslagshugtakið og svo þeirrar hugmyndafræði sem sérfræðingarnir leituðust við að
tileinka sér.
Í kjölfarið kviknaði sú hugmynd að taka hugtakið landslag til skipulegrar skoðunar
til að grennslast fyrir um þá merkingu þess sem virtist liggja orðræðu sérfræðinganna
til grundvallar. Gengið var út frá þeirri forsendu að þessi undirliggjandi merking væri
ekki einskorðuð við viðkomandi sérfræðinga, þar sem ekki virtist um lærða sýn að ræða.
Þvert á móti virtist þessi merking liggja djúpt í vitundinni. Vísa ég hér til hennar sem
menningarbundinnar merkingar, á þeirri forsendu að fólk almennt tileinki sér hana
gegnum uppvöxt sinn í íslensku samfélagi og þátttöku í menningu þessarar þjóðar, til að
lýsa ákveðinni upplifun af veröldinni. Hin menningarbundna merking einskorðast því
ekki við ákveðna hópa innan samfélagsins. Þannig varð íslenskur almenningur það þýði
sem úrtak rannsóknarinnar skyldi standa fyrir.
Sú staðreynd að hugtakið landslag hefur síðan verið skilgreint í lögum breytir
ekki þýðingu þessarar rannsóknar, því í ljósi fyrri niðurstaðna er full ástæða til að
spyrja hvort lagaleg skilgreining á íslenska landslagshugtakinu eigi að endurspegla þá
menningarbundnu merkingu sem hugtakið býr yfir, eða hvort ásættanlegt sé að styðjast
við skilgreiningar sem fengnar eru annars staðar frá. Hvort heldur sem er, þá skiptir máli
að sú merking sem almennt er lögð í hugtakið verði leidd í ljós þannig að hægt sé að taka
upplýsta ákvörðun í þeim efnum.
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Að rannsaka merkingu landslags að hætti fyrirbærafræðinnar
Sú ákvörðun að styðjast við forskilvitlega fyrirbærafræði Husserls í rannsókn á hinni
menningarbundnu merkingu íslenska landslagshugtaksins byggir á þeirri afstöðu að ég
tel hana búa yfir ákveðnu eðli, samkvæmt orðalagi Husserls. Rannsókninni er því ætlað
að leiða í ljós eðli hugtaksins og formgerð þess. Að tala um eðli hugtaka getur samt
orkað tvímælis. Sá skilningur sem ég legg hér í orðið er að eðli standi fyrir það sem sé
einkennandi fyrir hugtakið; sá kjarni hugtaksins sem ávallt er til staðar þegar því er beitt.
Þótt ég hafi undanfarin ár varið miklum tíma í að reyna að skilja þátt landslagshugtaksins
í náttúruvernd er mikilvægt að allri þeirri þekkingu sem ég hef viðað að mér eða
átt þátt í að skapa sé haldið utan við rannsóknina. Þessi þekkingarfræðilega afstaða
frestunarinnar litar allt rannsóknarferlið. Í tengslum við gagnaöflun snertir hún mótun
rannsóknarspurningar, val á viðmælendum, þá umgjörð sem viðtalinu er búin og svo
framkvæmd viðtalsins.
Rannsóknarspurningin
Í stuttu máli má segja að þær fyrirframgefnu hugmyndir sem ég hef varðandi íslenska
landslagshugtakið kristallist í þessari staðhæfingu: „Landslag er það heiti sem gefið er
fagurfræðilegum tengslum milli manns og náttúru; tengslum sem verða til við sjónræna
skynjun mannsins á veröldinni, og sem hverfast um form náttúrunnar“ (Edda R. H.
Waage, 2010, bls. 56). Með öðrum orðum að landslag sé sjónrænt, fagurfræðilegt og
náttúrulegt. Hvatinn að rannsókninni er ekki að staðfesta þessa þekkingu. Þvert á móti
vakir fyrir mér að opna fyrir frekari skilning á hugtakinu og því þarf ég að gæta þess
markvisst að láta þessi atriði ekki stýra rannsókninni. Rannsóknarspurningin tekur
mið af þessu: Hvaða merking er almennt lögð í hugtakið landslag meðal almennings á Íslandi?
Orðalagið er af ásettu ráði opið og óskilyrt. Í því felst sú einfalda (allt að því barnslega)
þrá að skilja hvað fólk er að meina þegar það talar um landslag, þar sem áhersla er lögð
á lýsingu en ekki útskýringar eða orsakasamhengi (sbr. Moustakas, 1994).
Val á viðmælendum
Frestunin birtist með talsvert öðrum hætti í vali á viðmælendum, en þar beindist hún
einkum að viðmælendunum sjálfum. Eins og gefur að skilja er ein grundvallarforsenda
þess þegar viðmælendur eru valdir til þátttöku í fyrirbærafræðilegri rannsókn að
viðkomandi hafi upplifað fyrirbærið. Alla jafna er því beitt markvissu úrtaki (purposeful
sampling) þar sem ákveðnum viðmiðum er fylgt (Creswell, 2007), samhliða hefðbundnum
lýðfræðilegum breytum til að tryggja ákveðna breidd innan úrtaksins (Moustakas, 1994).
Í þessari rannsókn var viðmælendahópurinn skilgreindur út frá aldri, kyni, menntun
og atvinnu og reynt að tryggja sem mestan fjölbreytileika í þeim efnum. Auk þess var
tekið mið af þekkingu væntanlegra viðmælenda. Birtingarform frestunarinnar í þessu
samhengi var þríþætt:
Í fyrsta lagi undanskildi ég markvisst þá einstaklinga sem telja má til sérfræðinga
í landslagsfræðum, eða sem ætla mátti að hefðu lagt sig sérstaklega eftir að kynna sér
merkingu hugtaksins innan tiltekinna fræða. Ekki vegna þess að sú þekking sé ekki góðra
gjalda verð, heldur vegna þess að það verður að teljast óraunhæft að ætla að þekking
viðmælendanna sjálfra byrgi þeim ekki sýn á hið hreina eðli fyrirbærisins (sjá Lowes
og Prowse, 2001), í þessu tilfelli þá menningarbundu merkingu sem var til rannsóknar.
Í öðru lagi taldi ég landfræðilega dreifingu viðmælenda skipta máli í ljósi þess að
mismunandi staðhættir og náttúrufar gætu mögulega haft mótandi áhrif á hugmyndir
fólks um landslag, sem og menningarlegir þættir eins og breytilegar málfarsvenjur milli
svæða. Viðmælendur skyldu því koma víða að. Í þriðja lagi krafðist umgjörð viðtalsins
þess að þegar viðmælendur mættu til leiks væru þeir óundirbúnir, þ.e. þeir áttu ekki að
hafa velt fyrir sér viðfangsefni rannsóknarinnar fyrirfram. Ætlunin var að fá fram fyrstu
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viðbrögð þeirra við viðfangsefninu í sjálfu viðtalinu og fylgja þeim síðan eftir. Þetta
þýddi að væntanlegir viðmælendur skyldu sjálfviljugir taka þátt í rannsókninni, án þess
að vita í raun um hvað hún snerist.
En þótt viðmið við val á viðmælendum væru þannig skilgreind fól valið líka í sér
ákveðna framkvæmd, nefnilega þá að hafa uppi á þeim einstaklingum sem falla innan þess
ramma sem viðmiðin segja til um og fá þá til þátttöku. Segja má að þáttur frestunarinnar
við skilgreiningu úrtaksins hafi reynst mér fjötur um fót í þessum efnum, því hvernig
aflar maður sér svo ítarlegra upplýsinga um einstaklinga að þeim fornspurðum og biður
þá síðan að taka þátt í rannsókn án þess að segja þeim um hvað hún snúist?
Eftir miklar bollaleggingar valdi ég að leita ásjár vina, ættingja og starfsfélaga í þeim
tilgangi að biðja þá að stinga upp á viðmælendum úr þeirra eigin tengslaneti. Eftir að hafa
kynnt fyrir þessum tengiliðum mínum umrædd viðmið, farið yfir uppástungur hvers og
eins þeirra, og fundið væntanlega viðmælendur sem samræmdust þeim viðmiðum sem
ég hafði sett, höfðu tengiliðir mínir samband við viðkomandi einstaklinga og föluðust
eftir viðtali fyrir mína hönd. Þær einu upplýsingar sem þeim var heimilt að veita á þessu
stigi varðandi efni viðtalsins voru að fólk yrði beðið um að lýsa upplifun sinni af ferðum
sínum um landið. Ég bað tengiliði mína sérstaklega að nefna ekki hugtökin landslag,
fegurð eða náttúra. Þessi aðferð reyndist afar vel þar sem þetta gaf mér tækifæri til að
velja saman hóp viðmælenda, á bak við tjöldin ef svo má að orði komast, sem ég taldi
endurspegla margbreytileika íslensks almennings eftir því sem kostur er í svo litlum
hópi. Þegar upp var staðið hafði ég tekið viðtal við fjölbreyttan hóp 13 einstaklinga
(mynd 1). Galli þessarar aðferðar er hins vegar sá að með því að treysta á tengiliði
missir maður valdið á upplýsingaveitu til viðmælendanna. Þannig varð ég þess áskynja í
sumum tilfellum að fyrirmælum mínum hafði ekki verið fylgt til hlítar, en þó ekki þannig
að ég teldi það koma niður á aðferðafræðinni.

	
  

Mynd 1. A) Föst búseta viðmælenda einhvern tíma á æviskeiði þeirra. B) Skipting
viðmælenda eftir kyni og aldri. C) Starfi viðmælenda er viðtölin voru tekin.

Viðtalið
Eigindlegt viðtal er vettvangur þar sem ný þekking verður til gegnum samskipti
viðmælanda og rannsakanda (Kvale, 1996). Þegar viðtal er tekið í fyrirbærafræðilegri
rannsókn beinist frestunin aftur að rannsakandanum, sem þarf að gæta þess í hvívetna
að stýra ekki viðtalinu út frá eigin þekkingu, heldur að láta upplifun viðmælandans búa
viðtalinu ramma (Moustakas, 1994). Í þessari rannsókn var viðtalið þrískipt. Byrjun
viðtalsins fólst í léttu spjalli þar sem viðmælandinn sagði mér frá bakgrunni sínum,
ferðavenjum og ýmsu því tengdu. Snemma í viðtalinu skipti ég svo um gír og bað
viðmælandann að segja mér hvað væri það fyrsta sem kæmi upp í huga hans/hennar við
að heyra orðið landslag. Skoðum eitt dæmi:
E: Mig langar að biðja þig um að segja mér hvað sé það fyrsta sem þér dettur í hug
þegar ég segi orðið landslag. Hvað dettur þér fyrst í hug?
V: Bara Vestfirðir.
E: Já.
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V: Og þá sérstaklega, hugsa ég, niðri á Rauðasandi, á leiðinni út í Skor, og svona
sem sagt. Það að vísu koma svo margir staðir upp, en þetta er alltaf einhvern
veginn heillandi staður, og Barðaströndin í heild sinni. Við höfum nokkrum
sinnum farið þetta og alltaf fengið svo gott veður. Þá verður minningin svo sterk.
Þannig að Vestfirðirnir heilla alltaf, langmest einhvern veginn. Ég veit ekki af
hverju það er.

Samkvæmt aðferðafræðinni var þetta í fyrsta skipti sem orðið landslag var nefnt í
eyru þessa viðmælanda og því lá engin skilgreining fyrir um hvað átt væri við. Það kom
þannig í hlut viðmælandans, þótt hann væri þess ómeðvitaður, að skilgreina viðfangsefni
viðtalsins. Í tilfelli þessa viðmælanda kallaði landslagshugtakið fyrst fram hugarmynd af
Vestfjörðum, og þá sérstaklega Rauðasandi. Í framhaldinu bað ég viðkomandi að lýsa
upplifun sinni af Rauðasandi og Vestfjörðum. Í kjölfarið gat ég spurt ítarlegri spurninga
um efnisatriði þeirra lýsinga. Í þessu textabroti er að finna vísbendingar um nokkur
þeirra atriða sem fram komu í lýsingu hans: heillandi, gott veður, minning. Önnur atriði sem
fram komu síðar í lýsingum þessa viðmælanda voru m.a.: fjöll, fegurð, fjölbreytni, hreinleiki,
víðsýni, eyðibyggðir. Með þessum hætti leitaðist ég markvisst við að búa viðtalinu ramma
út frá orðum viðmælanda míns hverju sinni, í stað minna eigin hugmynda, og kafa ofan
í þau efnisatriði sem þar var að finna.
Um miðbik viðtalsins lagði ég síðan spilin á borðið og greindi viðmælanda mínum
frá því að ég væri að leitast við að skilja hvaða merkingu hann/hún legði í hugtakið
landslag. Með þessu gafst viðkomandi kostur á að ígrunda fyrri orð sín, og mér að spyrja
markvissari spurninga. Hjálpaði þetta okkur báðum til að grafast fyrir um undirliggjandi
merkingu hugtaksins og við hvaða aðstæður það er notað.

Gildi frestunar við gagnaöflun í fyrirbærafræðilegri rannsókn
Að byggja empíríska rannsókn á tiltekinni heimspekistefnu felur í sér tilflutning á
hugtökum úr abstrakt veröld heimspekinnar yfir í raunverulegar aðstæður rannsakanda
á vettvangi. Þótt segja megi að texti Husserls (1980) sé sumpart tyrfinn gefur hann engu
að síður greinargóða lýsingu á þýðingu frestunarinnar í tengslum við fyrirbærafræðilega
greiningu. Þannig getur hinn mannvísindalegi rannsakandi stuðst við texta Husserls í
sinni vinnu. Rannsóknarlíkan Moustakas (1994) geymir síðan vísbendingar um nánari
útfærslu á aðkomu frestunar að rannsóknarferlinu. Eftir sem áður sýnir reynslan mér af
framkvæmd framangreindrar rannsóknar, að þrátt fyrir ítarlegar greinargerðir er útfærsla
frestunarinnar fyrst og fremst undir rannsakandanum komin. Því má segja að beiting
frestunarinnar feli í sér túlkun á erindi hennar hverju sinni. Sem hugmyndafræðilegt tæki
leggur frestunin rannsakandanum línurnar í þekkingarsköpun sinni, en um leið getur
hún torveldað gagnaöflunarferlið. Sé henni beitt í einlægni má þó segja að frestunin ljái
gagnaöflunarferlinu ákveðna festu sem eykur trúverðugleika rannsóknarinnar.
Í ýmsum skrifum um fyrirbærafræði Husserls kemur fram að eftir daga hans hafi
gagnrýnisraddir haldið upp efasemdum um tilveru hinnar hreinu vitundar, og þar með
varpað rýrð á gildi afturfærslunnar og frestunarinnar (sjá t.d. Kockelmans, 1967; Lowes
og Prowse, 2001; Zahavi, 2008). Moustakas segir á svipuðum nótum að þrátt fyrir
markvissa ástundun frestunar hafi hann aldrei komist á þann stað sem kenna má við
hreina vitund. Við komumst aldrei frá því hvernig við hugsum og orðum hlutina. Í
hans huga er gildi frestunarinnar þó óumdeilanlegt í rannsóknarferlinu því markmið
hennar og sú sjálfrýni sem hún kallar á draga verulega úr líkum þess að fyrirframgefnar
hugmyndir rannsakandans hafi áhrif á niðurstöðurnar (Moustakas, 1994).
Sjálf tel ég mig ekki hafa náð stigi hreinnar vitundar í rannsókn minni á íslenska
landslagshugtakinu. Og þar sem ég hef ekki upplifað hana á eigin skinni hef ég
enga vissu fyrir því að hún sé til. En hugmyndin um mögulega tilvist hennar held
ég að hafi gert rannsókn mína betri en ella hefði orðið. Þannig tel ég að frestunin sé
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mikilvæg í rannsóknarferli fyrirbærafræðilegra rannsókna, og að sama skapi tel ég að
fyrirbærafræðilegar rannsóknir á grundvelli frestunar hafi hlutverki að gegna.
Hverfum nú aftur til Geirmundarfjarðar og þeirrar mótsagnakenndu heimssýnar sem
þar birtist. Ég vona að umfjöllun mín hafi sýnt hvernig mannvísindaleg rannsókn sem
byggir á fyrirbærafræðilegum forsendum getur brúað bilið á milli heimspekimannsins og
trillukarlanna; hvernig beiting heimspekilegra hugtaka við rannsóknir á upplifun annars
fólks getur dýpkað skilning á hinum ýmsu fyrirbærum þessa heims.
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lífsgæðum fatlaðs fólks
Eiríkur Smith
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Sjónir stjórnvalda og almennings hafa í auknu mæli beinst að aðstæðum fatlaðs fólks á
Íslandi. Ein af ástæðum þess er að þann 1. janúar 2011 var ábyrgð á málefnum fatlaðs
fólks flutt frá ríki til sveitarfélaga. Í tilefni af tilfærslunni vann Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands viðamikla rannsókn fyrir velferðarráðuneytið þar sem er, í fyrsta sinn,
gerð tilraun til að kortleggja aðstæður fatlaðs fólks og þjónustu við það á landinu öllu.
Við, sem erum höfundar þessarar greinar, tókum bæði þátt í rannsóknarvinnunni. Í
þessari grein fjöllum við um rannsóknir af þessu tagi í öðrum löndum, kosti þeirra
og galla, gagnrýni á þær og drögum fram mikilvægi þess að rannsóknir á félagslegum
aðstæðum styðjist hvoru tveggja við eigindlegar og megindlegar rannsóknir. Í greininni
fjöllum við jafnframt almennt um þýðingu eigindlegra rannsókna á þessu sviði og um
reynslu okkar af að vinna eigindlegar rannsóknir með fötluðu fólki hér á landi.

Tilfærsla á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga – Ísland
og önnur Norðurlönd
Tilfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga hafði verið beðið í talsverðan
tíma. Tillaga um slíka tilfærslu var upphaflega sett fram sem ákvarðandi skref í
stefnumótun tveimur áratugum fyrr með lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og
þegar yfirfærslan loks átti sér stað höfðu fimm sveitarfélög þegar stýrt þjónustunni
„til reynslu“ í ein 15 ár. Áætlanir um flutning þjónustunnar voru því fyrir margt löngu
komnar fram og spurningin aðeins hvenær af honum yrði. Þegar lögin um málefni
fatlaðra voru sett árið 1992 var litið til þess sem var að gerast á Norðurlöndunum á
sama tíma til viðmiðunnar. Þar var þjónusta fyrir fatlað fólk, og í raun velferðarkerfið í
heild, að ganga í gegnum ákveðin tímamót (Hansen, Sandvin og Söder, 1996). Markmið
landanna var að ýta undir breytingar á félagslegri þjónustu sem tryggja ættu fötluðu
fólki samfélagslega aðlögun (integration) og eðlilegt líf (normalisation). Með því að færa
stjórn þjónustukerfisins til sveitarfélaganna var búist við að aðstæður fatlaðs fólks til
samfélagslegrar þátttöku myndu batna og var þar vísað til hugtaka á borð við nálægð,
tengslanet, nærsamfélag og óformleg umönnun. Stjórnunin átti að færast nær fólkinu
og vera í tengslum við aðra félagslega þjónustu sem það kynni einnig að vera að nýta
sér s.s. í skólamálum, varðandi félagslegt leiguhúsnæði, liðveislu o.fl. Þar með væri hægt
að samþætta þjónustuna betur þannig að hún tæki mið af nærumhverfi einstaklingsins,
í stað þess að senda fatlað fólk stofnanna og landshluta á milli í leit að aðstoð. Sömu
markmið eru með tilfærslunni hér á landi en þó undir annarskonar formerkjum. Á hinum
Norðurlöndunum var tilfærslan tengd lokun sólarhringsstofnana, einkum í Noregi og
Svíþjóð. Þar giltu sömu markmið og kjörorð og áttu við tilfærsluna; stjórn þjónustunnar
áttu að vera sem næst fólki, hún átti að fara gegnum þeirra tengslanet og gera það að
virkum þátttakendum í sínu nærsamfélagi. Tilfærslan hér á landi átti sér stað við aðrar
aðstæður og er ekki eins tengd hugmyndafræðilegri þróun í málaflokknum eins og var
á Norðurlöndunum. Þar var tilfærslan nátengd andófi gegn innilokun fatlaðs fólks á
sólarhringsstofnunum, lokun slíkra stofnana og kröfu um jafnrétti til samfélagsþátttöku
og eðlilegs lífs. Þrátt fyrir að málaflokkurinn hafi ekki verið fluttur til sveitarfélaganna
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fyrr en í janúar 2011 þá hefur yfirfærslan legið í loftinu um árabil. Þessi „bið“ hefur að
margra mati haft neikvæð áhrif á stefnumótun og framþróun í málaflokknum (sjá t.d.
Láru Björnsdóttur, 2010).
Síðastliðið haust birti Ríkisendurskoðun (2010) úttekt á því hvernig þjónustu fyrir
fatlað fólk væri fyrir komið hér á landi. Þar kom m.a. fram að ekki lægi fyrir „formleg
samþykkt heildarstefna fyrir málaflokkinn“, „eftirliti með starfsemi þjónustuaðila [væri]
ófullnægjandi“, og að lokum að „tryggja [þyrfti] að unnt [væri] að meta mögulegan
ávinning af flutningi málaflokksins“ (bls. 5.). Þegar nær dró að væntanlegum flutningi
ákvað Félagsvísindastofnun, í samvinnu við Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum og
Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, að gera ráðuneytinu tilboð um að annast
úttekt á stöðu fatlaðs fólks og þjónustunni um það leyti sem tilfærslan ætti sér stað.
Tilgangurinn var að geta metið faglegan ávinning að þremur árum liðnum. Úttektin sver
sig í ætt við norrænar rannsóknir á félagslegum aðstæðum (no. levekår – sæ. livsvillkor)
fatlaðs fólks og sækir í brunn svokallaðra lífsgæðarannsókna sem eru framkvæmdar víða
um lönd. Á Norðurlöndunum gegna slíkar rannsóknir mikilvægu hlutverki í opinberri
stefnumótun. Vægi þeirra jókst ekki síst á þeim tíma sem löndin gengu í gegnum
breytingar á þjónustukerfinu. Þessum rannsóknunum er m.a. ætlað að veita upplýsingar
sem styðja stjórnvöld til að ná markmiðum sínum í málefnum fatlaðs fólks, halda uppi
virku eftirliti með þjónustunni og meta afleiðingar af ákvörðunum sem eru teknar um
málaflokkinn, þ.e. þeirra þriggja þátta sem Ríkisendurskoðun tiltekur í sinni úttekt.

Rannsóknir á félagslegum aðstæðum og lífsgæðum fatlaðs fólks
Síðastliðna tvo áratugi hefur verið ör þróun í rannsóknum á félagslegum aðstæðum
(living conditions) og lífsgæðum (quality of life) fatlaðs fólks. Þróunin þessara rannsókna
helst í hendur við opinbera stefnubreytingu ríkja í þjónustu við fatlað fólk, oft á tíðum
við hina svokölluðu afstofnunarvæðingu (deinstitutionalisation) sem miðar að því að veita
fötluðu fólki félagslegan stuðning úti í samfélaginu í stað vistunnar á stofnunum og
stuðla að samfélagslegri aðlögun (Tideman og Tøssebro, 1996). Hún fylgir þó einnig
þeim alþjóðlegu umskiptum sem orðið hafa á skilningi á fötlun, þar sem áherslan er
lögð á að uppræta hamlandi aðstæður í lífi fatlaðs fólks, koma í veg fyrir samfélagslega
aðgreiningu, viðhalda almennum mannréttindum, stuðla að valdeflingu, og auka
almenna vitund um líf fatlaðs fólks. Grunnmarkmið rannsóknanna er að nema og
meta árangur og afleiðingar stefnubreytinganna og veita sýn á aðstæður fatlaðs fólks
á hverjum tíma (Söder, 2004; Tøssebro og Kittelsaa, 2004). Þar er litið til þátta á borð
við aðgengi að almennri heilbrigðis- og félagsþjónustu, aðstæður sem fötluðu fólki eru
búnar til menntunnar og þátttöku á almennum vinnumarkaði, efnahagslegar aðstæður
og ráðstöfun á eignum, samskipti við fjölskyldu og samfélag, kringumstæður á heimili,
tækifæri til að njóta afþreyingar og félagslífs, hversu öruggt fólk er í sínu nærumhverfi,
virðingu fyrir réttindum fatlaðs fólks og rétti þeirra til sjálfsákvörðunar o.fl. sambærilega
þætti (Schalock, 1994; Tideman og Tøssebro, 1996). Styrkur rannsóknanna byggist á
því að þar er leitað eftir sjónarhorni fatlaðs fólks sjálfs á eigin aðstæður og lífsreynslu
(Goode, 1994; Schalock, Keith og Hoffman, 1990; Taylor, 1994). Upp frá því sprettur
annað, og fræðilegra, markmið þar sem rannsóknirnar eru nýttar til öðlast betri skilning
á fötlun. Þar er reynt að greina það sem hamlar fötluðu fólki í daglegu lífi, meta hvort
gæði þjónustunnar sé í samræmi við þarfir þess og réttindi, og athuga að hversu miklu
leyti fötluðu fólki er mismunað varðandi almenn lífsgæði í því samfélagi sem það býr
(Söder, 2004; Tøssebro og Kittelsaa, 2004).
Að nafninu til er um tvenns konar rannsóknarnálganir að ræða og með rætur í ólíkum
fræðigreinum. Lífsgæðarannsóknir beinast að félagslegum aðstæðum á hlutlægan hátt
en leggja jafnframt mikla áherslu á skoða persónulega þætti er varða samskipti fólks og
sálrænar aðstæður, s.s hvort fólk hafi jákvæða reynslu af nánd eða upplifi sig einmanna.
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Hins vegar hafa rannsóknir á félagslegum aðstæðum fatlaðs fólks í auknu mæli beinst
að huglægum þáttum og félagstengslum, þannig að samþætting þessara tveggja
rannsóknarnálgana er mikil og erfiðara er orðið að draga ákveðna línu á milli þeirra.
Rætur þessara rannsókna má rekja til aðferða velferðaríkja, einkum Norðurlandanna,
til þess að hafa yfirlit yfir framvindu aðgerða sem ætlað er að auka almenna velferð
í löndunum og meta stöðu viðkvæmra þjóðfélagshópa í því samhengi (Tøssebro og
Kittelsaa, 2004; Schalock, 1990). Víða um lönd, og meðal samtaka eins og Efnahagsog framfarastofnunar Evrópu (OECD) og Evrópusambandsins, eru gerðar reglulega
kannanir á ýmsu sem viðkemur lífsskilyrðum fólks í félags- og efnahagslegu tilliti. Með
þeim upplýsingum hefur verið hægt að draga upp mynd af félagslegum aðstæðum
meðal þjóða, sem nýtist til viðmiðunnar þegar mismunur milli þjóðfélaghópa er metin.
Aukinheldur, gefa þær fræðimönnum tækifæri til að sýna hvernig innviðir og uppbygging
samfélagsins móta félagslegar og efnahagslegar hindranir sem hafa áhrif á aðstæðurnar
(Mercer, 2004). Gildi rannsóknanna felst þar af leiðandi jafnframt í því að vera verkfæri
til umbóta á aðstæðum hópa sem búa við misrétti og ójöfnuð. Það er ekki síst af þeim
sökum sem fötlunarfræðin hefur í auknu mæli beint sjónum sínum að rannsóknum á
félagslegum aðstæðum og lífsgæðum fatlaðs fólks (Tøssebro og Kittelsaa, 2004). Þær
halda uppi virku eftirliti, en veita einnig nauðsynlega þekkingu sem nýtist til að leiða í
gegn framfarir í þjónustu fyrir fatlað fólk.
Til þess að svo megi verða þarf þó tvennt að vera til staðar; annars vegar pólítískur
vilji til stuðla að jafnrétti og félagslegum breytingum, og hins vegar póltískur þrýstingur
frá samtökum fatlaðs fólks til að knýja á um aðgerðir. Reynsla annarra landa sýnir að
án pólitísks vilja og þrýstings er líklegra að rannsóknirnar verði eingöngu nýttar til að fá
stöðumynd af umfangi þjónustunnar og viðhalda sátt um að fatlað fólk búi við viðunandi
aðstæður (Albrecht og Devlieger, 1999; Mercer, 2004; Prime Minister’s Strategy Unit,
2005; Söder, 2004). Til að niðurstöður rannsókna hafi pólitísk áhrif og fái pólitíska
umfjöllun virðist yfirleitt þurfa mikið átak eða andóf. Þrátt fyrir að stefna Vesturlanda
í málefnum fatlaðs fólks byggist að orði til á jafnrétti, samfélagi án aðgreiningar og
metnaði til að veita fötluðu fólki tækifæri til að lifa sem eðlilegustu lífi, þá ríkir ekki síður
sterk hefð til að líta svo á að það sé eðlileg samfélagsskipan að fatlað fólk búi við lakari
lífskjör, að þeim farnist betur í sérgreindum úrræðum og þau séu lítilmagnar sem kerfið
þurfi að sjá um að ala.

Íslenskar aðstæður og rannsóknir
Rannsókn Félagsvísindastofnunnar er sú fyrsta hér á landi sem rannsakar félagslegar
aðstæður og lífsgæði fatlaðs fólks á landinu öllu. Hún er sömuleiðis fyrsta heildstæða
kortlagningin sem leggja má til grundvallar stefnumótun og hægt er að beita í mati á
þróun innan málaflokksins og samanburði á milli ára. Þessi skortur á rannsóknum á
málefnum fatlaðs fólks bendir til þess, líkt og Ríkisendurskoðun hefur vakið athygli
á, að lítil sem enginn stefnumótun hafi verið í málaflokknum og takmarkaður áhugi
á að fylgjast með framvindu og áhrifum þess sem þar er gert. Sem dæmi má nefna þá
„tilraun“ að láta nokkur sveitarfélög sjá um þjónustuna, en hún fór fram án þess að
gerðar væru rannsóknir til að sannreyna gildi þessarar breytingar fyrir fatlað fólk. Þegar
kom að tilfærslu málaflokksins í heild var eingöngu unnið kostnaðarmat á breytingunum
og staða málaflokksins ekki kortlögð fyrr en á síðustu stundu og þá að frumkvæði
háskólasamfélagsins, ekki stjórnvalda.
Sú rannsókn sem Félagsvísindastofnun hefur unnið markar tímamót varðandi
kortlagningu á lífi og aðstæðum fatlaðs fólks. Eitt af því sem þyrfti þó að gera er að bera
niðurstöðurnar saman við rannsóknir á félagslegum aðstæðum og lífsgæðum þjóðarinnar
í heild og draga þannig fram þann mun sem er á lífsaðstæðum fatlaðs fólks og þess sem
almennt gerist. Sú mismunun sem blasir við í rannsókn Félagsvísindastofnunar varðar
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ekki síst beina samfélagslega þátttöku innan helstu stofnanna og sviða samfélagsins,
s.s. skóla og atvinnumála. Aftur á móti er erfiðara að greina mismunun í tengslum
heimilis- og fjölskyldulífs, þátttöku í félagslífi, samskiptium og félagstengslum,
sjálfræði, neysluháttum o.fl.. Eftirlit með velferðarmálum hefur verið fremur lítið en
árið 2009 hóf velferðaráðuneytið að vinnu við skilgreiningu „félagsvísa“ til að „greina
velferð, félagslegar aðstæður og heilsufar íbúa í landinu“. Í skýrslu sem birt er á vef
ráðuneytisins segir að félagsvísarnir séu fyrst og fremst „tæki sem eiga að greina hópa í
vanda“ (Velferðarráðuneytið, 2009, bls. 1). Vinna við félagsvísa af þessu tagi er ákaflega
mikilvæg en við vinnslu þeirra hefur komið í ljós að skortur á tölfræðilegum upplýsingum
um málefni fatlaðs fólks er nánast alger. Það verður að teljast bæði sérkennilegt og
ámælisvert því samkvæmt öllum venjulegum viðmiðum, innlendum og alþjóðlegum
rannsóknum, þá er hópurinn sem við skilgreinum sem „fatlað fólk“ svo sannarlega „í
vanda.“ Þar að leiðandi er afar brýnt að bæta allar tölfræðilegar upplýsingar um þennan
hóp.
Fremur en að beinast að fólkinu sjálfu þá hefur áherslan í eftirlitinu á velferðarmálum
verið á úttektir á lífskjörum, útgjöldum og umfangi velferðarþjónustunnar. Með öðrum
orðum þá hefur athyglin beinst að kerfinu og kostnaðinum við það en ekki fólkinu sem
nýtur þjónustunnar og lífi þess. Slíkt er líkleg til þess að dylja raunverulegar aðstæður
fólks og þá mismunun sem fatlað fólk býr við og draga úr gagnrýnni opinberri umræðu.
Í því ljósi er athyglisvert að sjá athugasemdir félags- og tryggingamálaráðuneytisins (nú
velferðarráðuneytisins) við ábendingar Ríkisendurskoðunar um skort á eftirliti með
þjónustunni og vöntun á samræmdum upplýsingum um málaflokkinn, þar sem bent á
að upplýsinga hafði ekki verið safnað síðan 2004 og að ársskýrslur þjónustustofnanna
hafi verið „af mjög skornum skammti og illa sambærilegar“. Ráðuneytið telur hins vegar
að það hafi haft „margvíslegt og umfangsmikið faglegt eftirlit með þjónustu við fatlaða“
(Ríkisendurskoðun, 2010, bls. 14) og vísar það til ábyrgðar sinnar sem yfirstjórnandi í
málaflokknum. Viðbrögðin benda til þess að ráðuneytið telji nægjandi að hafa yfirsýn
yfir þjónustukerfið, og gerir lítið úr skorti á grundvallarupplýsingum til að almenningur,
hagsmunaaðilar, stjórnvöld og aðrir geti áttað sig á raunverulegum aðstæðum fatlaðs
fólks og þjónustu við það.

Þörfin fyrir eigindlegar aðferðir í rannsóknum á félagslegum
aðstæðum
Allt frá upphafi rannsókna á félagslegum aðstæðum og lífsgæðum fatlaðs fólks á
sólarhringsstofnunum hafa niðurstöðurnar verið þversagnakenndar Í rannsóknunum
kemur í ljós að fatlað fólk svarar því almennt til í spurningalistakönnunum að það sé
sátt við aðstæður sínar og eigið líf þrátt fyrir að í augum annarra sé ljóst að það lifir við
hamlandi aðstæður og vanlíðan (Albrecht og Devlieger, 1999; Eriksen og Næss, 2004).
Tvær ástæður hafa einkum verið nefndar fyrir þessari skekktu sýn (Eriksen og Næss,
2004). Hin fyrri er þekkt sem „Pollyönnu - heilkennið“ meðal fræðimanna. Hún snýst
um að svarendur í spurningalistakönnunum sem búa við skert lífsgæði eigi það til að
láta sem aðstæður þeirra séu betri en þær í raun eru. Með því vilja þeir forðast að valda
öðrum áhyggjum eða beina athyglinni að neikvæðum þáttum í lífi sínu, því hugsanlega
séu aðrir sem hafi það verr. Það er þekkt staðalmynd að fatlað fólk sé jafnan ánægt,
hamingjusamt og þakklátt, og kröfuharðir einstaklingar séu álitnir frekir og erfiðir
þjónustuþegar. Í þannig umhverfi getur það verið styrkjandi fyrir sjálfsmyndina að gefa
jákvæðari mynd af sjálfum sér og aðstæðum sínum en efni standa til. Seinni ástæðan
er þekkt í sálfræðinni sem ákveðinn varnarháttur gagnvart því sem veldur andlegu álagi
og kvíða. Þegar fólk lendir í aðstæðum þar sem það upplifir sig aðgreint og hamlað fer
í gang ferli til að skilja eigið félagslega hlutverk og gefa því merkingu. Í því ferli þarf
annað hvort að horfast í augu við neikvæðar aðstæðurnar og leggja í það átak að reyna

153

Eiríkur Smith og Rannveig Traustadóttir
að breyta þeim eða sætta sig við aðstæðurnar og „læra að lifa með þeim“. Sáttin krefst
þess fólk minnki væntingar sínar til þess sem það á rétt á eða er fært um að gera.
Af ofangreindum ástæðum hafa ýmsir fræðimenn sett fram efasemdir um rannsóknir
á lífsgæðum fatlaðs fólks (Goode, 1990; Söder, 2004; Taylor, 1994; Wolfensberger,
1994). Þeir telja að niðurstöðurnar geti, og hafi, orðið að réttlætingu fyrir því að fatlað
fólk búi við aðstæður sem ófatlað fólk líti að öðru leyti á sem algerlega óásættanlegar.
Þær geta vakið þá skoðun meðal ráðandi aðila – að ef fatlað fólk er sátt við aðstæður
sínar, hvers vegna eigi þá að hrófla við þjónustunni? Í huga þeirra benda niðurstöðurnar
til þess að þjónustan sé í heild að virka. Þar með er hætta á að rannsóknirnar vinni
gegn því fræðilega markmiði að vera verkfæri til félagslegra breytinga og jafnréttis, og
styrki þess í stað þá trú að fatlað fólk hafi það gott og búi við réttlátar aðstæður. Að áliti
þessara fræðimanna liggur vandinn í aðferðinni. Hún er hönnuð til að mæla á hlutlægan
hátt afstæðan skilning fólks áaðstæðum sínum og eigin lífi. Oft eru aðstæður fatlaðs
fólks það annarlegar og aðgreindar að það er engin leið að bera þær saman við aðstæður
ófatlaðs fólks. Vissulega er hægt að draga saman upplýsingar um aðstæður á hlutlægan
hátt, s.s hvað varðar aðstöðu á heimili, eignir og atvinnu, en þegar að kemur að reynslu
fólks af persónulegri þáttum, eins og samskiptum, félagstengslum og líðan, er hætta á
að spurningalistakannanir missi marks. Þær geta aðeins með takmörkuðum hætti numið
og skilið reynslu fólks sem býr við misrétti og félagslega einangrun. Sem dæmi eru litlar
líkur til þess að fólk segi frá ofbeldi og hvers kyns misnotkun í slíkum könnunum. Má
því segja að hætta sé á að þessar rannsóknir hindri að neikvæðar lýsingar á lífsgæðum
og félagslegum erfiðleikum komi fram og þær gefi jákvæðari mynd af veruleikanum en
hann í raun og veru er (Eriksen og Næss, 2004; Söder, 2004).
Sem viðbragð við þessum takmörkunum hefur á undanförnum árum aukist til
muna að unnin séu eigindleg viðtöl samhliða spurningalistakönnunum. Þar koma í ljós
niðurstöður sem leysa að einhverju leyti þversögnina um lífsgæði fatlaðs fólks. Reynsla
rannsakenda er að eigindleg viðtöl nemi betur félagsleg vandamál og skert lífsgæði en
spurningalistakannanir (Eriksen og Næss, 2004). Þegar þátttakendum er gefið færi á
að lýsa reynslu sinni með sínum eigin orðum verður myndin af aðstæðum þeirra mun
nær veruleikanum. Þeir virðast frekar tilbúnir til að segja frá neikvæðum hliðum lífs
síns og greina frá persónulegri þáttum í opnum viðtölum. Niðurstöður úr þeim eru
fyrir vikið yfirleitt gagnrýnni heldur niðurstöður spurningalistakannananna. Eigindlegar
rannsóknir hafa af þeim sökum öðlast ákveðinn sess meðal fatlaðs fólks og aðstandenda
þeirra, sem líta á þær sem tækifæri til að koma reynslu sinni til skila (Barnes, 1992;
Ritchie og Spencer, 2002).

Eigindlegar rannsóknir á málefnum fatlaðs fólks á Íslandi
Það er reynsla okkar, eftir að hafa sinnt eigindlegum rannsóknum sem beinast að lífi og
aðstæðum fatlaðs fólks hér á landi, að þær mæti á stundum ákveðinni andstöðu ráðandi
aðila í stefnumótun og þjónustu. Gjarnan er bent er á að það beri að varast að alhæfa
um niðurstöður eigindlegra rannsókna og jafnvel gefið í skyn að þátttakendur séu valdir
með það í huga að varpa sem dekkstri mynd á þjónustuna. Væru frásagnirnar jákvæðari
mætti búast að vantraustið í garð aðferðarfræðinnar, eða okkar sem rannsakenda, væri
minna. Vandinn liggur þó einkum í því hversu litla hefð eigindlegar rannsóknir hafa
samanborið við tölfræðilegar rannsóknir. Að jafnaði taka eigindlegar rannsóknir meiri
tíma en megindlegar tölfræðirannsóknir, þær kafa dýpra í viðfangsefnið og bjóða upp
á meiri fjölbreytni í greiningu. Markmið þeirra er að skilja og skýra veruleika þess fólks
sem rannsóknin beinist að, og þær leggja áherslu á að birta sjónarhorn þátttakenda.
Aðferðirnar felast í því að stíga inn í heim fólks og nema reynslu þeirra. Sem slíkar
skýra þær frekar það sem býr að baki aðstæðum fólks og draga fram þau öfl sem móta
þær. Þeim er ekki ætlað að segja til um hversu líklegt það er fólk hafi upplifað ákveðin
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vandamál eða hversu margir hafi reynslu af misrétti, og allra síst að alhæfa um slíkt.
Vinna þeirra felst í því að draga fram það sem er lýsandi fyrir reynslu fólks og setja
saman þau brot í frásögnunum sem geta útskýrt aðstæður þeirra. Út frá þeirri mynd
sem er dreginn af frásögn viðmælendanna má finna hvar er þörf á endurbótum í
sjálfu kerfinu og framkvæmd þjónustunnar. Til að mynda kemur fram í niðurstöðum
eigindlega hluta rannsóknar Félagsvísindastofnunar á högum fatlaðs fólks við yfirfærslu
málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011) að
það reynist fötluðu fólki erfiðara að fá heildrænan stuðning ef það hefur fleiri en eina
skerðingu. Við getum ekki sagt að þetta sé reynsla allra sem um ræðir, né heldur að þessir
tilteknu þátttakendur muni ávallt eiga í erfiðleikum með að fá heildrænan stuðning,
enda er það ekki markmiðið með niðurstöðunum. Það sem tengdi á lýsandi hátt saman
þá þátttakendur sem höfðu fleiri en eina skerðingu var sú reynsla að stuðningurinn
miðaðist að jafnaði aðeins við eina skerðingu af tveimur eða fleirum. Í frásögnunum
voru einnig dæmi sem gátu skýrt ástæðuna, s.s að kerfið og þjónustumatið miðast of
mikið við þarfir fólks með þroskahömlun, úrræðin eru ekki einstaklingsmiðuð og fatlað
fólk þarf iðulega að aðlaga sig að þeim þjónustuúrræðum sem í boði eru.
Eigindlegar rannsóknir byggja á ákveðnum grunni þar sem að réttmæti og áreiðanleiki
niðurstaðnanna grundvallast af því að fá með sem nákvæmasta hætti fram þá merkingu
sem þátttakendurnir leggja í sína reynslu. Fyrsta áskorunin sem rannsakendur mæta
hvað það varðar er við val á þátttakendum. Í eigindlegum rannsóknum eru ávallt mun
færri þátttakendur heldur en í spurningalistakönnunum og marktækni þeirra ræðst
ekki af fjöldanum. Til að mynda var úrtak spurningalistakönnunarinnar í rannsókn
Félagsvísindastofnunnar 1307 manns, á meðan fjöldi eigindlegra viðtala var 30. Við val
á þátttakendum í eigindlega hlutanum var ekki stuðst við tilviljanaúrtak. Sú aðferð er
ónothæf þegar rætt er við svo lítinn hóp. Til að tryggja nægilega fjölbreytni í svo litlu
úrtaki (t.d. varðandi aldur, kyn, skerðingar, búsetuform, hvort fólk býr á landsbyggð eða
á höfuðborgarsvæðinu, reynslu af skólagöngu, atvinnuþátttöku, tómstundum og margt
fleira) er nauðsynlegt að velja þátttakendur markvisst. Ef beitt er tilviljanaúrtaki er meðal
annars hætta á að úrtakið endurspegli ekki þá fjölbreytni sem er í hópnum heldur styðjist
dreifingin við ákveðna slagsíðu í kerfinu. Sem dæmi er misskipting á dreifingu fólks með
ákveðnar skerðingar eftir landshlutum, þar sem sérfræðiþekking hefur safnast saman
á höfuðborgarsvæðinu. Tilviljanaúrtak gæti leitt til þess að rödd þeirra sem búa með
þessar skerðingar á landsbyggðinni næði ekki að koma fram. Fyrir vikið væri erfiðara að
greina þá erfiðleika sem hafa skapast með skipulagi þjónustunnar þar. Til þess að fá sem
mestan þverskurð af þeim sem njóta þjónustu reynist því best að styðjast við markvisst
úrtak, þar sem gerður er listi yfir bakgrunnsþætti sem rannsakendum þykir mikilvægt að
komi fram þannig rannsóknin birti sem víðasta mynd aðstæðunum.

Niðurlag
Gildi rannsóknar Félagsvísindastofnunnar er mikið á þeim tímamótum sem nú eru í
þjónustu við fatlað fólk. Hún leysir að talsverðu leyti úr þeim vanda sem hefur ríkt í
málaflokknum og kemur fram í úttekt Ríkisendurskoðunar. Mikilvægi hennar felst í að
hún gefur yfirgripsmikla mynd af stöðu fatlaðs fólks í íslensku samfélagi sem hægt er að
nýta við mótun nýrrar stefnu í þjónustu við fatlað fólk. Þá leysir hún jafnframt úr brýnni
þörf á aðgengilegum tölfræðiupplýsingum um aðstæður og lífsgæði fatlaðs fólks og
leitar skýringa á þeirri mismunun sem einkennir reynsluheim þeirra. Þar gegna eigindleg
viðtöl veigamiklu hlutverki, því án þeirra er hætta á að einhliða spurningalistakannanir
skorti dýpt til að gera grein fyrir flóknum veruleika fatlaðs fólks. Enda sýna erlendar
rannsóknir að slíkar kannanir varpi jákvæðara ljósi á aðstæður fatlaðs fólks og dragi úr
aðgerðum sem er ætlað að jafna stöðu þeirra í samfélaginu og styðja við mannréttindi.
Saman vinna þessar tvær rannsóknaraðferðir, megindleg tölfræði og eigindleg viðtöl,
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að því að skapa heildstæða sýn á þau lífsgæði sem fötluðu fólki eru búin hér á landi og
þá þætti sem þar hafa áhrif á. Með samanburði við rannsóknir sem unnar hafa verið á
félagslegum aðstæðum og lífsgæðum þjóðarinnar í heild má síðan með enn staðfastari
hætti sýna fram á þá mismunun sem fatlað fólk býr við á öllum sviðum daglegs lífs.
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After Katrina:

An Exploration of Structure, Identity and
Communication in the Adaptation of Hurricane
Evacuees to Texas
Erla S. Kristjánsdóttir
Sara DeTurk

I was in the Superdome for four days. Four miserable days…It was filthy. I
was sick…and they had people droppin’ dead in there. And y’all couldn’t sleep
nowhere…And the National Guard was there, but they wouldn’t help nobody.
There were little babies dying…There was a girl there with twins, and she asked
the National Guard for some water for her babies, and they told here to wait’ til
the morning.’ …They took some smoke bombs, and throw in the field, so that made
everybody run…it was chaos…they were pullin’ guns out on people.

This quote came from Carla (a pseudonym), one of half a million people who were forced
to evacuate from Louisiana to Texas when Hurricane Katrina struck New Orleans in
2005. 25,000 of these sought shelter in San Antonio (Wilson, 2006); of these, there
were approximately 20,000 still in the city five months later. Carla’s experience illustrates
not only the trauma of natural disasters and the uncertainty of displacement, but also
the role of structural forces such as government institutions.
Despite the wealth of research on migrants who travel voluntarily across cultures
(e.g. Berry, 2001, 2006; Black, 1988; Gordon, 1964; Gudykunst & Kim, 2003: Kim,
1988, 1991, 1995, 2001, 2012; Kramer, 2000; Ward, Bochner & Furnham, 2001; Ward,
2004), little is known about those who are displaced involuntarily, and virtually nothing
on people forced to relocate within their home countries. The involuntary displacement
of Americans within the United States raises a variety of questions and issues related
to adaptation. This study, therefore, seeks to contribute to cultural adaptation theory
by explicating the lived experience of persons who are involuntarily displaced in a
domestic context: namely, residents of New Orleans who evacuated to San Antonio in
the aftermath of Hurricane Katrina.

Cultural Adaptation
A growing number of people, including sojourners, immigrants and refugees, relocate
each year within the Unites States and around the globe (Kim, 2001). This underscores
the need to understand the cultural and structural factors that hinder and facilitate
transitions and reintegration both within and outside the U.S. context. The cultural
adaptation phenomenon has been researched for over 60 years and numerous studies
have been conducted across a variety of disciplines including anthropology (e.g.
Kroeber, 1948), sociology (e.g. Gordon, 1964; Portes & Rumbaut, 2001), cross-cultural
psychology (e.g. Berry, 2006), business (e.g. Black, 1988)
and communication (Kim, 1988). Much of the literature addresses (1) socialpsychological factors, (2) interaction, and (3) host culture receptivity.
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Social-psychological factors
The bulk of the social-psychological studies emphasize the migrants’ internal and
psychological feelings of adaptation Gudykunst (2005), for example, argues that
ambiguity is the primary characteristics of adaptation, and the goal of effective
intercultural communication which will lead to successful adaptation, can be obtained
by reducing anxiety and seeking information. Gudykunst, furthermore, explains that the
most effective communicators are those who are able to best manage the uncertainty
and anxiety.
Interaction
Kim (1988) claims that not until the migrants have managed to interact and communicate
successfully with their hosts are they able to meet their physical, psychological, and social
needs and goals. Kim (2012), furthermore, defines adaptation as effective interpersonal
communication between newcomers and the people in the host culture and being able
“to establish and maintain a relatively stable, reciprocal and functional relationship with
the environment” (p. 88).
When migrants enter the new environment, psychological stress arises due to the
difference between the old and new. The conflicting forces between the old and new
can create an internal disequilibrium that is manifested in “intense emotional ‘lows’ of
uncertainty, confusion, and anxiety” (Kim, 2012, p. 88). If managed successfully, the
stress compels the migrants to learn new cultural elements and unlearn the old ways
of the migrants’ culture, and consequently leads to cultural adaptation and growth.
The migrants who attain intercultural personhood have effective host communication
skills, strong psychological health and high self-esteem, whereas those who fail to adapt
successfully and thus do not attain intercultural personhood are poor communicators
and suffer from poor psychological health including “a negative self-image, low-selfesteem, low morale (and) social isolation” (Gudykunst & Kim, 2003, p. 372).
Kim (1995) mentions that there are cultures that may be more receptive toward
some migrants than others. However, Kim points out that the level of adaptation, or
how well migrants adapt to the new environment, ultimately depends on the migrants’
strength, openness, and willingness to adapt successfully to the new environment, and
how well they manage to accomplish that goal. In other words, the responsibility for
the adaptation is on the migrant. But the notion that adaptation is an interactive process
between the migrants and the environment clearly manifests that adaptation is not an
option for every cultural group. While Kim’s theory of adaptation effectively delineates
the process of many migrants, it fails to consider multiplicity, contradictions, and power
dynamics that migrants experience in the new environment (Kinefuchi, 2010).
Hurricane Katrina evacuees, for example, may not have the privilege of regularly
communicating with their hosts due to their unequal social and economic conditions,
living segregated in low-income apartment complexes and thus not being able to share
the same space with their hosts. Furthermore, research has repeatedly shown that due
to ethnicity, race and skin color, some migrants have a harder time integrating into their
new culture and can thus experience barriers such as prejudice, discrimination, and
exclusion (Berry, 1990, 2006).
Host culture receptivity
When discussing adaptation and host culture receptivity, Evanoff (2006) claims that
adjustments need to be made on both sides, recommending that “the concept of
adaptation in intercultural communication be modified to show both how sojourners
adjust themselves to their host cultures and how host cultures adjust themselves to
the presence of sojourners in their midst” (p. 4). Evanoff stresses that the newcomers
and the members of the host culture “actively negotiate the norms which will govern
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relationships between them” (p. 5). In addition, Van Acker and Vanbeselaere (2011)
point out that “[t]he meanings of heritage culture maintenance, host culture adoption
and contact engagement with the host group emerge within the relationship between
the specific immigrant and the host group…” (p. 335). Hence, in order to understand
the relationship between the immigrants and the members of the host culture, both the
immigrants’ adaptation strategies and the host members’ adaptation expectations have
to be studied Berry (Berry, 2001; Berry, Kalin, & Taylor, 1977) and Bourhis (Bourhis et
al., 1997; see Van Acker & Vanbeselaere, 2011).
The integration experiences of Hurricane Katrina evacuees, like those of
international refugees, will assumedly vary from other migrants who move voluntarily
and who have a choice where to live and work. Consequently, numerous scholars claim
that applying cultural adaptation theories when explaining the experiences of refugee
resettlement is problematic because other factors such as the particulars of history,
forced migration, resettlement and structural factors need to be taken into consideration
when examining “the ways identity is communicated and belonging is negotiated”
(Chuang, 2003; Hegde, 2000; Subervi-Vélez, 1986, 1989; Ward & Kennedy, 1999; as
cited in McKinnon, 2008, p. 411). By “structure” (following what Sewell (1992) refers to
as a semiotic conception of the term), we refer both to institutions (such as government
and media) which socialize us and allocate resources such as cultural and material capital,
and the patterning of language, beliefs, and social relations which constitutes culture and
occurs through communication. We believe not only that socializing institutions and
communication patterns shape each other (as argued by Giddens, 1984), but that they
play equally important roles in how groups of people are treated and characterized in
public discourse, and that such discourse is central to the construction and negotiation
of identity.
This study seeks to explore the lived experience of involuntary geographic
displacement in a domestic context, and to develop theoretical understanding of cultural
and structural factors that hinder and facilitate transitions and reintegration within the
U.S. context, including the ways in which identity and belonging were communicated
and negotiated for evacuees of Hurricane Katrina.
Our research questions are as follows:
1. How did evacuees who fled Hurricane Katrina experience their
displacement to San Antonio?
2. How did cultural and structural factors (such as media stereotypes,
other public discourse, and government policies) contribute to how
the evacuees were perceived and treated by the host community?
Methodology
Phenomenology was well suited to the aims of this study, because the goal of
phenomenology is to explore the lived experiences of particular persons as they reveal
underlying structural and cultural realities. It is a meaning-centered methodology which
sheds light on essential structures of consciousness while also accounting for the
standpoints of members of marginalized groups (Martinez, 2000). A phenomenological
approach was most appropriate approach to data collection and analysis because our
research questions focused on the lived experiences of members of a marginalized
group.
We began by seeking out people in San Antonio who had fled New Orleans because
of Hurricane Katrina. The San Antonio Department of Housing and Community
Development (SADHCD) referred us to the managers of apartment complexes
housing hurricane evacuees, who in turn referred us to evacuees they deemed to be in
sufficiently good mental health to participate in research interviews. These were people
receiving federal housing assistance. 1
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Five interviewees were recruited via SADHCD, two of whom were joined in the
interviews by family members. One additional participant was recruited through the
University of Texas at San Antonio. Of the eight people we spoke with, seven were
female and one was male, seven were black and one was white, and they ranged in age
from 19 to 89. One was a graduate student, one was a teacher taking time out to manage
her household and prepare to return to New Orleans, and the others were either retired,
disabled, or looking for work in San Antonio.2 Each interview lasted approximately one
and a half hour, and most were in participants’ homes in various parts of the city. The
interview questions were submitted and approved by the Institutional Review Board.
Each interview was flexible, open ended, and dialogic, and proceeded at the pace
that was comfortable for the interviewee. One evacuee, for example, asked to postpone
talking about the hurricane evacuation until she felt emotionally ready; others took time
to vent angrily about their treatment by federal authorities and local service providers.
We asked probing questions to explore apparent contradictions, in the hope that the
interview would be an edifying experience for interviewees as well as for us.
After the interviews, we took notes about our observations and feelings about
the experience, in order to recall as much as possible about the evacuees’ living
conditions and to ensure accountability to our perceptual lenses. We then transcribed
the interview tapes, changed names into pseudonyms and analyzed them according
to the phenomenological procedures of description, reduction, and interpretation
(Lanigan, 1988). The description phase is achieved by synthesizing the original data into
a cohesive narrative from the perspective of each person, written in the first person
and relying as much as possible on the interviewee’s exact words. The integrity of the
description is also contingent on the epoché, a process of attending to our own feelings
and preconceived ideas in order to account for our subjectivity as researchers. “Epoché
requires that looking precedes judgment and that judgment of what is ’real’ or ‘most
real’ be suspended until all the evidence (or at least sufficient evidence) is in” (Idhe,
1986, p. 36). We did this separately and together, critically probing our standpoints,
perceptions, and interpretations.
The second phase is the phenomenological reduction, which involves examining the
narratives for essential themes. Critical to this stage is a process of “imaginative free
variation” which implies challenging initial observations and rearranging the ways in
which one experiences the data. The researcher needs to determine “which parts of the
description are essential and which are not” (Lanigan, 1988, p. 10).
Interpretation, finally, is a third stage wherein the initial themes are reduced once again
to identify the most essential feature of the phenomenon, but also to relate the themes
to one another and to the research questions. The purpose of the interpretation phase
“is an attempt to specify the ‘meaning’ that is essential in the reduction and description
of the conscious experience being investigated” (Lanigan, 1988, p. 10). Again, we
conducted the reduction and interpretation separately and together, via e-mail, phone,
and face-to-face meetings.
Findings
Hurricane evacuees’ talk about their lived experiences of displacement revealed several
themes. Most notably, their transition was traumatic, involuntary, and characterized
by uncertainty. Their adaptation to San Antonio, moreover, was affected—mostly
negatively—by structural and cultural influences such as government, media, race
relations, and receptivity of the local culture.
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Katrina evacuees’ experience of their displacement to San Antonio
Trauma
Evacuees’ adaptation experiences were naturally shaped by their often horrific
experiences in New Orleans in the aftermath of the hurricane. For most, their move to
San Antonio was sudden, involuntary, and subsequent to life-threatening experiences.
Betty explained:
At one point I wasn’t sure if we was gonna make out of there alive…the water
just kept getting higher and higher…the electricity went out…we couldn’t leave
like that, you know just walk out. Some tried…and we saw bodies floating in the
water and they kept saying in order to get out of New Orleans we had to get to
the Superdome. When we got to the Superdome it was really bad. No electricity,
no nothing there, it was really bad…the outside was full of people, the inside
had people but the condition was worse than anybody could bear…they only
started with a few buses. People was pushing, it was sardines in a can…People
was scared, they was terrified. No food, no water…we had to stay calm, you know,
cause people was scared…. There was a lot of violence, too, at that time…. We
was scared.

Unlike most voluntary migrants, these hurricane evacuees experienced a great deal
of trauma. Adding to the ordeal of the hurricane and its aftermath, too, was a great deal
of uncertainty.
Uncertainty
While uncertainty and the ensuing anxiety associated with it are a centerpiece of
existing cultural adaptation literature (Gudykunst, 2005), Hurricane Katrina evacuees
experienced uncertainty not only about cultural differences, but about almost everything
important to them. Many boarded buses, planes, and helicopters from New Orleans
without even knowing their destinations. They arrived in San Antonio with nothing
but the clothes on their backs, often not knowing the whereabouts of their friends or
family members. While most hoped to return home eventually, none could count on
having homes to return to. Even if they had homes in San Antonio, moreover, they
did not know how long they would last. “No telling when they gonna tell us we got to
move, again,” said Jocelyn, in regard to FEMA assistance. “Some people told me twelve
months, some people told me six months. So we don’t know.” Evacuees’ uncertainty,
therefore, went far beyond what is typically associated with voluntary transitions.

Individual, cultural and structural factors that contributed to how
the evacuees were perceived and treated by the host community
As predicted by existing theory on acculturation, Hurricane Katrina evacuees’ adaptation
to San Antonio was influenced by individual as well as cultural and structural factors.
Those who were settling most happily into their new environment, most notably, were
also those who had prior experiences traveling or living someplace other than New
Orleans. They also tended to be those with more social support, religious faith, physical
and mental health, education, economic resources, and/or race-based social status.
Others, such as Priscilla, struggled to learn local bus routes and cope with depression
and culture shock: “I’m ready to go home. That’s where my roots are. I was born and
raised there and I am ready to go home. That’s only home I knew. And they can not
make me adjust no where else.”
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Common to all evacuees, though, was the structural/cultural context. In terms of
culture, evacuees found some similarities between New Orleans and San Antonio—
most notably the fact that they both had Riverwalks and a reputation for parties—but
they spoke more about differences regarding the climate, food, ethnic composition,
family orientation, and friendliness. While existing literature speaks to the challenge
of such differences for the acculturation process, less attention is given to overlapping
dynamics of local receptivity, race relations, media portrayals, and government (in)
action.
Local receptivity
For most of the evacuees, their transition to San Antonio was facilitated by the city’s
initial hospitality. Local residents volunteered at the shelters in droves, and most
interviewees said that they found the community very friendly, helpful, and generally
welcoming. This hospitality, facilitated by Federal Emergency Management Agency
(FEMA) benefits which the evacuees attracted to the community, lessened after the
first few months, once some of the FEMA money began drying up. Dana explained: “I
think when we first came there was a lot of sympathy for hurricane evacuees here, but
not now. I think people are sick of it.”
Evanoff (2006) claims, as stated above, that adjustment is reciprocal in that the
newcomers and the hosts both need to negotiate the norms, which will govern
relationships between them. If acculturation is in fact reciprocal, the newcomers
need to share the same space with the hosts to be able to build social networks of
reciprocity and trust. However, evacuees were dispersed around the city of San Antonio
in segregated low-income apartment complexes with limited resources. Consequently
and based on what we observed and what was spoken in the interviews, interaction
with the hosts was limited, they had limited contacts with them and some of the
evacuees felt socially isolated. Arneil (2006, as cited in Kinefuchi, 2010) claims that
“accumulation of social capital is political to the extent that economic and cultural
forces at work deny some individuals and groups opportunities for creating networks
or utilizing resources” (p. 243). “The differential accesses to resources, Arneil continues,
and lack of ’bridging‘ social capital reveals a perpetual contradiction that marginalized
immigrants (due to such unequal systems as race, gender, and class) face in the United
States…” (Kinefuchi, 2010, p. 243) thus hindering adaptation. Kramer (2000) argues
that, “Receptivity is a boundary condition. It is neither ‘in my head’ nor ‘out there.’ It
is a relational phenomenon…” (p. 220-221) and both groups of interactants play an
important role in the process of integration.
Race relations
Evacuees found that the host community was more receptive to some of them than
to others. While Dana, who is white, extolled the helpfulness of friends, teachers, and
strangers offering housing, emotional support, and free daycare, respectively, Priscilla
observed that she and the rest of the black majority of evacuees had a different
experience: “I guess ‘cause you black that’s all they see. If you ain’t Mexican or
you ain’t white, you don’t get nothing out here…Everything out here is a Mexican.
Everything. Anything you get a job on this property is a Mexican. If you ain’t a Mexican
you don’t get waited on the hospitals. And you sure don’t get no job.” Some of the
African American evacuees’ experiences seemed to be negatively influenced both by
discrimination against them--largely by whites who managed the distribution of FEMA
money and resettlement-related employment--in favor of Mexican Americans, and by
their own prejudice against Mexican Americans. Jocelyn experienced racism from a lady
in a supermarket, the lady said: “Well you need to go back to the country and see what
they’re doing with your state.” And Jocelyn continues, “How can you tell someone to go
somewhere else? You probably came here from somewhere too. I just left it like that.”
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Ong (1996) argues that American citizenship has always been imbued with hierarchical
notions of worthiness and belonging that imply continua of race, ethnicity, gender, and
economic potential, with whiteness at one end and blackness at the other. Ong notes
“remarkable continuities and similarities within the experiences of stigmatization and
regulation experienced by generations of poor African Americans and immigrants”
(p. xviii), and shows that bureaucratic welfare structures in the United States have
created cultural distinctions between the “deserving” and the “undeserving” poor, and
“historically branded black images of weakness, indolence, and primitivity” (p. 13) have
served to situate African Americans as undeserving and not belonging. Such notions
of race, citizenship, and belonging, of course, are discursively constructed, as illustrated
(for example) by Flores (2003) as well as de Cillia, Reisigl, and Wodak, (1999).
Media portrayals
Another way in which evacuees’ adaptation was influenced by discourse was through
media coverage of the disaster, which both reflected and exacerbated interracial conflict.
This occurred both through coverage of racism—such as Kanye West’s accusation that
“George Bush doesn’t care about black people,” and through racist coverage--such as
portrayals of exclusively black New Orleanians as looters. And some journalists were
blaming blacks for being “unworthy victims” for putting themselves, their city and the
global image at risk for irrational behavior for not wanting to be rescued because they
were looting everything they could carry (Dougherty, 2005; as cited in Shah, 2009).
Moreover, one of the conservative media coverage raised the following question: “Do
unworthy victims who ignored the evacuation order…deserve justice?...And trust me,
help will not be quick in coming if the poor don’t wise up” (2009, p. 11). Shah argues
that “the news coverage was consistent with the way Whites have viewed non-Whites
for millennia: as a threat to “our” society, to “our” way of life, to “our” way of thinking,
to modern rationality of itself (2009, p. 2). These conservative journalists maintain “the
perpetuation of racial hierarchy, which positions Blacks—especially poor Blacks—as
the unworthiest of victims, entitled to little or no relief ” (p. 13).
Dana noted her concern that negative media representation of evacuees was
contributing to the lessening receptiveness of the host community:
It really disturbs me, too, to see how people from New Orleans are portrayed
on TV, because that’s what the San Antonio population sees. People who still are
asking for money, who still don’t have a job, who are still staying at hotels for free,
who are still like crying poverty…The other thing that bothered me is, you know,
our neighborhood got completely wiped out. And they never once showed our
neighborhood. Why? Because it’s predominantly white. What was on TV? The
Ninth Ward. That’s all they showed on the news…. how people were---started
shooting people, like going into the hospitals, and trying to take control, and
burning down malls… they were just portraying the black people like this. If there
were white people doing the same thing, they sure weren’t showing it.

Shah (2009) points out that some conservative journalists argued that blacks were
“different breed” which “amounted to a litany of cultural and social pathologies,
including stupidity, morality, dependency, irresponsibility and propensity toward
violence” (p. 9). Moreover, blacks were portrayed as those who have no education, are
immoral and dependent on government (p. 10). Betty, too, felt that some San Antonians
were basing their beliefs about evacuees on black stereotypes: “There was a statement
made that a lot of us, the reason we haven’t found a job was because we really wasn’t
looking. You know, that we was lazy. And the lady from unemployment was very rude.
She called here, and she said, ‘I’m no fool to hear that, you don’t want to work.”
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Government (in)action
The failures of FEMA to adequately assist the hurricane evacuees, then, constituted
a crisis not only for the evacuees’ physical well-being, but also their identities as U.S.
Americans, as both their pride in their nation and their feelings of inclusion in it were
betrayed. These failures, too, compromised their successful adaptation to their new
environment. To the extent that evacuees received housing, financial assistance, and
information about family members and the state of their homes in New Orleans, their
adjustment to San Antonio was facilitated. When these services were inaccessible,
unavailable, or mismanaged, though, both the physical and emotional well-being of
evacuees were at risk. Two interviewees spoke of losing access to medical care; one said
that she had to return to New Orleans each time she needed diabetes treatments, and
another said that, in addition to losing her federal health insurance, her food stamps
had been cut off after three months. A third regaled us with stories of mismanagement
and inequities in the distribution of FEMA funds. In addition (as noted above), the
receptiveness of the host community was largely contingent on the availability of these
funds.
Material assistance provided by government institutions, then, played an important
role in Katrina evacuees’ adaptation to San Antonio. The evacuees, moreover, viewed
federal support as an endorsement of their very identity as Americans, and the failure
of such support was perceived as proof of racist exclusion from the national populace.
This study demonstrated that the cultural adaptation of Hurricane Katrina
evacuees to San Antonio was characterized by trauma and shaped by varying levels of
individual readiness and host culture receptivity. What our study shows, moreover, is
that their adaptation was shaped—mostly negatively—by structural influences such as
government institutions, media coverage, and race relations, which have been largely
ignored by extant theory. In particular, we note that these influences are mutually
constructed through communication, and serve as examples of the power of structural
forces to shape identity itself.

Conclusion
As domestic refugees, evacuees of Hurricane Katrina are unique from other migrants,
especially in terms of the implications of the experience for their identification as U.S.
Americans. For one thing, their displacement was the result of a disaster attributed in
part to failures of their local, state, and national governments—the same governments
on which they were forced to rely for assistance in the aftermath. Upon being resettled
within the United States, finally, the evacuees were cultural insiders as Americans, yet
also outsiders to San Antonio, and this outsider status was exacerbated by local cultural
differences, racial exclusions, and structural forces such as media and government.
Despite (or perhaps because of) the uniqueness of this migration of hurricane
evacuees, we believe that it offers insights from which to extend theory on intercultural
adaptation. First, it affirms that domestic migration, whether voluntary or forced,
reflects many of the same dynamics as international migration in terms of (1) socialpsychological factors facilitating adaptation, (2) interaction between the migrant and the
host community, and (3) the importance of host culture receptivity. Secondly, it reveals
that although extant theories of adaptation explicate important individual and cultural
factors that trigger successful adaptation, they are insufficient in explaining the roles
of structures such as race relations, power, media and governments that play extremely
important roles in these dynamics. Finally, this study highlights the need to study the
discursive construction of identity and its role in cultural adaptation.
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Endnotes
As of January 2006, approximately 300 families (those previously eligible for welfare)
were being housed through the San Antonio Housing Authority, and an additional 1700
families were receiving housing assistance through FEMA via San Antonio Housing and
Community Development. Hundreds of other families were in hotels and still looking
for housing at that time, and countless others were living in San Antonio independent
of government assistance.
2
Based on guidelines offered by Creswell (2007), who recommends samples of 5
to 25 people for phenomenological research (and notes that some phenomenological
studies include as few as one person), we established a minimum number of five
evacuees to interview. This number was also informed by the difficulty of recruiting
hurricane evacuees for research.
1
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Kynjakvóti og ójöfnuður við stjórnun
íslenskra fyrirtækja
Viðhorf og væntingar

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir

Þegar horft er til æðstu stjórnenda í íslensku efnahagslífi blasir við einsleit mynd
einstaklinga. Til dæmis eru konur sjaldséðar í þeim hópi (sjá Rafnsdóttir og Styrkársdóttir,
2009), jafnvel þótt Ísland tróni hæst meðal þjóða í heiminum hvað varðar jafnrétti kynjanna
(The Global Gender Gap Report, 2009, 2010). Kynjabilskvarðinn byggir á mælingum á
efnahag, stjórnmálum, menntun og heilsufari. Engu að síður hafa ýmis hagsmunasamtök
hér á landi hvatt til meiri kynjajöfnuðar en nú er við stjórnun fyrirtækja. Á heimasíðu
Samtaka atvinnulífsins kemur til dæmis fram að samtökin telji bæði nauðsynlegt og
skynsamlegt að fjölga konum í forystusveit íslensks atvinnulífs. Vorið 2009 skrifuðu
Samtök atvinnulífsins undir samstarfssamning við Félag kvenna í atvinnurekstri og
Viðskiptaráð Íslands um að efla hlut kvenna í stjórnun atvinnulífsins. Þegar samningurinn
var undirritaður kom fram að: „Á næstu fjórum árum munu þessir aðilar […] hvetja til
þess og leggja ríka áherslu á að konum í forystusveit íslensks viðskiptalífs verði fjölgað
þannig að hlutfall hvors kyns verði ekki undir 40% í lok árs 2013“ (Samtök atvinnulífsins,
2009). Fram kemur að fulltrúar stjórnmálaflokka á Alþingi hafi stutt samninginn. Þrátt
fyrir viljayfirlýsinguna þótti stjórnvöldum sýnt að setja þyrfti lög um kynjakvóta til að
fjölga konum meðal æðstu stjórnenda efnahagslífsins. Alþingi samþykkti því í byrjun árs
2010 frumvarp til laga um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga (Lög um
breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr.13/2010).
Í þessari grein er leitað mögulegra skýringa á því að svo fáar konur sem raun ber vitni
koma að æðstu stjórnun fyrirtækja hér á landi. Stuðst er við tvö gagnasöfn til að skoða
annars vegar viðhorf til kynjajafnréttis við stjórnun fyrirtækja og til laga um kynjakvóta
í stjórnum. Hins vegar viðhorf stjórnenda til mögulegra hindrana sem koma í veg fyrir
að konur komist til æðstu stjórna.

Staðan á Íslandi
Atvinnuþátttaka kvenna hér á landi er með því mesta sem gerist meðal OECD landanna,
eða 78% árið 2010. Konur eru 47% vinnuaflsins. Atvinnuleysi hefur verið lítið á Íslandi.
Það var minna en 2% árið 2006 en hefur aukist eftir efnahagshrunið á haustmánuðum
2008 og er núna 6,7% meðal kvenna og 8,3% meðal karla. Konur eru orðnar fjölmennari
en karlar í helstu menntastofnunum landsins. Í október 2009 voru 13.957 nemendur
skráðir í nám við Háskóla Íslands. Konur voru þá, eins og undanfarin ár, í töluverðum
meirihluta meðal stúdenta, eða 66,3%. Karlar voru því um þriðjungur. Þegar horft er
til framhaldsnema sérstaklega eru hlutföll kynjanna ójafnari. Þar eru konur 68,1% en
karlar 31,9%. Ef litið er til þeirra greina sem hvað helst hafa kennt sig við efnahagslífið
má sjá að árið 2009 útskrifuðust 111 konur og 75 karlar úr Viðskiptadeild Háskólans,
úr Hagfræðideild útskrifuðust 25 konur og 18 karlar og úr Lagadeild 81 kona og 67
karlar. Konur voru þannig í meirihluta útskrifaðra nemenda í þessum greinum og hafa
verið það um allnokkurt skeið (Háskóli Íslands, 2009). Þess sést þó ekki merki í aukinni
hlutdeild kvenna við stjórnun einkafyrirtækja. Staðan er heldur betri hvað varðar hlutfall
kvenkyns stjórnenda þegar litið er til opinberra stofnana. Frá árinu 2008 hefur verið
ákvæði í íslenskri jafnréttislöggjöf þar sem fram kemur í gr. 15 að:
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Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt
að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en
þrjá fulltrúa er að ræða. Þetta gildir einnig um stjórnir opinberra hlutafélaga og
fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að“ (Lög um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008).

Í kjölfar lagasetningarinnar fjölgaði konum í stjórnun opinberra fyrirtækja (Rafnsdóttir
og Styrkársdóttir, 2009).
Lágt hlutfall kvenna við æðstu stjórn einkafyrirtækja er ekki einungis bundið við
Ísland. Þegar horft er til stjórna sérstaklega er staðan best í Noregi, þar sem lög um
kynjakvóta í fyrirtækjum voru innleidd árið 2003. Þar hefur hlutfall kvenna í stjórnum
fyrirtækja á hlutabréfamarkaði aukist úr 9% árið 2004 í 36% árið 2009. Staðan er næst
best í Svíþjóð, en Ísland rekur lestina þegar Norðurlöndin fimm eru borin saman. Þegar
horft er til æðstu stjórnenda almennt, ekki einungis stjórnarmanna, þá er hlutfall kvenna
lágt á öllum Norðurlöndunum (Niskanen, 2010).

Umræðan um kynjakvóta
Kynjakvótar hafa verið innleiddir, einkum til að jafna hlutfall kynjanna á þingum og
í sveitarstjórnum víða um heim (Dahlerup, 2006). Kynjakvótar eru hins vegar afar
fátíðir í stjórnum einkafyrirtækja og hafa þar mætt talsverðri tortryggni. Ísland er annað
landið í heiminum sem samþykkir lög um kynjakvóta í stjórnum einkafyrirtækja, næst
á eftir Noregi. Engu að síður eru kynjakvótar í auknum mæli til umræðu í mörgum
Evrópulöndum, sem og aðrar mögulegar leiðir til að auka áhrif kvenna í efnahagslífinu
(European Commission, 2010). Stjórnvöld á Spáni hafa þegar ákveðið að innleiða
40% kynjakvóta í stjórnum einkafyrirtækja árið 2015 og í Frakklandi hafa stjórnvöld
ákveðið að kynjakvótar skuli innleiddir árið 2016. Þótt önnur Evrópulönd hafi ekki
ennþá ákveðið að taka upp kynjakvóta í stjórnum einkafyrirtækja, þá er hugmyndin
mikið rædd, einkum í Þýskalandi, Belgíu og Hollandi, sem og innan tiltekinna nefnda
sem heyra undir Evrópusambandið (European Commission, 2010; Teigen, 2011).
Þegar Norðmenn samþykktu, fyrstir þjóða, lög um kynjakvóta í stjórnum
einkafyrirtækja árið 2003, fóru af stað miklar umræður um kosti þess og galla. Og
umræðurnar hafa haldið áfram, enda á árangurinn enn að nokkru eftir að koma í ljós.
Hlutfall kvenna í stjórnum umræddra fyrirtækja hefur vissulega náð 40% markinu, en
ennþá er óvissa um önnur möguleg áhrif (Storvik og Teigen, 2010).
Teigen (2011) bendir á að þegar kynjakvótinn var innleiddur í Noregi, hafi komið í
ljós að bæði þeir sem voru hlynntir og andsnúnir kvótafrumvarpinu báru fyrir sig rök
um lýðræði og arðsemi.
Þeir sem voru hlynntir lögum um kynjakvóta bentu á að konur hefðu rétt á jafnri
þátttöku á við karlmenn við stjórnun fyrirtækja og að kynjakvótarnir væru líklegir til
að hrinda úr veginum ósýnilegum hindrunum sem hefðu í áratugi komið í veg fyrir
tækifæri kvenna til að gegna þessum störfum (Dahlerup, 2006; Teigen, 2011). Þeir sem
bentu á arðsemisrökin héldu því fram að jöfn kynjaskipting í stjórnum fyrirtækja leiddi
til betri nýtingar á hæfileikum beggja kynja og þar með til aukinnar framleiðni innan
fyrirtækjanna. Þannig var litið á kvótalögin sem nauðsynlega aðgerð til að endurdreifa
grundvallargæðum í þágu aukins lýðræðis, kynjajafnréttis og bætts reksturs fyrirtækja
(Teigen, 2011). Andstæðingar laganna bentu hins vegar á mikilvægi þess að eigendur
hefðu sjálfir rétt til sjálfstæðra ákvarðana við val á stjórnendum fyrirtækja sinna,
óháð kynferði. Að binda stjórnir við tiltekið hlutfall karla og kvenna myndi draga úr
mikilvægum rétti þeirra og gæti komið niður á rekstrinum þar sem ekki væri víst að hægt
yrði að velja hæfasta einstaklinginn, óháð kynferði. Í því ljósi þætti það bæði óréttlátt og
ólýðræðislegt að þrengja að ákvörðunarrétti eigenda fyrirtækja með því að binda í lög
að hlutfall karla og kvenna í stjórnum fyrirtækja ætti að vera á bilinu 40-60% (Teigen,
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2011). Þessar raddir benda gjarnan á að „kyn skipti ekki máli“. Þeir sem gagnrýnt hafa
lögin hafa að auki dregið í efa að það takist að ráða nægilegan fjölda hæfra kvenna til að
fylla kvótann.

Kyn og stjórnun
Rannsóknir hafa sýnt að þegar kynjablöndun er til staðar við æðstu stjórnun fyrirtækja,
þá leiði hún til betri árangurs við rekstur fyrirtækjanna en þegar eingöngu karlar stjórna
eins og algengast er (European parliament, 2011; McKinsey & Company, 2010). Þessar
staðhæfingar eru ekki alveg óumdeildar, einkum vegna þess að þau fyrirtæki sem hafa
jafnan hlut kvenna og karla við stjórnun eru fá og einsleit sem þýðir að enn skortir
nokkuð samanburðarhæfar rannsóknir um hvort og þá hvaða áhrif kynjablöndun í
stjórnum hefur í raun og veru. Nokkrar rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á því
hvers vegna framgangur kvenna innan fyrirtækja gengur svo hægt sem raun ber vitni.
Ameríski félagsfræðingurinn Mary Blair-Loy (2001) bendir á að þrátt fyrir miklar
framfarir í málum sem varða kynjajafnrétti á vinnustöðum og kven- og fjölskylduvæna
vinnustaðamenningu, þá sé staðan enn sú að samspil fjölskyldu- og atvinnulífs vinni
gegn framgangi kvenna. Í sama streng tekur Rodriguez (2011) og bendir á að t.d. í
Bretlandi og Dóminíska lýðveldinu mæti konur sem vilja taka þátt í æðstu stjórnun enn
hindrunum á borð við „glerþak“, sem karlar verði ekki varir við. Einnig megi enn heyra
því haldið fram að konur hafi ekki sama áhuga og karlar á stjórnun fyrirtækja og að þær
skorti hæfileika. Því standi konur ekki jafnfætis körlum hvað varðar aðgengi að æðstu
stöðum innan fyrirtækja. Rodriguez bendir á að menningin hafi í tímans rás hamrað á
því að höfuð skuldbindingar kvenna liggi innan veggja heimilisins og þegar til kastanna
komi séu konur metnar út frá þeirri mælistiku. Þessi kynjaða hugmyndafræði veiti, enn í
dag, körlum framgang umfram konur (Rodriguez, 2011).
Teigen (2011) bendir á að sú skoðun að ósýnilegar hindranir komi í veg fyrir framgang
kvenna í stöður æðstu stjórnenda í viðskiptalífinu hafi verið eitt aðal þemað í opinberri
umræðu um stöðu kvenna. Í því ljósi ættu lögin um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja að
vera öflugt stjórntæki til að brjóta glerþakið og ryðja þessum ósýnilegu hindrunum úr
vegi.
Rodriguez (2011) heldur því fram að þegar leitað er skýringa á lágu hlutfalli kvenna
við stjórnun fyrirtækja, sé einkum vísað til þriggja megin þátta. Fyrst nefnir hún
lagnakenninguna (the pipeline theory) sem fjallað um að smám saman muni staða kvenna
í atvinnulífinu styrkjast. Allt taki þetta tíma og því sé mikilvægt að sýna þolinmæði og
leyfa breytingunum að hafa sinn gang. Í öðru lagi nefnir Rodriguez erfiðleika sem konur
upplifi vegna stofnanabundins feðraveldis sem hefti þær og komi í veg fyrir framgang. Í
þriðja lagi nefnir hún slæma efnahagslega stöðu kvenna og skort á fjárhagslegu sjálfræði
sem hamli framgangi þeirra í æðstu stjórnunarstöður.

Aðferðir
Þar sem rannsóknir á lágu hlutfalli kvenna sem koma að æðstu stjórnun fyrirtækja og
vitnað er til hér að framan eru flestar erlendar, er markmið þessarar rannsóknar að
leita skýringa á hvers vegna konur koma lítt við sögu við stjórnun fyrirtækja á Íslandi,
draumalandi kynjajafnréttis ef marka má kynjabilskvarðann (The Global Gender Gap
Report, 2009, 2010). Tvö gagnasöfn eru notuð til að skoða annars vegar viðhorf til
kynjajafnréttis í æðstu stjórnum fyrirtækja og til laga um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga
og einkahlutafélaga, og hins vegar viðhorf stjórnenda til mögulegra hindrana sem koma
í veg fyrir að konur komist til æðstu metorða í fyrirtækjum.
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Félagsvísindastofnun framkvæmdi símakönnun í febrúar 2011. Tekið var 1200
manna tilviljunarúrtak úr þjóðskrá meðal fólks 18 ára og eldra. Svarendur voru inntir
eftir viðhorfi sínu til laga um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga og til kynjahlutfalls við
æðstu stjórnun fyrirtækja og opinberra stofnana hér á landi. Svarendur voru spurðir
hversu sammála eða ósammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingum: „Ég er hlynnt/ur
lögunum um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga“ og „Það er mikilvægt að jafna hlut karla
og kvenna við æðstu stjórnun fyrirtækja og opinberra stofnana“. Svarmöguleikarnir
voru: „Mjög sammála. Frekar sammála. Frekar ósammála. Mjög ósammála“. Alls
svöruðu 740 manns könnuninni. Brúttó svarhlutfall var 62%.
Sumarið 2010 var gerð rannsókn meðal æðstu stjórnenda og næstráðenda
einkafyrirtækja og meðal æðstu stjórnenda opinberra stofnana. Fyrirtækið Creditinfo
útvegaði lista yfir 500 stærstu fyrirtæki landsins og nöfn framkvæmdastjóra þeirra.
Einnig var stuðst við lista úr Frjálsri verslun 2009. Ekki náðist til allra fyrirtækjanna þar
sem ekki tókst að hafa upp á nöfnum og netföngum allra framkvæmdastjóra. Í nokkrum
tilfellum voru fyrirtækin hætt starfsemi. Þá fékkst listi yfir forstöðumenn opinberra
stofnana hjá fjármálaráðuneytinu. Að lokum var samsetning þátttakenda þannig
að æðstu stjórnendur einkafyrirtækja voru 447 (62 konur og 385 karlar). Næstæðstu
stjórnendur í einkafyrirtækjum voru 169 (100 konur og 69 karlar). Æðstu stjórnendur
opinberra stofnana voru 218 (65 konur og 153 karlar). Alls var því sendur tölvupóstur til
834 einstaklinga. Óvirk netföng voru 47 svo í heildina voru 784 einstaklingar sem fengu
tölvupóst. Þar af voru konur 215 og karlar 569. Þátttakendum var sendur tölvupóstur
með kynningarbréfi og tengingu inn á vefsvæði forritsins Survey Monkey þar sem hægt
var að svara spurningalistanum. Alls svöruðu 389 einstaklingar og var heildarsvörun því
um 50%.

Niðurstöður
Niðurstöðurnar sem byggja á úrtaki úr þjóðskrá sýna að meirihluti bæði karla og kvenna
eru hlynnt lögum um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga. Einnig telur meirihluti bæði
karla og kvenna mikilvægt að jafna hlut kynjanna við æðstu stjórn fyrirtækja. Engu að
síður kemur í ljós mikill munur á afstöðu kynjanna. Eins og sést á töflu 1 eru marktækt
fleiri konur en karlar samþykkar fullyrðingunni: „Ég er hlynnt/ur lögum um kynjakvóta
í stjórnum hlutafélaga“ (72% / 51%, p<0,001). Konur voru auk þess líklegri en karlar til
að vera mjög sammála fullyrðingunni (34% / 23%).
Eins og sjá má á töflunni er einnig marktækur munur á milli aldurshópa (p<0,05). Þeir
sem tilheyrðu aldurshópunum 60 ára og eldri (67%) og 30-39 ára (66%) voru líklegri
til að vera hlynntir lögum um kynjakvóta en aðrir. Niðurstöðurnar sýndu enn fremur
(ekki sýnt í töflu) að íbúar landsbyggðarinnar voru hlynntari lögunum (69%) en íbúar
höfuðborgarsvæðisins (57%).
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Tafla 1. Ég er hlynnt/ur lögum um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga
Þeir sem svöruðu „mjög sammála“og „frekar sammála“
Kyn ***
Konur
Karlar

72%
51%

Aldur*
18-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60 ára og eldri

57%
66%
56%
59%
67%

Marktækur munur milli hópanna; *p < 0.05, ***p < 0.001

Af þeim sem gáfu upp afstöðu sína til stjórnmálaflokka voru fylgjendur Vinstri
grænna líklegastir til að vera hlynntir lögum um kynjakvóta (82%) og kjósendur
Sjálfstæðisflokksins síst líklegir (47%). Það var hins vegar ekki munur á svörum fólks
eftir menntun, starfsstétt, tekjum og hjúskaparstöðu.
Tafla 2. Það er mikilvægt að jafna hlut karla og kvenna við æðstu stjórnun
fyrirtækja

Þeir sem svöruðu „mjög sammála“ og „frekar sammála“
Kyn***
Konur
Karlar

85%
72%

Aldur*
18-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60 ára og eldri

75%
81%
73%
76%
84%

Marktækur munur milli hópanna; *p < 0.05, ***p < 0.001

Eins og fram kemur í töflu 2 voru fleiri konur (85%) en karlar (71%) sammála
fullyrðingunni: „Það er mikilvægt að jafna hlut karla og kvenna við æðstu stjórnun
fyrirtækja“ (p<0,001). Konur voru líklegri en karlar til að vera mjög sammála (53% /
35%). Eins og í fyrri töflu þá eru hóparnir 60 ára og eldri (84%) og 30-39 ára (81%)
líklegastir til að vera sammála fullyrðingunni. Jafnframt kom fram (ekki sýnt í töflu) að
íbúar landsbyggðarinnar sögðust í 80% tilfella sammála því að mikilvægt væri að jafna
kynjahlutfallið í stjórnum fyrirtækja samanborið við 77% íbúa höfuðborgarsvæðisins.
Stuðningsmenn Vinstri grænna voru líklegastir til að vera sammála fullyrðingunni (96%)
og stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks síst líklegir (66%). Eins
og áður kom ekki fram munur á svörum fólks eftir menntun, starfsstétt, tekjum og
hjúskaparstöðu.
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Tafla 3. Kvenkyns og karlkyns stjórnendur sem eru mjög eða fremur sammála
eftirfarandi fullyrðingum:
Konur

Karlar

P

R

Það er mikilvægt að jafna hlut karla og kvenna
við æðstu stjórnun fyrirtækja og opinberra
stofnana

97%

74%

***

0,268

Ég er hlynnt/ur lögunum um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga

69%

25%

***

0,417

Það að mun færri konur en karlar koma að
æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafar
af kerfislægum þáttum við skipulag vinnu (t.d.
löngum og ósveigjanlegum vinnutíma, ferðalögum o.þ.h)

76%

66%

Það að mun færri konur en karlar koma að
æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafar af
þáttum sem byggja á íhaldsömum staðalmyndum, hefðum og venjum um það hvað hentar
konum og körlum best

78%

48%

***

0,283

Það að mun færri konur en karlar koma að
æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafar af
því að konur hafa síður áhuga en karlar á þessari
tegund starfa

33%

54%

***

0,196

Það að mun færri konur en karlar koma að
æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafar af
því að karlar hafa ekki áhuga á að velja konur til
að sinna þessum störfum

76%

31%

***

0,407

Störf af þessu tagi henta síður konum en körlum vegna líffræðilegra atriða sem verður ekki
breytt

4%

10%

*

0,106

Störf af þessu tagi henta síður konum en
körlum vegna félagslegra atriða sem verður ekki
breytt

4%

12%

**

0,129

0,095

Marktækur munur milli hópanna; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Ólíkt töflu 1 og 2, sýnir tafla 3 viðhorf stjórnenda, en ekki þjóðarúrtaks, til þeirra
fullyrðinga sem settar eru fram í töflunni. Taflan sýnir að meirihluti stjórnenda telur,
eins og meirihluti þjóðarinnar, að mikilvægt sé að jafna hlut karla og kvenna við æðstu
stjórnun fyrirtækja og opinberra stofnana. Svo til allar konur (97%) og um þrír fjórðu
hluti karla (74%) eru því sammála (p < 0,001). Munur á svörum kynjanna eykst þegar
spurt er um viðhorf til kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Þá kemur í ljós að 69% kvenkyns
stjórnenda en aðeins 25% karlkyns stjórnenda eru sammála fullyrðingunni: „Ég er
hlynnt/ur lögunum um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga“ (p < 0,001). Þegar spurt
er um viðhorf stjórnenda til ástæðna þess að fáar konur eru meðal æðstu stjórnenda
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kemur einnig í ljós talsverður munur á svörum kynjanna. Meirihluti bæði kvenkyns
(76%) og karlkyns (66%) stjórnenda eru sammála fullyrðingunni að það að mun færri
konur en karlar koma að æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafi af kerfislægum
þáttum við skipulag vinnu. Þetta er eina fullyrðingin sem stjórnendurnir tóku afstöðu
til, þar sem ekki kom fram marktækur munur á milli kynja. Meirihluti kvenna (78%) og
allt að því helmingur karla (48%) eru sammála fullyrðingunni: „Það að mun færri konur
en karlar koma að æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana stafar af þáttum sem byggja á
íhaldsömum staðalmyndum, hefðum og venjum um það hvað hentar konum og körlum
best“ (p < 0,001). Rúmlega helmingur karla (54%) en aðeins þriðjungur kvenna (33%)
eru sammála því að fjarvera kvenna frá stjórnun stafi af áhugaleysi þeirra á þessum
störfum (p < 0,001). Kynjamunur í svörum eykst hins vegar þegar stjórnendurnir taka
afstöðu til fullyrðingarinnar: „Það að mun færri konur en karlar koma að æðstu stjórnun
fyrirtækja og stofnana stafar af því að karlar hafa ekki áhuga á að velja konur til að sinna
þessum störfum“. Meirihluti kvenstjórnenda, 76%, eru sammála fullyrðingunni og um
þriðjungur (31%) karlkyns stjórnenda (p < 0,001).
Fáir stjórnendur telja að konur sinni síður stjórnun en karlar vegna líffræðilegra og
félagslegra þátta sem ekki verður breytt. Karlmenn eru þó líklegri til að vera sammála
því en konur.

Umræður
Niðurstöðurnar sýna mikilvægi þess að ekki sé einungis borið saman hlutfall kvenna
og karla í æðstu stjórnun fyrirtækja, heldur að einnig sé varpað ljósi á ólík viðhorf
stjórnenda til þess hvað skýri lágt hlutfall kvenna. Viðhorf stjórnenda eru mikilvæg til
að skilja á hvern hátt hugsanlega er hægt að auka hlut kvenna í æðstu stjórnun fyrirtækja
og hvaða mögulegu hindrunum þurfi að ryðja úr veginum. Því er nauðsynlegt að skilja
hvað skýri þann kynbundna mun sem fram kemur í svörum stjórnenda og almennings
og hvaða áhrif þessi kynjamunur geti haft á framgang kynjajafnréttis.
Í skýrslunni More women in senior positions (European commission, 2010) er því haldið
fram að kynjaðar staðalmyndir hafi neikvæð áhrif á viðhorf til kvenna í æðstu stjórnun
fyrirtækja. Þær niðurstöður sem hér eru kynntar á viðhorfum stjórnenda styðja þá
skoðun, sérstaklega þegar horft er til svara kvenkyns stjórnenda. Ólík svör kynjanna
gætu stafað af því að kvenkyns stjórnendur hafi, ólíkt körlum, upplifað kynjuð viðhorf
á eigin skinni. Það hljómar því ef til vil mótsagnarkennt að aðeins minni hluti stjórnenda
lítur svo á að þessi störf henti ekki konum. Þar sem niðurstöðurnar sýna að meirihluti
almennings styður lögin um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga og aukið kynjajafnrétti
við æðstu stjórnun fyrirtækja, þá má einnig draga þá ályktun að almenningur í landinu
telji að þessi störf henti jafnt konum sem körlum. Á hinn bóginn styður sú afstaða 76%
kvenkyns stjórnenda og tæplega þriðjungs karlkyns stjórnenda, að karlar hafi ekki áhuga
á að velja konur til þessara starfa, niðurstöður Rodriguez (2011) um að karllæg viðhorf
komi í veg fyrir framgang kvenna innan fyrirtækja.
Munurinn á afstöðu kynjanna er þó töluverður og eykst þegar við skoðum viðhorf
stjórnenda sérstaklega. Þjóðarúrtakið sýnir að karlmenn almennt eru líklegri en karlkyns
stjórnendur til að styðja lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja (51% og 25%) og
sömu tilhneigingar gætir meðal kvenna (85% og 69%). Með öðrum orðum, það er meiri
andstaða við hugmyndina um kynjakvóta meðal stjórnenda en meðal almennings og
mest er andstaðan meðal karlkyns stjórnenda.
Þó svo að umræðan um kynjajafnrétti við æðstu stjórnun efnahagslífsins hafi aukist
verulega á síðustu misserum, þá benda viðhorf stjórnenda til þess að hugsanlega sé enn
langt í land með að raunverulegur árangur náist í einkafyrirtækjum. Það gildir ekki síst ef
karlkyns stjórnendur, sem hafa veigamestu völdin í sínum höndum í dag, eru enn tregir til
að ráða konur til æðstu embætta. Það er hins vegar ljóst að óháð viðhorfum stjórnenda,
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hafa norsk og íslensk stjórnvöld lagt sitt af mörkum til að jafna hlut kynjanna við æðstu
stjórnun einkafyrirtækja með því að samþykkja lög um kynjakvóta í stjórnum þeirra.
Með því hafa stjórnmálamenn í þessum löndum sýnt óvenjulegt inngrip í stöðu mála á
einkamarkaði. Grannt er fylgst með þróun mála í þessum tveimur löndum, því eins og
fram hefur komið þá hafa tvær aðrar Evrópuþjóðir, Spánn og Frakkland, ákveðið að
innleiða kynjakvóta í stjórnir fyrirtækja (árin 2015 og 2016) og fleiri Evrópuþjóðir íhuga
slíkt hið sama. Hins vegar er enn óljóst hvaða raunverulegu áhrif lögin muni hafa. Við
eigum til dæmis eftir að sjá hvort vinnufyrirkomulagið og ákvarðanatakan í stjórnum
þessara fyrirtækja muni breytast. Hvort stjórnirnar muni jafnvel stækka og veikjast og
hluti af ákvarðanatökunni færast yfir í smærri undirnefndir. Við eigum eftir að sjá hvort
hægt verði að fá hæfar konur til að taka setu í þessum stjórnum eða hvort skilgreiningin
á æskilegum eiginleikum stjórnarmanna muni breytast. Einnig verður áhugavert að
fylgjast með því hvort kvótarnir sem einungis ná til stjórna fyrirtækjanna muni hafa
áhrif út fyrir stjórnirnar og auka hlut kvenna í æðsta stjórnendateymi fyrirtækjanna.
Ekki er víst að svo verði, því Storvik og Teigen (2010) benda á að þótt kynjasamsetning
í stjórnum norskra fyrirtækja hafi breyst mikið frá því lögin um kynjakvóta í stjórnum
fyrirtækja tóku þar gildi, þá eru formenn stjórna ennþá nær eingöngu karlmenn. Auk
þess eru kvenkyns forstjórar enn mjög fáir í Noregi. Sömu sögu má segja um stjórnir
opinberra fyrirtækja hér á landi. Þótt kynjahlutfall í stjórnum þeirra hafi jafnast eftir
að kveðið var fastar á um 40% hlutfall hvors kyns í jafnréttislögunum árið 2008 (Lög
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla) þá kemur það ekki fram í aukinni tíðni
kvenkyns stjórnarformanna eða forstjóra.

Að lokum
Í dag standa margar Evrópuþjóðir frammi fyrir efnahagskreppu með þeim afleiðingum
að ríkisstjórnir þeirra reyna að finna nýja leið til að skipuleggja stjórn efnahagsmála. Ef
skýrsla McKinsey (2010) fer með rétt mál, þ.e. að kynjablöndun við stjórn fyrirtækja
hafi í för með sér betri rekstur, þá er augljóst að þjóðir á Vesturlöndum ættu að
nota tækifærið og samþætta kynjasjónarmið og fjölga konum í æðstu embættum við
uppbyggingu efnahagslífsins. Samkvæmt rannsókninni sem hér er kynnt er meirihluti
karla og kvenna hér á landi sammála því að auka þurfi hlut kvenna við stjórnun
efnahagslífsins, en karkyns stjórnendur, þeir sem hafa mest völd í sínum höndum í dag
(Rafnsdóttir og Styrkársdóttir, 2009), eru þó mest andsnúnir því, einkum þó ef beita á
lögum um kynjakvóta. Það vekur upp spurningar um á hvern hátt sé hægt að bregðast
við og hvort stjórnvöld hafi tök á að skylda æðstu stjórnendur til að taka þátt í fræðslu
um mikilvægi kynjasamþættingar og –jafnréttis við stjórnun einkafyrirtækja. Ef til vill
yrði það lykillinn að bættri stjórnun efnahagslífsins og uppbyggingu hins nýja Íslands.
Þakkir
Ég þakka Margréti Þorvaldsdóttur fyrir aðstoð við vinnslu greinarinnar og Guðbjörgu
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Fagurfræðileg upplifun af íslensku landslagi
Hvernig á að meta hið ómælanlega?
Guðbjörg R. Jóhannesdóttir

Fagurfræði er fræðasvið sem rannsakar ákveðna tegund mannlegrar skynjunar og reynslu
og því ætti það að vera augljóst að þess konar rannsókn þarf að byggja undirstöður sínar
á athugunum á reynslunni – hún þarf að hafa reynsluvísindalegar undirstöður. Í inngangi
sínum að Fagurfræði náttúrulegs umhverfis (The Aesthetics of Natural Environments), benda
Allen Carlson og Arnold Berleant á að framtíðarrannsóknir í fagurfræði náttúrunnar
[…]þurfa að snúast um meira en heimspekilega greiningu og fræðilegar
úttektir. Við verðum að fást við spurningar á borð við: Hvernig getum við lýst
raunverulegum fagurfræðilegum upplifunum sem við verðum fyrir? […} Hvaða
eiginleika náttúrulegs umhverfis teljum við verðmæta? Hvers konar stíga, útsýni
og nálganir upplifum við sem aðlaðandi? Hvers konar líkamlega þátttöku og
hreyfingu kunnum við best að meta? Hvers konar skynrænir eiginleikar og hvers
konar rými, magn og áferð virðast hafa mest fagurfræðilegt aðdráttarafl? (Berleant
og Carlson, 2004, bls. 26-27)

Það er meðal annars með þessar spurningar í huga sem ég ákvað að hefja doktorsrannsókn
mína á fagurfræði íslensks landslags á fyrirbærafræðilegum og eigindlegum rannsóknum
á tveimur landslagsgerðum sem eru einkennandi fyrir Ísland: jöklum og háhitasvæðum.
Þessar landslagsgerðir má finna víða á Íslandi - í raun má líta á íslenska miðhálendið sem
eitt samfellt jökla – og háhitalandslag – en þær eru sjaldgæfar á heimsvísu. Rannsóknir
mínar fólust í fyrirbærafræðilegum lýsingum, þátttökuathugunum í hópferðum um
háhitasvæði og jökla, og viðtölum við 1-3 þátttakendur í hverri ferð. Ein af niðurstöðunum
er sú að ákveðin viðbrögð voru sameiginleg flestum, ef ekki öllum, þátttakendum:
tilfinning undrunar, og tilfinning sem er ef til vill best lýst með hugtakinu ægifegurð
(hið háleita/the sublime). Til þess að varpa ljósi á fagurfræði íslensks landslags skoða ég
hvaða eiginleikar einkenna þessi viðbrögð; hvaða skynrænu eiginleikar skapa undrun
eða ægifagurt andrúmsloft? Hvers konar hugleiðingar, þekkingu, upplifun, merkingu og
gildi skapar reynslan af þessum viðbrögðum? Hafa þessi viðbrögð einhverjar afleiðingar
fyrir siðferðilegt viðhorf manna til náttúrunnar?
Með því að skoða þessar og aðrar spurningar í ljósi raunverulegrar reynslu vonast ég
til þess að varpa í fyrsta lagi ljósi á hvert sé fagurfræðilegt aðdráttarafl og gildi íslensks
landslags, og í öðru lagi að leggja mitt af mörkum í umræðu um aðferðafræði fagurfræðiog landslagsrannsókna. Ég mun byrja á nokkrum orðum um aðferðafræðina, svo mun
ég lýsa megin niðurstöðum rannsóknarinnar á jöklaupplifun, og að lokum mun ég ræða
þau áhrif sem fagurfræðileg upplifun af jöklum hefur á viðhorf fólks til náttúrunnar.
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Aðferðafræði og bakgrunnur
Íslenskt landslag er afar ólíkt flestu því náttúrulega landslagi sem einkennir Evrópu og
N-Ameríku og hefur verið megin viðfangsefni náttúrufagurfræði (þar sem það er á þessum
svæðum sem fræðasviðið hefur helst þróast). Jafnvel þó náttúrufagurfræðingar hafi
einbeitt sér að einhverju (en þó litlu) leyti að ákveðnum landslagsgerðum1, hefur enginn
þeirra skrifað um fagurfræðilega upplifun af þeim jökla- og háhitalandslagsgerðum sem
einkenna Ísland. Það virtist því augljóst að það yrði erfitt að nýta þær kenningar sem
nú þegar eru til og fjalla helst um evrópskt og norður-amerískt landslag, sem í mörgum
tilfellum fellur þar að auki í flokk menningarlandslags sem er frekar óalgengt á Íslandi
(a.m.k. með tilliti til heildarlandflæmis).
Til þess að varpa ljósi á fagurfræði íslensks landslags ákvað ég því að byggja rannsókn
mína á fyrirbærafræðilegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum eins og áður sagði.
Þessar aðferðir gera mér kleift að skoða náið fagurfræðilega reynslu af jöklum og
háhitasvæðum og greina svo þá reynslu til að varpa ljósi á það samband manns og
náttúru sem hún skapar. Slíkan reynsluvísindalegan grundvöll tel ég vera nauðsynlegan
innan náttúrufagurfræði og landslagsfræða: grundvöll sem felst í að skoða náið ákveðna
tegund landslags og reynsluna af því landslagi til þess að varpa ljósi á þá fagurfræðilegu
merkingu og gildi sem eru tengd við þessa reynslu.
Ég held því fram að þörf sé á slíkri nálgun til þess að auka skilning á fagurfræðilegu
verndargildi landslags svo að það geti reynst auðveldara í framtíðinni að taka tillit til slíkra
gilda í ákvarðanatöku um nýtingu eða verndun lands. Fagurfræðileg gildi hafa oftar en
ekki mjög veika stöðu í ákvarðanatöku, og það hefur sannarlega verið raunin hér á landi.
En á sama tíma virðast fagurfræðileg gildi vera eitt mikilvægasta gildi sem almenningur
telur íslenska náttúru búa yfir2. Þetta kemur m.a. fram í athugasemdum Faghóps I í
skýrslu um gerð Rammaáætlunar um verndun og nýtingu vatnsafls og jarðvarma:
Faghópurinn telur auk þess mjög mikilvægt að fá mat á fagurfræðilegu, upplifunarog tilfinningalegu gildi íslensks landslags. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á
þessu sviði en það er mat okkar að þessi þáttur skipti miklu máli fyrir almenning,
fyrir heimamenn á mögulegum virkjunarsvæðum og almennt fyrir þá sem láta sig
íslenska náttúru varða. Að því má einnig færa rök að sérstaða íslenskrar náttúru
á heimsvísu sé hugsanlega einna mest í landslagi, sem endurspeglast af sérstæðri
jarðfræði og jarðfræðilegri uppbyggingu landsins (Iðnaðarráðuneytið, 2011, bls.
73).

Ástæða þessarar veiku stöðu fagurfræðilegra gilda er að þau eru talin of huglæg og
afstæð, þau byggja jú á huglægri reynslu og því virðist eðilegt að telja að það sé engin leið
til þess að komast að hlutlægri niðurstöðu um fagurfræðilegt gildi náttúru. En á sama
tíma og þessu er haldið fram – að fagurfræðileg gildi sé ekki hægt að meta á hlutlægan
hátt – eru flestir sammála um að ákveðnir staðir, til dæmis Gullfoss og Geysir, séu
þannig gerðir að öllum finnist þér fallegir. Þetta er helsta vandamálið með fagurfræðileg
gildi, þau eru staðsett á milli þess huglæga og hlutlæga. Þess vegna er nauðsynlegt að
1

Holmes Rolston III (2004) hefur til dæmis skrifað um fagurfræðilega upplifun af skógum. Hann heldur
því fram að hægt sé að líta á skóga sem helsta táknið fyrir undirstöður heimsins, að þeir séu fulltrúar
frumkrafta náttúrunnar og að reynslan af skógum sé eins konar “prótótýpa” fyrir fagurfræðilega
upplifun af náttúrunni. Það sama má sannarlega segja um jökla og háhitasvæði, sem eru líklega enn
sterkari fulltrúar kraftmikilla, virkra og ógnvekjandi náttúrukrafta. Yi-Fu Tan (1993) hefur einnig
skrifað um reynslu heimskautafara á 18. og 19. öld, en slík reynsla er mjög frábrugðin reynslu
ferðamanna á Íslandi í dag.

2

Í rannsókn frá 1997 kom fram að Íslendingar líta á landslag sem sitt helsta þjóðartákn (Árnason, 2005).
Könnun sem gerð var við HÍ fyrir nokkrum árum sýndi að fagurfræðilegt gildi og eigið gildi voru
þau gildi sem fólk taldi skipta mestu máli varðandi náttúruna (Rut Kristinsdóttir, 2004). Rannsóknir á
viðhorfum ferðamanna sýna einnig að helsta ástæða þess að þeir ferðast um Ísland er að njóta útsýnis
og náttúrufegurðar (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009).
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veita raunverulegri fagurfræðilegri reynslu af ákveðnu landslagi meiri athygli til þess að
uppgötva merkingu og gildi þess landslags; það er ómögulegt að fanga merkingu og
gildi landslags með því að einblína annað hvort á huglæga skynjun vitundarinnar eða
hlutlæga eiginleika viðfangsins – til þess að varpa ljósi á þessi gildi þarf að veita því
athygli hvað gerist á milli vitundar og viðfangs3.
Rannsókn á fagurfræðilegri reynslu af jökla- og háhitalandslagi er ein leið til þess
að fletta ofan af þessu millibili; í þessari reynslu sjáum við hvað það er í hlutlægum
eiginleikum viðfangsins sem skapar ákveðin viðbrögð hjá vitundinni, og hvernig þessi
viðbrögð hafa áhrif á viðhorf vitundarinnnar til umhverfisins sem hún skynjar. Næst
sný ég mér því að reynslunni af jöklalandslagi og því hvernig slík reynsla hefur áhrif á
skilning okkar á náttúrunni og okkur sjálfum.

Fagurfræðileg upplifun af jöklalandslagi
Sumarið 2009 gerði ég þátttökuathuganir í nokkrum dagsferðum um Svínafelllsjökul,
Sólheimajökul og Falljökul. Ég fylgdist með viðbrögðum þátttakenda og skráði hjá
mér, og eftir hverja ferð tók ég viðtal við 1-3 þátttakendur til þess að fá dýpri innsýn
í upplifun þeirra. Ég fór í skipulagðar ferðir á vegum Íslenskra Fjallaleiðsögumanna og
Glacier Guides, og þar sem flestir viðskiptavinir þeirra eru erlendir ferðamenn varð
niðurstaðan sú að þátttakendur komu frá frá Belgíu, Þýskalandi, Frakklandi, Kanada,
Bandaríkjunum, Danmörku og Austurríki. Til þess að fá íslenskan samanburð var tekið
viðtal við íslenska konu á þrítugsaldri sem ég komst í tengsl við í gegnum sameiginlegan
vin, en þessi kona hefur ferðast á nokkra jökla hérlendis og hefur því meiri reynslu af
þeim en margur annar.
Það sem einkenndi fagurfræðilegar upplifanir þátttakendanna mest voru undrun,
þáttur ímyndunaraflsins, ægifegurð eða að finnast maður smár, og aukin athygli á
skilningarvitunum (formum, litum , hljóðum, lykt, snertingu). Hér á eftir mun ég lýsa
því hvernig þessi einkenni birtust í niðurstöðum rannsóknarinnar.
Undrun í orðum og svipbrigðum
Fyrsta vísbendingin um að undrun ætti stóran þátt í upplifun þátttakendanna voru
svipbrigði þeirra og orðin sem þau notuðu. Í hvert skipti sem við stoppuðum til þess
að skoða stórar sprungur eða horfa ofan í svelgi, mátti sjá mikla forvitni og undrun í
svipbrigðum þátttakendanna. Þegar við stóðum við svart jökuldrýli og hlustuðum á
útskýringu leiðsögumannsins á því fyrirbæri leit einn kvenkyns þátttakandi á mig með
uppglennt augun og mikinn undrunarsvip, eins og hún væri afar hissa. Þegar við komum
að stórri sprungu með stórum ísskúlptúrum, hrópaði hún upp yfir sig “Vá!” og benti
á formin. Svipuð viðbrögð mátti sjá og heyra hjá manninum hennar við sama tækifæri,
hann leit á formið og sagði með miklum undrunartón í röddinni: “a hole in the ice!”.
Í viðtalinu eftir á lýsti hún svo þessum svipbrigðum sínum í orðum: “you see amazing
things”, og þegar ég bað hana að lýsa hvers konar tilfinningar komu upp sagði hún:
“amazed…wonderful…that nature is very unpredictable”. Aðrir þátttakendur notuðu orðin
„awesame“ og „spectacular“ til þess að lýsa reynslu sinni. Þessi orð þeirra sýna að undrun
var helsta tilfinningin sem þau greindu í ferðinni, tilfinningin fyrir því að náttúran sé
undraverð og óútreiknanleg, að þú getir aldrei vitað við hverju eigi að búast. Það er
einmitt eitt af aðaleinkennum undrunar, að sjá eitthvað sem kemur manni á óvart. Þessi
3

Ítarlegri umfjöllun um landslagshugtakið, fagurfræðileg gildi, fegurðarhugtakið og staðsetningu þeirra
á milli þess huglæga og hlutlæga má finna í greinum mínum „Háleit fegurð: fegurðarhugtakið í
feminískum og fyrirbærafræðilegum skilningi” (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010a) og „Landscape
and Aesthetic Values: Not Only in the Eye of the Beholder” (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010b)

179

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir
viðbrögð þátttakendanna í svipbrigðum og orðum voru fyrstu einkennin sem bentu til
undrunar, en til þess að greina þessi einkenni betur mun ég næst víkja að því sem fylgdi
þessum viðbrögðum, hvað var það sem fólkið undraðist svona mikið?
Undrun í snertingu og skynjun
Augljósasta ástæðan fyrir undrun þátttakendanna var bein skynjun á litum, formum,
áferð og hljóðum. Margir viðmælendanna töluðu um að það sem fangaði athygli þeirra
mest voru formin og fyrirbærin, drýlin, svelgirnir, litlar holur fylltar með blátæru vatni;
þetta var það sem þau lýstu sem „amazing”. Þau sögðust líka hafa veitt hljóðunum í
vatnsstraumnum undir jöklinum mikla athygli, og að í rauninni hafi öll skilningarvitin
verið mjög virk. Það er áhugavert hvernig þessu er lýst: „I became calm…the stress
is going…floating away…because you must be…you are busy with nature…so
many surprises you see and nice things…you see so many…and you don’t think of
other things…your mind is busy experiencing” Þarna tala þau um að vegna þess hve
skilningarvitin voru upptekin upplifðu þau kyrrð innra með sér. Þau sjá svo mikið af
óvæntum og skemmtilegum fyrirbærum að hugurinn er upptekinn af því að upplifa.
Eitt af einkennunum á undrun er einmitt að hugsunin fær frí og mesta einbeitingin er
í skilningarvitunum (Carson, 1998). Önnur birtingarmynd þess að undrunin birtist í
gegnum áherslu á skilningarvitin var hvernig margir þátttakendur virtust fá útrás fyrir
forvitni sína og undrun með því að snerta jökulinn og jafnvel bragða á honum: „I
just want to take a straw and drink it!” Einnig var talað um lyktarskynið í viðtölunum,
viðmælendunum fannst undarlegt að finna kalda lyktina af jöklinum. Allt þetta sýnir
að athyglin á skilningarvitunum á stóran þátt í upplifun fólks af undrun, bæði eykst
undrunin við skynjunina og eins veldur undrunin því oft að fólk hefur þörf til þess að
kanna fyrirbærið í gegnum öll skilningarvitin, forvitninni er ekki fullnægt með augunum
einum.
Undrun yfir því sem er óvænt og framandi
Eitt megin einkenni undrunar er að upplifa hluti eins og í fyrsta skipti, að sjá eitthvað
framandi og óvenjulegt. Þessi upplifun kallar fram ákveðna forvitni og í öllum
þátttökuathugununum var fólk mjög áhugasamt og forvitið um að vita hvað þessi
undarlegu fyrirbæri væru og hvernig þau yrðu til. Þetta kemur fram í hnotskurn í
viðbragði eins ameríska mannsins í þriðju þátttökuathuguninni þegar hann sá lítil
jökuldrýli og hrópaði hissa upp yfir sig: „what the hell is that?” Þarna vekur skynjunin
á þessu óvenjulega fyrirbæri undrun og forvitni um virkni og tilurð þessara undarlegu
fyrirbæra. Næst verður því vikið að tengslum undrunar og þekkingar.
Undrun, þekking og forvitni
Þar sem þátttökuathuganirnar fóru fram í skipulögðum ferðum með leiðsögumanni
þá fylgdi því auðvitað að leiðsögumaðurinn útskýrði fyrir þátttakendum grunnatriði
jöklafræða; hvernig jökullinn þróast, hvernig hann skapar landslagið í kring, hvernig
svelgir, sprungur og jökuldrýli verða til o.s.frv. Allir þátttakendurnir sýndu mikinn áhuga
á þessum skýringum og spurðu oft nánari spurninga, sem sýnir að forvitni þeirra var
mikil. Þetta er áhugavert í ljósi þess að stundum er fjallað um undrun sem andstæðu við
þekkingu, að undrun sé ástand sem skapast þegar þekking er ekki til staðar. Í grein sinni
„Wonder” talar Ronald Hepburn þó um að undrun og þekking geti vel farið saman í
ýmsum tilfellum, t.d. þar sem útskýringin á fyrirbærinu er svo flókin og yfirgripsmikil að
hún hefur ekki áhrif á undrunina, þegar skynjun á þróun á eiginleikum er svo óvenjuleg
að útskýringin á þessari þróun verður áhrifalaus, og eins þegar undrunin beinist ekki að
útskýringu á fyrirbærinu heldur einfaldlega að skynrænum eiginleikum eins og lit eða
formi (Hepburn, 1984). Viðbrögð þátttakendanna falla undir þessi tilfelli sem Hepburn
nefnir. Þrátt fyrir alla þá þekkingu sem leiðsögurmennirnir deildu með þátttakendum
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virtist undrun þeirra ósnortin. Í raun virtist undrunin oftar aukast eftir því sem þau
heyrðu meira um jökulinn. Þetta er einmitt það sem Hepburn nefnir; þegar við stöndum
frammi fyrir eins flóknu og síbreytilegu náttúruafli eins og jökullinn er, verður þekkingin
ekki til þess að kaffæra undrunina vegna þess að hún er of flókin og yfirgripsmikil til
þess að hugurinn geti náð að sjá hana fyrir sér (Hepburn, 1984). Sumir viðmælendanna
höfðu jafnvel lært landfræði og höfðu því þó nokkra þekkingu á jöklum og jöklalandslagi
fyrirfram, en undrunin var samt til staðar:
just because of my interest in geography, my interest in the lanscape…like I love
understanding how something is made, like I don’t…just…obviously just seeing
a mountain is beautiful but knowing what happened to create that mountain adds
so much more to the experience.

Þessar hugleiðingar um hvernig vísindaleg þekking getur bætt við fagurfræðilega
upplifun af jökli leiða okkur að næstu þemum sem voru áberandi í rannsókninni en það
voru ímyndunaraflið og ægifegurð.
Ímyndunaraflið og ægifegurð
Ímyndunaraflið gegndi oft lykilhlutverki í upplifunum þátttakendanna og átti stóran þátt
í upplifunum þeirra bæði af undrun og ægifegurð. Vísindaleg þekking á þeim öflum og
ferlum sem eru að verki í jöklinum getur auðveldlega kveikt á ímyndunarafli fólks; ein
lítil steinvala leiðir af sér ímynd af hreyfingu jökulsins og röð jökuldrýla leiðir af sér
ímynd af sprungunum sem sköpuðu drýlin. Ímyndunaraflið birtist á ýmsa vegu, t.d.
talaði austuríska konan um að hún hafi ímyndað sér aldur og sögu jökulsins: „that this is
there since so many years, so many centuries, and I thought…ok, who has been there?
What the ice has seen? I mean…the history…that the ice was there so much time…its
really impressive”. Íslenski viðmælandinn lýsti því líka hvernig ímyndunaraflið vaknar
á jöklinum: „ég geri mér svo mikla grein fyrir bara…hvað þetta er ógeðslega þykkur
massi þú veist og það er svo ótrúlegt eitthvað að vera að labba á einhverjum klaka
sem er bara fleiri fleiri fleiri fleiri fleiri metrar þú veist…hundruð metra…maður fer að
ímynda sér það sem er þarna undir”. Þarna reynir líka á ímyndunaraflið að teygja sig
út og reyna að skynja endalausa stærð jökulsins alveg eins og sú austuríska reyndi að
teygja ímyndunaraflið til að skynja endalausa sögu hans. Af viðtölunum má sjá að flestir
viðmælendurnir urðu fyrir miklum áhrifum af stærð jökulsins; ímyndin af gríðarlegri
stærðinni varð til þess að þeir fundu fyrir smæð sinni. Þegar þýski viðmælandinn var
beðinn um að lýsa tilfinningum sem komu upp á jöklinum sagði hann: „feeling a bit small
in that surrounding”; austuríski maðurinn orðaði það svona: „feeling myself small…
you are a little point on this big ice!”; og kanadísku stúlkurnar sögðu að það sem heillaði
þær mest væri: „just the enormity of it…just how small it made you feel”. Af dæmunum
hér að ofan má sjá að stór þáttur í upplifuninni af jöklinum felst í því að við getum aldrei
skynjað allan jökulinn á sama tíma í heild sinni. Þessari upplifun má lýsa sem upplifun
af ægifegurð stærðar. Ægifegurð stærðar á sér stað þegar við upplifum náttúrufyrirbæri
af þvílíkri stærðargráðu að þegar við reynum að ímynda okkur heildarstærðina þenjum
við út skilningarvitin og ímyndunaraflið til hins ýtrasta.4
Ímyndunaraflið beindist líka mikið að krafti jökulsins, sem leiddi til upplifunar af
ægifegurð krafts. Dæmi um þetta kom fyrir í þátttökuathuguninni á Falljökli, en þá
heyrðust háværar drunur í jöklinum þegar hópurinn stóð fyrir neðan fallið. Allir kipptust
við, þögnuðu og hlustuðu undrandi á svipinn. Ímyndin af jökulmassanum falla kom upp
í hugann. Íslenski viðmælandinn lýsti svipaðri upplifun, einmitt í nágrenni Falljökuls: „ef
maður fer inn í Bæjarstaðaskóg þá getur maður…þá heyrir maður alveg í falljöklinum
inn í Morsárjöklinum og hérna…það er alveg ótrúlegt, bara að heyra drunurnar þú
4

Kant gerir þennan greinarmun á ægifegurð krafts (the dynamically sublime) og ægifegurð stærðar ( the
mathematically sublime). Sjá: Kant (1790/2000, bls. 131-159).
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veist…af því þetta er svona jökull sem fer fram af klettum…ég fór reyndar ekki alveg
að honum en ég man bara eftir að hafa heyrt drunurnar sko, það er svolítið magnað”.
Ímyndin leiðir svo til upplifunar af ægifegurð, því í framhaldi segir viðmælandinn: „mér
finnst þetta snúast svolítið mikið um svona…vá! þetta er eitthvað svo stórt og mikið
og scary þú veist, og magnað einhvern veginn…finnst maður sjálfur vera lítill…og vá!
hvað ég gæti ekkert gert gagnvart þessu…maður er svo lítils megnugur í rauninni”.
Þarna kemur fram að ímyndirnar af krafti jökulsins og af stærð hans eru samtvinnaðar
og vekja í sameiningu upp tilfinningu fyrir smæð mannsins gagnvart þessu gríðarstóra
og kraftmikla fyrirbæri. Ægifegurð krafts einkennist helst af því að fyrirbærið sem við
stöndum frammi fyrir getur vakið ótta, því við gerum okkur grein fyrir því að kraftur
þess getur yfirbugað okkur hvenær sem er. Í rannsókninni kom fram að fólk var mjög
meðvitað um ægikraft jökulsins og hættuna sem honum fylgir. Austuríska konan sagðist
hafa fundið fyrir ótta þegar hópurinn skoðaði stærstu sprunguna sem varð á vegi hópsins
á Falljökli og leiðsögumaðurinn hjálpaði henni að klofa yfir sprunguna til að geta horft
niður: „when I was approaching the huge cravass I was afraid…indeed…because I felt
ok wow! this is really deep and…I mean, you can fall...I wasn’t afraid like…deathly…but
it was a kind of respect…but more than respect…between respect and being afraid”.
Það má segja að í rauninni verði þarna upplifanirnar af ægifegurð stærðar og ægifegurð
krafts að einni: það er við stærstu svelgina og stærstu sprungurnar sem fólkið finnur fyrir
ótta og gerir sér grein fyrir því hversu hættulegt afl jökullinn er. Eitt lítið skref getur
leitt mann ofan í risastórt og óendanlegt hyldýpi jökulsins. Íslenski viðmælandinn lýsti
þessu vel: „þetta ímyndunarafl sem maður getur alveg bara ó fokk ef maður mundi nú
detta ofan í sprungu…maður getur alveg ímyndað sér hyldýpin…og maður getur alveg
farið að ímynda sér svelgi sem eru þú veist 500 metra langir…eða eitthvað svona sem
þú hefur enga stjórn sko”. Sumir viðmælendanna lýstu því hvernig þessi meðvitund
um hættuna og kraft jökulsins hafi leitt til þess að þau fundu fyrir mikilli virðingu fyrir
jöklinum. Eins og kom fram hér á undan, tengdi austuríska konan hræðslutilfinninguna
sem hún fékk við virðingu: „between respect and being afraid”. Maðurinn hennar
lýsti líka þessari virðingu, þegar þau voru spurð hvaða tilfinningar vöknuðu hjá þeim
á jöklinum svaraði hann: „respect…and responsibility…and feeling myself small” og
einnig sagðist hann hafa fundið fyrir mestri virðingu við stærstu sprunguna: „I had
most respect in this glacier when this…cravass…where we put both legs on each side”.
Íslenski viðmælandinn lýsti sömu tilfinningu, eftir að hafa lýst hvernig ímyndunaraflið
bauð henni að ímynda sér hyldýpi svelgsins eins og lýst var hér að ofan, talaði hún um
að þessi upplifun leiddi til virðingar:
maður ber náttúrulega…alveg virðingu fyrir þessu fyrirbæri, þú veist þetta er
ótrúlegt fyrirbæri…þetta er bara einhver risastór lifandi massi sem að hreyfist og
einhvern veginn virðist hafa bara…það sem þeir geta gert… þú veist …þetta er
náttúrulega ótrúlegur svona…svo rosalegur kraftur…manni finnst svo skrýtið að
ímynda sér að hann geti bara grafið inn í fjöll og þú veist bara molað allt mélinu
smærra undir sér og þú veist þetta er svo svakaleg þyngd og þetta…þetta er svona
lifandi einhvern veginn.

Af þessu má sjá að upplifunin af ægifegurð krafts og stærðar jökulsins lék stórt hlutverk
í upplifunum þátttakendanna og að þessi upplifun virðist leiða til ákveðins viðhorfs til
jökulsins: það að gera sér grein fyrir smæð sinni gagnvart aflinu leiðir til virðingar fyrir
jöklinum. Þessi reynsla einkennist af því sem Ronald Hepburn kallar frumspekilegt
ímyndunarafl. Hið frumspekilega ímyndunarafl er einn þáttur í fagurfræðilegri upplifun
og felst í stuttu máli í því að skynja hvernig hlutirnir eru „í raun og veru”. Þetta gerist
þegar við skynjum fegurð eða eiginleika sem virðast vísa í einhvern stærri og meiri kraft
sem okkur skortir orð eða skýr hugtök til þess að lýsa. Hið frumspekilega ímyndunarafl
hjálpar okkur þá að túlka og ákvarða eins konar heildarupplifun af landslagi; að „túlka
sem..”, eða „sjá sem..”. Þannig gætum við til dæmis „séð“ einn einstakan svelg „sem“
hæga hreyfingu jökulsins í gegnum aldir, eða jafnvel sköpunarmátt jarðarinnar í heild
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sinni. Af þessu má sjá að það eru undrunin og ímyndunaraflið sem henni fylgir sem
skapa þessa upplifun af ægifegurð sem hér hefur verið lýst.

Viðhorf til náttúrunnar
En þá er komið að áhugaverðustu spurningunni í þessu öllu saman og það er hvaða áhrif
þessi undrunartilfinning í fagurfræðilegri reynslu hefur á viðhorf okkar til náttúrunnar?
Til þess að varpa ljósi á þessa spurningu er áhugavert að skoða hvað franski
heimspekingurinn Pierre Hadot segir um ástæðu þess að fagurfræði varð að vinsælu
rannsóknarefni á 18.öld, en hann tengir áhugann á fagurfræði við þróun viðhorfa fólks til
náttúrunnar á þessum tíma. Eftir iðn- og tæknibyltingarnar var helsta einkenni viðhorfa
til náttúrunnar þráin eftir því að rannsaka náttúruna og svipta af henni hulunni. En í lok
18. aldar kom upp þörf fyrir annars konar samband við náttúruna en það sem vísindin
buðu upp á og samkvæmt Hadot er athyglin sem fagurfræði fékk á þessum tíma merki
um þessa þörf. Í bók sinni Kosmos talaði Alexander von Humboldt til dæmis um ótta
samtímamanna sinna við að þróun vísindalegrar þekkingar væri að ógna þeirri frjálsu
ánægju sem við upplifum í náttúrunni. Baumgarten tók í sama streng í Aesthetica árið
1750 þegar hann talaði um að í viðbót við röklegan sannleika ætti líka að vera pláss fyrir
fagurfræðilegan sannleika. Sannleikurinn sem stjörnufræðingar og stærðfræðingar sæu
þegar þeir fylgdust með sólmyrkva og tjáðu með formúlum væri ekkert mikilvægari
en sannleikurinn sem smalinn upplifði við sama tækifæri og tjáði á tilfinningalegan og
listrænan hátt (Hadot, 2006).
Það má segja að þessi þörf fyrir annars konar samband við náttúruna sem kom
upp á 18.öld hafi komið upp aftur á síðari hluta 20.aldar þegar meðvitund um
umhverfisvandamál jókst og fólk gerði sér grein fyrir að eitthvað hefði farið úrskeiðis
í sambandi manns og náttúru og þörf væri á að endurhugsa þetta samband. Það var út
frá þessari þörf sem umhverfis- og náttúruheimspekin varð til á sjöunda áratugnum,
síðan þá hafa heimspekingar fengist við náttúrusiðfræði og síðar náttúrufagurfræði og
náttúrufyrirbærafræði til þess að reyna að endurhugsa þetta samband. Ég held að þessar
þrjár fræðigreinar mætist í raun í fagurfræðilegri upplifun af náttúru og áhrifunum sem
hún getur haft á viðhorf til náttúrunnar. Þessi fagurfræðilega upplifun sem byggist á
undrun á í raun margt sameiginlegt með fyrirbærafræðilegri nálgun og viðhorfið sem
hún getur leitt til er siðferðilegt. Í fyrirbærafræðinni er vísindaleg hugsun gagnrýnd
fyrir að einblína á að skilgreina, flokka og búta niður veruleikann en veita reynslunni,
því hvernig við skynjum heiminn ekki næga athygli. Í vísindalegri hugsun erum við
of upptekin af því að varpa hugtökum okkar á náttúruna, við erum að reyna að
kasta eign okkar á hana og ná henni undir okkar stjórn með því að skilgreina hana
og flokka. Fyrirbærafræðin kveður á um þörf fyrir að stíga skref til baka frá öllum
þeim fyrirframgefnu hugmyndum og viðteknu viðhorfum sem við höfum, til þess að
geta enduruppgötvað heim skynjunarinnar, við þurfum að taka frí frá þekkingunni,
sleppa því að skilgreina og hugtaka í augnablik og einbeita okkur að beinni skynjun.
Þannig getum við varpað ljósi á raunveruleg tengsl okkar við veruleikann. Undrun í
fagurfræðilegri reynslu af náttúrunni er í raun nátengd hinni fyrirbærafræðilegu aðferð
frestunar og afturfærslu, í báðum tilfellum er áherslan á að fresta fyrirframgefnum
hugmyndum og viðtekinni þekkingu og einbeita sér að beinni skynjun. Áhrifin sem
þessi reynsla getur haft á viðhorf okkar til náttúrunnar felast í því að í staðinn fyrir að
við vörpum hugmyndum okkar og hugtökum á náttúruna, opnum við okkur fyrir því
að leyfa náttúrunni að hafa áhrif á okkur. Áherslan í sambandinu færist þannig frá því
sem við vörpum á náttúruna yfir í það sem hún varpar á okkur. Það að skynja, bara
til að skynja, og fresta fyrirframgefnum hugmyndum okkar og þekkingu á því hvernig
má skilgreina og nýta náttúruna opnar möguleikann á því að gera samband okkar við
náttúruna siðferðilegra. Undrun og fagurfræðileg nálgun á náttúruna hjálpa okkur að sjá
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hana sem sjálfstæðan veruleika sem er óháður manninum og hans athöfnum. Þegar við
virðum annarleika og sjálfstæði náttúrunnar, viðurkennum við að hún er ekki eitthvað
sem við getum öðlast fullkomna þekkingu á og því er hún ekki eitthvað sem við getum
stjórnað. Fagurfræðileg reynsla sem byggist á undrun getur þannig hjálpað okkur að
endurhugsa samband okkar við náttúruna; í stað þess að sjá náttúruna einungis sem
auðlind sem við verðum að stjórna og nýta, lærum við að virða hana sem sjálfstæðan
veruleika sem hugur okkar getur aldrei náð að fanga fullkomlega og við getum aldrei
lært að stjórna fullkomlega.
Upplifunin af ægifegurð krafts og stærðar hefur einnig áhrif á viðhorf til náttúrunnar.
Við upplifum ægifegurð krafts þegar við stöndum andspænis afli sem lætur okkur finna
fyrir smæð okkar og vanmætti, afli sem getur á augnabliki valdið okkur skaða án þess að
við höfum nokkurn möguleika á að ráða við það, í slíkri upplifun gerum við okkur grein
fyrir stöðu okkar innan náttúrunnar og gagnvart henni. Við sjáum að náttúran býr yfir
þvílíkum krafti að við getum aldrei náð að beisla hann eða stjórna honum, því er frekar
öfugt farið: þessi kraftur er fær um að stjórna okkur.
Íslenskt landslag er sífellt að verða til og þessi verðandi karakter landslagsins
getur kveikt undrun, forvitni, frumspekilegt ímyndunarafl og upplifun af ægifegurð
hjá þeim sem í því dvelur. Þetta eru þau einkenni sem fagurfræðileg upplifun af
jöklum virðist fyrst og fremst leiða til, og á sama tíma eru þetta einkenni sem leiða til
fyrirbærafræðilegrar nálgunar sem gefur möguleika á að skapa annarskonar samband
milli manns og náttúru en það sem hefur verið ráðandi; samband sem byggir á virðingu
en ekki nytsemissjónarmiðum.
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Career guidance and counselling is developing quite fast within the adult learning sector
in the Nordic countries. The same process is taking place in other Western countries
and improved access of adults to guidance has been recommended both by the OECD
(2004a) and the Council of the European Union (2004, 2008) within the framework of
their lifelong learning policies. The reasons for this increased need for educational and
vocational guidance in the adult population are no doubt to be found in rapid labour
market changes and new government policies that aim at increasing competence levels
in today’s knowledge societies. In such an environment, where career changes are quite
common, individuals need to improve their career management skills and overcome
career problems. Lifelong guidance is the term used for specialised assistance in these
matters. Lifelong guidance has been defined by the OECD (2004b).
In the context of lifelong learning:
...guidance refers to a range of activities that enables citizens of any age and at
any point in their lives to identify their capacities, competences and interests,
to make educational, training and occupational decisions and to manage their
individual life paths in learning, work and other settings in which these capacities
and competences are learned and/or used (OECD, 2004b, p. 67).

Examples of such activities include information and advice giving, counselling,
competence assessment, mentoring, advocacy, teaching decision-making and career
management skills.
Expectations from policy makers and users of guidance on what career guidance can
contribute within lifelong learning are quite high. This puts pressure on the providers
of guidance services to evaluate what they do and demonstrate benefits of investment
in guidance. The evaluative research reported here looks at the outcomes of guidance
from the users point of view, inquiring into the actual gains from career guidance and if
users are involved in policy making and organisation of guidance services.
Policy making is normally in the hands of politicians, administrators, social
partners and specialists. Recently, the point has been made that users themselves are an
important factor, not only in quality assurance, but also in organising guidance services
and furthermore in policy making (Plant, 2006; Bimrose, Barnes & Hughes, 2008). This
trend of user involvement comes from ideas of citizenship and effective democracy
where user involvement means “devolving to individuals and communities the right to
play an active role in shaping the services that affects their lives” (Plant, 2006, p. 1). User
involvement has been described in a five step model (Plant, 2006) going from the level
of participation in guidance where the individual follows the guidance of a specialist
(step one) to full participation in deciding what policies and strategies in guidance
need reshaping (step five; Plant, 2006). The different degrees of good practice in user
involvement described by the five step model are used as criteria of measurement in this
research. Other criteria measuring the quality of the guidance service derive from career
development theories. The evaluative criteria for the outcomes of guidance were taken
from career development theory and the standards of user involvement from writings
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on the different levels of citizen involvement or participation (Arnstein, 1969; Plant,
2006). Career development theories explain career behaviour across the life span, as
well as guiding career counsellors in using interventions that will facilitate certain career
behaviours (Whiston & Brecheisen, 2002). The learning outcomes of adult guidance
used in this research are based on a threefold classification of career counselling into
personal learning outcomes, educational learning outcomes and vocational learning
outcomes. Examples of personal learning outcomes are the enhancement of the selfconcept or learning about own interests. Examples of educational learning outcomes are
learning about educational options or requirements. Examples of vocational learning
outcomes are becoming better informed about the content of occupations and where
to look for occupational information.
This evaluative research examines both the value of adult guidance to its users and
their involvement in developing and organising guidance services in adult education
.
• The first goal is to evaluate learning outcomes of guidance for adults in the
Nordic countries that seek guidance in adult learning centres.
• A second goal of this study is to describe if and how adult users of
guidance have an impact on the services provided, as well as to compare
user involvement in adult guidance in the Nordic countries.
Method
Participants and procedure
A web survey was conducted among users of guidance in adult educational institutions
in all five countries Due to limitations and restrictions in the different countries in
collecting e-mail addresses of users of guidance services within adult education, mainly
two different procedures of sampling of participants was used. In Iceland and Sweden,
a sample of users of guidance was selected from guidance services in adult education
and the survey sent directly to their e-mail addresses (researchers → participants). In
Denmark, Finland and Norway, however, this direct method of distribution was not
possible. Therefore, a more indirect method was used in which research partners in
the respective countries contacted organisations and educational institutions within
adult education (and in some cases public employment services) that provide guidance
services and made an agreement with them to forward the survey link directly to
students (users of guidance) or to respective schools and guidance providers, which
were then to forward it to students (researchers → associations → schools/educational
institutions → participants).
The survey was submitted in the fall of year 2010 and prolonged to the beginning
of 2011 due to lack of participation. In order to increase participation, several initiatives
were taken in each of the countries. In Iceland and Sweden, a total of three reminders
were sent to motivate participation. In Denmark, Finland and Norway several initiatives
were also made in terms of contacting managers and representatives of respective
organisations and institutions to make an agreement with them to ensure that the link
would be distributed to their students and guidance users.
Table 1 shows the distribution of participants in each of the five countries in terms
of different demographical variables. As the table shows, respondents vary considerably
across countries in terms of gender, age, educational level, residence and native language.
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Table 1. Background of respondents
Denmark
T otal number of respondents

159

Finland
194

Iceland
561

Norway

Sweden

214

450

Gender
Male

43%

20%

36%

25%

31%

Female

57%

80%

64%

76%

69%
42%

Age
29 years old or younger

63%

27%

16%

28%

30-39 years old

13%

20%

25%

33%

32%

40-49 years old

12%

28%

31%

28%

21%

50 years or older

12%

24%

27%

10%

6%
25%

E ducational level
Compulsory education or less

53%

10%

45%

18%

Upper secondary education (gymnasium)

13%

18%

16%

14%

24%

Vocational education (upper secondary level)

14%

21%

27%

27%

20%

Post secondary- or tertiary education

21%

51%

12%

41%

32%

R esidence
In a city/municipality over 30 000 inhabitants

64%

73%

49%

33%

93%

In a city/municipality under 30 000 inhabitants

36%

27%

51%

67%

7%

L anguage
Official language

89%

98%

97%

84%

38%

Else

11%

2%

3%

16%

62%

Measurement and statistical analysis
The survey questionnaire was developed with reference to the taxonomy of user
involvement described earlier (Plant, 2006), as well as on the basis of results of the
focus group study, carried out in the fist phase of the study. It was developed in English
and then translated into the five different Nordic languages.
In order to select out those who had not experienced guidance within the last two
years the first question asked if one had participated in educational and vocational
guidance within the last two years. Only those who answered yes to this question were
asked to complete the questionnaire. As well as measuring different levels and aspects
of user involvement, the questionnaire contained questions concerning what kind of
guidance respondents participated in (modes of delivery), from whom they learned
about the guidance services, satisfaction with the guidance and perceived outcomes of
guidance.
The questionnaire contained 14 statements about perceived outcomes of guidance.
On the basis of the results from a factor analysis procedure indicating three different
constructs, three scales were computed measuring different outcomes of guidance;
educational outcome (2 items), vocational outcome (4 items) and personal outcome (8
items). The scale of educational outcome is based on responses towards the statements
of “Guidance encouraged me to continue my studies” and “Guidance helped me
make choices concerning my education”, the scale of vocational outcome is based on
statements such as “Guidance helped me with my job search” and “Guidance helped me
make choices concerning jobs” and the scale of personal outcome is based on statements
such as “Guidance enhanced my self-confidence”, “I learned something about my
abilities as a result of guidance”, “I learned something about my interests as a result of
guidance” and “I acquired skills in searching for job or educational opportunities as a
result of guidance”. Reliability analysis, measuring the internal consistency (Cronbach’s
alpha) indicated sufficient or good reliability of the scales (.75 - .82).
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The results of the questionnaire survey are presented in figures showing relevant
statistics. A statistical difference between groups is indicated by attaching a star-symbol
(*) to respective items, indicating a statistical difference significant at the 95% level
(α=.05). The statistical tests used were the Chi-square test and Oneway Anova. In
figures 4 and 6, confidence intervals of the means are also presented as error bars. By
adding the confidence interval to the mean or subtracting it from the mean an interval
is found in which the mean of the respective population is likely to fall (with 95%
confidence).
The research report is available at www.nordvux.net/page/1143/vagledning.htm
Results
Participation in guidance – modes of delivery
The results show that there are some important differences between the countries
in the type of guidance respondents participated in during the previous two years (see
Figure 1). Although face-to-face individual interview with guidance counsellor was by
far the most frequent form of guidance in all the countries, the proportion of those
who had experienced such guidance was somewhat lower in some of the countries,
especially in Finland (62%). The proportion of those who had experienced face-toface guidance was on the other hand highest in Norway (88%) and Denmark (82%).
In Iceland, around three of every four of the participants had experienced face-to-face
individual interviews (76%) and one of every four had been guided in group-sessions
or as integrated in lessons and teaching activities (23-24%).
As figure 1 shows, telephone interviews with guidance counsellors were somewhat
more frequent in Denmark, Norway and Finland (19-24%) than in Iceland and Sweden
(9-15%), whereas higher proportion of respondents had experienced group sessions
with guidance counsellors in Denmark, Iceland and Finland (22-25%) than in Sweden
and Norway (9-11%).
Web-based guidance was by far most frequently used in Finland of the five
countries. About half of the respondents in Finland had experienced guidance through
the internet (48%), whereas somewhere between 7 and 17% of the respondents in the
other countries had received guidance through the internet.
There were also some clear differences in the use of guidance from teachers. In
Finland and Denmark 36-39% of respondents had been guided by a teacher whereas
14-17% had been guided by a teacher in Iceland, Norway and Sweden.
In Finland, guidance seems not only to be different from the other countries
in terms of more frequent use of the web as a delivery mode of educational and
vocational guidance. Guidance is also more often an integrated part of lessons and
teaching activities in Finland. Roughly two thirds (42%) of the Finnish respondents said
that they had experienced guidance as integrated in lessons and about one fourth of the
Icelandic respondents, whereas this was the case among 12-15% of the respondents in
Norway, Denmark and Sweden. The reason for this difference lies in the organisation
of teaching and guidance in the institutions of the Finnish sample.
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70%
Face-to-face individual interview with a
guidance counsellor*

62%

76%

88%

82%

15%
22%
9%
19%
24%

Telephone interview with a guidance
counsellor*

9%
11%

Group-session with a guidance counsellor*

Web-based guidance (e.g. through websites,
e-mail, chat-rooms)*

7%

23%
22%
25%

17%
14%
48%

16%

Sweden

17%
15%
14%

Guidance from a teacher*

Norway
Iceland

39%
36%

Finland

3%

Denmark

11%
13%
18%
6%

Guidance from a project-/program leader*

15%
12%
24%

Guidance integrated in lessons and teaching
activities*

14%
0%

20%

40%

42%
60%

80%

100%

Figure 1. What kind of educational and vocational guidance did you participate in?

Outcome of guidance
On the grounds of the 14 statements, about possible outcome of educational and
vocational guidance, a factor analysis resulted in three factors, one measuring educational
outcome, another vocational outcome and the third personal outcome. Figure 2 shows
the mean ratings on the three different scales, measured on a scale of 1 to 5 where
a higher level indicates more respective outcome. The mean rating of respondents
towards the educational outcome of their guidance was the most positive of the three
factors in all the countries. Average rating for educational outcome was 3.4-3.7, whereas
it was considerably lower on the factor measuring vocational outcome (2.8-3.2) and
somewhat lower on the factor measuring personal outcome (3.1-3.5). The trend seems
to be in concordance across countries: Users of guidance in adult education seem to
feel that the outcome of their guidance is particularly of an educational and personal
nature, but to a less extent focused directly on vocational matters. It is interesting to
note that the Icelandic users of guidance are among those who score on average the
highest on each of the three scales.
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3.7
3.6
3.7
3.4
3.6

Educational outcome*

2.8

3.0
3.2
2.9
3.0

Vocational outcome*

Sweden
Norway
Iceland
Finland

3.3
3.4
3.5
3.3
3.1

Personal outcome*

1

2

3

Denmark

4

5

Figure 2. Mean ratings on scales of educational-, vocational- and personal
outcomes

User involvement
The results indicate that overall users of guidance are not systematically involved in
terms of evaluating and providing feedback on services. Figure 3 shows the results on
the question about if respondents had been given a chance to evaluate or give feedback
on the guidance services. Around half of the respondents (49-55%) in Denmark,
Iceland and Sweden reported that they had not been given a chance to evaluate the
services and up to one third (28-35%) in Norway and Finland. Some reported giving
informal feedback about services to their counsellor, either verbally or by e-mail (2049%), whereas others had been given a chance to take part in surveys, either on paper
(12-25%), the web (7-32%) or through telephone interviews (1-11%). In Iceland, about
one of every four (27%) had been given a chance to give feedback verbally or by e-mail
to the counsellor or by filling in paper/pencil questionnaire (23%), whereas other forms
of evaluation were much less common.
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Figure 3. Did you have a chance to evaluate or give feedback on the guidance you
received by using any of the following?

The participants who reported having had a chance to evaluate the guidance services
were further asked if they thought it would be likely that their feedback would result
in improvement in the guidance services on a scale of 1-7 where 1 meant very unlikely
and 7 very likely (see Figure 4). As the figure shows, participants rated it as somewhat
likely that their feedback would result in improvements in the guidance services, or on
average between 4.6 and 5.2 depending on country. Given that the neutral value is 4 on
average respondents were more than less positive towards the effect of their feedback.
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Sweden

5.2

Norway

4.7

Iceland

5.1

Finland

4.7

Denmark

4.6

1

2

3

4

5

6

7

Figure 4. Do you think that your feedback on guidance is likely or unlikely to result
in improvements in the guidance service? Participants answered on the scale of 1-7
where 1 means very unlikely and 7 very likely.

The participants in the survey were addressed about their involvement in guidance
at level 3 which is called Forums of debate, in terms of if they had been consulted,
i.e. participated in meetings and discussion groups, about different aspects of guidance
services (see Figure 5). By far, most of the respondents reported that they had not
participated in meetings and discussion groups about guidance services, or between
73 and 89%. The Danish and the Swedish participants were, however, somewhat more
likely to have been consulted on improving the operation of service (15-16%) and 13%
of the Danish respondents had been consulted regarding identifying gaps in services,
but overall only a small proportion had been consulted in this way.
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73%
No, I have not participated in meetings or
discussion groups about guidance services*
73%
Improving operation of service (such as on
the user-friendliness of web-sites, opening
hours, slow service etc.)*

16%
5%
8%
8%
15%

Setting priorities in guidance services (such
as giving new groups the opportunity to
participate in guidance etc.)

9%
4%
6%
6%
7%
8%
5%
7%
8%
13%

Identifying gaps in service (such as work
search work-shops, services to meet your
special needs, etc.)

Identifying gaps in quality of service (such as
breaches in confidentiality, misinformation,
etc.)*

9%
2%
3%
5%
6%

Addressing unmet needs (such as those of
school dropouts, immigrants, single mothers
etc.)

6%
4%
6%
7%
7%

Developing new guidance services (such as
telephone counseling)

6%
4%
3%
5%
6%
0%

20%

89%
86%
84%

Sweden
Norway
Iceland
Finland
Denmark

40%

60%

80%

100%

Figure 5. Have you as a user of guidance been consulted (participated in meetings
or discussion groups) on the following concerning guidance services?

Figure 6 shows the results regarding the question whether it is important or
unimportant for the improvement of guidance that users are consulted. As the figure
shows, participants reported it as rather important for the improvement of guidance
that users are consulted and marked on average 5.1-5.7 out of seven. It is interesting
to note that the Norwegian respondents were somewhat less positive towards the
importance of users being consulted that the other respondents, especially those in
Iceland, Finland and Sweden.
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Sweden

5.6

Norway

5.1

Iceland

5.8

Finland

5.7

Denmark

5.4

1

2

3

4

5

6

7

Figure 6. Do you think that it is important or unimportant for the improvement of
guidance that users are consulted? Participants answered on the scale of 1-7 where
1 means very unimportant and 7 very important.

The participants were finally addressed with a question concerning what they thought
would be an effective way for them as users of guidance to have their voices heard on the
delivery of guidance. As the 7 shows, most of the respondents felt that addressing the
counsellor directly would be an effective way to have their voices heard (66-88%). Also,
a high proportion of respondents across countries reported the teacher, a mentor, user
surveys and organised discussion groups as an effective platform for giving feedback.
It is worth noting that the proportion of respondents in Denmark who marked these
as effective agents in having their voices heard was lower than among the respondents
in the other countries. Also, the proportion who mentioned the teacher and a mentor
was especially high in Finland and the proportion who mentioned organised discussion
groups was higher in Norway than in the other countries. Finally, it is interesting to
note that the Swedish participants were more positive that the participants in the other
countries towards the effectiveness of associations of learners, student peer groups and
trade unions in having the voices of users of guidance heard.
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73%
88%
78%
86%
66%

Directly to the counsellor*

70%
60%
62%
78%
59%

Talk with a teacher*

61%
63%
58%

Talk with a mentor*

76%

46%

67%
72%
62%
73%

Through user surveys*
44%
53%
51%
47%
42%

In organised discussion groups of users, such
as focus groups*
In meetings with managers and policy
makers*

32%

Through a trade union*
23%
0%

20%

Iceland

37%
38%
36%
40%

Norway

58%

Finland
Denmark

65%

34%
42%
39%
41%

Through associations of learners*

Sweden

57%
59%
50%
43%
42%
41%
43%
44%

In student/client initated peer groups*

69%

48%

60%

80%

100%

Figure 7. The proportion who reported that the following way would be rather or
very effective in having their voices heard as users of guidance on the delivery of
guidance?

Discussion
The limitations of the sampling method applied in the study as well as low number
of responses in most of the countries has implications both for the interpretation of
results nationally and in comparisons across countries. As it was not possible to select
a nationally representative random sample of guidance users, except in Iceland, the
questions of the representativeness of respondents is raised. As information about the
demographical composition of the population of guidance users within adult education
is not available, except in Iceland, it is not possible to infer about the representativeness
of respondents in these countries. In Iceland, however, a comparisons of respondents
and the population of guidance users shows that the group of respondents deviates
somewhat from the population of guidance users in terms of distribution of gender,
age and education.
However, this research gives valuable information on the provision of guidance
services as well as on the current approach of users to policy making and organisation
of services. The dominant mode of delivering guidance in all five Nordic countries is
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individual counselling. This is an effective way of counselling, but so are other methods,
like group interventions (Whiston, 2003) and they have the advantage of reaching
more people and thus more use is made of the counsellor’s time. There are interesting
comparisons to be made between the Nordic countries in other methods used, with
Denmark and Finland involving teachers in guidance and Finland using ICT in guidance
to a much greater extent than the other four Nordic countries. The strong emphasis on
using ICT in guidance in Finland is an interesting contrast within Nordic adult guidance
services and warrants further research on the cost-effectiveness of guidance.
The results of this study provide insight into the three types of learning outcomes
of guidance identified: personal, educational and vocational. It is revealed that outcome
of guidance is particularly of an educational and personal nature, but to a less extent
focused directly on vocational matters. The reason why users get less help with
vocational issues might be that guidance takes place in learning institutions and not
public employment agencies or workplaces, with the exception of Norwegian career
centres working in close contact with public employment agencies. On one hand it is
possible that clients that seek counselling in adult learning centres are searching for
help with their education and educational goals. On the other hand these results can be
seen as an indication of a weak link between the adult guidance services and the labour
market. In any case these results need to be researched further.
The question whether we listen to the voices of adult users of guidance gives us
rather negative results. One third to half of the respondents have never been asked to
evaluate the guidance service, although they think their feedback would improve the
services. Respondents think that giving feedback on the way guidance is delivered is
important, both on access to guidance and on the organisation of guidance work as
well as on the guidance process. It is clear that users see the purpose in giving feedback,
but for some reason evaluation does not take place in a considerable number of adult
guidance services in the Nordic countries.
The answer to the question of user involvement in policy development and design
in the guidance services is rather clear cut. On the whole users of adult guidance
in the Nordic countries are not participating in forums of debate or other kind of
participation on policy or design of guidance services. However, they are very eager to
be involved. This is without doubt a very important finding of this research and gives
an optimistic view on possible ways of developing guidance policies. The policy makers
have until now been representatives of ministries, social partners and professional
bodies, each putting forward their point of view. The voice of users has been missing,
but the present study shows us that they want their opinions to be heard. When
respondents are asked about the most effective way of being heard they place their
trust on the counsellors since a majority (66-88%) felt that addressing the counsellor
directly would be an effective way to have their voices heard. Also, a high proportion of
respondents across countries reported the teacher, a mentor, user surveys and organised
discussion groups as an effective platform for giving feedback. The fact that they want
to address individual counsellors (or teachers and mentors) is an interesting result. It
might show that users have less faith in evaluation sheets than in actual persons listening
to their opinions. It might also mean that they are not familiar with methods of user
involvement, something that needs to be introduced into the structure of the guidance
system via training of both counsellors and clients, i.e. if policy makers are serious in
introducing user involvement to their quality assurance models.
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Umfjöllun í blöðum og tímaritum um
fatlaða íslenska afreksmenn í íþróttum
Guðmundur Sæmundsson
Kristín Björnsdóttir

Fatlað fólk á Íslandi stundar íþróttir í miklum mæli. Þrátt fyrir smæð þjóðarinnar
hafa fatlaðir íþróttamenn unnið afrek á stórmótum og eiga mörg heimsmet í ólíkum
íþróttagreinum. Áhugamenn um íþróttir hafa þó aldrei skilið hvers vegna afrekskonan
Kristín Rós Hákonardóttir var aldrei valin Íþróttamaður ársins hjá Samtökum
íþróttafréttamanna þótt enginn Íslendingur hafi unnið eins marga sigra og hún og sett
jafn mörg heimsmet. Var það vegna þess að hún var fatlaður íþróttamaður? Þessu er
ekki auðvelt að svara en skjalfest er að enginn fatlaður íþróttamaður hefur fengið þessa
viðurkenningu hingað til (Íþróttamaður ársins, e.d.). Hér verður fjallað um niðurstöður
úr tveimur rannsóknum sem beina sjónum að orðræðu í blöðum og tímaritum um fatlaða
íslenska afreksmenn í íþróttum og nutu styrkja frá Íþróttasjóði menntamálaráðuneytisins
og Háskóla Íslands.1

Tvær rannsóknir
Fyrri rannsóknin var greining orðræðu um íþróttaiðkun fatlaðs fólks í íslenskum
prentmiðlum. Þar var flokkuð og greind 221 grein frá árunum 2003–2006 sem safnað
var af Fjölmiðlavaktinni. Af þeim fjölluðu 98 um afreksíþróttafólk og 123 greinar um
styrkveitingar og íþróttaviðburði sem ekki teljast til stórmóta eða afreksíþrótta. Markmið
rannsóknarinnar var að greina blaðaumfjöllun um íþróttir fatlaðs fólks í víðu samhengi.
Síðari rannsóknin sem hér er fjallað um fólst í því að valdir voru og orðræðugreindir
984 textar íslenskra prentmiðla um nítján íslenska afreksíþróttamenn. Til að finna
texta um þá var leitað í tímaritagagnagrunni Þjóðarbókhlöðunnar, Tímarit.is (2011).
Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að komast að því hvaða munur væri á
orðræðunni eftir því hvort fatlaðir eða ófatlaðir íþróttamenn ynnu íþróttaafrekin. Fjórir
afreksmannanna voru fatlaðir en samtals eru textarnir um þá 156 frá árabilinu 1979–
2008. Þessir íþróttamenn voru Haukur Gunnarsson en um hann voru skoðaðir 62 textar
frá árunum 1987–1994; Jón Oddur Halldórsson með 28 texta frá 2002–2008; Kristín
Rós Hákonardóttir með 53 texta frá 1995–2006; og loks voru skoðaðir 13 textar frá
1979–1984 um Sigurrós Karlsdóttur.
Söguleg orðræðugreining er sú aðferð sem notuð var við báðar þessar rannsóknir.
Leitað var að þrástefjum sem mynduðu mynstur í orðræðunni, mynstur sem skapast
og endurskapast í félagslegu og pólitísku andrúmslofti fortíðar og nútíðar (Foucault,
2008; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Þessi mynstur mynda sögulegar og pólitískar
lögmætisreglur (legitimating principles) um hvað leyfist að segja við ákveðnar aðstæður,
um leið og oft er reynt að teygja á mörkum þess sem má segja eða þarf að þegja um í
orðræðunni.
Stuðst er við þá skilgreiningu Foucaults á valdi að það felist í tengslum eða sambandi
fremur en nauðung þar sem annar aðilinn sé undir ógnarvaldi hins. Hann fjallar
1

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor las greinina í handriti og gaf fjölmargar ábendingar sem honum
eru þakkaðar. Einnig las Ingibjörg Jónsdóttir Kolka MA og doktorsnemi próförk að greininni og er
henni einnig þakkaður lesturinn.
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sérstaklega um þögnina sem hluta orðræðunnar, þ.e. að ákveðnir atburðir eða efni séu
sniðgengin. Hann fjallar einnig um orðræðuna sem sögulegt ferli þar sem breytingar
verða á gagnvirkan hátt á orðræðunni og samfélagsveruleikanum (Foucault, 2002 og
2008).
Eðlilegt er að höfundar geri nokkra grein fyrir orðanotkun sinni því að orðaval er
einn áhrifamesti þáttur orðræðunnar og sá sem fólk veitir síst athygli. Í greininni er orðið
íþróttir notað í samræmi við almenna málvenju, þ.e. fyrst og fremst um keppnisíþróttir.
Þegar við á er orðið íþróttamaður notað um keppnisíþróttamenn, óháð kyni viðkomandi.
Orðið íþróttafólk nær hins vegar til allra þeirra sem stunda íþróttir, hvort sem það er
gert til heilsubótar, skemmtunar eða til að stunda keppni. Í greininni eru orðasamböndin
fatlað fólk og fatlaðir íþróttamenn notuð í samræmi við eðlilega málvenju en sneytt hjá
því að nota lýsingarorðið eitt sem sérstakt hugtak („fatlaðir“) en samtök og talsmenn
fatlaðs fólks hafa beitt sér gegn slíkri orðræðu sem þeir telja lítillækkandi fyrir hópinn
sem slíkan því hún leggi áherslu á fötlunina fremur en að um fólk sé að ræða (Rannveig
Traustadóttir, 2006). Viðteknum heitum á íþróttamótum, t.d. Ólympíuleikar fatlaðra, er
þó ekki breytt.

Öll mót verða Ólympíuleikar
Hraðar, hærra, sterkar. Þetta slagorð Ólympíuleikanna er lýsandi fyrir líkamlegt atgervi,
hreyfingu og kraft keppenda (Kristín Björnsdóttir, 2006). Fatlaðir íþróttamenn eru
ekki gjaldgengir á Ólympíuleikunum og liggja tvær ástæður þar að baki. Í einhverjum
tilvikum veldur skerðingin því að þeir ná ekki þeim lágmörkum sem sett eru fyrir
leikana, þ.e. hlaupa ekki nógu hratt eða stökkva ekki nógu hátt. Í öðrum tilfellum nota
íþróttamennirnir hjálpartæki á borð við gervifætur og hjólastóla sem ekki eru leyfilegir á
Ólympíuleikum. Suður-afríski hlauparinn Oscar Pistorius barðist fyrir þátttökurétti fyrir
Ólympíuleikana í Peking 2008 en Alþjóða Ólympíunefndin (IOC) óttaðist að gervifætur
hans gæfu honum forskot á ófatlaða hlaupara. Þrátt fyrir að IOC hafi að lokum heimilað
honum þátttöku náði hann ekki lágmörkunum og var ekki valinn í suður-afríska
landsliðið fyrir leikana 2008. Hann keppti hins vegar á Ólympíumóti fatlaðra2 í Peking
sem haldið var að Ólympíuleikunum loknum og vann til gullverðlauna í 100, 200 og 400
metra hlaupi í sínum flokki (Pistorius, 2009).
Ólympíumót fatlaðra er stærsta íþróttamót fatlaðs fólks og var fyrst haldið samhliða
Ólympíuleikunum í Róm árið 1960 (International Paralympic Committee, e.d.). Íslenskir
keppendur hafa unnið til fjölda verðlauna á mótum þessum. Ólympíumót fatlaðra er
samsvarandi Ólympíuleikunum að því leyti að þar keppa eingöngu bestu íþróttamenn
úr röðum fatlaðs fólks og er á færi fárra að ná settum lágmörkum (Íþróttasamband
fatlaðra, e.d.). Þrátt fyrir árangur íslenskra þátttakenda hefur mótið fengið takmarkað
rými í íslenskum fjölmiðum. Þessi takmarkaða umfjöllun um íþróttaafrek fatlaðra
íþróttamanna er greinilegur hluti orðræðunnar um annars vegar íþróttir og hins vegar
fatlað fólk og gefur vísbendingar um lítinn áhuga samfélagsins á afrekum fatlaðra
íþróttamanna.
Í umfjöllun um íþróttir fatlaðs fólks er oft ekki greint á milli stórmóta eins og
Ólympíumóts fatlaðra og annarra minni móta. Til að mynda birtist frétt í Morgunblaðinu,
22. júlí 2005 undir fyrirsögninni „Íslensku þátttakendurnir urðu Norðurlandameistarar
í blaki“. Þegar betur er að gáð var um að ræða samsett kvenna- og karlalið sem tók þátt
í norrænu sumarmóti geðhjálparsamtaka, fór í skoðunarferðir, hlustaði á fyrirlestra og
hélt kvöldvöku með ljóðalestri og dansi (Ingveldur Geirsdóttir, 2005). Ekki er ætlunin
2

Ólympíumót fatlaðra kallast Paralympic Games á ensku og hefur Alþjóða Ólympíunefndin (IOC) komið
í veg fyrir og bannað að leikarnir noti orðliðinn olympics. Forskeytið para vísar til þess að mótið sé
samhliða og sambærilegt Ólympíuleikunum. Á íslensku eru leikarnir kallaðir Ólympíumót í stað
Ólympíuleika (Kristín Björnsdóttir, 2006).
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að gera lítið úr árangri íslensku þátttakendanna eða mikilvægi sumarmótsins, heldur
fyrst og fremst að benda á að hér er ekki um eiginlegt Norðurlandamót að ræða.
Annað mót sem ítrekað var fjallað um sem Ólympíuleika fatlaðra voru
Alþjóðaleikar Special Olympics-samtakanna sem stofnuð voru af Kennedy-fjölskyldunni í
Bandaríkjunum árið 1968 (Kristín Björnsdóttir, 2006). Samtökin standa fyrir sumarog vetraríþróttaviðburðum fyrir fólk með þroskahömlun og er þar ekki lögð áhersla
á íþróttaafrek því tilgangurinn er fyrst og fremst sá að koma saman, ungir sem aldnir,
og hafa gaman af. Önnur viðmið og aðrar reglur en almennt tíðkast á íþróttamótum
gilda á þessu móti þar sem getuskipt er í flokka og einu skilyrðin fyrir þátttöku er að
hafa verið greindur með þroskahömlun. Í Fréttablaðinu, 11. júlí 2006, var á bls. 16 fjallað
um Alþjóðaleika Special Olympics (SO) undir fyrirsögninni „Eykur sjálfstraust og
félagshæfni“. Þar eru Alþjóðaleikarnir kallaðir Ólympíuleikar andlega fatlaðra og sagt:
„Keppnin snýst um að hjálpa andlega fötluðum að öðlast sjálfstraust og félagshæfni
með íþróttaiðkun og keppnisanda“.
Þrátt fyrir að Alþjóðaleikar SO séu stórt mót er ekki um eiginlegt stórmót að ræða þar
sem þeir lúta ekki sömu reglum og viðmiðum og önnur (afreks)íþróttamót. Að rugla
því saman við Ólympíuleika eða Ólympíumót er því vægast sagt ónákvæm vinnubrögð
blaðamanns. Þegar öll íþróttamót og samkomur fatlaðs fólks verða á síðum dagblaðanna
að Ólympíuleikum er hætt við að íþróttaafrekin gleymist og ólíklegt að lesendur geri
sér grein fyrir ólíku eðli mótanna. Allt fatlað fólk, hvort sem það er áhugafólk um
íþróttir og hreyfingu eða afreksíþróttamenn, er sett undir sama hatt og má segja að þetta
viðhorf endurspeglist í þeirri staðreynd að enginn fatlaður íþróttamaður hefur verið
valinn íþróttamaður ársins þrátt fyrir fjölmörg Norðurlandamet, Evrópumet, heimsmet
og Ólympíumet. Vissulega er erfitt að meta hvað ætti að teljast meira afrek en annað
og ekki öfundsvert hlutverk Samtaka íþróttafréttamanna að veita þessa viðurkenningu.
Hins vegar eru ónákvæm vinnubrögð og villandi umfjöllun óþörf og samræmast ekki
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007)
sem Ísland á aðild að.
Rétt er að benda á þá þögn sem ríkti um útilokun fólks með þroskahömlun frá
Ólympíumóti fatlaðra eftir að ófatlaðir spænskir körfuboltamenn þóttust vera með
þroskahömlun og fóru með sigur af hólmi á Ólympíumótinu í Sydney árið 2000 en þetta
var í annað sinn sem íþróttamenn með þroskahömlun fengu að vera með á Ólympíumóti
fatlaðra (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). Þegar blaðaumfjöllun er greind er mikilvægt að
beina sérstaklega sjónum að þögninni eða því sem ekki er sagt eða fjallað um (Foucault,
2008; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Bann við þátttöku allra íþróttamanna með
þroskahömlun í öllum íþróttagreinum frá öllum löndum á Ólympíumóti fatlaðra virðist
ekki hafa vakið áhuga blaðamanna því eingöngu tvær blaðagreinar á Ólympíuárinu 2004
fjölluðu um þetta mál.
Þögnin og takmörkun orðræðunnar um afreksíþróttir fatlaðs fólks er svo hávær að
færa má rök fyrir því að hér sé um lögmætisreglu að ræða. Til þess að gera sér betur
grein fyrir orðræðunni og þeim mynstrum sem hún skapar er því mikilvægt að beina
athyglinni að því hvernig fjallað var um þá einstaklinga sem þóttu skara fram úr í röðum
fatlaðra íþróttamanna síðustu áratugina.

Fatlaðir afreksíþróttamenn
Hér á eftir verða raktar niðurstöður orðræðugreiningarinnar hvað varðar fötluðu
afreksíþróttamennina fjóra í síðari rannsókninni en að öðru leyti vísað í grein um
heildarniðurstöður hennar (Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson,
í prentun). Sérstaka athygli vekur þó að um þau öll koma fyrir tvö tíðustu þrástefin miðað
við heildarúrtakið (íþróttamennina nítján) og þau sem mynda raunar lögmætisreglu
orðræðunnar um allt afreksíþróttafólk. Þetta eru þrástefin þjóðerni og afreksmennska

201

Guðmundur Sæmundsson og Kristín Björnsdóttir
(sjá síðar). Að öðru leyti má segja að orðræðan sé að mörgu leyti ólík. Vert er að veita
því sérstaka athygli að þau þrástef sem mynda og eru hluti af almennri orðræðu um
fatlað fólk í íslensku samfélagi eru áberandi um þau öll og togast reyndar á við þrástefið
afreksmennsku. Lítum nú á þau hvert fyrir sig í stafrófsröð.
Haukur Gunnarsson frjálsíþróttamaður
Umfjöllun fjölmiðla um afrek Hauks Gunnarssonar er ekki mikil að vöxtum en þó
hlutfallslega mikið myndskreytt, stundum jafnvel í lit. Meðal jákvæðra þrástefja eru hve
góð fyrirmynd Haukur er öðru fötluðu fólki. Auk þess er minnst á kraft hans, eljusemi
og hógværð. Neikvæðara þrástef er hve slæma aðstöðu fatlaðir frjálsíþróttamenn hafa,
þá vanti tilfinnanlega húsnæði til æfinga og keppni. Þá er mikil orðræða um hvers vegna
Haukur fékk ekki kosningu sem íþróttamaður ársins þau ár sem hann stóð sig sérlega
vel.
Ef umfjöllunin er skoðuð nánar kemur í ljós orðræða sem einkennir fatlað fólk í
samfélaginu (disabling discourse) sem á annars vegar rætur að rekja til staðalmynda um
fatlaða ofurmanninn (supercrip) og hins vegar þrástefs takmörkunar eða áhugaleysis sem
fjallað var um hér að framan. Ef litið er á fötlun sem félagslega hugsmíð er því hafnað
að fatlað fólk sé í eðli sínu allt eins og að allar skerðingar séu í eðli sínu hindrandi fyrir
einstaklinginn. Fötlunin er samspil skerðingar og þess skilnings sem samfélög leggja í
líf fatlaðs fólks og getur til að mynda orðræðan mótað þann skilning og jafnvel aukið
á fötlun fólks (Kristín Björnsdóttir, 2009). Greina mátti ofgerða aðdáun í umfjöllun
um Hauk og íþróttaafrek hans, talað um að þjóðin sé rígmontin af afrekum „fatlaðra“
(„Þið eruð þjóð ykkar til sóma“, 1988), sagt að Haukur hafi „gert sér lítið fyrir“ og
unnið gullverðlaun eða sett heimsmet („Morgunblaðið heiðrar þrettán íþróttamenn“,
1988; „Haukur vann þrenn gullverðlaun í Wales“, 1991) og að „mikið hafi verið um
dýrðir“ („Þið eruð þjóð ykkar til sóma“, 1988) á flugvellinum við heimkomu kappanna.
Ofgerð aðdáun lítur á fatlaða afreksfólkið sem ofurmenni sem sigrast hafa á fötlun sinni
með yfirnáttúrulegum styrk og er algeng staðalmynd fatlaðra íþróttamanna (Kristín
Björnsdóttir, 2006; Shapiro, 1994). Fötluðu íþróttamennirnir fara yfir þau mörk og
væntingar sem ófatlaðir hafa sett þeim.
Í umfjölluninni um Hauk var líka rætt um að fatlaðir íþróttamenn standi sig betur en
ófatlaðir („Hlýt að standa jafnfætis ófötluðum“, 1988) en einnig talað um að andstæðingar
íslensku fötluðu íþróttamannanna séu stundum fáir og lélegir („Árangurinn er glæsilegur“
1988) og Haukur hafi t.d. hlaupið nær „keppnislaust“ á Ólympíumótinu 1988 („Jónas
hlaut silfurverðlaun“, 1988). Afrek Hauks fá takmarkaða umfjöllun, jafnvel gert lítið úr
þeim og þau ekki álitin sambærileg afrekum ófatlaðs íþróttafólks.
Jón Oddur Halldórsson
Ekki verður annað sagt en að umfjöllun fjölmiðla um Jón Odd Halldórsson sé af afar
skornum skammti. Hans er sjaldan getið og fréttirnar um hann oftast stuttar. Hér kemur
þessi margumræddi hluti orðræðunnar skýrt fram, þögnin um fatlaða íþróttamenn.
Jákvæð þrástef um Jón eru ungur aldur, glæsileiki hans og góð fyrirmynd öðru ungu
fólki.
Nokkur þrástef sem telja má að einkenni almenna orðræðu um fatlað fólk er
um Jón Odd. Yfirdrifin aðdáun kemur fram í að sagt er að hann sé „frækinn“ og
„knár“ („Frækinn íþróttamaður frá Hellissandi“, 2002) og um hann er fjallað sem
„spretthlauparann magnaða sem gerði sér lítið fyrir og vann til bronsverðlauna“ („Fékk
brons á HM fatlaðra“, 2006) enda eru „Snæfellsbæingar ... montnir“ („Afreksmaður
frá Reyni“, 2002) af honum. Eftir eitt afrekið er sagt að „hann sé ekki alveg kominn á
jörðina“ („Stórkostlegur árangur“, 2004). Um hann og félaga hans er sagt að þeir „gerðu
heldur betur góða hluti“ („Glæsilegur árangur“, 2004) enda biðu þeirra á flugvellinum
er heim kom „stoltir aðstandendur“ („Ólympíuförum fagnað í Leifsstöð“, 2004). Orðið
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„aðstandendur“ er aldrei notað um fjölskyldur fullorðins, ófatlaðs íþróttafólks, heldur
eingöngu um börn og fatlað fólk.
Líkt og Hauki er Jóni Oddi þrýst inn í hlutverk ofurmanneskjunnar sem þrátt fyrir
líkamlega skerðingu getur hlaupið hraðar og unnið meiri afrek en flest ófatlað fólk.
Hins vegar má líka merkja vorkunnsemi í garð fatlaðra íþróttamanna sem kemur m.a.
fram í orðræðu um að þeir þurfi að sigrast á meiri hindrunum en aðrir, þeir þurfi að
sigrast á fötlun sinni („Ólympíumót fatlaðra“, 2004). Þessi orðræða á rætur að rekja til
læknisfræðilegs skilnings á fötlun sem „leggur áherslu á að greina líkamleg eða andleg
afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, endurhæfingu eða
umönnun” (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 25). Litið er á fötlunina sem vandamál
einstaklingsins og einblínt á skerðinguna sem ástæðu erfiðleika og hindrana í lífi fatlaðs
fólks (Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006). Í orðræðunni er einnig
talað niður til fatlaðs fólks með orðalagi og setningagerð sem minnir sterklega á hvernig
talað er við og um börn. Sú orðræða er í rauninni einkenni umfjöllunar fjölmiðlanna um
alla þessa fjóra afreksíþróttamenn.
Kristín Rós Hákonardóttir
Þar sem Kristín Rós Hákonardóttir er sennilega sá íþróttamaður Íslendinga sem flest
og mest verðlaun hefur hlotið á alþjóðlegum mótum fyrr og síðar tekur umfjöllun um
afrek hennar allmikið pláss á síðum dagblaðanna, samt minna en tilefni er til. Hún er þó
oft á útsíðum íþróttakálfa og jafnvel aðalblaða og greinum um hana fylgja oft myndir
af henni, þó sjaldan af fullum krafti í íþrótt sinni. Þetta er reyndar einkenni á myndum
af íþróttakonum en ekki íþróttakörlum. Fyrirsagnir eru sjaldan stórar, nema við allra
stærstu sigrana. Raunar má segja að Kristínu Rós hafi auðnast að vinna sitt upp úr hópi
fatlaðra íþróttamanna í orðræðunni en ekki til að vera jafnsett öllu öðru íþróttafólki,
heldur kannski einvörðungu konunum í þeirra hópi, konum eins og Völu Flosadóttur
og Guðrúnu Arnardóttur.
Tíð þrástef orðræðunnar um Kristínu Rós eru glæsileiki (m.a. No Name–stúlkan3)
og góð fyrirmynd fyrir unga íþróttamenn, fatlaða sem ófatlaða. Elja og þrautseigja eru
dregin fram, prúð og íþróttamannsleg framkoma, styrkur, áræðni og metnaður og mikið
keppnisskap.
Neikvæðari þrástef tengjast því að hún skuli aldrei hafa verið kosin íþróttamaður
ársins. Einnig ræðir hún stundum um að hætta keppni og fái hún ekki gull á alþjóðlegum
mótum eru það henni vonbrigði. Loks örlar á umfjöllun um að auðveldara sé að ná
árangri sem fatlaður íþróttamaður en ófatlaður.
Orðalag sem einkennir orðræðu um fatlað fólk í bland við kynjaða orðræðu kemur
fyrst og fremst fram í ofgerðri barnalegri aðdáun sem sést á lítillækkandi orðanotkun
fjölmiðlanna um hana og aðra fatlaða íþróttamenn („Metin falla hjá fötluðum í Atlanta“,
1996; „Held áfram af krafti“, 1996; „Kristín Rós fór á kostum“, 2001; „Gullstúlkan á
ferðinni í Aþenu“, 2004). Blaðamenn leika sér að nafni hennar og tala um hana sem
„Rós“ í hnappagat Íslendinga („Held áfram af krafti“, 1996; „Rós í hnappagatið“,
2000). Einnig segir Kristín Rós frá því að oft sé talað við hana sem heimska þar sem
hún sé fötluð, jafnvel þótt hún sé hámenntuð kona („Mæti stundum fordómum“, 2003).
Hér togast á staðalmyndir um fatlað fólk sem börn og kynlausar verur. Þetta er
sú sama mynd af fötluðu fólki og birtist í samfélagsorðræðunni almennt, myndin af
ósjálfbjarga fólki sem aldrei vex frá foreldrum sínum og er því börn alla ævi, þarf
umönnun fjölskyldu sinnar og er jafnvel byrði fyrir samfélagið. Það er ekki einu sinni
gert ráð fyrir því að þau giftist eða eignist börn (Kristín Björnsdóttir, 2009). En Kristín
Rós brýst út úr kynleysi fötluðu konunnar. Margoft er talað um hana sem „drottningu“
af einhverju tagi („Gulldrottning frá Atlanta“, 1996; „Ókrýnd drottning“, 1997; „Þetta
var ekkert létt en ég var vel stemmd“, 2000; „Gullstúlkan íhugar að hætta“, 2000; „Rós í
3

Íslensk snyrtivöruframleiðsla („Íslenskar snyrtivörur út í heim“, 2001).
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hnappagatið“, 2000). Hún er andlit No Name 2001 („Sunddrottning andlit ársins“, 2001)
og kona ársins 2004 hjá Nýju lífi („Kona ársins“, 2004).
Sigurrós Karlsdóttir
Umfjöllunin um Sigurrós Karlsdóttur, fyrsta alþjóðlega afreksmann fatlaðra
íþróttamanna, er afskaplega smá að vöxtum, aðeins 13 textar fundust á árunum 1979–
1984. Hún er ekki sett upp á áberandi hátt og forðast er að birta öðruvísi myndir af
henni fyrst í stað en andlitsmyndir. Stór viðtöl á heilsíðum koma þó fyrir með myndum
og stærri fyrirsögnum.
Í orðræðunni um hana kemur fram að aðstaða fyrir keppnishald fatlaðra sundmanna
sé ekki góð á Íslandi. Þá kemur fram orðræða sem birtist sem ákveðið virðingarleysi
í garð Sigurrósar sem ungrar stúlku, fatlaðs íþróttamanns eða fatlaðs einstaklings, í
orðalaginu „dugnaðarforkur“ („Mesta ævintýri sem ég hef tekið þátt í“, 1980) og „barn“
(„Fötluðu börnin gerðu góða ferð“, 1979; „Frábær árangur fötluðu barnanna“, 1979)
sem blaðamenn nota um hana. Reyndar er þessi orðræða um dugnað í stað leikni eða
hæfileika einkenni á orðræðunni um íþróttakonur almennt fremur en karla. Þannig er
talað niður til kvenna sem íþróttamanna og horft fram hjá hæfileikum þeirra og afrekum.
Það er því greinilegt að fatlaðir íþróttamenn af báðum kynjum og ófatlaðar íþróttakonur
eiga þessa orðræðu sameiginlega.

Orsakir skerðingar
Orsakir skerðingar eru þrástef sem birtist síendurtekið í umfjöllun um og viðtölum við
fatlað íþróttafólk í íslenskum prentmiðlum á árunum 2003–2006. Algengt er að fatlað
íþróttafólk sé spurt um orsakir skerðingar og hún gerð að sérstöku umfjöllunarefni
sem beinir sjónum frá afrekum að læknisfræðilegum útskýringum á líkamlegu atgervi
íþróttafólksins. Til glöggvunar má nefna nokkur dæmi um það hvernig fjallað var um
líkama, skerðingar og fötlun íþróttafólksins en greint var frá íþróttamanni sem misst
hafði fót fyrir neðan hné, skákmanni sem var með þrengsli í mænu í baki og hálsi og
þurfti þess vegna að ganga bæði í belti og með kraga, borðtennismanni sem lenti í
mótorhjólaslysi og lamaðist, kajakræðara sem lenti í vinnuslysi og missti sjón á báðum
augum, kraftlyftingamanni sem féll á háspennuvír og missti fætur og sundkonu sem fékk
hettusóttarvírus upp í höfuð sem barn og varð spastísk vinstra megin í kjölfarið (t.d.:
„Skákin upplögð íþrótt fyrir fatlaða“, 2003; „Gullstúlkan á ferðinni í Aþenu“, 2004;
„Klappir, grjót og skaflar“, 2004; „Ég hélt að ég væri búinn með minn spítalaskammt“,
2005; „Sterkasti fatlaði maður heims“, 2005). Svo virðist sem áhugi á orsökum skerðingar
sé fyrst og fremst þegar ekki er um meðfædda skerðingu að ræða.
Þegar athyglin beinist að skerðingunni er sjónarhornið læknisfræðilegt og ekki að
undra að í nokkrum tilfellum í umfjöllun um afreksíþróttafólk var sérstaklega fjallað
um endurhæfingagildi íþróttaiðkunar fyrir fatlað fólk. Áherslan færist frá íþróttinni
og afrekunum að skerðingunni og mögulegum vandamálum sem fatlaðir einstaklingar
þurfa að sigrast á.
Einnig má túlka áhuga á orsökum skerðingarinnar sem gláp (staring) en bandaríska
fræðikonan Rosemarie Garland-Thomson (2009) hefur rannsakað hvernig ófatlað fólk
glápir á fatlað fólk og vill hún meina að allir glápi á það sem þeim er framandi. Við erum
forvitin um það sem við þekkjum ekki af eigin raun og viljum sjá meira og vita meira
sem verður til þess að afreksfólk í íþróttum er spurt að því af hverju það sé svona. Hvað
kom fyrir? Íþróttaviðburðir bjóða hins vegar að einhverju leyti upp á þetta gláp. Það er
hins vegar talsverður munur á því að horfa á eitthvað og glápa á það.
Í glápinu felst ákveðin staðfesting á því að sá sem glápt er á, í þessu tilfelli
afreksíþróttamaðurinn, sé á einhvern hátt öðruvísi (Garland-Thomson, 2009). Þannig
eru fatlaðir íþróttamenn aðgreindir frá ófötluðum íþróttamönnum og þá verða afrek
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þeirra öðruvísi eða ekki sambærileg afrekum ófatlaðra íþróttamanna.
Íþróttir fatlaðs fólks hafa mjög sterka tengingu við læknisfræðilegt sjónarhorn á
fötlun þar sem nákvæm skipting í keppnisflokka byggir á læknisfræðilegum greiningum.
Ókosturinn við læknisfræðilegan skilning og gláp fjölmiðlanna er að horft er fyrst og
fremst á skerðinguna en litið framhjá þeim umhverfislegu hindrunum eða samfélagslegu
erfiðleikum sem fatlað fólk þarf að takast á við og einnig er hæfileikum, getu og afrekum
ekki sinnt sem skyldi (Kristín Björnsdóttir, 2009).

Niðurlag
Niðurstöður þeirra tveggja rannsókna sem hér hefur verið fjallað um benda til þess að
tvær ólíkar lögmætisreglur, um afrek og afreksmennsku annars vegar og takmarkanir og
skerðingar hins vegar, takist á í orðræðunni um fatlaða afreksíþróttamenn. Afreks- og
þjóðernisorðræða á við um alla afreksíþróttamenn, fatlaða og ófatlaða, sem keppa fyrir
Íslands hönd á erlendum vettvangi og standa sig vel. Hjá ófötluðum íþróttakonum og
hjá fötluðum íþróttamönnum eru afrekin tilkomin vegna dugnaðar, samviskusemi og
vinnusemi en hjá ófötluðu íþróttakörlunum eru það hæfileikarnir, leiknin og gáfurnar
eða hugkvæmnin sem skapa afrekin.
Afreksmennska er í mótsögn við lögmætisreglur um takmarkanir og skerðingar.
Lítið er fjallað um fatlaða afreksíþróttamenn í prentmiðlum og þegar það er gert er
umfjöllunin oft ónákvæm og jafnvel röng. Orðalag minnir á hvernig talað er við og um
börn og sjónum ítrekað beint að skerðingum og takmörkunum íþróttamannanna. Þessi
orðræða einkennir umfjöllun fjölmiðlanna um alla fatlaða afreksíþróttamenn og mundi
því gjarnan teljast lögmætisregla. Hún á rætur að rekja til læknisfræðilegs sjónarhorns á
fötlun sem lítur svo á að allar skerðingar séu í eðli sínu takmarkandi og horfir framhjá
umhverfis- og samfélagsþáttum sem geta valdið hindrunum í lífi fatlaðs fólks (Kristín
Björnsdóttir, 2009). Almennt séð er samkvæmt þessum gögnum ekki mikill munur á
orðræðunni um fatlaðar íþróttakonur og fatlaða íþróttakarla. Kannski orsakast það
af áðurnefndri orðræðu sem gerir ráð fyrir að fatlað fólk sé kynlaust eða börn alla
ævi. Undantekningin er umfjöllun um sundkonuna Kristínu Rós Hákonardóttur sem
greinilega brýst út úr staðalmyndinni og verður ekki bara kona, heldur íþróttaafrekskona
í orðræðunni.
Mótsögn milli afreka og takmarkana skapar spennu í orðræðunni um fatlaða
íþróttamenn. Færa má rök fyrir því að lögmætisreglur um takmarkanir og skerðingar
endurframleiði og ítreki stöðu fatlaðs fólks í íslensku samfélagi (Kristín Björnsdóttir og
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). Foucault (2002, 2005, 2008) heldur því fram að
vald sé gagnkvæmt samband þess sem stjórnar og þess sem lætur að stjórn. Báðir taki
í raun þátt í því með orðræðunni, myndi lögmætisreglur hennar með samþykki sínu og
móti báðir notkun þeirra þrástefja sem einkenna orðræðuna. Loks eru samfélagið og
menningin það þriðja afl sem knýr orðræðuna áfram, þróar hana í sögulegu samhengi og
veitir sífellt nýjum straumum í gegnum hana. Þar af leiðandi þarf orðræðan um fatlaða
afreksíþróttamenn ekki að vera óbreytt að eilífu. Fjölmiðlar og fatlað fólk sjálft ætti að
geta haft áhrif á orðæðuna og tekið þannig þátt í þeirri vitundavakningu sem samningur
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007) kveður á
um.
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Why are disability pensioners not as happy as
the rest of us”?
Life satisfaction, self-assessed health and well-being
among disability pensioners
Guðrún Hannesdóttir1
Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir2

Level of living encompasses many and often intertwined factors that create our welfare
and quality of life as individuals, family and community. But what are good or bad living
conditions and how should a fair and just standard of living, not to mention happiness,
and good life be reached? The concept of welfare depends on value judgment; it is
not a simple task to measure and study. But when it comes to it people’s ideas of what
constitutes a good life may not be so different after all. There seems to be a consensus
that it depends on health, education, work, housing, social inclusion, social and natural
environment and personal and financial safety. To measure all these factors both
objective and subjective information is needed and one must take into consideration
the interplay of various factors and spheres of life. To fare badly or be in a bad position
in many different spheres has greater consequence for life satisfaction than a simple
additive effect (Allardt, 1976; Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). Only recently have we
had the resources and the science to begin measuring the “good life” and how it arises
(Hagerty et al., 2001).
In this study we look at the impact of influential factors on the life satisfaction
of disabled people. This is not a homogenous group. People, regardless of social
background, can become disabled for various reasons and as a result, disability pensioners
at different stages of life. This makes their social circumstances and evaluation of life
satisfaction, all the more complex. Despite evidence for stability of life satisfaction
among individuals, it can be affected by circumstances. It has been found that even after
several years some people do not fully adapt to certain life-changing events (Fujita &
Diener, 2005).
Increasing number of people are receiving disability pension (OECD, 2003). The
number of people receiving disability pension in Iceland started to increase considerably
after 1990 and the incident rate increases by age especially among women (Stefán
Ólafsson, 2005; Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius & Stefán Ólafsson, 2009;
Sigurður Thorlacius & Stefán Ólafsson 2010; Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Men are
more frequent in the youngest age group then women take an increasing lead and are
overall 62% of all Icelandic disability pensioners (Guðrún Hannesdóttir et al., 2009).
Women are also in the majority among disability pensioners in neighbouring countries
such as in Denmark (Albertsen, Lund, Christensen, Kristensen & Villadsen, 2007). Very
few people return to work once they have been granted permanent disability pension
(Sigurður Thorlacius & Tryggvi Þór Herbertsson, 2005).
The income of individuals who receive disability pension is considerably lower
than that of other Icelanders. This group also has considerably less education (Guðrún
Hannesdóttir, 2010; Sigurður Thorlacius, Sigurjón Stefánsson & Stefán Ólafsson, 2001).
Many disability pensioners in Iceland are unsatisfied with various aspects of their living
1 Social

Research Center, University of Iceland
of Public Health Sciences, School of Health Sciences, University of Iceland
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conditions. In 2008-2009, more than half of disability pensioners in Iceland claimed
themselves to be in bad health and half of them considered their financial situation
to be bad. A majority of the pensioners experienced social isolation or exclusion and
almost half experienced prejudice in various spheres of their life (Guðrún Hannesdóttir
et al., 2009; Guðrún Hannesdóttir, 2010).
Good health is a resource, both for the individual and the society. In recent
years more emphasis has been placed on a “salutogenic” approach, namely not only
looking at what is dangerous to health but also what is good for health and well-being
(Antonovski, 1988). The belief that one can have an impact on own life is important
to every individual, not only as a part of human rights but as way to survive and take
responsibility for own life.
Being granted disability benefits does by itself cause change in health status. Øverland,
Glozier, Henerson Mæland, Hotopf, and Mykletun (2008) compared health status before
and after being granted disability benefits and found similar health problems 3 years
before and after being granted a disability pension. Studies have shown the buffering
and even health protective effect of social support and being socially connected to
others during difficult times. It can affect perceptions of quality of life (Achat et al.,
1998), development of coronary disease and mortality (Eng, Rimm, Fitzmaurice, &
Kawachi, 2002; Ikeda et al., 2008). Honey, Emerson and Llewellyn (2011) found that
although mental health among young people with disabilities was poorer than among
their nondisabled peers, this relationship was moderated by both social adversity and
social support. Less difference in mental health was found between the groups among
those who experienced greater social support and little financial hardship.
According to Bandura (1997), self efficacy is an individual’s perception of own
ability to master certain tasks. Self efficacy is domain specific so that a person can have
great belief in own ability to master certain tasks but less belief in own ability in other
domains. Self-efficacy in health related behavior refers to the ability to manage own
health (Smith, Wallston & Smith, 1995). The aim of this research is primarily to study
the impact of self-assessed health, health management and self-efficacy in health on life satisfaction
among disability pensioners. The impact of other probable influential factors on the
life satisfaction of disabled people are also evaluated such as the experience of social
isolation, prejudice and financial satisfaction. Other domains of life are also taken into
account such as gender, age, education, marital status, work status and also disability
diagnosis.

Data and method
Data for the study is based on “A Survey of the Conditions and attitudes of Disability
Pensioners”. The survey was carried out in September 2008 through January 2009. It
was done mainly by telephone interviews but participants could also respond to the
survey over the internet instead (Guðrún Hannesdóttir et al., 2009).
The participants were a sample that in cooperation with the Social Security Institution
was randomly drawn from the list of disability- or rehabilitation pensioners. The size
of the sample was approximately 10% of the target group, 1400 individuals from
Disability Pension Registry and a 100 from Rehabilitation Pension Registry. Number
of respondents was 756, net response rate was 58,8%, with 38% men and 62% women.
The gender distribution in the study reflects adequately the ratio of men and women in
the Disability Registry (38,8% men and 61,2% women) and also the distribution by age
and living region. People with mental disorder are the largest diagnosis group receiving
disability pension, this group is however somewhat under-represented in this study.
The survey was extensive and covers areas such as family conditions, housing,
education, work, rehabilitation, social activity, the use of services, accessibility, attitudes,
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income, quality of life and health. This paper is focused on what factors have an impact
on life satisfaction among disability pensioners, with health related factors in the forefront.
To measure life satisfaction participants were asked to evaluate their satisfaction
with life on a 10 point scale where 1 was very unsatisfied and 10 is very satisfied. For
convenience the scale was converted to a 5 point scale for some parts of this study.
This study used the subject’s own conception of life satisfaction to assess wellbeing of persons that receive disability pension. People were asked directly about
their satisfaction with their lives and how they experienced their situation. Since this
information is used as measurement of well-being, the research followed a subjective
approach to study person’s well-being (van Praag, Frijters & Ferrer-i-Carbonell, 2002;
Rojas, 2004). In this study, a domains-of-life approach was also followed.
Seven questions were used in this study which we predicted to have an impact on
the life satisfaction of disability pensioners. Two of these questions (5 point Likert type
scale) were on general health, first “how do you evaluate your general health status now
to be”, ranging from very bad to very good. Second “how do you evaluate your health
now to be compared to a year ago”, ranging from much worse to much better. These
questions were expected to be positively related to life satisfaction.
Two questions (5 point Likert–scale) came from The Perceived Health Competence
Scale (PHCS) which is an eight-item scale. In one of them people were asked if they
agreed or disagreed with the statement “I find it difficult to find effective solutions for
my health problems” and in another one “I find efforts to change what I don’t like
concerning my health, futile”, ranging from strongly agree to strongly disagree (Smith
et al., 1995). (Each question had a five-point Likert type scale (5 - Strongly disagree to
1- Strongly agree). The scale was tested for internal reliability, and Cronbach’s alpha was
0.85 which is satisfactory (Nunnally, 1978). We expected these factors to have a negative
impact on health.
One question was on financial satisfaction, on a 10 point scale “how satisfied are you
with your financial situation these days”, 1 being very unsatisfied and 10 very satisfied
(it was converted to a 5 point scale for convenience in this study). This we predicted
to be positively related to life satisfaction. Then there was one question (3 point Likert
-scale) on social isolation, ranging from experiencing no isolation to much isolation.
We expected the experience of isolation to have a negative impact on health and at last
there was one question on the experience of prejudice with the options being yes or no
(yes coded1, no coded 0).
Relationship and correlation between these selected quality of life indicators and life
satisfaction were studied and linear regression was used to measure the strength of the
relationship between the different factors.

Results
The participants average life satisfaction score was 6,2 points out of 10. Table one,
gives an overview of background variables. The relationship between these different
variables and life satisfaction is shown by 2-sided level of significance. The size of
different groups within categories is shown in percentages and the mean life satisfaction
score shown in points. The study indicates that life satisfaction differs between various
groups of disability pensioners. There was some difference seen by gender, though not
being statistically significant. Men, with on the average 6,0 points on the life satisfaction
scale, were less satisfied with their life than women (6,3 points). Difference by age was
more significant. The youngest and the oldest groups were most satisfied with their life
(6,5 points). Those who were in their sixties were the least satisfied with 5,8 points on
the life satisfaction scale, which indicates a quadratic relationship between age and life
satisfaction.
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Of the different diagnosis groups, those who have a diagnosis of mental disorders
and those who were disabled because of injuries or neoplasm were least satisfied with
5,7 points on the scale of life satisfaction. Those with a congenital disability were the
group most satisfied with their life with an average of 7,2 points. Looking at age when
participants were granted disability benefits we saw very similar outcome as for the
general age distribution. Those who were youngest at the onset of pension, score on
average 7,0 on the scale of life satisfaction and those who were oldest have an average
of 6,9. These were the disability age groups most satisfied with their life now, but those
who were between 40 and 50 years of age when granted disability benefit were now the
least satisfied.
In terms of education, there was little difference in the average score of life
satisfaction between the group with only compulsory education (6,3 points) and the
group with a University degree (6,4 points). The lowest score (5,9) is in the group
who has done some vocational studies after primary school (see Table 1). It must be
noted that 72% of the participants had not completed any secondary or higher degree
before they were granted disability pension. There is a significant gender difference in
education where relatively more women than men fill the educational groups with the
higher life satisfaction scores.
There was a statistically significant difference in life satisfaction between those who
were single or divorced with an average of 6,0 points on the scale of life satisfaction and
those who were married or cohabiting (7,0 points). Those participants who had been
on the labor market in the last 6 months were significantly more satisfied with their life
(6,6 points) than those who had not been on the labor market for the last 6 months (see
Table 1).
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Table 1. Life satisfaction of disability pensioners on a 10 point scale by sex, age,
disability, age at onset of pension, former education, marital status and recent
work participation
Sample % Life satisfaction
Sex
P=,479 Male

37%

6

63%

6,3

7%

6,5

30-39

12%

6,4

40-49

21%

6

50-59

30%

5,8

60-67

29%

6,5

28%

5,7

35%

6,6

Neuro/sences

9%

6,5

Injury/tumor

10%

5,7

Female
Age
P=,080 16-29 years

Disability
P=,102 Psyc
stoðk

Developmental

5%

7,2

Heart/lung

7%

6,1

Other

6%

6,1

Age at disability pension
P=,090 <20

6%

7

20-29

15%

6,1

30-39

20%

6,1

40-49

23%

5,9

50-59

24%

6

60-66

10%

6,9

40%

6,3

Secondary/Vocational

17%

5,9

Secondary/academic

30%

6

University

8%

6,4

Other

5%

6,8

51%

7

49%

6

Yes

29%

6,6

No

71%

6

Education before disability pension
P=,071 Primary or less

Marital status
P=,001 Married/cohabiting
Single/divorced/vidowed
In paid work in the last 6 months
P=,019

When we look at the variables predicted to have an impact on the life satisfaction of
disability pensioners their subjecive health status leaps to the eye (see Figure 1).
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100%

Very satisfied with life

90%
80%

Rather satisfied

70%
60%
40%

Neither satisfied nor
unsatisfied

30%

Rather unsatisfied

50%

20%
10%

Very unsatisfied with
life

0%
Very bad
health

Rather bad Neither good Rather good Very good
nor bad
health

Figure 1. Life satisfaction depending on how people evaluate their health status to
be

The findings show a strong relationship between how the participants rate their
health status and their satisfaction with life (r= 0,42). Of those claiming very bad health
50% were feeling unsatisfied with their lives. Majority, or 89% of those that rate their
health to be very good, were satisfied whith their lives (see Figure 1). Though the main
focus of this study was on the impact of health related factors on life satisfaction, other
factors of well-being like financial satisfaction were also predicted to have an impact.

100%

Very satisfied with
life

90%
80%

Rather satisfied

70%
60%

Neither satisfied nor
unsatisfied

50%
40%

Rather unsatisfied

30%
20%
10%

Very unsatisfied
with life

0%
Very
unsatisfied
with finances

Rather
unsatisfied

Neither
satisfied nor
unsatisfied

Rather
satisfied

Very satisfied
with finances

Figure 2. Life satisfaction depending on how satisfied people were with their
financial status

The findings show a strong relationship between financial and life satisfaction
(r= 0,41). Of those that were very unsatisfied with their financial situation 40% were
unsatisfied with their life. And 87% of those that were very satisfied with their finances
were satisfied with their life (see Figure 2).
In order to study factors, that have been found to have an impact on life satisfaction,
linear regression was used and the strength of the relationship between these different
factors measured. In Table 2 the outcome is presented in three models where the
dependent variable is life satisfaction. First the impact of two health factors and two

213

Guðrún Hannesdóttir og Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir
health efficacy factors, on life satisfaction, were examined. Then financial satisfaction,
experience of social isolation and the experience of prejudice were added in Model
2. In Model 3 we added the demographic factors, sex (male is coded 0, female 1) age,
marital status (married were coded 0, single/divorced 1) and work status (working is
coded 0, not working 1) (see Table 2).
Looking at Model 1 our supposition held well for the four health factors that we
postulated to have a significant impact on life satisfaction (R² =0.23). Satisfaction with
health has especially strong positive influence. (When studied separately, the impact of
each one of these factors came through even more strongly). In model 2 we see that
the impact of the added variables is as we predicted and they add significantly to the
explanatory value (R² =0.35). The experience of social isolation has the strongest effect.
In model 3 we can see that gender, age, and work status do not have much impact when
other relevant factors were controlled for, but marital status does have a very significant
impact (see Table 2). (We can add that if we removed financial satisfaction from the
equation, then “not working” had a considerable negative impact).
Table 2. Linear regression for general life satisfaction
Unstandardized Coefficients
Model 1

Model 2

Model 3

Health satisfaction

,34

,22

,24

Health better now compared to a year ago

,07

,09

,08

-,07

-,07

-,10

-,10

Difficult to find effective solutions for health problems-,10
-,12
Find futile to change what they don't like about their health

,21

,20

Experience social isolation

-,37

-,35

Experience prejudice

-,12

-,10

Financial satisfaction

,15

Gender (female)

,00

Age

-,29

Single/divorced

,02

Not working
Constant
R²

1,70

,91

,87

,23

,35

,37

*р<0,05; ** р<0,01 (2-tailed)

We have seen that marital status has a strong impact on life satisfaction. We also
found that correlations between the main quality of life indicators and life satisfaction
by marriage status were statistically very strong. It is therefore interesting to have an
overview of how differently the two different marital groups score on life satisfaction
and these seven indicators. Although single or divorced participants scored considerably
lower on life satisfaction they were on the average more satisfied with their health and
more likely to find their health to be better now than a year ago. On the other hand
they were on the average less satisfied with their financial status and experienced rather
isolation and prejudice than those who lived with a partner (see Table 3).
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Table 3. Mean and standard deviation of quality of life indicators, by marriage
status
Single/divorced/
widowed

Married /cohabiting
Mean

Std. dev.

N

Mean

Std. dev.

N

Life satisfaction (1-5)

3,52

1,15

349

3,15

1,2

342

Health satisfaction (1-5)

2,55

1,02

349

2,64

1,18

346

Health now compared to last year (1-5)

2,8

0,94

353

2,85

1,03

349

2,46

1,23

341

2,41

1,35

335

Not futile to change what they don't like about
2,54 their health (1-5)
1,27

344

2,59

1,35

333

Not difficult to find effective solutions
for health problems (1-5)
Financial satisfaction (1-5)

2,59

1,16

349

2,46

1,33

347

Experience social isolation (1-3)

1,9

0,73

353

2,05

0,75

346

Experience prejudice (0,1)

0,41

0,49

350

0,5

0,5

347

Conclusions
Icelanders are consistently among the happiest of nations if judged by life satisfaction
score. According to The European Values Study performed in 2010 Icelanders have an
average of 8,0 on a 10 point life satisfaction scale, with very little fluctuation through
recent years. Disability Pensioners in our study were far from being as satisfied with
their life as the rest of the population. We find that the mean score for our participants
is 6,2 with variation from 5,7 to 7,2 among subgroups. Why disability pensioners are
so much less satisfied with life than the rest of the Icelandic people can probably be
explained to a great extent by the factors dealt with in this study.
The results of the study indicate that quality of life among disability pensioners is
related to the principal factors that we presumed would have an impact on their wellbeing. These were health satisfaction and health efficacy, financial satisfaction, perceived
prejudices and social exclusion, as well as type of disability and marital status.
The main focus of this research was on the impact of health related factors on the
life satisfaction of disability pensioners. As predicted good health turned out to be a
very powerful and persistent factor regarding satisfaction with life. This does not come
as a surprise, the effect of health on happiness has been found to be strongly positive in
other studies (Rojas, 2004; Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004). It stands to reason that
people who are receiving disability pension because of their health problems are more
likely to find their health worse than the average Icelander. We find that health efficacy
has a positive effect on life satisfaction, which in accordance with Achat et al. (1998) and
Smith et al. (1995), and should encourage rehabilitation measures in this regard.
We find that those disability pensioners who are married or cohabiting are more
satisfied with their lives than those who are not. The pensioners are not different from
others in this respect as living with a partner is generally found to have a strong positive
effect on happiness (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004). But disability pensioners
in Iceland are to a larger degree single or divorced than the general population in
comparable age group (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Greater incidence of single or
divorced among the disabled may therefore to some extend explain their lower life
satisfaction.
The study shows a strong and persistent impact of the participants’ financial
satisfaction on their satisfaction with life. People that receive disability pension have on
the average considerably lower income than those who don’t (Guðrún Hannesdóttir,
2010; Sigurður Thorlacius et al., 2001). Although not in the forefront of this study
we found out that the significant influence, work participation had on life satisfaction,
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completely disappeared when the factor of financial satisfaction was controlled for.
This is an interesting finding which seems to indicate that it is mainly the financial gain
derived from work that contributes to the positive impact work participation has on life
satisfaction. But other factors may also be involved. This is a subject for further study.
The experience of social isolation or exclusion is a very strong influential factor in
the life satisfaction of disability pensioners and it holds its ground though other factors
are taken into consideration. The experience of prejudice does also have an impact on
life satisfaction though not as significantly as exclusion, but there is a strong relation
between these two factors though not dealt with in this paper. These findings may
not be surprising but it is disturbing, especially when kept in mind that a majority of
disability pensioners experience social isolation and almost half experience prejudice
(Guðrún Hannesdóttir, 2010).
Of the different diagnosis groups studied, those who have a diagnosis of mental
disorders are one of the two groups least satisfied with their life with a mean score
of 5,7. This finding is in accordance with other studies that have shown this group
to experience bad living conditions (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2005). People with
mental disorders are the largest diagnosis group receiving disability pension, and it is
right to bear in mind that they are under-represented in this study. Those with the
highest score (7,2) of all subgroups in this study are people with developmental or
congenital disorders, which is 6% of the participants. This means that those who have
been living with disability their whole life, turn out to be more satisfied with their lives,
than those who have become disabled at later stages in life due to accidents or various
kinds of diseases or trauma.
The relation between life satisfaction, gender, education and work participation
among disability pensioners is somewhat more elusive.
We conclude that lower life satisfaction among the disabled may be explained to a
large extent by worse health, worse financial situation, frequency of single or divorced
status, less work participation and the experience of exclusion and prejudice. We believe
that this may be asserted even though we have not in this research studied the effects of
these factors on life satisfaction of the whole population for comparison. That awaits
further study.
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Alþjóðasamfélagið og óstöðug smáríki
Kosningar í Gíneu-Bissá

Guðrún Helga Jóhannsdóttir
Jónína Einarsdóttir

Undanfarin ár hefur áhugi alþjóðasamfélagsins á Afríku aukist og þá sérstaklega á því að
koma á lýðræðislegum kosningum í álfunni. Þrátt fyrir skiptar skoðanir á árangri þeirra,
hafa lýðræðislegar kosningar verið settar sem forkrafa áður en ríki teljist gjaldgeng í
samfélagi þjóða á alþjóðavettvangi og fái þróuanrframlög (Einarsdóttir, 2011; Obi,
2007). Því hefur verið haldið fram að ástæðuna megi rekja til ótta við hryðjuverk og
að stjórnmálalegur óstöðugleiki í veikum ríkjum hafi áhrif í vestrænum ríkjum (Stewart
Patrick, 2006). Þessi skýring er í anda raunsæishyggju í alþjóðamálum en samkvæmt
henni haga ríki sér í samræmi við þjóðarhag og velja arðvænustu leiðina til að hámarka
hann (Hauksson, 2000). Þrátt fyrir að hafa haldið fjölmargar kosningar sem alþjóðlegir
eftirlitsmenn hafa metið „frjálsar og réttlátar“ hefur Gínea-Bissá verið sniðgengið við
úthlutun þróunarframlaga (Einarsdóttir, 2011). Þar starfa fáar þróunarstofnanir og
Gínea-Bissá er ekki eftirsóknarverðasta landið fyrir starfsmenn slíkra stofnana. Aftur
á móti er mikil sókn í störf hjá þróunarstofnunum í löndum eins og Brasilíu og Kína
og er þar fjöldi þróunarstofnana. Alþjóðabankinn er gott dæmi um þetta en hann hefur
t.d. stórar skrifstofur í „þróaðri“ þróunarlöndum en engan starfsmann búsettan í MiðAfríkulýðveldinu (Collier, 2007).
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða viðhorf starfsmanna sendiráða og
þróunarstofnana í Gíneu-Bissá til kosninga og á framlagi þeirra til lýðræðis sem og hvaða
hvatir liggi að baki nærveru alþjóðasamfélagsins. Greinin byggir á tíu vikna gagnaöflun
í Gíneu-Bissá sem fram fór annars vegar árið 2009 á meðan á forsetakosningum stóð
og hins vegar í ágúst 2010, eða ári eftir að nýr forseti tók við embætti. Gagna var aflað
með viðtölum og þátttökuathugunum. Lykilþátttakendur voru fulltrúar alþjóðastofnana
og starfsmenn erlendra sendiráða. Þá verður fjallað um helstu álitamál um kosningar að
afloknum stríðsátökum og kosningaeftirlit. Vettvangi rannsóknarinnar verður lýst og
kynntar verða hugmyndir fulltrúa alþjóðasamfélagsins og erlendra sendiráðsstarfsmanna
í Gíneu-Bissá um framkvæmd kosninganna og mikilvægi þeirra fyrir lýðræðið, sem og
hvaða ástæður liggi að baki nærveru alþjóðasamfélagsins í landinu.

Kosningar að afloknum stríðsátökum
Fræðimenn og talsmenn þróunarstofnana halda því gjarnan fram að kosningar að
loknum stríðsátökum séu mikilvægur þáttur í að koma á varanlegum friði, lýðræði
og bættum lífskjörum (Collier, Hoeffler og Söderbom, 2008; Obi, 2007). Auk þess
eru vel framkvæmdar kosningar taldar auka trú alþjóðasamfélagsins á stríðshrjáðum
ríkjum þannig að þau fái aðgang að samfélagi þjóða og framlögum til þróunarmála.
Kosningar við slíkar aðstæður geta þó einnig haft neikvæð áhrif. Þekkt er að kosningar
í stríðshrjáðum ríkjum sem framkvæmdar eru með stuðningi alþjóðasamfélagsins
geti gefið fyrrum einræðisherrum réttmæta stöðu og jafnvel komið ódæðismönnum
til valda (Einarsdóttir, 2011; Obi, 2007). Cyril Obi (2007) bendir á að kosningar geti
komið auðvaldsstjórn til valda í fámennum ríkjum þar sem valdastéttin er fámenn og
samanstendur af auðmönnum landsins. Við slíkar aðstæður einkennast kosningarnar oft
af baráttu ólíkra arma valdastéttarinnar sem njóta stuðnings alþjóðlegra viðskiptalegra
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hagsmunaaðila. Adelaja Odukoya (2007) fullyrðir að afrískar kosningar geti aldrei orðið
annað en yfirborðslegar þar sem fátækt, ólæsi, kúgun og vanefling dragi úr mætti fólks til
að taka þátt í stjórnmálum. Einstaklingar sem fái ekki grundvallarþarfir uppfylltar, auk
þess að vera ólæsir og óskrifandi, eigi erfitt með að koma skoðunum sínum á framfæri
og taka virkan þátt í fulltrúalýðræði. Aðrir halda því hins vegar fram að þátttaka í
kosningum sé hluti af lærdómsferli og endurteknar kosningar stuðli að því að koma
einræðisherrum frá völdum og auka lýðræði (Lindberg, 2004, 2009; Schedler, 2002).
Kosningar séu ekki einungis eins dags viðburður – þær eru ferli atburða sem eiga sér
stað fyrir og eftir sjálfan kosningadaginn (ODIHR, 2007).
Obi (2007) telur að kosningar í löndum sem eru að jafna sig eftir átök séu oft
aðeins „tæknileg lausn“ (e. technical fix), auk þess sem þær geti verið flóknar og dýrar
í framkvæmd. Verst sé að slíkar kosningar taki ekki á rótum vandans og komi í veg
fyrir að stríðsátökin blossi upp aftur (Akokpari og Azevedo, 2007; Einarsdóttir, 2011;
Odukoya, 2007; Olayode, 2007). Collier, Hoeffler og Söderbom (2008) halda því fram
að vegna mikillar athygli sem kosningabaráttan fái dragi úr hættunni á að átök brjótist
út árið eftir að kosið er, en eftir það eykst hættan á ný og um helmingur allra átaka taka
sig upp.

Kosningaeftirlit
Alþjóðasamfélagið hefur komið sér saman um hvað einkenni lýðræðislegar kosningar.
Lögð hefur verið áhersla á mikilvægi sanngjarnrar samkeppni milli stjórnmálaflokka,
jafns aðgengis að fjölmiðlum, sanngjarnra reglna, óþvingaðs kosningaumhverfis og
heiðarlegrar framkvæmdar atkvæðagreiðslu og talningu atkvæða (Bjornlund, 2004).
Einnig hefur verið lögð áhersla á mikilvægi hlutleysis framkvæmdastjórnar kosninganna
sem leysir úr ágreiningsefnum á sanngjarnan og fljótvirkan hátt. Kosningar sem uppfylla
þessi skilyrði eru álitnar vera „frjálsar og réttlátar“ (free and fair).
Jafnvel þó að alþjóðasamfélagið hafi komið sér saman um ákveðin atriði sem forsendu
þess að kosningar séu taldar vera frjálsar og réttlátar, hefur það ekki komið sér saman
um leið til að meta þessi atriði (Bjornlund, 2004). Auk þess er engin alþjóðasamþykkt
sem skilgreinir þau skilyrði sem kosningar þurfa að uppfylla til að fá stimpilinn frjálsar
og réttlátar. Sumar alþjóðastofnanir hafa þó gefið út yfirlýsingar um hvaða staðlar þurfi
að vera uppfylltir. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, grein 21, tilgreinir að í
samræmi við alþjóðakosningalög beri að halda reglulega óháðar og almennar kosningar
þar sem atkvæðagreiðsla sé leynileg (Bjornlund, 2004). Þessir staðlar eru byggðir
á þremur stoðum sem eiga það sameiginlegt að lýsa kjöraðstæðum kosninga, ekki
lágmarkskröfum, til þess að kosningar fái stimpilinn frjálsar og réttlátar. Þessar stoðir eru
landslög, þjóðarréttur, þ.m.t. viðeigandi ákvæði alþjóðlegra mannréttindasáttmála, og
alþjóðlegar reglur og væntingar. Þar sem ekki eru settar fram lágmarkskröfur til kosninga
er oft erfitt fyrir kosningaeftirlitsmenn að vita hvenær kosningar hafa uppfyllt staðlana.
Vegna þess er í dag litið á hugtakið frjálsar og réttlátar sem klisju og er gjarnan talað um
að ásættanlegar kosningar séu vilji fólksins eða skref í átt til lýðræðis (Bjornlund, 2004).
Alþjóðasamfélagið hefur oftar en ekki boðið fram aðstoð sína við framkvæmd
kosninga til handa ríkjum sem eru að jafna sig eftir átök. Það býður aðstoð til að
byggja upp og endurbæta stofnanir, þjálfa og byggja upp mannauð og fylgjast með
kosningaferlinu (Obi, 2007). Kosningaeftirlitsmenn eiga á hættu að þurfa að takast á
við hagsmunaárekstra og í þeim tilfellum eru miklar líkur á að hagsmunir heimalands
þeirra eða stofnunar hafi betur gegn lýðræðinu (Odukoya, 2007). Það má stundum
sjá merki þessa í skýrslum eftirlitsstofnana (Obi, 2007). Stundum styðja vestræn ríki
ákveðna niðurstöðu kosninga eða að ákveðinn frambjóðandi er talinn vera „réttur“
frambjóðandi. Slíkt vekur upp spurningar um raunverulega ástæðu kosningaeftirlits og
hvort að kosningar sem hafi fengið stimpilinn frjálsar og réttlátar af alþjóðasamfélaginu
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hafi í raun verið frjálsar og réttlátar (Odukoya, 2007). Bjornlund (2004) telur að
alþjóðasamfélagið ætlist til of mikils af kosningum og kosningaeftirliti. Eftirlitsnefndum
er stundum ætlað að leysa stjórnmálakrísur og byggja þjóðina upp á ný eftir átök. Hann
telur ennfremur að deila megi um hagsmuni og markmið eftirlitsstofnana. Samkvæmt
Bjornlund opnar krafan um kosningar og aukið lýðræði möguleika erlendra ríkja til
að blanda sér í máelfni þróunarríkja gegnum sendiráð og þróunarstofnanir. Sjónarmið
þeirra, sem endurspegla gjarnan hagsmuni gjafaríkja, vega oft þyngra en sjónarmið
kosningaeftirlitsmanna.

Vettvangur
Gínea-Bissá öðlaðist sjálfstæði árið 1974 eftir 11 ára stríð frelsishreyfingarinnar PAIGC
við Portúgala, fyrrum nýlenduherra landsins (Rudebeck, 2001). Landið hefur verið
flokkað sem óstöðugt ríki með veikum stofnunum og óvirkri stjórnsýslu, löggæslu
og laga- og dómskerfi (Einarsdóttir, 2011; Ferreira, 2004). Samkvæmt þróunarskýrslu
Sameinuðu þjóðanna er Gínea-Bissá sjötta fátækasta ríki heims (UNDP, 2010).
Gínea-Bissá var einflokksríki við sjálfstæði og var PAIGC allsráðandi þar til
fjölflokkakerfi var komið á 1994. João Bernardo Vieira, sem hafði sýnt mikla herkænsku
í frelsistríðinu tók völdin í herbyltingu 1980. Vieira, oftast nefndur Nino, var kosinn
réttmætur forseti landsins 1994 í lýðræðislegum kosningum sem samþykktar voru af
alþjóðasamfélaginu sem frjálsar og réttlátar. Herinn gerði uppreisn gegn Nino þann
7. júní 1998 sem leiddi til stríðs sem lauk með því að Nino leitaði hælis í portúgalska
sendiráðinu og skrifaði undir skilyrðislausa uppgjöf 10. maí 1999. Um 2000 manns
létu lífið í átökunum og meirihluti hinna 300.000 íbúa höfuðborgarinnar lagði á
flótta (Rudebeck, 2001). Eftir að friður náðist hafa reglulega verið haldnar þing- og
forsetakosningar sem allar hafa verið metnar frjálsar og réttmætar af alþjóðasamfélaginu
(Einarsdóttir, 2011). Í forsetakosningum 2005 komst Nino enn einu sinni til valda,
þrátt fyrir lagaleg ákvæði um að hann mætti ekki blanda sér í stjórnmál landsins. Eftir
endurkomu hans sem forseta varð Gínea-Bissá viðkomustaður eiturlyfjasmyglara á leið
frá Suður-Ameríku til Evrópu, og er talið að her landsins og forsetinn eigi sinn þátt í því
smygli (Einarsdóttir, 2011; Kohnert, 2010).
Háðsleg umfjöllun erlendra fjölmiðla um Gíneu-Bissá undanfarin ár segja sína sögu.
Vísað hefur verið til landsins sem „kókaín vöruhúss Vestur Afríku“ og „eins af fyrstu
eiturlyfjaríkjum Afríku“. Við 350 km langa strandlengjuna eru tugir óbyggðra eyja sem
eru tilvalinn felustaður fyrir eiturlyfjasmyglara (Cardador, 2009). Lögregla landsins hefur
litlar bjargir til að berjast gegn vandamálinu. Sagðar eru sögur af því að lögreglan hafi
þurft að gefa eftir eltingaleik við smyglara vegna skorts á eldsneyti á farartækin. Hefðu
þeir hins vegar haft eldsneyti og náð hinum grunuðu hefðu þeir ekki haft handjárn til
að taka þá höndum, og hefðu þeir náð að handtaka bófana væri það til lítils þar sem
engin mannheld fangelsi væru til í landinu (Winter, 2007; “Guinea-Bissau president “,
2009). Einnig hefur frést af þorpsbúum sem hafi fundið poka með hvítu dufti á floti
í sjónum. Þeir munu hafa notað efnið til að krydda matvæli og sem áburð, auk þess
sem það hafi verið notað til að merkja fótboltavelli og jafnvel borið á líkama fólks við
sérstakar hefðbundnar viðhafnir (Winter, 2007; “How a tiny.”, 2008). Morðhótanir hafa
borist þeim sem gerst hafa svo djarfir að rannsaka smyglið og sumir þeirra hafa horfið
(“G Bissau media . “, 2007). Gíneu-Bissá hefur verið líkt við tómt hús; „þú gengur inn
og kaupir þá þjónustu sem þú þarft frá ríkisstjórninni, hernum og fólkinu, og tekur yfir“
(“Guinea-Bissau president ….”, 2009).
Þann 2. mars 2009 var forseti Nino myrtur á heimili sínu. Nóttina áður hafði erkióvinur
Nino, og samkvæmt orðrómi keppinautur hans í eiturlyfjasmyglinu, Batista Tagme Na
Waie hershöfðingi látist í sprengingu (Einarsdóttir, 2011). Settur forseti til bráðabirgða
lýsti yfir að kosningar skyldu haldnar 28. júní 2009 í samræmi við lög. Þann 5. júní voru
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tveir forsetaframbjóðendur sem báðir höfðu verið nánir samstarfsmenn Nino myrtir
en þeir voru sakaðir um að undirbúa herbyltingu (Bordonaro, 2009; Einarsdóttir, 2011;
UNOGBIS, 2009 ). Þrátt fyrir morðin voru kosningarnar haldnar þann 28. júní og þar sem
enginn frambjóðenda fékk hreinan meirihluta var önnur umferð kosninga haldin 26.
júlí. Kosningalög eru að alþjóðlegri fyrirmynd og forseti landsins er kosinn til fimm ára í
senn. Ef enginn frambjóðandi nær 50%+1 atkvæði í fyrri umferð þeirra, er kosið aftur á
milli tveggja efstu frambjóðenda (European Union Election Mission, 2008; UNOGBIS,
2009). Kosningaeftirlitsmenn töldu kosningarnar hafa farið friðsamlega fram, verið vel
skipulagðar og uppfyllt alþjóðlega staðla um lýðræðislegar kosningar (Stearns, 2009;
European Union Election Observation Mission, 2009). Kjörsókn var 60% sem er
nokkru minna en í þingkosningunum 2008, en þá var kjörsókn 82%. Ástæður þessa
eru margþættar. Fólk var óttaslegið og spenna í loftinu vegna morðanna á forsetanum
og öðrum háttsettum aðilum innan hers og utan. Einnig má rekja dræma kjörsókn til
óánægju almennings með síendurteknar kosningar sem hafi gefið þeim lítið. Þá má geta
þess að til að minnka kostnað var stuðst við kjörskrá frá þingkosningum haustið 2008,
en sumir höfðu týnt kjörkortum sínum og þeir sem síðar urðu 18. ára þar með útilokaðir
frá þátttöku (Einarsdóttir, 2011; UNOGBIS, 2009). Malam Bacai Sanha frambjóðandi
PAIGC fór með sigur af hólmi (UNDP, 2009).

Alþjóðasamfélagið í Gíneu-Bissá
Þrátt fyrir spennuþrungið andrúmsloft í aðdraganda forsetakosninganna 2009 voru
fulltrúar alþjóðasamfélagsins og starfsmenn erlendra sendiráða í Gíneu-Bissá án
undantekninga sammála um ágæta framkvæmd þeirra. Þeir töldu kosningarnar hafa
farið fram samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og að þær hefðu án efa verið lýðræðislegar.
Það var einróma álit kosningaeftirlitsmanna að minniháttar misbrestir, t.d. misskilningur
um innsiglun kjörkassa og að hermenn sem hafi í einstaka tilvikum verið of nálægt
kjörstað, hefðu ekki haft áhrif á heildarútkomu kosninganna. Lýst var yfir almennri
ánægju með framkvæmd þeirra.
Gínea-Bissá er flokkað sem óstöðugt ríki og alþjóðasamfélagið virðist hafa litla trú
að framfarir geti átt sér stað í landinu. Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort
þeir teldu lýðræði vera við lýði í landinu mátti sjá mun á svörum eftir uppruna svaranda.
Fulltrúar alþjóðastofnana og vestrænir sendiráðsstarfsmenn sögðu lýðræði ekki vera við
lýði í Gíneu-Bissá. Sendiráðsstarfsmenn frá þróunarlöndum héldu því gagnstæða fram
og flestir þeirra settu reyndar spurningarmerki við skilgreiningu hugtaksins lýðræði –
sögðu lýðræði vera formlega við lýði í Gíneu-Bissá, en ekki í reynd.
Sambandið á milli kosninga og lýðræðis var umdeilt. Viðmælendur voru sammála
um mikilvægi þess að skilgreina hugtakið lýðræði og sögðu kosningar vera tæki til að
koma á lýðræði en þær væru á engan hátt það sama og lýðræði. Lýðræði fylgdi ekki
óhjákvæmilega í kjölfar kosninga. Bent var á að þó að kosningar leiddu ekki til breytinga
í nánustu framtíð þá muni þær gera það til lengri tíma litið. Viðmælendur voru nánast
sammála um að ekki væru bein tengsl á milli kosninga og lýðræðis, heldur væru aðrir
þættir mikilvægir fyrir lýðræði eins og friður og þátttaka almennings.
Á tíðum gætti háðslegs tóns þegar lýðræði var rætt og umræðan náði gjarnan til
Afríku allrar. Viðmælandi sagði að „democracy“ væri ekki til staðar í Afríku, þar væri
„demoCRASY“. Samkvæmt honum er það fólkinu í álfunni að kenna hvernig komið
sé fyrir því, þar sem það leyfi lélegum leiðtogum að komast upp með að níðast á því
árum saman án þess að mótmæla. Hann sagði álfuna hafa allt sem til þyrfti, en vegna
aðgerðaleysis íbúanna héldist hún “vanþróuð”. Hann hafi ekki trú á að kosningar myndu
breyta neinu þar um.
Viðmælendur nefndu að flókið skrifræði stjórnvalda, herinn og óvirkt borgaralegt
samfélag kæmi í veg fyrir lýðræðisþróun í Gíneu-Bissá. Í landinu væru starfrækt alltof
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mörg ráðuneyti og að fjöldi opinberra starfsmanna væri óviss. Stjórnvöld í Gíneu-Bissá
voru sögð erfið í samskiptum og kærulaus við að uppfylla þau skilyrði sem sett væru
fyrir þróunaraðstoð frá alþjóðasamfélaginu. Sendiráðsstarfsmaður vestræns sendiráðs
sagði að fjölmargar sendinefndir kæmu til landsins í viku hverri, fjölmörg verkefni væru
sett á fót en ekkert breyttist. Enn væri ekki stöðugt rafmagn, rennandi vatn, bílfærir
vegir eða spítalar sem hefðu þjálfað starfsfólk og lyf. Hann sagðist hafa setið við
samningaborðið með ríkisstjórn Gíneu-Bissá í viðræðum um hvað gera ætti við það
fjármagn sem landið fengi í þróunarframlög en oft hafi verið fátt um svör. Samkvæmt
honum má rekja ástæðuna að hluta til fáfræðis og skorts á menntuðu fólki, en líka að
hluta til spillingar og að hluta til skorts á kröfum frá alþjóðasamfélaginu. Herinn var
sagður mjög spilltur og valdamikill og að almennir hermenn fengju sjaldan útborguð
laun fyrir vinnu sína. Herinn var talinn eiga stóran þátt í þeim vanda sem landið glímdi
við, meðal annars vegna þátttöku hans í eiturlyfjasmyglinu sem færi gegnum landið.
Vandi landsins endurspeglaðist í því að án virkrar löggæslu og mannheldra fangelsa tæki
almenningur lögin í eigin hendur. Innbrjótsþjófum væri refsað með barsmíðum þegar
almenningi eða næturvörðum tækist að handsama þá.
Viðmælendur bentu á að vandamál landsins væru frá fyrri tímum, ekki vegna
ólýðræðislegra kosninga eða óvirks dómskerfis, heldur væri um að ræða vanda við
uppbyggingu ríkisins. Endurbætur á hernum og stjórnvöldum voru með fyrstu
atriðunum sem nefnd voru sem forsenda lýðræðisuppbyggingar landins. Lögð var
áhersla á uppbyggingu borgaralegs samfélags og að mikilvægast af öllu væri að halda
menntafólki í landinu. Aðkoma alþjóðasamfélagsins að lýðræðisvæðingu var einnig
nefnd sem mikilvægur þáttur í ferlinu því íbúar Gíneu-Bissá hefðu ekki þann vilja og
þær bjargir sem þyrfti til.
Flestir viðmælendanna voru sammála um að krafan um kosningar í Gíneu-Bissá
kæmi frá Bissá-Gíneum sjálfum vegna vonar um að kosningum fylgdi aukið lýðræði og
bætt stjórnsýsla. Tveir starfsmenn alþjóðasamfélagsins héldu því fram að heimamenn
héldu kosningar vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu og kröfunnar um að kosningar
skuli haldnar áður en þróunaraðstoð sé úthlutað. Þar sem stór hluti af fjárlögum GíneuBissá kæmu til vegna þróunaraðstoðar þá hefðu þeir ekki val um hvort þeir vildu halda
kosningar eður ei. Þeir töldu alþjóðasamfélagið vilja kosningar til að auka stöðugleika
og frið í Gíneu-Bissá þannig að ástandið þar myndi ekki ógna nágrannalöndunum og
jafnvel alþjóðafriði. Samtímis mátti heyra að margir óttuðust að óróleiki myndi fylgja
kosningunum. Sérstaklega óttuðust margir að sá sem tapaði myndi ekki sætta sig við
niðurstöðuna. Sá ótti reyndist ástæðulaus.
Ástæðurnar sem viðmælendur töldu að lægi að baki nærveru alþjóðasamfélagsins
í óstöðugum ríkjum eins og Gíneu-Bissá reyndust tvíþættar. Sumir viðmælenda
töldu ástæðuna vera áhyggjur af svokölluðum margföldunaráhrifum (spill-over effects)
í óstöðugum ríkjum. Aðrir héldu því fram að alþjóðasamfélagið væri í landinu til að
hjálpa, en þeir bættu svo gjarnan við, í samræmi við svör hinna, að „enginn myndi
vilja taka afleiðingunum“ ef alþjóðasamfélagið aðstoðaði ekki ríki eins og Gíneu-Bissá.
Óttast var að vandamál landsins dreifðu sér til nágrannaríkjanna og jafnvel Evrópu og
Bandaríkjanna ef ekkert yrði að gert.
Viðmælendurnir voru misjafnlega ánægðir með veru sína í Gíneu-Bissá; sumir voru
mjög ánægðir og bjartsýnir á framgang mála þar á meðan aðrir voru ósáttir og höfðu
litla trú á framlagi alþjóðasamfélagsins til að bæta ástandið. Á köflum endurspegluðu
frásagnir viðmælenda skort á virðingu fyrir landi og þjóð; þeir litu á Gíneu-Bissá sem
vandræðaland og höfðu lítinn sem engan áhuga á því sem þar fór fram. Þeir litu á
Gíneu-Bissá sem óhjákvæmilegan viðkomustað á leið sinni á annan og áhugaverðari
áfangastað. Aðrir viðmælendanna sýndu íbúum áhuga og reyndu að nota tímann til að
kynnast landinu, jafnvel þó þeir hefðu stundum litla trú á því að staðan myndi batna.
Margir biðu spenntir eftir brottför. Það var samhljóða álit sendiráðsstarfsmanna að ekki
væri búist við því af þeim að dvelja venjulegan samningstíma í Gíneu-Bissá. Landið
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væri einstaklega erfitt til búsetu og lítið um afþreyingu fyrir starfsmenn, auk þess sem
fjölskyldur starfsmanna sumra stofnana væru ekki búsettar í landinu vegna aðstæðna.
Flestir viðmælendanna sammældust um að samningur þeirra væri mun styttri þar en í
öðrum löndum og sumir sögðust jafnvel myndu verða verðlaunaðir eftir dvöl í „helvíti“
með stöðu í t.d. New York.

Lokaorð
Í þessari grein hafa viðhorf starfsmanna sendiráða og þróunarstofnana til kosninga,
lýðræðis og þeirra hvata sem liggja að baki nærveru alþjóðasamfélagsins í Gíneu-Bissá
verið skoðuð. Alþjóðasamfélagið setur lýðræðislegar kosningar sem forkröfu áður en
óstöðug ríki fá úthlutað þróunaraðstoð. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að
kröfuna um kosningar megi fyrst og fremst rekja til hræðslu alþjóðasamfélagsins við
margföldunaráhrif á vandamálum Gíneu-Bissá. Ósk um að koma á lýðræði í landinu
skiptir minna máli, enda eru flestir sammála um að lýðræði fylgi ekki sjálfkrafa í kjölfar
kosninga.
Þrátt fyrir viðleitni stjórnvalda Gíneu-Bissá við að framkvæma kosningar höfðu
fulltrúar alþjóðastofnana og sendiráða litla sem enga trú á framfarir og lýðræðisvæðingu
í landinu. Engu að síður eru kosningar taldar vera mikilvægur þáttur sem geti stutt við
lýðræði og ýtt undir lýðræðishegðun í samfélaginu. Lýðræðisþróun er langt, flókið og
fyrir mestan part óþekkt ferli sem snertir alla þætti samfélagsins. Skortur er á rannsóknum
á tengslum kosninga og lýðræðis. Hvaða áhrif hafa kosningar á lýðræðisþróun? Stuðla
kosningar að friði í óstöðugum ríkjum?
Sumir fulltrúar alþjóðastofnana og sendiráða töluðu um Gíneu-Bissá og íbúa landsins
í háðslegum tón og nokkuð var um niðrandi ummæli. Flestir voru sammála um að vera
þeirra í landinu væri vegna hagsmuna heimalands þeirra, þ.e. til að verja það og jafnvel
heimsbyggðina fyrir hættunni sem stafað gæti af óstöðugleika Gíneu-Bissá. Slík afstaða
er í takt við raunsæishyggju; alþjóðasamfélagið aðstoðar Gíneu-Bissá til að tryggja eigið
öryggi. Spyrja má hver nærvera alþjóðasamfélagsins í Gíneu-Bissá væri ef ekki væri fyrir
eiturlyfjasmygl og stríðsátök og ótta um að margföldunaráhrif vegna þess.
Alþjóðasamfélagið er tvíbent gagnvart óstöðugum ríkjum. Að hluta til er komið
fram við þau sem uppsprettu eyðileggingar á alþjóðlegum vettvangi og að hluta sem
þau séu ekki til. Flokkun ríkja í stöðug og óstöðug er óskýr og varhugaverð. Upphaf
og notkun þessarar flokkunar, auk afleiðinga hennar fyrir þau ríki sem eru stimpluð
sem óstöðug þarfnast frekari rannsókna. Að framkvæma lýðræðislegar kosningar sem
samþykktar eru af alþjóðasamfélaginu sem frjálsar og réttlátar nægja augljóslega ekki til
að vera viðurkenndur sem gildur þátttakandi í alþjóðasamfélaginu.
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Diplómunám fyrir fólk með þroskahömlun á
Menntavísindasviði
Guðrún V. Stefánsdóttir

Þáttaskil urðu í menntunarsögu fólks með þroskahömlun haustið 2007 þegar
Kennaraháskóli Íslands, nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands, bauð í fyrsta sinn upp
á starfstengt diplómanám fyrir þennan hóp. Námið er án aðgreiningar og staðsett á
þroskaþjálfabraut. Það er skilgreint sem rannsóknartengt tilraunaverkefni sem fylgt var
eftir með þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar. Í rannsókninni var reynt að öðlast
skilning á upplifun diplómanema, aðstandenda þeirra og háskólakennara. Greinin fjallar
um einn hluta þessarar rannsóknar. Sá þáttur er byggður á eigindlegri rannsókn þar sem
tekin voru viðtöl við 14 háskólakennara. Kennararnir höfðu allir reynslu af því að kenna
diplómanemum í námskeiðum sínum. Tilgangur greinarinnar er að varpa ljósi á viðhorf
háskólakennaranna til námsins, hvaða áskorunum þeir stóðu frammi fyrir í kennslu og
námsmati, og hvaða ávinning þeir töldu að diplómanemar annars vegar, og hins vegar
háskólasamfélagið, hefði haft af náminu.
Meginmarkmið diplómunámsins eru annars vegar að undirbúa nemendur til
afmarkaðra starfa á leikskólum, frístundaheimilum, bókasöfnum, í félagsmiðstöðvum
og á vettvangi fatlaðs fólks. Hins vegar var að því stefnt að gera nemendum kleift að
öðlast hagnýta þekkingu og félagslega færni í námsumhverfi án aðgreiningar í því skyni
að greiða fyrir aukinni þátttöku þeirra í samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir og Vilborg
Jóhannsdóttir, 2011).
Markmið diplómanámsins eru í anda félagslegra sjónarmiða fötlunarfræðinnar sem
hafa meðal annars þann tilgang að bæta líf og aðstæður fatlaðs fólks og ryðja manngerðum
hindrunum úr vegi. Innan þessarar ungu fræðigreinar hefur á undanförnum árum verið
þróaður félagslegur skilningur á fötlun sem hafnar einhliða læknisfræðilegum áherslum
og því viðhorfi að fötlun sé harmleikur og afbrigðilegt frávik. Þess í stað er athyglinni
beint að félagslegum þáttum og hindrunum í umhverfinu, svo sem fordómum og öðrum
umhverfisþáttum, sem skapa erfiðleika í lífi fatlaðs fólks (Barnes, Oliver og Barton,
2002; Rannveig Traustadóttir, 2006).
Námsleiðin er í samræmi við mannréttindasáttmála (Velferðarráðuneytið, e.d.),
yfirlýsta stefnu hagsmunasamtaka fólks með þroskahömlun (Þroskahjálp, e.d.) og stefna
um skóla án aðgreiningar er höfð að leiðarljósi (sjá t.d. Dóra S. Bjarnason, 2004; Gretar L.
Marinósson, 2007; Hafdís Guðjónsdóttir, 1994, 2004).
Tveir hópar (alls 38 nemendur) hafa nú útskrifast úr náminu, en hingað til hefur
fólk með þroskahömlun hér á landi sem og annars staðar í hinum vestræna heimi átt fá
tækifæri til að öðlast frekari menntun eftir að skyldunámi lýkur. Þá er fátítt að slíkt nám
sé skipulagt án aðgreiningar eins og hér hefur verið gert en nemendur í starfstengdu
diplómanámi sækja námskeið á Menntavísindasviði við hlið annarra háskólanema.

Þróun í menntun fólks með þroskahömlun
Opinber stefna í skólamálum hér á landi byggir á hugmyndum um skóla án aðgreiningar
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008; UNESCO, 1994) en stefnan hefur verið að þróast hér á
landi allt frá því á áttunda áratug 20. aldar (Lög um grunnskóla nr. 63/1974; Reglugerð um
sérkennslu nr. 270/1977). Á þessu tímabili hefur farið fram margþætt umræða um skóla
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án aðgreiningar sem snýst meðal annars um í hvað miklu mæli kennsla fatlaðra nemenda
geti farið fram í almennum bekkjum og hvort sérdeildir og sérskólar eigi rétt á sér (Gretar
L. Marinósson, 2007; Jón Torfi Jónasson, 2008). Framan af snerist umræða um skóla án
aðgreiningar eingöngu um grunnskólann en á síðustu árum hefur kastljósinu í auknu mæli
verið beint að ungmennum með þroskahömlun og rétti þeirra til framhaldsskólanáms.
Þrátt fyrir að ungmennin hafi fengið aðgang að framhaldsskólanámi á sérnámsbrautum
frá árinu 1995 (Menntamálaráðuneytið, 2005) var réttur þeirra til náms í framhaldsskóla
ekki tryggður fyrr en með lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008.
Í niðurstöðum rannsókna sem hafa beinst að ungmennum með þroskahömlun í
framhaldsskóla hefur komið fram að kennarar sem kenndu ófötluðum og fötluðum
nemendum saman fannst þeir oft ekki fá nægilega aðstoð eða ráðgjöf við kennsluna.
Auk þess höfðu framhaldsskólakennarar af því áhyggjur að þátttaka nemenda með
þroskahömlun á námsbrautum framhaldsskólanna gæti rýrt gildi stúdentsprófs
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005; Kristín Björnsdóttir, 2002). Þá hefur komið fram
að þeir framhaldsskólakennarar sem kennt hafa á sérnámsbrautum hafa síður trú
á að nemendur með þroskahömlun geti stundað nám við hlið ófatlaðra nemenda
en þeir framhaldsskólakennarar sem höfðu reynslu af því að kenna nemendum
með þroskahömlun á almennum námskeiðum (Gretar L. Marinósson, 2007; Kristín
Björnsdóttir, 2002). Ekki er ólíklegt að svipuð viðhorf ríki til háskólanáms fyrir fólk
með þroskahömlun en enn sem komið er hafa viðhorf háskólakennara ekki verið
til umfjöllunar. Þótt margir líti á háskólanám eða starfsnám sem eðlilegt framhald
framhaldsskólanáms þá hefur raunin ekki verið sú fyrir fólk með þroskahömlun.
Háskólanám fyrir þennan hóp hefur varla verið til umræðu fyrr en á allra síðustu árum,
hvorki hér á landi né annars staðar í heiminum. Ástæðuna fyrir því má að einhverju
leyti rekja til ríkjandi samfélagslegra viðhorfa í garð fólks með þroskahömlun. Í sögu
og samtíma er algengt að þessi hópur verið vanmetinn og litið á fólkið sem eilíf börn
öðrum háð (Rannveig Traustadóttir, 2006).
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður af
Íslands hálfu í mars árið 2007. Tilgangur samningsins er að tryggja að fatlað fólk njóti
allra almennra mannréttinda til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Í honum er tilgreint
að aðildarríkin skuli stefna að því að koma á menntakerfi á öllum skólastigum án
aðgreiningar. Um allan heim er nú litið til þessa samnings sem leiðarljóss í málefnum
fatlaðs fólks, þar með talið fólks með þroskahömlun. Í 24. grein samningsins er fjallað
um rétt til menntunar án mismununar, þar með talið í háskóla. Til þess að svo megi
verða er talað um að fatlað fólk fái notið viðeigandi aðlögunar sem t.d. felur í sér
stuðning til að koma til móts við þarfir og áhuga sérhvers einstaklings(Velferðarráðun
eytið, e.d.). Í háskólanámi fyrir fólk með þroskahömlun getur þessi aðlögun til dæmis
falist í að einfalda námsefni, veita aðstoð og aðlaga próf og verkefni að hæfni sérhvers
námsmanns.
Á allra síðustu árum hefur nám í háskóla fyrir þennan hóp verið þróað á nokkrum
stöðum í heiminum. Í Trinity College í Dublin á Írlandi hófst tveggja ára nám fyrir
fólk með þroskahömlun árið 2005. Í skýrslu um námið kemur fram að áhrif námsins
birtast meðal annars í aukinni sjálfsvirðingu og sjálfstrausti nemenda, námið hefur
auðveldað nemendum að fá atvinnu að námi loknu og það hefur ýtt undir þátttöku
þeirra í samfélaginu (O‘Brien o.fl. 2009). Svipaðar niðurstöður koma fram í rannsóknum
um háskólanám í Flinders háskóla í Suður-Ástralíu (Grantley, 2000) og í Bandaríkjunum
(Hart, Grigal, Sax, Martinez og Will, 2006). Ávinningur nemendanna birtist á
margvíslegan hátt, svo sem aukinni persónulegri færni, auknu sjálfstrausti sem og
aukinni þátttöku í samfélaginu.
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Rannsóknin
Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar er að þróa diplómanámið,
stuðning við nemendur og að stuðla að þátttöku þeirra í almennum námskeiðum og í
háskólasamfélaginu. Í þessari grein er hluti af niðurstöðum rannsóknarinnar kynntur í
þeim tilgangi að varpa ljósi á viðhorf háskólakennara til námsins, hvernig kennsla og
námsmat fór fram og hvaða ávinning þeir töldu námið hafa haft fyrir diplómnema og
háskólasamfélagið. Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum en þær henta vel þegar
leitað er eftir reynslu og sjónarhornum þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Bogdan og
Biklen, 1998; Creswell, 1998).
Gagnasöfnum fór fram með opnum einstaklingsviðtölum (Kvale, 1996) við 14
háskólakennara sem allir höfðu reynslu af þátttöku tveggja eða fleiri diplómunema í
námskeiðum þeirra. Viðtölin voru tekin á árunum 2009-2011. Þau miðuð að því að
fá fram reynslu kennaranna, viðhorf þeirra til námsins, hverju það skilaði nemendum
og hvaða áskoranir þeir stóðu frammi fyrir í kennslunni og samveru við nemendur.
Viðtölin stóðu yfirleitt í um það bil klukkustund, þau voru öll tekin upp á segulband og
afrituð orðrétt af bandinu.
Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (Strauss og Corbin,
1998). Greiningin fór fram bæði samhliða gagnasöfnun og eftir að henni lauk formlega.
Sú gagnagreining sem fram fór samhliða gagnaöflun var nýtt til að setja jafnóðum fram
niðurstöður í þeim tilgangi að þróa og bæta námið á meðan á því stóð. Gagnagreining
í lokin var gerð í þeim tilgangi að setja fram heildarniðurstöður, öðlast á þann hátt
dýpri skilning á námi án aðgreiningar og varpa ljósi á reynslu þeirra háskólakennara sem
tengdust náminu.
Háskólakennararnir gáfu upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þá var
reynt að halda nafnleynd og trúnaði við þátttakendur eins og kostur var á en ekki eru
notuð nöfn viðmælenda og í einstaka tilvikum er lýsingum á aðstæðum breytt til að
koma í veg fyrir að þeir þekkist.

Helstu niðurstöður
Hér á eftir verða niðurstöður settar fram í nokkrum hlutum. Í fyrstu er sjónum beint
að viðhorfum háskólakennara til diplómunámsins, þá er fjallað um áskoranir sem þeir
stóðu frammi fyrir í kennslunni, námsmati og samveru við nemendur og að lokum er
fjallað um hvaða ávinning kennararnir töldu að námið hefði haft fyrir diplómunema,
aðra háskólanema, háskólaumhverfið og þá sjálfa.
Viðhorf til námsins
Starfstengt diplómunám fyrir fólk með þroskahömlun er að vissu marki ögrandi
námstilboð og í upphafi voru um það skiptar skoðanir í háskólasamfélaginu. Þess ber
líka að geta að stuttu eftir að diplómanámið hófst sameinaðist Kennaraháskóli Íslands,
Háskóla Íslands. Í viðtölum við þá kom fram að þeir höfðu ekki haft efasemdir um
námið eða að diplómanemar gætu stunduðu nám við hlið annarra háskólanema. Þeir
urðu aftur á móti varir við slík viðhorf hjá öðrum háskólakennurum.:
Ég heyrði raddir eins og að þetta nám væri einhverskonar gabb og að verið væri
gjaldfella háskólanám og að breyta barnaskólanámi í háskólanám. Flestir voru
þó jákvæðir í garð námsins en höfðu ákveðnar efasemdir um framkvæmd þess í
byrjun. Áttu erfitt með að skilja hvernig hægt væri að kenna þessum nemendum
með öðrum háskólanemum.

Svo virðist sem einhverjir kennarar á Menntavísindasviði hafi talið að diplómanámið
gæti eins og einn kennarinn orðað það ,,dregið úr virðingu fyrir æðra námi“. Þrátt fyrir
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nokkrar efasemdir í upphafi kom fram að kennarar á Menntavísindasviði eru stoltir af
náminu og diplómanemum. Um þetta sagði einni kennaranna:
Ég skynjaði þegar þetta fór af stað að sumir kollegar mínir voru skeptískir en í
dag eru þeir kennarar sem ég hef heyrt í þvílíkt stoltir af þessu námi. Mönnum
finnst þetta afar merkilegt framtak og að það hafi tekist að fá vilyrði hjá
Menntamálaráðuneytinu fyrir áframhaldi á þessum tímum er hreint afrek. Það
hefur tekist vel til og það vita allir.

Kennararnir höfðu mismikla reynslu af kennslu fatlaðra nemenda. Það er athyglisvert
að nokkrir kennarar sem höfðu kennt nemendum með þroskahömlun á öðrum
skólastigum höfðu meiri efasemdir í upphafi námsins en hinir sem ekki höfðu þessa
reynslu. Efasemdirnar birtust til dæmis í því að þeir töldu erfiðleika og mikla vinnu
felast í því að aðlaga námsefni og höfðu vantrú á getu nemenda. Einn kennarinn sagði:
Ég veit það af eigin raun að þetta er ekki auðvelt verkefni. Ég hef kennt
nemendum með þroskahömlun í framhaldsskóla og veit hvað þessi blöndun getur
verið flókin.

Þær áhyggjur sem fram koma hjá háskólakennaranum í tilvísuninni hér að framan komu
fram í upphafi námsskeiðsins og athyglisvert er að í lok námskeiðsins var annað upp á
teningnum:
Ég hafði miklar efasemdir í byrjun en þau bæði stóðu sig mjög vel og gerðu
námskeiðið skemmtilegra og líflegra. Stundum komu þau með allt öðruvísi lausnir
sem hinir nemendurnir sáu alls ekki fyrir og ekki við kennararnir heldur. Ég held
að námskeiðið hafi orðið betra fyrir alla.

Þrátt fyrir efasemdir í byrjun voru allir kennararnir sem rætt var við jákvæðir í garð
nemenda í lok námsins. Það er líka athyglisvert að margir töluðu um að þátttaka
diplómanema í umræðum hafi verið meiri en þeir áttu von á og nær allir kennararnir
nefndu að diplómanemar hefði staðið sig betur í náminu en þeir töldu fyrirfram. Einn
kennaranna hafði þetta að segja:
Ég var jákvæður í byrjun en þau stóðu sig enn betur en ég hafði reiknað með.
Sjálfsagt eru þetta að einhverju leyti mínir eigin fordómar í garð fólks með
þroskahömlun að halda að þau geti síður staðið sig. Þegar ég gerði upp árið fannst
mér þessi reynsla af diplómanemum standa upp úr og ég var mjög þakklátur og
stoltur inn í mér hvað þetta hafði tekist vel.

Kennsla og námsmat
Í kennslunni voru ýmsar áskoranir sem háskólakennarnarnir stóðu frammi fyrir. Margir
nefndu að undirbúningur fyrir kennslu ólíkra hópa kalli á aukna vinnu:
Þetta er ekkert auðvelt, maður vill auðvitað standa sig, ég tel mig vera sterkan í
fræðunum og á gott með að miðla þeim en ég finn fyrir því að ég þarf að passa
mig ansi vel og halda öllum vel að verki svo allir fái sitt, bæði diplómanemar og
aðrir. Ég þarf að undirbúa mig vel undir þessa tíma og þannig er vinnan mun
meiri. En ánægjan er líka mikil og ég lít svo á að ég fái þetta allt til baka.

Þrátt fyrir að ekki væri greitt aukalega fyrir þá vinnu sem kennarar unnu í þágu nemenda í
diplómanámi voru ekki margir kennaranna sem veltu því fyrir sér. Þó voru tveir kennarar
sem töldu aukavinnu sem í því fólst að aðlaga kennslu og námsmat að nemendum
í diplómanámi of mikla og í þeim tilvikum sá verkefnastjóri námsins eða mentorar
(samnemendur á Menntavísindasviði) um að aðstoða nemendur. Svo virðist sem
misjafnt hafi verið hvort þörf var á að breyta eða aðlaga námsefnið fyrir diplómunema.
Þau námskeið sem voru að mestu verkleg kröfðust yfirleitt minni aðlögunar en bóklegu
námskeiðin. Kennari í verklegu námskeiði sagði:
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Held ég geti fullyrt að ég hafi ekki gert neinar ráðstafanir nema að hafa samskipti
við mentora hvað varðaði heimanámið. Það þurfti ekki á því að halda. Þau
gerðu nákvæmlega það sama og aðrir nemendur í námskeiðinu. Ég gerði engar
breytingar, þess þurfti ekki.

Margir kennaranna gerðu sérstaka námsáætlun fyrir nemendur í diplómanámi, oftast
í samstarfi við mentora og nemendurna sjálfa og verkefni í námskeiðum voru oftast
nær einfölduð. Margir kennaranna settu fram sérstök námsmarkmið fyrir nemendur í
diplómanámi. Um þessa vinnu sagði einn kennaranna:
Tilgangurinn var að þær féllu inn í kennsluhópinn, væru með. Það er einmitt ein
ástæðan fyrir því að ég vildi hafa námsmatið sem sambærilegast, líka próf, ritgerð
og fyrirlestur. Það felst í því styrking og efling að mæta svona hindrunum og
yfirstíga þær. Allt þetta gerðu þær mjög vel og finnst mér að verkefnin þeirra hafi
endurspeglað að þær voru að ná námsmarkmiðum sínum.

Margir kennaranna veltu því fyrir sér hvernig sanngjarnast væri að vinna námsmat
fyrir diplómunema. Þeir fóru mismunandi leiðir í þeim efnum enda námskeiðin
ólík. Í nokkrum námskeiðum tóku diplómunemar sömu prófin en fengu lengri tíma
og stuðning frá mentorum. Aðrir bjuggu til nýtt námsmat þar sem efnisþættir voru
einfaldaðir. Einn kennaranna sagði:
Það þýðir ekki annað en að vera raunsær. Þau ráða mörg ekki við sama námsefnið
og það er ekki sanngjarnt annað en einfalda námsmatið. Ég veit að það hafa verið
umræður á hinum ýmsu stöðum og hef heyrt bæði frá nemendum og kennurum
að þeim finnst ekki sanngjarnt að þau fái sömu einingarnar fyrir námskeiðin.

Aðrir kennarar töldu að diplómunemar hefðu ,,unnið fyrir sínum einingum þótt þau geri
ekki nákvæmlega sömu hlutina“ eins og einn kennari orðaði það. Hann sagði einnig:
Þetta er eins og við hugsum skóla án aðgreiningar. Það er gamaldags
hugsunarháttur að ætla öllum það sama. Við eigum að vera sveigjanleg og ef ekki
á Menntavísindasviði þá hvar? Mér hefur alltaf hugnast hugmyndafræði Opna
háskólans en við erum ef til vill ennþá föst í gömlu rígbundnu akademíunni sem
er auðvitað upp að vissu marki menntasnobb í hnotskurn.

Tveir kennaranna töldu mikilvægt að fá upplýsingar um nemendur og óskuðu eftir að
fá að sjá einhvers konar fötlunargreiningu eða þroskamat. Ekki var leitað eftir slíkum
upplýsingum þegar nemendur hófu diplómanámið og því lágu þær ekki fyrir. Eins og
áður segir byggir hugmyndafræði námsins á félagslegum skilningi á fötlun þar sem
meðal annars er vakin athygli á áhrifum hins hefðbundna læknisfræðilega skilnings og
því mótmælt að greining á skerðingu sé lögð til grundvallar því að fólk fái þjónustu
og menntun (Rannveig Traustadóttir, 2006). Flestum kennurunum sem rætt var við
fannst kostur að fá tækifæri til að kynnast nemendum á eigin forsendum án þess að hafa
greiningar um nemendur.
Fjölmenningarlegt andrúmsloft
Háskólakennararnir sem rætt var við voru flestir sammála um að í náminu hefðu
diplómunemar aukið þekkingu sína en ekki síður að námið hafi skilað þeim auknu
sjálfstrausti, frumkvæði og sjálfstæði. Einn kennarinn sagði:
Ég er nokkuð viss um að þau hafa fengið reynslu hér í háskólanum,sem nýtist þeim
og aukið sjálfstraust þeirra, fengið stimpil háskólans sem setur þau í aðra stöðu en
áður. Kannski líta þau á sig sem fulltrúa hópsins og fyrirmyndir í hópnum, eiga
ekki háskólamenn að vera þannig?

Annar kennari sem hefur kennt nemendum öll árin sem diplómanámið hefur staðið yfir
sagði:
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Mér finnst ég finna mikinn mun á sjálfstæði þeirra og hvað frumkvæði þeirra
hefur eflst. Ég veit að þau hafa lært heilmikið á bókina en ég held að það veganesti
sem felst í auknu sjálfstrausti skili besta árangrinum. Reyndar ekki bara hjá þessum
nemendum heldur öllum háskólanemum. Að fara héðan uppréttur, halda haus og
vera stoltur af sjálfum sér er gott veganesti.

Kennurunum varð tíðrætt um að diplómanemar hefðu haft góð áhrif í nemendahópnum.
Einn þeirra talaði um að honum þætti ,,einstaklega vænt um hið fjölmenningarlega
andrúmsloft sem þessir nemendur bæru á Menntavísindasvið“ eins og hann orðaði það.
Hann útskýrði merkingu þess á eftirarandi hátt:
Diplómanemar bera með sé ákveðið andrúmsloft, auðvitað sést ekkert á þeim
öllum að þeir séu með einhverja fötlun en mörg þeirra eru opin og þora að sýna
öðrum hlýju og áhuga. Þau sjást á göngunum, á bókasafninu, á kaffistofunni
gerir umhverfið bara öðruvísi og fjölbreyttara. Og aðalmálið er að þau breyta
viðhorfum okkar hinna með framkomu sinni og við sjáum þau eins og þau eru
en ekki eins við höldum að þau séu. Það finnst mér alveg frábært. Ég hef breytt
mínum hugmyndum í garð fólks með þroskahömlun og ég er viss um að margir
aðrir hafa gert það líka, bara með því að kynnast þeim.

Þá nefndu margir að í námskeiðum sem diplómanemar sóttu hefði meiri skilningur,
víðsýni og umburðarlyndi ríkt á meðal fólks. Auk þess kom fram að kennslan yrði
aðgengilegri fyrri alla nemendur. Um þetta sagði einn kennaranna:
Það breytist bara andinn í svona blönduðum hópi,það er eitthvað nýtt sem kemur
inn, bæði hjá nemendum og kennurum, þeir sjá eitthvað nýtt og maður þarf að
sýna meira umburðarlyndi og skilning. Það hefur bara gert öllum gott. Kennarinn
gleymir sér líka síður í voðalegum langlokum og reynir að orða hlutina aðeins
öðruvísi en hann er vanur. Maður þarf að velta fyrir sér hvernig get ég dregið
kjarnann úr langri og flókinni grein og komið henni á mannamál. Á því læra allir
og efnið verður aðgengilegra.

Þegar rætt var um tilverurétt námsins voru flestir viðmælendur sammála um að námið
sé eðlilegt framhald af réttindabaráttu fatlaðs fólks og þróun menntunarmála eða eins
og einn kennaranna orðaði það: ,,Ég hef lengi hallast að þeirri hugmynd að allir sæki
almennan leikskóla og grunnskóla og mér finnst þetta rökrétt framhald.“ Nokkrir nefndu
Samning Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Velferðarráðuneytið, e.d.) og
töldu að hann gæti í framtíðinni átt þátt í að tryggja rétt fólks með þroskahömlun til
háskólanáms. Aðrir nefndu stefnu um skóla án aðgreiningar og töldu að námið gæti haft
góð áhrif á þróun stefnunnar:
Skóli án aðgreiningar á erfitt uppdráttar. Helmingur starfandi grunnskólakennara
eru á móti skóla án aðgreiningar. Að hafa diplómanema með í námskeiðum
hlýtur að breyta viðhorfum samnemenda sem síðar verða starfandi kennarar og
þroskaþjálfar. Þannig held ég að diplómunemar geti átt þátt í að breyta viðhorfum
til skóla án aðgreiningar til betri vegar. Ef hægt er að hafa háskóla án aðgreiningar
hlýtur slíkt að geta gengið á öðrum skólastigum.

Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun er fyrsta námið í háskóla fyrir
þenna hóp hér á landi. Námstilboðið er ennþá tilraunarverkefni og er því ekki formleg
námsleið í háskólanum. Í samtölum við háskólakennarana var rætt um framtíð námsins
og náms í háskóla fyrir fólk með þroskahömlun. Kennararnir voru á einu máli um að
halda bæri áfram á sömu braut og tryggja þyrfti tilverurétt námsins.

Samantekt og niðurlag
Háskólakennararnir voru almennt jákvæðir í garð námsins og flestir þeirra telja að fólk
með þroskahömlun eigi fullt erindi í nám í háskóla. Í viðtölum við háskólakennarana kom
fram að þeir höfðu ekki haft efasemdir um að diplómanemar gætu stunduðu nám við hlið
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annarra háskólanema né að námið drægi úr virðingu fyrir háskólanámi. Þeir urðu aftur
á móti varir við slík viðhorf hjá öðrum háskólakennurum. Sambærilegar niðurstöður
hafa komið fram um viðhorf framhaldsskólakennara. Þeir töldu t.d. að vera nemenda
með þroskahömlun í framhaldsskóla gæti rýrt gildi stúdentsprófs (Kristín Björnsdóttir,
2002). Þrátt fyrir nokkrar efasemdir í upphafi kom fram að viðmælendur töldu að á
þeim fjórum árum sem liðin eru frá því námið hófst hafi viðhorf háskólakennara á
Menntavísandsvið tekið breytingum og að nú séu flestir hliðhollir náminu, jafnvel
stoltir af því. Ætla má að diplómanemar hafi sjálfir sýnt fram á tilverurétt og mikilvægi
námsins með nærveru sinni. Þá er ekki ólíklegt að í byrjun hafi ákveðin tortryggni ríkt í
garð diplómunema og ef til vill ótti við breytingar. Bent hefur verið á að viðhorf til fólks
með þroskahömlun í sögu og samtíma hafi oft einkennst af vanmati, ótta og tortryggni
í garð hópsins (Rannveig Traustadóttir, 2006).
Háskólakennararnir töldu mesta ávinning námsins fyrir diplómanema felast
í félagslegri þátttöku í háskólaumhverfinu og í námskeiðum með ófötluðum
háskólanemum. Þeir töldu að diplómanemar hefðu aukið þekkingu sína en ekki síður
hafi námið skilað þeim auknu sjálfstrausti, frumkvæði og sjálfstæði. Sambærilegar
niðurstöður komu fram í rannsóknum sem gerðar voru á háskólanámi fyrir fólk
með þroskahömlun við háskólann í Dublin (O´Brien, o.fl., 2009) og í Bandaríkunum
(Hart, o.fl., 2006). Þessar niðurstöður styðja við niðurstöður rannsókna um skóla án
aðgreiningar en til þess að raunveruleg félagsleg þátttaka eigi sér stað þurfa nemendur
með þroskahömlun að eiga kost á samskiptum og samveru við ófatlaða nemendur, ekki
nægir að vera í sama umhverfi (Dóra S. Bjarnason, 2004; Gretar L. Marinsósson, 2007;
Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hart, o.fl., 2006).
Þrátt fyrir að vel hafi gengið að aðlaga kennslu að diplómanemum voru
ýmsar áskoranir sem kennararnir stóðu frammi fyrir. Margir nefndu að undirbúningur
fyrir kennslu ólíkra hópa kalli á aukna vinnu. Sambærilegar niðurstöður hafa komi
fram í rannsóknum sem gerðar hafa verið um skóla án aðgreiningar á grunn- og
framhaldsskólastigi. Kennararnir telja að tímaskortur, léleg laun og skortur á aðstoð
komi í veg fyrir að hægt sé ná markmiðum stefnunnar um skóla án aðgreiningar (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2004; Grétar Marinósson, 2007; Kristín Björnsdóttir, 2002). Þrátt fyrir
að viðtölin við háskólakennarana færu fram í miðri kreppu létu þeir aukna vinnu þó ekki
hafa áhrif á framlag sitt og töldu að ,,þessi kennsla skilaði sér margfalt“ eins og einn
kennaranna orðaði það.
Námsmat var önnur áskorun sem háskólakennararnir stóðu frammi fyrir. Margir
kennaranna veltu því fyrir sér hvernig sanngjarnt væri að vinna námsmat fyrir
diplómunema. Þeir fóru mismunandi leiðir í þeim efnum enda námskeiðin ólík. Í þessu
samhengi var einnig rætt um hvort diplómanemar ættu að fá háskólaeiningar og gráðu
fyrir nám sitt eða hvort annars konar staðfesting á náminu væri betri til árangurs. Nokkrir
töldu að nemendur hefðu unnið fyrir háskólaeiningum þrátt fyrir að námsmat þeirra væri
ekki það sama og annarra háskólanema. Aðrir töldu óraunhæft að ætla að diplómanámið
gæfi af sér háskólaeiningar. Það kemur því ekki á óvart að flestir kennaranna nefndu að
námsmatið hefði verið sá þáttur sem var erfiðastur í framkvæmd kennslunnar. Ætla má
að þessi þáttur þarfnist skoðunar við og aukinnar umræðu í háskólasamfélaginu.
Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ekki allir reynslu af kennslu
fatlaðra nemenda. Það er athyglisvert að kennarar sem höfðu kennt nemendum
með þroskahömlun á öðrum skólastigum höfðu meiri efasemdir um framkvæmd
kennslunnar í upphafi námsins en hinir sem ekki höfðu þessa reynslu. Þetta rímar við
niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið um viðhorf framhaldsskólakennara til
þátttöku nemenda með þroskahömlun í almennum námskeiðum (Dóra Bjarnason,
2004; Gretar L. Marinósson, 2007; Kristín Björnsdóttir, 2002). Flestir kennaranna
höfðu kennt á sérnámsbrautum. Spyrja má hvort þessar niðurstöður gefi vísbendingar
um að kennararnir hafi átt erfitt með að breyta viðhorfum sínum og að nota aðrar
aðferðir en þeir voru vanir.
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þrátt fyrir efasemdir í byrjun voru allir kennararnir sem rætt var við jákvæðir í garð
nemenda og námsins við námslok. Hæfni og frammistaða nemenda kom mörgum þeirra
á óvart en diplómunemar stóðu sig almennt betur en kennararnir höfðu gert ráð fyrir.
Eflaust má ætla að vegna samfélagslegra viðhorfa sem hafa orðið til í sögu og samtíma
sé tilhneigingin sú að vanmeta getu og hæfni fólks með þroskahömlun og líta á þau eins
og eilíf börn (Rannveig Traustadóttir, 2006).
Háskólakennurunum var tíðrætt um að diplómanemar hafi haft góð áhrif í
nemendahópnum og stuðlað að breyttu andrúmslofti í námskeiðum í þá átt að meiri
skilningur, víðsýni og umburðarlyndi ríkti á meðal fólks. Auk þess kom fram að í
blönduðum hópum eins og sköpuðust með diplómanemum yrði kennslan aðgengilegri
fyrri alla nemendur. Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í rannsóknum um
grunn- og framhaldsskólanám án aðgreiningar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Kristín
Björnsdóttir, 2002).
Kennararnir voru á einu máli um gildi námsins, að það sé eðlilegt framhald af
réttindabaráttu fatlaðs fólks og þróun menntunarmála á þessum vettvangi. Nokkrir
nefndu stefnu um skóla án aðgreiningar og töldu að námið gæti haft góð áhrif á þróun
stefnunnar. Þrátt fyrir að vel hafi tekist að fylgja eftir stefnu um skóla án aðgreiningar í
diplómanáminu kom fram í máli háskólakennaranna að enn sé langt í land að markmiðum
stefnunnar í grunn og framahalsskólum hafi verið náð. Diplómanámið getur því verið
mikilvægt framlag í umræðu um skóla án aðgreiningar á öðrum skólastigum.
Í heild eru niðurstöður rannsóknarinnar jákvæðar í garð diplómanámsins og
háskólakennararnir trúðu á tilvist þess og framtíð. Eftir þá reynslu sem þeir höfðu
öðlast voru þeir á einu máli um að halda beri áfram á sömu braut og að fleiri háskólar
ættu að taka upp þráðinn og bjóða upp á sambærilegt nám.
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Það eru þessir Pólverjar
Hallfríður Þórarinsdóttir

Í greininni verður fjallað um fyrstu niðurstöður úr nýlegri viðtalskönnun meðal Pólverja
á höfuðborgarsvæðinu. Pólverjar eru sem kunnugt er fjölmennasti innflytjendahópurinn
á Íslandi. Atvinna var helsta aðdráttaraflið sem dró þá til landsins og flestir komu
þegar efnahagsþenslan var í algleymingi. Þegar hæst lét voru þeir um 45% allra erlendra
ríkisborgara í landinu. Í kjölfar efnahagskreppu og atvinnuleysis hefur Pólverjum
fækkað minna en spáð var, og í upphafi árs 2011 voru þeir enn langfjölmennastir
allra erlendra ríkisborgara í landinu, eða 44%. Engu að síður er atvinnuleysi meðal
Pólverja meira en meðal annara hópa innflytjenda og helmingi meira en á landsvísu.
Stefna yfirvalda í innflytjendamálum hefur einkennst „de facto“ af því að mæta þörfum
vinnumarkaðarins. Þessi viðhorf endurspeglast í opinberri orðræðu þegar oftar en ekki
er talað er um Pólverja (og aðra innflytjendur) sem „erlent vinnuafl“. Hvaða fólk eru
„þessir Pólverjar“?
Greinin byggir á viðtalsrannsókninni Pólónía Reykjavík 2010 sem MIRRA – Miðstöð
InnflytjendaRannsókna ReykjavíkurAkademíunni – gerði meðal tæplega 500 Pólverja
á höfuðborgarsvæðinu sumarið 2010. Polonia er alþjóðlegt hugtak sem vísar til pólsku
díasporunnar, þ.e. búsetu Pólverja og fólks af pólskum uppruna víðs vegar um
heiminn fyrir utan Pólland.1 Fyrst er stiklað á stóru í sögu pólskra innflytjenda á Íslandi
og flutningar þeirra til landsins settir í alþjóðlegt samhengi. Því næst er framkvæmd
viðtalsrannsóknar og aðferðafræði lýst, og þá rýnt í fyrstu niðurstöður rannsóknar. Hér
er fyrst og fremst lögð áhersla á að kynna gögnin. Frekari úrvinnsla þeirra er í vinnslu.

Pólverjar á Íslandi
Ísland er nýr áfangastaður á landakorti alþjóðlegra búferlaflutninga, hvort heldur fyrir
Pólverja eða aðra. Alþjóðlegir búferlaflutningar til landsins voru í raun enn hverfandi
við árþúsundamótin. Ólíkt þróuninni í nágrannalöndunum, sem á sér áratuga langa
sögu, hafa ákefð og geysilegur hraði einkennt streymi innflytjenda til Íslands. Til marks
um það má benda á að hlutfall erlendra ríkisborgara fjórfaldaðist á tíu árum, en frá 1999
til 2009 jókst hlutfall þeirra úr tveimur í átta prósent af heildarmannfjölda. Saga pólskrar
búsetu á Íslandi er stutt en Pólverjar eiga sér langa sögu í alþjóðlegum búferlaflutningum.
Talið er að um 15-16 milljónir Pólverja, m.ö.o. pólska díasporan – séu dreifðir um
heimsbyggðina utan Póllands (Iglicka og Ziolek-Skrzypczak, 2010).
Eftir hrun kommúnismans í Póllandi 1989 töldu mörg vestur-evrópsk ríki að
holskefla innflytjenda myndi streyma frá Austur-Evrópu til vesturs. Sá ótti reyndist
ástæðulaus þar sem innflytjendastefna og löggjöf flestra þessara ríkja gerði slíka
flutninga mjög erfiða (Black, Engbersen og Okólski, 2010). Víða reyndist erfitt að fá
atvinnuleyfi og svo var einnig hér á landi þar sem löggjöfin heimilaði ekki einstaklingum
að sækja um atvinnuleyfi, heldur voru leyfin veitt vinnuveitendum sem úthlutuðu þeim
svo til erlendra starfsmanna (Hallfríður Þórarinsdóttir, 2009). Engu að síður var þó
nokkur fjöldi fólks sem fór vestur á bóginn milli 1990 og 2000 og smám saman dró úr
stífni innflytjendalöggjafar flestra landanna, sem gerði fólki auðveldara fyrir. Þó nokkrir
komu til Íslands á þessum tíma en árið 1991 bjuggu rúmlega fimm hundruð Pólverjar í
1

Hér eftir verður vísað til rannsóknarinnar sem Pólónía Reykjavík 2010 eða Pólónía til samræmis við
hliðstæðar kannanir sem gerðar hafa verið í Osló (Friberg og Tyldum, 2007).
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landinu, sem jafngilti tíu prósentum allra erlendra ríkisborgara. Líkt og meðal annarra
útlendinga sem komu til starfa á Íslandi á þessum tíma var það fyrst og fremst fiskvinnsla
í sjávarþorpum á landsbyggðinni sem dró þá til sín. Þeim fjölgaði smám saman og
árið 1999 voru þeir orðnir fjölmennastir allra innflytjendahópa í landinu (16% af öllum
erlendum ríkisborgurum; www.hagstofa.is). Hlutfall þeirra hélst nokkuð stöðugt fram á
miðjan áratuginn en þá tók fjölgun Pólverja á Íslandi nýja og áður óþekkta stefnu. Sjá
mynd 1.

Mynd 1. Fjöldi Pólverja á Íslandi 1998-2010 (Hagstofa Íslands)

Við stækkun Evrópusambandsins (ESB) 1. maí 2004 urðu vatnaskil í þróun
alþjóðlegra búferlaflutninga til Íslands og margra annarra Evrópuríkja. Við stækkunina
gengu tíu ný aðildarríki til liðs við sambandið – þar af átta fyrrum kommúnistaríki í Miðog Austur-Evrópu, þar á meðal Pólland (Black o.fl., 2010). Flóðbylgja fólks streymdi frá
austri til vesturs, einkum frá Póllandi.
Aðeins ESB-ríkin Bretland, Írland og Svíþjóð ásamt Noregi (sem er aðili að evrópska
efnahagssvæðinu, EES) opnuðu strax fyrir frjálst flæði vinnuafls inn á vinnumarkað sinn.
Önnur ESB/EES ríki kusu að hafa aðlögunartíma, eða settu annars konar hindranir.
Þar á meðal var Ísland sem kaus að halda í kröfu um atvinnuleyfi fyrir borgara nýju
aðildarríkjanna þar til 1. maí 2006. Pólverjar voru því eftir sem áður háðir því að fá
atvinnuleyfi hjá vinnuveitanda.
Á Íslandi voru ekki gerðar neinar spár um hugsanlega fólksflutninga til landsins en spár
annara ESB/EES aðildarríkja vanmátu stórlega fólkstreymið frá nýju aðildarríkjunum
í austri og vestur um (Black o.fl., 2010). Vinsælustu móttökulöndin voru Bretland og
Írland. Til marks um fjöldann er álitið að um hálf milljón Pólverja hafi flust til Bretlands
árið 2007, og talið er að þeir hafi verið um 320 þúsund í Írlandi í mestu uppsveiflunni
(de Burca, 2011; Kaczmarczyk, 2010). Enn fremur fóru margir til Þýskalands, Hollands
og Noregs og svo til Íslands (Black o.fl., 2010; Dølvik og Eldring, 2008). Samkvæmt
Eurostat, tölfræðistofnun ESB, er áætlað að um 1,5 milljón Pólverja hafi búið í öðrum
ESB/EES ríkjum en Póllandi í janúar 2009 (Iglicka og Ziolek-Skrzypczak, 2010). Í
ársbyrjun 2009 náði fjöldi Pólverja á Íslandi hámarki þegar þeir fóru langleiðina í tólf
þúsund. Í samanburði við þá hálfu aðra milljón Pólverja sem streymdu í vesturátt eftir
inngöngu Póllands í ESB er það ákaflega lítill hópur en hann er engu að síður stór í
íslensku samhengi.
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Hafa ber í huga að Pólland er fjölmennast af nýju aðildarríkjum ESB með um
37-38 milljónir íbúa. Árið 2003 mældist atvinnuleysi í Póllandi um 20% og var með
því hæsta innan ESB ríkjanna (Drinkwater, Eade og Garapich, 2009). Á sama tíma
kallaði efnahagsvöxtur í gömlu aðildarríkjum Evrópu á aukið vinnuafl og Ísland sigldi
hraðbyri inn í einn mesta efnahagsvöxt í sögunni. Gífurleg þensla á vinnumarkaði
fylgdi í kjölfarið með vinnuaflsþörf sem ekki varð mætt nema með starfsfólki erlendis
frá. Þrátt fyrir áframhaldandi kröfu um atvinnuleyfi, fjölgaði Pólverjum á Íslandi um
31% frá inngöngu í ESB í maí 2004 og þar til öllum höftum var rutt úr vegi tveimur
árum síðar. Þegar mest var árið 2007, fluttu um átján Pólverjar til Íslands á hverja 1000
íbúa í landinu.2 Það ár fluttu yfir 12.000 manns til landsins, eða 26 manns á hverja eitt
þúsund íbúa. Slík fjölgun á sér tæpast hliðstæðu (Vinnumálastofnun, 2010). Kjör voru
góð á Íslandi og gengi íslensku krónunnar (ISK) gagnvart pólsku zlóti (PLN), var afar
hagstætt. Í janúar 2008 jafngiltu 25,5 ISK einu zloti PLN. Í lok desember 2009 hafði
verðgildi krónunnar rýrnað um 40% gagnvart zlóti frá því fyrir kreppu, sem jafngilti því
að greiða 43,5 kr. fyrir hvert zlóti.
Það vekur athygli að kynjahlutfall meðal Pólverja á Íslandi hefur tekið miklum
breytingum í tímans rás. Um árþúsundamótin voru mun fleiri konur en karlar, eða
þrjár konur á móti tveimur körlum. Síðan dró saman með kynjunum og var jafnt í
nokkur ár um miðbik áratugarins. Á hátindi efnahagsþenslunnar í ársbyrjun 2008 hafði
hlutfallið snúist við og var sjö karlar á hverjar þrjár konur, sem skýrist af óvenjuháu
hlutfalli pólskra karla í hefðbundnum karlastörfum, einkum í byggingariðnaði. Eftir
efnahagshrun hefur smám saman dregið saman með kynjunum (www.hagstofa.is).
Búsetudreifing Pólverja hefur líka tekið miklum breytingum frá því sem var. Um
árþúsundamótin bjuggu aðeins 15% pólskra ríkisborgara á höfuðborgarsvæðinu, en í
ársbyrjun 2010 var hlutfallið orðið 55 prósent, eða 5.332. Af þeim sem búsettir voru á
Stór-Reykjavíkursvæðinu voru 4.574 (86%) átján ára og eldri (byggt á upplýsingum frá
Hagstofu Íslands, www.hagstofa.is).
Það er ekki einungis umfang þessara einstæðu fólksflutninga til Íslands sem er
mikilvægt að átta sig á, heldur einnig samsetning hópsins. Hér vakna óneitanlega áleitnar
spurningar á borð við: Hvaða fólk er þetta? Hvaða menntun hefur það? Er það líklegt til
að setjast að til langframa? Áður en rýnt er í hvað rannsóknargögnin segja okkur er rétt
að gera grein fyrir viðtalsrannsókninni og þeirri aðferðafræði sem notuð var.

Viðtalsrannsókn og aðferðafræði
Viðtalsrannsóknin Pólónía Reykjavík sem hér er byggt á var eins og áður sagði unnin
af MIRRA – Miðstöð InnflytjendaRannsókna ReykjavíkurAkademíunni sumarið 2010
og byggir á viðtölum við tæplega 500 Pólverja á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin er
hluti af alþjóðlegri rannsókn, Migration and Mobility in Times of Transformation –
Methodological Challenges, sem hlaut styrk frá Þróunarsjóði EFTA og var stýrt af
Center for Migration Research (CMR) við Varsjárháskóla. Að viðbættu Póllandi og
Íslandi tók Noregur líka þátt undir stjórn rannsóknarstofnunarinnar Fafo í Osló. Hér
er um megindlega rannsókn að ræða og unnu við hana hagfræðingar, félagsfræðingar
og mannfræðingar. Auk rannsóknar MIRRA var gerð hliðstæð könnun meðal pólskra
innflytjenda á Oslóarsvæðinu í janúar 2010. Í Póllandi var gerð samskonar rannsókn á
erlendum starfsmönnum, einkum frá Úkraínu og Hvíta-Rússlandi. Í öllum tilvikum var
um að ræða könnun á tölfræðilegum gögnum um alþjóðlega búferlaflutninga til og frá
Póllandi, þar með talin tölfræði frá móttökulöndum.
2

Sjá Nordic databank: http://ww3.dst.dk/pxwebnordic/Dialog/Saveshow.asp). Til samanburðar má
geta þess að til Íslands fluttust sex sinnum fleiri Pólverjar per 1000 íbúa en til Noregs sem kom næst á
eftir.
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Rannsóknin byggði á aðferðafræði sem kallast Respondent Driven Sample
skammstafað RDS. Til einföldunar má segja að RDS aðferðafræðin líkist að hluta til s.k.
„snjóboltaaðferð“, þar sem einstaklingar eru beðnir um að útvega aðra þátttakendur
sem aftur finna aðra þátttakendur og svo koll af kolli. RDS aðferðin felur í sé
fjárhagslegan ábata fyrir þátttakanda og tengist ennfremur tölfræðilegum hugbúnaði eða
stærðfræðimódeli sem „vigtar“ úrtakið til að bæta fyrir hugsanlega slagsíðu sem getur
hlotist af því þegar úrtak er ekki valið af handahófi. RDS – aðferðin hentar sérstaklega
vel til rannsókna á hópum sem geta verið faldir eða eru á einhvern hátt viðkvæmir og
þar sem eiginleg stærð hópsins er óþekkt (Heckathorn, 1997). RDS – aðferðafræðinni
var í fyrsta sinn beitt í rannsókn á innflytjendum í „pilot“ rannsókn sem unnin var af
Fafo meðal pólskra starfsmanna í Osló árið 2006.
Í RDS er tveggja þrepa fjárhagslegur hvati. Í fyrsta lagi fá þátttakendur greitt fyrir
eigið framlag, og í öðru lagi fá þeir greitt fyrir nýja þátttakendur sem þeir útvega.
Hver einstaklingur mátti þó ekki útvega fleiri en tvo nýja. Í Pólónía Reykjavík fengu
þátttakendur greiddar 2000 krónur fyrir eigin þátttöku og svo 1000 krónur fyrir hvern
nýjan þátttakanda sem þeir útveguðu. Alls var því hægt að vinna sér inn 4000 krónur
með þátttöku í rannsókninni.
Eiginlegur undirbúningur rannsóknar hófst árið 2009. Spurningalisti með 230
spurningum var lagður til grundvallar. Eins og fyrr greindi var gerð „pilot“ rannsókn í
Osló 2006 sem var endurtekin þar með þó nokkrum breytingum í ársbyrjun 2010. Íslenski
spurningalistinn byggði á þeim norska að hluta, en var að sjálfsögðu aðlagaður íslenskum
aðstæðum. Það voru einkum áhrif bankahrunsins haustið 2008 og efnahagskreppunnar
sem sigldi í kjölfarið sem gerði íslenskar aðstæður allt öðruvísi en þær norsku. Kreppan
olli skyndilegu hruni í atvinnugreinum þar sem Pólverjar höfðu verið mjög fjölmennir,
t.a.m. byggingarvinnu, sem hafði í för með sér gífurlegt atvinnuleysi meðal þeirra. Því
var nauðsynlegt að hafa með spurningar um áhrif kreppunnar á líf og kjör fólks.
Auk þess sem spurt var um grunnþætti, s.s. aldur, komuár, atvinnustöðu og fleiri
upplýsingar sem skráðar eru hjá opinberum stofnunum, voru einnig spurningar um aðra
hagi þátttakenda, s.s. menntun, starfsreynslu, atvinnuþátttöku, aðbúnað á vinnustað,
stéttarfélagsaðild og tungumálakunnáttu.
Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir að ná til 500 Pólverja á höfðuðborgarsvæðinu en
þegar rannsókn var lokið var hópurinn eilítið minni, eða 480. Engu að síður spannar
úrtakið 10% allra Pólverja, átján ára og eldri, sem eru fæddir í Póllandi og búsettir á
höfuðborgarsvæðinu. Í RDS – rannsóknum er venjan að velja upphaflega þátttakendur
og nefnast þeir „fræ“ eða „seeds“ á ensku. Upphaflega var miðað við að velja fólk úr
starfsgreinum þar sem Pólverjar höfðu verið fjölmennir. Það gekk ekki alveg eftir og
fékkst t.a.m. enginn úr byggingariðnaði. Fræin sem endanlega voru valin komu úr: A.
Matvælaframleiðslu. B. Heilsugæslu (umönnun fatlaðra). C. Verslun og heildsölu. D.
Fiskvinnslu. E. Heilsugæslu (hjúkrunarfræðingur). F. Verslun (byggingavöruverslun).
Það vekur athygli að þó öll fræin hafi tekið þátt í rannsókinni var gífurlegur munur á því
hvort, og þá að hve miklu leyti, þau skiluðu inn þátttakendum (Mynd 2). Viðtölum lauk
í ágúst 2010 og þá tók við innsláttur og „hreinsun“ gagna.
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Mynd 2. Dreifing fræja eftir starfsgreinum (MIRRA, 2011)

Markmið rannsóknanna – í Reykjavík, Osló og Póllandi – var að fá úr því skorið
hvort sú aðferðafræði sem lögð var til grundvallar, þ.e. „Respondent Driven Sample“
(RDS), endurspeglaði opinber gögn, eða leiddi eitthvað annað í ljós.
Upphaflegur fjárstyrkur náði aðeins til öflunar gagna en ekki til raunverulegrar
úrvinnslu. Hún er fyrirhuguð á næstunni (að því gefnu að fjármagn fáist). Hér er því
ekki um eiginlega úrvinnslu eða djúpstæða túlkun gagna að ræða, heldur er aðeins gefin
eins konar gleiðlinsumynd af hópnum þar sem stiklað er á helstu grunnatriðum.

Hvað segja gögnin?
Sem fyrr segir tóku rúmlega tíu prósent allra Pólverja átján ára og eldri sem búsettir eru
á höfuðborgarsvæðinu þátt í Pólónía rannsókninni, eða 480 samtals. Þar af voru 55%
karlar og 45% konur. Samkvæmt opinberum tölum Hagstofu Íslands var kynjaskipting
Pólverja á höfuðborgarsvæðinu meðal 18 ára og eldri, 57% karlar og 43% konur, þannig
að úrtak rannsóknarinnar er mjög nærri lagi.
Það þarf ekki að koma á óvart að bróðurpartur þátttakenda er ungt fólk. Um 80%
allra kvennanna voru á aldrinum 18-44 ára, og helmingurinn á aldursbilinu 25-34 ára.
Karlarnir voru í heildina aðeins eldri, um 70% voru á aldrinum 18-44 ára, en einungis
þriðjungur á aldrinum 25-34 ára. Aldursdreifing þátttakenda í rannsókninni er nánast
jöfn opinberum tölum Hagstofu Íslands. Athyglisvert er að skoða hvers konar menntun
þátttakendur komu með í farteskinu. Sjá mynd 3.
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Mynd 3. Pólónía Reykjavík 2010: Menntun – Hæsta prófi lokið (MIRRA, 2011)

Aðeins 13% þátttakenda komu til Íslands í fyrsta sinn fyrir árið 2006 og önnur
13% komu til Íslands í fyrsta sinn eftir að efnhagskreppan skall á, sem er athyglisvert.
Bróðurparturinn, eða 73% allra þátttakenda, komu hins vegar til landsins á árunum 20062008. Þessar tölur undirstrika svo ekki verður um villst hraðann, ákefðina og umfangið á
alþjóðlegum búferlaflutningum Pólverja til landsins. Viðvarandi atvinnuleysi í Póllandi,
og stækkun ESB samfara efnahagsþenslu í Vestur-Evrópu voru helstu ástæður þess að
Pólverjar streymdu vestur á bóginn og þar með talið til Íslands.
Flestir Pólverjar komu til Íslands þegar efnahagsþenslan var í algleymingi og voru
pólskir ríkisborgarar nær helmingur allra erlendra starfsmanna sem störfuðu þá á
íslenskum vinnumarkaði (2008-2009), en tíu prósent allra sem störfuðu á vinnumarkaði
voru erlendir ríkisborgarar (Vinnumálastofnun, 2010). Atvinnuleysi var hverfandi og
fór undir eitt prósent. Í kjöfar kreppunnar haustið 2008 skall á áður óþekkt atvinnuleysi
sem kom sýnu verr niður á erlendum starfsmönnum en íslenskum, og allra verst niður á
pólskum ríkisborgurum. Árið 2010 var 8% atvinnuleysi á landvísu, 14% meðal erlenda
ríkisborgara og 20% meðal pólskra ríkisborgara á landsvísu (Karl Sigurðsson og Valur
Arnarson, 2011b). Á höfuðborgarsvæðinu var munurinn jafnvel enn meiri, en þar var
atvinnuleysi 21% meðal pólskra kvenna en 27% meðal pólskra karla, eða 24% að jafnaði.
Kynjamunurinn sem og hærri atvinnleysistölur fyrir höfuðborgarsvæði skýrast að hluta
af því að erlendir karlar á vinnumarkaði, þá sérstaklega Pólverjar, voru fjölmennir í
byggingariðnaði og öðrum starfsgreinum sem höfðu þanist út í góðærinu, einkum á
höfuðborgarsvæðinu og hrundu svo nánast í efnhagskreppunni. Atvinnuleysistölur
endurspegla þennan kynjamun þar sem atvinnuleysi er mun meira meðal pólskra
karlmanna en kvenna.
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Mynd 4. Atvinnuþátttaka og atvinnuleysi meðal pólskra ríkisborgara á
höfuðborgarsvæðinu (Vinnumálastofnun Íslands)

Meðal þátttakenda í Pólonía rannsókninni var atvinnuleysi 11% hærra en tölur
Vinnumálastofnunar gáfu til kynna, eða 35% á móti 24%. Nærfellt helmingur allra
karla sem tóku þátt, eða 47%, voru ýmist alveg atvinnulausir eða aðeins í hlutastarfi.
Hjá konunum voru hlutföllin í takt við tölur Vinnumálastofnunar, þ.e. 19% kvenkyns
þátttakenda voru án vinnu. Þessi munur á atvinnuleysistölum Vinnumálastofnunar
annars vegar og rannsóknarinnar hins vegar, skýrist ef til vill af því að auðveldara var að
fá atvinnulausa til að taka þátt, þar sem greitt var fyrir þátttökuna í rannsókninni. Einnig
má gera ráð fyrir að atvinnulausir hafi meiri tíma aflögu en þeir sem eru á vinnumarkaði.
Atvinnuskráning eftir ríkisfangi er ekki heimil og því eru engar opinberar tölur til um
dreifingu erlendra/pólskra ríkisborgara eftir starfsgreinum á árum efnahagsþenslunnar
2006-2008. Þó liggur ljóst fyrir að innflytjendur sem streymdu í þúsundatali til landsins
meðan þensla var hvað mest mættu síaukinni þörf, einkum í byggingariðnaði og ýmiss
konar þjónustu (Ársskýrsla Vinnumálastofnunar 2009, 2010). Algengustu störf meðal
þeirra þátttakenda sem voru virkir á vinnumarkaði þegar rannsóknin fór fram voru:
20% í þrifum, 16% í iðnaði, 12% í byggingarvinnu og 10% í fiskvinnslu. Auk þess voru
ýmsir í þjónustu- og umönunnarstörfum.
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Mynd 5. Atvinnuþáttaka meðal þátttakenda í Pólónía Reykjavík 2010 (MIRRA,
2011)

Þrátt fyrir fremur hátt menntunarstig meðal þátttakenda er ljóst að í flestum tilvikum
eru þeir í láglaunastörfum sem ekki krefjast sérþekkingar. Þetta er í takt við rannsóknir
á Pólverjum sem fluttu Bretlands og Noregs eftir stækkun ESB (Drinkwater o.fl., 2009;
Friberg og Tyldum 2007).
Þegar þenslan var í algleymingi voru útlendingar, og þá mjög oft Pólverjar, ráðnir í
þjónustustörf í framlínu í verslunum þrátt fyrir litla eða enga íslenskukunnáttu. Aðeins
þrjú prósent þátttakenda sögðust tala íslensku mjög vel, um sextán prósent vel eða
sæmilega en hins vegar sögðust sextíu prósent aðeins hafa lágmarksgrunn eða litla
þekkingu. Önnur tuttugu prósent svöruðu ekki.
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Mynd 6. Íslenskukunnátta þátttakenda í Pólónía Reykjavík 2010 (MIRRA, 2011)

Þessi tiltölulega litla íslenskukunnátta ætti ekki að koma á óvart þegar haft er í huga
hversu stutt flestir höfðu búið á Íslandi, og hvaða störf þeir höfðu unnið. (Frekari
úrvinnsla á samspili íslenskukunnáttu og annarra þátta eins og tungumáls á vinnustað,
íslenskunámskeiða og fleira því tengt er í vinnslu).
Athygli vakti að þegar spurt var hvort atvinnuveitendur á Íslandi kæmu öðruvísi
fram við Pólverja en aðra starfsmenn svaraði yfir helmingur því játandi. Yfir helmingur
þátttakenda sagðist aldrei mundu hafa komið til Íslands ef sæmandi vinnu hefði verið
að hafa í Póllandi. Um þriðjungur var þessu ósammála. Þegar þátttakendur voru spurðir
um ástæðu búferlaflutninga frá Póllandi sagði rúmlega helmingur (53%) ástæðuna vera
hærri laun. Þegar spurt var hvers vegna Ísland hefði orðið fyrir valinu sögðu 45% það
vera vegna maka eða ættingja sem þegar voru komin til landsins, en rétt um fjórðungur
sagði launakjör á Íslandi hafa verið meginástæðuna.
Þátttakendur voru spurðir um stéttarfélagsaðild bæði í Póllandi (eftir 1990) og á Íslandi.
Aðeins 15% svarenda höfðu verið stéttarfélagsbundnir í Póllandi en 82% sögðust aldrei
hafa verið í stéttarfélagi þar. Sú tala er í takt við almennt hlutfall stéttarfélagsbundinna
launþega í Póllandi sem er 14% (http://www.fedee.com/tradeunions.html). Á Íslandi
snerist stéttarfélagsaðild þeirra algerlega við. Þegar spurt var um að aðild svöruðu 79%
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þátttakenda því játandi, 4% sögðust ekki vita hvort þeir væru stéttarfélagsbundnir og
restin,17% svaraði neitandi. Jafnframt töldu tæplega 70% að stéttarfélagsaðild gæti skipt
sköpum ef þeir lentu í vandræðum. Á Íslandi er hátt hlutfall launþega á vinnumarkaði
stéttarfélagsbundinn, eða um og yfir 80%. Vert er að benda á að þegar efnahagsþenslan
stóð hvað hæst í janúar 2008 voru yfir 40% félaga Stéttarfélagsins Eflingar erlendir
ríkisborgarar3 Í januar 2011 voru 35% félagsmanna Eflingar erlendir ríkisborgarar – þar
af næstum helmingur Pólverjar, en þeir voru þá um 15 % allra félagsmanna.
Hjúskaparstaða þátttakenda kom á óvart en hlutfall einhleypra var mun lægra en
búist hafði verið við.

Mynd 7. Hjúskaparstaða þátttakenda (MIRRA, 2011)

3

Efling stéttarfélag nær yfir öll svið ófaglærðra og inniheldur nærri 20% alls vinnuafls á
höfuðborgarsvæðinu - um 18.500 manns (Harpa Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjaramála Eflingar,
tölvupóstur 18. mars 2011).
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Rúmlega þriðjungur þátttakenda svaraði játnadi þegar spurt var hvort þeir hefðu
hugleitt í kjölfar kreppunnar að flytja til Póllands. Meirihlutinn, eða um 40%, sagðist
vilja vera áfram á Íslandi því hér væri ástandið betra en í öðrum löndum og restin sagðist
trúa því að ástandið færi batnandi hér á landi. Aðspurð um hvort þau hefðu í hyggju
að flytja einhvern tíma aftur til Póllands, svöruðu rúmlega 15% sennilega eða örugglega
aldrei, rúmlega 40% sögðu já en vissu ekki hvenær, og um 20% vildu fara á næstu
mánuðum og aðrir töluðu um innan næstu fimm ára. Þessi svör ættu ekki að koma
á óvart í ljósi þess hversu margir höfðu fyrst og fremst flust til landsins í atvinnuleit.
Engu að síður er ljóst að í raun hafa færri Pólverjar flutt frá Íslandi, hvort sem það er
aftur til Póllands eða annað, í kjölfar kreppu og atvinnuleysis en búast mátti við. Þar
ræður miklu atvinnuástandið í Póllandi sem og annars staðar. Í ljós hefur komið að
þrátt fyrir atvinnuleysi og fremur bágborna lífsafkomu á atvinnuleysisbótum á Íslandi
kjósa fleiri þann kost en að fara til Pólland þar sem kjör eru mun rýrari (Anna Wojtynska
og Malgorzata Zielsinska, 2010).

Niðurlag
Hér hefur verið stiklað á stóru um þróun alþjóðlegra búferlaflutninga til Íslands á
undanförnum árum með sérstakri áherslu á Pólverja. Rýnt var í fyrstu niðurstöður úr
rannsókn á Pólverjum á höfuðborgarsvæðinu – Pólónía Reykjavík 2010. Eins og fram
kom í upphafi er ekki um eiginlega úrvinnslu eða djúpstæða túlkun gagna að ræða á
þessu stigi, heldur aðeins staldrað við helstu einkenni.
Í ljós kemur að mikið atvinnuleysi heima fyrir, aðild Póllands að ESB, ásamt von um
vel launaða vinnu voru þeir þættir sem ráku þátttakendur í Pólónía rannsókninni frá
Póllandi. Aðdráttaraflið í vestri var atvinna og von um betri kjör. Pólverjar streymdu í
hundruða þúsunda tali til Vestur-Evrópu og um tólf þúsund Pólverjar bjuggu á Íslandi
þegar mest var. Fyrir þá sem hingað komu voru það ættingjar sem þegar höfðu flust til
Íslands, atvinna og betri kjör sem dró þá hingað fremur en annarra landa. Flestir komu
til landsins á árunum 2006-2008 þegar efnahagsþenslan var í algleymingi, þá komu
enn fremur þrír fjórðu þátttakenda í Pólónía rannsókninni. Gífurlegur hraði, ákefð og
öfgar hafa einkennt alþjóðlega búferlaflutninga til Íslands, og ekki síst flutning Pólverja
sem hafa fundið þessar sveiflur á eigin skinni. Atvinnleysi var óþekkt meðal Pólverja á
Íslandi fyrir efnahagskreppu en hefur verið hæst meðal þeirra eftir kreppu og var enn
hærra meðal þátttakenda í Pólónía rannsókninni.
Nokkrir þættir úr fyrstu niðurstöðum rannsóknarinnar hafa komið á óvart. Í
fyrsta lagi tiltölulega hátt menntunarstig, en meginþorrinn er ýmist með fagmenntun
á framhaldskólastigi, tæknimenntun eða akademíska menntun á háskólastigi. Í öðru
lagi kom á óvart hversu margir voru í hjónabandi eða sambúð. Í þriðja lagi vakti það
athygli að stéttarfélagsaðild er jafn há meðal Pólverja og almennt gerist í landinu, sem
er í algerri andstöðu við hlutfall þeirra þátttakenda sem höfðu verið í stéttarfélagi í
Póllandi, sem og almenna stéttarfélagsaðild í Póllandi. Það kom hins vegar ekki á óvart
að aðeins lítill hópur talar íslensku vel eða mjög vel. Í efnahagsþenslunni voru alla jafna
gerðar litlar kröfur til íslenskukunnáttu við starfsráðningar en í kjölfar kreppunnar hefur
þetta breyst. Þó rannsóknin sýni að ekki er mikill munur á íslenskukunnáttu þeirra sem
hafa vinnu og þeirra sem hafa verið atvinnulausir á Íslandi, er víst að gerðar eru mun
strangari kröfur til íslenskukunnáttu nú en var fyrir kreppu, og lítil íslenskukunnátta
dregur úr samkeppnishæfni á vinnumarkaði þegar þetta er skrifað. Fram kom að marga
langar til að flytja aftur heim til Pólland einhvern tíma en vita ekki hvenær.
Frekari úrvinnsla gagna úr Pólónía Reykjavík 2010 rannsókninni mun væntanlega
varpa frekara ljósi á hópinn. Þróun búsetu Pólverja á Íslandi í náinni framtíð er undir því
komin hvernig þróun efnahagsmála verður á Íslandi, í Póllandi og í nágrannalöndunum.
Samfara efnahagsþáttum skipta þættir eins og félagslegur hreyfanleiki, nýting menntunar,
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íslenskukunnátta og samþætting milli innfæddra og Pólverja, á vinnumarkaði og utan,
máli í framvindu og þróun búsetu pólskra innflytjenda á Íslandi.
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Menntun doktora og inntak doktorsgráðunnar hefur breyst mikið á undanförnum
áratugum. Frá því að vera samband meistara og lærisveins og nær eingöngu
rannsóknarvinna, oft afrakstur ævistarfs, er doktorsgráða nú fremur endapunktur
á tímabundnu, skipulögðu námi og þjálfun. Hún er ekki aðeins undirbúningur undir
akademískt háskólastarf, heldur árangur náms og þjálfunar í og með rannsóknum, til
starfa í öllum geirum þekkingarþjóðfélagsins, sérstaklega í tengslum við rannsóknir og
nýsköpun. Doktorsmenntun er því einn þeirra þátta sem máli skipta þegar stefna er
mörkuð til nýsköpunar, hagvaxtar og framþróunar samfélagsins. Hún er mikilvæg fyrir
háskólana en á ekki að vera einkamál þeirra. Hér á eftir verður fyrst stuttlega gerð
grein fyrir þessari þróun í ýmsum heimshlutum. Brugðið verður upp mynd af því,
með áherslu á Evrópu, hvernig framtíðarþörf á mannauði til rannsókna og þróunar
er teflt fram í framtíðarsýn þjóða um nýsköpun og alþjóðlega samkeppnishæfni.
Þróun doktorsmenntunar Íslendinga verður rakin, hlutur doktora á Íslandi skoðaður
og vöngum velt yfir afleiðingum hinnar gífurlegu fjölgunar doktorsnema við íslenska
háskóla.

Doktorsmenntun í hraðri þróun
Hefðbundin doktorsmenntun byggir á einstaklingsmiðaðri leiðbeiningu og viðamiklu
sjálfstæðu rannsóknarverkefni, sem lýkur með vörn doktorsritgerðar án skipulagðra
námskeiða. Gagnrýni felst iðulega í því að sjónarhornið á fræðin verði of þröngt,
verkefnið dragist gjarnan á langinn og mikilvæga þætti skorti svo sem samskipta-,
skipulags- og stjórnunarþjálfun. Hinn útskrifaði doktor verði helgaður akademíunni og
hafi enga hugmynd um atvinnulífið utan hennar. Óvandaður leiðbeinandi geti orðið
doktorsnemanum fjötur um fót og útskriftaraldur sé gjarnan í hærra lagi. Leiðin til að
bæta úr vanda hinnar hefðbundnu leiðar hefur verið að setja upp skipulagt nám með
námskeiðum. Hér má greina ýmsar ólíkar gerðir, nefna má rannsóknardoktor (research
doctorate) og starfsdoktor (professional doctorate). Þessar tvær gerðir hafa tíðkast víða
um lönd. Rannsóknardoktorinn kemst næst hefðbundnu formi þar sem áhersla er á
framlag til nýrrar þekkingar í viðkomandi fræðum en gjarnan með skipulögðu námi og
námskeiðum. Tengingar við lægri stig háskólanáms eru oftast þannig að meistaragráðu
er krafist, en einnig tíðkast að doktorsnám get hafist beint eftir bakkalárgráðu þannig að
meistaraþátturinn er innlimaður í heildarferlið og nær þá oft yfir námskeiðshlutann. Þetta
hefur verið algengt í bandarískum háskólum. Starfsdoktorsnám er rannsóknarþjálfun í
nánum tengslum áið ákveðnar starfsgreinar, svo sem læknisfræði og verkfræði. Þessi leið
er í boði í mörgum löndum (Kehm, 2009).
Í þekkingarþjóðfélagi má telja tvo grundvallarþætti: Annars vegar sköpun þekkingar,
nýtingu og miðlun hennar og hins vegar þjálfun og menntun þeirra sem að þessu vinna.
Lykilaðilar í þessu samhengi eru háskólarnir, sem sinna báðum þáttum, og nýskapandi
fyrirtæki og rannsóknastofnanir sem auk þess að sinna fyrri þættinum eiga árangur sinn
undir því að þeim seinni sé vel sinnt. Doktorsgráðan sem hæsta háskólagráða þarf að
standa undir þeim hæfniskröfum, sem samfélag og atvinnulíf gera til þessara starfskrafta.
Doktorsmenntunin verður einnig að standa fyrir nýliðun í háskólaumhverfinu, en
fjölgun útskrifaðra doktora hefur verið slík að einungis lítill hluti þeirra getur búist við
því að slíkar stöður verði auðfundnar. Mikilvægt er því að doktorsmenntunin taki mið
af víðari starfsvettvangi útskrifaðra doktora en oft hefur verið reyndin.
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Alþjóðavæðing doktorsmenntunar
Undanfarna áratugi hefur hnattvæðing samfélags og markaða gjörbreytt hugmyndum
okkar um rúm og tíma með þeim byltingum í samskiptatækni sem orðið hafa. Vörur,
fjármagn, upplýsingar, hugmyndir, siðir og menning flæða í síauknum mæli milli
þjóða og menningarheima. Eins hefur hreyfanleiki fólks aukist verulega milli ríkja og
heimshluta, þótt enn séu ýmsar hindranir þar í vegi. Sérfræðingar, háskólakennarar
og nemendur, sérstaklega doktorsnemar, hafa lengi flutt sig milli landa og hefur þetta
haft talsverð áhrif á framboð doktorsmenntunar. Flæðið hefur oftar en ekki verið frá
þróunarlöndum til iðnríkja og algengt að útskrifaðir doktorar hafi ekki snúið til baka að
loknu námi, þar sem atvinnumöguleikar heima fyrir hafa ekki verið fyrir hendi eða ekki
verið eftirsóknarverðir. Þessi staða hefur gefið móttökuríkjunum talsvert forskot og
hafa Bandaríkin og Bretland þar nokkra sérstöðu.
Efling doktorsmenntunar, rannsókna og þróunar hefur verið ofarlega í stefnumörkun
flestra þeirra ríkja sem hafa áttað sig á mikilvægi þekkingar og nýsköpunarhæfni,
sem mælikvarða og forsendu samkeppnishæfni ríkja og svæða. Dæmin eru mörg og
mismunandi og verður hér aðeins tæpt á viðbrögðum tveggja ríkja við þessari þróun
(Bhawa, Gudmundsson, Jayaram og Kiley, 2011). Ástralía, sem útskrifaði fyrsta doktorinn
í Melbourne árið 1949, hefur þróað doktorsnámið markvisst og býður það sem „vöru“
á alþjóðlegum markaði. Þessi markaðssetning hefur leitt til stöðugrar fjölgunar erlendra
doktorsnema, ekki síst frá Mið-Austurlöndum og Kína. Ábyrgð á doktorsmenntun var
2007 flutt frá ráðuneyti menntunar, vísinda og þjálfunar til nýs ráðuneytis nýsköpunar,
iðnaðar, vísinda og rannsókna sem eini þáttur háskólamenntunar, sem er athyglisverð
sýn á stöðu doktorsmenntunar. Annað dæmi er Indland sem hefur markað þá stefnu
að þekkingarsköpun skuli verða drifkrafturinn í hagþróun landsins og hefur í kjölfarið
fjárfest í rannsóknum og doktorsmenntun með áherslu á ákveðin svið, svo sem örtækni.
Þessari uppbyggingu fylgir fjármagn frá stjórnvöldum sérstaklega til doktorsmenntunar.
Indland á sér langa sögu háskólamenntunar en fyrstu háskólarnir voru stofnaðir
1857 af breskum nýlenduherrum með University of London sem fyrirmynd. Fyrsta
doktorsgráðan var ekki veitt fyrr en 1911. Skipulagt doktorsnám hefur á síðustu áratugum
aukist verulega, doktorsnemum fjölgað og alþjóðlegt samstarf milli háskóla og með
þátttöku fyrirtækja hefur blómstrað. Segja má að Indland hafi snúið dæminu við þannig
að í stað útflutnings á mannauði – á árunum 1953-2003 fluttu 24% af brautskráðum
doktorum frá Tæknistofnun Indlands (IIT)1 til Bandaríkjanna – hafa fjölþjóðafyrirtæki
sett upp rannsóknarstofnanir á Indlandi til þess að nýta á staðnum þann þekkingarauð
sem verður til í háskólum og stofnunum landsins.
Mörg önnur ríki hafa eflt alþjóðasamstarf sitt með því að opna landamæri sín fyrir
flæði háskólanema bæði inn og út. Af Asíulöndum má nefna Kína, sem hefur stöðugt
sent nemendur til annarra landa í háskólanám, til Japans, Evrópu og Norður-Ameríku
og er leiðandi á heimsvísu sem sendiland. Kína leggur nú áherslu á að verða eftirsótt
móttökuland erlendra háskólanema og árið 2007 var tala erlendra stúdenta nálægt
200 þúsundum frá 188 löndum, en tölur varðandi doktorsmenntun voru enn lágar –
um 3200. Japan, hefur opnað menntakerfið meir og meir á síðustu áratugum og árið
2007 voru erlendir nemar um 12% af doktorsnemum við japanska háskóla. Erlendir
nemendur í þessum löndum eru flestir frá Asíulöndum, 72,5% í Japan og 92,4% í Kína
Hér skipta tungumál, siðir og menning eflaust miklu máli. Stærstu móttökulöndin í
alþjóðlegu flæði háskólanema eru Bandaríkin með um 20% af heildinni, en um 24% allra
sem stunda þar doktorsnám eru erlendir, flestir í verkfræði og raunvísindum. Í Evrópu
eru Bretland, þar sem erlendir doktorsnemar eru 42% af heildarfjölda doktorsnema
í landinu og Sviss með 45%, helstu móttökulönd doktorsnema og Bretland tekur við

1

IIT, India Institute of Technology
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flestum doktorsnemum frá Evrópu (OECD, 2009)2 Í þessum samanburði er Ísland á
síðustu árum að verða hlutfallslega stórt móttökuland erlendra doktorsnema eins og
nánar verður vikið að síðar.

Samræming, viðmið og samstarf
Mikilvægi doktorsmenntunar fyrir samkeppnishæfni háskóla og nýsköpunarmátt
samfélagsins hefur leitt til þess að í flestum ríkjum hafa kerfi æðri menntunar og sérstaklega
uppbygging og innihald doktorsmenntunar tekið mið af alþjóðlega viðurkenndum
viðmiðum. Búast má við að bestu nemendurnir leiti til bestu háskólanna, hvar í heiminum
sem þeir eru og háskólarnir sækjast eftir bestu nemendunum. Slíkur “frjáls markaður
doktorsmenntunar“ er háður ýmsum forsendum, sem m.a. byggja á löggjöf móttökulands
um innflytjendur og löggjöf sendilands um útflytjendur. Fjármögnunarmöguleikar
nemandans heima og erlendis, tungumál og mismunur á siðum og menningu skipta
einnig máli. Auk þessa flæðis doktorsnema milli landa þar sem viðkomandi lýkur námi
sínu að öllu leyti í móttökulandinu, hefur samstarf um doktorsmenntun yfir landamæri
aukist þar sem doktorsnemar skipta námi sínu og rannsóknum á milli samstarfsstofnana
og útskrifast síðan frá einni þeirra eða sameiginlega frá fleirum Hér skiptir skipulag
og samræming doktorsnámsins yfir landamæri miklu þannig að námskeið og vinnu
megi meta á sambærilegum grundvelli. Bolognaferlið í Evrópu stendur hér upp úr
sem mikilvæg tilraun til samræmingar og samnýtingar á háskólamenntun Evrópuríkja.
Bolognakerfið, tekur á öllum stigum háskólamenntunar, með þá framtíðarsýn að
Evrópa verði eitt menntasvæði æðri menntunar, EHEA3, þar sem nemendur geti sótt
námskeið og þjálfun við hvaða háskóla sem er og fengið það metið við sinn heimaskóla.
Evrópusambandið (ESB) hefur styrkt slíkt samstarf sem hefur aukið verulega möguleika
minni háskólasamfélaga til að efla doktorsmenntun sína og bjóða doktorsnemum upp á
þátttöku í fjölþjóðlegum rannsóknarteymum og ná eftirsóknarverðum krítískum massa
með samstarfinu. Skipulagðir „rannsóknaskólar“ hafa verið myndaðir um ákveðin
verkefni eða fræðasvið, oft þvert á hefðbundnar fræðigreinar, þar sem doktorsnemum
samstarfsskólanna er boðið upp á skipulagt nám og rannsóknartækifæri í fjölbreyttara
umhverfi en heimaskólinn getur boðið og leiðbeinendur og doktorsnemar ná að
mynda sterk og samkeppnishæf teymi á alþjóðavísu. Slíkir „skólar“ hafa verið settir
upp í samstarfi háskóladeilda innan landamæra (Finnland, Þýskaland) og yfir landamæri
(Norðurlöndin, Þýskaland/Holland/Bretland).

2

3

Hér er ennfremur byggt á enn óbirtum niðurstöðum af vinnu samstarfshóps um Diversity of Doctoral
Education – The International Dimension innan samstarfsnetsins: Forces and Forms of Change in
Doctoral Education Worldwide“.
EHEA, European Higher Education Area
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Doktorsmenntun undirstaða nýsköpunar
Á evrópskum vettvangi er mikil áhersla lögð á að rannsóknarmenntaðir4 einstaklingar
og doktorsmenntaðir séu undirstaða nýsköpunar og þar með framþróunar samfélagsins.
Í stefnumörkun á Evrópuvettvangi undir hatti ESB er efling rannsókna og þróunar
og nýliðun mannauðs til slíkra starfa ríkur þáttur og lögð áhersla á að ríki Evrópu
þurfi að fjárfesta verulega í rannsóknum og rannsóknarmenntun til þess að bæta
samkeppnisstöðu sína á alþjóðlegum vettvangi. Hlutfall fjárfestinga í rannsóknum af
vergri þjóðarframleiðslu er yfirleitt notað til samanburðar á rannsóknarvirkni ríkja.
Þetta hlutfall er ákaflega misjafnt milli ríkja og eru Bandaríkin, Japan og Norðurlöndin,
þar með talið Ísland, þar ofarlega á blaði með um og yfir 3%. Meðaltalið í ríkjum
ESB er aðeins um 2% (2008) og verulegur munur þar á milli ríkja. Aukin fjárfesting í
rannsóknum krefst þess að fyrir hendi sé starfskraftur sem er menntaður og þjálfaður
til rannsókna og þróunarstarfa og þar með fleiri doktorar. Í nýlegri skýrslu ESB þar
sem kynnt er sóknaráætlun til 2020 er staðan greind og markmiðum lýst (ESB, 2011).
Þar er enn staðfest markmið Lissabonsáttmálans um að meðaltalsfjárfesting ESB til
rannsókna og þróunar verði 3% og nú er horft til ársins 2020. Til þess að ná þessu marki
að teknu tilliti til brottfalls af markaði vegna aldurs er talið að mennta þurfi um milljón
rannsóknarmenn til þess að ná þessu marki, sérstaklega til starfa í einkageiranum.
Fjöldi ársverka í rannsóknum innan ESB er um 1,5 milljónir og er sá mannauður sem
því sinnir talinn ein mikilvægasta stoðin í framþróun Evrópu. Til samanburðar er
þessi fjöldi ársverka 1,4 milljónir í Bandaríkjunum, 0,71 milljón í Japan og Kína hefur
tekið forystuna með 1,6 milljónir ársverka (2008). Einungis 46% ársverka rannsókna í
Evrópu eru unnin í fyrirtækjum, en þetta hlutfall er 69% í Kína, 73% í Japan og 80% í
Bandaríkjunum. Í skýrslunni kemur fram að innan ESB séu 111.000 doktorar útskrifaðir
á ári, um tvöfalt meira en í Bandaríkjunum og hlutfallið er enn hærra í verkfræði og
náttúruvísindum. Þetta er um 0,02% af íbúafjölda ESB, sem er áætlaður 502,5 milljónir
í janúar 2011 (Eurostat, 2011). Sambærilegt hlutfall á Íslandi væri um 70 útskrifaðir
doktorar á ári.
Til þess að Evrópa nái þessum markmiðum til ársins 2020 er áhersla lögð á að
háskólamenntun og þar með doktorsmenntun taki í ríkari mæli mið af aukinni þörf
á þjálfun mannauðs til rannsókna og þróunar, sem henti þörfum iðnaðarins og dragi
gjarnan til sín afburðanemendur. Þrátt fyrir forystu Evrópuríkja í útskriftum doktora og
birtingu ritrýndra vísindagreina, þá hafa Bandaríkin betur þegar taldar eru tilvitnanir í
slíkar greinar. Eins virðist sem hlutur Evrópu í einkaleyfum fari minnkandi í samanburði
við Bandaríkin og Asíuríki svo sem Japan og Suður-Kóreu. Þetta eru vísbendingar um að
styrkja þurfi samband háskólanna og iðnaðarins og efla þarfastýrða þróun nýsköpunar.

Íslenskir doktorar
Doktorsritgerðaskrá Landsbókasafns Íslands sýnir doktorsritgerðir Íslendinga allt frá
seinni hluta 17. aldar (Landsbókasafn, e.d.). Fram að aldamótum 1900 eru þar skráðar
20 ritgerðir, nær allar varðar við Kaupmanahafnarháskóla en nokkrar við lærdómssetur
í Þýskalandi. Fjórtán eru í hugvísindum og fimm í læknisfræði. Sú fyrsta, árið 1666,5 er
eftir Þórð biskup Þorláksson, við Martin Luther Universität í Halle-Wittenberg. Fyrsta
konan, Björg C. Þorláksson, varði doktorsritgerð árið 1926 við Sorbonne háskóla í
4

5

Yfirleitt er átt við doktorsmenntur þegar talað er um rannsóknarmenntun. ESB skilgreinir doktorsnema
í rannsóknarþjálfun sem rannsóknarmann (e. Researcher) og aðra háskólamenntaða sem vinna að
rannsóknum (e.professionals). Það er því ekki bein samsvörun milli doktora (e. Doctorate holders) og
rannsóknarmanna.
Q.B.V.D. Dissertatio Chorographico-Historica De Islandia, Brevissimam Insulæ hujus Descriptionem
proponens, ac Auctorum simul qvorundam de eâ errores detegens
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París. Páll Eggert Ólason varð fyrstur til að verja doktorsritgerð við Háskóla Íslands
árið 1919 og næstir urðu Jón Helgason og Björn Þórðarson árið 1926. Selma Jónsdóttir
er fyrsta konan sem varði doktorsritgerð við Háskóla Íslands, árið 1960, en síðan er
engin doktorsvörn konu við Háskóla Íslands skráð fyrr en árið 1997. Flestir íslenskir
doktorar hafa hlotið nafnbót sína frá erlendum háskólum. Fram yfir 1960 voru varnir
á ári allt frá engri og upp í fimm talsins einstaka ár bæði við Háskóla Íslands og erlenda
háskóla. Eftir 1960 fjölgar doktorsvörnum Íslendinga jafnt og þétt, svo til alfarið við
erlenda háskóla, allt fram til ársins 2001 þegar 69 ritgerðir eru skráðar erlendis og fjórar
á Íslandi. Eftir það fer vörnum á Íslandi fjölgandi og voru 36 við Háskóla Íslands árið
2010. Myndir 1 og 2 sýna þessa þróun. Tölur frá síðastliðnum árum um doktorsvarnir
erlendis eru óáreiðanlegar þar sem einungis er mögulegt að fylgjast með doktorsvörnum
Íslendinga erlendis á óbeinan hátt. Svo virðist þó sem doktorsvörnum Íslendinga
erlendis hafi fækkað á meðan útskriftum við íslenska háskóla fjölgar. Frá árinu 2007
hefur doktorsútskriftum við HÍ fjölgað úr 10 í 36 árið 2010 og eru þegar komnar í 40 á
miðju ári 2011, en lokatala ársins gæti orðið um 50 sem er fimmföldun á fjórum árum.
Af 36 útskriftum 2010 eru 10 erlendir nemendur eða tæp 30%
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Mynd 1. Myndin sýnir fjölda doktorsvarna Íslendinga erlendis og á Íslandi frá
aldamótum 1900 til 2010 (Landsbókasafn, e.d.)
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Mynd 2. Myndin sýnir fjölda doktorsvarna við Háskóla Íslands frá 2005 til 2011.
Varnir erlendra doktorsnema eru sýndar sérstaklega. (Miðstöð framhaldsnáms við
Háskóla Íslands, vefpóstur 19. Ágúst 2011)

Doktorsnám heima
Íslenskir doktorar hafa hingað til að mestu aflað sér menntunar erlendis og fjölgaði
hratt eftir 1960. Engar tölur virðast vera til um það hve margir íslenskir doktorar frá
erlendum háskólum hafa snúið heim, en ljóst er að þeir eru fjölmargir. Þessi mannauður
sem sneri heim að loknu námi og starfi, í mörgum tilvikum við bestu mennta- og
vísindastofnanir heims, er forsenda hins öfluga vísinda- og tæknisamfélags sem byggst
hefur upp á Íslandi. Háskólar, rannsóknarstofnanir og fyrirtæki hafa eflst og þeim
fjölgað, sem aftur hefur fjölgað starfstækifærum heima. Vísindamenn og frumkvöðlar
hafa haslað sér völl og auk þess að ná sjálfir frábærum árangri hafa þeir með starfi sínu
skapað vettvang fyrir innlenda nýsköpun mannauðs, sem áður var ekki fyrir hendi. Þetta
vísindasamfélag er nú svo fjölmennt og öflugt að rannsóknahópar hafa myndast, aðstaða
og tækjakostur hefur eflst. Þannig hefur víða orðið til rannsóknavettvangur sem getur
boðið doktorsnemum rannsóknamenntun í háum gæðaflokki á alþjóðlegan mælikvarða.
Doktorsnemar eru ennfremur mikilvægur og eftirsóttur vinnukraftur við rannsóknir.
Það gefur því auga leið að eftirspurn eftir doktorsnemum hefur orðið til. Samtímis er
það hagræði fyrir þá Íslendinga sem hyggja á slíka menntun að hafa tækifærin innan
seilingar. Framboð og eftirspurn er því á báða vegu. Þessi þróun á Íslandi er einstök meðal
þjóða. Öflugt vísindasamfélag byggðist upp á grundvelli aðgengis að menntakerfum
og bestu menntastofnunum annarra þjóða án þess að rannsóknarmenntun sé boðin
í heimaháskólum. Ef til vill má bera þetta saman við sum þróunarlanda, sem eftir að
hafa barist við atgervisflótta eru að byggja upp eigin rannsóknamenntun. Þótt ekki hafi
allir snúið heim hefur atgervisflótti aldrei verið talinn vandi á sama hátt og hann hefur
blasað við öðrum þjóðum og vilji til heimkomu, uppbyggingar og frumkvöðlastarfs
hefur verið ríkur. Svo virðist hins vegar sem við horfumst nú í augu við slíkan vanda í
kjölfar bankahruns og kjaraskerðingar.

251

Hans Kristján Guðmundsson
Innritun í doktorsnám við íslenska háskóla hefur margfaldast á örfáum árum. Mynd 3
sýnir þróun síðustu fimm ára við HÍ6. Doktorsnemum fjölgaði úr 166 árið 2005 í 547
árið 2011. Skráðir erlendir doktorsnemar eru 104 árið 2011 en voru 16 árið 2005, sem
er hækkun úr um 10% í um 20% af heildarfjölda. Ísland er þar með komið í hóp þeirra
ríkja sem hafa hvað hæst hlutfall erlendra doktorsnema. Séu útskrift og innritun borin
saman má sjá að útskriftir 2010 eru 36, sem er aðeins um fimmtungur þeirra sem eru
innritaðir fimm árum fyrr, árið 2005. Áætlaðar útskriftir 2011 eru um 50 sem er um
fjórðungur þeirra sem eru innritaðir fimm árum fyrr, árið 2006. Þessar tölur benda til
þess að innritaðir doktorsnemar fari sér hægt eða að brottfall sé verulegt.
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Mynd 3. Myndin sýnir fjölda innritaðra doktorsnema, erlendra og innlendra, við
Háskóla Íslands á hverju ári frá 2005 til 2011 (Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla
Íslands, vefpóstur 19. Ágúst 2011)

Doktorar á íslenskum vinnumarkaði
Rannís birtir reglulega tölfræði rannsókna og þróunar í Rannsóknavoginni, nú síðast í
júní 2011 með tölum frá 2009 (Rannís, 2011). Ársverk í rannsóknum 2009 eru metin
um 3800 unnin af 5500 einstaklingum sem mótsvarar um 12-13 af hverju þúsundi
vinnufærra manna. Af þessum ársverkum voru 623 unnin af 840 doktorum. Doktorar
sem starfa að rannsóknum fyrirtækja eru 139 og skila rúmum 134 ársverkum, en 391
doktor vinnur 305 ársverk hjá æðri menntastofnunum. Um 3200 aðrir háskólamenntaðir
sérfræðingar vinna tæplega 2100 ársverk, þar af 1162 hjá fyrirtækjum. Doktorar sáu
því um nálægt fjórðung ársverka í rannsóknum háskólamenntaðra á Íslandi, 12% í
fyrirtækjum en 36% í æðri menntastofnunum. Um 29% ársverka doktora í rannsóknum
voru unnin af konum og um 71% af körlum.
Rannís hefur ennfremur safnað upplýsingum um doktora í sérstöku verkefni, CDH7,
fyrir árið 2006 og nú síðast árið 2009. Við greiningu upplýsinga úr þessu verkefni, sem
Rannís hefur góðfúslega látið í té8, sést að 1700 doktorar voru á Íslandi árið 2009 og
hafði fjölgað um 37 % á þessum þremur árum. Um 10% voru erlendir ríkisborgarar.
Sé skoðuð aldursdreifing þessara doktora kemur í ljós að einungis um 7% er undir 35
6
7
8

Upplýsingar frá Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands.
CDH = Career of Doctorate Holders
Óbirtar upplýsingar frá greiningarsviði Rannís
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ára aldri og er hlutfallið aðeins hærra hjá konum. Um tveir þriðju doktora er 45 ára og
eldri, um 70 % karla og um 60% kvenna. Hlutfall kvendoktora hækkaði úr 28% í 31%
á tímabilinu.
Um helmingur doktora á Íslandi virðist stunda rannsóknir, tæpur fjórðungur starfar
að rannsóknum við æðri menntastofnanir og rúm 16% við rannsóknir á opinberum
stofnunum. Í CDH könnun 2009 kemur fram að rúmlega 1100 doktorar telja starf sitt
tengjast doktorsgráðunni að einhverju eða öllu leyti. Um 380 eru stjórnendur og nálægt
1300 starfa sem sérfræðingar (professionals). Um helmingur doktora á Íslandi starfar
þannig ekki að rannsóknum þótt hluti þeirra sinni störfum þar sem menntunin nýtist.

Íslensk stefnumörkun
Eins og að ofan er greint er doktorsmenntun og nýliðun til rannsókna og nýsköpunar
mikilvægur þáttur í stefnumörkun þjóða og sérstaklega hefur ESB sett sér skýr markmið
til ársins 2020 undir merkjum nýsköpunar9. Rannsóknarmenntun er nefnd á nokkrum
stöðum í íslenskri stefnumörkun. Í skýrslunni Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf
og samfélag (Forsætisráðuneyti, 2011), segir að fjölga þurfi háskólamenntuðu fólki í
doktorsnámi og að fjöldi alþjóðlegra doktorsnema sé mælikvarði á gæði háskólanáms
og samkeppnishæfni menntakerfa. Stefnt skuli að bættum tengslum háskóla og
atvinnulífs. Í stefnu Vísinda- og tækniráðs 2010-2012 (V og T-ráð, 2010) segir að efla
skuli rannsóknir og rannsóknarnám við háskóla og stofnanir, efla rannsóknartengda
nýsköpun og samstarf háskóla og fyrirtækja. Öflug rannsóknarmenntun og fjölgun
alþjóðlegra doktorsnema er því hluti íslenskrar framtíðarstefnu. Stefna Háskóla Íslands
2011-2016 (Háskóli Íslands, 2011) er skýr og metnaðarfull um öflugt framhaldsnám.
Stefnt er að brautskráningu 60-70 doktora á ári og að 10% þeirra fái sameiginlega
gráðu með erlendum rannsóknarháskólum. Menntamálaráðuneyti hefur auglýst viðmið
um æðri menntun og prófgráður (Auglýsing um útgáfu viðmiða um æðri menntun
og prófgráður. Stjórnartíðindi B 530/2011). Þessi viðmið eru metnaðarfull og lýsa
kröfum til rannsóknardoktors í samræmi við Bolognaferlið, með meistaragráðu sem
aðgangsskilyrði. Lögð er áhersla á yfirgripsmikinn skilning, þekkingu og sköpun nýrrar
þekkingar á fræðasviðinu. Ennfremur hæfni til skipulagningar verkefna, frumleika,
gagnrýna greiningu og afstöðu til þekkingar, einnig frumkvæði, sjálfstæði og hæfni til
miðlunar og gagnrýnnar umræðu. Birtingarhæf fræðiritgerð er mikilvægt viðmið.

Samantekt og ályktanir
Hér að framan hefur verið brugðið upp mynd af þróun doktorsmenntunar,
alþjóðavæðingu hennar og tengslum við nýsköpun og hlut hennar í stefnumörkun. Reynt
hefur verið að setja stöðu Íslands í þetta samhengi. Litið var á þróun doktorsmenntunar
Íslendinga og uppbyggingu hennar á heimavelli, sem sýnir að Ísland er að skipa sér í
raðir móttökulanda erlendra doktorsnema. Doktorsmenntun er mikilvægur hápunktur
háskólamenntunar. Doktorsmenntun er ekki eingöngu til nýliðunar í háskólum. Hún er
mikilvæg fyrir alla nýsköpun í þjóðfélaginu, svo framarlega sem menntunin inniheldur
þá þjálfun og eflir þá færni sem skiptir máli. Doktorsmenntun þarf að þjálfa gagnrýna
hugsun, stjórnunarfærni, rekstrarþætti og lausnarhæfni. Tilvist doktorsnema við íslenska
háskóla er mikill styrkur fyrir skólana. Hún gefur einnig tækifæri til aukinnar nýsköpunar
í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Mikilvægt er að gæðin séu á hæsta stigi og nýútgefin
viðmið um æðri menntun leggja á það áherslu. Framboð doktorsnáms heima fyrir virðist
hafa leitt til þess að Íslendingum með erlendar doktorsgráður hafi fækkað. Verði það
9

Þessi framtíðarsýn er kynnt sem Nýsköpunarsambandið (Innovation Union)
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raunin má spyrja hvort það sé heillavænleg þróun. Geta íslenskir háskólar í framtíðinni
boðið upp á doktorsnám sem er jafnverðmætt fyrir útskrifaðan doktor og samfélagið og
gráða frá fremstu háskólum heims? Munu samningar við erlenda háskóla um samstarf
og sameiginlegar gráður geta styrkt þessa stöðu?
Fer doktorsmenntun í askinn? Íslenskir doktorar hafa verið meðal þeirra lykilmanna
sem hafa eflt nýsköpun og velmegun þjóðarinnar. Þeir hafa borið þekkingu heim
og stuðlað að uppbyggingu menntakerfis og nýsköpunar þannig að við stöndum
nú jafnfætis þeim þjóðum sem best vegnar. Framtíðin er ef til vill ekki jafn augljós.
Mun vinnumarkaðurinn geta tekið við þeim fjölda doktora sem í vændum er og
boðið störf við hæfi? Heildarfjöldi útskrifta á ári erlendis hefur verið um 50-70 á ári
síðastliðna áratugi. Ef Háskóli Íslands nær markmiði sínu um fjölda doktorsútskrifta
og fleiri háskólar bætast í hópinn auk þess sem enn útskrifast íslenskir doktorar við
erlenda háskóla má gera ráð fyrir allt að 100 doktorum á ári. Þrátt fyrir væntanlegar
kröfur um doktorsmenntun til starfa við háskóla í frumvarpsdrögum að breytingum á
háskólalögum (Menntamálaráðuneyti, 2011), munu háskólarnir varla geta veitt stórum
hluta þeirra starfsvettvang. Eru fyrirtæki tilbúin til að taka við fleiri doktorum? Má búast
við að útskrifaðir doktorar muni skapa sér eigin starfsgrundvöll eins og mörg dæmi eru
um á liðnum árum? Einhverjir þeirra munu líklega finna sér starfsvettvang erlendis.
Fjölgun erlendra doktorsnema mun eflaust styrkja rannsóknarumhverfið og velta má
fyrir sér hvort Ísland sé með því að bjóða doktorsmenntun sem „vöru“ á svipaðan hátt
og Ástralía. Í því ljósi er athyglisvert að Ísland ásamt Finnlandi, Noregi og Svíþjóð eru
einu lönd OECD sem ekki krefja erlenda nemendur um skólagjöld.
Fer þá doktorsmenntun í vaskinn? Doktorsmenntun mun aldrei fara í vaskinn þar sem
tilvist hennar gefur aukin tækifæri á sköpun nýrrar þekkingar og nýtingu hennar. Hana
ber að meta sem mikilvægan þátt til að tryggja að fjárfesting í rannsóknum og þróun
skili sér til samfélagsins. Þetta er langtímafjárfesting í mannauði sem einungis leiðir til
árangurs, sé þess gætt að framboð tækifæra til rannsóknamenntunar standist alþjóðlegar
gæðakröfur.
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Orðnotkun leikskólabarna um segulkrafta
meðan þau taka þátt í Vísindaleik
Haukur Arason

Í þessum texta er sagt frá rannsókn á orðnotkun nokkurra fimm og sex ára barna um
seglukrafta þegar þau taka þátt í ákveðnum kennslufræðilegum leik sem fjallar um slíka
krafta. Markmiðið er að athuga hvort, og þá hvernig, börnin nota ákveðin orð sem þau
kynntust í leiknum og tengjast þessum kröftum en ólíklegt er að þau hafi kynnst þeim í
daglegu lífi eða í öðru skólastarfi.
Ég valdi þetta viðfangsefni þar sem mig langar að skoða árangur kennslufræðilegra
leikja sem ég hef hannað í samvinnu við Kristínu Norðdahl og starfsfólk leikskólans
Hamraborg (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2005, 2006). Þessir kennslufræðilegu
leikir nefnast Vísindaleikir og er markmið þeirra að leikskólabörn öðlist í leik reynslu
af og skiling á ýmsum eðlisfræðilegum fyrirbærum. Eitt af markmiðum leikjanna er
að auka orðaforða barnanna og að því beinist rannsóknin. Til að afmarka rannsóknina
betur er henni beint að orðum sem tengjast segulkröftum.
Vísindaleikir tengjast nýútkominni námskrá fyrir leikskóla (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011) með þrennum hætti vegna áherslu námskrárinnar á
læsi, á tengsl leiks og náms og á vísindi. Í námskránni er lögð áhersla á að læsi snúist
um félagslega málnotkun, orðaforða og skilning á merkingu orða en eitt af markmiðum
Vísindaleikja er að auka merkingarbæran orðaforða barna um fyrirbæri á sviði eðlisfræði
og snýr rannsóknin beint að þeim þætti. Í námskránni er lögð áhersla á að tengja saman leik
og nám og að eðlilegt sé að flétta námssvið leikskólans inn í leik barna með markvissum
hætti en það er meginhugmyndin að baki Vísindaleikjum. Námskráin gerir ráð fyrr að í
leikskólastarfi sé byggð upp reynsla barna af mismunandi náttúrufyrirbærum og þar sé
efldur skilningur þeirra á vísindalegum hugmyndum og hugtökum, og nefnir námskráin
sérstaklega að skoða beri eðli ýmissa krafta og birtingarmyndir þeirra í umhverfinu, en
það er einmitt viðfangsefni Vísindaleiksins um segulkrafta.
Þessi rannsókn getur gefið ýmsar vísbendingar en er fyrst og fremst hugsuð sem
undirbúningur undir viðameiri rannsókn með aukið umfang og útvíkkað rannsóknarsvið.
Útvíkkuð rannsókn gæti varpað ljósi á það hvort og þá hvernig Vísindaleikir auka
orðaforða barna hvað varðar fræðileg hugtök sem tengjast eðlisfræðilegum fyrirbærum.
Slík rannsókn getur gefið til kynna hvort það þurfi að breyta nálgun Vísindaleikja að
auknum orðaforða barnanna og gefið vísbendingar um það hvaða breytingar gætu verið
gagnlegar og þannig leitt til framfara í leikskólastarfi. Rannsóknin gæti gefið vísbendingar
um það hvernig börn læra og nota orð yfir flókin hugtök og í hvaða samhengi og í
hvers konar samskiptum þau nota þessi orð. Rannsóknin getur einnig hugsanlega gefið
vísbendingar um gildi kennslufræðilegra leikja og áhrif þeirra á orðaforða barna.

Fræðilegur bakgrunnur
Nám og leikur ungra barna og tengsl þar á milli eru meginviðfangsefni þessarar
rannsóknar. Þetta eru ekki einföld hugtök og tengslin þar á milli þaðan af síður. Það
er ekki einfalt að setja fram nákvæma skilgreiningu á hugtakinu leikur (Saracho og
Spodek, 2003; Sutton-Smith, 1997; Vygotsky, 1966). Flestir leggja þó væntanlega sína
eigin merkingu í hugtakið og telja sig geta sagt til um það hvort barn sé að leika sér eða
ekki. Meðal þeirra sem fjalla um eða starfa að uppeldi og menntun ungra barna eru uppi
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mismunandi sjónarmið um það hvað sé leikur og hver séu tengsl leiks og náms (Jóhanna
Einarsdóttir, 2007; Samuelsson og Carlsson, 2008; Spodek og Saracho, 2003). Höfundar
á borð við Spodek og Saracho (2003) og Ingrid Pramling Samuelsson (Samuelsson og
Carlsson, 2008; Samuelsson og Johannsson, 2006) segja að ríkjandi viðhorf hafi verið
að nám og leikur fari ekki saman en það sé óheppilegt viðhorf sem ekki endurspegli
næman skilning á tengslum náms og leiks. Þessir höfundar kalla eftir nýrri nálgun þar
sem tekið sé tillit til þess hve nám og leikur séu í raun nátengd hjá ungum börnum og
eðlilegt sé að tvinna saman nám og leik í leikskólastarfi.
Nám og leikur geta tengst með margvíslegum hætti. Ein leiðin er að tvinna saman
leik og ákveðin kennslufræðileg markmið og er slík nálgun nefnd kennslufræðilegur leikur
(educational play; Johnson, Christie og Wardle, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 2010;
Spodek og Saracho, 2003). Slíkur leikur kallar á einhvers konar stýringu af hálfu kennara
og hefur sú nálgun verið gagnrýnd með þeim rökum að ekki sé um raunverulegan leik
að ræða hjá börnunum heldur vinnu að námi. Gjarnan er þá stillt upp sem andstæðu
svokölluðum frjálsum leik sem sé sjálfsprottinn hjá börnunum. Spodek og Saracho
(2003) benda hins vegar á að hugmyndin um sjálfsprottinn alfrjálsan leik hjá börnum sé
vafasöm. Leikur barnanna mótist af því umhverfi sem þeim er skapað, svo sem þeim
hlutum og efnivið sem þau nýti í leiki sína, og foreldrar og kennarar fylgist með og hafi
gjarnan áhrif á leiki barna. Til viðbótar má benda á að leikir barna mótast mjög gjarnan
af þeim fyrirmyndum sem þau sjá hjá hinum fullorðnu og börnum sem taka þátt í
leikjunum eru oft settar mjög þröngar skorður. Sem dæmi um þetta mætti nefna sígilda
hlutverkaleiki. Þegar Sigga segir við Gunnu „Ég er mamman, þú ert pabbinn og Þóra
er litla barnið“. Þá eru allar þessar þrjár stúlkur komnar með mjög fastmótuð hlutverk
sem eru að stórum hluta ákvörðuð í heimi hinna fullorðnu, auk þess sem hlutverkin
eru mjög misvinsæl meðal barnanna og spurning um það hversu sjálfsprottin óvinsælli
hlutverkin séu hjá þeim börnum sem þau hreppa. Spodek og Saracho (2003) taka undir
með Doris Bergen (1998) þegar hún leggur áherslu á að kennslufræðilegir leikir liggi
á einhvers konar samfelldum kvarða milli frjáls leiks og hreinnar vinnu við nám þar
sem staðsetningin á kvarðanum ákvarðast af því hversu mikil og bein áhrif og stýring
kennara eru.
Þeir kennslufræðilegu leikir sem rannsóknin snýr að, Vísindaleikir, eru hugsaðir
þannig að bein stjórnun kennara sé sem allra minnst en öll stýring kennara fari fram
með óbeinum hætti. Kennararnir eru hins vegar beinir þátttakendur í leiknum með
börnunum og hafa þannig veruleg áhrif á leikinn. Þar er kennurunum ætlað að eiga
samskipti við börnin til að ýta undir aukinn skilning og þroska þeirra. Hugmyndin að
þessu virka hlutverki kennaranna er sótt til hugmynda Vygotsky (1978) um mikilvægi
samskipta barnsins við þroskaðri einstakling til að nýta svæði mögulegs þroska í námi
barnsins. Sjálfræði barnanna á að vera mjög mikið í Vísindaleikjum. Hvert barn á að
ákveða hvort það tekur þátt og það getur hætt þátttöku þegar því sýnist svo. Börnin eiga
ekki að fá nein bein fyrirmæli um það hvað eigi að gera. Grunnhugmyndin um stýringuna
er sú að kennararnir ákveði ekki hvað börnin geri, heldur reyni frekar að hafa áhrif á það
hvað börnin langi til að gera. Þessi grunnhugmynd er fengin úr bókinni Emile eftir JeanJacques Rousseau (1979) en þar leggur hann áherslu á að Emil eigi að fá að gera það
sem hann vill en að kennarinn eigi að stjórna því hvað Emil vilji gera. Í Vísindaleikjum er
efniviðurinn sem notaður er mjög öflugt stýritæki. Með því að láta börnin fá mikið af
forvitnilegum seglum og hlutum sem víxlverka og víxlverka ekki við segla er vonast til
þess að börnin fari sjálfkrafa að skoða og leika sér að seglunum. Reynslan af leikjunum
sýnir að þetta gengur eftir. Börnin fá síðan fullt svigrúm til að gera það sem þeim dettur
í hug við efniviðinn. Þessu til viðbótar eru börnin leidd í gegnum ákveðin ferli með því
að vekja forvitni þeirra og að nýta sér tilhneigingu þeirra til að herma eftir. Leitast er
við að vekja forvitni barnanna með spurningum um það hvað gerist við mismunandi
aðstæður, og tilhneiging þeirra til að herma eftir er notuð með þeim hætti að kennari
framkvæmir sjálfur ákveðnar aðgerðir án þess að beina athygli sinni sérstaklega að
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barninu, eða með því að beina athygli barnsins að hvað hann eða eitthvert annað barn
sé að gera. Vísindaleikir eru því hannaðir með það í huga að þeir séu eins frjáls leikur og
kostur er, þó þannig að kennslufræðilegu markmiðin náist. Hvort það tekst eða ekki er
áhugavert rannsóknarefni en það er ekki viðfangsefnið hér. Til viðbótar við hina óbeinu
stjórnun hafa kennarar tvö mjög mikilvæg hlutverk í Vísindaleikjum en þau eru að beina
athygli barnanna að mikilvægum þáttum þeirra fyrirbæra sem verið er að vinna með og
að kynna fyrir börnunum orð til að hafa um þessi fyrirbæri.
Kennslufræðileg markmið Vísindaleikja snúast um að börnin kynnist eðlisfræðilegum
fyrirbærum og er markmiðið annars vegar að hafa áhrif á athygli barnanna og hins vegar
á orðaforða þeirra. Ingrid Pramling Samuelsson og samstarfsfólk hennar (Pramling
og Samuelsson, 2001; Samuelsson og Carlsson, 2008) hefur lagt áherslu á að eitt af
meginhlutverkum kennara sé að beina athygli og áhuga barna að því sem máli skiptir
varðandi námsviðfangsefnin, og þar með að gera börnin meðvituð um mikilvæga þætti
í heiminum í kringum þau. Í Vísindaleikjum hafa kennararnir það mikilvæga hlutverk
að benda nemendum á þá þætti í eðlisfræðilegu fyrirbærunum sem hafa hvað mesta
þýðingu. Í tengslum við segla og segulkrafta eru áhersluatriðin þau að efnið sem hlutur
er úr ákvarðar hvort hluturinn dregst að seglum, að aðdráttarkraftar verka á milli seguls
og ósegulmagnaðra hluta úr járni, að seglukraftar verka á milli hluta án þess að hlutirnir
snertist, á milli segla geta verkað bæði aðdráttar- og fráhrindikraftar, að hver segull hefur
norðurskaut og suðurskaut og á milli ólíkra segulskauta verka aðdráttarkraftar en á milli
sams konar segulskauta fráhrindikraftar. Til viðbótar við að kynnast eðlisfræðilegum
fyrirbærum þá er markmiðið að börnin læri orð sem nota má til að tjá sig um þessi fyrirbæri.
Á síðari árum og áratugum hefur athygli þeirra sem fjalla um náttúrufræðimenntun
beinst æ meir að hlut tungumálsins í náttúrufræðinámi og nú er gjarnan litið svo á að
það sé lykilatriði í náttúrufræðinámi að læra tungutak náttúruvísinda og grunnurinn að
því er að hafa ákveðinn orðaforða á valdi sínu (Wellington og Osborne, 2001). Marilyn
Fleer (1995) leggur áherslu á að þetta eigi ekki síður við um nám yngri barna enda
tengist merkingabært hugtakanám barna órjúfanlega orðaforða þeirra og orðanotkun.
En athygli og orðaforði eru ekki aðeins mikilvæg atriði hvort í sínu lagi. Vygotsky (1978)
leggur sérstaka áherslu á að tungumálið geri barni kleift að skynja umhverfi sitt og
atburði með öðrum og fyllri hætti en með skynfærunum einum saman1. Samkvæmt því
má ætla að aukinn orðaforði barna geri þeim kleift að skynja og taka eftir mikilvægum
atriðum í eðlisfræðilegum fyrirbærum. Það er ekki síst vegna þessa sem áhersla er lögð
á að auka orðaforða barna í Vísindaleikjum og kenna þeim fræðileg orð um þau fyrirbæri
sem máli skipta. Í Vísindaleik um segla og segulkrafta er lögð áhersla á að börnin læri
orðin norðurskaut, suðurskaut, fráhrindikraftur, aðdráttarkraftur, auk orða yfir ýmis
efni - ekki síst járn.

Rannsóknarspurningar
Í rannsókninni er skoðuð orðanotkun leikskólabarna um segulkrafta þegar þau taka
þátt í Vísindaleik sem fjallar um slíka krafta en börnin höfðu áður unnið með efniviðinn
í sama með sama hætti. Athyglinni er beint að orðunum norðurskaut, suðurskaut,
fráhrindikraftur, aðdráttarkraftur og járn, en að síðasta orðinu undanskildu er ólíklegt
að börnin hafi komist í kynni við þessi orð í sínu daglega lífi. Hér er því verið að skoða
hvort nám hafi átt sér stað í formi aukins orðaforða.
Rannasóknarspurningarnar eru:

1

Hafþór Guðjónsson nefnir þetta á íslensku „orðlæga skynjun“ (verbal perception).
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•
•
•

Nota börn sem endurtaka Vísindaleik um segulkrafta þau sérstöku orð sem
þau kynntust í fyrri vinnu sinni með segla?
Hvernig nota börnin þessi orð? (Í því tilfelli að þau séu notuð.)
Við hvaða aðstæður og í hvaða samskiptum nota börnin þessi orð? (Í því
tilfelli að þau séu notuð.)

Rannsóknaraðferð og gagnagreining
Til að svara rannsóknarspurningunum var beitt vettvangsathugun og fylgst með fimm
börnum í Vísindaleik um segulkrafta með tveimur kennurum. Myndbandsupptökuvél
var beitt við gagnasöfnunina. Hlustað var eftir orðnotkun barnanna og athyglinni beint
sérstaklega að þeim tilvikum þegar börnin notuðu þau orð sem rannsóknarspurningarnar
beinast að.
Vettvangsathugunin fór fram á leikskólanum Hamraborg og varði í rúman hálftíma
en myndbandsupptakan er 34 mínútur. Hamraborg er fjögurra deilda leikskóli með 85
vistunarrýmum (Leikskólinn hamraborg, 2011). Vettvangsathugunin fór fram á annarri
af deildum skólans fyrir börn á aldrinum 3-6 ára með elstu börnunum af þeirri deild.
Til að auðvelda gagnasöfnunina var beðið um að ekki tækju fleiri en fimm börn þátt í
leiknum á meðan vettvangsathugunin stæði. Þátttakendur voru fimm börn, Saga 6,3 ára,
Helga 5,8 ára, Ari 5,8 ára, Katrín 5,7 ára og Ármann 5,6 ára, ásamt tveimur kennurum
Örnu og Kristínu. (Tilgreind nöfn barna og kennara eru dulnefni). Vettvangsathugunin
átti sér stað í sérstöku herbergi sem nýtt er til hópastarfs fyrir þessa deild leikskólans.
Þetta herbergi er á að giska 6m x 5m á stærð, með myndum á veggjum og ýmiss konar
leikföng eru þar í hillum og skúffum en þokkalega stórt autt gólfpláss er þar sem börnin
geta nýtt sér í leikjum sínum. Í herberginu voru tvö borð með stórum borðfleti og á
þeim hafði verið komið fyrir þeim efniviði sem nota átti í leikinn, það er seglum af ýmsu
tagi og hlutum með seglum í og ýmsum hlutum sem seglar hafa eða hafa ekki áhrif á.
Fylgst var með því sem gerðist þegar börnin fóru í leikinn um segulkrafta. Þau höfðu
áður unnið með sama efnivið. Í þetta sinn var leikurinn eins og hann var hannaður að
öðru leyti en því að kennararnir nýttu ekki hin ýmsu tækifæri til þess að kynna fyrir
börnunum þau orð sem rannsóknin snýst um, enda hafði verði rætt við kennarana um
að markmið rannsóknarinnar væri að skoða orðnotkun barnanna. Börnin höfðu tvisvar
sinnum áður farið í Vísindaleiki um segla og segulkrafta á þriggja mánaða tímabili fyrir
vettvangsathugunina og þá kynnst þeim orðum sem hér skipta máli.
Við gagnasöfnunina var fylgst með leik barnanna með beinum athugunum án þátttöku
rannsakanda í vinnunni með börnunum (Rolfe, 2001). Ekki var fylgst sérstaklega með
ákveðnum börnum heldur athyglinni dreift á milli þeirra, fyglst um stund með ákveðnum
börnum og síðan með öðrum. Í stað þess að skrá á staðnum það sem fyrir augu og eyru
bar var beitt myndbandsupptöku og myndbandsupptakan síðan skoðuð. Leitað var að
tilfellum þar sem börnin notuðu þau orð sem rannsóknin beinist að. Athyglinni var ekki
nema að litlu leyti beint að þeim tilfellum sem börnin notuð ekki þessi orð þó það sé
mjög áhugavert rannsóknarefni. Þau tilfelli þegar börnin notuð þessi orð voru greind
frekar og skoðað hvernig börnin notuð orðin og við hvaða aðstæður og í hvers konar
samskiptum börnin notuðu orðin.
Þessi rannsóknaraðferð var valin vegna þess að hún er tiltölulega þægileg í framkvæmd
og tekur ekki langan tíma. Hún gefur ákveðnar vísbendingar, en þó ekki fullkomnar
upplýsingar, um áhrif vísindaleikja á orðaforða barna. Rannsókn af þessum toga er
einnig eðlilegur undanfari að rannsóknum sem spanna lengri tíma, ná til barnanna í
öðru umhverfi og gefa því fyllri upplýsingar.
Eins og Rolfe (2001) bendir á eru ýmsir veikleikar fólgnir í því að rannsakandi
vann einn að gagnasöfnun og greiningu og því hefur það áhrif á niðurstöður
rannsóknarinnar hvert athygli rannsakandans beinist og hverju rannsakandinn tekur eftir.
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Myndbandsupptakan kemur ekki í veg fyrir þessa veikleika en það eykur þó hlutlægnina
að tiltölulega skýr viðmið voru notuð við val á þeim atburðum sem skoðaðir vour
sérstaklega. Rolfe (2001) og Hayes (2001) leggja einnig áherslu á að val á rannsóknarstað
og þátttakendum getur haft veruleg áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og það er mjög
líklegt að það eigi við í þessu tilfelli því vettvangsathugunin fór fram í þeim leikskóla
þar sem Vísindaleikir hafa verið þróaðir og með kennurum sem hafa tekið virkan þátt í
þróunarstarfinu. Þetta bætist við þá bjögun sem kann að stafa af því að rannsakandinn
sjálfur er einn af höfundum þeirra kennslufræðilegu leikja sem verið er að kanna. Í heild
kann þetta að hafa áhrif bæði á áreiðanleika (Rolfe, 2001) og réttmæti rannsóknarinnar
(Edwards, 2001), en margprófunum var ekki beitt til að auka réttmæti niðurstaðnanna
en það væri eðlilegur og nauðsynlegur þáttur í viðameiri rannsókn.

Niðurstöður
Í stuttu máli eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar þessar. Börnin notuðu orðin
fráhrindikraftur, aðdráttarkraftur, norðurskaut og suðurskaut og járn. Börnin notuð oft orðin
norður og suður í staðinn fyrir orðin norðurskaut og suðurskaut. Öll þessi orð komu fram
í barnahópnum án þess að kennararnir hefðu notað þau af fyrra bragði á meðan á
vettvangsathuguninni stóð. Að sjálfsögðu kom hvert orð fyrst fram hjá einu barnanna
og ekki hægt að segja til um það hvort það hafi rifjað orðið upp yfir hinum. Það virtist
að minnsta kosti sumum barnanna nokkuð eiginlegt að taka sér í munn orðin norður og
suður og járn, en þau nefndu ekki orðin sem innihalda orðhlutann kraftur, það er orðin
fráhrindikraftur og aðdráttarkraftur, nema þegar kennararnir spurðu þau um krafta þannig
að krafthugtakið kom frá kennurunum. Börnin notuðu ekki þessi orð í samræðum
sín á milli heldur einungis í samskiptum við kennarana þegar kennararnir spurðu þau
tiltölulega beinna spurninga, en þá svöruðu börnin oft mjög greiðlega og notuðu
sérhæfðu orðin. Frumkvæðið að þeim samskiptum sem þar sem sérhæfðu orðin voru
notuð komu því frá kennurunum.
Dæmi um samskipti af þessum toga var í upphafi vísindastundarinnar þegar börnin
og kennarar sátu í hring og töluðu saman eftir að hafa „klappað“ nöfn bæði barna og
kennara eins og ævinlega er gert í upphafi hópastarfs. Eftir smá umræðu um segla þá
eiga sér stað eftirfarandi samræður en í þeim koma í fyrsta skipti í vettvangsathuguninni
fyrir orðin sem hlutstað var eftir.
Kristín (kennari): Getur hann ýtt frá? Getur segull ýtt frá?
Börnin sem hópur: Já, já.
Arna (kennari): Kristín er með tvo vagna.
Kristín (kennari): Eigum við að sjá hvað gerist núna?
Kristín tekur tvo litla leikfangavagna, grænan og svartan, sem eru með seglum á
endunum. Lætur þá á gólfið fyrir framan börnin, lætur græna vagninn vera lausan á
gólfinu en ýtir þeim svarta í átt að græna vagninum sem hörfar undan.
Kristín (kennari) : Hvað, hvað er að gerast?
Saga (svarar samstundis og hratt): Þetta eru suður og suður eða norður og norður.
Arna (kennari): Hvað sagðirðu?
Saga: Þetta er kannski suður og suður eða norður og norður.
Arna (kennari): Hvað gerist ef að suður og suður fer saman?
Saga (eftir smá umhugsun): Þá festist það ekki.
Arna (kennari): Og hvaða kraftur er það?
Saga svarar samstundis en orðið heyrist líka frá hinum stúlkunum: Fráhrindikraftur.
Kristín (kennari): Hvað ef ég; hvað gerist ef ég sný þeim svona við; hvað gerist þá?
Kristín snýr svarta vagninum við og lætur hann nálgast græna vagninn sem kippist að
svarta vagninum og festist við hann.
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Helga: Þá fer hann saman.
Saga: Það eru norður og suðurskaut.
Arna (kennari): Já, og.
Kristín (kennari): Það eru norður og suðurskaut. Alveg rétt.
Arna (kennari): Og hvaða kraftur gerir það að verkum að það dregst svona saman.?
Helga: Aðdráttarkraftur.
(Þess má geta að Saga var greinilega öruggust af börnunum í framkomu, hún tók gjarnan
frumkvæði í samræðum og lá hæst rómur en bæði Helga og Katrín svöruðu oft nánast
um leið og hún en svör þeirra heyrðust ekki eins vel.)
Þó þau orð sem eftir var hlustað hafi ekki komið fyrir í samskiptum sem börnin
höfðu frumkvæði að þá voru börnin mjög virk í samskiptum en almennt voru þau
samskipti sem börnin höfðu frumkvæði að fólgin í því að kalla á önnur börn eða á
kennarana til að sýna hinum eitthvað sem þeim þótti mjög áhugavert. Börnin voru mjög
virk og áhugasöm við að leika sér að seglunum og öðrum hlutum sem tilheyra leiknum
og höfðu mikinn áhuga á að sýna hvert öðru og kennurunum þegar þau höfðu gert
eitthvað sem þeim þótti athyglisvert.
Vegna þess hve umfangslítil þessi rannsókn er og að hún afmarkast við mjög ákveðinn
vattvang og þátttakendur, þá verður að fara varlega í að draga ályktanir af þessum
niðurstöðum. Það má þó væntanlega segja að í niðurstöðunum felist vísbendingar um
að Vísindaleikurinn um segulkrafta auki sérhæfðan orðaforða barna.

Umræður
Þær vísbendingar sem felast í niðurstöðunum mætti ef til vill túlka í víðara samhengi
þannig að kennslufræðilegir leikir á borð við Vísindaleiki með virkri þátttöku kennara
gætu verið heppileg leið til að kenna börnum ný hugtök og orð. Niðurstöðurnar
vörpuðu þá jákvæðu ljósi á hugmyndir Vygotsky um hlutverk kennara eða annars
þroskaðri einstaklings í að nýta svæði mögulegs þroska í námi ungra barna og vörpuðu
einnig jákvæðu ljósi á hugmyndir um tengsl leikja barna og náms sem höfundar á
borð við Ingrid Pramling Samuelsson ( Samuelsson og Carlsson, 2008; Samuelsson og
Johannsson, 2006) hafa haldið á lofti. Það er þó afar varhugavert að draga of miklar
ályktanir af rannsókn sem er jafn umfangslítil og takmörkuð og sú sem hér um ræðir,
þó vísbendingarnar sem hún veitir séu vissulega jákvæðar.
Það þarf að gera yfirgripsmeiri rannsóknir til þess að draga afdráttarlausari ályktanir
einkum hvað varðar langtímaáhrif á orðaforða barnanna. Gagnasöfnunin þyrfti að vera
mun viðameiri, ná til fleiri barna og fara fram á fleiri stöðum með þátttöku fleiri kennara,
ná til barnanna í þeirra daglega lífi og að ná yfir lengra tímabil. Eins og Edwards (2001)
bendir á má auka réttmæti rannsóknarinnar með margprófunum sem fælist í að skoða
orðaforða barnanna með fjölbreyttari hætti. Það yrði að þróa leiðir til að kanna hvort
börnin kynnist þeim sérhæfðu orðum sem máli skipta annarsstaðar en í tengslum við
Vísindaleikina. Jafnframt þyrfti að skoða betur hvernig börnin læra nýjan orðaforða í
tengslum við leikina.
Það væri einnig mikilvægt fyrir mig að skoða stöðu mína sem rannsakanda sem
jafnframt er aðalhöfundur þeirra kennslufræðilegu leikja sem eru viðfangsefni
rannsóknarinnar.
Það að notkun barnanna á sérhæfðu orðunum virðist vera bundin við samskipti
við kennara sem kennararnir hafa frumkvæði að kallar á að skoðaðar séu leiðir til að
hvetja börnin til að nota þessi orð í fjölbreyttara samhengi, en það kallar á frekari þróun
kennsluaðferðanna.
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Áhrif ráðandi sjónarhorna á fötlun
Í fötlunarfræðum er leitast við að skoða alla þá mismunandi þætti mannlegs samfélags
sem útiloka og undiroka fatlað fólk. Ráðandi menning hvers tíma hefur áhrif á hvernig
undirokun fatlaðs fólks birtist og hvaða augum samfélagið lítur fötlun og skerðingar
(Riddell og Watson, 2003). Þegar rýnt er í sögulega þróun á þeim sjónarhornum og
skilgreiningum sem notuð hafa verið til að útskýra fötlun og lífsaðstæður fatlaðs fólks
má glöggt sjá hvernig félagsleg staða fatlaðs fólks hefur breyst og þróast í takt við nýjan
skilning og nýja orðæðu. Út frá hinum nýja skilning á fötlun hefur mannréttindavernd
fatlaðs fólks jafnframt tekið stakkaskiptum með tilkomu nýs mannréttindasáttmála
sem fjallar sérstaklega um mannréttindi þessa hóps. Sáttmálinn ber með sér hina nýju
orðræðu þar sem horfið er frá ölmusu og góðgerðarnálgun, en staða fatlaðs fólks þess í
stað skoðuð út frá sjónarhorni mannréttinda.
Fyrr á öldum var álitið að fötluð börn fæddust vegna synda foreldranna eða
vanvirðingu þeirra við guð. Þessi skilningur á fötlun fól í sér fordæmingu samfélagsins,
sem varð að ástæðu einangrunar, útskúfunar og jafnvel ofsókna (Barnes, Mercer og
Shakespeare, 1999). Um aldamótin 1900 náðu hugmyndir mannkynbótastefnunnar og
félagslegs Darwinisma að telja fólki trú um að hnignun mannkyns væri raunveruleg og
vaxandi ógn sem ætti sér stað vegna blöndunar æðri og óæðri kynstofna. Því var haldið
fram að einstaklingar sem teldust erfðafræðilega óæðri væri hættara við sjúkdómum og
fötlunum (Covey, 1998). Áhrif þessara hugmynda á líf fatlaðs fólks voru að „óeðlileg“
eða „gölluð“ börn voru svelt til bana, þau falin eða sett á einangraðar stofnanir. Til að
koma í veg fyrir að „óæskilegt“ fólk fjölgaði sér var algengt að fatlað fólk væri sett í
ófrjósemisaðgerðir gegn vilja sínum og jafnvel vitund. Nasistar tóku 5000 fötluð börn
þriggja ára og yngri af lífi, en draga má ályktanir um hversu lítils þessi líf eru metin
þegar skoðuð er sú þögn sem ríkt hefur um þessi fjöldamorð (Ármann Jakobsson og
Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2008).
Frá þessum tíma er hið svokallaða læknisfræðilega eða gallasjónarhorn á fötlun
runnið en út frá því voru allir sem ekki töldust heilbrigðir og eðlilegir, samkvæmt
almennum stöðlum í læknisfræði og heilsufélagsfræði, taldir fatlaðir. Þá var því haldið
fram að eðlilegt ástand í vestrænum samfélögum væri góð heilsa og þar af leiðandi
væru sjúkdómar og skerðingar, álitnir gallar á einstaklingnum. Undir þessu sjónarhorni
er einstaklingnum stillt upp sem fórnarlambi fötlunarinnar sem veita þarf umönnun,
lækningu, meðferð og þjálfun. Þá er einungis horft á skerðingu einstaklingsins en ekkert
tillit tekið til aðstæðna að öðru leyti (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þetta verður til
þess að líf fatlaðs fólks telst merkingarlausara en líf annarra og jafnframt minna virði
(Watson, 2003).
Í kjölfar iðnvæðingarinnar urðu miklar breytingar á fjölskyldu- og atvinnuháttum.
Byrjað var að líta á fatlað fólk sem samfélagslegt vandamál og lausnirnar snerust í
ríkara mæli um að flytja fatlaða einstaklinga inn á stofnanir. Læknavísindunum óx fiskur
um hrygg og farið var að sjúkdómsvæða fatlanir með tilheyrandi meðferðarúrræðum
og væntingum um að ná árangri. Litið var á fatlað fólk sem óvirka einstaklinga háða
fjölskyldum sínum og samfélagsaðstoð og eðlilegt þótti að sérfræðingar tækju ákvarðanir
um flest þeirra mál (Rannveig Traustadóttir, 2003).
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Félagsleg sjónarhorn á fötlun spretta svo upp sem andóf við hræðilegum aðbúnaði fatlaðs
fólks inni á altækum stofnunum þar sem það naut hvorki viðurkenningar né réttinda,
heldur þvert á móti biðu margir skaða af sem rakinn var til langrar stofnanavistunar af
þessu tagi (Margrét Margeirsdóttir, 2001).
Á Norðurlöndunum komu fram kenningar um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku
sem höfðu það að markmiði að frelsa fólk með þroskahömlun frá altækum stofnunum
og gera því kleift að lifa sem eðlilegustu lífi með sem mestri þátttöku í hinu hefðbundna
samfélagi. Þessu til grundvallar lágu þær hugmyndir að veita skyldi fötluðu fólki aðgang
að lífsskilyrðum og hlutverkum sem teldust félagslega viðurkennd eða eftirsóknarverð
(Barnes og Mercer, 2003).
Í Bandaríkjunum var það félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger (1985) sem þróaði
þessar kenningar áfram út frá hefðum félagsvísinda í byrjun áttunda áratugarins. Hann
byggði á því að í gegnum söguna hafi sú tilhneiging að aðgreina sig frá fólki sem sett er
í vanmetin hlutverk verið óaðskiljanlegur þáttur í fari manneskjunnar. Kenningar hans
grundvölluðust á því að til þess að vinna á móti þessari tilhneigingu þurfi að hjálpa fólki
að sjá félagslega vanmetna einstaklinga í jákvæðu ljósi. Hann lagði upp með það að þegar
vanmetið fólk öðlast velmetin félagsleg hlutverk fylgi í kjölfarið aðrir eftirsóknarverðir
hlutir.
Frá Bretlandi kemur eitt þekktasta félagslega sjónarhornið. Þetta sjónarhorn gengur
undir heitinu Breska félagslega líkanið um fötlun og má rekja til svokallaðrar UPIAS
(Union of the Physically Impaired against Segregation) yfirlýsingar þegar hreyfihamlað fólk
í Bretlandi tók sig saman, krafðist þess að það fengi að tala fyrir sig sjálft, og hafnaði
læknisfræðilegum skilgreiningum á fötlun. Í þessari róttæku yfirlýsingu er staðhæft að
það sé ekki skerðingin heldur samfélagið sem fatli fólk: „Fötlun er eitthvað sem kemur
til viðbótar líkamlegu skerðingunni og birtist í því hvernig við erum einangruð að
óþörfu og full þátttaka okkar í samfélaginu hindruð. Af þessum sökum er fatlað fólk
undirokaður hópur samfélagsins“ (Rannveig Traustadóttir, 2006).
Þetta sjónarhorn er róttækast allra félagslegra sjónarhorna um fötlun og mun
róttækara en það líkan sem hefur verið kennt við Norðurlönd. Hin norræna nálgun
sem stundum hefur verið kölluð „tengslalíkanið“ eða „tengslaskilningur“ á fötlun er
ekki eitthvað eitt sjónahorn, heldur skilningur á fötlun sem hefur ákveðin sameiginleg
einkenni þar sem hvorki er lögð ofuráhersla á að skerðingin búi einungis innra með
einstaklingnum, né að hana sé alfarið að finna í umhverfinu, heldur leggur það áherslu
á bæði umhverfislega og einstaklingsbundna þætti. Í fyrsta lagi er litið á fötlun sem
ákveðið misgengi á milli getu fatlaðs einstaklings og þeirra krafna sem samfélagið gerir
til hans (Traustadóttir og Kristiansen, 2004). Í öðru lagi er byggt á því að fötlun sé
aðstæðubundið fyrirbæri en það þýðir að þrátt fyrir að einstaklingar geti verið fatlaðir í
einum aðstæðum er ekki þar með sagt að hann sé fatlaður í öðrum aðstæðum (Tøssebro,
2004). Í þriðja lagi einkennist tengslaskilningurinn af því að fötlun er afstæð og það
sé undir því komið hver skilgreinir og hvaða forsendur eru notaðar til grundvallar
hverju sinni til að skilgreina fötlun. Þannig hefur til dæmis í gegnum tíðina ekki alltaf
verið notað sama greindarvísitölustig til að miða þroskahömlun við (Traustadóttir og
Kristiansen, 2004).
Hugmyndafræðin og hreyfingin um „sjálfstætt líf“ (independent living) nýtur nú vaxandi
fylgis meðal baráttusamtaka fatlaðs fólks og fræðimanna á þessu sviði enda vel til þess
fallin að uppfylla mannréttindi. Hún byggir á því að fatlað fólk skuli hafa sömu tækifæri
og aðrir, setur fram nýja túlkun eða skilning á hugtakinu „sjálfstæði“, og leggur upp
með að það séu fatlaðir einstaklingar sjálfir sem eigi að stjórna því með hvaða hætti
þjónustuþarfir þess eru uppfylltar (Morris, 2004). Þetta grundvallast á svokölluðum
tengslaskilningi á hugtakinu sjálfstæði þar sem það er skilgreint út frá þeirri forsendu
að við séum öll innbyrðis háð. Sjálfstæði felist þannig ekki í því að geta framvæmt allar
athafnir daglegs lífs upp á eigin spýtur heldur er sjálfstæði skapað með því að veita þá
þjónustu sem til þarf, þegar og á þann hátt sem hinn fatlaði einstaklingur kýs sjálfur.
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Sjónarhorn sem liggja til grundvallar sáttmála Sameinuðu þjóðanna
Þrátt fyrir að fatlað fólk eigi strangt til tekið sama tilkall og aðrir til þeirra mannréttinda
sem tryggð hafa verið í fyrri mannréttindasáttmálum, þá er það engu að síður ennþá
svipt þessum grundvallarréttindum og frelsi í reynd. Markmið hins nýja sáttmála
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (hér eftir „sáttmálinn“) er að tryggja
fötluðum einstaklingum sömu mannréttindi og aðrir njóta. Með sáttmálanum er horfið
frá gamaldags sjónarhorni velferðar og ölmusu og viðurkennt að fatlað fólk eru fyrst og
fremst einstaklingar sem eiga réttindi (Quinn og Degener, 2002).
Sáttmálinn hefur hvorki að geyma ný né sérstök mannréttindi fyrir fatlað fólk,
heldur útskýrir hann á nákvæman hátt hvað stjórnvöld þurfi að gera til þess að réttindi
þess teljist tryggð í raun og veru. Hann var samþykktur frá allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna árið 2006 og undirritaður fyrir Íslands hönd þann 30. mars 2007. Í ágúst 2011
hafa 149 lönd undirritað sáttmálann og 103 þjóðir fullgilt hann.
Sáttmálinn boðar nýtt mannréttindasjónarhorn á fötlun sem kristallast í
viðurkenningu á því að fatlaðir einstaklingar séu beinir þátttakendur í eigin réttarvernd
og réttindabaráttu og eigi að njóta sama réttar og aðrir í stað þess að vera ávallt gerðir
að viðfangsefni annarra eða álitnir félagslegt vandamál. Til þess þarf að tryggja fötluðu
fólki fullan aðgang að því grundvallarfrelsi sem flestum finnast sjálfsögð. Markmið
mannréttindasjónarhornsins er að skapa samfélög sem eru opin öllum, án aðgreiningar,
meta fjölbreytileika mannlífsins mikils og virða reisn og jafnrétti allra án mismununar.
Samkvæmt þessu sjónarhorni er manneskjan sjálf miðdepill allra þeirra ákvarðana
sem hafa áhrif á hana og það sem mestu máli skiptir er að „vandamálið“ er staðsett í
samfélaginu. Þannig stafa „vandamál“ fötlunar af vangetu stjórnvalda til að bregðast við
samfélagslega tilbúnum hindrunum og ólíkum þörfum fólks vegna skerðingar. Þar af
leiðandi hvílir sú skylda á stjórnvöldum að uppræta þessar hindranir til að tryggja fulla
virðingu fyrir mannlegri reisn og jöfnum rétti allra (Quinn og Degener, 2002). Þessi
nálgun er í samræmi við UPIAS yfirlýsinguna og byggir á sömu kröfum og hið breska
félagslega líkan um fötlun sem beinir sjónum sínum að umhverfislegum hindrunum sem
eru fatlandi (Thomas, 2004).
Samkvæmt Quinn og Degener (2002) er jafnrétti sú grunnstoð sem
mannréttindasjónarhornið byggir á en það nær ekki einungis yfir jafnan rétt, þar sem
jafn réttur er ekki nóg þegar kemur að því að taka mið af þeim aðstöðumun sem fólk
kann að búa við. Þröng túlkun getur leitt til þess að litið er framhjá ólíkum þörfum fólks.
Í jafnrétti felst þess vegna krafa um jöfn tækifæri. Það þýðir að vinna þarf markvisst
gegn kerfisbundinni mismunun á sviðum samgöngumála, félagslegra gæða, opinberrar
þjónustu og samskipta. Jafnframt þarf að tryggja fötluðu fólki bestu fáanlegu menntun
sem miðar að því að auka getu þess til að takast á hendur félagsleg ábyrgða- og
framleiðsluhlutverk í samfélaginu. Sú krafa byggir bæði á jöfnum rétti til samfélagslegrar
þátttöku og á hugmyndum Wolfensbergers um hvernig tryggja þurfi félagslega
vanmetnum hópum félagslega velmetin hlutverk í samfélaginu (Wolfensberger, 1984,
1985, 1998).
Mannréttindasjónarhornið leitast við að leiða fatlað fólk til frelsis í sínu daglega lífi, þar
sem kerfi félagslegrar verndar hafa allt of oft leitt fatlað fólk til ófrelsis og einangrunar.
Það byggir á virðingu fyrir mannlegri reisn allra manneskja óháð notagildi viðkomandi
fyrir samfélagið, og rökstyður með því rétt fatlaðs fólks til að njóta alls þess félagslega
stuðnings sem það kann að þurfa á að halda við að taka þátt í samfélaginu og ráðstafa
réttindum sínum (Quinn og Degener, 2002). Þetta sjónarhorn reisir stoðum undir kröfu
hreyfingarinnar um sjálfstætt líf um að veittur sé sá stuðningur sem gerir fötluðu fólki
kleift að öðlast raunverulegt sjálfstæði og stjórna eigin lífi. Grundvallarforsendan sem
liggur að baki jöfnum tækifærum er sú að hver einasta manneskja hafi eitthvað fram
að færa til mannkyns, og þess vegna beri að byggja upp samfélag án aðgreiningar sem
hefur það að lykilmarkmiði að virkja og efla vald einstaklingsins yfir sínu eigin lífi. Bent
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hefur verið á mikilvægi þeirrar staðreyndar að flest samfélög taka oft ekki alvarlega það
sjálfræði sem fatlað fólk nýtur lögum samkvæmt og algengt er að sjálfsákvörðunarréttur
þess í daglegu lífi er skertur (Quinn og Degener, 2002). Brynhildur G. Flóvenz (2004)
hefur einmitt bent á að margt fatlað fólk á Íslandi búi við þær aðstæður að vera sjálfráða
að lögum en fái ekki að nýta sér þann rétt í raun og veru, þar sem aðstandendur eða
starfsfólk taki allar ákvarðanir fyrir viðkomandi einstakling, sérstaklega ef hann er með
þroskahömlun.
Í sáttmálanum eru hugtökin „fötlun“ og „fatlað fólk“ ekki skilgreind á ákveðinn eða
tæmandi hátt. Í e-lið inngangsorða sáttmálans er þvert á móti viðurkennt að fötlun sé
hugtak sem sé breytingum undirorpið. Í 1. grein sáttmálans segir að undir hugtakið „fatlað
fólk“ falli, að minnsta kosti þeir, sem eru með einhvers konar skerðingu sem kemur í veg
fyrir virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli þegar víxlverkun verður
á milli skerðingarinnar og hindrana í umhverfinu . Með því að viðurkenna að „fötlun“
sé hugtak sem sætir sífelldri þróun og endurmati er verið að draga fram þá staðreynd
að samfélagsleg viðhorf sæti á sama hátt breytingum í tímans rás. Þess vegna var ekki
lagt upp með þrönga eða fasta skilgreiningu á hugtakinu, heldur gert ráð fyrir breytilegri
skýringu með breytilegri tíð og tíma. Þessi skilningur á fötlun leggur áherslu á mikilvægi
þeirra áhrifa sem samfélagsleg viðhorf á hverjum tíma og umhverfislegar hindranir
hafa á fatlað fólk þegar kemur að því að njóta mannréttinda. Þannig getur manneskja
í hjólastól átt í töluverðum erfiðleikum með að nota almenningssamgöngur eða að
fá vinnu, ekki vegna fötlunar sinnar, heldur vegna þess að umhverfislegar hindranir á
borð við óaðgengilegra strætisvagna eða vinnustaðar þar sem eru stigar en ekki lyftur,
hindrar aðgengi hennar (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Þessi skilningur er í samræmi
við Norræna tengslaskilninginn á fötlun sem einnig bendir á hversu aðstæðubundið
og afstætt fyrirbrigði fötlun er, og að fötlunin skapist í samspili milli einstaklingsins og
umhverfisins.
Almennar meginreglur sáttmálans birtast í 3. grein hans en þær eru sá grunnur sem
önnur ákvæði sáttmálans eru leidd af og ber að túlka til samræmis við. Um er að ræða
átta meginreglur sem allar endurspegla félagsleg sjónarhorn að meira eða minna leyti. Í
þeirri fyrstu er lagt upp með virðingu fyrir mannlegri reisn, sjálfræði og sjálfstæði, en í
því er meðal annars talið felast frelsi til að taka eigin ákvarðanir. Þetta er sami grunnur
og hreyfingin um sjálfstætt líf byggir á með því að endurskilgreina ríkjandi skilgreiningar
á sjálfstæði á þann hátt að tekið er tillit til mannlegs margbreytileika og sérstakra
aðstæðna fatlaðs fólks. Önnur meginreglan leggur bann við mismunun. Mismunun á
grundvelli fötlunar merkir samkvæmt 2. grein sáttmálans „aðgreiningu, útilokun eða
takmörkun af hvaða tagi sem er“ sakir fötlunar sem hefur þau áhrif að koma í veg fyrir
að fatlað fólk geti nýtt sér mannréttindi sín til jafns á við aðra við aðra á öllum sviðum
lífsins. Þá telst það jafnframt mismunun samkvæmt sáttmálanum ef fötluðu fólki er ekki
veitt svokölluð viðeigandi aðlögun (reasonable accommodation) sem felst í því að gerðar
eru breytingar eða sértakar ráðstafanir í tilteknu tilfelli til að mæta sérstökum þörfum
viðkomandi einstaklings vegna skerðingar hans, svo hann geti nýtt sér mannréttindi sín
til jafns við aðra. Samkvæmt þessu á fatlaður einstaklingur möguleika á að færa fram
rök fyrir því að ríkinu eða einkaaðilum beri að bregðast við með viðeigandi aðlögun til
að mæta tilteknum þörfum hans, að því gefnu að aðlögunin teljist ekki of íþyngjandi
eða umfram það sem eðlilegt getur talist. Þriðja og fjórða af meginreglum sáttmálans
mæla svo fyrir um fulla og áhrifaríka þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar og virðingu
fyrir fjölbreytileika á þann hátt að viðurkennt er að fatlað fólk sé eðlilegur hluti af
fjölbreytileika mannkyns. Því samrýmist það ekki mannréttindasjónarhorninu á fötlun
að álíta skerðingar sem galla eða afbrigðileika. Fimmta, sjötta og sjöunda meginreglan
fjalla svo um jöfn tækifæri, jafnrétti kynjanna og aðgengi, og loks fjallar sú áttunda um
sérstaka virðingu fyrir réttindum fatlaðra barna.
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Réttindi og skyldur samkvæmt sáttmálanum
Í 4. grein sáttmálans er fjallað um þær skyldur sem stjórnvöld gangast undir við
fullgildingu hans. Þar er lagt upp með að koma þurfi á löggjöf og aðgerðum innan
stjórnsýslunnar sem stuðla að mannréttindum fatlaðs fólks, auk þess sem það þarf að
afnema lög, reglur, venjur og starfshætti sem fela í sér mismunun. Til þess að þetta
verði að veruleika þarf að huga að réttindum fatlaðs fólks við alla stefnumótun og
áætlanagerð í samvinnu við þá sjálfa og hagsmunasamtök þeirra. Þar segir jafnframt að
vinna beri markvisst að breytingum sem tryggja að réttindi fatlaðs fólks séu virt bæði
hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Fjallað er um mikilvægi vitundarvakningar og
fræðslu í 8. grein sem ómissandi hlekk í því ferli, bæði til að brjóta upp staðalímyndir,
og til þess að fatlað fólk, jafnt sem ófatlað, þekki réttindi sín og skyldur. Þá er fjallað
um það í 31. grein sáttmálans að stjórnvöld skuldbindi sig til að safna viðeigandi
upplýsingum á borð við hagtölur og rannsóknargögn. Þær upplýsingar eiga síðan
bæði að nýtast í stefnumótun og framkvæmd í samræmi við efni sáttmálans, auk þess
sem þær eiga að nýtast við að meta hvernig stjórnvöldum miðar áfram við að efna
skuldbindningar sínar og leita uppi þær hindranir sem ryðja þarf úr vegi til að fatlað
fólki fái notið réttinda sinna. Um framkvæmd og eftirlit innanlands er svo fjallað í
33. grein þar sem gert er ráð fyrir einni, eða fleiri, miðstöðvum innan stjórnsýslunnar
(focal point) sem sjá um framkvæmd sáttmálans. Jafnframt þurfa stjórnvöld að skoða
þann kost að koma á samræmingarkerfi innan stjórnsýslunnar í því skyni að greiða
fyrir aðgerðum vegna framkvæmdar sáttmálans á ólíkum sviðum og ólíkum stigum.
Í mörgum tilfellum virka slík samræmingarkerfi sem milliliður á milli stjórnvalda
og þjóðbundinnar mannréttindastofnunar, eða milli stjórnvalda og einstaklinga og
hagsmunasamtaka þeirra. Loks þarf að koma á fót sjálfstæðu og óháðu eftirlitskerfi, til
dæmis þjóðbundinni mannréttindastofnun, í því skyni að greiða fyrir, vernda og fylgjast
með framkvæmd samningsins (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Tekið er fram í greininni
að borgaralegt samfélag, einkum fatlaðir einstaklingar og samtök sem fara með málefni
þeirra, skuli eiga hlut að og taka fullan þátt í öllu eftirlitsferlinu.
Þau skýru réttindi sem sáttmálinn kveður á um eru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jafn réttur að lögum án mismununar (5. grein),
réttur til aðgengis (9. grein),
réttur til lífs, frelsis og öryggis einstaklingsins (10. og 11. grein),
réttarstaða og gerhæfi til jafns við aðra (12. grein),
aðgengi að réttarkerfinu (13. grein),
frelsi og mannhelgi (14. grein),
frelsi frá pyndingum, misnotkun, ofbeldi og vanrækslu (15. og 16. grein),
virðing fyrir andlegri og líkamlegri friðhelgi (17. grein),
réttur til ferðafrelsis og ríkisfangs (18. grein),
réttur til að lifa sjálfstæðu lífi í samfélaginu án aðgreiningar (19. gr.),
ferðaþjónusta og ferlimál (20. grein),
tjáninga og skoðanafrelsi (21. grein),
virðing fyrir friðhelgi einkalífs (22. grein),
virðing fyrir heimilis- og fjölskyldulífi (23. grein),
réttur til menntunar á öllum skólastigum (24. grein),
réttur til heilsu og heilbrigðisþjónustu (25. grein),
réttur til hæfingar og endurhæfingar (26. grein),
réttur til atvinnu (27. grein),
réttur til viðunandi lífskjara (28. grein),
réttur til þátttöku í stjórnmála- og opinberu lífi (29. grein) og
réttur til þátttöku í íþróttum, tómstundum og menningarlífi (30. grein).
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Innan hverrar greinar fyrir sig er svo útlistað á nákvæmari hátt allar þær aðgerðir og
ráðstafanir sem stjórnvöld þurfa að grípa til svo að réttindi fatlaðs fólks teljist tryggð í raun
og veru. Fjallað er um hvernig jafnrétti þurfi að tryggja með því að setja jafnréttislöggjöf
sem bannar mismunun, en hér á landi er einungis að finna jafnréttislöggjöf sem bannar
mismunun á grundvelli kyns (lög nr. 10/2008). Þá þarf að setja lágmarkskröfur um
aðgengi að hinu efnislega umhverfi, samgöngum og upplýsingum, auk þess sem fylgjast
þarf með því að þær kröfur séu uppfylltar. Lögð er mikil áhersla á það að fatlað fólk sé
ekki svipt réttindum sínum með svo grófum hætti eins og lögræðissviptingar eru, heldur
beri þess í stað að veita þeim, sem þess þurfa, aðstoð við ákvarðanatöku, auk þess sem
laga þarf málsmeðferðir innan réttarkerfisins að þörfum fatlaðs fólks. Jafnframt þarf
að tryggja að fatlað fólk hafi tækifæri til að velja hvar og með hverjum það býr til jafns
við aðra, og njóta til þess margs konar aðstoðar sem gerir því kleift að lifa sjálfstæðu
lífi til jafns við aðra. Í því skyni er einnig mikilvægt að tryggja aðgang að ferðaþjónustu
þannig að fatlað fólk geti farið allra sinna ferða þá, þegar og þannig sem því hentar,
gegn viðráðanlegu gjaldi. Þá þarf að uppræta alla mismunun gagnvart fötluðu fólki
í málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum, og
tryggja að réttur þess til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu sé virtur. Gerð er sú
krafa að menntakerfið sé opið og án aðgreiningar á öllum skólastigum og að starfsfólk
og fagfólk innan skóla búi yfir þekkingu á mismunandi skerðingum, óhefðbundnum
kennsluaðferðum, kennslutækni og kennsluefni sem er ætlað að styðja fatlað fólk.
Jafnframt er gerð sú krafa að vinnumarkaðurinn sé opinn, og mismunun vegna fötlunar
sé bönnuð með lögum varðand öll mál sem tengjast störfum á borð við ráðningar- og
starfsskilyrði, starfsöryggi, starfsframa o.s.frv. Þá er í mörgum greinum ítrekaður réttur
fatlaðs fólks til þátttöku í samfélaginu, hvort sem það er á sviði stjórnmála, íþrótta,
tómstunda eða menningarmála. Til þess að það verði að veruleika reynir á að hafa
aðgengi og þjónustu sem mætir þörfum hvers og eins.

Ályktanir um áhrif sáttmálans á líf fatlaðs fólks hér á Íslandi
Ríkjandi skilningur á fötlun hefur löngum haft ákvarðandi áhrif á viðhorf til fatlaðs
fólks og hvernig komið er fram við fatlaða einstaklinga hvers samfélags. Undir hinu
læknisfræðilega sjónarhorni, sem lengi hefur verið ráðandi, er fatlað fólk álitið gallað
og vandamál fötlunar staðsett innra með einstaklingnum. Í framkvæmd hefur þetta
viðhorf leitt til þess að mannréttindi fatlaðs fólks hafa verið álitin minna virði en
mannréttindi annarra. Viðbrögð samfélagsins undir þessu sjónarhorni snúast því um
að breyta einstaklingnum, laga hann eða setja á stofnun, og þar með meina honum um
samfélagsþátttöku og upplifun á eðlilegu lífi til jafns við aðra. Með nýjum skilningi á
fötlun sem byggir á félagslegum sjónarhornum er hvorki lagt upp með að vandinn sé hjá
hinum fatlaða einstaklingi, né litið svo á að fötlun teljist galli eða frávik. Þvert á móti er
fötlun talin eðlilegur hluti af fjölbreytileika mannlífsins, og litið svo á að vandinn felist
öðru fremur í vangetu samfélagsins við að koma til móts við ólíkar þarfir fólks.
Mannréttindasjónarhornið á fötlun inniheldur öll helstu afbrigði hinna félagslegu
sjónarhorna og á því byggir hinn nýi mannréttindasáttmáli. Í heild má segja að meginefni
sáttmálans miði að því vinna gegn félagslegu vanmati og hinum ráðandi „galla“ skilningi
á fötlun, sem leitt hefur til útilokunar og útskúfunar, til þess að hægt sé að skapa samfélag
raunverulegs jafnréttis fatlaðs fólks á við aðra.
Ef horft er framhjá þróun mannréttindaverndar fatlaðs fólks og þeim sögulega
jarðvegi sem sáttmálinn reisir forsendur sínar á, er hætt við að menningarlegir
fordómar byrgi sýn varðandi túlkun og framkvæmd sáttmálans með þeim afleiðingum
að mannréttindi fatlaðs fólks verði fyrir borð borin. Glöggt dæmi um þetta er þýðing
sáttmálans, sem var þó endurskoðuð árið 2009, en í 19. grein sem fjallar um rétt til að lifa
sjálfstæðu lífi í samfélaginu er „residential and other community support services“ þýtt
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sem „vist á dvalarheimili og annars konar aðstoð“ (Velferðarráðuneytið, 2006). Þarna
sést hvernig þessi grein sáttmálans er túlkuð út frá ríkjandi menningarbundnu viðhorfi
um stofnanavistun fatlaðs fólks í stað þess að greinin sé túlkuð út frá sögulegu samhengi
og öðrum ákvæðum sáttmálans sem öll snúa að jafnrétti og samfélagsþátttöku.
Í skýrslu ríkisendurskoðunar (2010) kom fram að helstu veikleikar á fyrirkomulagi
ríkisins í þjónustu við fatlað fólk fælust í skorti á heildarstefnu fyrir málaflokkinn
þar sem meðal annars vantaði upp á að aðgerðir væru tímasettar og mælikvarðar
fyrir árangur skilgreindir. Sömuleiðis var þar gagnrýnt hvernig eftirlit með starfsemi
þjónustuaðila teldist ófullnægjandi, og bent á að fagleg starfsemi fylgdi ekki samræmdum
verklagsreglum.
Við yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga var lögum um málefni
fatlaðs fólks nr. 59/1992 breytt með lögum nr. 152/2010. Með breytingunni var bætt
við markmiðsgrein laganna á þann hátt að vísað er til hins nýja sáttmála og sagt að
taka skuli mið af honum við framkvæmd laganna. Þá segir í XIII. viðauka við lögin að
ráðherra skuli eigi síðar en 1. október 2011 leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar
um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks þar sem meðal annars skuli tímasettar
aðgerðir vegna lögfestingar á sáttmálanum.
Sáttmálinn tryggir aðkomu fatlaðs fólks í ríkara mæli að ákvarðanatöku og
stefnumótun heldur en áður hefur tíðkast, og hefur vilji stjórnvalda til að innleiða efni
hans í íslensk lög þegar verið sýndur í verki. Ljóst er að mikið verk er fyrir höndum þar
sem innleiða þarf efnisréttindi sáttmálans í íslensk lög og endurskoða jafnréttislöggjöf
með fleiri þætti í huga en kyn.
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Vilja Íslendingar harðari refsingar en dómarar
fyrir efnahagsbrot og kynferðisbrot gegn
börnum?
Helgi Gunnlaugsson

Viðhorfsmælingar sem byggja á símakönnunum hafa iðulega sýnt að Íslendingar telja
refsingar of vægar hér á landi. Rannsóknir sem byggja á fleiri aðferðum benda þó til
þess að afstaðan sé ekki jafn eindregin og símakannanir gefa til kynna. Í norrænni
rannsókn (Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Olaussen og Tham, 2010) á afstöðu borgaranna
til refsinga var byggt á nokkrum aðferðum. Í fyrsta lagi var settur saman hópur dómara
sem tók afstöðu til sjö afbrotamála út frá atvikslýsingu. Í öðru lagi póstkönnun þar
sem svarendur tóku afstöðu til sömu afbrotamála og dómararnir höfðu áður ákvarðað
refsingu í. Í þriðja lagi voru settir saman rýnihópar þar sem þátttakendur tóku afstöðu
til eins tiltekins afbrotamáls úr póstkönnuninni og ræddu ólík viðurlög áður en afstaða
þeirra var fengin fram. Í ljós kom að bæði svarendur í póstkönnuninni og þátttakendur í
rýnihópunum höfðu tilhneigingu til að vanmeta refsiákvarðanir dómara og völdu sjálfir
dóma sem að jafnaði voru vægari en dómaranna.
Í þessari grein verður gerð grein fyrir niðurstöðum rýnihópa sem tóku til umfjöllunar
tvö brot sem ekki voru tekin fyrir áður í rýnihópunum: Efnahagsbrot sem á sér stað í
banka og kynferðisbrot fullorðins karlmanns gegn stúlkubarni – hvort tveggja brot sem
margir telja að refsingar séu allt of vægar fyrir. Leitast var við, með hjálp símakönnunar,
að velja þátttakendur í rýnihópana eins og áður með ólíka afstöðu til refsinga. Jafnframt
var leitast við að velja tiltölulega jafnt hlutfall milli kynjanna og ólíkra aldurshópa.
Þátttakendur byrjuðu á að svara spurningalista sem áður hafði verið lagður fyrir (Helgi
Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010). Spurt var um afstöðu þátttakenda til
refsinga fyrir sjö alvarleg afbrot og hvað þeir héldu að væri líkleg dómsniðurstaða
hjá íslenskum dómstóli. Að því loknu tóku síðan þátttakendur sérstaklega fyrir tvö
brotanna; efnahagsbrotið eða kynferðisbrotið. Í kjölfar umræðna um ólík viðurlög
tóku þátttakendur síðan ákvörðun um tilhlýðilega refsingu. Breytist afstaða þátttakenda
eftir umræðurnar miðað við afstöðuna sem tekin var í spurningalistanum í upphafi
fundanna? Ef hún breytist verður afstaðan vægari eða harðari? Er afstaða þátttakenda
harðari en dómaranna? Í upphafi greinarinnar verður gerð grein fyrir fyrri rannsóknum
á málefninu áður en framkvæmd mælingarinnar sjálfrar er lýst. Að því loknu er greint frá
niðurstöðum rannsóknarinnar og endað á samantekt og mati á niðurstöðunum.

Fyrri rannsóknir
Árið 2010 birtust fyrstu niðurstöður víðtækrar rannsóknar á afstöðu almennings
og dómara til refsinga sem unnin var fyrir tilstuðlan Norræna sakfræðiráðsins á
Norðurlöndum (Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Olaussen og Tham, 2010). Niðurstöðurnar
vöktu mikla athygli (Helgi Gunnlaugsson, 2010) ekki síst vegna þess að þær virtust
ganga gegn fyrri rannsóknum sem hafa sýnt að afstaða almennings er harðari en dómara
(sjá t.d. Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þvert á móti kom fram í norrænu rannsókninni að
meirihluti svarenda virtist vanmeta refsiþyngd dómstóla og valdi sjálfur refsingar sem
voru vægari en dómaranna.
Fyrri mælingar á afstöðu borgaranna til refsinga hafa einkum stuðst við símakannanir
þar sem svarendur fá almennar spurningar um hvort refsingar séu of vægar eða ekki.
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Niðurstöður á Íslandi hafa sýnt að um þrír af hverjum fjórum Íslendingum telja í
símakönnunum refsingar of vægar og niðurstöður annars staðar á Norðurlöndum eru
ekki ósvipaðar (Balvig, o.fl., 2010). Að mati borgaranna eru dómstólar því of vægir ekki
síst í málum er tengjast kynferðisbrotum og öðrum ofbeldisbrotum. Með því að styðjast
við fleiri aðferðir en símakannanir sýndu niðurstöður norræna rannsóknahópsins aðra
mynd af afstöðu borgaranna. Ef þátttakendur fá nánari upplýsingar um málsatvik og
eru sjálfir látnir standa frammi fyrir tilteknum dómsmálum virðist afstaða svarenda
mýkjast. Afstaðan mældist hörðust í símakönnuninni, mildari í póstkönnun þar sem
svarendur fengu nánari upplýsingar um atvikslýsingu brotanna og viðurlögin, og vægust
í rýnihópum. Þar voru tiltekin mál brotin til mergjar með hjálp myndbands af leiknu
réttarhaldi og síðan voru umræður í hópunum um hvaða refsing væri tilhlýðileg í hverju
tilviki fyrir sig.
Í póstkönnuninni var sex alvarlegum brotamálum lýst og svarendur voru beðnir um
að dæma í þeim (Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010). Afbrotin voru
heimilisofbeldi, fíkniefnasmygl, rán, nauðgun, fjárdráttur og götuofbeldi. Í rýnihópunum
voru fjögur þessara mála tekin til nánari skoðunar með myndbandi af réttarhaldinu
og umræðum. Þetta voru fíkniefnasmyglið, vopnaða ránið, nauðgunarmálið og
götuofbeldið. Í nær öllum málunum sex höfðu dómararnir dæmt brotamanninn í
óskilorðsbundið fangelsi.
Niðurstöðurnar voru skýrar. Í öllum málunum fjórum í rýnihópunum höfðu
þátttakendur tilhneigingu til að vanmeta refsiþyngd dómstóla (Ágústa Edda Björnsdóttir
og Helgi Gunnlaugsson, 2010). Dómstólarnir voru álitnir vægari en þeir eru samkvæmt
mati dómarahópsins. Óskilorðsbundin fangelsisrefsing var niðurstaða dómaranna í
öllum málunum fjórum. Í byrjun fundanna voru einungis á bilinu 40-56% þátttakenda
sammála því mati og höfðu jafnframt tilhneigingu til að velja styttri fangelsisrefsingar
en dómararnir. Eftir sýningu myndarinnar af réttarhaldinu dró úr refsihörku
þátttakenda og enn frekar eftir umræðurnar í hópunum um tilhlýðilegar refsingar. Í
stað fangelsisvistar völdu þátttakendur í ríkari mæli aðrar mildari tegundir refsinga eins
og skilorðsbindingu, miskabætur til þolanda og meðferð brotamanns. Athyglisvert var
að umræðurnar í hópunum breyttu afstöðu þátttakenda meira en sýning myndarinnar
af réttarhaldinu. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að upplýsingagjöf, aukin nálægð
og líkindi við raunveruleg málsatvik og málsaðila, auk umræðna um málið, dragi úr
refsigleði almennings. Ekki sé því sjálfgefið að borgararnir líti á harðari viðurlög í formi
lengri fangelsisrefsingar sem lausn á afbrotavandanum. Í umræðunum kom fram sú
skoðun að nýta megi fleiri leiðir í ríkari mæli en gert er nú.
Sú spurning vaknar hvort niðurstöðurnar eigi við um fleiri afbrot en eingöngu þessi
fjögur sem tekin voru fyrir í rýnihópunum árið 2010. Hvað með afstöðu almennings
til efnahagsbrota? Við fall bankakerfisins vöknuðu ýmsar grunsemdir um stórfelld
auðgunarbrot og embætti sérstaks saksóknara hefur m.a. verið sett á stofn. Er refsimat
almennings vægara en dómara þegar kemur að fjárdrætti í banka? Kynferðisbrot gegn
börnum hafa sömuleiðis mikið verið í umræðunni á Íslandi á undanförnum misserum.
Fram kom t.d. í leiðara eins dagblaðsins í kjölfar norrænu niðurstaðnanna í fyrra (Ólafur
Þ. Stephensen, 2010) að afstaða almennings væri án vafa harðari en dómara þegar kemur
að kynferðisbrotum gegn börnum. Er það svo?
Hér á eftir verður leitast við að svara spurningum af þessu tagi. Dómarahópurinn
hafði einnig tekið afstöðu til tveggja mála sem ekki voru með í rýnihópunum í fyrra;
fjárdrætti í banka og kynferðisbroti gegn barni. Settir voru saman nýir rýnihópar sem
tóku til umfjöllunar þessi mál. Breytist afstaðan eftir umræður frá þeirri afstöðu sem
tekin var í spurningalistanum? Er afstaða almennings vægari en dómara að því leyti
að færri þátttakendur velja óskilorðsbundna fangelsisvist en dómararnir? Hvað með
refsilengdina? Eru líkur á því að myndbrot af leiknum réttarhöldum hafi meiri áhrif á
þátttakendur en eingöngu umræður um málið?
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Framkvæmd, gögn og aðferð
Félagsvísindastofnun HÍ setti saman hópa af fólki á aldrinum 18 til 74 ára í alls sex
rýnihópa dagana 30. og 31. maí 2011. Umræðurnar í hverjum hópi stóðu yfir í um
eina og hálfa klukkustund og voru þátttakendur leystir út með gjafabréfi í Smáralind að
þeim loknum. Allar umræður voru hljóðritaðar og þær síðan afritaðar fyrir úrvinnslu.
Uppbygging fundanna og málanna var með svipuðu sniði og áður að því undanskildu að
ekki var sýnt myndband af leiknum réttarhöldum. Þátttakendur byrjuðu á því að svara
sama spurningalista og notaður var í póstkönnuninni þar sem fjárdráttur í banka var
einnig með eins og áður. Til viðbótar var nú bætt við málinu er tengdist kynferðisbroti
gegn barni sem ekki var með í upprunalega listanum. Að því loknu voru umræður um
eitt mál, annað hvort fjárdráttinn eða kynferðisbrotið, áður en þátttakendur svöruðu
aftur til um málið og tilhlýðilega refsingu.
Boðað var í hópana með því að hringja í tilviljunarúrtak úr þjóðskrá meðal fólks á
aldrinum 18-74 ára á höfuðborgarsvæðinu. Val á þátttakendum byggðist á spurningum
um menntun, starf og afstöðu þeirra til tveggja staðhæfinga um afbrot og refsingar.
Skilyrði um menntun voru þau að þátttakendur máttu ekki hafa stundað nám í tengslum
við lögfræði, sálfræði, fjölmiðla eða lögreglustörf til að koma í veg fyrir að viðkomandi
yrði leiðandi í umræðunum. Auk þess máttu þátttakendur ekki hafa starfað við fjölmiðla,
auglýsingagerð, markaðsrannsóknir, dómstóla eða í lögreglunni. Þá voru þátttakendur
spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála fullyrðingunum: „að vera í fangelsi
er næstum eins og að búa á hóteli, fangarnir hafa það alltof gott“ og „ég er almennt
hlynnt(ur) því að afbrotamenn hljóti lengri fangelsisdóma“. Leitast var við að velja saman
einstaklinga með ólíka afstöðu til framangreindra spurninga og var þeim raðað í þrjá
aldurshópa með eins jafnri dreifingu í aldri og eins jöfnu hlutfalli kynjanna í hópunum og
kostur var. Tveir rýnihópafundir voru haldnir í hverjum aldurshópi og voru þátttakendur
alls 47. Þátttakendur eru of fáir til að hægt sé að álykta að þeir endurspegli þýðið með
marktækum hætti. Þó má benda á að svör þátttakenda í rýnihópunum í mælingunni
árið 2010 samsvöruðu vel þeim svörum sem fram komu í póstkönnuninni 2009 sem
byggði á mun stærra úrtaki. Niðurstöðurnar ættu því að gefa ákveðnar vísbendingar sem
áhugavert væri að kanna frekar í stærri megindlegri mælingu. Þátttakendur skiptust með
eftirfarandi hætti eftir kyni og aldri. Eins og sjá má hallar talsvert á karla sem hafa verður
í huga við túlkun niðurstaðnanna.
Fólk á aldrinum 18-29 ára. Alls 14 einstaklingar, 10 konur og 4 karlar.
Fólk á aldrinum 30-49 ára. Alls 20 einstaklingar, 14 konur og 6 karlar.
Fólk á aldrinum 50-74 ára. Alls 13 einstaklingar, 8 konur og 5 karlar.

Rýnihópafundirnir hófust á því að þátttakendur fengu 20-25 mínútur til að svara
spurningalista. Hér var um sama lista að ræða og sendur var út í póstkönnuninni haustið
2009 að viðbættu málinu er varðaði kynferðisbrot gegn barni. Í spurningalistanum var
því sjö ólíkum afbrotamálum lýst og þátttakendur beðnir um að dæma í þeim. Málin
voru eftirfarandi: heimilisofbeldi, fíkniefnasmygl, rán, nauðgun, fjárdráttur, líkamsárás
og nú kynferðisbrot gegn stúlkubarni. Í öllum málunum var um fyrsta brot sakbornings
að ræða og sekt hans var ljós. Þátttakendur byrjuðu á að lesa stutt yfirlit refsileiða og
dæmdu síðan í hverju málanna út frá þremur mismunandi forsendum. Í fyrsta lagi eins
og þeir teldu að dómstólar myndu dæma, í öðru lagi eins og þeir sjálfir myndu dæma
og að síðustu eins og þeir héldu að Íslendingar almennt myndu dæma. Hér verður
afstaða þátttakenda til þess hvort þeir telji að dómstólar muni dæma viðkomandi í
óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða ekki tekin til skoðunar. Sérstaklega verður
afstaðan skoðuð fyrir og eftir umræður og lengd refsinga. Auk þess verður athuguð
afstaða þátttakenda til þess hvort þeir sjálfir myndu velja óskilorðsbundið fangelsi eða
ekki bæði fyrir og eftir umræður.
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Þátttakendur gátu valið um óskilorðsbundið fangelsi, skilorðsbundna refsingu, sekt,
sáttaumleitan, samfélagsþjónustu, rafrænt eftirlit, meðferð og miskabætur til fórnarlambs.
Þátttakendur gátu einnig ákvarðað tímalengd refsingar þegar það átti við. Velja mátti eina
eða tvær refsileiðir fyrir hvert mál. Þannig gat refsing brotamannanna til dæmis orðið
skilorðsbundinn dómur og samfélagsþjónusta eða óskilorðsbundið fangelsi og sekt.
Þátttakendur gátu síðan valið á milli mismunandi möguleika hvað varðar tímalengd og
greiðslufjárhæðir fyrir hverja refsileið. Samdar voru skriflegar lýsingar á refsileiðunum
sem þátttakendur lásu yfir áður en þeir dæmdu í málunum sjö með svipuðu sniði og gert
var í póstlistakönnuninni.
Þegar þátttakendur höfðu svarað spurningalistanum settu þeir hann í umslag og
skiluðu í lokaðan kassa (Listi 1 fyrir umræður). Að því loknu hófust umræður. Umræðurnar
beindust annars vegar að efnahagsbrotamáli og hins vegar að kynferðisbrotamáli gegn
barni en bæði þessi mál voru í spurningalistanum. Málin voru tekin fyrir einu sinni
í hverjum aldurshóp, alls þrisvar hvort mál. Byrjað var á því að ræða hvort og þá
hvaða refsingu þátttakendur teldu tilhlýðilega í ljósi þeirra upplýsinga sem fram komu
í spurningalistanum. Einnig var rætt hvort ástæður glæpsins skiptu máli við ákvörðun
refsingar og eins hvort og þá hvaða skilaboð refsingin ætti að senda út í samfélagið. Í
framhaldinu var svo rætt um kosti og galla ólíkra refsileiða og hvers vegna sumar ættu
við í tengslum við þann glæp sem var til umræðu og aðrar ekki.
Að umræðum loknum svöruðu þátttakendur öðrum spurningalista þar sem þeir
dæmdu aðeins í málinu sem var til umfjöllunar. Að því loknu settu þátttakendur
spurningalistann í umslag og skiluðu í lokaðan kassa (Listi 2 eftir umræður). Þá tóku
við stuttar umræður um hvort dómur þátttakenda hefði breyst eftir að hafa tekið þátt
í umræðum um afbrotið og refsileiðir frá ýmsum sjónarhornum. Umræðunum var svo
lokið á því að þátttakendur voru beðnir um setja sig í spor kviðdómara sem ættu að
komast að sameiginlegri niðurstöðu um dóm í málinu. Hér fyrir neðan fylgja lýsingar á
málsatvikum málanna tveggja sem þátttakendur í rýnihópunum tóku fyrir á fundunum.
Hvaða refsingu telur þú að dómstólar muni kveða upp? Hver finnst þér sjálfum/ri
að refsingin ætti að vera? Hér verður fyrst og fremst skoðað hvort þátttakendur velja
óskilorðsbundna refsingu eða aðrar tegundir refsinga sem ekki fela í sér vist í fangelsi.

Málsatvik - kynferðisbrot gegn barni
Árið 2001 fór Daníel að vera með konu sem bjó ein ásamt 10 ára dóttur sinni,
Línu. Daníel heimsótti konuna nokkrum sinnum fyrstu mánuðina en fluttist svo
inn til hennar. Í framhaldinu þróaðist gott samband milli Daníels og Línu.
Dag einn bað konan Daníel um að gæta Línu á meðan hún færi í bæinn með
nokkrum vinkonum. Þegar Daníel var að koma Línu í háttinn, kyssti hann hana.
Línu fannst skemmtilegt að kyssa og þau fóru að kyssa hvort annað, fyrst á
munninn og síðan á aðra staði. Daníel stakk upp á því að þau klæddu sig úr og
héldu svo áfram að kyssast. Lína kyssti getnaðarlim Daníels nokkrum sinnum og
hann kyssti kynfæri hennar. Að lokum nennti Lína ekki að kyssast meira og þau
hættu.
Nokkrum mánuðum seinna tilkynnti konan Daníel að hún væri farin að hitta
annan mann. Hún sleit af þeim sökum sambandinu við Daníel. Daníel gaf
konunni til kynna að hann vildi gjarnan halda áfram að hitta Línu og bauðst til að
passa hana. Konunni leist vel á þá hugmynd.
Á næstu tveimur árum passaði Daníel Línu u.þ.b. einu sinni í mánuði. Á þessum
tíma þróaðist sterkt kynferðislegt samband milli þeirra tveggja. Hann snerti
kynfæri stúlkunnar og hún snerti og saug getnaðarlim hans. Daníel beitti Línu
aldrei líkamlegu ofbeldi eða hótunum eða reyndi á annan hátt að þvinga hana til
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þessara kynferðisathafna. Hann gaf henni hins vegar stundum ís eða bauð henni
í bíó ef hún var viljug til að taka þátt í athöfninni.
Þegar Lína var orðin 12 ára hætti Daníel að passa hana. Hún heimsótti hann samt
af og til, annaðhvort til þess að fá peninga að láni eða til þess að flýja móðurina
sem henni samdi illa við. Kynlífsathafnirnar héldu áfram í nokkur skipti meðan á
þessum heimsóknum stóð.
Stuttu fyrir 14 ára afmælisdag Línu, stakk Daníel upp á að þau hefðu samfarir.
Hún neitaði í fyrstu en lét svo til leiðast. Næsta eina og hálfa árið hittust þau 6-8
sinnum. Þegar þau hittust höfðu þau stundum samfarir en ekki alltaf.
Þegar Lína var orðin 15 ára trúði hún vinkonu sinni fyrir því sem gerst hafði milli
hennar og Daníels. Vinkonan ákveður að kæra Daníel til lögreglu. Daníel brotnar
saman við yfirheyrslurnar og játar að hafa átt í kynferðislegu sambandi við Línu.
Daníel var 40 ára gamall þegar hann byrjaði að búa með Línu og móður hennar.
Hann ólst upp í sveitafélagi úti á landi við eðlilegar fjölskylduaðstæður. Hann er í
fastri vel launaðri vinnu og hefur eignast nýja kærustu sem hann er ánægður með
og hún með hann. Daníel hefur ekki áður hlotið dóm.

Málsatvik - fjárdráttur í banka
Elsa er 39 ára gömul og hefur starfað í stórum banka í 15 ár. Hún er
viðskiptafræðimenntuð og hefur á síðustu árum notið mikils trausts sem góður
starfsmaður. Hún hefur sinnt stjórnunarstörfum innan bankans og á síðustu 10
árum veitt viðskiptavinum bankans ráðgjöf. Störf hennar hafa einkum beinst að
eldri viðskiptavinum sem eiga töluverðar eignir. Margir þeirra sem hún hefur veitt
ráðgjöf hafa í gegnum árin orðið góðir kunningjar Elsu og bera þess vegna mikið
traust til hennar og þeirrar ráðgjafar sem hún veitir.
Á tveggja ára tímabili frá maí 2006 til júní 2008 hefur Elsa brugðist trausti bankans
og stofnað 13 falska reikninga. Af þessum reikningum hefur hún tekið út næstum
300 milljónir króna. Peningana hefur hún notað til að fjárfesta í hlutabréfum.
Þessar hreyfingar hefur hún framkvæmt í gegnum annan banka. Tap bankans
nemur u.þ.b. 60 milljónum króna, þar sem ekki varð tap af öllum hlutabréfunum.
Elsa hefur sem persónulegur ráðgjafi Erlu Njálsdóttur (82 ára) stundað grófan
fjárdrátt þar sem hún hefur sjö sinnum á tímabilinu frá því í janúar 2001 til maí
2003 tekið rúmar fimm milljónir króna út af reikningi hennar til eigin nota.
Þar að auki hefur hún sem persónulegur ráðgjafi félagsráðgjafans Kristínar
Pétursdóttur stundað fjárdrátt þar sem hún hefur tólf sinnum á tímabilinu frá
því í ágúst 2003 til október 2005 tekið u.þ.b. fjórar milljónir króna út af reikningi
hennar til eigin nota.
Að endingu hefur hún á tímabilinu frá maí 2005 til maí 2008 fimm sinnum tekið
út af mismunandi bankareikningum viðskiptavina til eigin nota og nema þessar
upphæðir allt að 500 þúsund krónum. Þessar upphæðir átti að setja inn á sérstaka
kostnaðarreikninga bankans.
Elsa hefur ekki áður hlotið dóm. Hún býr við góðar persónulegar aðstæður, hefur
búið með eiginmanni sínum í 18 ár ásamt þremur börnum í eigin húsi í Garðabæ.
Hún er við góða heilsu og á ekki við vímuefnavanda að stríða.
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Niðurstöður – fjárdráttur í banka
Dómarahópurinn íslenski dæmdi brotamanninn í fjárdrættinum til 3ja ára
óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Eins og sést á mynd 1 töldu fyrir umræðurnar
einungis innan við 40 prósent þátttakenda að dómstólar myndu dæma viðkomandi til
slíkrar fangelsisrefsingar en yfir 60 prósent töldu að vægari refsing yrði úrskurðuð af
dómurum. Tæplega helmingur þátttakenda vildi hins vegar sjálfur dæma gerandann í
fangelsisvist og taldi sig því beita harðari viðurlögum en dómstólar. Af þeim hópi vildi
rúmur helmingur dæma viðkomandi í svipaða refsilengd eða styttri en dómararnir en
tæpur helmingur vildi sjá lengri vist í fangelsi eins og fram kemur í töflu 1. Tæpur
fjórðungur allra þátttakenda vildi því fyrir umræðurnar að brotamaðurinn fengi lengri
refsivist í fangelsi en dómarahópurinn.
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Hvaða refsingu telur þú að dómstóll muni kveða upp?
Hver finnst þér sjálfum/ri að refsingin ætti að vera?

Mynd 1. Hlutfall þátttakenda sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist
í tengslum við fjárdrátt í banka

Umræðurnar um efnahagsbrotið í hópunum virðast síðan hafa ýtt undir refsigleði
þátttakenda. Á mynd 1 sést að yfir 60 prósent álitu nú að dómstólar myndu dæma
viðkomandi brotamann í fangelsisvist en heldur fleiri vildu sjálfir sjá gerandann í
fangelsi eða 65 prósent. Lengd refsitímans sem þátttakendur völdu jókst sömuleiðis. Af
þeim hópi sem dæmdi viðkomandi í fangelsi vildu fleiri þátttakendur svipaða eða lengri
refsivist en dómararnir eins og fram kemur í töflu 1. Rúmur fjórðungur þátttakenda vildi
þá sjá lengri fangavist en dómararnir.
Þátttakendur eru þó enn á því að dómstólar séu vægari en þeir sjálfir eru. Eftir
umræðurnar telja tæplega 40% þátttakenda að dómstólar muni ekki dæma brotamanninn
til fangelsisvistar og því ljóst að þeir vanmeta refsiþyngd dómstóla.
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Tafla 1. Hver finnst þér sjálfum/ri að refsingin ætti að vera?
Fjárdráttur í banka
Fyrir umræður
12
1
1
4
5
23

Ekki frelsissvipting
Fangelsi, skemur en 1 ár
Fangelsi, 1-2 ár
Fangelsi, 2-3 ár: Niðurstaða dómara
Fangelsi, 3 ár eða lengur
Þátttakendur alls:

Eftir umræður
8
0
2
7
6
23

Niðurstöður - kynferðisbrot gegn barni
Dómarahópurinn dæmdi gerandann í kynferðisbrotinu gagnvart stúlkubarninu til
18 mánaða vistar í fangelsi. Eins og fram kemur á mynd 2 töldu um það bil tveir af
hverjum þremur fyrir umræðurnar að dómstólar myndu dæma viðkomandi í fangelsi en
um þriðjungur að dómurinn myndi fela í sér vægari viðurlög en vist í fangelsi. Tæp 80
prósent þátttakenda vildu sjálfir sjá viðkomandi brotamann í fangelsi. Langflestir þeirra
vildu dæma viðkomandi til lengri fangelsisrefsingar en dómararnir ákváðu eða í 2ja ára
fangelsi eða lengur eins og fram kemur í töflu 2. Í heildina vildu alls tveir af hverjum
þremur þátttakendum fyrir umræðurnar dæma brotamanninn til lengri refsivistar en
dómararnir. Tæplega helmingur allra þátttakenda vildi þá sjá brotamanninn í fangelsi í
fimm ár eða lengur.
Eftir umræðurnar töldu heldur fleiri, eða um þrír af hverjum fjórum, að dómstólar
myndu dæma viðkomandi til vistar í fangelsi eins og fram kemur á mynd 2. En nú
bregður svo við að aðeins færri vildu sjálfir sjá refsingu af því tagi eða um 70 prósent
í stað um 80 prósenta fyrir umræðurnar. Umræðurnar virðast því hafa ýtt undir þá
afstöðu að dómstólar myndu taka harðar á brotinu um leið og aðeins færri vildu sjálfir
sjá viðkomandi fara í fangelsi fyrir brotið en fyrir umræðurnar. Sömuleiðis dró aðeins úr
refsilengd eins og fram kemur í töflu 2. Rúmur helmingur allra þátttakenda vildi þó sjá
lengri fangelsisvist en dómararnir, þar af langflestir í fimm ár eða lengur.
Eins og áður er þó ljóst að þátttakendur vanmeta dómstólana. Um það bil þriðjungur
þátttakenda áleit fyrir umræðurnar að dómarar myndu ekki dæma viðkomandi í fangelsi
en heldur færri eða um fjórðungur eftir þær.
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Mynd 2. Hlutfall þátttakenda sem valdi óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í
tengslum við kynferðisbrot gegn barni
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Tafla 2. Hver finnst þér sjálfum/ri að refsingin ætti að vera?

Kynferðisbrot gegn barni
Fyrir umræður
5
1
2
5
11
24

Ekki frelsissvipting
Fangelsi, skemur en 1 ár
Fangelsi, 1-2 ár: Niðurstaða dómara
Fangelsi, 2-5 ár
Fangelsi, 5 ár eða lengur
Þátttakendur alls:

Eftir umræður
7
4
2
10
23

Samantekt og umræða
Hér á undan hefur verið greint frá niðurstöðum sex rýnihópa sem settir voru saman
á höfuðborgarsvæðinu í lok maí á þessu ári. Til umfjöllunar voru tvö brot sem
vörðuðu fjárdrátt í banka og kynferðisbrot gegn barni. Niðurstöðurnar eru nokkuð
skýrar. Dómararnir höfðu áður dæmt báða brotamennina til óskilorðsbundinnar
fangelsisrefsingar. Stór hluti þátttakenda taldi þó að brotamennirnir myndu ekki hljóta
refsingu af því tagi hjá íslenskum dómstólum. Vanmatið var meira í efnahagsbrotamálinu
þar sem aðeins tæplega 40 prósent þátttakenda álitu að dómstólar myndu dæma
viðkomandi í fangelsisvist fyrir umræðurnar. Tæplega 70 prósent álitu hins vegar að
kynferðisbrotamaðurinn hlyti sömu örlög í dómskerfinu. Eftir umræðurnar voru heldur
fleiri sem töldu dómstóla dæma viðkomandi í fangelsi og var aukningin talsvert meiri í
fjármunabrotinu.
Varðandi mat þátttakendanna sjálfra jókst refsigleði talsvert eftir umræðurnar
í efnahagsbrotinu eða úr tæpum helming sem vildi sjá brotamanninn í fangelsi fyrir
umræðurnar í um 65 prósent eftir þær. Í kynferðisbrotamálinu dró aðeins úr fjölda
þeirra sem vildu sjá brotamanninn í fangelsi eða úr 79 prósentum fyrir umræðurnar
í 70 prósent eftir umræðurnar. Jafnframt dró aðeins úr refsilengdinni. Þó er ljóst að
stór hluti þátttakenda vildi sjá lengri fangelsisdóm en dómarahópurinn sér í lagi fyrir
kynferðisbrotið. Eftir umræðurnar vildi um fjórðungur þátttakenda lengri fangelsisdóm
í fjárdráttarmálinu en dómararnir en rúmur helmingur í kynferðisbrotamálinu.
Athyglisvert er að yfir 40 prósent þátttakenda vildi dæma brotamanninn í
kynferðisbrotamálinu til fimm ára vistar í fangelsi sem er langt fyrir ofan það sem
dómarahópurinn dæmdi, eða í 18 mánuði. Einnig er athyglisvert að sjá hversu afstaða
þátttakenda virðist skiptast í tvö ólík horn. Í báðum málunum vill um þriðjungur
þátttakenda ekki dæma brotamennina til fangelsisvistar. Stór hluti vill svo dæma þá
til langrar refsivistar; tæpur helmingur dæmir kynferðisbrotamanninn til fimm ára
eða lengur og um fjórðungur gerandann í efnahagsbrotinu til 3ja ára eða lengur. Þessi
tvískipting bendir til djúpstæðs ágreinings meðal þátttakenda um hvað beri að gera í
málum af þessu tagi.
Niðurstöðurnar frá rýnihópunum í fyrra sýndu eins og nú að þátttakendur hafa
tilhneigingu til að vanmeta refsiþyngd dómstóla. Færri telja dómstóla dæma brotamenn
í fangelsi en niðurstaða dómarahópsins gaf til kynna bæði fyrir og eftir umræður.
Umræðurnar núna ýttu þó undir það mat þátttakenda að dómstólar myndu dæma harðar
en þeir fyrst hugðu. Niðurstaðan í fyrri rannsókn (Ágústa Edda Björnsdóttir og Helgi
Gunnlaugsson, 2010) var þveröfug; umræðurnar leiddu að jafnaði til þeirrar afstöðu að
dómararnir myndu dæma vægar í málinu.
Spurningin sem vaknar er hvað veldur muninum frá niðurstöðunum í fyrri
rannsókninni? Þá var myndbrot sýnt af leiknum réttarhöldum af því máli sem til
umfjöllunar var í rýnihópunum. Ekkert myndband var sýnt að þessu sinni. Líkindin við
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raunverulegt mál verða líkast til meiri ef þátttakendur verða vitni að réttarhaldinu og
fylgjast með aðilum málsins gera grein fyrir afstöðu sinni. Mögulega dregur nálægðin
við aðila málsins úr refsigleði þátttakenda og samúð með gerandanum verður meiri.
Það sem mælir þó á móti myndbandsáhrifunum er að refsigleði þátttakenda minnkaði
mest eftir umræðurnar og minna strax eftir sýningu myndbrotsins. Samt má telja líklegt
að myndbandið hafi einnig haft áhrif í umræðunum sjálfum þó þau hafi ekki birst strax
eftir sýningu myndbrotsins.
Líklegri skýring á muninum á niðurstöðunum núna og í fyrra liggur væntanlega í
eðli málanna sjálfra sem til umfjöllunar voru. Kynferðisbrot gegn börnum eru brot
sem margir telja dómstólana taka of vægt á (Svala Ólafsdóttir, 2009). Ljóst er að margir
þátttakendur vilja sjá talsvert lengri refsingar en dómarahópurinn. Eftir umræðurnar
vildi tæplega helmingur allra þátttakenda í kynferðisbrotamálinu dæma brotamanninn
til fimm ára eða lengur í fangelsi meðan dómarahópurinn dæmdi viðkomandi til 18
mánaða fangelsisvistar.
Sama er upp á teningnum varðandi fjárdráttinn í banka þó munurinn sé ekki eins sláandi
og í kynferðisbrotamálinu. Refsiþyngd jókst þó eftir umræðurnar í efnahagsbrotinu en
aðeins dró úr refsiþyngd eftir umræðurnar um kynferðisbrotið. Stór hluti þátttakenda
í efnahagsbrotinu er á svipuðu róli eftir umræðurnar og dómarahópurinn með 3ja ára
fangelsisvist en um þriðjungur vildi ekki dæma gerandann til frelsisskerðingar.
Í heildina er ljóst að stór hluti þátttakenda vill sjá lengri fangelsisrefsingar en
dómarahópurinn sér í lagi fyrir kynferðisbrotið gegn barninu. Þó kemur það skýrt fram
að mikil gjá er í afstöðu þátttakenda í báðum málunum. Stór hópur er fylgjandi löngum
fangelsisrefsingum meðan annar stór hópur er fylgjandi vægari refsingum sem ekki fela
í sér vist í fangelsi. Ágreiningur um refsipólitík er því klárlega til staðar. Ekki er þó hægt
að alhæfa út frá þessum niðurstöðum á heildarþýði almennings á höfuðborgarsvæðinu.
Til þess er úrtakið of lítið auk þess sem talsvert hallar á karla. Samt má geta þess eins
og fram kom hér að framan að svör rýnihópanna í fyrra voru ekki ósvipuð niðurstöðum
póstkönnunarinnar sem byggði á stóru úrtaki. Einhverjar vísbendingar ættu því
niðurstöðurnar að gefa sem fróðlegt væri að rannsaka frekar.
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Líðan, heilsa og vinnutengd viðhorf starfsfólks
sveitarfélaga
Hjördís Sigursteinsdóttir

Fall íslensku bankanna á haustmánuðum 2008 hefur haft veruleg áhrif á rekstur
sveitarfélaga á Íslandi og gerir enn. Sveitarfélögin hafa það megin hlutverk að veita íbúum
þjónustu sem ýmist er lögbundin eða þess eðlis að erfitt er að skera niður eða leggja af
þótt rekstrarforsendur bresti. Grunnskólar, leikskólar og félagsþjónusta sveitarfélaga er
dæmi um slíka þjónustu hjá sveitarfélögunum. Þetta gerir það að verkum að sveigjanleiki
í starfsemi sveitarfélaga verður minni fyrir vikið (Samband íslenskra sveitarfélaga,
2011b). Í mörgum sveitarfélögum, sérstaklega í minni sveitarfélögum og sveitarfélögum
á landsbyggðinni, eru sveitarfélögin sjálf stærsti vinnuveitandinn á svæðinu. Árið 2010
störfuðu um 23.500 manns hjá sveitarfélögunum sem þýðir að um 14% starfandi fólks
á Íslandi starfar hjá sveitarfélögunum. Launakostnaður er stærsti einstaki útgjaldaliður
sveitarfélaganna og um 60% af tekjum þeirra fara í laun og launatengd gjöld (Samband
íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Til þess að mæta erfiðu rekstrarumhverfi hafa sveitarfélögin
m.a. dregið úr framkvæmdum, endurskipulagt störf og lækkað launakostnað með því
að skera niður yfirvinnu, ráða ekki í störf sem losna og jafnvel sagt upp starfsfólki
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011a).
Í þessari grein verður fjallað um starfsöryggi, álag í starfi, ánægju með vinnuna,
viðhorf til vinnustaðarins og veikindafjarveru. Markmið rannsóknarinnar er að kanna
yfir lengri tíma hvort starfsumhverfi sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga hafi sömu
áhrif á líðan og heilsu starfsfólks eftir því hvort um karl eða konu er að ræða. og hvort
stærð og landfræðileg lega sveitarfélagsins skipti þar máli.
Niðurskurður og endurskipulagning á starfsemi eru algeng lausn meðal fyrirtækja
og stofnana á krepputímum til að mæta erfiðu fjárhagsumhverfi. Rannsóknir á
starfsumhverfi starfsfólks þar sem samdráttur og skipulagsbreytingar hafa átt sér stað
varð mjög vinsælt rannsóknarefni meðal fræðimanna í kjölfar samdráttar í mörgum
iðnvæddum löndum á tíundaáratug síðustu aldar. Margar þeirra leiða í ljós neikvæð áhrif
niðurskurðar á það starfsfólk sem heldur starfinu á slíkum tímum. Þessi neikvæðu áhrif
birtast m.a. í andlegri vanlíðan, aukinni streitu, starfsóöryggi, verri starfsanda og minni
samkennd og minna trausts milli starfsfólks og yfirmanna (Kulkarni, 2008). Jafnframt
hafa rannsóknir leitt í ljós að samskipti starfsfólks verða minni við slíkar aðstæður og
löngun til að hætta í starfi eykst sem leiðir til minni afkasta og skilvirkni í starfi (Kulkarni,
2008). Það starfsfólk, sem eftir er í fyrirtækjum eða stofnunum sem þurfa að skera niður
í starfsmannahaldi, stendur oft frammi fyrir langvarandi breytingum á vinnuumhverfi
sínu, sérstaklega hvað varðar auknar kröfur í starfi, endurskipulagningu verkþátta og
breytingar á starfshópum (sjá t.d. Allen, Freeman og Russel, 2001; Burke og Cooper,
2000; Kivimäki, Vahtera, Pentti og Ferrie, 2000).
Flestar rannsóknir sem lúta að starfsóöryggi á tímum efnahagsþrenginga og
samdráttar eru klínískar rannsóknir. Niðurstöður þeirra sýna m.a. að ef starfsmenn
upplifa starfsóöryggi og eftirspurn eftir vinnuafli minnkar með tilheyrandi atvinnuleysi
eins og gjarnan vill verða á krepputímum þá komi það m.a. fram í kvíða, þunglyndi,
kulnun, verri sjálfsmetinni heilsu, svefnörðugleikum, aukinni veikindafjarveru og
jafnvel ýmsum hjartasjúklingum meðal starfsfólks (Beale og Nethercott, 1988; Dekker
og Schaufeli, 1995; Ferrie, Shipley, Marmot, Stanfeld og Smith, 1995; Matthiasson,
Lindgarde, Nilsson og Throrell, 1990; Orpen, 1993; Siegrist, Peter, Junge, Cremer og
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Seidel, 1990). Þessar rannsóknir geta þó ekki staðfest að þessi einkenni séu eingöngu
vegna starfsóöryggis heldur sé möguleiki að aðrir þættir spili þarna inn í líka. van
Vuuren og félagar fundu út að hægt sé að rekja upplifun á starfsóöryggi ekki aðeins
til efnahagsþrenginga, heldur einnig til lélegrar stjórnunarákvarðana og þátta eins og
aldurs, heilsu og starfsreynslu (van Vuuren, Klandermans, Jacobson og Hartley, 1991).
Sumar rannsóknir á þessu fræðasviði hafa beint sjónum sínum að starfsfólki
sveitarfélaga og má þar helst nefna eina af fyrstu rannsóknunum, langtímarannsókn í
10 sveitarfélögum í Finnlandi (Vahtera, o.fl., 2004). Þessi langtímarannsókn leiðir m.a.
í ljós að veikindi meðal starfsfólks, staðfest með læknisvottorði, eru helmingi algengari
eftir meiri háttar niðurskurð innan stofnunar heldur en þar sem enginn niðurskurður
átti sér stað (Kivimäki, o.fl., 2000; Kivimäki, Vahtera og Ferrie, 2001; Kivimäki, o.fl.,
2001; Vahtera, Kivimäki og Pentti, 1997). Rekja mátti helminginn af þessum veikindum
til vinnustreitu (Kivimäki, o.fl., 2000; Kivimäki, o.fl., 2001) en streitutengdir þættir hafa
löngum verið tengdir veikindafjarveru (Adams, 1987; Kearns, 1986). Vinnukröfur,
öryggisleysi, ágreiningur á vinnustað, álag, leiðindi og einhæfni eru allt þættir sem hafa
jákvæð tengsl við veikindafjarveru (Heaney og Clemans, 1995; Mealmed, Benavi, Luz og
Green, 1995; North, o.fl., 1996). Þessir þættir hafa mismunandi áhrif á konur og karla
en mikið vinnuálag hefur t.d. iðulega verið tengt veikindafjarveru karla en í mun minna
mæli hjá konum (Kivimäki, Vahera og Thomson, 1997).

Aðferð og gögn
Rannsóknin byggir á bæði eigindlegum og megindlegum gögnum. Um var að ræða níu
rýnihópaviðtöl, fimm meðal starfsfólks Akureyrarbæjar og fjögur meðal starfsfólks
Hafnafjarðarbæjar þar sem fjallað var um breytingar sem hafa orðið á vinnustaðnum
frá því í október 2008. Skilyrði fyrir þátttöku í rýnihópnum var að vera á aldrinum
30-45 ára og hafa verið starfsmaður hjá viðkomandi sveitarfélagi síðan í mars 2008.
Mannauðsstjórar sveitarfélaganna sáu um að fá starfsfólk í rýnihópana. Alls tóku 53
manns þátt, 10 karlar og 43 konur. Viðtölin voru tekin í janúar og febrúar 2011, afrituð
og gögnin markvisst kóduð (focused coding) (Emerson, Fretz og Shaw, 1995).
Megindlegum gögnum var safnað í tvígang, í febrúar-apríl 2010 og maí-júní 2011.
Um var að ræða netkönnun meðal starfsfólks 20 sveitarfélaga á Íslandi; Akureyrarbæ,
Akranesi, Álftanesi, Borgarbyggð, Fjallabyggð, Fljótdalshéraði, Garðabæ, Grindavík,
Hafnarfjarðarbæ, Hveragerði, Ísafjarðarbæ, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Norðurþingi,
Reykjanesbæ, Seltjarnarnesi, Sveitarfélaginu Árborg, Sveitarfélaginu Höfn, Skagafirði, og
Vestmannaeyjum. Netföngin voru fengin hjá forsvarsmönnum sveitarfélaganna. Skilyrði
fyrir þátttöku í könnuninni var að vera í 50% eða hærra stöðugildi hjá sveitarfélaginu
þegar könnunin var framkvæmd og hafa þekkt netfang. Sendar voru þrjár ítrekanir á
starfsfólk sveitarfélaganna. Það voru 7.329 starfsmenn sem uppfylltu þessi skilyrði árið
2010 og var svarhlutfallið 64,5% það árið. Það voru 7.182 starfsmenn sem uppfylltu
skilyrðin árið 2011 og var svarhlutfallið þá 60,0%. Unnið var úr svörum þeirra sem
eru í 75% eða hærra stöðugildi, eða 3.924 manns, árið 2010 og 3.645 manns árið 2011.
Kynjahlutfallið í könnunum var 20/80, þ.e. 20% karlar og 80% konur en það hlutfall
endurspeglar vel samsetningu starfsmanna sveitarfélaganna.
Spurningalistinn sem notaður var í megindlegu rannsókninni samanstendur af
stöðluðum mælikvörðum á heilsu og líðan starfsfólks á vinnustöðum auk sérsniðinna
mælinga. Einkum var litið til tveggja spurningalista, Norræna spurningalistans um
sálfélagslega þætti í vinnunni í þýðingu Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur, og spurninga-lista
Lýðheilsustöðvar um heilsu og líðan Íslendinga. Hér eru eingöngu skoðaðar spurningar
er sýna starfsöryggi, álag í starfi, ánægju með vinnuna, viðhorf til vinnustaðarins og
veikindafjarveru.
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Starfsöryggi er metið með fimm spurningum; (1) „Hafa orðið breytingar á starfi
þínu frá því í október 2008?“, (2) „Hefur starfsfólki verið sagt upp og það látið af
störfum vegna efnahagshrunsins sem varð í október 2008?“, (3) „Telur þú að þú getir
haldið starfi þínu hjá sveitarfélaginu næstu 12 mánuði ef þú óskar eftir því?“, (4) „Óttast
þú að verða flutt(ur) til í starfi gegn vilja þínum?“. Svarmöguleikarnir við þessum
spurningum voru „Já“ og „Nei“. (5) „Gengur orðrómur um fyrirhugaðar breytingar á
vinnustaðnum?“. Gefnir voru fimm svarmöguleikar við þessari spurningu, frá (1) mjög
sjaldan eða aldrei að (5) mjög oft eða alltaf. Allar fimm spurningarnar voru settar upp
á sambærilegan skala þar sem 1 þýddi minna starfsöryggi og 5 meira starfsöryggi. Já og
nei spurningarnar fengu gildið 1 eða 5 eftir því hvort svarið við spurningunni þýddi
minna eða meira starfsöryggi. Mjög sjaldan fékk gildið 5 og mjög oft fékk gildið 1 og
aðrir svarmöguleikar gildi þar á milli. Fundin var út ein breyta fyrir starfsöryggi út frá
þessu með því að leggja saman svör við þessum fimm spurningum og taka meðaltal af
svörunum.
Álag í starfi er metið út frá þremur spurningum; (1) „Er vinnuálag svo ójafnt að
verkefnin hlaðist upp“, (2) „Verður þú að vinna á miklum hraða?“, (3) „Hefur þú of
mikið að gera“. Gefnir voru fimm svarmöguleikar, frá (1) mjög sjaldan eða aldrei að (5)
mjög oft eða alltaf.
Ánægja með vinnuna er metin út frá tveimur staðhæfingum; (1) „Þegar á heildina er
litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu“, (2) „Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi“.
Gefnir voru fimm svarmöguleikar, frá (1) mjög ósammála og að (5) mjög sammála.
Viðhorf til vinnustaðarins er metin úr frá þremur staðhæfingum; (1) „Ég hæli
vinnustaðnum við vini mína“, (2) „Á þessum vinnustað vil ég sannarlega leggja mig
alla(n) fram“, (3) „Þegar einhver gagnrýnir vinnustaðinn tek ég það til mín“. Gefnir
voru fimm svarmöguleikar, frá (1) alveg ósammála og að (5) alveg sammála.
Ákveðið var að gefa sér að það sé jafn mikið bil á milli þrepa í kvörðunum sem
notaðir eru í spurningunum og staðhæfingunum hér fyrir framan og á þeirri forsendu
var meðaltal reiknað.
Veikindafjarvistir voru metnar út frá spurningunni; (3) „Hve marga daga, ef
einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna veikinda á síðustu 12 mánuðum?“.
Gefnir voru fimm svarmöguleikar, (1) aldrei, (2) 1-7 daga, (3) 8-14 daga, (4) 15-28 daga,
(5) lengur en 28 daga.
Notuð voru kí-kvaðrat próf, Tau-c próf og t-próf til að meta mun á milli hópa.

Niðurstöður
Eins og fram kemur á mynd 1 hafa sveitarfélög á Íslandi fækkað starfsfólki sínu töluvert
frá því að efnahagshrunið átti sér stað í október 2008, sérstaklega í fyrirlögninni 2011.
Í fyrirlögninni árið 2010 svöruðu 24,8% þátttakenda að starfsfólki á sínu vinnustað
hafi verið sagt upp störfum en árið 2011 er hlutfallið komið í 40,2%. Munurinn er
marktækur (p<.000) milli fyrirlagna. Jafnframt má sjá að lítill munur er á uppsögnum eftir
því hvort það er kona eða karl sem svarar og aukning milli ára er einnig mjög svipuð eða
um 15,5% hjá bæði konum og körlum. Munurinn er marktækur milli fyrirlagna 2010 og
2011 og karla (p<.000), sem og milli fyrirlagna 2010 og 2011 og kvenna (p<.000).
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Mynd 1. Hefur starfsfólki í þínum vinnustað verið sagt upp og það látið af störfum
vegna efnahagshrunsins sem varð í október 2008? Greint eftir kyni og fyrirlögn

Á mynd 2 má sjá að sveitarfélög bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni
hafa sagt upp starfsfólk frá því í október 2008. Í fyrirlögninni árið 2010 voru það 23,7%
þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu og 25,7% þátttakenda á landsbyggðinni sem svaraði
því til að starfsfólki á þeirra vinnustað hafi verið sagt upp og það látið af störfum frá
því að efnahagshrunið átti sér stað í október 2008. Hlutfallið var aðeins hærra meðal
þátttakenda á landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu. Munurinn var ekki marktækur.
Í fyrirlögninni 2011 hafði þetta snúist við, hlutfallið var hærra meðal þátttakenda á
höfuðborgarsvæðinu (53,5%) en landsbyggðinni (30,3%), auk þess sem og hlutfallið
hafði aukist verulega. Munurinn var marktækur (p<.000) milli fyrirlagna. Munurinn var
einnig marktæmur milli fyrirlanga 2010 og 20111 og höfuðborgarsvæðisins (p<.000) sem
og milli fyrirlagna 2010 og 2011 og landsbyggðarinnnar (p<.000). Tengslin voru þó mun
sterkari milli fyrirlagna fyrir höfuðborgarsvæðið.
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Mynd 2. Hefur starfsfólki í þínum vinnustað verið sagt upp og það látið af störfum
vegna efnahagshrunsins sem varð í október 2008? Greint eftir búsetu og fyrirlögn

Á mynd 3 má sjá að veikindafjarvistir hafa aukist milli fyrirlagna (p<.000), fleiri höfðu
verið frá launaðri vinnu og lengur árið 2011 en árið 2010. Í fyrirlögninni árið 2010 höfðu
19,0% þátttakenda aldrei verið frá launaðri vinnu vegna veikinda á síðustu 12 mánuðum
en hlutfallið var komið niður í 14,7% í fyrirlögninni árið 2011. Hlutfallið hækkaði hjá
þeim sem höfðu verið frá vinnu í í 1-14 daga og fleiri en 28 daga. Fram komu tengsl milli
kynferðis og fjölda daga frá vinnu bæði í fyrirlögninni 2010 (tau-c=,000; α=,10) og í
fyrirlögninni 2011 (tau-c= ,000; α=,06). Einnig mátti sjá að veikindafjarvistir bæði karla
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og kvenna höfðu aukist milli fyrirlagna og var munurinn í báðum tilvikum marktækur
(p<.000).
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Mynd 3. Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna
veikinda á síðustu 12 mánuðum? Greint eftir kyni og fyrirlögn

Á mynd 4 má sjá að í fyrirlögninni 2010 er hlutfallið lægra meðal þátttakenda á
höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni sem hefur aldrei verið frá launaðri vinnu
vegna veikinda á síðustu 12 mánuðum, eða 18,0% á móti 19,8% á landsbyggðinni þó
munurinn sé ekki marktækur. Jafnframt má sjá að í fyrirlögninni árið 2011 er hlutfall
þeirra sem aldrei höfðu verið frá launaðri vinnu veikinda á síðustu 12 mánuðum
lægra en í fyrirlögninni 2010 bæði hvað varðar höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina.
Veikindafjarvistir höfðu aukist bæði meðal þátttakenda á höfðuborgarsvæðinu (p<.001)
og á landsbyggðinni (p<.001).
Allir 2010
Allir 2011
Höfuðborgarsvæði 2010
Höfuðborgarsvæði 2011
Landsbyggð 2010
Landsbyggð 2011

19,0

58,1

14,7

59,5

18,0

58,4

14,3

58,3

19,8

57,7

15,0

60,4

15,5 3,9 3,5
17,5 3,9 4,3
16,8 3,4 3,4
19,2 3,8 4,3
14,5 4,4 3,7
16,2 4,0 4,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aldrei

1-7 daga

8-14 daga

15-28 daga

Fleiri en 28 daga

Mynd 4. Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna
veikinda á síðustu 12 mánuðum? Greint eftir búsetu og fyrirlögn

Tafla 1 sýnir niðurstöður fyrir starfsöryggi, álag í starfi, ánægju með vinnuna og
viðhorf til vinnustaðarins eftir fyrirlögnum og kynferði. Sjá má að heilt yfir þá töldu
þátttakendur sig upplifða meira starfsöryggi árið 2011 heldur en árið 2010 (p<.005),
sérstaklega konur (p<.005) en munurinn var ekki marktækur hjá körlum milli fyrirlagna.
Konur upplifðu meira starfsöryggi í fyrirlögnini árið 2010 en karlar (p<.005) en munurinn
á milli kynja var mun minni í fyrirlögninni árið 2011.
Álag í starfi hafði aukist töluvert milli fyrirlagnannan 2010 og 2011 (p<.000), bæði hjá
konum (p<.000) og körlum (p<.005). Konur upplifðu meira álag í starfi en karlar bæði í
fyrirlögninni 2010 og 2011 þó munurinn hafi ekki reynst marktækur, hvorki árið 2010
né 2011.
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Ánægja með vinnuna minnkaði milli fyrirlagnanna 2010 og 2011 (p<.000), bæði hjá
konum (p<.000) og körlum (p<.001). Konur voru ánægðari með vinnuna en karlar bæði
í fyrirlögninni 2010 og 2011 en það kom fram marktækur munur milli ánægju með
vinnuna og kynferðis árið 2010 (p<.000) og árið 2011 (p<.000).
Viðhorf til vinnustaðarins versnaði á milli fyrirlagna 2010 og 2011 (p<.001), bæði
meðal kvenna (p<.005), og meðal karla (p<.005). Viðhorf kvenna til vinnustaðarins var
jákvæðara en karla. Í bæði í fyrirlögninni 2010 og 2011 kom fram marktækur munur
milli viðhorf til vinnustaðarins og kynferðis (p<.0005).
Tafla 1. Starfsöryggi, álag í starfi, ánægja með vinnuna og viðhorf til vinnustaðarins
eftir kyni og fyrirlögn
Konur
Meðaltal

Fjöldi

Karlar
Staðal- Meðalfrávik
tal

Fjöldi

Allir
Staðal- Meðalfrávik
tal

Fjöldi

Staðalfrávik

Starfsöryggi 2010

3,31

2706

0,624

3,27

665

0,580

3,30

3371

0,615

Starfsöryggi 2011

3,27

2584

0,615

3,26

625

0,594

3,27

3209

0,611

Álag í starfi 2010

3,01

2969

0,890

2,94

726

0,888

2,99

3695

0,890

Álag í starfi 2011

3,09

2797

0,863

3,05

671

0,864

3,08

3468

0,863

Ánægja með vinnuna 2010

4,13

3013

0,864

4,00

738

0,870

4,11

3751

0,866

Ánægja með vinnuna 2010

4,02

2823

0,872

3,84

687

0,916

3,98

3510

0,884

Viðhorf til vinnustaðarins 2010
Viðhorf til vinnustaðarins 2011

4,21
4,17

2926
2759

0,676
0,681

4,07
4,02

707
669

0,753
0,755

4,19
4,14

3633
3428

0,694
0,698

Tafla 2 sýnir niðurstöður fyrir starfsöryggi, álag í starfi, ánægju með vinnuna
og viðhorf til vinnustaðarins eftir fyrirlögnum og búsetu. Sjá má að þátttakendur á
höfuðborgarsvæðinu upplifðu meira starfsöryggi í fyrirlögninni 2011 heldur en 2010
(p<.000) öfugt við þátttakendur af landsbyggðinni sem upplifðu minna starfsöryggi í
fyrirlögninni 2011 heldur en 2010 (p<.000). Í fyrirlögninni árið 2010 kom fram martækur
munur á starfsöryggi og búsetu (p<.000) þannig að þátttakendur á höfuðborgarsvæðinu
upplifðu minna starfsöryggi en þátttakendur af landsbyggðinni. Í fyrirlögninni árið
2011 kom einnig fram martækur munur á starfsöryggi og búsetu (p<.000) þannig að
þátttakendur á landsbyggðinni upplifa minna starfsöryggi í þeirri fyrirlögn heldur en
þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu.
Þátttakendur bæði af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni upplifðu töluvert
álag í starfi. Einnig kom fram að álag í starfi hafði aukist verulega á milli fyrirlagnanna
2010 og 2011 bæði meðal þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu (p<.000) og þátttakenda
af landsbyggðinni (p<.005). Munurinn var þó mun minni milli fyrirlagna meðal
þátttakenda af landsbyggðinni. Í fyrirlögninni árið 2010 upplifðu þátttakendur af
höfuðborgarsvæðinu nokkuð meira álag í starfi en þátttakendur af landsbyggðinni þó
munurinn hafi ekki reynst marktækur. Í fyrirlögninni árið 2011 reyndist munurinn hins
vegar vera marktækur (p<.001) þannig að þátttakendur á höfuborgarsvæðinu upplifu
mun meira álag í starfi heldur en þátttakendur af landsbyggðinni.
Ánægja með vinnuna minnkaði milli fyrirlagnanna 2010 og 2011 bæði hjá
þátttakendum af höfuðborgarsvæðinu (p<.001) og þátttakendum af landsbyggðinni
(p<.000), þó meira meðal þátttakenda af landsbyggðinni. Ánægjan með vinnuna var
minni meðal þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu en þátttakenda af landsbyggðinni í
fyrirlögninni 2010 þó munurinn hafi ekki reynst marktækur. Í fyrirlögninni 2011 var hins
vegar ánægja með vinnuna aðeins minni meðal þátttakenda af landsbyggðinni heldur en
höfuðborgarsvæðinu. Munurinn var þó ekki marktækur.
Viðhorf til vinnustaðarins versnaði á milli fyrirlagnanna 2010 og 2011 bæði meðal
þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu (p<.005), og meðal þátttakenda af landsbyggðinni
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þó munurinn þar hafi ekki reynst marktækur meðal þátttakenda af landsbyggðinni.
Viðhorf til vinnustaðarins var jákvæðara meðal þátttakenda af landsbyggðinni en
meðal þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu. Munurinn reyndist þó hvorki marktækur í
fyrirlögninni 2010 né í fyrirlögninni 2011.
Tafla 2. Starfsöryggi, álag í starfi, ánægja með vinnuna og viðhorf til vinnustaðarins
eftir búsetu og fyrirlögn
Höfuðborgarsvæði
Landsbyggð
Allir
MeðalStaðal- MeðalStaðal- MeðalStaðalFjöldi frávik
Fjöldi frávik
Fjöldi frávik
tal
tal
tal
Starfsöryggi 2010
3,39
1539
0,634
3,23
1838
0,590
3,30
3377
0,616
Starfsöryggi 2011
3,20
1386
0,617
3,32
1833
0,602
3,27
3219
0,611
Álag í starfi 2010
3,02
1670
0,883
2,97
2030
0,897
2,99
3700
0,891
Álag í starfi 2011
3,14
1472
0,817
3,04
2008
0,895
3,08
3480
0,864
Ánægja með vinnuna 2010
4,09
1708
0,869
4,12
2050
0,864
4,11
3758
0,866
Ánægja með vinnuna 2010
3,99
1500
0,867
3,98
2024
0,895
3,99
3524
0,883
Viðhorf til vinnustaðarins 2010
4,18
1657
0,695
4,19
1983
0,692
4,19
3640
0,693
Viðhorf til vinnustaðarins 2011
4,12
1465
0,715
4,16
1977
0,686
4,14
3442
0,699

Fram kom hjá mörgum viðmælendum í rýnihópnunum að starfsfólki hafði fækkað
á þeirra vinnustöðum og vænta mætti frekari niðurskurðar í starfsmannahaldi á næstu
misserum. Einn viðmælandi sagði: „Þessi óvissa er svo óþægileg. Þeir hafa sagt [yfirstjórn
sveitarfélagsins] að það verði einhverjir látnir hætta en ekki hverjir eða hvar [á hvaða
vinnustöðum] og maður bara hugsar: skyldi uppsagnarbréfið koma í dag? Hvernig eigum
við að geta haldið vinnugleðinni þegar þetta vofir yfir okkur?“. Annar viðmælandi sagði:
Í fyrstunni var fólk þakklátt fyrir að starfa hjá sveitarfélaginu því það væri ákveðið
öryggi í því en síðan hefur komið í ljós að það er aldeilis ekki. Þetta öryggi er ekki
lengur til staðar, hér á að skera niður eins og annars staðar.

Nokkrir viðmælendur töluðu um að hér áður fyrr hafi vinnustaðurinn verið
griðastaður, það hafi alltaf verið gaman í vinnunni og heimurinn með sín vandamál
fyrir utan. Nú væri þetta breytt og vandamálin voru komin inn á vinnustaðinn með
neikvæðum afleiðingum fyrir starfsandann. Á flestum vinnustöðum var umræðan í
kaffitímanum lituð af efnahagshruninu og neikvæðum afleiðingum þess en þó kom
fram hjá sumum viðmælendum að það hafi verið tekin sú ákvörðun á þeirra vinnustað
að banna slíkar umræður.
Viðmælendum í rýnihópunum var tíðrætt um veikindafjarvistir og þá manneklu sem
háði sumum vinnustöðum með tilheyrandi álagi á þá starfsmenn sem mæta í vinnuna og
reyna að halda uppi sama þjónustu stigi og áður. Einnig kom fram hjá viðmælendum að
oft væru um sama fólkið að ræða sem hringdi inn veikindafjarvistir. Greina mátti pirrring
meðal sumra viðmælenda þegar veikindafjarvistir voru ræddar. Einn viðmælandi sagði:
Veikindafjarvistir heyrðu til undantekninga á mínum vinnustað en það hefur
breyst. Það er einhver veikur á hverjum einasta degi. Þegar ég vakna á morgnana
þá hugsa ég oft: Hvað skyldu margir vera veikir í dag? Hversu hratt skyldi ég þurfa
að hlaupa í dag? Ég er eiginlega búin að fá nóg af þessu ástandi og er bara orðin
þreytt.

Fram kom hjá fleiri viðmælendum að það væri komin ákveðin þreyta í mannskapinn,
þreyta sem viðmælendur vildu meina að væri af ýmsum toga. Nefndir voru þættir eins
og langvarandi mannekla, álag í starfi, endalaus niðurskurður, neikvæðar fréttir, lélegt
upplýsingaflæði og óvissa. Einn viðmælandi sagði: „Mér líður upp og ofan á þessum
vinnustað. Stundum hef ég viljað fara og stundum hef ég viljað vera. Það er mikið álag
á okkur og kannski er ég einfaldlega orðin of gömul fyrir þetta“.
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Þrátt fyrir allt þá voru viðmælendur samt sammála um það að vinnustaðurinn
sem slíkur væri góður vinnustaður og samheldni og samkennd gætti almennt meðal
starfsfólksins.

Umræða
Vinnumarkaðurinn hefur breyst mikið á síðustu misserum eða allt frá því að
efnahagshrunið átti sér stað í október 2008. Atvinnuleysi hefur aukist mikið, sérstaklega
meðal ákveðinna hópa í þjóðfélaginu, og margir hafa þurft að flytja sig um set vegna
atvinnuástandsins. Í gegnum tíðina hefur atvinnuöryggi þeirra sem starfa hjá íslenska
ríkinu eða sveitarfélögum í landinu verið talið meira en þeirra sem starfa á almennum
vinnumarkaði. Það hefur hins vegar komið í ljós að störf hjá hinu opinbera eru ekki
síður í hættu á niðurskurðartímum eins og nú eru í íslensku samfélagi. Það atvinnuöryggi
sem fólst í því að vera opinber starfsmaður er ekki lengur til staðar. Niðurskurður í
starfsmannahaldi og endurskipulagning á störfum er þekkt leið til að mæta erfiðu
fjárhagsumhverfi og það er sú leið sem mörg sveitarfélög hafa valið sér að fara líka.
Segja má að sveitarfélögin séu kvennavinnustaður þar sem milli 70-80% starfsfólksins
sem þar vinnur eru konur. Langflest störfin tilheyra félagsþjónustunni, þ.e. t.d. störf í
leik- og grunnskólum, öldunarheimilum og sambýlum.
Þessi rannsókn sýnir að nú þegar hafa sveitarfélögin sagt upp starfsfólki og fjölgaði
uppsögnum verulega á milli áranna 2010 og 2011. Mikið álag hefur skapast á sumum
vinnustöðum sveitarfélaganna, ekki bara vegna uppsagnar á starfsfólki, heldur líka vegna
aukinnar veikindafjarveru þess starfsfólks sem er starfandi hjá sveitarfélögunum. Bæði
megindlegu og eigindlegu gögnin benda til þess að auknar veikindafjarvistir og aukið álag
í starfi megi rekja til núverandi þjóðfélagslegs ástands og þeirra leiðar sem sveitarfélögin
hafa valið sér að fara til að mæta verra rekstrarumhverfi. Neikvæð áhrif niðurskurðar
á það starfsfólk sem heldur vinnunni á tímum efnahagsþreningar hafa verið staðfest
í mörgum erlendum rannsóknum. Þessar rannsóknir hafa m.a. sýnt að starföryggi
minnkar, starfsandinn versnar og á vinnustaðnum verði samkenndin minni (Kulkarni,
2008). Þessi rannsókn styður þessar niðurstöður að einhverju leyti en samt ekki öllu. Fram
kom í megindlegu gögnunum breytingar á starfsöryggi, það er meira árið 2011 heldur
en árið 2010, en hins vegar kom fram í eigindlegu gögnunum að mikil óvissa ríkti meðal
starfsfólksins um sína vinnu og að vinna hjá sveitarfélögunum væri ekki eins trygg og
áður. Það má því álykta svo að starfsöryggið hafi minnkað frá því að efnahagshrunið átti
sér stað í október 2008. Þessi rannsókn styður það að niðurskurðartímar hafi neikvæð
áhrif á starfsandann en hins vegar má draga þá ályktun út frá eigindlegu gögnunum
að samkennd meðal starfsfólksins sé til staðar þó ákveðins pirrings gætti vegna tíðrar
veikindafjarvista hjá sumu starfsfólki. Auknar veikindafjarvistir á tímum niðurskurðar
eru vel þekktar (Kivimäki o.fl., 2000; Kivimäki o.fl., 2001; Kivimäki o.fl., 2001; Vahtera
o.fl., 1997) ásamt tengslum við vinnustreitu (Adams, 1987; Kearns, 1986; Kivimäki o.fl.,
2000; Kivimäki, o.fl., 2001).
Kivimäki og félagar (1997) vilja meina að aukið vinnuálag sé meira tengt
veikindafjarvistum karla. Í þessari rannsókn eru þátttakendur í miklum meirihluta konur
(80/20) og sýna niðurstöður hennar meiri veikindafjarvistir meðal kvenna en karla og
að konur upplifa meira álag í starfi en karlar.
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Einelti unglinga

Félagslegir áhættuþættir
Hlín Kristbergsdóttir
Jón Gunnar Bernburg

Rannsóknir á einelti hafa aukist á síðustu árum og hafa þær lagt áherslu á að skoða
áhættuþætti og forvarnir gegn einelti. Flestar rannsóknir hafa skoðað einelti út frá
einstaklingsbundnum aðstæðum ungmenna en fáar hafa skoðað einelti með hliðsjón
af félagsgerð grenndarsamfélagsins (hverfisins) sem þau tilheyra. Einelti á sér ævinlega
stað í félagslegu samhengi þar sem einstaklingsbundin einkenni og félagslegar aðstæður
spila saman (Olweus, 1991). Í þessari grein verður fjallað um einelti og áhættuþætti
þess, ásamt því að kynna niðurstöður úr rannsókn sem gerð var á 5491 unglingum í 83
skólahverfum. Megin tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tíðni eineltis í samspili við
einstaklingsbundinna aðstæðna og félagsgerðar grenndarsamfélagsins þar sem notuð
var stigveldisgreining (hirarchical regression) til að skoða hvernig einelti mótast af samspili
milli efnahagsstöðu heimilis og efnahagsstöðu nærumhverfisins.
Einelti hefur verið skilgreint sem endurtekin neikvæður verknaður og kerfisbundin
valdníðsla eins eða fleiri yfir ákveðið tímabil (Olweus, 1991). Einstaklingur er þolandi
endurtekins neikvæðs áreiti sem hann á erfitt með að verja sig gegn vegna ójafnrar
valdastöðu (Olweus, 1991; Roland, 1989). Einelti hefur mismunandi birtingarform
og getur verið sjáanlegt eða falið. Dæmi um sjáanlegt einelti er líkamlegt ofbeldi og
endurtekin stríðni, en dæmi um falið einelti er þegar þolandi er vísvitandi einangraður
félagslega eða orðrómur breiddur út um hann (Olweus, 1996). Á síðustu árum hafa flestar
rannsóknir á einelti meðal ungmenna lagt áherslu á að skoða áhættuþætti og sálrænar
afleiðingar eineltis (sjá samantekt Reijntjes, Kamphuis, Prinzie og Telch, 2010). Þessar
rannsóknir benda til þess að einelti á unglingsárunum geti haft alvarlegar og langvarandi
afleiðingar fyrir félags- og tilfinningaþroska þolenda. Til að mynda eiga þolendur eineltis
oft við langvarandi sálfræðileg vandamál á borð við þunglyndi, geðvefræn vandamál
(psychosomatic) og lítið sjálfstraust (Hawker og Boulton, 2000; Kaltiala-Heino, Rimpela,
Rantanen og Rimpela, 2000). Auk þess eru þeir í aukinni áhættu fyrir sjálfsvígshugsanir
og sjálfsvígstilraunir (Kaltiala-Heino o.fl., 2000) og sýna verri námsárangur (Nansel o.fl.,
2001). Einnig sýndi dönsk rannsókn að ungmenni sem bjuggu við bágar efnahags- og
félagslegar aðstæður áttu bæði við alvarleg líkamleg og sálræn vandamál, og mátti skýra
það að hluta til með einelti sem þau urðu fyrir vegna stöðu sinnar (Due, Lynch, Holstein
og Modvig, 2003). Þessar niðurstöður sýna mikilvægi þess að hafa haldbæra þekkingu á
áhættuþáttum eineltis, svo unnt sé að sporna við því með forvarnaðgerðum.
Flestar rannsóknir hafa skoðað áhættuþætti eineltis út frá einstaklingsbundnum
aðstæðum en fáar rannsóknir hafa beint sjónum að því hvaða áhrif grenndarsamfélagið
(hverfið) hefur á einelti meðal ungmenna. Innan félagsfræðinnar er löng hefð fyrir
rannsóknum á félagsgerð grenndarsamfélagsins (community), eða hverfisins sem ungmenni
tilheyra (Sampson og Groves, 1989; Sampson, Raudenbush og Earls, 1997). Samkvæmt
grenndarkenningum (community theories) getur félagsgerð grenndarsamfélagsins haft mikil
áhrif á frávik, lífsstíl og líðan barna og ungmenna. Þegar talað er um félagsgerð er
átt við félagslega samsetningu (structural composition) grenndarsamfélagsins og getur það
átt við um þætti á borð við stéttar- og menntunarstig íbúanna, tíðni búferlaflutninga
íbúa til og frá grenndarsamfélaginu og hlutfallslegan fjölda barna og unglinga sem eiga
einstæða foreldra. Þessir þættir eru nefndir makróbreytur til þess að aðgreina þá frá
einstaklingsbundnum þáttum (míkróbreytur). Rannsóknir af þessu tagi benda til að
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félagsgerð hverfa hafi áhrif á tíðni ýmissa félagslegra og sálfræðilegra vandamála, til
dæmis tíðni afbrota, ofbeldisglæpa, vímuefnaneyslu og sjálfsvígstilrauna (Cook, Williams
og Guerra, 2010; Bernburg, Thorlindsson og Sigfúsdóttir, 2009a, 2009b; Sampson og
Groves, 1989).
Tilgátulíkan
Tilgangur þessa rannsóknar er að kanna samspil milli heimilisaðstæðna og nærumhverfis
(þ.e. skólahverfis) ungmenna og áhrif þess á einelti. Gert er ráð fyrir því að þegar
ójöfnuður ríki milli heimilisaðstæðna unglings og þess nærumhverfis sem hann býr í
væri hann líklegri til að verða fyrir einelti. Nánar tiltekið er talið að heimilisfátækt væri
sterkari áhættuþáttur eineltis meðal unglinga sem tilheyra vel stæðum hverfum en meðal
unglinga sem tilheyra illa stæðum hverfum.
Í rannsókninni verður í fyrsta lagi verður skoðað hvernig félagsgerð skólahverfa í
þéttbýli á Íslandi tengist tíðni eineltis. Á grundvelli fyrrgreindra rannsókna má ætla að
hverfi sem einkennast af samþjöppun á íbúum sem hafa lága félags- og efnahagsstöðu
feli í sér aukna hættu á einelti fyrir þau ungmenni sem þar búa.
Í öðru lagi verður samspil heimilisaðstæðna og hverfaþátta kannað. Einkanlega
verður sjónum beint að sambandi heimilisfátæktar og eineltis. Rannsóknir hafa leitt í
ljós að félagslegur stuðningur og vinatengsl geta haft áhrif á hvort ungmenni lendi í
einelti eða ekki. Ungmenni sem hafa mikinn félagslegan stuðning og tilheyra þéttum
vinahópum eru síður líklegri til þess að lenda í einelti (Boulton, Trueman, Chau,
Whitehand og Amatya, 1999; Mouttapa, Valente, Gallaher, Unger og Rohrbach, 2004;
Shin, 2010). Jafnframt getur félagsleg staða í jafningjahópnum og félagshæfni haft
veruleg áhrif á það hvort ungmenni lendi í einelti (Cook o.fl., 2010). Leiða má líkum
að því að heimilisfátækt geti haft áhrif á vinatengsl, stöðu í vinahópnum og þar með
á einelti. Unglingar sem búa á fátækum heimilum hafa oft minni efnalegar bjargir til
að taka þátt í félagshópnum, þeir kunna að verða frekar fyrir fordómum jafnaldra, auk
þess sem bágar efnahagslegar og félagslegar aðstæður þeirra kunna að birtast í skertri
félagshæfni (Patterson, Debaryshe og Ramsey, 1989). Unglingar sem búa á fátækum
heimilum kunna að vera líklegri til þess að lenda í einelti, að hluta til vegna skertra
vinatengsla og skertar félagshæfni. Rannsókn okkar skoðar þessa tilgátu.
Loks verður samspil heimilisfátæktar og hverfafátæktar kannað. Fyrri rannsóknir
hafa sýnt tengsl milli heimilisfátæktar og tíðni eineltis (Elgar, Craig, Boyce, Morgan og
Vella-Zarb, 2009; Due o.fl., 2009; Von Rueden o.fl., 2006). Hins vegar má einnig vera
að í hverfum þar sem tekjur eru almennt lágar og fátækt útbreiddari hafi heimilisfátækt
minni áhrif á einelti ungmenna. Ástæðan kann að vera sú að í slíkum hverfum eru fátæk
ungmenni síður líkleg til þess að einangrast frá jafnöldrum heldur en í hverfum þar sem
meðaltekjur íbúa eru hærri (sjá Bernburg, o.fl., 2009a). Rannsókn okkar prófar einnig
þessa tilgátu. Eins og fram kemur á mynd 1 er sú tilgáta prófuð að áhrif heimilisfátæktar
á einelti séu háð meðaltekjum íbúa í hverfinu. Enn fremur er sú tilgáta prófuð að
vinatengsl miðli sambandi heimilisfátæktar og eineltis, og ætti þetta samband þannig að
veikjast þegar vinatengslum er stjórnað.
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Mynd 1. Tilgátulíkan fyrir samspil heimilistekna og meðaltekna hverfis á einelti
(samfelldar línur) og miðlunarhrif vinatengsla (brotnar línur)

Aðferð
Í þessari rannsókn voru notuð tvenns konar gögn. Í fyrsta lagi voru notuð gögn úr
spurningalistakönnun sem lögð var fyrir nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla á öllu
landinu árið 2006. Spurningalistakönnunin var lögð fyrir alla nemendur sem mættu í
skólann dagana sem könnunin fór fram. Skráð var niður í hvaða skóla hver svarandi
var í en að öðru leyti voru svörin ekki rekjanleg. Þetta var gert til að unnt væri að mæla
félagsgerðareinkenni skólahverfa. Samtals voru unglingar frá 129 skólum sem tóku þátt
í könnuninni (96%). Aðeins voru þó notuð svör frá skólum þar sem svarendur voru
20 eða fleiri og frá þeim sem bjuggu í sama hverfi og þeir sóttu skóla. Í eftirfarandi
úrvinnslu voru því notuð svör frá 5491 nemenda í 83 skólum. Í öðru lagi voru notuð
lýsandi gögn um skólahverfi unglingana sem fengin voru frá Hagstofu Íslands fyrir árið
2005.
Mælitæki
Í þessari rannsókn voru breytur mældar á tveimur mismundandi stigum, það er á
einstaklingsstigi og grenndarstigi.
Einstaklingsbreytur (1. stig)
Einelti. Einelti var notuð sem fylgibreyta í þessari rannsókn og var mæld með tvíkosta
breytu. Svarendur sem sögðust hafa orðið fyrir því að heill hópur stríddi þeim eða hafi
ráðist á sig og meitt sig einu sinni eða oftar á síðastliðnum 12 mánuðum fengu gildið
„1“ en annars gildið „0“.
Höfuðborg/Landsbyggð. Staðsetning skólahverfis var mæld með tvíkosta breytu þar sem
skólahverfi á höfuðborgarsvæðinu fengu gildið „1“ en annars gildið “0“.
Fjölskyldustöðuleiki. Til að meta fjölskyldustöðuleika svarenda var notuð tvíkosta breyta
þar sem svarendur sem sögðust búa hjá báðum foreldrum sínum fengu gildið „1“ en
annars gildið „0“ ef fjölskylduform heimilis var öðruvísi (til dæmis svarandi býr hjá
einstæðu foreldri, stjúpforeldri á heimilinu eða annað fyrirkomulag).
Búferlaflutningar. Til að meta búferlaflutninga var notuð tvíkosta breyta þar sem svarendur
sem sögðust hafa flutt í nýtt hverfi eða sveitarfélag á síðastliðnum 12 mánuðum fengu
gildið „1“ en ef ekki fengu svarendur gildið „0“. Tíðni búferlaflutninga í skólahverfunum
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var mæld með því að finna hlutfallslegan fjölda svarenda í hverjum skóla sem sagðist
hafa flutt í nýtt hverfi eða sveitarfélag á síðastliðnum 12 mánuðum.
Fátækt heimilis. Til að meta fátækt heimilis var búinn til vísi (index) úr meðalgildum fjögra
spurninga sem var síðan breytt í z-stig. Þessar spurningar voru eftirfarandi: „Foreldrar
þínir eru illa staddir fjárhagslega“, „Foreldrar þínir hafa ekki efni á að eiga eða reka bíl“,
„Foreldrar þínir eiga varla næga peninga fyrir brýnustu nauðsynjum (t.d. mat, húsnæði,
síma)“, „Foreldrar þínir hafa ekki efni á því tómstundastarfi sem þú vildir helst stunda
(t.d. tónlist, íþróttir)“. Vísinn hafði viðunandi áreiðanleika (α=0,77) og hefur sýnt gott
hugsmíðaréttmæti í fyrri rannsóknum (sjá Bernburg o.fl., 2009a).
Þjóðerni foreldra. Þjóðerni foreldra var mælt með tvíkosta breytu þar sem svarendur sem
sögðu að báðir foreldrar voru af erlendu þjóðerni fengu gildið „1“ en annars gildið „0“.
Vinastöðuleiki. Til að meta vinastöðuleika voru notaðar þrjár spurningar sem snéru að
upplifun unglings á tengslum hans við vini, stærð á félagsneti, upplifun á höfnun frá
vin eða vinahóp og hvort hann hefði orðið viðskila við vin eða vinahóp. Vinatengsl var
mælt með vísi þar sem meðalgildi svara við fjórum spurningum var reiknað, „Hversu
auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá vinum þínum:“, a) “Umhyggju og
hlýju“, b) „Samræður um persónuleg málefni“, c) „Ráðleggingar varðandi námið“, d)
„Ráðleggingar varðandi önnur verk (viðfangsefni) þín“, d) „Aðstoð við ýmis verk“.
Svarmöguleikar voru á bilinu 1 (mjög erfitt) til 4 (mjög auðvelt). Til að mæla félagslegt net
var notuð ein spurning þar sem spurt var: „Hve marga krakka á þínum aldri sem búa
í nágrenninu talar þú við“. Svarmöguleikar voru á bilinu 1 (nær enga) til 5 (Nær alla).
Höfnun og viðskilnaður frá vin eða vinahóp var mælt með sitt hvorri spurningunni sem
voru eftirfarandi: „Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig?“, a) Þér verið hafnað
af vinum eða vinkonum á síðustu 12 mánuðum, b) Þú lent í viðskilnaði við vin þinn eða
vinkonu á síðustu 12 mánuðum.
Félagsgerð skólahverfisins (2. stig)
Til að meta áhættuþætti í skólahverfi voru notuð gögn frá Hagstofu Íslands þar sem
byggt var á upplýsingum um hverfamörk skóla (Bernburg o.fl., 2009a). Um er að
ræða upplýsingar um miðtekjur heimila með börn, hlutfall heimila þar sem foreldri er
einstætt, hlutfall foreldra með erlent ríkisfang (innflytjendur) og hlutfall íbúa sem hafa
haft búsetu í hverfinu undanfarin fimm ár (mæling á búsetustöðugleika).
Úrvinnsla
Notuð var stigveldisgreining (Bryk og Raudenbush, 1992; Hierarchical linear regression) til
að kanna sambandið milli félagsgerðareinkenna skólahverfa og eineltis hjá unglingum,
að teknu tilliti til einstaklingsbundinna aðstæðna. Tvíkosta stigveldisaðferð (Bernoulli nonlinear analysis) var notuð þar sem háða breytan í greiningunni (einelti) er tvíkostabreyta.
Stigveldisgreiningin var framkvæmd í HLM 5.05 (Raudenbush, Bryk og Congdon, 2000)
og í úrvinnslunni voru 2. stigs breytur miðjaðar um meðaltal (grand-mean centering) og 1.
stigs breytum var leyft að dreifast af handahófi.

Niðurstöður
Í töflu 1 getur að líta lýsandi niðurstöður um félagsgerðareinkenni, vinatengsl og
einelti samkvæmt svörum nemenda og upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Af þeim
unglingum sem tóku þátt í rannsókninni voru 7,5% sem telja sig hafa orðið fyrir einelti
á síðastliðnum 12 mánuðum. Ef skoðaður eru einstaklingsbundnar aðstæður má sjá
að meirihluti þeirra býr hjá báðum foreldrum (72%), um 8% höfðu flutt í nýtt hverfi á
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síðastliðnum 12 mánuðum, og tæplega 2% eiga foreldra af erlendum uppruna. Yfir 40%
ungmenna töldu sig tala við flesta til nær alla krakka á sínum aldri sem búa í nágrenninu,
21% höfðu orðið viðskila við vin og 16% höfðu upplifað höfnun frá vin eða vinahóp á
síðastliðnum 12 mánuðum.
Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir breytur á einstaklings- og grenndarstigi

Í töflu 2 má sjá tölfræðileg áhrif hverfaþátta og einstaklingsþátta á einelti.
Niðurstöður styðja hluta af tilgátum okkar, einkanlega við tilgátulíkanið á mynd 1. Í
líkani 1 (sjá í töflu 2) koma fram marktæk áhrif af öllum einstaklingsbreytum; stúlkur
eru síður líklegar en piltar til að verða fyrir einelti af þeirri tegund sem spurt var um hér,
fjölskyldustöðuleiki tengist minni líkindum á einelti, hið sama gera búferlaflutningar.
Loks eykur innflytjendastaða foreldra marktækt líkur á að ungmenni hafi verið þolandi
eineltis. Lykiltilgáta okkar snýr þó að áhrifum heimilisfátæktar á einelti. Eins og búist
var við hefur heimilisfátækt marktæk og jákvæð áhrif á einelti; unglingar frá fátækum
heimilum eru líklegri til þess að verða fyrir einelti. Í líkani 2 (sjá í töflu 2) sést að þegar
vinatengslum hefur verið stjórnað veikjast áhrif heimilisfátæktar á einelti. Það bendir
til að vinatengsl miðli hluta af áhrifum heimilisfátæktar á einelti og er í samræmi við
tilgátulíkan okkar (sjá mynd 1). Þá sýna niðurstöður úr líkani 2 að vinatengsl og félagsnet
hafa neikvæð, marktæk tengsl við einelti en höfnun og viðskilnaður hafa jákvæð,
marktæk tengsl við einelti. Eins og búist var við eru ungmenni sem hafa lítinn stuðning
frá vinum og lítið félagsnet í meiri áhættu á að lenda í einelti; og höfnun eða viðskilnaður
við vin/eða vinahóp eykur einnig hættu á að verða fyrir einelti.
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Tafla 2. Tvíkosta stigveldisaðhvarf fyrir áhrif hverfaþátta og einstaklingsþátta á
einelti

Ein megin tilgáta okkar er sú að áhrif heimilisfátæktar á einelti kunni að vera
háð efnahagsstöðu hverfisins. Þessi tilgáta fær stuðning í samvirkniprófinu í töflu 2,
en prófið sýnir að þeim mun hærri sem miðtekjur eru í hverfinu, þeim mun sterkari
eru áhrif heimilisfátæktar á einelti. Að sama skapi eru áhrif heimilisfátæktar á einelti
minni eftir því sem miðtekjur hverfis eru lægri. Þetta mynstur er tölfræðilega marktækt.
Loks kemur fram að hlutfall innflytjenda er eini hverfaþátturinn sem hefur marktæk
samhengisáhrif á einelti; en niðurstöður sýna að hverfi með hærra hlutfall innflytjenda
fela í sér aukna hættu á einelti, að undanskildu frá heimilisaðstæðum á borð við fátækt
og innflytjendastöðu foreldra.

Umræða
Megintilgangur þessara rannsóknar var að skoða hvernig félagsgerð skólahverfa í
þéttbýli á Íslandi tengist tíðni eineltis. Gert var ráð fyrir að þegar ójöfnuður ríkir milli
heimilsaðstæðna unglings og nærumhverfis sé hann líklegri til að verða fyrir einelti. Þar
að auki var talið að vinatengsl myndu miðla sambandinu að hluta milli heimilisfátæktar
og eineltis, þ.e. unglingar sem hafa sterk vinatengsl væru síður líkleg til að verða fyrir
einelti.
Niðurstöður styðja tilgátur okkar um samspil hverfisfátæktar og heimilisfátæktar og
áhrif þess á einelti. Niðurstöðurnar styðja því þá nálgun um að einelti eigi sér stað
í félagslegu samhengi (Olweus, 1991) og að félagsgerð hverfisins geti haft áhrif á
vandamál á borð við ofbeldi og einelti (Cook o.fl., 2010; Bernburg o.fl., 2009a, 2009b).
Lík og fyrri rannsóknir (sbr. Elgar o.fl., 2009; Due o.fl., 2009; Von Rueden o.fl., 2006)
sýna niðurstöður okkar að unglingar sem búa við bágar efnahagslegar heimilisaðstæður
eru í aukinni áhættu að lenda í einelti. Aftur á móti sýna niðurstöður okkar einnig að
því hærri sem miðtekjur hverfisins eru, þeim mun sterkari eru áhrif heimilisfátæktar á
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einelti líkt og niðurstöður Due og félagar (2009) sýndu að hluta. Ein skýring á þessum
áhrifum kann að vera að þegar misræmi ríkir milli heimilsaðstæðna og nærumhverfis
geta ungmenni einangrast frá jafnöldurum sínum (Bernburg o.fl., 2009a). Það er að segja
unglingurinn hefur þá oft ekki efnalegar bjargir til að taka þátt í félagshópnum sínum og
getur orðið fyrir fordómum vegna bágar efnahagslegar og félagslegar aðstæður sinnar
(Patterson o.fl., 1989) og er því útskúfaður.
Tilgátan okkar um miðlunarhrif vinatengsla var einnig studd, það er ungmenni sem
hafa lítinn stuðning frá vinum og lítið félagsnet eru í meiri áhættu á að lenda í einelti og
eru þessar niðurstöður í samræmi við fyrri rannsóknir (Boulton o.fl., 1999; Mouttapa
o.fl., 2004; Shin, 2010). Möguleg skýring á þessu er að ungmenni sem upplifa stuðning
frá vinum sínum og eiga stórt félagsnet, þ.e. þekkja mikið af öðrum ungmönnum úr
hverfinu, og eru þar af leiðandi ólíklegri til að skara út úr hópnum eða vera útskúfuð
vegna t.d. heimilisaðstæðna sinna.
Fáar rannsóknir hafa kannað samspil milli heimilisaðstæðna og nærumhverfis
ungmenna sem áhættuþátt fyrir einelti og því eru þessar niðurstöður mikilvæg viðbót í
vaxandi þekkingu á áhættuþáttum eineltis.
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Þessi grein byggir á rannsókn vegna MA-ritgerðar fyrri höfundar undir leiðsögn seinni
höfundar (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2010). Markmið rannsóknarinnar var að
kynnast upplifun og reynslu fanga af námi innan veggja fangelsis og varpa þannig ljósi á
menntun sem betrun. Einnig var markmið að öðlast sýn á það hvort nám drægi úr líkum
á afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni að mati viðmælenda, ásamt því að fá að kynnast
fyrri skólareynslu þeirra. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem lykilþátttakendur
voru 8 fangar sem fylgt var eftir í 18 mánuði og stunduðu þeir allir nám í afplánun á
Litla-Hrauni.
Föngum er tryggður réttur til náms samkvæmt íslenskum lögum og í Stjórnarskrá
íslenska lýðveldisins (nr. 33/1944), 76. grein, er skýrt kveðið á um að öllum skuli tryggður í
lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Í lögum um fullnustu refsinga
(nr. 49/2005) kemur fram í 19. grein um nám og starfsþjálfun að fangi skuli eiga kost
á að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi sem fram fer í fangelsi
eftir því sem unnt er og hann telst hæfur til. Evrópsku fangelsisreglurnar (nr.78/1987) eru
samþykktar af öllum aðildarríkjum Evrópuráðsins, þar á meðal Íslandi. Þar er í 65. grein
fjallað um að föngum skuli veitt tækifæri til að rækta með sér hæfileika og kunnáttu sem
stuðli að árangursríkri aðlögun eftir að fangavist lýkur. Í 66. grein er ennfremur kveðið
á um að veita skuli föngum aðstoð og tækifæri til menntunar og að nám fanga skuli eins
og unnt er fylgja menntakerfi utan fangelsis, til að auka líkur á að viðkomandi geti haldið
áfram námi þar sem frá var horfið þegar út í samfélagið er komið.
Litla-Hraun hefur þá sérstöðu meðal íslenskra fangelsa að þar er rekinn skóli að
staðaldri, þar sem námsframboð er sambærilegt við það sem tíðkast í fjölbrautaskólum.
Aðgengi að námi er misjafnt í öðrum fangelsum landsins (Fangelsismálastofnun, e.d.;
Fangelsismálastofnun, 2010b). Í íslenskum hluta samnorrænnar rannsóknar á menntun,
menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal fanga á Norðurlöndunum, sem unnin var af
Helga Gunnlaugssyni og Boga Ragnarssyni (2007), kom fram að meira en þriðjungur
fanga sem tók þátt sagðist ekki hafa lokið grunnskólaprófi.
Þegar menntunarstaða fanga hérlendis var borin saman við stöðu fanga á hinum
Norðurlöndunum, kom í ljós að fjöldi þeirra sem höfðu ekki lokið neinu námi var
mestur hérlendis. Aðrar niðurstöður sem vöktu athygli eru að í samanburði við hin
Norðurlöndin þá mældist áhugi á því að hefja nám í fangelsi, á meðal fanga sem ekki
stunduðu neitt nám, mestur hérlendis (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2008).
Ekki eru allir sammála því að fjármunum sem varið er í nám og starfsþjálfunarúrræði í
fangelsum skili sér til baka í lægri endurkomutíðni í afplánun (Gaes, 2008). Rannsóknir hafa
þó sýnt fram á marktæk tengsl milli menntunar í afplánun og lækkaðrar endurkomutíðni
í fangelsi, sem gefur tilefni til að ætla að fangar sem hljóta menntun í fangelsum séu
ólíklegri en aðrir fangar til endurkomu að afplánun lokinni (Chappell, 2004; Vacca, 2004).
Endurkomutíðni í fangelsi hérlendis er tiltölulega há samkvæmt áðurnefndri rannsókn
Helga Gunnlaugssonar og Boga Ragnarssonar (2007) sem sýndi að tæplega helmingur
fanga hafði áður afplánað í fangelsi. Í niðurstöðum nýlegrar samanburðarrannsóknar
þar sem endurkomutíðni fanga var borin saman á milli Norðurlandanna, kom í ljós að
rúmlega fjórðungur þeirra sem luku afplánun hérlendis árið 2005 hafði hlotið nýjan dóm
innan tveggja ára, eða 27% fanga (Fangelsismálastofnun, 2010a). Í rannsókn á vegum
bandarískra menntamálayfirvalda, þar sem 3000 föngum frá Maryland, Minnesota
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og Ohio var fylgt eftir kom í ljós að þremur árum eftir að hafa lokið afplánun var
endurkomutíðni á meðal þeirra sem höfðu stundað nám í afplánun 22% samanborið
við 31% þeirra sem ekkert nám höfðu stundað. Námið sem stóð föngum til boða
var verknám, framhaldsskólanám eða nám á háskólastigi. Að mati þeirra sem leiddu
rannsóknarvinnuna, spöruðust meiri fjármunir með útlögðum kostnaði í nám innan
fangelsanna, þar sem lækkuð endurkomutíðni þeirra sem stunduðu nám skilaði sér í
meiri sparnaði fyrir stjórnvöld í rekstri fangelsa og var þá undanskilinn allur sparnaður
sem hlýst af fækkun afbrota (Lewin, 2001).
Uden (2004) bendir á að til að auka líkur á árangri af betrun og uppbyggilegu starfi
þá er mikilvægt að gæta að því að þeim sem hafa stundað nám í afplánun sé áfram tryggt
aðgengi að námi þegar út er komið, ásamt því að stuðningur sé veittur við námið. Slíkt
úrræði myndi ekki aðeins styrkja það nám sem fer fram í afplánun, heldur einnig fylgja
föngum yfir erfiðan þröskuld á leið aftur út í samfélagið, sér í lagi ef námið leiðir til
ákveðinna starfsréttinda.
Sé horft til þess að ítrekunartíðni afbrota hérlendis er nokkuð há og að sýnt hefur
verið fram á marktæk tengsl menntunar í afplánun við lægri ítrekunartíðni afbrota, þá
má færa góð rök fyrir ávinningi þess að byggja upp aukið aðgengi að menntun fyrir
fanga í öllum fangelsum landsins. Takist að draga úr endurkomutíðni að einhverju
leyti þá skilar það sér strax til samfélagsins í formi sparnaðar, því samkvæmt tölum
frá Fangelsismálastofnun sumarið 2010 þá kostar 8,8 milljónir að vista einn fanga á ári
(Fangelsismálastofnun, 2010a). Ekki má heldur gleyma að einstaklingar sem afplána í
fangelsum hafa að baki sér hóp fólks, fjölskyldur, vini og ættingja og síðast en ekki síst
börn. Því varða málefni fanga stóran hluta þjóðarinnar.
Í þessari grein er leitað svara við eftirtöldum spurningum:
1. Hver eru tengsl fyrri reynslu af námi og upplifunar fanga á skólabekk?
2. Hverjar eru upplifanir námsmanna af námi innan veggja fangelsis?
3. Hver eru markmið og tilgangur fanga með námi sínu?
a. Dregur nám úr líkum á afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni að
mati viðmælenda?
b. Breytist framtíðarsýn viðmælenda á námstímanum og hefur gengi í
námi áhrif þar á?

Aðferð
Þátttakendur í rannsókninni voru 15, en lykilþátttakendur voru 8 fangar sem stunduðu
nám í afplánun á Litla-Hrauni þegar rannsóknin hófst og verður hér vísað í orð þeirra.
Rannsóknin var unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð en markmið hennar er
að öðlast innsýn og skilning á reynslu og upplifun einstaklinga á eigin lífi og hvaða
merkingu þeir leggja í eigin orð, aðstæður og líf (Bogdan og Biklen, 2003). Gagna var
aflað í gegnum hálfstöðluð opin einstaklingsviðtöl og þátttökuathuganir. Þetta eru
aðferðir sem samræmast fyrirbærafræðilegri nálgun en það sjónarhorn var talið henta
best til að varpa ljósi á þá þekkingu sem hér var leitað. Tilgangur eigindlegra rannsókna
er ekki að geta alhæft um niðurstöður, heldur að fá að öðlast innsýn inn í reynsluheim
viðmælenda, en niðurstöður geta aftur á móti gefið ákveðnar vísbendingar (Bogdan og
Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998).
Viðmælendahópurinn var valinn í gegnum markvisst úrtak þar sem forsenda fyrir
þátttöku var að afplána dóm á Litla-Hrauni og stunda þar nám í upphafi gagnasöfnunar.
Lykilþátttakendunum átta var flestum fylgt eftir yfir eins og hálfs árs tímabil og er því
um langtímarannsókn að ræða í þeim skilningi að tekin voru reglulega viðtöl við sömu
viðmælendur yfir ákveðið tímabil. Viðtölin urðu alls 48 og þar af 41 við lykilþátttakendur.
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Viðtalslotur voru sex talsins og fóru fram haustið 2008, í upphafi árs 2009, vorið
2009, haustið 2009, í upphafi árs 2010 og að lokum í júní 2010. Ekki skipti máli hvort
viðmælendur hættu námi á tímabilinu, þeim var engu að síður fylgt eftir og fékkst þá
ekki síður mikilvægur samanburður, til dæmis á líðan og framtíðarsýn. Afplánunarstaðir
og aðsetur voru breytileg á rannsóknartímabilinu, viðmælendur færðust til milli fangelsa
og sumir luku afplánun. Öllum var þó fylgt eftir svo lengi sem þeir voru samþykkir
áframhaldandi þátttöku.
Samkvæmt Inga S. Ingasyni kennslustjóra við skólann á Litla-Hrauni, var heildarfjöldi
nemenda um 30 talsins þegar átta manna hópurinn var myndaður í upphafi árs 2009.
Lykilþátttakendur voru því rúmlega 25% af heildarfjölda nemenda við skólann á
Litla-Hrauni á þeim tíma (Ingi S. Ingason, munnleg heimild, 12.08.2010). Því má ætla
að niðurstöður þessa verkefnis gefi ákveðna innsýn í reynslu og upplifanir nemenda
við skólann á þessum tíma. Til að fá frekari innsýn í aðferðafræðina og rannsóknina
er bent á meistaraverkefnið ,,Nám er besta betrunin” – Fræðslustarf í fangelsum (Inga
Guðrún Kristjánsdóttir, 2010), og grein Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur og Guðnýjar
Guðbjörnsdóttur (2010).
Lykilþátttakendur voru á ólíkum aldri, allt frá rétt rúmlega tvítugu til rúmlega fertugs.
Fjölskyldubakgrunnur þeirra var mismunandi en flestir áttu það sameiginlegt að hafa
átt í erfiðleikum með neyslu fíkniefna. Meirihluti lykilþátttakenda hafði áður setið í
afplánun. Flestir viðmælendur stunduðu nám sitt við skólann á Litla-Hrauni og er námið
þar skipulagt í gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi (Fangelsismálastofnun,
2010b).

Niðurstöður
Til að geta skilið upplifanir lykilþátttakenda er mikilvægt að fá innsýn í bakgrunn þeirra
og fyrri skólagöngu. Því næst verður fjallað um upplifun lykilþátttakenda af námi innan
veggja fangelsis og tengsl náms og námsárangurs við framtíðarsýn þeirra. Saga um
neyslu og fíkn var í mörgum tilfellum stór hluti af lífi viðmælenda og því verður hér
einnig komið inn á hvernig námsgengi þátttakenda hélst í hendur við neyslusögu.
Fyrri skólaganga
Enginn viðmælandi lauk grunnskóla með hefðbundnum hætti, án þess að erfiðar
upplifanir eða léleg mæting kæmi við sögu. Ástæður fyrir því voru fjölbreyttar, meðal
annars sértækir námsörðugleikar, einbeitingarskortur, hegðunarvandi, léleg skólasókn
í kjölfar áhættuhegðunar eða vegna afleiðinga eineltis sem birtist bæði líkamlega og
andlega. Einnig voru dæmi þess að viðmælendur lykju ekki hefðbundnu grunnskólanámi
vegna vímuefnaneyslu. Sumir voru fjarverandi frá námi í ákveðin tímabil á meðan þeir
voru sendir í meðferð á vegum SÁÁ eða annarra meðferðastofnana. Aðrir litu svo á að
þeir hefðu ekki lokið grunnskóla vegna þess að þeir hættu að mæta í skólann í kjölfar
áhugaleysis eða áhættuhegðunar og minni afbrota.
Í máli tveggja viðmælenda kom fram hvernig þeir upplifðu það að hafa verið sviptir
skólareynslu á grunnskólaárunum. Hjá öðrum varði þetta yfir einn vetur þegar hann var
11-12 ára gamall, en hjá hinum yfir lengra tímabil sem spannaði nokkur ár. Sá viðmælandi
vísar í þegar hann hafi verið vistaður af barnaverndarnefnd á Breiðuvík, 11 ára gamall,
þar sem engin skólakennsla fór fram. Gerðist þetta í kjölfarið á því að hann hafði sýnt
hegðunarerfiðleika í skóla. Talaði hann um að það hafi verið erfið líkamleg vinna sem
einkenndi þennan tíma. Sagðist hann vera viss um að þessi reynsla af Breiðuvík hafi
markað hann þannig að það hafi haft mótandi áhrif fyrir lífstíð og þannig finni hann að
þessi reynsla hafi enn þann dag í dag mikil áhrif á hann og sitji í honum. Á þessum tíma
virðist hafa sigið enn frekar á ógæfuhliðina því á Breiðuvík hóf hann fyrst neyslu sterkra
efna. Þrátt fyrir þetta allt þá situr mest af öllu í honum að hafa misst af hefðbundinni
skólagöngu þessi ár:
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Þetta hafði hellingsáhrif, bara fyrsta sko maður segist hafa haft gott af þessu
bara, en maður fékk að vinna eins og skepna þarna. En hérna, ég missti af allri
skólagöngu þarna. Það var enginn kennari með skólaréttindi þarna, þannig ég veit
ekki og þetta var rekið af ríkinu sko, auðvitað situr þetta alveg helling í mér og ég
var líka þetta ungur. Ég hef hugsað mjög mikið um þetta og ég skil ekki hvernig
var ekki hægt að hafa skóla.

Eftir árin á Breiðuvík átti þessi viðmælandi mjög erfitt með að fóta sig í námi. Næst
þegar hann steig inn í grunnskólakerfið var það í 8. bekk og hafði hann þá ekki verið í
hefðbundnum grunnskóla síðan hann var 11 ára. Til viðbótar við mikla námsörðugleika
vantaði hann námsgrunninn til að geta fylgt bekknum eftir og því upplifði hann sig
utanveltu. Hjá þessum viðmælanda tók við unglingaheimili og svo gatan eftir það.
Tveir viðmælendur töluðu um að hafa verið sviptir hefðbundinni skólareynslu með
öðrum hætti og áttu þeir þá við í kjölfar eineltis. Annar viðmælandinn talaði um að hafa
ekki upplifað sig öruggan á skólalóðinni eða í skólanum sjálfum. Lýsti hann andlegu og
líkamlegu einelti og neikvæðum áhrifum þess á innri líðan sem seinna varð til þess að
félagsfælni háði honum í námi og starfi:
Það var alltaf verið að berja mann og eitthvað svoleiðis. En það er bara svona,
það er ekkert við því að gera. En það var alveg skelfilegt. (...) en þarna auðvitað
fékk maður svona kannski viðhorf, að maður átti ekkert heima þarna. En hinir,
þú veist, litu okkur hornauga og trufluðust og hömuðust á okkur. Það var verið
að henda okkur í drullupolla og henda okkur í snjóinn og halda okkur í snjónum
kannski, setja snjó inn á okkur. Svo var manni alltaf sko kennt um, það var verið
að taka rafmagnið af skólanum og manni kennt um og það var verið að henda
eitthvað í kennarana og eitthvað svoleiðis, og skemmandi töskurnar manns og
fötin manns og eitthvað svona. Jú jú, ég meina, maður var líka kýldur öðru hvoru
og eitthvað svoleiðis, það kannski sá alveg aðeins á manni.

Sami viðmælandi talaði um hvernig ótti og óöryggi þróaðist innra með honum og
hvernig það vatt upp á sig. Í kjölfar eineltisins hætti hann að vilja mæta í skólann og fór
að gera sér upp veikindi til að komast undan því að mæta. Þannig hafði eineltið þau
áhrif að hann fór á mis við skólagönguna þegar hann hætti að treysta sér til að mæta í
tíma.
Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að grunnskólareynslan var í minningunni
neikvæð upplifun eða erfið. Þeir upplifðu sig ekki sem hluta af hinum hefðbundna
jafningjahóp og voru því utangátta í skóla og upp á kant við ráðandi menningu hvort
sem það var af eigin vali eða erfiðum aðstæðum, samanber reynslu þeirra sem upplifðu
einelti. Strax á unga aldri komu upp aðstæður sem urðu þess valdandi að þeir upplifðu
sig til hliðar og ekki sem fullgilda þátttakendur í umhverfinu.
Framtíðarsýn lykilþátttakenda og nám innan veggja fangelsis
Gengi viðmælenda í námi var misjafnt og mikil breidd var innan hópsins. Sé litið yfir
hópinn með tilliti til námsgengis eða hindrana í námi kom í ljós að þrír viðmælendur
glímdu við mikla og sértæka námsörðugleika, aðrir þrír glímdu við vægari námsörðugleika
sem hindruðu tiltekið nám eða við ákveðnar aðstæður og tveir viðmælendur áttu ekki
við neina eða sáralitla námsörðugleika að stríða. Flestir stunduðu framhaldsskólanám
við skólann á Litla-Hrauni sem fer fram í gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands á
Selfossi, aðrir stunduðu framhaldsskólanám við aðra skóla í fjarnámi í gegnum tölvuver
skólans á Litla-Hrauni eða með staðbundinni tímasókn. Meirihlutinn stundaði nám á
bóknámsbrautum, tveir stunduðu iðnnám og einn nemandi stundaði nám á háskólastigi.
Það að hafa eitthvað til að stefna að virtist hvetja viðmælendur áfram með beinum
hætti og því má segja að framtíðarsýn viðmælenda birtist sem beinn stuðningur við nám.
Eins virtist markmiðasetning þar sem viðmælendur skrifuðu að eigin frumkvæði niður
á blað markmið sín með náminu og væntingar til framtíðar, hafa afar jákvæð áhrif á
námsárangur og seiglu þegar þeir stóðu frammi fyrir hindrunum í náminu. Börn þeirra
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feðra sem voru í viðmælendahópnum höfðu ráðandi áhrif á framtíðarsýn þeirra og var
þeim öllum mjög umhugað um að geta stutt við bakið á börnunum sínum ásamt því
að sjá fjölskyldum sínum farborða þegar út kæmi. Þess vegna voru atvinnumöguleikar
viðmælendum ofarlega í huga þegar þeir ræddu væntingar sínar til námsins og
framtíðarsýn, samanber orð eins viðmælanda:
Markmiðið með náminu er, sko í fyrsta lagi auðvitað að nýta tímann sem ég er
hérna inni, að hafa eitthvað að gera, vera ekki bara að liggja upp í rúmi og horfa
á sjónvarpið eða hanga í tölvuleikjum eða eitthvað svoleiðis. Svo auðvitað líka til
þess að geta kannski átt einhvern möguleika á að samlagast samfélaginu þegar ég
kem út, að geta fengið vinnu. Ég meina þú veist ef maður fær ekki vinnu þegar
maður kemur út þá getur maður alveg eins bara brotið af sér og komið aftur
hingað inn sko, þannig lagað séð. Þetta, vona að það muni ekki gerast en þetta er
mjög mikið viðhorf hjá mörgum og þú veist. Svo í þriðja lagi og það mikilvægasta
er til að geta hugsað vel um börnin mín, þau skipta öllu máli, ég get eiginlega sagt
að ég er að læra fyrir þau.

Orðið venjulegur var áberandi í orðum viðmælenda. Þannig virtust viðmælendur
upplifa viðurkenningu í hinu venjulega með náminu, námið var séð sem lykill út í hinn
venjulega heim, eins og margir sáu samfélagið fyrir utan fangelsið. Allir viðmælendur
vonuðust á einhverjum tímapunkti til að námið myndi opna leið þeirra út í venjulegt
líf og á þann hátt féllu þeir inn í samfélagið að afplánun lokinni og teldust venjulegir
samkvæmt gildum þess. Sýn viðmælenda á að vera venjulegur virtist felast í því að lifa
hefðbundnu fjölskyldulífi, stunda atvinnu eða nám fjarri afbrotum og neyslu og þannig
vera staðsettir innan hefðbundinnar menningar samfélagsins en ekki á jaðrinum eða
fyrir utan. Upplifun af hinu venjulega virtist eiga rætur að rekja allt aftur til æsku
margra viðmælenda, sem áttu strax þá erfitt með að samsama sig normum samfélagsins.
Afleiðing þess varð sú að þeir sáu sig ekki sem hluta af heildinni, hvorki í grunnskóla
né í samfélaginu. Þannig styrkti hefðbundin skólareynsla, eins og þeir upplifðu námið
sitt í gegnum skólann á Litla-Hrauni, þá framtíðarsýn þeirra að þeir gætu orðið venjulegir
þátttakendur úti í samfélaginu.
Viðmælendur áttu þá sögu sameiginlega að hafa komið sjálfum sér á óvart og náð
námsárangri sem þeir töldu ekki líklegt að tækist, en slíkt styrkti trú þeirra á eigin
getu. Nokkrir sýndu mikla seiglu og ákveðni og neituðu að gefast upp þegar námið
reyndi á. Ekki tókst þó alltaf að yfirstíga hindranir með þessum hætti, því stundum
urðu námsörðugleikar eins og lesblinda og talnablinda sumum þeirra veruleg hindrun
í námi. Hjá öðrum hindraði athyglisbrestur og einbeitingarskortur námsgengi. Þrátt
fyrir þessar hindranir og misjafnt gengi á tímabilinu sem gagnasöfnunin stóð yfir, sóttu
viðmælendurnir alltaf aftur í námið, en með mislöngu millibili, og varð það einkennandi
fyrir hópinn. Þrír viðmælendur áttu það sameiginlegt að verða mjög neikvæðir út í
námið eftir að hafa sýnt slakan námsárangur og sögðust jafnvel aldrei aftur ætla í nám,
því það væri tímaeyðsla. Engu að síður reyndu þeir alltaf aftur og komu þá til baka með
jákvæðari viðhorf og bjartari framtíðarsýn. Þannig mátti sjá að alltaf fylgdi náminu
einhver von sem stundum brást ef illa gekk, en kviknaði jafnan aftur þegar nám var
tekið upp að nýju.
Langtímaniðurstöðurnar úr viðtölunum við lykilþátttakendur voru fjölbreyttar en
báru þó allar með sér að skólaganga væri viðmælendum mikilvæg, óháð hindrunum í
námi. Í síðustu viðtölum við lykilþátttakendur var farið sérstaklega yfir hvernig þættirnir;
námsárangur, fíkn eða neysla, andleg líðan og trú á eigin getu höfðu áhrif hver á annan,
hjá hverjum og einum viðmælanda. Viðmælendur staðfestu að þættirnir sveifluðust í
takt við hvorn annan og höfðu víxlverkandi áhrif. Þegar vel gekk í námi styrktist trú á
eigin getu og meira jafnvægi var á andlegri líðan, ásamt því að minni líkur voru á falli
í edrúmennsku. Þegar námsárangri hrakaði dró úr trú þeirra á eigin getu og jafnvægi á
andlegri líðan. Sjálfstraust raskaðist og samkvæmt viðmælendum jukust líkur á falli eða
neyslu. Þessir þættir virtust allir hafa áhrif á hvorn annan og því skipti tiltölulega litlu
máli hvar lét fyrst undan síga, áhrifin dreifðust yfir á þessa tengdu þætti.
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Hlutur náms í sköpun framtíðarsýnar fanga
Hér er því komin fram tilgáta um orsakasamhengi sem athyglisvert væri að prófa
í stærri rannsókn þar sem stuðst yrði við megindlegar aðferðir og unnt væri að kanna
fylgni á milli þátta og meta áhrifasambönd og samspil einstakra þátta. Þrátt fyrir að ekki
hafi verið stefnt að því að setja fram grundaða kenningu, þá leiddu upplifanir og reynsla
viðmælenda af sér þessa tilgátu um samspil áhrifaþátta sem skipta máli fyrir nám og
líðan. Viðmælendur samþykktu ennfremur túlkunina þegar hún var borin undir hvern
og einn persónulega.
Viðmælendur töluðu allir um að fyllast stolti þegar vel gengi námslega, sem
virtist verða þeim aukin hvatning í námi og ýta undir viðurkenningu og aukna trú frá
fjölskyldum þeirra. Í máli rúmlega helmings viðmælenda kom fram að þeir upplifðu
að námið stuðlaði að betrun. Þannig virtust margir eigna náminu forvarnargildi sem
spornaði gegn neyslu á sama tíma og þeir byggðu sig upp andlega í gegnum námið.
Því varð námið afar mikilvæg stoð í hugum þeirra og burðarstólpi á meðan þeir lögðu
meðvitaða áherslu á að halda sjálfum sér frá neyslu. Á sama tíma varð saga edrúmennsku
og gengis í námi oft og tíðum samtvinnuð, líkt og kom fram í máli eins viðmælanda:
Þó að edrúmennskan sé það mikilvægasta þá er skólinn ekki síður mikilvægur,
þú veist, ef ég er ekki edrú þá er ég ekki neitt, þá get ég ekkert. Þess vegna er svo
mikilvægt að vera í skóla og vera gera eitthvað svona venjulegt. Skólinn heldur
manni á beinu brautinni, annars væri ég örugglega fallinn sko, þetta hefur rosa
mikil áhrif á hvort annað þú veist. Þú getur varla verið edrú án skóla, en ekki
heldur verið að standa þig vel í skóla án þess að vera edrú.

Neysla var ekki stöðug innan hópsins á tímabilinu samkvæmt viðmælendum, en engu
að síður neytti stór hópur viðmælenda einhverra efna og kom það fyrir oftar en einu
sinni á rannsóknartímabilinu. Þó varði neysla ekki lengi í einu. Undantekning var meðal
þeirra tveggja sem luku afplánun á rannsóknartímabilinu en þeir voru báðir í neyslu yfir
tíma. Þeir stunduðu nám á sama tíma en námsárangri og mætingu hrakaði umtalsvert.
Spurt var út í framtíðarsýn viðmælenda og afbrotahegðun, hvort þeir teldu líklegt
að leggja til hliðar hegðun sem gæti orðið til þess að lenda aftur í afplánun síðar meir.
Framtíðarsýn viðmælenda á þessu sviði var misjöfn á tímabilinu og námsgengi virtist
hafa þar áhrif. Þegar vel gekk námslega bar meira á jákvæðri framtíðarsýn og svo öfugt.
Þannig birtust tengsl á milli árangurs í námi og líkum á afbrotahegðun að eigin mati,
og virtust viðmælendur telja frekari líkur á neikvæðri hegðun þegar verr gekk í náminu.
Við lok rannsóknarinnar var framtíðarsýn neikvæð meðal rúmlega helmings hópsins, í
þeim skilningi að láta ekki af hegðun sem hugsanlega gæti leitt til fangelsisvistar. Yfir
tímabilið breyttust þessar tölur af og til en í megin dráttum héldust þær nokkuð jafnar.
Þó svo reynsla meirihluta viðmælenda hafi einkennst af hindrunum í námi, þá
einkenndi það ekki reynslu allra. Tveimur viðmælendum gekk afar vel námslega og
sköruðu fram úr í hópi samnemenda. Hlutu þeir báðir viðurkenningar fyrir námsárangur
á rannsóknartímabilinu.

Umræða
Niðurstöður Helga Gunnlaugssonar og Boga Ragnarssonar (2007) úr íslenskum
hluta samnorrænnar rannsóknar benda til þess að talsverður hluti fanga hafi ekki
lokið grunnmenntun, en þrátt fyrir það mælist námsáhugi hár hérlendis í samanburði
við námsáhuga fanga á öðrum Norðurlöndum. Stór hluti viðmælenda í átta manna
lykilhópnum á að baki brotna skólagöngu ásamt því að glíma við mikla námsörðugleika,
en engu að síður sýndu þeir mikinn námsáhuga þrátt fyrir hindranir í námi. Meirihluti
lykilþátttakenda hafði áður setið í afplánun og samræmist það umræðum um að
endurkomutíðni í fangelsi hérlendis sé tiltölulega há.
Rannsóknir hafa sýnt fram á marktæk tengsl milli menntunar í afplánun og lækkaðrar
endurkomutíðni í fangelsi (Chappell, 2004; Vacca, 2004) en hér mátti sjá hvernig
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námsgengi mótaði framtíðarsýn lykilþátttakenda. Viðmælendur höfðu tilhneigingu
til að líta framtíðina bjartari augum þegar þeir áttu góðu námsgengi að fagna, en svo
þegar halla tók undan fæti í námi virtust þeir ekki leyfa sér að gera sömu væntingar til
framtíðarinnar eða eigin hegðunar. Einnig mátti sjá að vonir þeirra til framtíðarinnar,
ásamt væntingum til aukinna atvinnumöguleika byggðu að miklu leyti á námi og
námsgengi á hverjum tíma. Því er mikilvægt að föngum standi til boða aðgengi að námi
sem miðast við þarfir þeirra og getu.
Lykilþátttakendurnir áttu það sameiginlegt að hafa átt erfitt uppdráttar í grunnskóla
og enginn þeirra lauk grunnskólanámi með hefðbundnum hætti. Vert er að spyrja sig
að því hvaða framtíðarsýn sú reynsla hefur mótað, því allir upplifðu þeir sig utangátta
í samfélaginu. Þessi niðurstaða minnir á hversu mikilvægt það er og hve mikil forvörn
er fólgin í því að nemendum líði vel félagslega í grunnskóla, og að skólakerfið komi til
móts við nemendur sem glíma við hegðunarerfiðleika.
Vegna námsörðugleika og brotinnar grunnskólareynslu reyndist hefðbundið
framhaldsskólanám í afplánun mörgum viðmælendum erfitt viðureignar. Því er
mikilvægt að nemendum í afplánun standi til boða nám sem miðar að raunverulegum
þörfum þeirra. Fyrsta skrefið í þessa átt gæti verið að vinna ítarlega þarfagreiningu á
stöðu nemendahópsins innan fangelsanna. Í kjölfarið væri hægt að ráðast í vinnu við
gerð námskrár sem skilgreinir að hvaða marki skuli stefnt og hvernig eigi að ná þeim
markmiðum, í öllum fangelsum landsins. Því hafa ber í huga að föngum er tryggður
réttur til náms samkvæmt lögum (Lög um fullnustu refsinga nr.49/2005), og því er
mikilvægt að föngum standi til boða sambærileg tækifæri til náms óháð því hvar þeir
afplána og hvernig þeir eru staddir námslega séð.
Uden (2004) bendir á að til að auka líkur á árangri af betrun og uppbyggilegu starfi
sem fram fer innan fangelsa er mikilvægt að gæta að því að þeim sem hafa stundað nám í
afplánun sé áfram tryggt aðgengi að námi þegar út er komið, sem og stuðningi við nám.
Þeir tveir viðmælendur sem luku afplánun á tímabilinu sýndu báðir lakari námsárangur
fyrir utan fangelsið en í afplánun. Áttu þeir það sameiginlegt að hafa haft skýra
framtíðarsýn með námi sínu og sett sér markmið um áframhaldandi nám. Að afplánun
lokinni einkenndi kvíði reynslu þeirra. Þeir glímdu við miklar hindranir, sem höfðu
áhrif á andlega líðan þeirra, í kjölfar neyslu. Þarna skorti augljóslega meiri stuðning
eða úrræði sem myndi ekki aðeins styrkja það nám sem fór fram í afplánun, heldur
einnig stuðla að aukinni aðlögunarhæfni að afplánun lokinni. Höfundar taka því undir
með Uden (2004) um að hagurinn af slíku úrræði yrði einstaklinganna sjálfra í auknum
atvinnumöguleikum að afplánun lokinni svo og samfélagsins í lækkaðri endurkomutíðni.
Niðurstöður byggðar á reynslu lykilþátttakenda má draga saman í þrjá meginlærdóma.
Fyrsti lærdómurinn byggir á mikilvægi þess að staðið sé vel að fyrirbyggjandi starfi
í grunnskólum, þannig að einelti líðist ekki og að börn fái nám við hæfi. Annar
lærdómurinn snýr að mikilvægi þess að standa vel að námsframboði í fangelsum, þannig
að fangar fái aðgengi að námi við hæfi. Þriðji lærdómurinn bendir á að styrkja þurfi þann
stuðning og nám sem er í boði að afplánun lokinni.
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Kynjaskiptur vinnumarkaður hefur lengi talist mikið vandamál á Vesturlöndum af
nokkrum samhangandi ástæðum (sjá sem nýlegt dæmi skýrsluna Gender segregation in
the labour market, 2009). Kynjaskiptingin dregur úr sveigjanleika markaðarins, viðheldur
hugmyndum um eðlislæg einkenni karla og kvenna og er að öllum líkindum ein af
megin ástæðum viðvarandi launamunar karla og kvenna. Þróun síðustu áratuga í flestum
vestrænum ríkjum og sérstaklega hinum norrænu hefur verið sú að störfum þar sem
karlar eru í miklum meirihluta, fækkar en engin breyting verður á störfum þar sem konur
eru í miklum meirihluta eða þá að hlutfall kvenna eykst enn frekar (Melkas og Anker
1997). Hér er fjallað um þróunina á Íslandi síðustu árin varðandi tvö af svokölluðum
kvennastörfum þ.e. leikskólakennslu annars vegar og hjúkrun hins vegar og tilraunir
sem gerðar hafa verið til að hafa áhrif á kynjaskiptinguna. Í báðum tilfellum hefur lítil
sem engin breyting orðið á kynjasamsetningu starfsfólks.

Vinnumarkaðurinn
Eitt af megineinkennum íslensks vinnumarkaðar í samanburði við Evrópu í heild er
mikil atvinnuþátttaka kvenna. Árið 2010 voru 77, 6% kvenna á aldrinum 16 – 74 ára
virkar á vinnumarkaði og unnu að meðaltali 34,8 stundir á viku (Hagstofa Íslands,
2011b) Jafnframt ber íslenskur vinnumarkaður það einkenni flestra annarra vestrænna
vinnumarkaða að þar er rík kynjaskipting. Um 90% kvenna starfa í þjónustustörfum
á móti 62,8% karla en þar starfa 62,8% karla. Í starfaflokknum heilbrigðis- og
félagsþjónusta var drjúgur fjórðungur (25,1%) alla þeirra kvenna sem voru virkar á
vinnumarkaði árið 2010 en aðeins 7,8% karlanna. Innan fræðslustarfsemi voru 19,8%
kvenna á vinnumarkaði en 5,1% karla (Hagstofa Íslands, 2011a). Konur eru þannig í
miklum meirihluta í störfum sem líta má á sem framlengingu af þeim hlutverkum sem
þær gegndu áður á heimilum, við uppeldi, umhyggju og kennslu. Þetta megineinkenni er
Norðurlöndunum sameiginlegt (Svare, 2009).
Þessi starfaflokkun er hins vegar mjög gróf og getur auðveldlega falið verulegar
breytingar innan viðkomandi flokks. Það breytir því ekki að ljóst er að kynjaskiptingin er
mikil og sýnir lítil merki þess að breytast á þeim sviðum þar sem konur eru í meirihluta.
Tvær þeirra greina þar sem konur eru í yfirgnæfandi meirihluta eru hjúkrunarfræði og
kennsla og starfsemi á leikskólum.
Svo virðist sem það séu fyrst og fremst tvær almennar tilraunir sem hafa verið gerðar
til að fjölga körlum í kvennastörfum hérlendis. Önnur sneri að því að fjölga körlum
meðal hjúkrunarfræðinga en hin fólst í að fjölga körlum í leikskólum. Þar fyrir utan
er höfundi kunnugt um að einstaka leikskólar hafa að eigin frumkvæði reynt að fjölga
körlum í hópi starfsliðs. Aðeins hvað fyrra atriði varðar hefur tilraunin verið metin.

Hjúkrunarfræði
Ekki eru aðgengilegar upplýsingar um fjölda karla sem starfandi eru sem hjúkrunarfræðingar
á Íslandi en samkvæmt upplýsingum frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga er um 1%
félaga karlkyns. Ef litið er til útskrifaðra hjúkrunarfræðinga síðustu árin má ljóst vera
að ekki verða miklar breytingar á kynjahlutföllum í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga
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á næstu árum. Engin deild Háskóla Íslands er nálægt því að vera jafn kynjaskipt og
hjúkrunarfræðin og staðan við Háskólann á Akureyri er svipuð.

Tafla 1. Útskrifaðir hjúkrunarfræðingar frá Háskóla Íslands og Háskólanum á
Akureyri 2001 – 2010
HÍ
Karlar

Ár
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Konur
1
1
0
2
0
5
2
1
2
2

HA
Karlar

Alls
74
87
90
88
111
152
121
108
134
57

75
88
90
90
111
157
123
109
136
59

Konur
0
1
0
0
1
0
0
1
0

Samtals
Karlar

Alls
29
27
46
30
28
45
37
37
46

29
28
46
30
29
45
37
38
46

Konur
1
1
2
0
6
2
1
2
2

Alls
116
117
134
141
180
166
145
171
103

%karla
117
118
136
141
186
168
146
173
105

0,9
0,8
1,5
0
3,2
1,2
0,7
1,2
1,9

Hlutfall karla meðal þeirra sem útskrifast er frá 0% til 3,2% en er að meðaltali 1,1% þ.e.
einn til tveir karlar á ári.
Þó svo að hjúkrunarfræði sé einnig „kvennagrein“ á hinum Norðurlöndunum fer
því fjarri að staðan þar sé jafn öfgakennd og á Íslandi. Lægsta hlutfall karla meðal
hjúkrunarfræðinga á hinum norrænu löndunum mun vera í Danmörku þar sem hlutur
þeirra er 3,4%. Í Noregi og Svíþjóð er hlutfallið hins vegar um 10% (Baagøe Nielsen,
2011).
Árum saman var staðan í reynd þannig að hjúkrunarfræðideildin á Íslandi var
hreinlega áskrifandi að hluta kvenna sem luku stúdentsprófi ár hvert. Það tók langan
tíma fyrir konur að vinna sig inn í hefðbundnar karlagreinar Háskóla Íslands og meðan
sú var staðan var aðsóknin í hjúkrunarfræði næg til að fylla þörfina. Undir lok 10. áratugar
20. aldar tók þetta þó að breytast og konur dreifðust mun jafnar á deildir háskólans.
Hjúkrunarfræðin mat það svo að nauðsynlegt væri að gera hjúkrunarfræðinámið
sýnilegra og jafnvel að reyna að fá fleiri karla í námið.
Þessi staða var hluti af ástæðu þess að hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands ákvað
árið 2001 að fara í sérstakt átak til að fjölga umsóknum í deildina almennt. Í samvinnu
við jafnréttisnefnd háskólans var jafnframt ákveðið að reyna sérstaklega að laða karla að
náminu. Það var hluti af átaki Háskóla Íslands til að draga úr kynjaskiptingu í deildum
hans. Aðaláherslan í því átaki var þó á að fjölga konum meðal verkfræðinema (Erla
Hulda Halldórsdóttir, 2004).
Átakið til að fjölga umsóknum í hjúkrunarfræðinám stóð yfir frá 2001 til 2003 og
var margþætt. Nýr kynningarbæklingur var gefinn út og forsíðu hans prýddi karlkyns
hjúkrunarfræðingur. Kynningamynd var gerð og notuð til upplýsingamiðlunar í
framhaldsskólum, póstkortum var dreift, auglýst á biðstöðvum strætisvagna og loks
fóru karlkyns hjúkrunarfræðingar í framhaldsskóla og kynntu námið og starfið.
Átakið virðist hafa heppnast í ljósi þess að umsóknum fjölgaði bæði árið 2002 og
2003. Einnig varð fjölgun umsókna frá körlum þannig að þessi ár hófu fleiri karlar nám
í hjúkrunarfræði en verið hafði áður. Flestir þeirra féllu hins vegar á numerus clausus
prófunum og því var fjöldi karla meðal nemenda kominn í hefðbundinn farveg á öðru
ári, einn til tveir karlar.
Þetta átak hefur verið metið með tvennum hætti. Í fyrsta lagi voru allir nemendur
sem hófu nám í hjúkrunarfræði árin 2002 og 2003 spurðir um hvað hefði dregið þá að
hjúkrunarfræðinni, hvort þeir hefðu tekið eftir einhverjum þáttum í kynningarátakinu
og slíkt. Í öðru lagi voru tekin viðtöl við 10 karla sem höfðu sótt um að hefja nám.
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Hvað megindlega hluta matsins varðar (Margrét Gústafsdóttir, Margrét
Sigmundsdóttir og Bergþóra Kristinsdóttir, 2008) kom þar fram að það var fyrst og
fremst eigin reynsla sem dró nemendur að náminu. Það er að segja, reynsla af því að
vinna einhver umhyggjustörf var það sem kveikti áhugann. Þar að auki sýndi sig að
margir áttu foreldra eða aðra ættingja sem unnu innan heilbrigðisgeirans og það hafði
haft jákvæð áhrif. Þær væntingar sem nemendur höfðu til starfsins og töldu mikilvægar
voru fyrst og fremst að fá að vinna með fólk, starfið væri gefandi, atvinnumöguleikar
væru góðir, þetta væri fjölbreytt starf og þarna væri möguleiki til að hjálpa öðrum.
Hugmyndir karla eru ekki nefndar sérstaklega í þessu mati hvort svo sem það stafar af
því að þeir voru svo fáir (4,3% fyrra árið og 4,5% seinna árið) eða að svör þeirra hafi
ekki skilið sig frá svörum kvennanna.
Eigindlegi hlutinn matsins á því hvernig til hefði tekist beindist hins vegar sérstaklega
að körlunum (Þórður Kristinsson, 2005). Viðtöl voru tekin við tíu karla sem höfðu
skráð sig til náms í hjúkrunarfræði. Einungis átta hófu námið, sex tóku numerus clausus
prófin, þrír stóðust og héldu áfram.
Allir könnuðust við átakið en sögðu að það hefði ekki haft áhrif á ákvörðun sína.
Þvert á móti virtist svo sem þeim fyndist það stuðandi að reynt hefði verið að dylja
umhyggjuþáttinn í starfinu og leggja þess í stað áherslu á hraða, spennu og ævintýri, það
er að segja að gera starfið að einhvers konar macho fyrirbæri. Það er þó rétt að benda á
að þó svo þeir segðu átakið ekki hafa haft áhrif á ákvörðun sína þá var það vissulega svo
að fleiri sóttu um námið eftir átakið en fyrir það. Ef til vill má túlka það svo að jafnvel
þó þeim hafi þótt átakið stuðandi og misvísandi þá hafi það gefið þeim hugmyndina um
að þetta væri hugsanlegur möguleiki. Átak sem vekur athygli, næstum því sama á hvaða
hátt, getur stuðlað að því að opna augun fyrir nýjum möguleikum.
Það sem virtist aðallega hafa dregið karlana að náminu var í raun það sama og
kom fram í megindlegu athuguninni fyrir alla nemendur; reynsla af umhyggjustörfum,
að þekkja einhvern sem starfaði innan heilbrigðisgeirans og hvatning frá einhverjum
nákomnum. Væntingar þeirra til starfsins virtust ekki heldur skilja sig frá væntingum
nemenda í heild. Umhyggjan og löngunin að hjálpa öðrum var efst á listanum.
Þegar námið hófst fannst þeim þeir stundum vera minntir á kyn sitt og stöðu sína
í deildinni á óþægilegan hátt. Þannig upplifðu karlarnir að þeir fengju sérlega mikla
athygli frá kennurunum þegar þeir spurðu um eitthvað atriði sem varð þess valdandi
að þeir hættu að spyrja. Ljóst virðist að markmið kennaranna hafi verið að hvetja
karlana í von um að auka líkurnar á að þeir héldu áfram en þeir upplifðu þetta sem
óþægilega sérmeðferð. Á hinum endanum voru svo þau tilfelli þegar kennarar hófu
kennslu með orðunum „Góðan dag stúlkur“ en áttuðu sig svo og báðust afsökunar því
ekki væru einvörðungu stúlkur í salnum. Einnig var það nefnt sem óþægileg upplifun
þegar vaxtaræktarkarlar voru notaðir til að sýna nemendum vöðva. Sá sem þetta nefndi
var mjög meðvitaður um kyn sitt meðan á sýningunni stóð og ekki batnaði það við að
vaxtaræktarkarlarnir komu með athugasemdir sem lítillækkuðu konur. Þeirri spurningu
var velt upp hvað myndi gerast ef þessu yrði snúið við þ.e. að hálfnaktar stúlkur væru
notaðar sem sýningargripir í kennslu þar sem karlar væru meirihluti nemenda.
Við þetta má svo bæta að eigindlegar rannsóknir á þeim fáu körlum sem eru í námi í
hjúkrunarfræðum eða eru starfandi sem hjúkrunarfræðingar hafa sýnt að bæði meðan á
náminu stendur og eftir að þeir hafa hafið störf upplifa þeir óþægilega „sexualiseringu“
líkama síns. Þeir hafa fengið athugasemdir um líkama sinn og kyn frá kvenkyns
samnemendum, vinum og aðstandendum um að það hljóti að vera Paradís þegar svona
fáir karlar eru innanum allar þessar konur og loks eru svo „grunsemdirnar“ um að þeir
séu samkynhneigðir (Dagur Benediktsson, 1994; Þórður Kristinsson, 2005).
Þessi sexualisering líkama karla í kvennastörfum (eða á kvennavinnustöðum) er
atriði sem Marie Nordberg (2005) hefur vakið athygli á í rannsóknum sínum í Svíþjóð
og bent á að sé að minnsta kosti af þrennum toga innan og utan vinnustaðar. Það er
„grunurinn“ um samkynhneigð, grunurinn um tilhneigingar til barnagirndar og loks
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löngunin (sérstaklega þá innan vinnustaðarins) að karlkynsstarfsmaður verði Karlinn
og þá með hefðbundna líkamlega eiginleika og útlit karla. Upplifun þessara grunsemda
um barnagirnd er atriði sem einnig hefur komið fram hjá íslenskum körlum í leikskólum
(Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006).
Hjúkrunarfræðideildin við Háskóla Íslands hefur það enn sem markmið að auka hlut
karla meðal nemenda. Samkvæmt stefnu þeirra fyrir tímabilið 2006 – 2011 áttu karlar
að vera orðnir 10% nemenda árið 2011 (Háskóli Íslands, 2006). Ljóst er að því fer fjarri
að það markmið náist.
Loks ber hér að nefna að Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur einnig reynt
að leggja sitt af mörkum til að fjölga körlum í hjúkrun meðal annars með tilraun til
að stofna sérstaka deild innan félagsins fyrir karlkyns hjúkrunarfræðinga. Sú tilraun
mistókst (Christer Magnusson, 2010).

Leikskólar
Staðan er ekki mikið betri meðal leikskólakennara en hjúkrunarfræðinga. Reyndar á
það við um öll Norðurlöndin að hlutfall karla meðal starfsmanna leikskóla er mjög lágt.
Hlutfallið er enn lægra í Finnlandi en á Íslandi en hins vegar er hlutfallið verulega hærra
í Danmörku (8,4% árið 2007), Noregi (10% árið 2010) og Svíþjóð (6,5% árið 2009)
(Baagøe Nielsen,2011).
Árið 2009 störfuðu 5.639 manneskjur á leikskólum á Íslandi. Þar af voru 230 karlar
eða 4,1%. Ef við drögum frá þá sem unnu við matseld og þrif þá eru karlar 3,9%
starfsfólks sem starfar beint með börnum. Tíu árum fyrr, árið 1999, störfuðu 3.763
manneskjur á leikskólunum og karlar voru 1,9% þeirra. Séu enn dregnir frá þeir sem
störfuðu við eldamennsku og þrif þá voru karlar 1,5% starfsfólksins (Hagstofa Íslands
2010a). Þannig að vissulega hefur þróunin verið í þá átt að körlum hefur fjölgað og með
svipuðum hraða munum við ná því að karlar séu 40% starfsfólksins eftir um það bil
150 ár. Raunar er það svo að þróunin innan menntakerfisins í heild hefur síðasta áratug
verið í átt að minnkandi hlut karla. Þannig voru karlar 24,9% starfsfólks grunnskóla árið
1999 en 20,3% árið 2009 (Hagstofa Íslands 2010b). Í framhaldsskólum var hlutur karla
56% árið 1999 en 50% árið 2009 og hafði þá raunar aukist frá 47% árinu áður (Hagstofa
Íslands 2010c). Á háskólastigi var hlutfall karla meðal starfsfólks sem sinnti kennslu
57,8% kennsluárið 1999 – 2000 en 2009 – 2010 var það 53,4%.
Ef aðeins er horft til menntaðra leikskólakennara rýrnar hlutur karla á leikskólum
verulega. Byggt er á upplýsingum í tölvupósti frá starfsmanni Hagstofunnar.
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Tafla 2. Starfsfólk leikskóla 2000 – 2009
Alls

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3714
3763
3847
4129
4425
4684
4703
4735
5012
5159
5568
5639

Þar af karlar
79
70
79
107
149
156
163
159
170
182
240
230

%
2,13
1,86
2,05
2,59
3,37
3,33
3,47
3,36
3,39
3,52
4,31
4,08

Leikskólakennarar
930
1011
937
1065
1123
1217
1318
1370
1494
1498
1658
1764

Þar af karlar %

10
17
16
14
12
18
27
23
29
28

1,06
1,59
1,42
1,15
0,91
1,31
1,81
1,53
1,75
1,59

Ekki er ástæða til að reikna með breytingum á næstu árum ef horft er til hlutfalls
karla meðal þeirra sem útskrifast sem leikskólakennarar á Íslandi annars vegar frá
Kennaraháskóla Íslands og núna Háskóla Íslands og hins vegar frá Háskólanum á
Akureyri..

Tafla 3. Útskrifaðir leikskólakennarar 1999 – 2010
KHÍ/HÍ Þar af karlar %
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

97
51
71
77
68
67
50
82
80
69
52
79

1
1
3
1
1
1
2
2
2
0
2
0

HA
1,03
1,96
4,22
1,3
1,47
1,49
5
2,43
2,5
0
3,85
0

Þar af karlar %

38
23
15
27
46
30
67
58
29
17
14

0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Alls

0
4,35
0
0
0
3,33
0
1,72
0
0
0

Þar af karlar %

89
94
92
95
113
80
149
138
98
69
93

1
4
1
1
1
3
2
3
0
2
0

1,1
4,3
1,1
1,1
0,9
3,8
1,3
2,2
0
2,9
0

Upplýsingar af heimasíðum skólanna og tölvupóstum starfsmanna
Á þingi Félags íslenskra leikskólakennara árið 1997 var ákveðið að stjórn félagsins skyldi
skipa nefnd sem hefði það verkefni að vinna að fjölgun karla meðal leikskólakennara.
Meðal hugsanlegra leiða sem nefndar voru var að fara í skóla og segja frá náminu og
starfinu, útgáfa bæklings og dreifing hans meðal stúdenta. Nefndinni var einnig falið að
reyna að vinna verkið í samvinnu við aðra sem málið varðaði svo sem ráðuneyti menntaog félagsmála, Jafnréttisráð og skóla sem mennta leikskólakennara.
Átakið hófst árið 1998 og fékk fjárhagslegan stuðning, meðal annars frá nokkrum
ráðuneytum og sveitarfélögum. Nefndin gaf út og dreifði bæði bæklingum og
veggspjöldum í alla framhaldsskóla, bókasöfn og íþróttamiðstöðvar, mörg kaffihús,
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sundlaugar, bæjarskrifstofur og víðar. Karlkyns leikskólakennarar kynntu starfið í
öllum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Sérstakir umræðufundir voru haldnir
með þeim körlum sem þegar voru að mennta sig á sviðinu. Fjölmiðlar veittu átakinu
nokkra athygli með viðtölum og birtingu greina en að auki var haldinn sérstakur
blaðamannafundur þegar átakið hófst (upplýsingar um átakið koma fyrst og fremst úr
tölvupóstum frá þátttakendum).
Verkefnið sem slíkt hefur ekki verið metið en erfitt er að sjá af tölum um útskrifaða
leikskólakarla að það hafi haft umtalsverð áhrif.

Umræða
Það hefur ekki verið ofarlega á verkefnalista hins opinbera jafnréttisstarfs á Íslandi
að breyta kynjaskiptingu vinnumarkaðarins með því að fjölga körlum í svokölluðum
kvennastörfum. Frá árinu 1993 hefur Alþingi samþykkt sérstaka jafnréttisáætlun fjórða
hvert ár. Þar eru sett fram markmið og leiðir til aukinnar jafnstöðu kynjanna fyrir
ríkisvaldið sem heild og síðan einstaka ráðuneyti. Áætlanirnar og opinbert mat á þeim
má m.a. finna á heimasíðu Jafnréttisstofu (Jafnréttisstofa, 2011). Í þessum áætlunum
hefur aldrei verið nefnt sem markmið að fjölga körlum í kvennastörfum.
Erfitt er að túlka þetta með öðrum hætti en þeim að ekki sé litið á það sem vandamál
að meðal hjúkrunarfræðinga eru aðeins örfáir karlar, að starfsfólk leikskóla er að
yfirgnæfandi hluta konur né að þróunin innan menntakerfisins í heild er í átt að sífellt
minnkandi hlut karla. Eða þá hitt að litið sé svo á að ekkert sé unnt að gera til að hafa
áhrif á þessa þróun. Hins vegar má finna í þessum jafnréttisáætlunum hugmyndir um
hvernig megi breyta kynjasamsetningunni í störfum þar sem karlar eru í meirihluta svo
sem í lögreglunni.
Þannig hefur ríkisvaldið ekki haft neitt frumkvæði að því að auka hlut karla í
kvennastörfum og það sama á við um sveitarfélögin. Aðrir aðilar hafa gert einstaka
tilraunir til breytinga en árangurinn hefur verið rýr svo ekki sé meira sagt.
Reynslan frá Noregi hefur hins vegar sýnt að með samstilltu átaki er hægt að breyta
miklu á þessu sviði. Fyrsta áætlun þarlendra stjórnvalda um breytingar var lögð fram
árið 1994 og síðan hefur fjöldi karla starfandi í norskum leikskólum fimmfaldast og
hlutfall karla og kvenna í þeim störfum breyst úr 5 – 95 í 10 – 90 (Norfjell og Baagøe
Nielsen, 2011).
Opinberar umræður um karla í kvennastörfum og hvort þörf sé breytinga skjóta við og
við upp kollinum hérlendis. Áður hafa verið nefndar áætlanir hjúkrunarfræðideildarinnar
um að auka fjölda karla í nemendahópnum. Umræðurnar hafa þó verið meiri og
öflugri innan menntageirans. Á árunum 1994 til 2000 starfaði sérstök karlanefnd á
vegum Jafnréttisráðs og hafði sem verkefni að vekja og ýta undir umræður um karla og
jafnrétti. Í samvinnu við menntamálaráðuneytið gekkst þessi nefnd fyrir ráðstefnunni
„Strákar í skóla“ þar sem umræður voru m.a. um þá kynjuðu slagsíðu sem einkenndi
kennarahópinn. Í kjölfar ráðstefnunnar samþykkti Alþingi tillögu um að setja á fót
sérstaka nefnd sem skyldi skoða aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og
stúlkna í grunnskólum. Nefndin var skipuð, hittist einu sinni eða tvisvar en ekkert kom
frá henni (Ingólfur V. Gíslason, 2010).
Nýjasta dæmið um umræður af þessu tagi er að menntaráð Reykjavíkurborgar ákvað
árið 2010 að skipa starfshóp til að leita leiða til að bæta námsárangur drengja. Í umræðum
í tengslum við þess ákvörðun var nefnt sem ein mögulegra ástæðna fyrir slöku gengi
drengja að það skorti karlkennara til starfa (Reykavíkurborg, 2010).
Þær tilraunir sem hér hafa verið nefndar hafa reynt að „af-kvengera“ störfin. Í
herferðinni til að fjölga körlum í hjúkrun voru birtar auglýsingar og póstkort sem vísuðu
til hefðbundinna karlmannlegra þátta og athyglinni var beint að mögulegri reynslu á
borð við að klifra í klettum og starfa á átakasvæðum. Mynd 1 sýnir eitt slíkt dæmi.
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Mynd 1. Úr herferðinni til að fjölga körlum í hjúkrunarfræðinámi

Það sem líklega er hin almenna mynd af hjúkrunarstarfinu, umhyggjan og aðstoðin,
var lítið áberandi í herferðinni. En það er áhugavert að þeir karlar sem sóttust eftir
að hefja nám í kjölfar herferðarinnar gerðu það frekar sökum þess að þeir þekktu til
umhyggjustarfa og það var umhyggja sem þeir vildu starfa við. Þeir virðast, með öðrum
orðum, hafa haft raunsæja mynd af innihaldi starfsins og sóttust þess vegna eftir því.
Það sýnir sig hins vegar í þeim fáum rannsóknum sem gerðar hafa verið á íslenskum
körlum í kvennastörfum að margir þeirra upplifa að karlmennska þeirra sé með einum
eða öðrum hætti dregin í efa, m.a. séu þeir „grunaðir“ um að vera hommar. Líklegt er
því að þeir sem lögðu línurnar fyrir herferðina hafi talið þörf fyrir að leggja áherslu á að
þetta gæti verið krefjandi starf og ekki fyrir hvern sem er!
Með svipuðum hætti var yfirskrift átaksins til að fjölga körlum meðal leikskólakennara
„Verður þú ímynd karlmennskunnar á næstu öld?“ Þar má þó halda því fram að frekar
hafi verið vísað til hugmynda um að börn þurfi karla (karlmennsku) sem fyrirmynd og
einnig að ný karlmennska einkennist af því að karlar færist nær kjarna fjölskyldunnar,
sinni börnum á annan hátt en áður. Herferðin virðist á hinn bóginn litlum eða engum
árangri hafa skilað.
Í almennum umræðum kemur stundum fram að það eina sem þurfi sé að hækka
launin og þá muni karlarnir skila sér. Þessi sérkennilega einnar víddar hugmynd um
karla fær ekki nema takmarkaðan stuðning af þeim fáu rannsóknum sem gerðar hafa
verið hérlendis á körlum í kvennastörfum og enn minni í norrænum rannsóknum. Þess
í stað er áhersla á afleiðingar kynjaðrar vinnustaðamenningar, neikvæð viðhorf nánasta
umhverfis til kvennastarfa og „sexualiseringar“ karllíkamans (Baagøe Nielsen, 2011;
Bratterud, Emilsen og Lillemyr, 2006; Nordberg, 2005; Svare, 2009).
Tilraunir á Íslandi til að fjölga körlum í kvennastörfum hafa verið fáar og skammlífar.
Pólitískar umræður um þörfina hafa litlar sem engar verið og opinberar jafnréttisstofnanir
hafa ekki tekið frumkvæði á sviðinu. Þær augljósu breytingar sem orðið hafa hvað varðar
umhyggju karla varðandi eigin börn (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008)
virðast ekki hafa haft áhrif í þá átt að breyta menntunar- eða starfsvali karli. Ljóst virðist
að án pólitískrar ákvörðunar um langtímavinnu á sviðinu munu litlar breytingar eiga sér
stað.
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Charity in the context of disability
James G. Rice

After a number of years researching the practices of material aid charities (Rice, 2007a,
2007b, 2009), I have found, in the context of more recent work focusing on disability
(Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur Birgisson & Eiríkur
Karl Ólafsson Smith, 2011), that charity remains to be a relevant and reoccurring theme.
The issues posed by charitable practices continue to evoke some of the core questions
facing contemporary social welfare states regarding rights and entitlements, income
distribution, and the role of governments in service provision. These issues concern
everyone, but the practices of different forms of charity have long been particularly
significant for disabled people in terms of how disability is construed and disabled
people are perceived and treated; thus, charity needs to be examined critically from
the perspectives of disability studies, which is the intent of this contribution. Charities
do not play as prominent a role as they once did in European societies in terms of
addressing the material and social effects of poverty, that role having since been taken
over by formal state and municipal authorities and professionalised in social work. But
charities nevertheless play a significant practical as well as ideological role in informing
contemporary understandings of poverty and disability, among others, and which needs
to be critically interrogated from the perspective of history, discourse and practice.
Data derived from my earlier research—a two year ethnographic project as a
researcher/volunteer at a material aid agency at a charity in Reykjavík—will complement
the findings from further historical and archival research as well as the findings from
a more recent research project based on interviews and focus groups with disability
pensioners. Charities will be considered in terms of their ideologies, their actual practices,
the narratives of disability pensioners who use their services, as well as the political
issues they raise. There were three important historical junctures in Western Europe
concerning charity that are relevant here. Although Iceland was generally excluded
from these charitable developments until the 19th century, the situation in Iceland from
the early 20th century onwards inherits a good deal of these charitable ideologies and
practices. From a historical perspective, the plagues that ravaged Europe in the 14th
century posed significant questioning of charitable arrangements for the poor, which
had been in place for centuries (Lindberg, 1993). Local authorities demanded more
stringent screening of clients in response to acute labour shortages. Many of the
complaints levelled against charity, such as concerning dependency and abuse, would
be recognisable in the present, as would the continued inclusion of disabled people
among the ‘proper’ clients of charity. The Industrial Revolution engendered another
set of practical and theoretical debates regarding charity and poor relief, as well as
new forms of knowledge relating to the scientific management and governance of
poor and marginalised people in which charities played a supporting role alongside the
municipal and state authorities (Clapton, 1997; Crocker, 1999; Foucault, 1980). These
debates have been taken up yet again with renewed vigour in the 1980s in the form
of the ‘Third Sector’ ideologies which largely emanated from the United States but
held wide appeal across North America and Europe. The proponents of the ‘Third’
or ‘Independent’ charitable/volunteer sector, closely aligned with neoliberal ideologies,
advocate enhancing the role of the volunteer sector in the provision of services. In
their more radical version, this is to coincide with the reduction of the role of the state
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as social welfare provider (Friedman, 2003; Poppendieck, 1998; Rice, 2007a; Wagner,
2000). Elements of the three historical junctures remain very much with us in the
present and inform the contemporary ideologies and practices of charity. I contend that
the core nature of the charitable approach itself needs to be questioned, as it does not
appear to be the way forward in terms of supports and services, nor is it an approach
that easily lends itself to the inclusion of disabled people as full and equal citizens.

Maintaining the status quo
Charity is an ancient idea found in many societies and religious traditions. In the
context of poverty and socio-economic inequality, it is primarily concerned with the
ideals of benevolence and goodwill through assisting those in need. In Europe this is
largely, but not exclusively, derived from the Judeo-Christian tradition through which
religious institutions have played a pivotal role in receiving and redistributing charitable
donations in the form of alms. It has been argued that charitable almsgiving was
historically a donor-oriented exercise concerned with theological matters rather than the
materiality of poverty and social inequality. Biblical scriptures have commented upon
the theological dangers associated with the accumulation of wealth, concerns that were
given greater emphases in the Middle Ages with the rise of a wealthy merchant class.
Almsgiving to the poor was thus a way for the prosperous to atone for sin (Clapton,
1997; Lindberg, 1993; Stainton, 2008). However, what arises from such arrangements is
the theological justification for the promotion of the status quo regarding poverty and
other structural inequalities. Christian theology concerning charity had very little to do
with altering the existing social-political-economic arrangements. As Stainton (2008)
argues, “broad social reform was not the purpose of charity, as such a policy would be
tantamount to interference with God’s divine plan” (p. 494). Charitable works were seen
as an appropriate response to poverty, cementing in turn the Church’s role as provider
for the marginalised and disadvantaged. Colin Barnes (2010) has argued that while the
charitable material aid that was directed to the poor was quite meagre and haphazard
and did little to improve the social-economic position of the recipients, it must be
remembered that disabled people, a significant recipient of charitable support, during
the Middle Ages had little alternatives considering the lack of what today we would
refer to as state sponsored social welfare programmes and supports. In the absence of
support from kith and kin, charity was often the only alternative.
Iceland does not share the same history of charity as much of mainland Europe until
the late 19th century. Poor relief in Iceland had long been a secular concern of the local
administrative unit known as the hreppur, whereby the extended kin were responsible
for the upkeep of impoverished family members. Failing that, the landless poor were
allocated to local farms where they served as labourers (Gísli Ágúst Gunnlaugsson,
1988). In the late 19th and early 20th centuries, the growing impetus toward rural to
urban migration and industrialisation coincided with the rise of charities and benevolent
societies that mirrored developments elsewhere in Europe. These were a mix of religious
and secular organisations concerned with a range of issues from poverty, urbanisation,
the status of women, and healthcare concerns, among others. They comprised both
local organisations as well as the Icelandic branches of larger internationally-based
philanthropic organisations; such examples would include Thorvaldsensfélagið (1875),
the Icelandic Salvation Army (1895), and the Red Cross (1924). The work of these
early charities was quite varied. In the early 20th century, organisations such as Líkn and
Hringurinn raised funds for TB treatment and prevention, while the Oddfellows and
the Catholic Order of St. Joseph similarly focused on constructing healthcare facilities
(Inga Huld Hákonardóttir, 2000). Other charities such as Mæðrastyrksnefnd (1928)—
where I conducted my PhD research—in their early years mixed material assistance
with political activism on behalf of women and children.

316

Maintaining the status quo
In the absence of a comprehensive social welfare system, the important role these
early charities played in providing basic assistance and even healthcare to impoverished
people cannot be overlooked. While the contemporary staff of Mæðrastyrksnefnd
often conveyed some ambiguous feelings about the role of charity to me, they were
united in their agreement that charity performed a critically important role in the past.
Material aid charities are often conceived of as emergency assistance, but in my research
it was clear that—as the result of low pensions, low paid employment, unemployment
or underemployment, high living expenses, and significant debt loads—the assistance
offered by charities continued to form a key component of persistent subsistence
strategies on the part of marginalised and economically vulnerable people. This was
also echoed in interviews I conducted more recently with disability pensioners in my
subsequent post-doctoral research, some of whom had sought help from charities or
were considering doing so. But as one social worker employed by the city of Reykjavík
explained to me, the kind of poverty facing the majority of the clients of charity in Iceland
in recent years is not the extreme “Charles Dickens poverty” more typical of the past,
but “It’s poverty as not being able to make ends meet.” This constant struggle to make
ends meet as the result of these factors takes its toll on the physical and psychological
health of economically vulnerable people, and which was exacerbated as the result of
recent financial difficulties in Iceland after 2008, as research on the socio-economic
situations of disability pensioners illustrated (Rannveig Traustadóttir et al., 2011). A
recent survey study on disability pensioners in Iceland also highlights the unfavourable
status of disability pensioners concerning income, education, employment and other
social indicators in comparison with the general population (Guðrún Hannesdóttir,
2010). The admittedly meagre and uneven material aid on offer from charities does have
an impact and can mitigate some of the worst effects of poverty. Over the last number
of years, the annual closing of some charities over the summer break in Reykjavík has
been commented on by clients as well as in the media. Their absence is indeed felt by
some clients. For example, one young woman exemplified the typical answer I received
when I asked about how the summer closings affected her, as she shrugged and simply
replied: “I eat less.”
That being said, a key thesis of my dissertation research (Rice, 2007a) was that, at best,
the work of material aid charities serves to prevent the further material deterioration
of the situations of economically vulnerable people. But such practices can also act
to preserve the status quo of inequality within the larger socio-economic order. As
almsgiving was historically concerned with the atonement of sin, in a parallel manner I
argued that modern charities serve as the focal point for a kind of secular, class-based
atonement—that is, charitable acts on the part of donors signal dissatisfaction with the
existing inequities, but nevertheless the donors engage in charitable practices that hold
little hope for substantive change. The rather informal or sometimes non-professional
nature of charitable work opens a space for individual members of the public to
become involved through donations or volunteering in a way that would not be possible
with governmental assistance programmes. Such experiences can indeed be individually
transformative for volunteers who have little experience of poverty themselves. Some
volunteers I spoke with were indeed troubled by what they observed. Yet the bulk
of volunteers and donors often emerge with force during the Easter and Christmas
holidays, but then interest trails off afterwards. Such a seasonal interest hardly lends
itself to a sustained effort to alter the existing social-economic-political arrangements.
Charitable donations are rarely a significant sacrifice of wealth on the part of donors.
This is particularly the case with material aid charities whereby many material donations
were perhaps better described as exercises in recycling or waste management than acts
done in the name of social justice. I do not want to ignore some of the benevolent
concerns on the part of donors, or trivialise or mock the underlying sentiments of some
acts of volunteerism, but to put forth a reminder that these charitable acts need to be
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placed in a larger perspective and that donating old clothes and toys is not a substitute
for political activism.
During the context of my research, disability pensioners were the bulk of the
clientele at Reykjavík area material aid charities. While the collapse of the financial sector
in Iceland in 2008 resulted in greater numbers of unemployed people seeking such
assistance, a recent survey shows that disability pensioners remain in significant numbers
in local charities (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011). As such, in conjunction
with charitable discourses that frequently mention disability pensioners, modern
material aid charities continue to preserve the association of disability with poverty,
inequality and vulnerability. There is a connection between disability and poverty, but a
more socially progressive stance would be to focus on structural factors rather than rely
upon demographic descriptors of the clientele that imply that it is individuals who are
‘deficient’ rather than the larger socio-economic order. As Barbara Arneil (2009) argues,
the historically entrenched ideologies of charity serve to maintain the image of disabled
people “as objects of pity and outside the remit of justice,” and “through the vehicle of
numerous charitable campaigns, as dependent, tragic, and pitiable” (p. 223). The call to
donate to charity to help disabled people or other economically vulnerable groups falls
short of the activist project of seeking new and more empowering arrangements, and
serves to cement the centuries-old image of disabled people as helpless, in need of care,
and the normative clients of charity.

Worthy and unworthy clients
The critiques of charitable arrangements apply in many ways to my own experiences of
contemporary material aid charity in Iceland. While such forms of charity are usually
not disability specific, disabled people often figure prominently among the clients of
charity and within charitable discourses in the media. Since ancient times, charities
have long focused on those who were perceived as the most vulnerable sectors of
society and thus ‘worthy’ of help. In the absence of state sponsored social welfare
programmes, and within highly patriarchal societies, it is not surprising that widows,
disabled people, as well as elderly people and children would be unfavourably situated
and it is understandable why charities would focus on these groups. However, ‘the poor’
of agrarian Europe would essentially have been the bulk of the populace. In some
estimates, 75–80% of the population of pre-industrial Europe suffered from “severe
nutritional deficiencies, poor clothing, and miserable housing facilities” (Linberg,
1993, p. 34). In other words, most of the population would be described by today’s
socio-scientific standards as living in absolute poverty. While charities have historically
referred to assisting widows, orphans and the ‘sick poor’ as the result of Scriptural
imperatives, in practice some historical evidence suggests that early charities were not
so discerning. There was little need to investigate the causes of poverty in general or
among specific groups of people because the poor were seen as “an ongoing, inevitable
category, intrinsic to all societies” (Stiker, 1999, p. 127). However, the labour shortages
arising from the plague years, in addition to the concern on the part of local authorities
in regard to the growing numbers of beggars in emerging urban centres, resulted in a
more harsh approach to charity and poor relief in the Late Middle Ages. This entailed
solidifying the categorisation of the poor into the broad designations of ‘worthy’ and
‘unworthy’ poor as delineated in Biblical scripture, but revised due to changing socioeconomic conditions. By the 16th Century, after a prodigious output of pamphlets
and decrees dedicated to identifying these subcategories of the poor in the effort to
limit demands upon public and charitable relief, “the distinction between the worthy
and unworthy poor became a commonplace concept through which contemporaries
organized their view of the social order” (Jütte, 1994, p. 12).
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Disability continued to play a key role in these efforts. The English Poor Laws of
1601 is a good example of such, whereby those who had difficulties working due to
illness, impairment or advanced age were offered public relief and charity, whereas
others were to be disciplined into the labour force (Barnes, 2010; Jütte, 1994; Lindberg,
1993). Such categories of moral ‘worthiness’ remained pervasive in the practices of
charity and municipal poor relief through to the Industrial Revolution and up to the
present day. Some scholars have argued that disability continues to play a foundational
role in contemporary times in regard to who is to be disciplined into the labour market
and who is worthy of public assistance (Stone, 1984). Others have argued that the
worthy/unworthy distinction has been over-emphasised; the negative perceptions of
disabled people extend beyond charity as well as the notion of ‘worthiness’ into the
entire edifice of contemporary social welfare infrastructures which hold disabled people
in general to be abnormal and helpless. They are in need of care and charitable help
not because they ‘deserve’ it based on moral worthiness but because they are seen to be
incompetent (Longmore, 2003). I agree with this analysis to an extent, but it is important
as well to consider the historical antecedents of social welfare, the human sciences
and other emergent forms of knowledge that are based on the medical and scientific
governance of the population, much of which can be linked to early philanthropy. The
non-professional charitable volunteers, the so-called ‘friendly visitors’ that were popular
in the 19th century in Britain and the Nordic Countries, sought to counsel the poor
on ways to mimic the behaviours and mores of the middle class as a solution to their
impoverishment (Lützen, 1999; Markkola, 2000; Proschaska, 1980). These volunteers
laid the intellectual foundations for the professionalization of charity in the form of
modern social welfare programmes and disciplines such as social work. Michel Foucault
has referred to 19th century forms of semi-professional charity as ‘agents of liaison’—
an incredibly apt and insightful description—who continue the historical trajectory of
charity but work alongside the formal state agencies in regulating poor and marginalised
people (Foucault, 1980, p. 62).
In my impression through interviewing social workers and social welfare officials,
the work of contemporary material aid charities is often seen as unprofessional and
anachronistic. In certain ways I share their views. I was often quite disturbed during
my fieldwork at how the clients were interviewed about their circumstances in an open
office and within ear-shot of anyone nearby. I was especially perturbed upon witnessing
volunteers during one Christmas allocation—people who showed up unannounced
with the desire to help—requested by the over-burdened staff to assist in interviewing
prospective clients. However, there are certain similarities between the formal social
welfare agencies and charity that should be noted in terms of their history as well as
functions. While the clients of formal social welfare programmes tend to enjoy a little
more privacy and benefit to an extent from the trained experiences of professional
staff, the architecture of the social welfare state through its programmes and supports
follows the contours of the traditional designations of the clients of charity, as seen
in pensions and benefit systems for seniors, disabled people, single parents and so
forth. This is not to say that such forms of support are unimportant and not needed,
but the maintenance of people at borderline poverty levels of existence is not terribly
different in effect from the poor relief arrangements of the past, nor are the efforts
of 19th century ‘friendly visitors’ that different from the complaints one encounters
from disabled people in the present about arrogant and ‘know-it-all’ social workers. The
eligibility criteria of social welfare programmes may be more complex than notions
of ‘worthiness,’ the methods more ‘scientific,’ but both forms of assistance continue
to focus on rehabilitating (or disciplining) the individual rather than the larger socioeconomic order. The normativity of why disabled people have long been the clients of
charities is more assumed than questioned, and charitable discourses continue to imply
that the connections between disability and poverty are natural or inevitable.
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The end of entitlement?
The phrase ‘the end of entitlement’ is borrowed from the subtitle of an American
critique of charity that is still relevant today (Poppendieck, 1998). It is suggestive of a
key reason as to why the prominence of the Third (or ‘Independent’) Sector discourses,
the most recent development in the long history of charity, needs to be treated with
a degree of scepticism and critical inquiry. Some scholars have argued that this rebranding of charity has close ties to contemporary neoliberal thought that seeks to
disengage governments from social welfare provisions by relying upon a strengthened
charitable or volunteer sector. At least in the United States, the origins of the term
‘Independent Sector’ has been linked to a specific organisation of the same name and
with strong ties to the American Republican party and the Reagan administration in
specific. President Reagan also took up the cause of promoting volunteerism, replete
with language that promotes the ideology of ‘small government’ and a reduced role
for the state in social welfare provisions that have proven to be popular with rightleaning governments and lobbyists across North America and Europe (Friedman,
2003; Poppendieck, 1998; Wagner, 2000). While the state and its agents have been, and
still are, a source of oppression for many disabled people, state support programmes,
services, redistribution schemes, and social protection legislation—despite their
manifold flaws—nevertheless share one key difference from that of the charitable
sector: states enact legislation and create programmes that are entitlements of citizens,
as legally recognised members of civil society. Charities, on the other hand, depend
upon donations, are heavily reliant upon volunteers and operate within a legal grey area,
so to speak, whereby municipalities and states often support the charitable sector, but
the recipients do not enjoy legal protections or the right to this assistance. They are, as
such, supplicants who must ask for assistance, rather than rights bearing citizens who
receive entitlements.

Conclusion
Charity and volunteerism are expressed and practiced in a variety of methods and with
differing purposes and intents. There is certainly room for such forms of assistance
in contemporary social welfare states and this should not be discounted. However,
traditional charity it is not a progressive or empowering model—it is not predicated
upon entitlements but rather inequality and asymmetrical power relations. Elements of
the three historical junctures discussed earlier remain very much with us in the present
and inform the contemporary ideologies and practices of charity. Currently, charity in
the guise of the ‘Third Sector’ remains a potent political force that plays a key role in
the discussions and debates regarding the future of what is referred to as the social
welfare state. This has particularly important implications for disabled people for whom
services and income support are critically important issues. Under the influence of
Third Sector ideologies, charity and volunteerism are once again held up as the model
of care and service provision. But disabled people have also long been constructed
as the normative clients of charity, along with other marginalised and economically
vulnerable people. Historically, this was based on theological understandings, later
replaced with more scientific and medical forms of knowledge. Yet the effects of such
seemingly divergent knowledge regimes remain much the same: disabled people are
construed as helpless, incompetent and in need of care, and which has wide ranging
implications for how disabled people are treated and situated. Rather than a return to
such older charitable arrangements, or the continuance of the existing disability support
arrangements, many disability activists seek to break out of these entrenched patterns of
paternalism and oppression and envision a new way which involves state redistribution
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through taxation but with individual disabled people in control of their services and
assistance schemes, as exemplified in the Independent Living Movement (see e.g.
Morris, 1993). There is a role for charity and volunteerism in many areas, of course,
but history and the observation of contemporary practice is suggestive that this is not
the way forward in income support and many other critical areas of service provision
that concern disabled people. All forms of participatory and even radical democratic
politics and such ‘technologies of citizenship’ are replete with power relations and there
is no escaping this basic fact of human social and political existence (Cruikshank, 1999).
But the project of charity is fundamentally problematic at its core, which historical and
contemporary research indicates, and needs to be recognised and critiqued.
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„Sérstaklega eftirsóknarverð eftir hrunið“
Jóhanna Gunnlaugsdóttir

Samkeppni á markaði eykst sífellt og æ ríkari krafa er gerð til fyrirtækja og stofnana um
að þau uppfylli ákveðin skilyrði varðandi gæðamál. Við útboð hafa þau fyrirtæki iðulega
forskot sem hafa vottaða starfsemi. Vottun hefur reynst íslenskum fyrirtækjum vel á
krepputímum ekki síst í alþjóðaviðskiptum.
Tilgangur greinarinnar er að skýra frá niðurstöðum könnunar, sem gerð var árið 2010
meðal íslenskra fyrirtækja1 með vottun samkvæmt ISO 9001:2008-gæðastaðli (Staðlaráð
Íslands, 2008), varðandi þáttinn hvort vottunin reyndist kostur í alþjóðaviðskiptum
einkum í kjölfar bankahrunsins. Sá þáttur er einungis einn afmarkaður hluti
könnunarinnar. Markmið annarra hluta hennar voru:
1. Að finna út hvaða aðilar á Íslandi hefðu slíka vottun.
2. Að komast að því hvað það kostaði fyrirtækin að öðlst vottunina og hversu
langan tíma það tæki.
3. Að kanna hverjar væru ástæður þess að öðlast vottun.
4. Að finna út hver hagurinn af vottuninni væri.
5. Að skoða hvað helst þarfnaðist lagfæringar, hverju væri ábótavant og að hverju
þyrfti helst að huga áður en vottun fengist og við reglubundnar úttektir.
6. Að athuga hvort notuð væru tölvukerfi við vistun og stjórnun gæðaskjala.
Fjallað var um niðurstöður þessara sex þátta í síðustu útgáfu ritraðar þessarar (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2010). Þar kom m.a. fram að (1) til taldist að 48 aðilar höfðu vottun
samkvæmt ISO 9001:2008-gæðastaðlinum fyrri hluta árs 2010, (2) kostnaður reyndist
að jafnaði u.þ.b. 12,4 milljónir íslenskra króna og að það tók fyrirtækin tvö ár og
fjóra mánuði að meðaltali að öðlast vottunina, (3) helstu hvatar væru þeir að mæta
kröfum viðskiptavina og samkeppnissjónarmið, (4) helsti ávinningurinn fólst í því að
auðveldara væri að mæta kröfum viðskiptavina og stjórnvalda og bætt stjórnun, (5)
helstu áskoranirnar við að öðlast vottun og halda henni tengdust skjalahaldi, mælingum
og vöktun og (6) flestir aðilanna notuðu tölvukerfi til þess að halda utan um gæðaskjölin.
Viðbótargagnaöflun fór fram árið 2011. Hún fól í sér að aftur var kannað hvaða
fyrirtæki hefðu vottun í samræmi við ISO 9001:2008-gæðastaðalinn með það að
markmiði að skoða hvort breytingar hefðu átt sér stað á milli áranna. Enn fremur
þótti áhugavert að kanna sjónarmið tengdra aðila úr yrta umhverfi fyrirtækjanna, og þá
annarra en vottuðu aðilanna sjálfra, einkum m.t.t. markmiða þrjú og fimm sem nefnd
eru hér að framan. Í þeim tilgangi var leitað upplýsinga hjá ráðgjöfum, leiðbeinendum,
námskeiðshöldurum svo og vottunar- og úttektaraðilum. Þá var rætt við birgja sem selja
vöru til vottaðra aðila. Tilgangur greinarinnar er einnig að gera grein fyrir niðurstöðum
byggðum á þessum upplýsingum. Til taldist að fyrri hluta árs 2011 hefðu 55 aðilar
vottun samkvæmt ISO 9001:2008-gæðastaðlinum. Þá kom í ljós að aðilar út ytra
umhverfi töldu að ástæður þess að fyrirtæki vildu öðlast vottun komu heim og saman
við fyrri niðurstöður, sem tilgreindar voru hér að framan (þriðji þáttur), þ.e. kröfur
frá viðskiptavinum og samkeppnissjónarmið. Það sem helst taldist ábótavant tengdist
sem fyrr skjalahaldi auk þess sem stuðningur stjórnenda við innleiðingu og viðhald
1

Í greininni er orðið fyrirtæki notað yfir einkafyrirtæki jafnt sem opinbera aðila.
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gæðavottunar svo og val á gæðastjórum og utanaðkomandi rekstrarráðgjöfum reyndust
mikilvægir þættir. Álit birgjanna virtist í samræmi við fyrri niðurstöður, sem fram komu
hjá vottuðum fyrirtækjum og öðrum aðilum úr ytra umhverfi, hvað við kom áskorunum
og lagfæringum (fimmti þáttur) einkum hvað varðaði skjalahald og rekjanleika gagna.
Athugun meðal aðila úr ytra umhverfi ISO 9001-vottaðra fyrirtækja hefur ekki verið
gerð hérlendis fyrr. Í því felst meðal annars gildi könnunarinnar.
Greinin skiptist í fimm aðalkafla. Í upphafi er gerð grein fyrir bakgrunni könnunarinnar
og því næst er fjallað um aðferðafræði hennar. Þá er niðurstöðum könnunarinnar gerð
skil í tveimur aðgreindum köflum. Að síðustu er birtar umræður og samantekt.

Fræðilegur bakgrunnur
Ástæður þess að fyrirtæki ákveða að afla sér vottunar samkvæmt ISO 9000-gæðakerfi
eru margvíslegar. Kanadísk könnun sýnir að fimm meginástæður fyrir innleiðingu
gæðakerfis voru:
•
•
•
•
•

Kröfur og væntingar viðskiptavina.
Bætt verklag varðandi gæðastjórnun.
Aukin gæði vöru.
Fágaðra og agaðra fyrirtæki.
Markaðslegir kostir (Bhuiyan og Alam, 2005).

Könnun Singels, Ruel og van de Water (2001) í Hollandi og könnun Pina og Sellé (2008)
á Spáni leiddu í ljós að helsta ástæða þess að fyrirtæki vildu koma á vottuðu gæðakerfi
væru samkeppnissjónarmið. Þá var ein af ástæðunum í könnun Yusof og Aspinwall
(2001) í Bretlandi og ein helsta ástæðan í könnun Spánverjanna Heras, Landín og
Casadesús (2006) að mæta kröfum viðskiptavina. Salaheldin (2003), sem gerði könnun
í 83 fyrirtækjum í Egyptalandi, komst að þeirri niðurstöðu að ein mikilvægasta ástæðan
væri útflutningur og markaðsstarf erlendis.
Niðurstöður könnunar Gotzamani og Tsiotras (2002) í Grikklandi eru frábrugðnar
niðurstöðum ofangreindra kannana. Þær leiddu í ljós að af mörgum ástæðum, sem
nefndar voru, reyndust kröfur frá viðskiptavinum og samkeppnissjónarmið þær ástæður
sem minnsta vægið höfðu hvað varðar að öðlast vottað gæðakerfi. Samlandar þeirra,
Fotopoulos, Psomas og Vozas (2010), gerðu könnun í grískum fyrirtækjum á sviði
matvælaiðnaðar sem sýndi að kröfur frá viðskiptavinum væri minni háttar ástæða en
meginástæðan væri að bæta ímynd fyrirtækjanna.
Hérlendis hefur skjalahald iðulega reynst vandamál þegar koma skal á og viðhalda
vottuðu gæðakerfi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010). Erlend fyrirtæki hafa einnig orðið
fyrir slíkri reynslu (Brumm, 1995). Þá hefur margoft komið í ljós að stuðningur æðstu
stjórnenda skiptir sköpum þegar innleiða á ný verkefni, kerfi og vinnubrögð og festa
breytingar í sessi (Hayes og Hyde, 1998; Pugh, 2007). Þetta á einnig við þegar innleiða
á vottað gæðastjórnunarkerfi og viðhalda vottuninni (Tam, Tian og Zeng, 2007). Enn
fremur er alkunna að mikilvægt er að starfsfólk, sem valið er til þess að leiðbeina um
og vera í forsvari fyrir tilteknum stjórnunarháttum, sé viðeigandi hæfileikum búið. Sé
rétt manneskja ekki valin fyrir starfið er hætta á því að hlutirnir fari úrskeiðis (Half,
1993; Lunn, 1992; Storey og Wright, 2001; Ulrich, Brockbank, Johnson, Sandholtz og
Younger, 2008). Slíkt þarf einnig að hafa í huga við val og ráðningu ráðgjafa á sviði
gæðamála svo og gæðastjóra.

324

ISO 9001:2008-vottun

Aðferðafræði
Árið 2010 var gerð könnun meðal fyrirtækja á Íslandi sem höfðu vottað gæðakerfi
samkvæmt ISO 9001:2008-gæðastaðlinum. Markmið könnunarinnar voru margvísleg,
eins og áður er getið, og voru þau rædd í fyrri grein (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010).
Í þessari grein verður hins vegar markmið könnunarinnar, sem snýst um að athuga
hvort og þá á hvern hátt vottun hefði auðveldað erlent markaðsstarf og gagnast við að
viðhalda lánstrausti erlendra birgja, í sviðsljósinu. Margvíslegar skoðanir komu fram hjá
vottuðu fyrirtækjunum hvað þetta varðar og þeim verða gerð skil í fyrra niðurstöðukafla
hér á eftir.
Viðbótargagnaöflun fór fram árið 2011. Henni var m.a. annars ætlað að leiða í ljós hvort
breytingar hefðu orðið á fjölda vottaðra fyrirtækja samkvæmt ISO 9001:2008-gæðstaðli
á milli áranna 2010 og 2011. Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir starfsemi og fjölda aðila á
Íslandi með ISO 9001:2008-vottun árin 2010 annars vegar og 2011 hins vegar.
Tafla 1. Fyrirtæki á Íslandi með ISO 9001:2008-vottun 2010 og 2011
Eðli starfsemi

Fjöldi fyrirtækja Fjöldi fyrirtækja
2010

2011

Forritaþróun, ráðgjafar- og verkfræðiþjónusta

11

12

Matvælaframleiðsla

2

2

Framleiðsla lyfja, stoðtækja og mælitækja; meðhöndlun lífefna

4

4

Byggingar- og málmiðnaður

6

7

Framleiðsla umbúða m.a. fyrir matvæli

2

2

Stóriðja

3

4

Orkuveitur, fjarskipti, fólks- og vöruflutningar

10

12

Innflutningur og smásala

3

3

Menntun, rannsóknir og stjórnsýsla

7

9

Alls

48

55

Ljóst er að fyrirtæki á sviði forritaþróunar, ráðgjafar og verkfræðiþjónustu sjá sér
hag að vottuninni og í bætist árið 2011. Hópurinn orkuveitur, fjarskipti og fólks- og
vöruflutningar bætir einnig við sig á milli ára svo og hóparnir byggingar- og málmiðnaður
og stóriðja. Þá hafa tveir aðilar bæst við hópinn menntun, rannsóknir og stjórnsýsla frá
fyrra ári.
Árið 2011 var viðbótarupplýsingum einnig safnað með því að taka viðtöl við aðila úr
yrta umhverfi vottuðu fyrirtækjanna. Fjallað verður um það efni í síðari niðurstöðukafla
hér á eftir. Áhugavert þótti að ná fram sjónarmiðum aðila sem tengdust vottuðu
fyrirtækjunum að einhverju leyti. Tilgangurinn með viðtölunum var m.a.:
1. Að fá upplýsingar um hverjar taldar væru ástæður þess að fyrirtækin
vilja öðlast vottun.
2. Að leita eftir hvaða þættir væru helst taldir hafa farið útskeiðis eða
þörfnuðust fyrst og fremst athugunar við innleiðingu gæðakerfis,
reglubundið eftirlit og vottunarúttektir.
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Rannsóknarspurningarnar voru tvær:
1. Hver er hvati þess að fyrirtæki sækjast eftir vottun?
2. Hver er hindrun þess að fyrirtæki öðlist vottun og viðhaldi henni?
Viðtöl voru tekin við ráðgjafa, leiðbeinendur, námskeiðshaldara og vottunar- og
úttektaraðila sem aðstoða fyrirtæki við að öðlast vottun, votta þau og framkvæma
reglulegar ytri vottunarúttektir. Alls voru aðilarnir sex, fjórir íslenskir og tveir erlendir.
Auk þess var talað við tvo birgja sem selja vöru til vottaðra aðila. Í óformlegu samtali
við birgi vottaðra fyrirtækja hafði komið fram að stundum væri leitað til hans varðandi
rekjanleika upplýsinga um efnavöru sem notuð væri í framleiðsluvörur. Af þeim sökum
þótti áhugavert að taka viðtöl við birgjana.
Viðmælendur voru valdir kerfisbundið þar sem leitað var eftir tilteknum eiginleikum,
hér starfsheiti (Legard, Keegan og Ward, 2003). Viðtölin voru opin og viðmælendur voru
hvattir til þess að skýra frá skoðunum sínum með eigin orðum (Bogdan og Biklen, 2003;
King, 1999; Kvale, 1996). Nafnleynd var heitið og fullum trúnaði varðandi upplýsingar
þær sem fram kæmu í viðtölunum (Gorman og Clayton, 1997).
Til þess að gæta trúnaðar, og koma í veg fyrir að rekja mætti svör og skoðanir
viðmælenda til þeirra, eru einstaklingarnir sex, sem nefndir voru hér að framan,
tilgreindir sem „aðili 1“, „aðili 2“ o.s.frv. Birgjarnir tveir eru nefndir „birgir 1“ og „birgir
2“. Fyrirtæki þau, sem viðmælendur nefndu í viðtölunum, fá einnig gervinöfn.

ISO 9001-vottunin og markaðsstarf erlendis
Spurningalistakönnun var send út fyrri hluta árs 2010 sem fyrr greinir (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2010). Spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar. Síðasta spurningin,
atriði nr. 12, var sett fram sem fullyrðing: Íslenskt atvinnulíf hefur lent í erfiðleikum
vegna bankahrunsins. Telur þú að vottunin hafi auðveldað fyrirtækinu:
•
•
•
•

(12.1) Markaðsstarf erlendis? Já – Nei.
(12.2) Að viðhalda lánstrausti erlenda birgja? Já – Nei.
(12.3) Ef svarið við spurningu 12.1 er já, á hvern hátt hefur vottunin
auðvildað fyrirtækinu markaðssetningu erlendis?
(12.4) Ef svarið við spurningu 12.2 er já, á hvern hátt hefur vottunin
auðveldað fyrirtækinu að viðhalda lánstrausti erlendra birgja?

Mörg og margvísleg svör fengust við þessum opnu spurningum. Helstu þeirra eru:
1. Vottuninni fylgir ákveðin virðing. Sérstaklega [er hún] eftirsóknarverð eftir
hrunið.
2. Vottunin er grundvöllur fyrir þátttöku í erlendum útboðum.
3. Erlendi viðskiptavinurinn krafðist þess að birginn hefði vottað gæðakerfi.
4. Já, framleiðsla okkar er þess eðlis. Við verðum að hafa vottunina til þess að
mæta þörfum erlenda markaðarins.
5. Vottunin auðveldar að fá fyrirtækið samþykkt á öðrum [erlendum] mörkuðum.
6. Með gæðakerfinu eru alþjóðlegar kröfur uppfylltar sem leiðir til þess að vörunni
er hægt að treysta og hægt er að nota hana hvar sem er í heiminum.
7. Vottunin er forsenda útflutnings.
8. Við höfum verið með vottunina í fimm ár. Það hefur aukið tiltrú og traust
erlendis.
9. Vottunin er alveg nauðsynleg eftir hrunið. Traustið varð samstundis minna.
10. Það er fyrirtækinu til framdráttar [erlendis] að vera vottað í samkeppninni um
viðskiptavini.
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11. Alþjóðleg vottun auðveldar sölu á vöru þar sem kaupandi veit að framleitt er
eftir gæðakerfi.
12. Vottunin er sérstaklega mikilvæg eftir að við fórum að selja þjónustuna á
erlendum markaði. Viðskiptavinurinn veit þá betur hvað við stöndum fyrir.
13. Umtalsverðir kostir fylgja vottuninni. Segja má að ISO-vottun sé nokkurn
veginn sama sem áreiðanlegri birgjar.
Tilraun var gerð til þess að flokka svörin í samræmi við spurningar 12.1 og 12.2. Það
reyndist óraunhæft enda endurspegla svörin hvert og eitt í flestum tilvikum báðar
spurningarnar.

Viðhorf annarra: Skoðanir úr ytra umhverfi vottaðra fyrirtækja
Viðmælendurnir átta, sem rætt var við og koma úr yrta umhverfi ISO 9001-vottuðu
fyrirtækjanna, höfðu ákveðnar skoðanir varðandi (1) hvatann, þ.e. hvað hvetti fyrirtækin
til þess að öðlast vottun annars vegar og (2) hindranir, þ.e. hvað færi úrskeiðis eða þyrfti
að lagfæra við innleiðingu, vottun og viðhald gæðakerfis hins vegar.
Hvati
Allir aðilarnir sex voru sammála um að aðalhvatinn fyrir því að sækjast eftir
vottun samkvæmt ISO 9001-gæðastaðlinum væru kröfur frá viðskiptavinum og
samkeppnissjónarmið. Þeir lögðu allir mikla áherslu á að rík ástæða væri fyrir því að
fyrirtæki, sem væru á samkeppnismarkaði erlendis, þ.e. seldu vöru og/eða þjónustu
á erlendum mörkuðum, hefðu ISO-vottaða starfsemi og komu allir inn á það að
samkeppnin þar væri mikil. Þá kom fram hjá þeim öllum að sum fyrirtæki erlendis settu
beinlínis þau skilyrði að birgjar þeirra hefðu vottun samkvæmt ISO 9001-gæðastaðlinum.
Að öðrum kosti keyptu þeir hvorki vöru né þjónustu af viðkomandi. Einnig var
nefnt að Evrópusambandið skyldaði framleiðendur tiltekinnar vöru, s.s. fjarskipta- og
lækningatækja, leikfanga og ákveðinna byggingarvara til þess að afla sér vottunar svo að
þeir mættu framleiða og selja vöruna. Aðili 1 sagði:
Sum erlend fyrirtæki, og stofnanir líka, verða að gera þá kröfu að birginn hafi ISO
9001-vottun. Þannig er það til dæmis með Framleiðslufyrirtækið hf. Það verður
að hafa vottun vegna þess að það er í þannig bransa að öryggið verður að vera í
fyrirrúmi. Þetta er þá bundið í evrópska regluverkinu.

Aðili 4 tók í sama streng og nefndi fyrirtæki sem framleiddi vöru sem yrði að vera
örugg og lagalega séð mætti það ekki selja hana nema því aðeins og hún væri vottuð:
„Það skiptir máli hvað heilsu og líf fólks varðar að framleiðslan sé vottuð og þar af
leiðandi öruggari, vonandi.“
Aðili 4 tók dæmi um að við útboð hérlendis hefði tiltekið fyrirtæki fengið tiltekið
verk einungis vegna þess að það var eina fyrirtækið með ISO 9001-vottun af þeim sem
sendu inn tilboð: „Þó svo að þeir væru ekki með lægsta verðið. Vottunin skipti þar
sköpum.“ Hann nefndi að sumir verkaupar meti ISO-vottun, s.s. ISO 9001-vottun til
einkunnar, oft um 10% af heildarverði.
Fjórir af aðilunum sex (aðilar 2, 4, 5 og 6) nefndu ímynd, þ.e. að það liti vel út fyrir
fyrirtæki að hafa ISO 9001-vottun. Það tengdist þó einnig samkeppnissjónarmiðum þar
sem góð ímynd kæmi sér vel í samkeppni og hjálpaði til við að fjölga viðskiptavinum
eins og aðili 6 tók fram.
Þó svo að hvatinn í upphafi hefði í minna mæli verið að koma á agaðri vinnubröðgum,
að mati aðilanna sex, kom það fram hjá þeim að ávinningurinn væri yfirleitt sá. Það leiddi
til færri frávika, færri mistaka og sjaldnar þyrfti að endurgera hlutina eða endurvinna
vöru. Aðili 5 tiltók þó að það væri „klárlega“ hvatinn hjá sumum, „ekki síst opinberum
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stofnunum að fá vottað gæðakerfi“. Hann sagði: „Það gerir auðveldara um vik að
innleiða og viðhalda reglusemi. Ég hef fundið fyrir hreyfingu í þá áttina – að fá vottun
– hjá opinberum aðilum.“
Hindranir
Aðilunum sex kom saman um að það, sem yxi stjórnendum fyrirtækja í augum varðandi
það að sækjast eftir ISO 9001-gæðavottun, væri aukin vinna við nákvæma greiningu
á verk- og vinnuferlum, aukin skriffinnska, skjalfesting og skráning reglna. Þeir töldu
þó að mun þægilegra væri að vinna með ISO 9001-útgáfuna frá 2008 heldur en eldri
útgáfur. Aðili 3 nefndi að áður hefði „þetta verið flóknara“:
Nú eru menn líka að sjá að það er óþarfi að vera með alltof mikið af skjölum. Það
var ákveðin hræðsla í gangi og menn skráðu óþarflega mikið og héldu of miklu af
skjölum. Aðalatriðið er að kröfurnar séu uppfylltar og það sé hægt að sanna það.

Aðili 4 sagði:
Það hentar heldur alls ekki öllum að fara út í þessa vottunarvinnu enda enginn
akkur fyrir marga að fá vottun. Það getur hins vegar verið skynsamlegt að styðjast
við kröfurnar í stöðlunum til þess að laga hjá sér vinnubrögðin eftir því sem við
á. Það svarar alls ekki alltaf kostnaði að fara út í vottun.

Það kom almennt fram hjá aðilunum sex að mun auðveldara væri nú að halda utan um
gæðakerfin og handbækur og skjöl sem þeim fylgdu enda væri það yfirleitt gert með
hjálp tölvutækninnar sem auðveldaði vinnuna. Aðili 1 nefndi að „búið væri að skera af
kröfunum, óþarfa kröfur“ sem væri í eldri útgáfunum.
Fram kom í viðtölum við birgjana tvo, sem selja m.a. ISO 9001-vottuðum fyrirtækjum
íhluti og ílags- og hráefni til framleiðslunnar, að iðulega kæmi fyrir að vottaða fyrirtækið
leitaði til þeirra eftir áður sendum tæknilegum lýsingum á efninu, öryggisupplýsingum
og fleiru rétt fyrir úttektir eða þegar kaupendur óskuðu eftir upplýsingum um
framleiðsluvöruna og efnin sem varan var búin til úr. Birgir 1 sagði t.d.:
Við erum ekkert of góðir til þess að veita þessar upplýsingar en ég velti fyrir mér:
Hvað gera þessi fyrirtæki við upplýsingarnar sem við sendum þeim fyrr? Þau
virðast ekki vista þær og skrá inn í kerfin hjá sér. Stundum er oftar en einu sinni
beðið um sömu upplýsingarnar. Hjá sumum kemur þetta aldrei fyrir eins og hjá
Félaginu hf. Þar er allt vistað jafnóðum.

Birgir 2 nefndi að oft væri leitað til hans rétt fyrir reglubundnar úttektir um upplýsingar:
Það er oft mikið stress hjá okkur að finna þessi gögn fyrir til dæmis Hlutafélagið
hf. Maður hugsar þá út í hvernig þetta sé með vottunina. Þar er krafist fullkomins
rekjanleika en þeir geta ekki rakið hjá sér og leita því til okkar eftir upplýsingum
sem þeir ættu að hafa hjá sér og hafa þegar fengið. Þetta gerist oft.

Aðilarnir sex voru sammála um að ein hindrun varðandi innleiðingu og viðhald
gæðavottunar væri slælegur stuðningur æðstu stjórnenda. Það kom hins vegar fram að
þegar stuðningur þeirra og skilningur væri góður gengi innleiðingin vel og minna væri
um hnökra en þar sem nægilegan stuðning vantaði. Aðilar 1 og 3 greindu frá því að
hin síðari ár væri mikill munur á því hversu stjórnendur væru viljugir til þess að styðja
gæðastarf og vottun. Þetta væru yngri stjórnendur, sem væru vel menntaðir, oft erlendis
frá, og áttuðu sig á mikilvægi vottunar fyrir starfsemina. Nú væri staðlavinna jafnvel
hluti af náminu. Æðstu stjórnendur í yngri kantinum gerðu sér fremur grein fyrir að
innleiðingin tæki tíma. Það yrði að gefa henni tíma, „tvö ár“, sagði aðili 3. Áður fyrr
hefði þetta verið erfiðara að hans mati og minni skilningur hjá stjórnendum. Þeir væru
tilbúnir til þess að styðja innleiðinguna í upphafi en þeim færi síðan fljótlega að finnast
að innleiðingin tæki alltof langan tíma. Aðili 6 var sama sinnis:
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Þeir urðu þá þreyttir, fannst þetta taka of langan tíma og vildu bara láta
gæðastjórana sjá um að láta þetta ganga. En, gæðastjórarnir aftur á móti mættu
alls konar mótþróa og mótmælum frá samstarfsmönnum og jafnvel pirringi frá
æðstu stjórnendum.

Aðili 3 sagði að æðstu stjórnendur þyrftu að sýna mikinn áhuga, tala vel um verkefnið
og mæta á kynningarfundi. Þeir þyrftu að vinna skipulega, sjá til þess að fundir væru
haldnir reglulega og einnig að hægt væri að greina og mæla árangur.
Fram kom hjá tveimur aðilanna að vandamálið væri oft að „ekki væri rétti
starfsmaðurinn fyrir valinu í starf gæðastjóra“ eins og aðili 5 komst að orði. Aðili 3
nefndi að fyrir valinu yrði iðulega starfsmaður sem hefði tamið sér vönduð, öguð og
nákvæm vinnubrögð einkum hvað varðaði uppröðun og skjalahald. Það væri hins vegar
heppilegra að gæðastjórinn væri góður talsmaður gæðastarfsins og ætti auðvelt með að
sannfæra aðra og byggi yfir góðri samskiptatækni. Þá tækist honum fremur að „selja og
markaðssetja“ gæðavinnuna innan fyrirtækisins og í leiðinni að innleiða hana þannig að
auðveldara væri að viðhalda henni og þá um leið vottuninni. Aðili 1 nefndi að mikilvægt
væri að gæðastjórar fengju góða þjálfun, hana væri hægt að fá á námskeiðum og þeir
fengju góðar leiðbeiningar til þess að fara eftir. Þá nefndi hann að gæðastjóri þyrfti að
vera hluti af stjórnunarteymi fyrirtækisins og hafa talsverða vigt. Annars væri oft ekki
hlustað á hann. Skoðun aðila 3 var sú að gæðastjóri ætti að fá tækifæri til þess að útskýra
framgang gæðastjórnunar reglulega á fundum framkvæmdastjórnar.
Aðili 3 sagðist þekkja of mörg dæmi þess að fyrirtæki, sem vildu innleiða gæðakerfi,
veldu ekki réttu rekstrarráðgjafana til þess að aðstoða við innleiðinguna. Oft væru
þetta reynslulausir aðilar sem væru nýskriðnir út úr skóla og væru oft fákunnandi um
fyrirtækjarekstur almennt. Og, aðili 2 nefndi að mikilvægt væri að fá til liðs við sig ráðgjafa
sem hefðu mikla reynslu af gæðamálum og innleiðingu vottunar. Hann greindi frá því
að í sumum tilvikum væru ráðgjafarnir fyrrverandi gæðastjórar með viðskiptamenntun
og það reyndist oft vel. Loks má geta þess að hjá aðilum 1 og 6 kom fram að ráðgjafar
vildu stundum halda vottunaraðilum of lengi frá upphaflegu innleiðingunni. Betra væri
að kalla þá til nokkru áður en ytri vottun færi fram í fyrsta skipti. Það kæmi í veg fyrir að
búið væri að gera „óþarflega mikið, uppfylla kröfurnar margfalt“, en sú væri oft raunin.

Umræður og samantekt
Hér að framan er greint frá einum þætti könnunar, sem gerð var meðal ISO
9001-vottaðra fyrirtækja á Íslandi árið 2010. Skoðað var hvort vottunin hefði reynst
kostur í alþjóðaviðskiptum einkum í kjölfar bankahrunsins. Niðurstaðan var sú að öll
þau fyrirtæki, sem stunduðu alþjóðaviðskipti af einhverju tagi, sáu sér mikinn hag að
vottuninni. Það kemur ekki á óvart þar sem samkeppni og viðskipti á alþjóðavísu aukast
sífellt. Aðrir hafa komist að svipaðri niðurstöðu (Bhuiyan og Alam, 2005; Pina og Sellés,
2008; Salaheldin, 2003).
Í greininni er enn fremur fjallað um fjölda og starfsemi fyritækja með ISO
9001-vottun samkvæmt útgáfunni frá 2008 árin 2010 og 2011. Í ljós kom að nokkur
fjölgun hafði orðið á fyrirtækjum hvað fjölda varðaði, 48 á móti 55. Tækifæri fyrirtækja á
erlendum mörkuðum hafa aukist hin síðari ár. Hópurinn orkuveitur, fjarskipti og fólksog vöruflutningar svo og hóparnir byggingar- og málmiðnaður og stóriðja bæta við
sig á milli ára. Fyrirtæki í þessum hópum stunda öll alþjóðaviðskipti í meira eða minna
mæli. Þá má sjá að bæst hefur í hópinn menntun, rannsóknir og stjórnsýsla enda virðist
sem opinberir aðilar séu í auknum mæli að hugsa til þess að fá starfsemi sína vottaða
samkvæmt ISO 9001-gæðastaðlinum.
Umfjöllunin nær enn fremur til könnunar, sem gerð var árið 2011, meðal aðila úr
ytra umhverfi vottuðu fyrirtækjanna, þ.e. ráðgjafa, leiðbeinenda, námskeiðshaldara og
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vottunar- og úttektaraðila svo og birgja sem selja vöru til vottaðra aðila. Sú athugun
fólst í því að finna út annars vegar hver væri talinn vera hvatinn að því að fyrirtæki vildu
öðlast vottað gæðakerfi og hins vegar hverjar væru helstu hindranir þess að innleiðingin
gengi vel og eins og til var ætlast í upphafi.
Í ljós kom að aðalhvatinn til þess að öðlast vottun samkvæmt ISO 9001-gæðastaðlinum
væru kröfur frá viðskiptavinum og samkeppnissjónarmið. Þar skipti miklu samkeppni
á erlendum mörkuðum m.a. kröfur Evrópusambandsins sem skyldaði framleiðendur
tiltekinnar vöru til þess að afla sér vottunar svo að framleiðslan mætti verða söluvara.
Þetta er í samræmi við aðrar kannanir (Bhuiyan og Alam, 2005; Singels, Ruel og van de
Water, 2001; Pina og Sellé, 2008; Yusof og Aspinwall, 2001; Heras, o.fl., 2006; Salaheldin,
2003; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010). Niðurstöður kannana Gotzamani og Tsiotras
(2002) og Fotopoulos, og félaga (2010) sýndu hins vegar að samkeppnissjónarmið og
kröfur frá viðskiptavinum vógu ekki þungt varðandi ástæður þess að öðlast vottað
gæðakerfi.
Niðurstöðurnar sýna að ófullnægjandi skjalastjórn stóð iðulega í vegi fyrir að vel
tækist til við vottun og úttektir þótt svo virtist sem, á síðari tímum, að skjalahaldið gengi
betur og auðveldara væri að halda utan um nauðsynleg skjöl um leið og minna væri um
að haldið væri upp á skjöl sem væru gæðakerfinu óþörf. Þá kom í ljós að fyrir kom að
vinna við skráningu, reglna, ferla o.fl. óx stjórnendum í augum og kom í veg fyrir að
fyrirtæki veldu að fara í vottunarferlið. Skjalahald hefur þó oft reynst veikur hlekkur
þegar koma skal á vottuðu gæðakerfi (Brumm, 1995; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010).
Ljóst er að lítill og ófullnægjandi stuðningur æðstu stjórnenda var iðulega ástæða
þess að innleiðing vottaðs gæðakerfis mistókst þó svo að fram kæmi að yngri og betur
menntaðir æðstu stjórnendur sæju fremur hag að vottun fyrir fyrirtækin heldur en
eldri stjórnendur. Góður stuðningur frá æðstu stjórnendum er grundvallaratriði þegar
innleiða á ný vinnubrögð og festa breytingar í sessi (sjá t.d. Hayes og Hyde, 1998; Pugh,
2007; Tam o.fl., 2007).
Í rannsókninni kom fram að vali á ráðgjöfum og gæðastjórnum virtist ábótavant
í sumum tilvikum og fram kom hjá viðmælendum að sköpum skipti að ráða rétta
einstaklinginn í starfið. Það kemur heim og saman við skoðanir ýmissa höfunda (sjá t.d.
Half, 1993; Lunn, 1992; Storey og Wright, 2001; Ulrich o.fl., 2008).
Rannsóknir þessar frá árunum 2010 og 2011 geta lagt grunn að frekari
rannsóknum á sviðinu. Áhugavert væri að gera þátttökuathuganir í vottuðum fyrirtækjum;
fylgjast með vinnubrögðum starfsfólks og úttektum, innri sem ytri. Þá væri fróðlegt að
rýna í fyrirliggjandi gögn s.s. gæðahandbækur, gæðaskrár, verklagsreglur og ferlaúttektir
svo og skjalastýringu. Loks mætti nefna að athyglisvert væri að kanna sjónarmið hins
almenna starfsmanns í fyrirtækjum sem kemur að gæðastarfinu. Þau mætti kanna annars
vegar með viðtölum og/eða með því að senda staðlaða spurningalista til einstakra
starfsmanna í vottuðu fyrirtækjunum.
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Er rýmið í íslenskum framhaldsskólum
gagnkynhneigt?
Búningsklefinn, leikfimisalurinn og skólastofan
Jón Ingvar Kjaran
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson

Á undanförnum áratugum hefur rannsóknum á rými og kynhneigð farið fjölgandi (Binnie
og Valentine, 1999; Hubbard, 2001). Flestir fræðimenn sem hafa rannsakað tengsl rýmis
og kynhneigðar hafa tekið mið af kenningum róttækra femínista og hinseginfræða um
að rýmið sem slíkt sé ekki til og mótist í ríkjandi orðræðu (Oswin, 2008). Í greininni
fjöllum við um rýmið í íslenskum framhaldsskólum af sjónarhóli hinseginfræða. Við
útskýrum hvernig við notum hugtakið rými til að greina stofnanabundinn hetrósexisma
í íslenskum framhaldsskólum. Stuðst er við hálfopin viðtöl við átta unga hinsegin
einstaklinga.

Fræðilegur rammi
Franski félagsfræðingurinn Henri Lefebvre setti hugmyndina um að félagslegt rými sé
„framleitt“ á virkan hátt af einstaklingum sem búa og starfa á vettvangi fyrst fram í bók
sinni La production de l’espace sem kom út árið 1974. Með hugtakinu rými er hér átt við
bæði hlutlægt og huglægt svæði í menningunni eða í einstökum stofnunum samfélagsins.
Að mati hans hefur hin ráðandi stétt mótandi áhrif á þróun og „framleiðslu“ rýmisins
með athöfnum sínum, fordæmi, menningu og gildismati. Þar með nær hún að viðhalda
félagslegum yfirburðum sínum (Lefebvre, 1991).
Hinseginfræðingar og félagslandfræðingar sem beita gagnrýninni kenningu (critical
theory) hafa þróað hugmyndir Lefebvre um rýmið og tengt þær við mótun kynhneigðar og
kynvitundar. Hafa þeir í þeim efnum nýtt sér aðferð orðræðugreiningar í anda Foucault
við að skoða rýmið en þeir líta á rýmið sem texta og texta sem rými (sjá t.d. Massey,
2005). Ekkert rými er fyrirfram kynhneigt heldur mótast það og verður til í gegnum
orðræðuna (Bell, Binnie, Cream og Valentine, 1994; Binnie, 1997; Hubbard, 2001;
Oswin, 2008). Hún hefur áhrif á okkur sem einstaklinga og gefur okkur vísbendingar
um rétta og eðlilega hegðun innan þess.
Í flestum tilvikum er skipulagi rýmisins innan vestrænna samfélaga þannig háttað að
gagnkynhneigð festist í sessi og birtist sem náttúruleg (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur
Ásgeir Jóhannesson, 2010). Nast (1998) tekur í umfjöllun sinni nokkur dæmi um það
hvernig rými verður gagnkynhneigt. Nefnir hann í því sambandi hvers kyns tákn á borð
við ljósmyndir eða skilti. Þetta á einnig við um reglur, jafnt skrifaðar sem óskrifaðar, svo
sem hvaða hegðun, útlit og framkoma teljast vera eðlileg og í samræmi við viðteknar
hugmyndir um kvenleika eða karlmennsku. Að mati Nast verður þetta til þess að fólk
samþykkir hina ríkjandi orðræðu um kynhneigð og kynvitund. Rýmið agar okkur
þannig, þ.e. hvetur okkur til að hegða okkur í samræmi við þær „reglur“ sem það miðlar
til okkar í gegnum orðræðuna. Hubbard tekur í sama streng og Nast, en bætir við að
„orðræða rýmisins verður einungis sýnileg þeim sem ekki falla að viðmiðum þess; t.d.
birtist gagnkynhneigð stöðugt í tímaritum, kvikmyndum og í sjónvarpinu“ (Hubbard,
2001, bls. 58).
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Hubbard leggur áherslu á að hið gagnkynhneigða regluveldi og norm virka á ólíkan
hátt og í mismiklu mæli innan mismunandi rýmis, jafnvel innan sömu stofnunar. Svo
dæmi sé tekið eru kröfur rýmisins til einstaklinga um gagnkynhneigða hegðun ólíkar í
leikfimitímum og enskutímum.

Aðferð
Í greininni er sagt frá fyrsta hluta rannsóknar okkar á mótun rýmis í íslenskum
framhaldsskólum. Meginmarkmið hennar er að draga fram reynslu hinsegin einstaklinga
af framhaldsskólanum í þeim tilgangi að svara tveimur meginspurningum: 1) Hverjar
eru birtingarmyndir hetrósexisma innan mismunandi rýmis? 2) Hvernig laga hinsegin
nemendur tilveru sína að hinu gagnkynhneigða rými framhaldsskólans? Annar
greinarhöfunda tók hálfopin viðtöl við átta hinsegin einstaklinga (samkynhneigða,
transfólk og tvíkynhneigða) á tímabilinu frá febrúar 2010 til maí 2011 og voru þeir
á aldrinum 18–23 þegar viðtölin voru tekin. Viðmælendur voru annað hvort enn í
framhaldsskóla, eða höfðu brautskráðst þaðan fyrir nokkrum árum. Þeir völdu sér sjálfir
dulnefni: Ásgerður, Benedikt, Bjarnheiður, Dani, Gísli, Gunnar, Hrafn og Tom.
Viðmælendur voru valdir á þrennan hátt: Í fyrsta lagi með hentugleikaúrtaki, þ.e.
rannsakandi þekkti þá eftir að hafa kennt við ónefndan framhaldsskóla (Flick, 2006). Í
öðru lagi var svokallað snjóboltaúrtak notað, þ.e. viðmælendur bentu rannsakanda á aðra
sem hugsanlega gætu haft áhuga á að taka þátt í þess háttar rannsókn. Loks var leitað
til forsvarsmanna Ungliðahóps Samtakanna 78 sem bentu á hugsanlega þátttakendur.
Viðmælendur stunduðu, eða höfðu stundað nám við samtals fimm framhaldsskóla á
höfuðborgarsvæðinu og utan þess.
Annar greinarhöfunda hitti hvern viðmælenda einu sinni og tók hvert viðtal að
jafnaði rúmlega 90 mínútur. Í þeim var reynt að komast að því hver reynsla viðmælenda
væri af framhaldsskóla og hvernig þeir hefðu brugðist við hinu gagnkynhneigða
starfsumhverfi í framhaldsskólanum þar sem þeir stunduðu nám. Spurningarnar
snerust um starfsumhverfi framhaldsskólans og líðan þeirra þar, en einnig samskipti við
starfsfólk og samnemendur.
Viðtalsgögnin voru greind út frá þemum sem voru dregin út úr gögnunum. Markmið
greiningarinnar (Braun og Clarke, 2006) var að athuga hvort og hvernig skýra megi
reynslu hinsegin nemenda af starfsumhverfi og rými framhaldsskólans. Við drógum
fram tiltekin þemu úr frásögn viðmælenda okkar sem við töldum að gætu varpað ljósi
á þátt rýmisins í að viðhalda stofnanabundnum hetrósexisma og hvernig hinsegin
nemendur laga tilveru sína að því (Halperin, 2003; Jagose, 1996; Kirsch, 2000).

Niðurstöður
Við segjum hér frá frumniðurstöðum túlkunar á völdum þemum. Fyrst fjöllum við
um aðstæður í búningsklefum íþróttahúsanna, síðan leikfimisalnum, og loks um hina
bóklegu skólastofu.
Búningsklefinn
Leikfimi er sá vettvangur (rými) innan framhaldsskólans þar sem birtingarmyndir hins
hetrónormatífa samfélags koma hvað skýrast fram (Messner og Sabo, 1994; Morrow
and Gill, 2003). Þar er í mörgum tilvikum lögð áhersla á hvers kyns tvíhyggju, og rýmið
er þannig úr garði gert að það ýtir undir gagnkynhneigð, staðalmyndir kynjanna og
aðlögun nemenda að hinu hetrónormatífa samfélagi. Svo dæmi sé tekið þá er stúlkum og
strákum oftast skipt upp í aðskilda hópa, kynin athafna sig á ólíkan hátt, oftast í samræmi
við sitt kyngervi. Þar að auki eru viðfangsefni leikfimitímanna oft þess eðlis að þau ýta
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undir þessa tvískiptingu. Strákar og stelpur fá iðulega ólík verkefni eða þrautir sem eiga
að vera í samræmi við „eðli“ þeirra. Í mörgum tilvikum fá strákar að leika sér í fótbolta
en sú íþróttagrein telst vera mjög „karlmannleg“ (Mangan, 1999; Messner, Dunbar og
Hunt, 2000). Hún er vinsæl meðal karlmanna hérlendis enda er sjónvarpsáhorf þessa
hóps á erlendan fótbolta umtalsvert og þaðan fá margir drengir sínar fyrirmyndir um
karlmennskuna og karlmannlega hegðun (Barron og Bradford, 2007; Ingólfur Ásgeir
Jóhannesson, 2004; Messner, 1992). Ennfremur einkennist íþróttin af mikilli snerpu,
hraða og talsverðri líkamlegri snertingu sem fellur vel að ríkjandi orðræðu um að drengir
hafi meiri hreyfiþörf heldur en stúlkur og eru kappsamari í leik og starfi. Stúlkur aftur
móti stunda blak eða aðrar „kvenlegar“ íþróttir í leikfimi þar sem líkamleg snerting er
minni og ekki er lagt eins mikið upp úr snerpu og hraða. Stúlkur sem stunda fótbolta fá
oft þann stimpil á sig að vera karlmannlegar og jafnvel að þær séu lesbíur (Morrow og
Gill, 2003). Þær forðast því að skara fram úr í hópíþróttum á borð við fótbolta þó svo
að talsverð breyting hafi orðið þar á undanfarin ár hérlendis samhliða góðum árangri
íslenska kvennalandsliðsins.
Hinsegin nemendur, hvort sem þeir hafa ákveðið að koma út með sínar tilfinningar
eða ekki, þurfa því að laga sig að hinu hetrónormatífa umhverfi leikfimitímanna þegar
þeir hefja framhaldsskólagöngu sína. Hinsegin nemendur verða einnig fyrir ýmiss konar
mótbyr frá samnemendum sínum, en slíkt birtist í fordómum, einelti og hetrósexískum
viðhorfum. Þess háttar viðbrögð stuðla að því að viðhalda hinu ríkjandi skipulagi
leikfimitímanna sem hetrónormatífu rými, hvort sem slíkt er gert á meðvitaðan eða
ómeðvitaðan hátt.
Tom, 19 ára samkynhneigður strákur í framhaldsskóla, lýsti sinni reynslu af
ögunaraðferðum samnemenda sinna í búningsklefanum eftir leikfimitíma þannig:
Ég fór inn í íþróttaklefann og fór í sturtu ... ég fer alltaf ... nokkrum mínútum fyrr
af því að ég veit alveg að strákunum finnst óþægilegt að vera með mér í sturtu
... Síðan ... hleypti kennarinn þeim aðeins ... fyrr úr tíma þannig að þegar ég kem
þarna aftur inn í eða út úr sturtunni þá er fullur klefinn og ég labba ... í hinn ...
enda klefans að fötunum mínum og þegar ég sný mér við þá eru bara allir næstum
alveg hlaupandi út ... Mér fannst þetta ... dálítið stingandi en þetta er bara fáfræði,
ég veit það alveg, en þetta [er] engu síður særandi.

Í lýsingu Toms kemur margt áhugavert fram. Samnemendur hans yfirgefa klefann og
gefa honum þar með til kynna að það rými sem hann er kominn inn í sé ekki fyrir hann.
Þarna er ekki pláss fyrir hinn samkynhneigða líkama og má draga þá ályktun að hinu
gagnkynhneigða rými stafi einhvern ógn af honum. Mögulegar ástæður fyrir því eru þær
að Tom fellur ekki að hinni viðteknu karlmennskuímynd og valdi því ákveðnum usla í
hinu hetrónormatífa rými búningsklefans (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þar að
auki minntust sumir viðmælendur okkar á að þeir hafi skynjað að samnemendur þeirra
hafa fundist nærvera þeirra óþægileg og að undir niðri hafi það viðhorf verið ríkjandi,
einkum meðal piltanna, að gera ráð fyrir að hinsegin nemendur væru á einhvers konar
„mannaveiðum“ innan rýmis búningsklefans. Fellur þetta viðhorf vel að þeirri orðræðu
um að hinsegin einstaklingar séu kynlífsfíklar og hafi ekki annað í huga en kynlíf
(Anderson, 2005; Robinson, 2008). Piltarnir sýndu þetta í verki með því að yfirgefa
klefann þegar Tom kom út úr sturtunni. Ef við hins vegar skoðum þetta af sjónarhóli
Toms, þá veit hann greinilega hvert viðhorf samnemenda hans er, og reynir hann eftir
fremsta megni að laga sig að ríkjandi orðræðu búningsklefans. Hann gerir það með því að
fara fyrr í sturtu, á undan öllum öðrum, og þar með stuðla að því að hið hetrónormatífa
rými búningsklefans sé ekki truflað af „hinsegin“ nærveru hans. Ennfremur virðist hann
svo afsaka hegðun samnemenda sinna og tengja hana við fáfræði, eitthvað sem er þeim
sjálfum ekki að kenna, heldur mun frekar umhverfinu. Slíkt er nokkuð algengt meðal
hinsegin nemenda, þ.e. að þeir geri lítið úr þeim fordómum eða hetrósexísku viðhorfum
sem þeir verða fyrir (Fine, 2011).
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Hrafn, 22 ára samkynhneigður piltur sem útskrifaðist úr framhaldsskóla fyrir
nokkrum árum, tekur í sama streng og Tom og reynir að réttlæta eða útskýra hegðun
samnemenda sinna. Hann lýsir sinni reynslu af samskiptum sínum við „strákana“ í
íþróttum þannig:
[Í] byrjun vissu þeir ekki alveg hvernig þeir ættu að breyta sinni hegðun ... eða
hvort að þeir mættu spyrja ... þeir svona drógu sig smá til baka ... eða nokkrir
gerðu það ... [Þeir] vissu ekki hvort ég væri búinn að breytast, þeir vissu ekki alveg
[og] voru óöruggir ... já mest, þeir voru bara óöruggir ...

Hrafn útskýrir hegðun „strákanna“ á þann hátt að þeir hafi verið óöruggir í
samskiptum sínum við hann á vettvangi íþróttanna og sér í lagi í búningsklefanum.
Hrafn var mjög virkur í íþróttum og þá einkum í fótbolta áður en opinbert varð um
kynhneigð hans og jafnframt fyrst á eftir. Hann féll því vel að hinu hetrónormatífa
rými íþróttatímanna og var að mati félaga sinna einn af „strákunum“ sem spilaði í sama
liði og þeir, jafnt utan sem innan vallarins. Eftir að Hrafn kom hreint út með sínar
tilfinningar breyttist þetta og félagarnir vissu því ekki alveg hvar þeir ættu að staðsetja
hann innan rýmisins þar sem hann féll ekki lengur að staðalmynd fótboltastráksins og
þar með karlmennskunnar. Hrafn taldi sig því knúinn til að sýna þeim að hann hefði í
raun og veru ekkert breyst og væri enn sá hinn sami. Hrafn hélt því sínu striki og breytti
í raun hegðun sinni nær ekkert og má segja að það hafi verið hans stjórnlist við að laga
sig að hinu hetrónormatífa rými íþróttanna. Reyndar hætti hann að æfa fótbolta stuttu
eftir þetta og útskýrði það sem skort á tíma.
Eins og gefur að skilja finnst bæði Tom og Hrafni óþægilegt að þurfa að glíma við
birtingarmyndir hetrósexisma í búningsklefanum fyrir og eftir leikfimi. Að mati Dani,
tvíkynhneigðrar stúlku á öðru ári í framhaldsskóla, þá verða strákar frekar fyrir barðinu
á slíku heldur en stelpur. Hún er þó sammála þeim Hrafni og Tom um það hversu
óþægilegt það getur verið að vera í búningsklefanum fyrir og eftir leikfimi. Hún bætir
við:
Þetta er ekkert kjöthlaðborð fyrir mig, mér líður ekkert betur heldur en aðilunum
sem eru með mér í búningsklefanum og eins og vinkona mín sagði ... hún er
gagnkynhneigð, hún sagði, ég þori aldrei að horfa á aðra stelpu, ég held alltaf að
þær haldi að ég sé þá að horfa á þær.

Dani ítrekar að búningsklefinn sé ekki einhvers konar „líkamsmarkaður“ þar sem
hægt er að skoða aðra líkama að vild. Fleiri viðmælendur tóku undir þetta viðhorf Dani
og lögðu áherslu á að búningsklefinn ætti að vera „kynlaus“ staður þar sem tilgangurinn
væri sá að fara í sturtu og þrífa sig eftir leikfimitímann. Má segja að þetta viðhorf margra
viðmælenda séu ákveðin varnarviðbrögð gegn þeirri orðræðu að hinsegin einstaklingur
séu kynlífsfíklar sem nýti sér hvers konar aðstæður til að svala kynlífsþörfum sínum.
Það er því að mati viðmælenda best að horfa ekki í kringum sig, flýta sér aftur í fötin að
sturtu lokinni, og valda samnemendum sem minnstum óþægindum af nærveru sinni.
Ásgerður, samkynhneigð stúlka á þriðja ári í framhaldsskóla, tekur undir þetta en
bætir við að stúlkur séu mun viðkvæmnari fyrir nekt heldur en strákar sem virðast berast
meira á í búningsklefanum og eru mun frekar að metast þegar kemur að líkamlegu
atgervi. Kemur þetta ágætlega fram í eftirfarandi tilvitnun:
[Þeir] ýta bringunni út og þeir eru mun meiri bara svona ... þeir sjá þetta sem
vettvang til að vera betri en allir aðrir sjá þetta sem keppni en stelpur sjá þetta
svona að flýta sér voða mikið engin að horfa ... allir í sitthvoru horninu.

Strákar virðast því líta á búningsklefann sem áframhaldandi keppnisvettvang sem
tekur við eftir að leikfimitímanum lýkur. Þar sýna þeir ýmiss konar karlmennskutilburði
með því að beita líkamanum á tiltekinn hátt. Í þessu samhengi er vert að ítreka að
líta má á líkamann og það hvernig honum er beitt sem tiltekna orðræðu sem byggir
á undirliggjandi viðhorfum samfélagsins þegar kemur að tilteknum staðalmyndum, í

335

Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson
þessu sambandi ríkjandi hugmyndir um karlmennskuna (Butler, 1993). Karlmennskan
er líka fest í sessi með ýmis konar bröndurum, oft á kostnað jaðarhópa sem settir eru
skör lægra í stigveldinu, t.d. hinsegin einstaklinga og fólk af erlendum uppruna. Hrafn
tekur undir ummæli Ásgerðar og minnist þess jafnframt að strákarnir hafi stundum
sagt „hommabrandara“ í sturtunni. Má ætla að grínið þjóni tvenns konar tilgangi:
Annars vegar að draga mörkin á milli sín og þeirra sem hugsanlega falla ekki að ríkjandi
karlmennskuhugmyndum, og hins vegar að aga þá til eða vera þeim víti til varnaðar sem
víkja frá ríkjandi hugmyndum um karlmennsku. Gríninu er ætlað að styrkja stigveldi
kynhneigðar og kyns þar sem gagnkynhneigður karlmaður trónir á toppinum (Nayak og
Kehily, 1997). Í ljósi þessa má ætla að hinsegin karlmönnum líði illa innan hins karllæga
rýmis búningsklefans, en jafnframt finnst mörgum gagnkynhneigðum piltum óþægilegt
að hafa hinsegin líkama með sér í klefanum þar sem þeir falla alls ekki að leikreglum
rýmisins.
Leikfimisalurinn
Hið hetrónormatífa rými leikfimitímanna myndast ekki einungis í búningsklefunum,
heldur einnig á vettvangi leiksins sjálfs, í leikfimisalnum. Einkum á þetta við um
fótboltaleiki hjá strákunum en svo virðist sem sú íþróttagrein sé ríkjandi í leikfimistímum,
ef marka má ummæli karlkyns viðmælenda. Gunnar, 21 árs gamall piltur sem útskrifaðist
úr framhaldsskóla 2010, gerir þetta að umtalsefni þegar talið víkur að íþróttatímum og
segir m.a. eftirfarandi:
... í íþróttum og svoleiðis ... var alltaf farið í fótbolta í strákaíþróttum ... maður
signalar það ef maður er ekki í fótbolta, það svo mikil karlmennska í fótboltanum
... en ef maður vildi fara í einhverja aðra íþrótt, bandý eða eitthvað, þá var alltaf
sagt að farið yrði í fótbolta og það var rosalega mikið gert úr strákum sem eru í
fótbolta ... og þeir eru allir straight, skilur þú mig ... þegar ég er að tala svona þá er
það eftir ímyndinni, sko, en ekki eins og raunverulega, en samkvæmt ímyndinni
þá er það svoleiðis að þeir strákar sem eru góðir í fótbolta ... eru aðaltöffararnir
[leturbreytingar okkar].

Það eru einkum tvö atriði sem varpa ljósi á hið hetrónormatífa rými leikfiminnar í
frásögn Gunnars. Í fyrsta lagi talar hann um að þeir strákar sem ekki hafi áhuga á fótbolta
séu á einhvern hátt taldir skrítnir og jafnvel á jaðri þess að vera raunverulegir karlmenn,
því hvaða karlmaður hefur ekki áhuga á fótbolta! Í öðru lagi hversu mikla virðingu
„fótboltastrákar“ hafa meðal samnemenda sinna, þeir eru „aðaltöffararnir“ og auðvitað
allir „straight“. Gunnar endurspeglar hérna ríkjandi orðræðu innan samfélagsins og síns
skóla um að fótbolti og hinsegin kynhneigð fari ekki saman. Ekki sé hægt að hugsa
sér fótboltastrák sem væri jafnframt hommi, enda mjög fáar þess háttar fyrirmyndir í
atvinnufótbolta.
Orðanotkun á leikvellinum er sérkapítuli. Í frásögn Hrafns koma fram að orð eins
og „helvítis homminn þinn“ eða „faggi“ eru oft notuð sem skammar- eða blótsyrði í
hita leiksins. Þar með er verið að gera lítið úr andstæðingnum eða samherjum sem ekki
standa sig. Í vettvangsathugun í leikifimitíma í framhaldsskóla í Reykjavík varð höfundur
jafnframt var við það að orð eins og „helvítis kerlingin þín“ væru notuð í sama tilgangi.
Hér er andstæðingnum, eða þeim sem gerir mistök, líkt við „kerlingu“ og viðkomandi
er þar með jaðarsettur, ýtt neðar í virðingarstigann í refsingarskyni. Af þessu má draga
þá ályktun að orðræðan innan rýmis íþróttasalarins, einkum þá í hita fótboltaleiksins,
einkennist af hetrósexisma og sexisma, enda eru þessi tvö hugtök samofin (Epstein,
1997). Fræðimenn sem hafa rannsakað orðræðu í íþróttum, einkum þá í hópíþróttum,
hafa bent á þetta og tekið í sama streng, enda er þess háttar orðfæri oft notað til að gera
lítið úr andstæðingum, en einnig til að efla mönnum móð, vera þeim víti til varnaðar og
aga þá til (sjá t.d. Dworkin og Messner, 2001; Messner, 1994).
Skólastofan
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Rými skólastofunnar hefur tvenns konar merkingu í huga viðmælenda okkar. Annars
vegar er það staður þar sem þeim leið vel og fundu til öryggis. Hins vegar var skólastofan
sá vettvangur þar sem hinsegin nemendur voru dregnir í dilka og urðu fyrir barðinu á
hetrósexisma, meðvitað eða ómeðvitað, þegar umræður fóru fram í kennslustundum eða
farið var í gegnum námsefnið í tímum. Benedikt gerir námsefni í líffræði að umræðuefni
í eftirfarandi tilvitnun:
Það sem fór alveg rosalega í taugarnar á mér var hérna bók sem að fjórir kennarar
sömdu þar sem Leonardo da Vinci er kallaður kynvillingur ... mér fannst þetta
aðallega bara svo hallærislegt af því að þetta er þetta er náttúrulega niðrandi orð.

Hér er verið að draga fólk í dilka í gegnum orðræðuna með því að nota niðrandi
orð eins og kynvillingur. Fer þetta fyrir brjóstið á Benedikt og finnst honum þess háttar
orðanotkun vera hreinlega „hallærisleg“ og er hægt að skynja að honum hafi sárnað við
að heyra þetta tiltekna orð notað. Bjarnheiður, 19 ára transkona í framhaldsskóla, varð
fyrir svipaðri upplifun og Benedikt. Vinkona hennar sagði henni frá atviki sem varð í
félagsfræðitíma þar sem kennarinn notaði hugtakið „kynskiptingur“ í stað þess að segja
einfaldlega trans þegar talið barst að þessum málaflokki. Bjarnheiði sárnaði þess háttar
orðanotkun félagsfræðikennarans þó svo að hún hafi ekki sjálf verið á staðnum heldur
upplifað slíkt í gegnum frásögn vinkonu sinnar. Koma viðhorf hennar til þessa atviks
ágætlega fram í eftirfarandi tilvitnun:
[Þetta] eru svona hlutir sem kannski kennarar eiga ekki að vera að láta út úr sér af
því að þeir eiga að vera að kenna en ekki að dæma.

Bjarnheiður leggur áherslu á að kennarar eigi ekki að „dæma“ eða að láta í ljós
fordóma gagnvart jaðarhópum. Dani tekur í sama streng þegar hún fjallar um reynslu
sína af hetrósexisma í spænskutíma í eftirfarandi tilvitnun:
Ég skrifaði spænskuverkefni og ... þá átti að útskýra hvað við gerðum um helgina
og ég skrifaði að ég fór á stefnumót með stelpu og þar kemur fram kyn í öllu sem
ég tala um og kennarinn minn sem sagt leiðréttir þetta breytir þessu í strák og ...
hérna karlmannsnöfnin og svona og ég fer til hennar eftir tímann segi bara þetta
eru ekki vitleysur þetta á að vera svona og hún fattaði þá allt í einu hvað hún hefði
í rauninni óvart verið með fordóma.

Hér gerði kennarinn ráð fyrir því að Dani hefði einfaldlega gert málfræðivitleysur
og ákveðið að leiðrétta hana í samræmi við ríkjandi norm, þ.e. stúlkur fara á stefnumót
með strákum. Þetta gerir kennarinn ómeðvitað enda mótuð af ríkjandi orðræðu þegar
kemur að kynhneigð og kynvitund. Kennarinn áttar sig þó á fordómum sínum og
hetrósexískum viðhorfum þegar Dani mótmælir þessu.
Afleiðingin af ofangreindri orðanotkun, sem að mati viðmælenda taldist vera
niðrandi, er að jaðarsetja „frávikshegðun“, draga skýr skil á milli þeirrar hegðunar sem
telst vera „normal“ og þeirrar sem flokka má sem öðruvísi, hvort sem það er svo gert
á meðvitaðan eða ómeðvitaðan hátt. Þess háttar flokkun og önnur hetrósexísk viðhorf
hafa það svo að markmiði að viðhalda rýminu sem hetrónormatífu og þar með hinu
gagnkynhneigða regluveldi.
Rými skólastofunnar er því í tilvikum sumra viðmælenda okkar gert gagnkynhneigt
í gegnum námsefni og kennsluhætti. Hún er samt líka athvarf og skjól fyrir hinsegin
einstaklinga sem telja rými hennar vera öruggara heldur en til dæmis gangar eða önnur
rými innan skólans. Gísli, 22 ára piltur sem útskrifaðist fyrir tveimur árum, kemur inn
á öryggi skólastofunnar þegar hann er spurður hvar honum hafi liðið best í skólanum.
Hann segir þetta:
Ég var eiginlega alltaf í stofunni og leið best þar ... [Ef] ég var einhvers staðar
annars staðar eins og á [göngunum] leið mér ekkert vel nema að vera með
krökkunum úr bekknum helst með einhverjum sem ég þekkti. [Þ]annig séð [leið
mér] lang best inn í stofu þekkti mig þar var ekkert of mikið af fólki.
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Gísli leggur hér áherslu á að í kennslustofunni hafi hann fundið fyrir ákveðnu öryggi
og liðið vel vegna þess að þar var hann innan um fólk sem hann þekkti vel og gat treyst.
Upplifanir viðmælenda okkar af kennslustofunni voru mismunandi þó svo að þeir hafi
allir tekið undir með Gísla um að hafa liðið hvað best innan veggja hennar.

Samantekt
Félags- og menntunarfræðingurinn Debbie Epstein (1997) hefur bent á að sterk tengsl
séu á milli sexisma og hetrósexisma, einkum þegar kemur að menningu og umhverfi
skólanna, enda eru þeir að hennar mati „kynjaðir“ (gendered) og „kynhneigðir“ (sexualized)
staðir. Formgerð skólanna, umhverfi þeirra og menning ýtir undir gagnkynhneigð
viðmið og stuðlar að skyldubundinni eða þvingandi gagnkynhneigð.
Munur getur verið á hversu rækilega gagnkynhneigt skólarýmið er, þ.e. hvort um er
að ræða búningsklefann og leikfimisalinn annars vegar, eða kennslustofuna hins vegar.
Viðmælendur okkar upplifðu þessi rými á mismunandi hátt og má segja að þau hafi í
mismiklum mæli útlokað hvers kyns frávikshegðun og gert hinsegin nemendum erfiðara
fyrir að skapa sér sitt rými og þar með stuðlað að ósýnileika þeirra. Leikfimisalurinn
og búningsklefinn ýttu sérstaklega undir skyldubundna gagnkynhneigð og þar voru
hetrónormatíf viðhorf rótgróinn og í raun „eðlilegur“ hluti af rýminu. Piltar sem ekki
féllu að viðteknum hugmyndum um karlmennskuna, annað hvort sökum kynhneigðar
eða vegna þess að þeir höfðu lítinn áhuga á fótbolta, leið ekki vel innan rýmis leikfiminnar/
búningsklefans og voru sumir jafnvel lagðir þar í einelti. Flestum viðmælendum leið þó
vel í kennslustofunni og fundu þar til öryggis. Þar var rýmið einnig hetrónormatíft,
þó ekki í eins miklu mæli og í leikfimi eða í búningsklefanum. Þar upplifðu hinsegin
nemendur hetrósexisma, beint eða óbeint, í gegnum námsefnið og sjálfa kennsluna.
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Menningarsköpun hástétta með kvenklæðnaði og mótun
íslenskrar þjóðarímyndar á 19. öld
Karl Aspelund

Þjóðlegur klæðnaður íslenskra kvenna hefur staðið í fremstu röð táknmynda íslenskrar
menningar í meira en 200 ár. En menning snýst fyrst um sameiginlegar hugmyndir og
þekkingu áður en aðgerðir gera hana sýnilega (Barth, 1995). Hópar innan þjóðfélags
skilgreina félagsleg vandamál – til dæmis árekstra milli þjóðlegra einkenna og
þjóðfélagsstöðu – og framleiða sameiginlega (ásættanlega) lausn á vandamálinu (Fine
og Harrington, 2004). Athugun á áhrifavöldum í sögu þjóðlegs klæðnaðar á Íslandi
sýnir endurtekið hvernig nátengdir smáhópar í yfirstéttum embættis- og menntamanna
voru drifkraftar skilgreininga og virkjunar á búningunum. Þannig voru þessir hópar
hvatar og gróðrarstíur þjóðfélagsmynstra á allri „löngu 19. öldinni“ (c. 1790-c. 1918.)
Aðgerðir þeirra snerust um að staðfesta hver hefði undirtökin á íslenskri menningu og
hefðu þannig vald til að skilgreina „þjóðlega“ hegðun og „þjóðleg gildi.“ Kvenbúnaður,
augljósasta lifandi menningareinkenni Íslendinga á tímabilinu, varð keppikefli þeirra
sem vildu ná (og halda) þeim yfirráðum sem slíkt skilgreiningarvald hafði í för með
sér, enda leyfir slíkt vald yfirráð yfir hver er innan hrings og hver utan þegar ræða á
framtíð þjóðarinnar og auðlinda hennar. Til að varpa ljósi á hlutverk þjóðlegs klæðnaðar
í pólitískri menningarsköpun á Íslandi, mun hér gerð grein fyrir því hver vildi skilgreina
þjóðina með þessum hætti og hvað þeim virðist hafa gengið til. Með kenningar um
klæðnað í menningarsköpun og þjóðfélagsleg áhrif smáhópa að leiðarljósi, var gerð
athugun á bréfum, ritum, og skráðum samtímafrásögnum og litið á þjóðfélagsstöðu,
afstöðu og tengsl þeirra sem hlutuðust til um þróun þjóðlegs kvenklæðnaðar. Í
frásögninni hér á eftir birtast fimm megin-þræðir:
•
•

•

•
•

Sérhver kynslóð hafði sín eigin markmið með tilhlutun um eðli og þróun
klæðanna. Markmiðin voru gjarnan skilgreind sem andsvör við athöfnum
fyrri kynslóða og af áhrifum frá erlendum menningarstraumum.
Smáhópar innan yfirstétta og áhrifamiklir einstaklingar innan þeirra valda
þróun táknmálsins. Þeir eru þó ekki fulltrúar „þjóðarvilja“ heldur framleiða
skilgreiningar á því „þjóðlega“ svo „þjóðarviljann“ megi útlista út frá
fyrirframgefnum forsendum. Tillögur þeirra verða „þjóðarinnar“ fyrst eftir
þær hafa verið framkvæmdar af yfirstéttinni.
Kynin halda nokkuð jafnt á taumunum, en með mismunandi forsendum
og áherslum. Karlarnir drógu sig fljótlega undan skyldunni að styðja
við þjóðernið með klæðnaði og lögðu ábyrgðina á konurnar. Konurnar
framkvæmdu yfirleitt það sem karlarnir einungis ræddu.
Hver kynslóð magnaði tákngervingu kvenbúninganna þar búningarnir
voru allir formfastir uppúr 1900, hver með sinn stað í opinberu „þjóðlegu“
táknkerfi. Umræðan fer þá að snúast um táknin, ekki klæðin.
Vilji valdastétta er allsráðandi og stéttarskiptingu viðhaldið, enda markmið
ávallt að staðfesta undirtökin á menningu Íslendinga. Þetta er einn sterkasti
hvatinn að íhlutun í búningamálum vel inn á 20. öld.
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Táknmyndagerð borgaramenningar
Menningarpólitík krefst skilgreininga en hvunndagsklæði hafa oft óljósar forsendur.
Klæðnaður í táknrænum athöfnum má ekki líkjast um of hversdagsklæðnaði, annars
verður bilið milli hins helgaða og hins hvunndagslega of óljóst. Að klæðnaðurinn sé
raunsannur er aukaatriði, meðan hópurinn samþykkir að klæðnaðurinn sé réttur, við
hæfi og borinn á réttan hátt. Persónuleg frávik í raunsönnum klæðum í daglegri notkun
eru of mikil, þar sem framsetningin á tákninu er of óskýr og fljótlega dregin í efa.
Leikræn sýning hreyfir ekki við áhorfendum með raunveruleika þess sem birtist, heldur
með grípandi framsetningu studdri því að áhorfendur setji raunveruleikatengslin til
hliðar. Til að staðbundnir klæðahættir geti orðið „þjóðartákn“ verða þeir því að fara út
fyrir ramma hvunndagsfatnaðar og klæðnaðurinn að verða að „búningi“ með tilgangi
og merkingu.
Klæðnaður verður pólitískt tákn þegar hann tákngerir sameiginleg einkenni hóps.
Leikrænar athafnir valdastétta 18. aldar urðu skipulögðar sýningar, svo sem hátiðir
Jakobínanna í París, eða brúðkaup og bjórhátíðir í Bavaríu. Þá urðu til fyrirmyndir að
búningum sem táknuðu „fólkið“ og undirstrikuðu tengsl valdhafanna við „heimalandið“
og yfirráð þeirra yfir hvoru tveggja. Þjóðlegur klæðnaður varð leið til að framkalla lifandi
táknræna leikgerð um samstöðu og einingu milli landshluta og stétta (Bendix, 1998;
DuBois, 1998; Roche, 1994).
Samhliða aukinni táknvæðingu hátiðarklæða um 1800, byrjaði augljós munaður að
hverfa úr karlmannatísku borgarastétta, um leið og nýr aðall verslunar og iðnaðar rann
saman við aðal landeigenda. Innan tuttuga ára réð dökkklædd hófsemi ríkjum (Harvey,
1995). Borgaraleg menning afneitaði hinu náttúrulega og hegðun var haldið innan
takmarkaðs tilfinningaramma þrátt fyrir vaxandi einstaklingshyggju (Wilson, 2007).
Klæðnaður sem lýsti löngunum eða veitti líkamanum frelsi var hafður bak við luktar
dyr, og fatnaður sem yfirlýsing um tilfinningalíf einskorðaðist við kvennatísku fram á
miðja 20 öld. Handiðnir tengdar klæðnaði urðu líka „kvenna-athafnir” eftir iðnvæðingu
fataframleiðslu og athafnir og hugmyndir um fatnað og textíl tengdist heimilis- og
fjölskylduímynd (Sennet, 1992).
Meðvitað viðhald á kennimörkum og tilbúin skilgreining Íslendinga á þjóðareinkennum
sínum fór fram bæði Íslandsmegin og hjá Íslendingum erlendis. Því voru tilraunir til
að skilgreina þjóðareinkenni með klæðnaði hvorki einsleitar né einfaldar. Auk þess
miðuðu áherslur karlmanna við þjóðfélagsgerð danskrar embættismannastéttar, en
kvenfólki voru settar aðrar og flóknari kröfur um opinbera persónu sína og mörkuð við
félagslegt umhverfi Íslands. Þróun þjóðareinkenna og markmiðin með þeim urðu líka
fyrir sjálfhverfum áhrifum. Niðurstöður fyrri kynslóða réttlættu aðgerðir þeirrar næstu,
jafnvel þó tilgangurinn væri annar. Því er tilbúningurinn og viðhaldið á einkennum
þjóðarinnar oft meira lýsandi en „þjóðlegu einkennin“ sjálf. Aðferðirnar og tilgangurinn
segja til um þörfina hverju sinni, allt frá því að Magnús Stephensen vildi skapa lagskipta
meginlands-menningu um aldamótin 1800, þar til íslenskar yfirstéttir skilgreindu
stéttskiptingu þjóðlegra kvenklæða rúmlega 100 árum síðar.

Aðall á útnesjum
Magnús Stephensen yfirgaf Kaupmannahöfn á árinu 1788 með „þungri hugarraun.“
„Danmerkur yndislega, milda og frjósama Eden, [með] ótal náttúrunnar gæði og
lystisemdir í samlífi manna“ vék fyrir „hallæri yfir höfuð og margvísleg[um] skort[i], eins
á gleði og ánægju efnum“ á Íslandi (Magnús Stephensen, 1888). Tíu árum síðar, kvæntur
og faðir ungra dætra, hvatti hann til innlendrar kvenklæða-menningar á við þá sem hann
varð af í Kaupmannahöfn. Íslenskar yfirstéttarkonur skyldu kasta utanyfirflíkunum –
faldinum og hempunni – og taka upp danskan búning hið snarasta (Magnús Stephensen,
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1798). En hátískan skyldi ekki verða allra. Magnús skrifaði stuttu síðar landsháttalýsingu
fyrir hönd „Eykonunnar Ísland“ og lét hana lýsa yfir ánægju sína með alþýðuna:
Þekki ég nú börn mín aftur í mér geðfelldum og náttúrulegum búningi, nefnilega:
svörtum, gráum og mórauðum prjón- og vaðmálsfötum sem alla daga munu
sóma þeim betur, af því þau hafa unnið þau sjálf, en uppáskulduð marglituð klæði
frá útlendum, borðakram og margbreytt pírumpár þeirra (Magnús Stephensen,
1806/2000, bls. 680).

Ólafur, faðir Magnúsar, fylgdi syninum og seldi brúðarbúnað konu sinnar á árinu
1809 til ferðalangsins Hooker (Hooker, 1813). Hvort sem Stephanungum er að þakka
eða ekki, sést kvenbúningurinn ekki í upphafi dansleiks sem Sir George MacKenzie hélt
í Reykjavík ári síðar. Síðar um kvöldið birtust þó þrjár faldbúnar konur – biskupsfrúin
Sigríður Halldórsdóttir ein þeirra. Glaðnaði þá yfir MacKenzie, sem hafði undrast
Reykjavíkurmaddömur í „kjólum áþekkum þeim er herbergisþernur okkar bera, en
stíllausari“ (Mackenzie, 1811, bls. 94).
Viðleitni Magnúsar virðist hafa haft öfug áhrif innan heimilisveggja hans. Hugsanlega
saknaði Þórunn dóttir hans brúðarskarts ömmu sinnar þegar hún giftist frænda sínum
Hannesi á árinu 1825. Ári síðar hafði hún smalað hópi á Álftanes til að ræða að „sleppa
öllum dönskum búningi og taka upp annað hvort þann gamla íslenska eða eitthvað
honum sem líkast“ (Árni Helgason, 1959, bls. 96). Þetta var enginn tilviljanakenndur
söfnuður, heldur vel tengdur og hafði áhrif á næstu kynslóðir. Þarna var meginhluti
stjórnar Íslandsdeildar Bókmenntafélagsins og konur þeirra: Jón Jónsson lektor, Árni
Helgason biskup, kona hans Guðný Högnadóttir (hún „kveið skautafaldinum,“) Ísleifur
etasráð Einarsson, kona hans Sigríður Gísladóttir Thorarensen og móðir hennar
(„Madaman í Odda“) Jórunn Sigurðardóttur. Eins var þar áðurnefnd biskupsfrú
Sigríður Halldórsdóttir. Að lokum má nefna Þorgrím Tómason gullsmið, faðir Gríms
Thomsen og tvo helstu áhrifavalda Fjölnismanna: Sveinbjörn Egilsson, sem fylgdi
konu sinni Helgu Benediktsdóttur Gröndal og Bjarni Thorarensen amtmaður og skáld,
sem sat ekki fundinn, en Hildur Bogadóttir kona hans var í hópnum (Árni Helgason,
1959.) Eiginmaður Þórunnar, Hannes Stephensen („sá feiti“ á Þjóðfundinum 1851)
var þjóðernissinni í mótun og síðar náinn samstarfsmaður Jóns Sigurðssonar og varaþingforseti.
Um alla Evrópu voru svipaðir yfirstéttarhópar að skýra mörk þjóðmenningar
með þjóðlegum klæðnaði gagnvart alþjóðamenningu iðnaðarkapítalisma og franskrar
klæðatísku, sem breiddist út þegar konungsvald veiktist og merkantílismi jók
millríkjaverslun. Í Bavaríu hampaði aðallinn t.d. héraðsbundnum klæðaháttum við
brúðkaup og hausthátíðir (Bendix, 1998). Í Noregi, eins og Bavaríu, var snemma
lagt í útgáfu litprentaðra þjóðbúningamynda, en á Álftanesi var ungur Norðmaður,
sagnfræðingurinn Rudolf Keyser, sem hafði meðferðis eða hafði teiknað myndir af
karli og konu í norskum þjóðbúningum (Benedikt Gröndal, 1923; Æsa Sigurjónsdóttir,
2008). Ísleifi „etasráð“ fannst málið „eitt sannarlegt national anliggende“ og bað Keyser
að teikna nýtt höfuðfat íslenskra kvenna, enda hópurinn allur, utan Jóns lektors, á því
að faldurinn skyldi hverfa. „Húfa með blómsturkransi“ er nefnd, en Keyser gat ekki
teiknað sökum krankleika og segir ekki meira af því. Ýmsar hvatir hafa eflaust legið
að baki Álftanesfundunum og Keyser hugsanlega átt hlut, en alvaran kemur best fram
hjá „frúnni á Brekku,“ Sigríði Thorarensen, sem lýsti yfir að „þar eð hún vildi börnum
sínum betur en sér, svo skyldi Jórunn litla [dóttir hennar] aldrei taka upp danskan
búning“ (Árni Helgason, 1959, bls. 97).
Niðurlæging og óþægindi íslenskra kvenna, í ódýrum og gömlum „dönskum“ kjólum
eða blendings-klæðatísku frammi fyrir útlendum tignargestum, birtist hér samhliða
aukinni meðvitund um klæðaburð sem fylgdi þjóðfélagslegri endurröðun í upphafi 19.
aldar. Í stærra samhengi varð hið smáa en vaxandi borgarasamfélag Íslendinga að finna
jafnvægi milli menningarlegra sérkenna og þess að vera hluti af nútímasamfélagi Evrópu.
Við að endurnýja klæðin og silfrið en endurhugsa höfuðbúnaðinn héldust innlend
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sérkenni, en „annarlegheitin“ hyrfu og með þeim skrælingja-stimpillinn skelfilegi sem
íslenskur aðall hafði barist gegn öldum saman. Einkennaleysi íslensku yfirstéttarinnar
var í raun skortur á viðurkenndum stéttareinkennum og stöðutáknum. Efnahagur og
verslunarhættir hindruðu samkeppni við yfirstéttir meginlandsins og Íslendingar þanng
dæmdir til að vera undirmáls. Orð Sigríðar á Brekku benda til að þetta hafi rist djúpt.
Skilgreining þjóðernis er síður afleiðing menningarlegrar íhaldssemi eða stöðugleika
heldur en (endur-)uppröðun á tengslum og háttum. Kynslóðir viðhalda þjóðfélagslegum
kerfum og siðum, en táknræn merking þeirra breytist. Þegar þjóðfélagsaðstæður krefjast
aðskilnaðar, auka hópar áherslu á „menningarleg“ sérkenni og auðlindir sínar – þó lítil
séu – svo skilin verði sem augljósust (Cohen, 1974). Sýnileg menningareinkenni á Íslandi
voru fágæt og því varð kvenbúningurinn fyrir valinu. Þar mátti draga skýra línu milli
„okkar“ og „þeirra.“

Karlarnir í Kaupinhöfn
Íslenskir Kaupmannahafnarstúdentar, innblásnir af kennurum sínum á Bessastöðum,
stofnuðu á árinu 1835 tímaritið Fjölni til að kynda undir þekkingu Íslendinga á eigin
tungu og fortíð. Þar birtist sterk gullaldarhugsun blandin nærtækari fortíðarþrá.
Rómantísk löngun eftir heimasveitinni birtist t.d. í „engli“ Jónasar Hallgrímssonar:
Stúlkan ber gamla rauða skúfinn og peysuföt almúgakvenna en ekki faldbúning hærri
settra.
Búningar kvenna voru víða tæki yfirstétta til að skýra þjóðfélagsmyndina. Í Wales um
1834 var Lafði Llanover iðin við uppfinningu þjóðbúninga og hin danskættaða Amalie
drottning kom upp búningi sem enn ber heiti hennar, þegar hún og Otto Bavaríuprins
settust í hásæti í Grikklandi 1836 (Morgan, 1983; Welters, 1988). Á meðan var íslenskur
búningur að smá-hverfa meðal heldra fólks og á árunum 1835-36 sá Dillon lávarður
engan þjóðlegan viðhafnarklæðnað við dansskemmtanir, heldur eingöngu „danskan“
búning, þó faldbúingurinn væri enn borinn til kirkju (Dillon, 1840).
Tómas Sæmundsson, Fjölnismaður, birti grein rétt fyrir andlát sitt og benti á
miðaldalega siði og búningavenjur þings og réttarsala Breta til áréttingar um að þjóðleg
hugsun yrði að visa til fornaldar (Tómas Sæmundsson, 1841). Jón Sigurðsson – sjálfur
alsæll með karlatísku meginlandsins - andmælti af krafti og spurði hvort Tómas „sjálfur
hafa orðið meiri föðurlandsvinur þó hann hafi klæðzt í fornmanna búning?“ (Jón
Sigurðsson, 1842, bls. 62). Virðist hann hafa lokað þannig á umræðuna karlamegin.
En umræða um kvenbúninginn var líka uppi við hjá Fjölnismönnum um þetta leyti. Á
árinu 1844 spyr Konráð Gíslason Jónas Hallgrímsson hvernig gangi með grein þar um
(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008). Ekkert heyrðist þó fyrr en eftir daga Jónasar, á einum af
síðustu Fjölnis-fundunum, 1847. Þá flutti Gísli Thorarensen, sem átti ömmu, frænda
og frænkur í báðar ættir á Álftanesfundunum 1826, erindi um málið Hann lagði til tvær
megin-hugmyndir: Karlar eru undanþegnir, þeir verða annars að athlægi fyrir útlendum
mönnum (skoðun Jóns Sigurðssonar orðin ofan á) og höfuðbúnaðurinn gamli,
faldurinn sem Álftanesfundurinn vildi eyða, er nauðsynlegur þáttur í þjóðlegri ímynd
kvenna. Gísli tengir faldinn við uppruna Íslandsbyggðar (ímyndar sér fyrstu stúlkuna
sem kom frá Noregi að Íslandsströndum myndgera landið með höfuðbúnaði sínum)
og gerir þjóðleg kvenklæði að siðferðislegri skyldu gagnvart komandi kynslóðum (Gísli
Thorarensen, 1892). Greinin var ekki borin undir atkvæði um birtingu í Fjölni, heldur
dagaði uppi í nefnd (nefndin: Brynjólfur Pétursson, Gísli Magnússon, Jón Þórðarson
og Benedikt Gröndal) („Fundabók Fjölnis“, 1927). Hugsanlega þótti nefndarmönnum
eða jafnvel Konráð Gíslasyni, sem var á fundinum, hún ekki boðleg, enda er hún á
köflum mótsagnakennd og jafnvel full-hvöss. Þó greinin hafi ekki birst á prenti fyrr en í
aldarlok, birtist þar farvegur búningaumræðunnar út öldina. Kjarni hennar, að ábyrgðin
á að viðhalda hefðum í klæðnaði sé í höndum kvenna, varð þungamiðjan þegar Sigurður
Guðmundsson málari tók upp málið eftir áratug.

343

Karl Aspelund

Sigurður málari
Innblásinn af kennurum Lista-akademíu Kaupmannahafnar, ætlaði Sigurður sér að
verða sögu-málari og rita ‘kúltúrsögu’ Íslands. Hann rannsakaði búningasögu ötullega
og var víðlesinn. Sumarið 1856 kom hann til Íslands til rannsókna eftir sjö ára fjarveru
og varð fyrir miklum vonbrigðum með stílleysi Íslendinga og skeytingarleysi þeirra
um hefðir og sögulega mennningu (Helgi Helgesen, 1875; Lárus Sigurbjörnsson,
1954; Páll Briem, 1889). Í grein, sem hann skrifar í Kaupmannahöfn og birti 1857 í
Nýjum Félagstíðindum Jóns Sigurðssonar, eru í upphafi bergmálaðar hugmyndir Gísla
Thorarensen og eins úr fyrsta eintaki Fjölnis (Konráð Gíslason og Sigurður voru vel
kunnugir). Hugmyndirnar eru þannig ættfærðar, þó hann síðan skrifi út frá persónulegri
sýn. „Danska“ tískan er jafn hættuleg á heldri konum eins og Magnúsi Stephensen
þótti hún hjá alþýðunni: Eykonan og formæðurnar þekkja ekki börnin sín. Að viðhalda
menningunni er siðferðisleg skylda og konur eru hvattar til að viðhalda „þjóðerni, trygð
og skörungskap hinna fornu kvenna“ (Sigurður Guðmundsson, 1857, bls. 53).
Á meðan mörkuðu borgarar Evrópu stöðugt skýrari stéttaskil með búnaði sínum.
Karl Marx lýsir tímabilinu svo: „aldrei hafði borgarastéttin verið svo algerlega valdamikil,
né hafði hún borið valdatáknin með slíku yfirlæti“ (Marx, 1964, bls. 64). Sýndarneysla
varð háttur borgaralegra þjóðfélaga og ímyndasköpun kynjanna var merkileg þar sem
mismunur á klæðaburði karla og kvenna í lögun, efnisvali, skrauti, lit, fylgihlutum og
formi var í hámarki (Harvey, 1995). París var löngu orðin miðstöð kvenfatatísku en
jókst ásmegin um þetta leyti með tilkomu keisaradæmis Lúðvíks Napóleóns og Evgeníu
drottningar. Til varð kerfi sem skilgreindi aðferðir hátískunnar sem hluta siðakerfis
borgaraaðalsins a.m.k. næstu 100 árin. Hirðsiðir, samkvæmislíf og klæðahættir Parísar
höfðu losnað undan yfirráðum konungshirða og meðan hátískan varð mikilvægur hluti
stöðutáknkerfis borgarastéttanna var textílvara einn drifkraftanna bak við iðnvæðingu
og efnahagskerfi Evrópu (Lipovetsky, 1994; Roche, 1994). Verslun á Íslandi rýmkaðist og
með auknum siglingum varð auðveldara en áður að nálgast erlenda tísku. Ungar konur
Reykjavíkur gáfu a.m.k. lítið eftir sumarið sem Sigurður ferðaðist um Norðurland og
heilluðu Dufferin lávarð með tískukjólum sínum „flegnum í hárréttum boga“ (Dufferin,
1857, bls. 161).
Sigurður bergmálar umræðu Gísla með upprunasögu faldsins sem vísaði aftur til
goðsögulegra þjóðflutninga Ása frá Svartahafi. Hann vísaði til Aþenu, líkt og Gísli, en
snéri andlitinu norður með fagurfæðilegum rökstuðningi upp á formæðurnar og fjölda
dæma úr Íslendingasögum og goðsögum Snorra-Eddu. Áherslan er á endurgerð heldri
kvenna búningsins og faldurinn í öndvegi eins og hjá Gísla. Peysufötin skyldu allar
konur nota hversdags og halda sem mest í gamla laginu: prjóna peysuna en ekki sníða
úr klæði og halda gamla húfulaginu. Á karlana eyðir hann litlu púðri – þeir höfðu glatað
þjóðerninu of rækilega.
Sigurður hafði það fram yfir Gísla að geta hrint hugmyndum sínum í framkvæmd
með nákvæmum lýsingum og uppdráttum og naut þekkingar Sigurlaugar í Ási, konu
móðurbróður síns, á sniðum og handverki. Sigurlaug saumaði fyrsta „Sigurðarbúninginn“
á Norðurlandi og var iðin við að breiða búninginn út („Frú Sigurlaug“, 1902). En þó
Sigurður og Gísli voru báðir að leggja til umbætur og endurreisn faldbúningsins, ekki
nýja búningagerð, varð það raunin, enda notuðu konur samtímasnið við gerð fyrstu
búningana (Rosenkjær, Kristjánsdóttir og Aspelund, í prentun). Hugmyndir Sigurður
breiddust fljótt út eftir að greinin birtist og hann kom upp víðu tengslaneti klerka og
hannyrðakvenna, menntamanna í Reykjavík og Kaupmannahöfn, embættismanna og
alþýðufræðinga.
Draumurinn um sögumálverk reyndist ódrjúgur á Íslandi og metnaður Sigurðar
snérist til menningarsköpunar ásamt menntamönnum Kvöldfélagsins. Þeim varð mjög
ágengt í sköpun innlendrar borgaramenningar andstæða þeirri „hálf-dönsku“ sem
einkenndi Reykjavíkurlífið (Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Hugmyndafræði búningamála
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var rædd á Kvöldfélagsfundum og gangur þeirra í mörgum bréfum Sigurðar til Jóns
Sigurðssonar (Kvöldfélagið, 19 Jan 1865; Matthías Þórðarson, 1929). Handtökin voru
unnin af konum úr innsta hring Sigurðar og Kvöldfélagsmanna svo sem áðurnefnd
Sigurlaug, og Hólmfríður kona Jóns Guðmundsonar ritstjóra og dætur þeirra Kristín
og Hólmfríður. Eins unnu dætur Jens Sigurðssonar rektors, bróður Jóns forseta, um
1870 (ásamt Kristínu, Jóns ritstjóra) við að hanna kyrtilbúninginn með honum, mótspil
í tískustríði gegn “dönsku” tískunnni og hluti af sífellt róttækari hugmyndum Sigurðar
(Elsa E. Guðjónsson, 2006; Matthías Þórðarson, 1929; Æsa Sigurjónsdóttir, 2008).
Búningasköpun Sigurðar lauk þar, en þegar hann lést 1874, safnaði Guðrún Gísladóttir
fyrrum nemandi hans mynsturteikningar („gulu blöðin“) og gaf út ásamt óbirtu efni,
sem útlistaði nákvæmlega og ítarlega táknkerfi nýju búninganna sem persónugervingu
Eykonunnar Íslands (Elsa E. Guðjónsson, 2006).

Nýjar valdastéttir aldamótanna
Í grein sinni 1857 sagði Sigurður ekkert að sjá fyrir útlendinga á Íslandi, hvorki stórhallir
né skrautbúna menn og þrátt fyrir störf hans varð ritað mál þungamiðja íslenskrar
menningar frekar en sjónmenntir. Lifandi séríslensk menning var enn næstum eingöngu
sýnileg í kvenfatnaði þegar hann lést. Ný kynslóð embættis- og menntafólks var einsleitur
hópur með svipaðar menningarlegar áherslur og skýran aðskilnað milli „þjóðlegra“
hátta og hvunndagslífs. Þeim var því auðveldara að fastsetja einkennandi tákn og „gildi“
Íslendinga nýju aldarinnar og nýja yfirstéttin innlimaði fljótt nýja búninginn í táknkerfi
og þjóðfélagsmynd sína, enda mikilvægt að ákvarða hver stjórnaði kven-ímyndinni.
Menningarstjórnun búningamála var í höndum hástéttarkvenna sem hefðu sumar
fengið stimpilinn „half-danskar“ hjá Sigurði, svo sem Þóra Pétursdóttir biskups (nú
Thoroddsen) sem klæddist íslenskum búningum helst á grímudansleikjum og í sprelli
(Sigrún Pálsdóttir, 2010). Hún, ásamt frúnum Thorberg, Stephensen og Finsen voru
ábyrgar Reykjavíkurmegin fyrir uppsetningu kvennasýningar í Kaupmannahöfn 1895.
Kristín Krabbe (áðurnefnd dóttir Jóns ritstjóra) og fröken Sigríður Jónassen voru
Kaupmannahafnarmegin. Þar stilltu þær kvenbúningum bakvið gler og á gínur, sem þeir
væru safngripir frekar en lifandi klæðnaður. Á meðan, í næsta bás, sat ung grænlensk kona
spariklædd við hannyrðir og stal sviðsljósinu. Þar þóttist Bogi Melsteð sjá „sýnishorn
af annari menntun og öðru mannlífi“ og fannst tækifæri hafa glatast. Hann hugði „ef
íslensk stúlka fríð sýnum hefði verið í þjóðbúningi á íslensku sýningunni, að þá mundi
hún hafa vakið enn almennar athygli manna“ (Bogi Melsteð, 1896, bls. 62).
Næsta kynslóð íslenskra menntamanna var ekki svo jákvæð gagnvart slíku. Matthías
Jochumsson kvartaði um mitt ár 1904 undan íslenskum stúdentunum, sem „fylgi
forneskjustefnunni og vilji sem minnst mök við Dani hafa nema þegar höpp og hagnaður
mælir þeim málsbætur“ og fannst „að margir vorir eldri menn fylgi betur tímanum og
séu yngri en hinir ungu“ (Matthías Jochumsson, 1904). Stuttu síðar voru stúdentar
í Kaupmannahöfn líka snöggir upp, þegar setja átti upp sýningu þar sem Ísland var
sett á stall með „nýlendum“ Danmerkur og ætlast var til að fólk yrði í þjóðbúningum
(„Tívolísýningin“, 1904).
Sigurður Guðmundsson, síðar skólameistari MA, og Gísli Sveinsson, ritari
stúdentafélagsins, síðar þingforseti á Þingvöllum 1944 og sendiherra, höfðu hæst og
skrifuðu m.a. að sýningin gæfi í skyn að Íslendingar væru „á líku stigi menningar og
framfara sem Skrælingja[r] og Svertingja[r].“ Gísli hvatti „þjóðina heima til að rísa upp
og segja: „Ég banna!“ Slíkt væri skylda „hvers einasta manns, er vilji sannur Íslendingur
heita“ (Gísli Sveinsson, 1904). Niðurstaðan var málamiðlun: Nýlendusýning ásamt
Færeyjum og Íslandi, með sýningarsvæði álíku safni miðalda-minja frekar en vitni um
lifandi menningar. Enn voru búningarnir bak við gler (Finnur Jónsson, 1905).
Uppnámið kringum „Nýlendusýninguna“ ýtti hugsanlega undir harkaleg viðbrögð
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þegar íslenskar konur í Kaupmannahöfn hugðust taka þátt í göngu, þjóðlega búnar, til
styrktar munaðarleysingjum á „Börnehjelpsdagen.“ Stúdentafélagið vildi ekki formlega
andmæla góðgerðarstarfi, en sumir félaganna töldu þó „ekki viðfelldið að íslenzkar konur
gerðust danskir sýnisgripir og ala þannig á þeim misskilningi að Íslendingar væri danskir,
eins og t. d. Jótar og Fjónbúar“ (Sigurður Guðmundsson, 1906). Hreinleika íslensku
þjóðarímyndarinnar skyldi bjargað frá íslensku konunum og konunum frá ásælni Dana.
Skólameistarinn tilvonandi dró upp ímynd Sódómu og kvað „íslenskar
kaupmannsfrúr“ hafa „léð dætur sínar“ og að „engin rjettlát [væri] fundin í Ísrael!“
Hann tilkynnti þó að stúdentar hafi leitt kvenfólkinu mistök sín fyrir sjónir og að allar
nema átta af þrjátiú hafi hætt við. Þetta þótti honum „drengilega gert“ og „betur [gert]
en þeim Íslendingum… er voru riðnir við skrælingjasýninguna svokölluðu“ (Sigurður
Guðmundsson, 1906). Upprennandi embættismannastétt nýja ríkisins hafði staðfest
yfirráð sín yfir heldri kvenímyndinni og nú átti bara eftir að staðsetja alþýðukonurnar.
Þó þjóðbúningar heldri kvenna væru vel skilgreindir 1874, höfðu alþýðukonur ekki
opinberan sess meðal „þjóðbúninga“ fyrr en við Konungskomuna 1907. Þá var hópur
stúlkna (margar Kvennaskólastúlkur) settur til þjónustu við konungsveislur. Þær voru
látnar vera á upphlut á sama hátt og Færeyingar settu þjónustufólk í færeysk klæði vegna
konungsheimsóknar á árinu áður (Wylie, 1987). Upphluturinn virðist þó þegar hafa
verið orðinn „stuepige-búningur“ á heldri heimilum og jafnvel tískufyrirbæri meðal
ungra íslenskra kvenna í Kaupmannahöfn (Jóhanna Hemmert, 1930). „Heimilisverkafötin“ urðu „þjónustukonan“ í bæjarmenningunni og kona „á upphlut“ (léttklædd til
heimilisverka) var nú „búin upphlutsbúningi“ (formlega búin sem léttklædd íslensk
kona.) Alþýðu-kvenímyndin var bundin við heimilisímynd, meðan Sigurðarbúningarnir
voru upphafnir og t.d. bornir af stúlkum í heiðursfylkingu við konungsmóttöku á
Akureyri (Poulsen og Rosenberg, 1907).
Aðgerðir Kaupmannahafnarstúdentanna ungu snerust ekki um klæðnaðinn heldur um
hver réði yfir kvenímyndinni og hver nyti táknmálsins. Það sýnir hve táknmál þjóðbúninga
vegur þungt, að það vakti samstundis heiftarleg viðbrögð þegar dætur elítunnar áttu að
birtast á búningi fyrir Dani í miðborg Kaupmannahafnar, en ekkert heyrðist ári síðar
þegar Reykjavíkuraðallinn setti dætur sínar í alþýðubúning til þjónustu Danakonungs í
miðbæ Reykjavíkur: Eina umkvörtunarefnið í Reykjavík var að konungsþernurnar væru
of léttklæddar (Bergþóra, 1907). Um kyrtilklæddar hirð-jómfrúr á Akureyri og skautaðar
frúr í konungsveislum heyrðist hins vegar ekkert utan hvað Dönum hafi þótt mikið til
koma („Kóngsballið“, 1907; Poulsen og Rosenberg, 1907). Kvenbúningarnir allir eru
hluti af opinberu þjóðernislegu táknkerfi yfirvalds og ríkis við næstu konungskomu 1921.
Hringurinn lokast þegar „Íslenskar konur“ —eiginkonur embættis- og verslunarmanna,
nánast allar með „-sen“ ættarnöfn— söfnuðu fyrir glæsilegum skautbúningi og gáfu
Alexandrínu drottingu („Hennar hátign“, 1921). Táknmálsþrunginn Dana-andstöðubúningur Sigurðar var orðinn opinber búningur drottningar Íslands og Danmerkur,
þjóðleg helgimynd borgaralegrar yfirstéttar.

Eftirmáli: Drottningar Íslands
Um sama leyti varð skautbúningurinn upphafinn í Vesturheimi og með kyrtilinn að
baki, varð hann svo að opinberu samstöðutákni yfirstéttar hins upprennandi lýðveldis.
Heilaga kvenímynd Íslands birtist skautuð á „Vestmannahátíð“ á Þingvöllum 1939 með
hirðmeyjarnar „miss Ameríka“ og „miss Canada“ kyrtilklæddar við hlið. Fjallkonan var
frú Vigdís Steingrímsdóttir, eiginkona forsætiráðherra og hirðmeyjarnar dætur Jónasar
frá Hriflu og borgarstjóra Reykjavíkur („Enn um vestmannadaginn“, 1939). Yfirstéttin
bar búninginn, batt hann við ákveðnar kvenímyndir og ákvað hvernig ímyndin skyldi
skilgreind: Drottningar, helgar jómfrúr, virðulegar mæður og vinnukonur.
Notkun á hátíðarbúningunum jókst þó ekki. Væntanlega dugði að þeir sæust við
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réttu tækifærin. Þess er getið „hversu fáar ungar konur voru í skautbúnu fylkingunni“
(„Skautbúningurinn“, 1927) við útför Sveinbjörns Sveinbjörnssonar 1927 og þegar
leið að lýðveldishátiðinni á Þingvöllum 1944, gekk erfiðlega hjá hástéttar-ungfrúnni
sem skyldi vera Fjallkonan að fá lánsbúning, þar til einn fannst loks hjá gamalli konu
í Grjótaþorpinu (Klemenz Jónsson, 1994). Fjallkonan faldbúna kom hins vegar ekki
fram á Þingvöllum þegar Gísli Sveinssonar þingforseti og Nýlendusýningarbani hafði
lýst yfir stofnun lýðveldis. Veðri var kennt um (búningurinn mátti ekki blotna - enginn
hafði áhyggjur af stúlkunni) en skeytingarleysi „hinna karlsetnu hátíðarnefndar, “ hinna
„einráðu gjörenda hátíðarinnar“ um ímynd og þátttöku kvenna í nýja lýðveldinu var
umsvifalaust gagnrýnd (Dýrleif Árnadóttir, 1944; Rannveig Kristjánsdóttir, 1944). Þrem
árum síðar birtist skautbúningurinn sem tákngerving landsins á þjóðhátíðardaginn á
Austurvelli og hefur sú hefð haldist síðan.
Örlög búninganna á lýðveldistímanum þurfa sérstaka umfjöllun, en störf
Þjóðdansafélagsins og Elsu Guðjónsen í Þjóðminjasafninu sýna að yfirráð yfir
búningunum hafa alfarið verið í höndum kvenna og karlaveldi hefur ekki hlutast til
um klæðnaðinn í hálfa öld. Þó sjást enn hugmyndafræðilegar brotalínur út frá deilum
um eðli og notkun búninganna. Áhyggjur um þjóðlegan hreinleika kvenímyndarinnar
halda áfram og deilan um varðveislu hefðarinnar eða nútímavæðingu er enn virk. Gamli
faldbúningurinn, sem Ólafur Stephensen seldi úr landi, er hins vegar endurvakinn á
nýrri öld og hvað það boðar verður fróðlegt að sjá.
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Þverþjóðleg samskipti birtast okkur oft sem röð opinberra athafna eða átaka. Úr þeirri
mynd getur þó reynst örðugt að greina reynslu fólks mitt í hringiðunni og hvaða máli
þjóðerni þess skiptir. Rannsóknir hafa þó sýnt hvernig þjóðernislegur uppruni, hefðir
og ímyndir þjóða leika þýðingamikið hlutverk í hversdaglegum valdasamskiptum
einstaklinga. Enn fremur hefur verið sýnt fram á hvernig einstaklingurinn mótar og
leikur (perform) þjóðernislega sjálfsmynd sína í hversdagslegum samskiptum. Við,
greinarhöfundar (í samstarfi við rannsóknarhópinn ÍNOR og Þjóðfræðistofu), höfum
til dæmis fjallað um það með hvaða hætti óræður menningarfur og framandi ímyndir
af „norðrinu“ eru áhrifamiklar í hversdagsmenningu Íslendinga erlendis og ekki síst
á tímum útrásarinnar svokölluðu (sjá Kjartansdóttir, 2009; Katla Kjartansdóttir, 2010;
Kristinn Schram, 2009; Schram, 2009a, 2009b). Framhaldsrannsóknir okkar, í samstafi
við Eddu – öndvegissetur og ReykjavíkurAkademíuna, hafa jafnframt sýnt að sú
norðurhyggja (borealism) og önnur framandgerving íslensks þjóðernis og þjóðfræða er
einnig fyrirferðamikil á tímum efnahagserfiðleika og óöryggis (sjá Kjartansdóttir, 2011;
Kristinn Schram, 2010, Schram, 2011). Hvernig Íslendingar greina sig frá og leita réttar
síns og gæða til jafns við aðra er svo einnig háð þeim ólíku þjóðfræðilegu hreyfiöflum
sem til staðar eru í nýjum heimkynnum þeirra. Í þessari grein er sjónum sérstaklega
beint að nýrri viðtalsrannsókn okkar á Íslendingum í Kaupmannahöfn. Reynsla þeirra
og frásagnir varpa ljósi á það sem margir upplifa sem sérstaka stöðu Íslendinga gagnvart
Dönum, sem og öðrum þjóðernishópum. Í ljósi þess verður fjallað um með hvaða
hætti menningarlegt vald er myndað og ímyndir endurskilgreindar í því sem kalla mætti
óræðum eða duldum eftirlenduáhrifum (crypto-colonialism).

Vettvangs- og viðtalsrannsóknin
Þó hér sé einkum stuðst við gögn frá nýjustu vettvangsrannsókn okkar á meðal
Íslendinga í Kaupmannahöfn á þessu ári, 2011, höfum við stundað vettvangsrannsóknir
á „Íslendingum erlendis“ frá 2004. Í eigindlegum vettvangs- og viðtalsrannsóknum, sem
náðu til helstu þeirra evrópsku borga sem Íslendingar hafa dvalið í til lengri eða skemmri
tíma, reyndum við að leita svara við nokkrum meginspurningum á borð við: Hvaða máli
skiptir uppruni og þjóðerni þegar fólk flytur búferlum í annað land? Reynir þessi tiltekni
hópur að rækta „móðurmálið“, halda í siði og venjur „föðurlandsins“ - og þá með hvaða
hætti? Aðlaga einstaklingar sig að nýju samfélagi og þá hvernig? Hvers konar viðmóti
mæta þeir í nýju landi? Hvaða áhrif hefur slík dvöl og búseta erlendis á þjóðernislega
sjálfsmynd og skiptir þjóðernisleg ímynd máli í hversdagsmenningu einstaklings í nýju
samfélagi? Eftir því sem leið á rannsóknina og með hliðsjón af viðtalsgögnum varð
rannsóknaráherslan í auknum mæli á það hvernig Íslendingar erlendis leika, iðka og
rækta þjóðernislega sjálfsmynd sína og ímyndir norðursins?
Að þessu sinni höfðum við líka sérstakan áhuga á að skoða áhrif íslensku
útrásarinnar og svo efnahagshrunsins í kjölfar hennar á sjálfsmynd og ímynd Íslendinga
í Kaupmannahöfn. Þar tókum við djúpviðtöl við fjölda Íslendinga sem hafði búið þar
í lengri eða skemmri tíma. Flest viðtölin fóru fram á heimili eða vinnustað viðmælenda
okkar og færum við þeim bestu þakkir fyrir greinagóð svör og góðar móttökur. Að auki
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kynntumst við sjónarhornum danskra maka eða sambýlisfólks íslenskra viðmælenda
okkar. Staða Íslands sem fyrrum hjálendu Dana kom skýrt fram í þessum viðtölum og
var áhugavert að skoða samfélagslega stöðu Íslendinga í Kaupmannahöfn samtímans í
því samhengi.

Fræðilegur grunnur: þjóðerni í hversdeginum
Ýmsir fræðimenn hafa dregið í efa að hugtök eins og þjóðernisleg ímynd og sjálfsmynd
geti haldið gildi sínu. Kenningar sem lýsa þjóðernismyndun sem flæðandi félagslegu ferli
hafa einnig dregið úr vægi þjóðernisvitundar sem fræðilegs hugtaks (sjá t.d. Anderson,
1983; Gellner, 1983; Hobsbawm, 1991). Þjóðfræðingar eins og Roger D. Abrahams hafa
sem dæmi haldið fram að fólksflutningar og markaðsvæðing sjálfsmyndar kynni að ræna
hugtakið merkingu sinni (Abrahams, 2000). Aðrir fræðimenn, eins og Roger Brubaker
og Frederick Cooper, hafa varað við því að fræðimenn gefi hugmyndum hópa um
þjóðernislega sjálfsmynd vísindalegt gildi og verði þannig tæki í þjóðernisstjórnmálum
(Brubaker og Cooper, 2000). Þó þessi gagnrýni hafi nokkurn rétt á sér má ekki horfa
fram hjá þeim fyrirbærafræðilega veruleika þjóðfræðihópa að lýsa, leika (perform) og
deila sameiginlegri mynd af sjálfum sér. Þótt sú mynd sé síkvik og jafnvel úr takti við
efnislegan veruleika er hún ekki endilega veikari fyrir bragðið. Sveigjanleiki getur þannig
verið styrkur þjóðernismyndar og ekki síst þar sem mikil þverþjóðleg samskipti og
fólksflutningar eiga sér stað. Eftir sem áður er hversdagleg upplifun, iðkun og frásögn
(narrative) af og um þjóðerni merkingarbær hluti af veruleika fólks.
Líkt og fyrri rannsóknir okkar leiðir þessi áfangi framhaldsrannsóknar á
þjóðfræðihópnum (folk group) „Íslendingar erlendis“ í ljós að þjóðernislegar ímyndir
og sjálfsmyndir eru fyrirbæri sem viðmælendur okkar bæði upplifa og iðka – þó í
mismiklum mæli sé. Fyrir flesta er það þó félags- og menningarlegur veruleiki sem hefur
djúpstæð áhrif á líf þeirra. Þjóðernisímyndir eru nátengdar valdajafnvægi sem á sér stað
bæði á opinberum vettvangi, t.d. í stjórnmálum, sem og í hversdagslegum aðstæðum.
Til að greina þessi hversdagslegu valdasamskipti notumst við m.a. við kenningar
Michel de Certeau um valdastrúktúra hversdagsmenningar sem hann greinir annars
vegar í ráðagerðir (strategies) og hins vegar brögð (tactics) – eða jafnvel undanbrögð. Hið
fyrrnefnda, ráðagerðir, er þá afleiðing þess þegar sú/sá sem valdið hefur, aðgreinir sig
sem merkingarbæra heild (s.s. stofnun, borgar- eða ríkisvald) en síðari formgerðin, sem
hann nefnir brögð, afleiðing þess þegar einstaklingur eða hópur getur ekki beitt valdi
sínu í eigin stofnanalega rými og staðsetningu og þarf því að beita sér á yfirráðasvæði
annarra (De Certeau, 1984). Öllum er að sjálfsögðu ákveðin takmörk sett innan slíkra
formgerða samfélagsins og margir reyna að snúa á hinar skráðu og óskráðu reglur
þess með margvíslegum hætti. Lítið dæmi sem nefna má í þessu sambandi er þegar
einstaklingur snýr á reglur og skipulag borgarvaldsins með því að fara „garðaleið“ í
stað þess að ganga til dæmis eftir þar til gerðum göngustígum. Með slíkum „brögðum“
má segja að annars valdalítill einstaklingur efli vald sitt og/eða atbeini (agency) innan
formgerðar samfélagsins. Einstaklingur sem tilheyrir hópi innflytjenda þarf jafnvel
frekar á slíkum brögðum að halda þar sem hann þekkir ekki vel til í nýju samfélagi og
þarf þar af leiðandi jafnvel stundum að leita óhefðbundinna leiða til þess að „efla vald
sitt“ – ef svo má segja.
Margir viðmælenda okkar nota til dæmis óhikað sambönd til að „stytta sér
leið í kerfinu“ eða nýta sér einskonar sérleyfi sem felst í því að vera „Íslendingur í
Kaupmannahöfn.“ Þannig nýtist þjóðernið sem eins konar afsökun fyrir ákveðna
hegðun eða jafnvel vankunnáttu t.d. í tengslum við hið danska regluverk. Í þessu
sambandi var m.a. notað orðalagið: „að draga upp þjóðernisspilið.“ Eftirfarandi frásögn
lýsir því þegar Íslendingur fer bókstaflega garðaleið sem veldur landa hans miklum
óþægindum. Sá síðarnefndi, sem hafði þá búið lengi í Danmörku, lýsti þessu sem því að
„leika Íslendinginn“:
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Ég get komið með dæmi af einum vini mínum sem býr hérna sem er Íslendingur
og við vorum að keyra saman. Hann átti bílinn. Við vorum að keyra saman og
hann vildi sýna mér hús sem var verið að byggja í hverfi hérna fyrir utan bæinn.
Síðan var þetta þannig að þetta var einbýlishúsaröð og svo önnur húsaröð fyrir
innan og svona mjór stígur á milli húsa til að komast að húsinu bakvið. Og hann
ætlaði bara, hann var kominn út úr bílnum, ætlaði bara að vaða inn á einkalóðina.
Ég fipaðist rosalega og fannst þetta ferlega óþægilegt. Og hann [vinurinn] eitthvað
(baðar út höndum kæruleysislega og segir mjúkri röddu) hvaða hvaða hvaða“.
Svo voru nágrannar út í garði sem bara horfðu á þetta og sögðu (djúpri ákveðinni
röddu): „hvað segiði, hvaða erindi eigið þið hingað?“. Og vinur minn byrjaði bara
að leika Íslendinginn. Að nota kortið. En ég gat það ekki, sagði bara „komdu
hérna!“ Þetta passaði ekki.

Margir viðmælenda okkar voru sammála um að svona hvatvísi og jafnvel skipulagsleysi
væri hluti af ákveðinni ímynd sem Íslendingar virðast hafa í Danmörku. Það er að
segja að Íslendingar séu álitnir upp til hópa „æðislega spontant, hvatvísir og stundum
pínu klikk“, eins og einn viðmælandi okkar orðaði það. Hann lýsti viðhorfinu til sín og
Íslendinga á mjög ákveðinn máta þannig að „þeim“ finnist „við“ framandi og að hann
noti stundum þjóðerni sitt sem afsökun eða til að útskýra kannski ákveðna hegðun
sem er frábrugðin því sem Danir eiga að venjast. „Þeir eru líka svo miklu skipulagðari
en við og þurfa helst að funda um allt, meira að segja þegar á að halda matarboð þá
þarf helst að vera fundur fyrir það.“ Annar viðmælandi okkar nefndi líka hvatvísi og
óskipulag sem einkenni á Íslendingum og taldi að Dönum gæti jafnvel fundist þetta
fremur óþægilegt: „Við Íslendingar mætum t.d. bara óvænt út í garð og svo bætast fleiri
við og svo er keyptur bjór og allt í einu er bara þessi fína partýstemming í garðinum - og
Danirnir virðast jafnvel hálföfundsjúkir út í þetta.“
Dönsk kona á þrítugsaldri, sem á íslenskan kærasta, kom líka inn á þetta þegar kærasti
hennar nefndi það sem íslenskan sið að mæta óvænt og algjörlega óboðinn í heimsókn
hjá vinum eða fjölskyldu. Hún sagði að hjá Dönum teldist það vera mikil ókurteisi.
Mörgum af viðmælendum okkar finnst „danska kerfið“ vera reglulega þungt í vöfum,
oft erfitt að komast í gegnum þá skriffinnsku og reglufestu og margt taka svo miklu
lengri tíma en þau eiga að venjast í hinu fámenna íslenska samfélagi.
Margir hafa þó ekki hikað við að nýta sér sambönd, til dæmis við landa sína, sem
kannski hafa verið búsettir lengur í Danmörku og þekkja vel til, bæði til að fá góð ráð
og líka til að stytta sér leiðir. En í Kaupmannahöfn má líka segja að búið sé að koma
upp eins konar samfélagsneti meðal Íslendinga sem búsettir eru þar. Þar hefur Jónshús
verið með margvíslega starfsemi sem sérstaklega er ætluð Íslendingum þar og hafa
margir leitað þangað eftir bæði aðstoð og félagsskap. Í vetur verður þar t.d. á boðstólum
prjónaklúbbur, AA - fundir, guðsþjónustur, íslenskuskóli, kaffihlaðborð, félagsvist,
fermingarfræðsla, konukvöld og mömmumorgnar – að ógleymdri sögusýningu um Jón
Sigurðsson og Ingibjörgu Einarsdóttur.

„Að leika Íslendinginn“: áhrif útrásar og efnahagshruns á
þjóðernisímynd
Nokkuð mismunandi viðhorf var að finna hjá viðmælendum okkar þegar við spurðum
út í viðhorf til Íslendinga fyrir og eftir hrun. Margir þeirra virtust ekki hafa fundið fyrir
miklum mun í viðmóti gagnvart sér eftir hrunið. Einn viðmælandi nefndi þó ákveðna
reynslu frá vinnu sinni sem iðnaðarmaður í Kaupmannahöfn stuttu eftir hrunið 2008
og sagði hann að Svíar þar hefðu miklu frekar fengið „á baukinn“ í formi brandara
og gríns en að hann sjálfur hafi ekki fundið svo mikið fyrir því. Túlkaði hann það
svo að hvoru tveggja væri, þeir hefðu um nóg annað að hugsa, einsog t.d. sitt eigið
efnahagshrun, en að einnig þætti ekki rétt að „sparka í liggjandi mann“ ef svo mætti
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segja. Sami viðmælandi sagðist fyrst hafa fundið fyrir mikilli þjóðernisskömm í tengslum
við útrásina og hrunið sem síðar breyttist í mikið þjóðernisstolt:
Ég gekk hérna með skömm. Ég skammaðist mín rosalega. Ég var í svona Zo-on
merktur Zo-on á mér. Og það var svona Íslandskort á því og ég var svona hálf
feiminn að einhver tæki eftir því og kallaði að mér einhverjum ókvæðisorðum.
Hugsaði þannig fyrst. Það var samt stuttur tími því svo ákvað ég að það var ekkert
Ísland sem var að þessu. Frekar kannski hérna pólitíkin og ráðamenn en ekki
Ísland sjálft. Svo ákvað ég að fá mér tattú sem ég er ekki ennþá búinn að fá mér.
Útlínur Íslands á bakinu á mér [...] Fyrst ætlaði ég að hafa það hér [bendir á úlnlið]
svo allir myndu sjá það þegar ég tæki í hendina á fólki þá væri sem sagt tattúið þar.
Svo ákvað ég að það væri ekki alveg sama hvernig það snéri. Þá snéri það öfugt
svo ég ákvað kannski að hafa það hérna innan á upphandleggnum.

Þarna má augljósalega greina mikla og skýra tengingu þjóðernisímyndar við sjálfsmynd
einstaklings og áhugavert er að sjá hvernig viðhorf hans sveiflast eftir því hvernig
þjóðernisímyndinni er háttað. Hvort þjóðerni skipti máli í hinum svokölluðu skapandi
greinum voru viðmælendur okkar á því starfssviði ekki endilega sammála um. Einn
viðmælandi okkar úr tónlistargeiranum sagðist t.d. reglulega fá í viðtölum klisjukenndar
spurningar um tengsl tónlistarsköpunar og íslenskrar náttúru:
Þetta er kannski svolítið default spurningin þegar maður kemur í viðtöl og þá er
fólk gjarnan að leita að því sem svari við spurningunni: „Af hverju er það svona
tónlist sem kemur frá Íslandi? Er það út af því að þar er svo falleg náttúra?“ Og
eitthvað svona. „Og er það krafturinn í náttúrunni og eldurinn og ísinn sem að
býr þetta til?“ Og þetta er rosalega algeng spurning. Og er svona kannski það
að blaðamenn þurfa alltaf eitthvað til að hengja sig á. Einhver auðveld mýta
eða ímynd sem er gott að hafa. Það er rosalega erfitt að berjast við það. Mín
tónlist hefur mjög lítið að gera með náttúru og einhverja svona íslenska náttúru á
nokkurn svona konkret hátt. En auðvitað hefur uppruni og umhverfi mikil áhrif á
listamenn. Náttúran þaðan sem þú kemur og umhverfi sem þú elst upp við er mjög
mikilvægt. Þannig að það er ekkert hægt að afneita því algjörlega. Ég held að þetta
sé eins og þegar maður hlustar á Kraftwerk eða Can að þá fer maður að hugsa
um héruðin í kringum Köln og Dusseldorf í Þýskalandi og þessi iðnaðarhéröð;
þráðbeina þjóðvegi og verksmiðjur og stál og svoleiðis. Og það er svona ímyndin,
einhver svona industrial mekanísk jarðvegur sem þessar hljómsveitir spretta
uppúr. Sem er kannski ekki það sem allar þýskar hljómsveitir á áttunda áratugnum
eru að fjalla um sko. Alls ekki. En það er einhver ára. Mér finnst það kannski mjög
eðlilegt að íslensk tónlist hafi kannski einhverja svona náttúruáru. Og einhverja
svona alveg eins og þegar maður hlustar á Serge Gainsbourgh þá kemur einhver
svona Gauloises og kaffihúsa ára. Þetta er náttúrlega yfirborðskennt og superficial.
Rosa mikið yfirborð. En stundum fer fólk ekkert dýpra en það og það er bara allt í
lagi. Ég læt þetta ekkert fara mikið í taugarnar á mér.

Þessi meinta tenging íslenskrar tónlistarsköpunar við íslenska náttúru er að sjálfsögðu
kunnuglegt stef. Áhugavert er hvernig tónlistarmaðurinn sættir sig að nokkru við
yfirborðsleika þessarar ímyndar og ætluð áhrif hennar á tónlistina. Jafnvel mætti segja
að hann leiki sér með hana (perform) og endurnýti (appropriate) innan ramma viðtalsins.
Nærtækt dæmi er Björk Guðmundsdóttir sem bæði tengir sig meðvitað við íslenska
náttúru í tónlist sinni og myndböndum en hefur jafnframt beitt sér ötullega í íslenskri
náttúruverndarbaráttu í gegnum tíðina. Þar fyrir utan er einnig velþekkt hvernig
náttúruþemað hefur lengi verið notað sem eins konar þrástef eða leiðarstef í mótun
íslenskra þjóðernisímynda og verið nýtt í alþjóðlegri markaðssetningu á bæði íslenskum
vörum og list.
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Norðurhyggja og óræð eftirlenduráhrif
Þessi dæmi um hvatvísi og skipulagsleysi, skort á strúktur og tengsl við náttúruna má
setja í samband við algengar ímyndir norðursins eða það sem kalla mætti norðurhyggju.
Þar er meðal annars gert út á jaðarímynd norðlægra slóða og lögð áhersla á tengsl íbúa
við öfluga náttúru fremur en síðmenningu hinnar suðlægari menningarmiðju. Á ensku
útleggst hugtakið sem borealism. Það er hliðstætt hugtaki Edward Said, orientalism,
sem vísar til þekkingarfræðilegrar aðgreiningar austurs og vesturs (Said, 1978).
Rannsókn hans á þessu hugtakapari leitast við, líkt og í þessari rannsókn, að draga fram
fyriframgefnar forsendur og valdasamskipti. Hugtakið norðurhyggja tengir sig þannig
sjónarhorni eftirlendufræðanna sem skín í gegn í áðurnefndri bók. Staða Íslands sem
fyrrum hjálendu, eða jafnvel nýlendu, og merking þessara hugtaka er að nokkru leyti
óljós og umdeild. Neikvæð áhrif erlends valds á Íslandi kunna að blikna í samanburði
við kerfisbundið arðrán og kúgun nýlenduveldanna, t.d. í löndum Afríku og Austurlanda
nær og fjær, hvort sem það er metið í efnislegum skorti eða áhrifum á sjálfsmynd og
menningu. Þó má ekki vanmeta augljósa jafnt sem óræða jöðrun og framandgervingu
eyjunnar í norðri og áhrif hennar á hversdagsleg og þverþjóðleg valdasamskipti.
Þótt Ísland hafi ekki verið nýlenda í fyllstu merkingu þess hugtaks er gagnlegt að
skoða þessi áhrif í ljósi efturlendufræða. Slíkar rannsóknir hafa þó ekki verið margar
á undanförnum árum né hafa þær fengið mikinn hljómgrunn í fræðilegri umræðu.
Fræðimenn eru þó í auknum mæli að skoða nýlenduáhrif á þjóðir sem ekki flokkast með
beinum hætti sem nýlendur. Þar á meðal eru rannsóknir á tengslum nýlendustefnu og
þjóðernisstefnu. Dæmi um það eru rannsóknir á hlutverki Evrópuríkja í mótum grískrar
þjóðernisstefnu og þeim „innbyrðis nýlenduáhrifum“ sem þar má finna. Fræðimaður
á sviði mannfræði og þjóðfræði, Michael Herzfeld, telur til dæmis gagnlegt að lýsa
Grikklandi sem dulnýlendu eða óræðri nýlendu (crypto-colony). Hann skilgreinir óræðar
nýlendur sem þau ríki sem mynda eins konar öryggissvæði eða stuðara (buffer zones) á
milli eiginlegra nýlendna og ótaminna svæða. Þessi ríki hafa þó greitt sjálfstæði sitt háu
verði og orðið öðrum ríkjum háð í efnahagslegu og menningarlegu tilliti. Þetta samband
lýsir sér með þeim íroníska hætti að dulnýlendur klæða sig í áberandi þjóðernislegan
búning sem ætlað er falla inn í fyrirframgefnar erlendar forskriftir. Auk Grikklands tekur
Herzfeld dæmi af Taílandi sem dulnýlendu sem brugðist hefur við alþjóðavæðingu
með því að færa fjölbreytta menningu sína í einsleitar og „alþjóðlegar“ forskriftir um
hámenningu og þjóðernismenningu til að verja ætlaða hagsmuni sína og sérstöðu sem
sjálfstæð þjóð. Hugmyndafræði þróunar og nútímavæðingar hefur verið ríkur þáttur í
slíkri þjóðernismyndun og hefur grafið undan staðbundinni menningu og lífsháttum.
Háleitar hugmyndir um menningararf hafa einnig átt þátt í slíkri endurmótun samfélaga,
ekki síst á dreifbýlum svæðum, sem leiða af sér þröngar skilgreiningar á „réttri“ og
„góðri“ þjóðlegri menningu (Herzfeld, 2002; sjá einnig Hamilakis, 2008).
Rannsóknir á slíkri þjóðernismyndun með hliðsjón af gagnrýni efturlendufræðanna
geta því verið gagnlegar. Að skoða Ísland og Íslendinga í þessu ljósi kallar á umfangsmikinn
endurlestur á menningarsögunni. Samtímaheimildir, eins og þær sem lagðar eru fram
hér, gefa þó til kynna að óræð eftirlenduráhrif eiga sér einnig stað í íslensku samhengi.

„Eitthvað í loftinu“: Eftirlenduáhrif og millibilsástand Íslendinga
Samband Íslendinga og Dana hefur verið með margvíslegum hætti gegnum tíðina. Saga
þessara tveggja þjóða hefur frá fornu fari fléttast saman og skyldi margur ætla að Danir
hefðu nokkra þekkingu á Íslandi og Íslendingum. Viðmælendur okkar voru þó flestir
á öðru máli. Það kom mörgum á óvart hversu lítið Danir, og þá sérstaklega þeir yngri,
virtust þekkja til landsins en það var þó helst á tónlistarsviðinu. Af umfjöllun um Ísland
í dönskum fjölmiðlum voru viðmælendur okkar flestir sammála um að hún sé ekki
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mjög mikil og enn minni í skólakerfinu. Sumir viðmælendur okkar nefndu þó að þetta
þekkingarleysi gæti komið sér ágætlega. Fyrir vikið vekti þjóðerni þeirra forvitni og
áhuga og mörgum þætti það bæði framandi og spennandi.
Viðmælendur okkur fundu þó talsvert fyrir umfjöllun um útrásina og hrunið. Þar
hafi gætt nokkurrar samúðar en einnig nokkuð yfirlætislegrar neikvæðni sem einnig
mátti greina í daglegum samskiptum. Í eftirfarandi frásögn má þó greina ákveðið
millibilsástand (liminality) þar sem viðmælandi veit vart hvernig túlka skal hversdagleg
samskipi. Í frásögnum margra viðmælenda fléttast meint nýlendusamband saman við
útrásina og hrunið.
Þegar hrunið kemur upp í samræðum kann að bera á nokkurri neikvæðni. Ef þú
ert vænissjúkur gætirðu svo sannarlega túlkað neikvæðni út úr hrynjanda í raddblæ
eða hvernig fólk segði „aha“ og annað slíkt (hlær). En það væri þá vænissýki. Með
svolitlu örlæti og yfirvegun myndi maður ekki túlka svo mikla neikvæðni í fari
fólks. En þetta er einkennilegt samband á margan hátt, þú veist, á milli Íslendinga
og Dana. Út af nýlendutengslunum og allt það. Það fylgir þessu eitthvað yfirlæti
stundum. Það er alltaf eitthvað í loftinu.

Einn viðmælendi okkar sagði sögu af því hvernig hann upplifði meint yfirlæti Dana
gagnvart Íslendingum. Hann segir frá því þegar hann fluttist til Kaupmannahafnar í
septemberlok 2008 – örfáum vikum fyrir hrun íslensku bankanna. Til stóð að hann
skipti íslensku sparifé sínu í danskar krónur. Þegar til kom var gengið honum óhagstætt
og hann hugðist leita annarra leiða:
Mér fannst það bara svo dýrt að skipta íslensku krónunni í danska og hélt það
myndi breytast. Íslenska krónan myndi styrkjast fljólega og við gætum því lifað á
íslensku krónunni. Og ég vildi fá lán á meðan ég var ekki búinn að fá vinnu. Ég
fer sem sagt í danska bankann og bið konuna um þetta og sýni henni íslenska
bankareikningin minn á Íslandi og hún horfir á mig og spyr mig svo hvort ég vilji
ekki koma með allan peninginn hingað því þetta væri að fara að hrynja. (hlær) Og
ég bara „nei. Þetta er að fara lagast“ og skrifa meira að segja foreldrum mínum
bréf um hvað þetta var dónalegt af henni. [...] En ég fann þetta bréf um daginn
sem ég skrifaði til foreldra mina. Ég var að lesa það um daginn og ég hló að því
sko. Og mér fannst það alveg magnað sko. Svo náttúrulega gerist þetta skömmu
eftir að þau fá bréfið. Vikuna eftir að þau fá bréfið að þá fellur allt. Ég var bara:
„þvílíkir dónar og öfund“. Ég var svo hneykslaður á þessari dönsku konu ... en
mig langar að gefa henni blóm í dag.

Sumir viðmælenda okkar fannst áhugi á Íslandi í þessu samhengi þó fara minnkandi.
Danir væru sjálfir að ganga í gegnum efnahagserfiðleika þannig að íslenskar aðstæður
þættu ekki eins sérstæðar og áður. Eftir sem áður var nokkuð um frásagnir sem lýstu
nokkurri spennu í samskiptum. Þar má segja að eftirlendusamband Dana og Íslendinga,
og óljós staða þeirra síðarnefndu, sé að nokkru leyti tjáð með hinu ósagða og ótjáða.
Þá spennu sem óræðnin getur kallað fram má einnig sjá í frásögn af uppákomu á
þorrablóti sem haldið var á þessu ári í Kaupmannahöfn. Þorrrablótið var þá haldið
opinberlega í fyrsta sinn eftir hrun. Nokkrir viðmælendur okkar komu að skipulagi þess
en það var samstarfsverkefni Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn og Norðurbryggju
(Nordatlantens Brygge). Það síðarnefnda er vestnorrænt menningarsetur sem hefur meðal
annars þann tilgang að kynna menningu Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga og
ekki síst fyrir Dönum. Í samræmi við þennan tilgang stofnunarinnar var þorrablótið
ekki einungis tilefni fyrir Íslendinga. Þar átti einnig að kynna íslenska matarmenningu
fyrir Dönum. Í samræmi við það voru réttir merktir bæði á íslensku og dönsku og átti
veislustjóri að sinna bæði dönsku- og íslenskumælandi gestum. Þorrablótið var mjög
fjölmennt og þótti vel heppnað en áhöld voru um það hversu jafna athygli Danir og
Íslendingar fengju frá veislustjóranum. Einn skipuleggjandi þorrablótsins sagði okkur
frá þessu:
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Það var eitt borð, svona [danskur] matarklúbbur, sem í hverjum einasta mánuði
átti að draga upp land og þurftu að elda frá því landi. Svo voru þau búin að lenda
í vandræðum eftir að hafa dregið upp Ísland. Engin vissi hvað íslenskur matur
væri. En svo voru þau búin að sjá í blaðinu hvað þetta væri og búið að ákveða
að koma í staðinn fyrir að elda og bara taka þátt. Og þau borðuðu allt. Skyldu
mikið eftir en smökkuðu allt. En þau voru að misskilja þetta. Þessi veislustjóri,
hann talaði aðallega á íslensku og svo var eitthvað djók og svona í gangi sem var
augljóst að fjallaði um Danmörku sem var reyndar ekkert neikvætt. En það var
samt misskilið. Svo að það var svolítil synd. Já, hann sagði sko að, það var löng
ræða sem hann hélt um það. Svo ætlaði hann að túlka en þá var það mjög stutt en
sagði bara að við værum að tala vel til Dana. Og svo ahahahaha! Já og svo hlæja
þeir [Íslendingarnir] en í rauninni var það þannig. En þeir [Danirnir] misskildu
það.

Dönsk unnusta þessa íslenska viðmælanda, sem tók einnig þátt í borðhaldi Íslendinga,
fékk svo ítrekað spurningar um hvað hafi búið að baki og hvort Danirnir hafi raunverulega
verið velkomnir. Þessi frásögn lýsir vel þeirri spennu sem kann að leysast úr læðingi í
því millibilsástandi (liminality) sem einkennir stundum þverþjóðleg samskipti - ekki síst
þegar írónísk framsetning á þjóðerni á í hlut (sjá Schram, 2011; Kjartansdóttir, 2010).

Lokaorð
„Íslendingar erlendis“ er að sjálfsögðu afar fjölbreyttur hópur fólks með mjög
mismunandi reynslu, skoðanir og viðhorf til eigin þjóðernis. Þegar rýnt er í þennan
áfanga rannsóknarinnar á Íslendingum í Kaupmannahöfn má þó sjá ýmsa þræði sem
viðmælendur okkar eiga sameiginlega sem þjóðfræðihópur. Vissulega leggja þeir
mismikið upp úr því að halda tengslin „heim“ og rækta þjóðernislega sjálfsmynd sína
en velflestir viðmælendur okkar reyna það þó í einhverri mynd – hvort sem það er
með heimsóknum, gegnum matarhefðir, hátíðir, siði og venjur eða einfaldlega með
því að hitta landa sína og viðhalda tungumálinu. Áhersla á slíkt kom sérstaklega fram
hjá viðmælendum okkar sem eru að ala upp börnin sín í Kaupmannahöfn. Í þessu
sambandi kom samt líka fram ákveðin togstreita í tengslum við það að ala upp börn í
„öðru landi“ þar sem áherslan þarf á sama tíma að vera á góða aðlögun í nýja landinu
en einnig löngun til að viðhalda eigin tungumáli og leggja rækt við ýmsa siði og venjur
frá föðurlandinu. Nokkur dæmi mátti þó einnig finna meðal viðmælenda okkar þar sem
áhersla var frekar á einhvers konar heimsborgaralega sjálfsmynd (cosmopolitanism) sem
einkum kom fram í því að gera sem allra minnst úr tengslum við föðurlandið og það
sem kalla mætti „séríslenskar“ hefðir, siði og venjur.
Hvað varðar stöðu Íslendinga sem innflytjenda í Kaupmannahöfn kom margt
áhugavert fram. Ljóst er að viðhorf til þeirra einkennist bæði af eins konar vanþekkingu
en einnig þó nokkru umburðarlyndi. Margir viðmælenda okkar voru sammála um að
Danir vissu almennt frekar lítið um Ísland og Íslendinga en flestir höfðu þó mætt
jákvæðu viðhorfi þegar og ef þjóðerni þeirra barst í tal. Óræðra eftirlenduáhrifa gætir
þó stundum í tengslum við samtvinnaða sögu þjóðanna sem og útrásina svokölluðu og
það efnahagshrun sem fylgdi. Fram kom þó að „útrásin“ virðist ekki hafa haft afgerandi
áhrif á viðhorf Dana til Íslendinga þótt eitthvað hafi verið um gálgahúmor í kjölfar
hrunsins og það jafnvel stundum með þó nokkrum broddi. Á móti kom einnig fram að
íslenskir listamenn vekja áfram athygli í Kaupmannahöfn. Þeir njóta enn þeirrar almennu
ímynda norðursins þar sem finna má kunnuleg stef svo sem hvatvísi, skipulagsleysi og
sterk tengsl við hrjóstuga náttúru.
Ef litið er „handan norðursins“, þ.e. handan ímyndanna um hina framandi Íslendinga
norðursins, má á sumum sviðum finna óræð eftirlenduáhrif að verki. Íslendingar mæta þá
formföstum ráðagerðum borgarsamfélagsins, og ákveðnu millibilsástandi, með ýmsum
brögðum. Á meðan sumir skjóta yfir sig skjólshúsi íslenskra hefða á meðal annarra
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Íslendinga leitast aðrir við að opna dyr að samfélögum heimamanna. Þar gætir nokkurs
heimsborgarabrags en einnig nokkuð sterkrar, og stundum íronískrar þjóðernismyndar
sem er leikin fram fyrir augum heimamanna með ýmsum hætti. Ef við leyfum okkur
að halda áfram með líkinguna má segja að handan norðursins finnum við huldunýlenduna Ísland. Þeim sem þaðan sigla bíður ólgursjór síbreytilegra þjóðernisímynda í
hversdaglegum og þverþjóðlegum valdasamskiptum.

Heimildir
Abrahams, R. (2000). Narratives of location and dislocation. Í P. Anttonen (ritstjóri),
Folklore, heritage politics and ethnic diversity: A festschrift for Barbro Klein (bls. 15-20).
Botkyrka: Multicultural Centre.
Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism.
London: Verso.
Brubaker, R. og Cooper, F. (2000). Beyond identity. Theory and Society, 29(5), 1-47.
De Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. London: University of California
Press.
Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Oxford: Basil Blackwell.
Hamilakis, Y. (2008). Decolonizing greek archaeology: Indigenous archaeologies,
modernist archaeology, and the post-colonial critique. Í D. Damaskos og D.
Plantzos (ritstjórar), A Singular Antiquity (bls. 237-284). Athens: The Benaki
Museum.
Herzfeld, M. (2002). The absent presence: Discourses of crypto-colonialism. South
Atlantic Quarterly. 101(4), bls. 899-926.
Hobsbawm, E.J. (1991). Nations and nationalism since 1870. Cambridge: Cambridge
University Press.
Katla Kjartansdóttir. (2010). Mótmælastrengur í þjóðarbrjóstinu. Í Helga Lára
Þorsteinsdóttir og Sigurjón Baldur Hafsteinsson (ritstjórar), Ritið 10(1), 105-121.
Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla Íslands.
Kjartansdóttir, K. (2009). Remote, rough and romantic: Contemporary images of
Iceland in visual, oral and textual narrations. Í Sverrir Jakobsson (ritstjóri), Images of
the north: histories – identities - ideas (bls. 271-280). Amsterdam: Rodopi.
Kjartansdóttir, K (2010). The new Viking wave. Í Sumarliði Ísleifsson (ritstjóri), Iceland
and images of the north (bls. 461-480). Québec: Presses de l’Université Québec/
Reykjavik Academy.
Kristinn Schram. (2009). Að innbyrða útrásina. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga
Björnsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í Félagsvísindum X, Félags- og mannvísindadeild.
Erindi flutt á ráðstefnu í október 2009 (bls. 875-885). Reykjavík: Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands.
Kristinn Schram. (2010). Obscurity as heritage: The þorrablót revisited. Í Helga
Ólafs og Hulda Proppé (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísundum XI: Félags- og
mannvísindadeild. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Sótt af http://
skemman.is/handle/1946/6841
Said, E. (1978). Orientalism. New York: Pantheon.
Schram, K. (2009a). Performing the north. Í A. B. Amundsen (ritstjóri), ARV Nordic
Yearbook of Folklore. 65,(bls. 50-71).
Schram, K. (2009b). The wild wild north. Í S. Jakobsson (ritstjóri), Images of the north:
Histories – identities - ideas (bls. 249-260). Amsterdam: Rodopi.
Schram, K. (2010). Borealism: Folkloristic perspectives on transnational performances and the
exoticism of the north. Óbirt doktorsritgerð: University of Edinburgh.
Schram. K. (2011). Banking on borealism: Eating, smelling, and performing the north.
Í S. Ísleifsson (ritstjóri), Iceland and images of the north (bls. 305-327). Québec: Presses
de l’Université Québec/Reykjavik Academy.

357

Landslag: flæði, fléttur, frásagnir, form
Katrín Anna Lund

Í maímánuði árið 2010 fór ég á námskeið ásamt tveimur framhaldsnemendum
við Háskóla Íslands til Spánar, nánar tiltekið til Valencíu. Titill námskeiðsins var
„Mannfræði Landslags“ („Anthropology of Landscape“) og dvöldum við í litlu fjallaþorpi í
um klukkutíma fjarlægð frá höfuðborg héraðsins. Þetta fjallaþorp stendur við landamæri
svæðis sem hefur verið skilgreint sem Náttúrugarður (Natural Park), þ.e. svæði sem
hefur verið verndað vegna einstakrar náttúru þess. Spurningin sem var aðal viðfangsefni
námskeiðsins var: Hvernig birtist náttúran í landslaginu, ekki síst á svæði sem hefur
augljóslega í gegnum tíðina verið nytjaland, þrátt fyrir að nýting landsins sé önnur og
minni í dag en áður var. Þetta er megin þema þessarar greinar. Hvernig skynjum við
náttúruna í landslaginu og hvernig lærum við að skynja hana sem rannsakendur? Í fyrri
skrifum hef ég fjallað um hvernig fólk upplifir og skynjar náttúru og fært rök fyrir
hvernig það er alltaf bundið siðum, venjum og lífsháttum mismunandi menninga. Þess
vegna er, að mínu mati, ófært að skilgreina náttúruhugtakið (t.d. Lund, 2005). Á hinn
bóginn getum við sem rannsakendur sett okkur í spor fólks til að komast nær hinu
náttúrulega í landslaginu. Það var einmitt það að fylgja eftir fótsporum fólks fyrri alda
sem að opnaði augu nemenda á námskeiðinu í Valencíu fyrir náttúrunni í landslaginu.
Á fjórða degi námskeiðsins var farið í fjallgöngu þar sem fetaður var póststígur. Þessi
stígur leiddi okkur inn í ólík tímabil sögu og menningar svæðisins sem birtist í gegnum
vísbendingar um ólíka lífshætti í landslaginu. Á þennan hátt var landslagið fléttað saman
í gegnum gönguna. Það var því í gegnum menningu fortíðar og nútíðar sem birtist í
landslaginu sem náttúran var könnuð. Það kann að skjóta skökku við þá hefðbundnu
skoðun að náttúra í sínu skýrasta formi sé ósnert af öllum ummerkjum menningar.
Hversu rótgróið þetta viðhorf er lýsir sér hvað best í skýrri aðgreiningu háskólastofnana
í annars vegar náttúruvísindi og hins vegar hug- og félagsvísindi McLean, 2009).
Viðfangsefnin eru skýr en ef skilgreiningar á náttúrunni eru alltaf menningarbundnar,
eins og ég hef haldið fram, þá vekur það upp þá spurningu hvort hægt sé að greina á
milli menningar og náttúru þegar kemur að upplifun af landslagi?
Sú nálgun sem ég beiti í þessum skrifum hefur það að markmiði að sýna hvernig
landslagið (eins og það birtist) er alltaf fólgið í því sem mannfræðingurinn McLean (2009)
fjallar um sem ljóðrænu sköpunarinnar (poetics of making), það er að það er afsprengi
sköpunarkrafts, eintaklinga og samfélaga og verður til í gegnum athafnir hversdagsins.
Í þessum athöfnum fléttast náttúran og menningin saman í athöfnum og upplifunum
fólks og landslagið tekur á sig mismunandi birtingarmyndir. Þáttur mannfræðingsins í
þessu ferli er hluti af þessari sköpun, hvernig hann fléttast inn í margslunginn vef þess
fólks, í tíma og rúmi, sem að hann vinnur með hverju sinni (Jackson, 2007). Í mínum
rannsóknum hef ég fram til þessa notað gönguna sem tæki til rannsóknar og mun sú
aðferðafræði vera í forgrunni.
Ég mun byrja á því að halda göngunni áfram sem ég hóf þessa grein á og staldra við
í Valencíu. Því næst mun ég færa mig til Andalúsíu á Spáni og fjalla um hvernig náttúran
birtist á mismunandi hátt í sama landslaginu. Að lokum munu vangaveltur mínar taka
mig til Íslands til að skoða hvernig það sem er fjarlægt í landslagsmyndinni sjálfri getur
orðið nálægt þegar landslagið verður lifandi og virkur þátttakandi í göngunni.
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Hús í Valencíu
Gangan eftir póstslóðanum hélt áfram. Það voru um tuttugu manns í hópnum og það
fólk var ekki að ræða um landslagið sem slíkt á meðan á göngunni stóð þar sem hún
var erfið og tók á. Það má því segja að fólkið í hópnum hafi líkamlega verið að laga sig
að landslaginu, þessari slóð sem við áttuðum okkur á að hafði verið dagleg gönguleið
póstsins fyrri hluta síðustu aldar. Hugur margra reikaði þannig aftur til daglegs lífs
póstsins meðan á göngunni stóð. Á leið niður fjallið og inn í dalinn þangað sem stígurinn
lá lifnaði hins vegar yfir göngumönnum. Gola lék um vanga og bar með sé lykt af
gróðri, ekki síst ferskum kyddjurtum sem þarna vaxa og sáu margir ástæðu til að tjá sig
um ilm jurtanna. Þegar niður í dalinn kom lá slóðinn beint heima að húsi. Þetta var ekki
gamalt hús sem leit út fyrir að vera partur af einhverri fjarlægri sögu, heldur hús sem
hafði verið byggt á fyrri hluta síðustu aldar. Samkvæmt spænska kennaranum sem leiddi
gönguna hafði húsið verið byggt af fjölskyldu frá Barcelona sem hafði hugkvæmst að
nýta korktrén, sem þarna vaxa, og fara út í iðnað og útflutning með afurð þeirra. Þau
höfðu verið stórtæk í framkvæmdum og verið með marga í vinnu. Bændurnir sem áttu
landið fóru nú að nýta korktrén og koma afurðum í framleiðslu á staðnum.
Kennarinn bað okkur um að íhuga þetta náttúrulega landslag og í hverju náttúra þess
fælist; náttúra sem að nú var vernduð. Það var mikill gróður í kringum okkur, að miklu
leyti villtur gróður sem hafði fengið að vaxa óhindrað eftir að framleiðslan á korknum
hafði flust yfir til bæjanna í nágrenninu og fjölskyldan hætt sjálf með framleiðsluna. Það
var hins vegar einnig mikill gróður sem hafði verið plantað og þá ekki síst í kringum
húsið sjálft. Landið hafði hins vegar verið í ræktað í margar aldir, löngu áður en húsið
var byggt, og því var erfitt að átta sig á hefðbundnum skilum náttúru og menningar í
þessu landslagi. Við gengum um og skoðuðum korktrén. Liðin ár, vinnandi hendur og
endurnýjun náttúrunnar endurspegluðust í berki þeirra. Hvert tré þarf að fá að vera í
friði uns börkur þess, eða korkurinn, er fjarlægður tólfta hvert ár. Það mátti því sjá árin
koma og fara í gegnum vinnu þeirra bænda sem áttu trén og hvernig náttúran vann með
þeim við framleiðslu afurðarinnar. Við enduðum gönguferðina á að fara inn í húsið.
Þar var lítð heillegt að sjá, leifar af garði, merki um herbergjaskiptingu og veggjakrot frá
mismunandi tímabilum. Við stöldruðum við ástarljóð sem var skrifað á einn vegginn.
Okkur var sagt að þetta ljóð hefði verið skrifað af fjárhirði sem hefði leitað sér skjóls
undir þaki hússins á ferð sinni með fé sitt. Þetta hús hafði því þjónað tilgangi þó fastri
búsetu hefði verið hætt í því – fjárhirðar höfðu í gegnum árin nýtt það sem skjól.
Það má segja að náttúran sem við upplifðum þarna og tókum inn í ferli
gönguferðarinnar endurspeglaðist í húsinu og nánasta umhverfi þess. Þarna áttu sér
stað samskipti við landslagið og efnismenningu þess, hvernig menningin og náttúran
eru órjúfanlegir þættir og þrífast hvor á öðrum. Traffík fólks sem hafði komið og farið
í gegnum tíðina var ljóslifandi og hlutgerðist í einu húsi – tiltölulega nýtt veggjakrot
sýndi að þessi traffík er ennþá þó nokkur og enn fara fjárhirðar hjá á ferðum sínum.
Þetta náttúrulega landslag var ekki kyrrstætt eins og mynd á fleti, heldur á sífelldri
hreyfingu á sama tíma og lög mismunandi tímabila birtust og fléttuðu saman ásýnd
landslagsins. Kennarinn sem leiddi ferðina spurði okkur á hvaða hátt við værum stödd
í náttúrulegu landslagi. Allir voru sammála um að þrátt fyrir að við værum stödd í
svokölluðu „manngerðu landslagi“ hefðum við samt sem áður verið að upplifa náttúru.
Ekki af því að við komumst nær náttúrunni með því að fara frá byggð, heldur fólst
náttúran í upplifuninni sjálfri. Landfræðingurinn Nigel Thrift heldur því fram að náttúra
sé það sem maður „finnur fyrir sem náttúru“ (Thrift, 2000, bls. 34). Samkvæmt því
er náttúran upplifun og þar af leiðandi eru náttúran og maðurinn samofin í gegnum
upplifunina. Gangan sjálf yfir í dalinn átti stóran þátt í heildarupplifuninni, að verða
samofin umhverfinu í ferli göngunnar, finna fyrir umhverfinu í gegnum erfið skref á
slóða póstsins, finna angan af gróðrinum, goluna leika um andlitð og hita sólarinnar
baða sig um líkamann. Gangan gefur beina, líkamlega tilfinningu fyrir umhverfinu
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sem gerir það að verkum að það að setja sig í spor þeirra sem hafa farið um þessar
slóðir verður aðgengilegra. Það sem meira er, er að landlagið lifnar við, segir sögur
og við eigum í samræðum við það (Benediktsson og Lund, 2010). Mannfræðingurinn
Alessandro Duranti skrifar:
...Ég viðheld þeirri hugmynd að heimurinn eins og hann birtist mér sé sami
heimurinn og birtist þér, ekki af því að þú getir ‚lesið huga minn‘ heldur af því að
ég geri ráð fyrir að ef þú værir þar sem ég er staddur þá myndir þú sjá heiminn eins
og ég sé hann... (Duranti, 2010, bls. 21).

En þó svo að við ímyndum okkur að við skynjum landslagið á sama hátt er samt
ekki þar með sagt að við finnum öll fyrir náttúrunni á sama hátt. Það kom berlega í
ljós þegar nemendurnir hófu að vinna úr þeim efnivið sem þau höfðu viðað að sér á
göngunni. Sköpunarkraftur ljóðrænunnar gerði það að verkum að þau höfðu tekið þátt
í mismunandi samræðum við landslagið, það hafði talað til hvers og eins þeirra með
mismunandi áherslum. Engu að síður gátu þau deilt þessari reynslu sinni sem hjálpaði
þeim enn frekar við áframhaldandi vinnu sköpunarverksins. En við höfum ekki alltaf
tækifæri til að deila reynslunni, og á stundum verður náttúra sú sem að við finnum fyrir
all ólík því sem að einhver annar finnur fyrir, jafnvel þó að um nágranna sem að ræða.
Hér að framan hef ég líst einstakri gönguferð. Staðreyndin er sú að hún fléttast
saman við líf hvers og eins, hverslags ferðalag við höfum lagt á okkur í gegnum lífið. Til
að skoða þetta ætla ég að færa mig um set en halda mig samt sem áður á Spáni, nánar
tiltekið í Alpujarra svæðinu í Andalúsíu héraði.

Að sjá ósýnileikann
Árið 1994 og 1995 vann ég að rannsókn fyrir doktorsverkefnið mitt „Landscape,
memory and tourism in southern Spain“. Ég bjó þá í þorpi sem heitir Bubión sem
tilheyrir Alpujarra í suðurhlíðum Sierra Nevada fjallgarðsins. Það var þar sem ég áttaði
mig á mikilvægi þess að feta í fótspor fólks til að fá vitneskju um þeirra sýn á landslagið.
Það fór að vekja athygli mína að viðtöl og samræður við fólk um umhverfið áttu sér
yfirleitt stað á gönguferðum. Sú staðreynd að ég hafði áhuga á landslaginu gerði það að
verkum að fólk fór með mig til að sýna mér. Ég áttaði mig hins vegar á að fólk hafði
mjög ólíka sýn á landslagið og valt það mikið á hvernig á því stóð að það bjó á staðnum,
þ.e. hvernig ferð þeirra í gegnum lífið hafði verið háttað. Þó ekki væri nema um 250
manna þorp að ræða var þarna fólk af mjög ólíkum uppruna. Þarna var meðal annars
fólk upprunnið í Evrópu norðan Spánar, þá sérstaklega frá Bretlandseyjum, en einnig
frá Skandinavíu, Þýskalandi og Frakklandi til að nefna fáeina staði. Þarna var einnig
fólk frá löndum Ameríku, fólk frá Spáni sem hafði flust í fjallasæluna úr borgarlandslagi
Spánar og svo það fólk sem var borið og brauðfætt í þorpinu sjálfu. Þessi upptalning
gefur einfalda mynd en það sem skiptir máli er að fólk hefur lagt upp í mismunandi
ferðalög í lífinu til að setjast að í Bubión, og þá óhjákvæmilega til að verða nágrannar
og deila með sér náttúrulegum gæðum landslagsins, fjallasýninni, gróðrinum, vatninu
og loftinu sem þykir með eindæmum heilnæmt svo hátt upp í fjöllunum. Það var samt
áhugavert að þegar ég fór í þessar gönguferðir þá virtist það oft vera að fólk var að sýna
mér og segja mér frá því sem var ósýnilegt í landslaginu, og það var í þessum ósýnileika
sem ég áttaði mig hvernig mismunandi birtingarmyndir landslagsins voru til komnar.
Landfræðingarnir Mitch Rose og John Wylie (2006) hafa fjallað um það hvernig landslag
er þrungið spennu (tension), spennu á milli þess sem er sýnilegt og ósýnilegt í landslaginu,
á milli þess sem að er og er ekki. Spennan felst í því að það sem er ósýnilegt seitlast upp
á yfirboðið í samræðum þeim sem fólk á við landslagið.
Hið ósýnilega sem fólk sýndi mér í landslaginu var oft á tíðum það sem hafði verið.
Aðflutta fólkið notaði þá orðalagið „þegar ég fyrst kom hingað“ meðan að fortíð þeirra
sem alltaf höfðu átt heima í þorpinu var minna tengd ákveðnum tímapunkti og sögðu
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„hér áður fyrr“. Það var því yfirlett verið að kalla fram einhverja fortíð sem á sinn hátt
var náttúrulegri en það sem blasti við í núinu. Þetta voru oft sömu atriðin sem bent var
á en í mismunandi samhengi og því kom fram mismunandi upplifun af því að finna
fyrir náttúrunni. Þeir sem höfðu flust til þorpsins rifjuðu yfirleitt upp hvernig landslagið
hafði verið ásýndum með að vitna til þess tíma þegar fólkið frá þorpinu hafði ennþá
ræktað landið og haft húsdýr. Staðreyndin var sú að það voru bara örfáir sem enn þá
gerðu það vegna þess að innkoma þorpsbúa var orðin meira miðuð við ferðaþjónustu
á bæði beinan og óbeinan hátt. Á þessum tíma hafði landið verið grænna af því að
það hafði verið vökvað og á haustin hafði litrík uppskeran verið þurrkuð á þökum
húsanna í þorpinu. Fólkið frá þorpinu hafði því á þeim tíma verið fyrir hina innfluttu
óaðskiljanlegur hluti af þessari náttúru og hegðað sér samkvæmt því. Þetta voru
frásagnir þrungnar fortíðarþrá og eins og mannfræðingurinn Barbara Bender (2001)
hefur bent á þá eiga frásagnir sem þessar það ríkulega til að gera félagslega tilveru fólks
í landslaginu náttúrulegri.
Fólkið frá þorpinu var með annars konar fortíðarsýn en hún tengdist líka ástandi
landsins. Mér fannst í byrjun dvalar minnar skrítið að alltaf þegar ég fór í samræður
við fólk var talað um regn, - „fer hann að rigna“, „við þurfum meiri rigningu“ og „hér
áður fyrr þegar það bæði rigndi og snjóaði“. Eitt sinn spurði ég mann frá þorpinu út í
þessar endalausu umræður um vatn sem ég lenti svo iðulega í og hann sagði: „Fólk talar
um það sem það skortir, matinn“. Ég spurði hann hvort það væri ekki nægur matur í
þorpinu en hann benti mér á að áður fyrr þegar fólk lifði af ræktun og búfénaði var
allt undir árferðinu komið. Rigning þýddi vatn, vatn skapaði afkomu þá sem nátúran sá
fyrir. Á meðan hinir aðfluttu horfðu á náttúruna í landslaginu sem fegurð og litadýrð
út frá fyrirfram gefnum hugmyndum um náttúru sem saklausa og til yndisauka, horfðu
heimamenn á náttúruna sem matarkistu sem hafði verið uppspretta næringar. Það hafði
verið erfiður tími og venjulega fylgdi þessari sýn ekki fortíðarþrá þó að á stundum gæti
hún vakið upp góðar minningar. Í báðum þessum tilfellum er því ákveðin spenna yfir
því sem að var og er horfið, og því sem hefur komið í staðinn.
Það var líka einkennandi að þegar fólk gekk með mér í landslaginu þá voru göngurnar
farnar eftir mismunandi slóðum og í mismunandi tilgangi. Þegar ég gekk með fólki sem
hafði flust til þorpsins þá voru þær farnar undir því yfirskyni að fá hreyfingu, styrkja
líkama og sál, og öðlast útsýni yfir landslagið. Fólkið frá þorpinu gekk ekki í þessum
tilgangi. Það fór til að sýna mér leiðir sem það hafði farið áður fyrr á milli bæja og
byggða, til að sýna mér farvegi vatnsins, til að tína sveppi og aðrar nytjar. Einnig var mér
stundum boðið að koma með á svokallað „paseo“ eða „röltið“ sem felst í því að taka
stutta gönguferð um það leyti sem sólin er að setjast og dregur úr hitanum. Röltið fer
sem leið liggur út úr þorpinu og upp að landamærum þess við land næsta þorps. Allir
fara á sama tíma og sömu leiðina. Tilgangurinn er að hitta og ræða við fólk í lok dagsins
og á þeim ferðum var oft á tíðum mikið rætt um vatn. Þessi mismunandi tilgangur
gönguferða hafði einnig áhrif á þá sýn á landslagið sem var dregin upp því mismunandi
tengsl við landið voru dregin fram og áhersluefni frásagna og sagna í göngunum urðu
af mismunadi toga. Á göngunni og í samræðunni þá mætir maðurinn landslaginu. Hér
er um hitting að ræða þar sem maður og landslag laga sig hvort að hreyfanleika hvors
annars og samskipti eiga sér stað.
Hér að ofan hef ég einblínt meira á náttúruna í landslaginu sem birtist í frásögum
fólks í stað þess að horfa á hvernig náttúran er virkur þátttakandi í samræðunum og
hefur sínar sögur að segja. Til þess að gera það vil ég nú að lokum hverfa frá Spáni og
á íslenska grund.
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Flæði frásagna
Þó að göngur hafi verið undirstaðan í þeirri aðferðafræði sem ég hef notað í
landslagsrannsóknum mínum þá hef ég samt ekki alltaf haft tækifæri til að fylgja því
fólki eftir sem ég ræði við líkamlega en hef frekar fylgt því eftir í gegnum samræður.
Í þessum tilfellum reynir á ljóðrænu sköpunarinnar þar sem að ég í gegnum samskipti
þarf að setja mig í spor þeirra, og ímynda mér að ég upplifi hlutina á sama hátt og þeir.
Þetta var til dæmis raunin í samvinnu minni við mannfræðinginn Margaret Willson fyrir
bókarkaflann okkar „Slipping into landscape“ (Lund og Willson, 2010). Margaret hafði
farið í þriggja daga gönguferð á Tröllaskaga með fólki úr gönguhóp sem hún hafði
kynnst á meðan hún var á vettvangi á Íslandi. Henni var mikið niðri fyrir þegar hún
sagði mér frá upplifun sinni af landslagi Tröllaskaga - ekki síst þar sem að hún hafði
dottið þegar hún gekk yfir snjóskafl og runnið á miklum hraða niður þar sem hrjúfar
skriður tóku við en einn af samferðamönnum hafði með hreysti sinni komið í veg fyrir
það. Hún hafði einnig sett saman frásögn í dagbók sína um gönguferðina sem hún
lét mig fá. Þegar ég, eftir samþykki Margaretar, ákvað að skrifa bókarkaflann fór ég,
sem aldrei hef í fjalllendi Tröllaskaga komið, og reyndi að fylgja eftir skrefum hennar
í skrifunum, og þá ekki síst til að fá tilfinningu fyrir hvers konar samræður það voru
sem þróuðust við landslagið. Ég einblíndi ekki bara á frásögn hennar, heldur einnig það
hvernig náttúra landslagsins talaði til hennar eftir því sem að gangan hélt áfram. Það
sem varð svo áberandi í frásögn hennar af göngunni var að landslagið sem hún ferðaðist
um snerti hana ekki bara í gegnum form og lögun jarðarinnar. Í frásögninni frá Valencíu
hér að framan talaði ég um goluna sem lék um andlit okkar, angan sem við fundum af
gróðrinum og hita sólarinnar sem umvafði líkamann. Tim Ingold (2006) heldur því fram
að landslag hafi ekkert yfirborð, heldur sé það umlykjandi. Í því samhengi fjallar hann
sérstaklega um veður og vinda sem órjúfanlega hluta af landslaginu sem að óneitanlega
hafa áhrif á upplifun okkar á gönguferðum. Margaret á hinn bóginn talaði ekkert um
veður í sinni lýsingu, það varð ósýnilegur hluti í lýsingu göngunnar. Á hinn bóginn talaði
hún um hvað landslagið sagði henni eftir því sem leið á gönguna.
Það var í gegnum frásagnir landslagsins, þess ósýnilega í því sem það varpaði fram,
sem gerði það að verkum að landslag Tröllaskaga varð mér kunnuglegt þegar ég fylgdi í
fótspor Margaretar í gegnum samræður við hana og dagbókarskrif hennar. Líkamlega þá
gat ég sett mig í spor hennar og ljóðræna sköpunarinnar varð aðalþátturinn í samvinnu
okkar við að skrifa greinina, þ.e. að halda áfram göngunni. Það sem sló mig einna mest
í samræðum okkar var eitt sinn þegar hún sagði að það væri ekki rétt að segja að íslensk
náttúra væri óbyggt rými og ósnert af menningunni. Hún sagði að náttúran á Íslandi bæri
þess merki menningin lifði í henni og væri órjúfanlegur partur af náttúrunni. Hvernig
þetta verður áberandi í frásögn Margaret er þegar steinar, ár, fjöll og dalir fara að tala
til hennar og alls kyns sögur berast um loftið. Sögur samferðafólks hennar og sögur úr
fortíðinni, sögur sem sögðu frá þeim sem áður höfðu ferðast um svæðið, jafnvel gert
sér bú þar. Þetta voru sögur af bændum að sækja fé sitt, sögur af útilegumönnum, sögur
af huldufólki sem fléttuðust saman við persónulegar sögur samferðamanna hennar og
hennar eigin sögu.
Gangan fléttar saman stígum og slóðum fortíðarinnar og nútíðarinnar, það sem við
fyrstu sýn er ósýnilegt og fjarlægt kemur nær og umlykur og birtist í steinum, ám, fjöllum
og dölum sem hafa frá svo mörgu að segja. Það er þess vegna sem gangan er mikilvægur
samskiptamáti því að hún kallar fram flæði frásagna sem umlykur þann sem er fangaður
í þær. Það má taka fram hér í lok þessarar umfjöllunar að þegar ég hafði sett gönguferð
Margaret í fræðilegt samhengi og birt henni tilvonandi bókarkafla okkar að hún brást við
með því að segja „this is exactly like it was“ og hún ætlar að senda mér fleiri ferðasögur
af göngum sínum hér á Íslandi til að setja saman fyrir frekari greinaskrif.
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Lokaorð
Í þessari grein hef ég gert grein fyrir göngunni sem því tæki sem ég hef beitt við
rannsóknir á landslagi og eiginleikum þessarar rannsóknaraðferðar. Ég tel að þetta sé góð
aðferð því hún dregur fram hin órjúfanlegu tengsl milli manneskjunnar og landslagsins
og varpar ljósi á margbreytileika þess. Á göngu kemst maðurinn í snertingu við náttúruna
sem eflir þessi tengsl í gegnum hreyfingu - hvernig maður hreyfist með landslaginu en
ekki á því. Það sem kemur í ljós er að náttúran sem maður upplifir í landslagi er það
sem maður finnur fyrir, og það sem maður finnur fyrir er háð aðstæðum hverju sinni
og einnig hvernig hún tengist því ferðalagi sem líf sjálfs einstaklingsins er. Þegar við
kynnumst náttúrunni á þennan hátt þá sjáum við að hún getur ekki verið einangruð við
eitthvað sem er ekki snert af menningunni eða afmörkuð við hið jarðneska. Náttúran er
það sem við finnum fyrir sem náttúru því að hún er hluti af lífinu.
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Velferðarstig þjóða

Þróun velferðarvísis á grundvelli þarfakenningar Doyals
og Gough
Kolbeinn H. Stefánsson

Það er löng hefð fyrir því að nota hagvísa til að meta velferð og samfélagsþróun. Þegar
alþjóðlega fjármálakreppan brast á árið 2008 vöknuðu hinsvegar efasemdir um gildi
slíkra mælinga. Í kjölfarið færðist mikil gróska í þróun kenninga á mælingum á lífsgæðum
og gæðum samfélaga. Þjóðmálastofnun Háskóla Íslands og EDDA - öndvegissetur hafa
haft með sér samstarfs um slíkt verkefni, sem er þróun velferðarvísis sem byggir á
alþjóðlegum samanburðargögnum.1 Um er að ræða fjölþætta mælingu á samfélagsþróun
sem byggir á 69 breytum fyrir 29 lönd. Stefán Ólafsson (2010) hefur kynnt helstu
niðurstöður fyrsta hluta þessa verkefnis. Þessi grein er hluti af næsta hluta verkefnisins
sem snýst um að skoða ólíka hluta heildarvísisins og tengsl þeirra við hvern annan og
aðrar mælingar. Markmiðið er að renna traustari stoðum undir kenningalega nálgun á
þjóðfélagsþróun og gefa skýrari mynd af afleiðingum ólíkra þjóðmálastefna.

Kenningar
Ýmsar kenningar eru uppi um hvernig beri að skilja velferðarhugtakið og hvernig beri
að mæla það. Það er viðtekin venja að nota svokallaðar peningamælingar á velferð,
t.d. tekjur einstaklinga og verga þjóðarframleiðslu (GDP). Upphaflega var vergri
þjóðarframleiðslu ekki ætlað að mæla velferðarstig þjóða (Offer, 2006), en samkvæmt
kenningaramma hagfræðinnar lá beint við að nota hana á þann hátt.
Rætur hagfræðinnar liggja í siðfræðinni (moral philosophy). Eitt af markmiðum hennar
var að leita leiða til að auka gæði samfélaga og lífs fólks (Galbraith, 1987; Stiglitz,
Sen og Fitoussi, 2010; van Praag, 2007). Mælikvarðinn sem var notaður til að meta
gæði samfélaga byggðu á nytjahyggjunni. Markmiðið var að hámarka hamingjuna í
samfélaginu. Með uppgangi rökfræðilegrar raunhyggju í upphafi 20. aldarinnar (logical
positivism) vildu hagfræðingar gera greinina að hreinni vísindagrein. Áður hafði William
Stanley Jevons (1911/2006) bent á að ógerlegt væri að mæla hamingju enda væri hver
hugur óræður öðrum. Fyrir fræðigrein sem vildi láta taka sig alvarlega sem vísindagrein
var óásættanlegt að byggja kenningar sínar á ómælanlegu hugtaki (í seinni tíð hefur þó
verið allnokkur gróska í mælingum á hamingju; sjá Seligman, 2011). Árið 1938 gerði
Lionell Robbins (1938) atlögu að nytjahyggjunni í tímamótagrein og áratug seinna lagði
Paul Samuelson (1948) til nýjan kenningarramma sem þótti standast ströngustu kröfur
rökfræðilegrar raunhyggju. Samkvæmt Samuelson átti hagfræðin að einbeita sér að
því að skoða það sem fólk velur í raun og veru, þ.e. að skoða afhjúpað val (revealded
preferences).
Gallinn við nálgun Samuelson var að hún gerði hagfræðingum ekki kleift að segja
neitt markvert um velferð einstaklinga eða velferðarstig þjóða (Sumner, 1996). Ýmsir
hagfræðingar voru ekki tilbúnir að gefa velferðarmælingar upp á bátinn. Skömmu áður
hafði breski hagfræðingurinn Arthur Cecile Pigou (1932) lagt grunninn að lausninni á
þessu vandamáli. Samkvæmt Pigou eru langanir fólks í tiltekin gæði í réttu hlutfalli við
þá ánægju sem því mun hlotnast við að áskotnast þau. Leiðin til að meta styrk langana
1

http://ts.hi.is/gagnagrunnur/
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var að skoða hve mikið fólk er tilbúið til að greiða fyrir tiltekin gæði. Þetta leiddi til
þeirrar niðurstöðu að velferð fólks væri fall af þeim peningum sem það hafði umleikis,
enda myndu skynsamir einstaklingar sem leitast við að hámarka eigin hag óhjákvæmilega
öðlast þá hamingju eða velferð sem fjárhagur þeirra leyfir. Fyrst við getum metið velferð
einstaklinga út frá þeim fjármunum sem þeir hafa umleikis liggur beint við að meta
velferðarstig samfélaga út frá heildarauð þeirra.
Hér gefst ekki rúm til að fara ítarlega í gagnrýni á peningamælingar á velferð. Ég
hef áður reifað gagnrýni á rökleiðslu Pigou (Kolbeinn Stefánsson, 2010). Bent hefur
verið á að hagsæld þjóðfélaga gefi ekki rétta mynd af velferð íbúanna, enda verði að
taka tillit til þess hvernig gæðunum sé skipt (Stiglitz o.fl., 2010). Ef ríkidæmi þjóða er á
höndum fárra er ljóst að velferð alls þorra almennings er minni en við myndum ætla út
frá hagtölum fyrir heildina.
Þegar alþjóðlega fjármálakreppan sem nú gengur yfir brast á árið 2008 vöknuðu
efasemdir um peningamælingar á velferð. Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti lét gera
skýrslu um kosti og galla slíkra mælinga (Stiglitz o.fl., 2010). Það er ljóst að efasemdir um
peningamælingar á velferð eru engin nýlunda. Vísir Sameinuðu þjóðanna, The Human
Development Index (HDI), er dæmi um tilraun til að takast á við annmarka slíkra mælinga.
Þá má einnig nefna hinn svokallaða Genuine Progress Indicator (GPI), sem nýtur
vaxandi vinsælda).
Á 8. áratug síðustu aldar varð til hreyfing sem beitti sér fyrir þróun félagsvísa sem
nota átti samhliða hagvísum á borð við þjóðarframleiðslu (Vogel, 2002). Þessi hreyfing
náði aldrei flugi en skaut þó rótum í Svíþjóð í formi reglulegra lífskjarakannana (level-ofliving survey). Fyrir vikið er félagsvísum víðast hvar ekki safnað með jafn kerfisbundnum
hætti og hagvísum. Í seinni tíða hafa þó aðilar á borð við OECD og Evrópusambandið
stuðlað að kerfisbundinni samhæfðri gagnaöflun sem gerir okkur kleift að bera saman
lönd og skoða þróun yfir tíma.
Eitt af þeim vandamálum sem hefur hamlað kerfisbundinni söfnun félagsvísa er
skortur á skýrum kenningaramma sem hægt er að nota til að ákveða hvaða upplýsingum
eigi að safna (Vogel, 2002). Vandamálið er ekki að það skorti kenningar heldur að ekki
er samkomulag um hvaða kenningum skuli byggja á. Til dæmis er uppi fjöldi kenninga
um hvernig beri að skilja og mæla velferðarhugtakið (sjá t.d. Allardt, 1975; Griffin, 1986;
Sumner, 1996; von Wright, 1963). Vísir eins og sá sem hér er kynntur verður að byggja
á heildstæðri kenningu. En hvaða kenningu?
Sú kenning sem ég notast við hér er þarfakenning Len Doyal og Ian Gough (1991).
Ástæðan fyrir valinu er sú að eitt af markmiðum rannsóknarverkefnisins sem þessi
greining er hluti af er að skoða tengslin á milli velferðar fólks og mats fólks á eigin
velferð eins og hún birtist í spurningum um lífsánægju og hamingju. Fyrir vikið er
æskilegt að kenningin sem skilgreiningin á velferð byggir á innihaldi ekki slíka huglæga
þætti. Kenning Doyal og Gough er afar heppileg að þessu leyti, enda er markmið
þeirra að renna stoðum undir hlutlæga sýn á velferð þar sem þeir tortryggja hverskyns
afstæðishyggju.
Samkvæmt Doyal og Gough hafa allar manneskjur tvær grunnþarfir. Sú fyrri er
að viðhalda góðu líkamlegu ástandi sem lengst (physical well-being), en hin er að móta
lífshlaup sitt Síðarnefnda þörfin kallar á að fólk njóti umtalsverðs sjálfræðis (autonomy).
Velferð snýst samkvæmt þessu um að lifa löngu lífi, við góða heilsu og njóta frelsis þegar
kemur að því að ákveða hvernig best sé að lifa.
Grunnþarfirnar sem slíkar eru óhlutbundnar og því er erfitt að mæla þær með
beinum hætti. Það sem er hægt að mæla eru þau gæði sem við notum til að fullnægja
þessum grunnþörfum (satisfiers). Vandinn við slík gæði er að þau eru ansi fjölbreytt og
hægt að fara margar leiðir að því markmiði að fullnægja grunnþörfunum. Sem dæmi
má nefna að slátur, pizza og tandoori kjúklingur þjóna þeirri grunnþörf að næra líkama
fólks og stuðla þannig að áframhaldandi lífi og heilsu. Hvern þessara kosta fólk velur er
smekksatriði. Gough og Doyal greina hinsvegar á milli gæða og almennra gæða (universal
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satisfiers), sem einnig mætti kalla milliþarfir (intermediate needs). Næring er dæmi um slíka
milliþörf. Allir þurfa næringu þó fólk geti tekið hana inn í mismunandi formi í samræmi
við ólíkan smekk og langanir. Þær mælingar sem velferðarvísirinn sem hér er fjallað um
byggir á vísa til slíkra milliþarfa.

Gögn
Gögnin sem þessi grein byggir á eru valdar breytur úr velferðarvísi Þjóðmálastofnunar
auk nokkurra annarra mælinga sem safnað hefur verið af ýmsum alþjóðlegum stofnunum.
Löndin sem eru notuð í greiningunni eru 29 aðildarlönd OECD sem má telja til þeirra
landa sem búa við hvað mesta hagþróun í heiminum. Sjálfur er velferðarvísirinn
samsettur úr slíkum breytum, enda eitt af markmiðum verkefnisins að meta hve mikið
er hægt að segja um velferð og samfélagsþróun á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Alls
voru þrjár breytur valdar til að mæla líkamlega velferð og fjórar til að mæla sjálfræði.
Líkamleg velferð:
•
•
•

Lífslíkur við fæðingur, 2007 (OECD)
Tíðni ungbarnadauða, 2007 (OECD)
Hlutfall fólks sem er ánægt með eigin heilsu, 2009 (Gallup World Poll)

Sjálfræði:
•
•
•
•

Matur og húsaskjól, 2008-2009 - vísir (Gallup World Poll)
PISA könnunina, 2006 - meðaltal fyrir vísindi og stærðfræði (OECD)
Lýðræðisvísir, 2006 - meðaltal undirvísa um stjórnmálaþátttöku og
borgaraleg réttindi (The Economist)
Hlutfall fólks sem upplifði þunglindi daginn áður, 2008-2009 (Gallup
World Poll)

Fyrstu þrjár breyturnar sem eru taldar hér að ofan vísa til líkamlegrar velferðar.
Lífslíkur og ungbarnadauði eru tvær breytur sem Doyal og Gough nefna sjálfir sem
dæmi um milliþarfir, enda ljóst að líf er grundvallarforsenda alls annars sem lýtur að
velferð. En það eitt að vera á lífi er takmarkaður mælikvarði á líkamlega velferð. Það
skiptir ekki síður máli að vera við góða heilsu. Við myndum ekki halda því fram að tveir
einstaklingar sem ná sama aldri njóti jafn mikillar velferðar ef annar er við góða heilsu
en hinn er sárþjáður alla ævi. Því bætti ég við þriðju mælingunni sem er hlutfall fólks
sem er ánægt með eigin heilsu. Það er rétt að ítreka að þessi mæling byggir á sjálfsmati
fólks, en slíkt mat byggir ekki aðeins á heilsu fólks heldur einnig væntingum þess og
viðmiðum í samfélaginu. Það er hinsvegar erfitt að mæla heilsufar með beinum hætti og
sjálfsmat fólks er skásti kosturinn sem er í boði á þessum tímapunkti.
Seinni breyturnar fjórar vísa í sjálfræði. Sjálfræði hefur margar hliðar. Einn þáttur
sjálfræðis eru hæfni fólks til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Þetta er erfitt að meta
með beinum hætti. Ein leið er að horfa til menntunar. Fjöldi ára í námi eða hlutfall
fólks sem hefur lokið námi á tilteknu námsstigi eru ekki heppilegir mælikvarðar.
Sérhæfing í háskólanámi er ekki alltaf til þess fallin að auka getu fólks til sjálfræðis
og fyrri mælikvarðinn fellur á því að hann einblínir á magn en lítur framhjá gæðum
náms. Sá mælikvarði sem varð fyrir valinu var PISA könnunin á námsárangri ungmenna.
Mælingin er meðaltal stærðfræði og vísindahluta könnunarinnar. Læsi er einnig metið
í PISA en því miður eru gögn um læsi ekki til fyrir öll þau lönd sem hér eru skoðuð.
Ástæðan fyrir þessu vali er að PISA könnunin gefur mynd af gæðum grunnmenntunar
sem hefur umtalsverð áhrif á getu fólks til að taka ákvarðanir um eigið líf.
Annar þáttur er að fólk hafi þær bjargir sem það þarf til að nýta þau tækifæri sem því
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bjóðast. Í markaðssamfélögum liggur beint við að nota peninga sem mælikvarða. Það
flækir hinsvegar málið að eitt af markmiðum þessa rannsóknarverkefnis er að skoða
samband hagsældar og velferðar og því er óheppilegt að velferðarvísirinn innihaldi beina
peningamælingu. Í staðin völdum við vísi Gallup „matur og húsaskjól” sem tekur til
þess hvort fólk hafi efni á nægilega miklum mat og ásættanlegu húsaskjóli. Hugmyndin
er að þessi vísir gefi mynd af fjárhagsþrengingum án þess að vera bein peningamæling
á fátækt.
Þriðji þátturinn er að frelsi fólks sé tryggt og að það geti haft áhrif á samfélagið
sem það býr í. Sú mæling sem við notum hér eru tveir af undirvísum lýðræðisvísis The
Economist sem lúta að stjórnmálaþátttöku og borgaralegum réttindum. Vísirinn byggir á
mati sérfræðinga og sem slíkur er hann afar óáreiðanleg mæling. Stefnt er að því að finna
betri mælingu á sömu þáttum.
Samkvæmt Doyal og Gough er andleg heilsa fjórði þáttur sjálfræðis. Hugmyndin er
sú að andleg mein hamli virkni fólks og getu þeirra til að taka skynsamlegar ákvarðanir.
Reyndar má færa rök fyrir því að geðheilsa falli betur að líkamlegri velferðar þar sem
hún getur átt sér vefrænar orsakir.
Það er ljóst að þær mælingar sem við höfum til að vinna úr eru um margt ónákvæmar.
Sumar innihalda þætti sem hafa lítið með viðfangsefnið að gera, eða ná ekki almennilega
utan um allar hliðar þess sem þeim er ætlað að endurspegla. Þetta er vandinn við að
nota fyrirliggjandi mælingar. Hvaða upplýsingum er safnað, og hvernig þeim er safnað,
ræðst sjaldnast af þörfum fræðinga. Oftar er um að ræða ákvarðanir stjórnvalda um að
fá mælingu á tilteknu vandamáli eða viðfangsefni sem hefur ratað inn á verkefnalistann.
Fyrir vikið er nánast óhjákvæmilegt að mælingar falla ekki fullkomlega að þeim
kenningum sem þær eru notaðar til að prófa.
Einhver kann að hnjóta um að mælingarnar eru ekki allar frá sama ári. Þetta er
algengt í alþjóðlegum samanburðarrannsóknum þar sem ýmsum upplýsingum er ekki
safnað á samanburðarhæfu formi á hverju ári. Það kemur hinsvegar sjaldnast að sök þar
sem um er að ræða stærðir sem breytast hægt nema við sérstakar aðstæður.

Niðurstöður
Fyrsta skrefið við gerð vísisins var að staðla gildin fyrir hverja breytu. Leiðin sem var
valin var að gefa því landi sem hafði hæsta gildið á tiltekinni breytu gildið 1 fyrir þá
breytu. Gildi annarra landa voru reiknuð sem hlutfall gildis þeirra af óbreyttu gildi efsta
landsins. Ef við gefum okkur að fyrir tiltekna breytu sé efsta landið með gildið 100 og
næst efsta landið með gildið 94,5, þá verða gildi þeirra 1 og 0,945. Velferðarvísirinn var
svo reiknaður sem meðaltal umreiknaðra gilda. Þessi aðferð gerir ráð fyrir því að hærra
gildi sé betra. Þetta á ekki við um tvær breytur, þ.e. tíðni ungbarnadauða og þunglyndis.
Þessum breytum var því snúið við þannig að þær endurspegluðu hlutfall ungbarna sem
ná eins árs aldri og hlutfall íbúa sem ekki upplifðu þunglyndi. Umreikning og meðaltal
má sjá í töflu 1.
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Lífslíkur við fæðingu

Ungbarna- dauði

Þunglyndi

Heilsufar

PISA - meðaltal

Matur og húsaskjól

Þátttaka og réttindi

Meðtaltal

Tafla 1. Samsetning vísis. Stöðluð gildi.

Ástralía
Austurríki
Belgía
Kanada
Tékkland
Danmörk
Finnland
Frakkland
Þýskaland
Grikkland
Ungverjaland
Ísland
Írland
Ítalía
Japan
Lúxembúrg
Holland

0.985
0.970
0.967
0.977
0.932
0.949
0.963
0.980
0.969
0.963

0.976
0.981
0.978
0.967
0.987
0.978
0.991
0.980
0.979
0.982

0.958
0.990
0.948
0.948
0.969
0.990
0.979
0.958
0.979
0.969

0.911
0.944
0.976
0.944
0.856
0.933
0.933
0.944
0.911
0.933

0.941
0.914
0.926
0.955
0.919
0.906
1.000
0.890
0.917
0.838

0.938
0.976
0.959
0.941
0.952
0.987
0.969
0.954
0.976
0.949

0.889
0.845
0.804
0.889
0.817
0.930
0.875
0.790
0.860
0.804

0.943
0.946
0.937
0.946
0.919
0.953
0.959
0.928
0.942
0.920

0.887

0.958

0.760

0.800

0.894

0.907

0.721

0.847

0.983
0.965
0.985
1.000
0.962
0.971

0.998
0.987
0.981
0.992
1.000
0.977

0.990
0.948
0.927
0.823
0.990
1.000

0.933
1.000
0.956
0.756
0.967
0.944

0.896
0.908
0.844
0.948
0.878
0.950

0.929
0.967
0.886
0.965
0.994
1.000

0.945
0.889
0.747
0.749
0.875
0.972

0.953
0.952
0.904
0.890
0.952
0.973

Nýja Sjáland
Noregur
Pólland
Portúgal
Slóvakía
Suður Kórea
Spánn
Svíþjóð
Sviss
Tyrkland
Bretland
Bandaríkin

0.971
0.976
0.912
0.958
0.900
0.961
0.981
0.980
0.992
0.886
0.963
0.945

0.969
0.987
0.957
0.957
0.956
0.977
0.981
0.993
0.979
0.808
0.969
0.950

0.948
0.958
0.990
0.927
0.917
0.844
0.906
0.990
1.000
0.906
0.948
0.896

0.944
0.911
0.844
0.889
0.800
0.744
0.944
0.899
0.989
0.844
0.944
0.922

0.946
0.879
0.894
0.845
0.881
0.962
0.871
0.905
0.937
0.763
0.908
0.867

0.941
0.971
0.880
0.948
0.935
0.814
0.876
0.964
0.972
0.692
0.951
0.897

0.917
1.000
0.762
0.763
0.747
0.758
0.776
1.000
0.875
0.706
0.706
0.788

0.948
0.955
0.891
0.898
0.877
0.866
0.905
0.962
0.963
0.801
0.913
0.895

Ýmsar aðrar leiðir eru færar til að staðla gildi. Ein leið hefði verið að gefa efsta landinu
gildið 1, neðsta landinu gildið 0 og úthluta svo öðrum löndum gildi eftir því hversu langt
þau eru frá óumreiknuðu gildi þessara tveggja landa. Þessi aðferð hefði skilað öðrum
talnagildum fyrir vísinn en niðurstaðan hefði verið óbreytt. Einnig er algengt að stökum
sé úthlutað föstu gildi eftir því hvernig þau raðast. Slík nálgun er verri en sú sem er
notuð hér enda tekur hún ekki tillit til hlutfallslegs munar óumreiknaðra gilda, en við
það tapast upplýsingar. Einn galli þeirrar aðferðar sem er notuð hér er að hún torveldar
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samanburði yfir tíma. Þetta hefur stundum verið leyst þannig að hæsta gildið er áætlað
fyrir ofan hæsta mælda gildið. Ef lengstu lífslíkur eru áætlaðar 77 ár er gert ráð fyrir því
að enn sé svigrúm til að það hækki í framtíðinni og efsta gildið ákvarðað út frá því. Ef
efsta gildið er til dæmis ákvarðað 85 ár er umreiknað gildi þess lands þar sem lífslíkur
við fæðingu eru bestar reiknað sem hutfall af efsta gildinu -77/85=0,906). Slík nálgun
er ýmsum vandkvæðum háð en vegna takmarkana á orðafjölda er ekki hægt að fjalla um
þær hér (en áhugasömum er bent á: Ravallion, 2010). Það er hinsvegar ljóst að sá vísir
sem er lagt upp með hér hentar ekki til að skoða þróun yfir tíma. Það kemur þó ekki að
sök í þessari greiningu sem einskorðast við þversniðssamanburð á milli lands.

Þáttur 1

Þáttur 2

Þáttur 3

Þáttur 4

Eigenvalue
Proportion

3.341
0.800

0.977
0.234

0.192
0.046

0.120
0.029

Þáttahleðslur

Þáttur 1

Þáttur 2

Þáttur 3

Þáttur 4

Lífslíkur við fæðingu
Ungbarnadauði
Heilsufar
Þunglyndi
PISA - meðaltal
Matur og húsaskjól
Þátttaka og réttindi

0.7074
0.7945
0.5970
0.6111
0.5335
0.8370
0.7029

-0.0758
-0.4204
0.5205
0.5244
-0.4385
-0.1596
0.1764

-0.2861
-0.0808
-0.1645
0.1256
0.1146
0.1153
0.1855

0.1422
-0.0929
-0.0689
0.0118
0.1355
-0.2088
0.1559

Uniqueness

Tafla 2. Þáttagreining, breytur í vísi.

0.3917
0.1768
0.3409
0.3356
0.4915
0.2171
0.4161

Oft er það svo með vísa að ekki er hugað að sambandi þeirra breyta sem vísirinn
er samsettur úr (Ravallion, 2011). Það þarf ekki að koma að sök ef markmið vísisins
er að gefa grófa heildarmynd af samfélagsþróun. Þetta getur þó leitt til vandamála ef
breytur innan vísis hreyfast ólíkt og hafa mismunandi sambönd við ýmsar mögulegar
áhrifabreytur. Við slíkar aðstæður getur það gerst að vegna breytinga á ytri áhrifaþáttum
batna sumir þeirra mælikvarða sem vísirinn byggir á, en aðrir þeirra versna þannig að
á heildina litið verður engin breyting á vísitölunni. Vísitalan gæfi þannig villandi mynd
að þróuninni með því að fela breytingar á þeim mælikvörðum sem hún er samsett úr.
Þegar vísi er ætlað að mæla tiltekna hugsmíð er líka æskilegt að breyturnar sem hann er
samsettur úr hreyfist saman, ellegar höfum við ástæðu til að efast um réttmæti mælinga
og/eða hugsmíðar.
Til að meta hvort þær breytur sem velferðarvísirinn byggir á mæli undirliggjandi
hugsmíð framkvæmdi ég þáttagreiningu. Niðurstöðuna má sjá í töflu 2. Fyrirfram gerði
ég ráð fyrir því að breyturnar myndu hlaða á tvo þætti sem myndu endurspegla sjálfræði
og líkamlega velferð. Niðurstaðan er hinsvegar sú að allar breyturnar hlaða á sama þátt
og er þáttahleðslan í hverju tilfelli fremur há. Ég kýs að túlka það þannig að saman
endurspegli breyturnar almenna velferð eins og hún er skilgreind af Doyal og Gough.
Næsta skref í að meta vísinn var að skoða áreiðanleika hans með því að reikna
Cronbach’s Alpha áreiðanleikastuðul fyrir vísinn. Niðurstöðurnar eru birtar í töflu 3.
Áreiðaleikastuðullinn fyrir vísinn er nokkuð hár, eða 0,822. Ég mat einnig hvaða áhrif
það hefði á áreiðanleikann ef einstaka breytum væri sleppt. Í öllum tilfellum dregur
það úr áreiðanleika, þó munurinn sé lítill sem enginn hvað varðar meðaltalið úr PISA
könnuninni.
Eitt af því sem þarf að gera þegar vísar eru settir saman úr ólíkum breytum er að
meta hve þungt tilteknar breytur eiga að vega í vísinum. Þessi spurning hefur komið
upp varðandi lífslíkur og hagvöxt í HDI vísi Sameinuðu þjóðanna (Ravallion, 2010).
Spurningin þar er hve mikils virði er hvert ár af lífi í peningum talið. Sá vísir sem er
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kynntur hér er ekki undanþeginn slíku mati. Það er t.d. ekkert augljóst við að menntun
og lífslíkur eigi að vega jafn þungt. Að sama skapi má velta fyrir sér hvort mismunandi
hlutar vísisins eigi að vega jafn þungt, þ.e. sjálfræði og líkamleg velferð. Þegar vísirinn
er óveginn er ljóst að sjálfræði vegur þyngra en líkamleg velferð enda inniheldur vísirinn
fleiri breytur sem eiga að mæla hið fyrra en hið seinna.
Tafla 3. Áreiðanleiki vísis (Cronbach’s Alpha). Vísir í heild og allar mögulegar 6
breytu samsetningar.

Breytu sleppt

α

Engri
Lífslíkur
Ungbarnadauði
Þunglyndi
Heilsa
PISA - meðaltal
Matur og húsaskjól
Þátttaka og réttindi

0.822
0.805
0.799
0.790
0.805
0.821
0.768
0.789

Hér gefst ekki svigrúm til að meta áhrif ólíkra voga á vísinn. Í töflu 4 má hinsvegar
sjá fylgni á milli vísa sem byggja á mismunandi vogum. Fyrsti vísirinn er óveginn, þ.e.
eins og hann kemur fyrir í töflu 1. Annar vísirinn er jafnveginn, þ.e. þá er líkamleg
velferð vegin upp til jafns við sjálfræði. Í þriðja vísinum er sjálfræði vegið tvöfallt á við
líkamlega velferð og í fjórða vísinum á hið gagnstæða við. Almennt er fylgni á milli
ólíkt veginna vísa mjög há. Lægst er hún á milli þeirra tveggja síðastnefndu, en jafnvel
þá er fylgnin 0,965. Þetta bendir til þess að niðurstöður séu ekki háðar því hvernig
einstaka hlutar vísisins eru vegnir. Þó verður að hafa í huga að frekari greingar er þörf
þar sem fleiri vogir eru metnar. Einnig skal bent á að vogir geta haft umtalsverð áhrif á
röðun landa jafnvel þó fylgni á milli mismunandi veginna vísa sé há (Høyland, Moene
og Willumsen, í prentun).
Tafla 4. Fylgni (Pearson) mismunandi veginna vísa.
Líkamleg
velferð

Óvegið

Jafnvegið

Sjálfræði

Óvegið
Jafnvegið
Sjálfræði
Líkamleg velferð

1
0.998**
0.998**
0.980**

1
0.992**
0.989**

1
0.965**

1

Lífsánægja

0.866**

0.863**

0.866**

0.857**

Þær niðurstöður sem hér hafa verið kynntar eru vísbending um að velferðarvísirinn
sem hér er kynntur hafi visst réttmæti. Í mynd eitt er löndunum sem þessi greining
nær til raðað eftir útkomu þeirra á vísinum. Röðunin er mjög í samræmi við það sem
aðrar mælingar á velferð og lífsgæðum hafa sýnt (sjá t.d. Stefán Ólafsson og Kolbeinn
Stefánsson, 2005). Norðurlöndin raðast ofarlega ásamt Hollandi og Sviss. Ísland er þar á
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meðal (í 6. sæti). Engil-saxnesku löndin dreifast töluvert. Efst er Írland sem er í 9. sæti en
það er athyglivert að Bandaríkin sem alla jafnan koma mjög vel út þegar samanburðurinn
byggir á hagvísum raðast mjög neðarlega þegar tillit er tekið til fleiri þátta, eða í 23. sæti.
Það bendir til þess að þó skipan þjóðmála í Bandaríkjunum henti ágætlega til að skapa
auð þá skili hagsældin ekki aukinni velferð fyrir allan þorra almennings.

Mynd 1. Velferðarvísir, óvegið meðaltal einstakra þátta. Röðun og vísitala landa

Lokaorð
Sú greining sem hér hefur farið fram er fyrsta skrefið í að meta áreiðanleika og réttmæti
velferðarvísisins sem hér er kynntur. Þessar fyrstu niðurstöður gefa tilefni til bjartsýni
um að þróun vísisins sé á rétti leið. Það er hinsvegar umtalsverð vinna eftir áður en
hægt er að nota vísinn til að svara rannsóknarspurningum. Fyrir það fyrsta þarf að
kanna nánar hver áhrif ólíkra voga eru á vísinn. Í því samhengi er ekki nóg að horfa til
fylgni á milli mismunandi veginna útgáfa af vísinum heldur verður að skoða hvaða áhrif
vogirnar hafa á röðun landa. Þá verður að kanna hvaða áhrif það hefur á niðurstöður
að gera ráð fyrir því að mælingunum sem vísirinn byggir á fylgi óvissa, enda sé hætt við
að of stórar ályktanir séu dregnar af röðuninni. Sem dæmi má nefna að mælingarvillur
gera það að verkum að í raun sé engin leið til að segja um röðun þeirra landa sem eru í
efstu sætum HDI vísis Sameinuðu þjóðanna (Høyland o.fl., í prentun). Það þarf einnig
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að skoða hvort að tölfræðilegt samband vísins við ýmsa orsakaþætti sé í samræmi við
það sem kenningar spá fyrir um. Í því samhengi er einnig mikilvægt að skoða hvert
tölfræðilegt samband einstakra mælinga sem vísirinn er samsettur úr er við þessar sömu
þætti og meta hvort það sé frábrugðið sambandi umrædds orsakaþáttar við vísinn í heild
sinni.
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Fólk af afrískum uppruna á Íslandi
Kristín Loftsdóttir

Á síðastliðnum árum hefur fjöldi fólks af erlendum uppruna aukist á Íslandi. Árið 1996
var fjöldi innflytjenda til dæmis 1.6% en rúmlega 8% árið 2011. Að sama skapi hefur
fjöldi fólks frá ýmsum Afríkuríkjum einnig aukist töluvert í íslensku samfélagi, þrátt
fyrir að vera hlutfallslega lág prósenta af heildarfjölda innflytjenda. Rannsóknir á reynslu
innflytjenda eru vaxandi í íslensku samhengi (sjá til dæmis Hanna Ragnarsdóttir og Elsa
Sigríður Jónsdóttir 2010; Unnur Dís Skaptadóttir, 2004; Unnur Dís Skaptadóttir og
Anna Wojtynska, 2007; Skaptadóttir og Wojtynska, 2008) og má undirstrika mikilvægi
þess að skoða birtingarmyndir fordóma í samhengi við alþjóðlegar rannsóknir annars
staðar.
Þessi grein leggur áherslu á mikilvægi þess að rannsaka fordóma í íslensku samhengi,
með lykiláherslu á kynþáttafordóma.1 Undirstrikað er að mikilvægt er að nýta sér
alþjóðlega þekkingu á kynþáttafordómum og samhliða því þarf einnig að skoða
staðbundnar birtingarmyndir þeirra í íslensku samhengi. Ég legg áherslu á mikilvægi
feminískra kenninga í rannsóknum á kynþáttafordómum og hvernig hugtakið skörun
(intersectionality) veitir dýpri sýn á kynþáttafordóma í evrópsku og íslensku samhengi.
Sögulega séð hefur fólk af afrískum uppruna verið skotspónn margvíslegrar misnotkunar
og fordóma (Miller, 1985; Rigby, 1996) og mun ég í greininni afmarka umræðuna um
upplifun fólks af afrískum uppruna á Íslandi af kynþáttafordómum.
Í fyrsta hluta greinarinnar er fjallað um kynþáttahyggjuhugtakið og það sett í sögulegt
samhengi. Jafnframt er gerð grein fyrir því hvernig kynþáttahyggja birtist í samtímanum.
Síðan er fjallað um skörun sem tæki til að skoða kynþáttahyggju nánar í evrópsku
samhengi, sem leið til að leggja dýpri áherslu á staðbundið samhengi hugtaksins en
jafnframt til að taka betra tillit til margþætts inntaks hugtaksins kynþáttahyggja. Að
lokum er bent á að jafnvel þótt kynþáttafordómar í garð fólks með dökkan húðlit virðist
ekki hafa verið stórt vandamál í íslensku samhengi er óeðlilega lítið af slíkum brotum
tilkynnt til lögreglu

Kynþáttafordómar í Evrópsku samhengi
Kynþáttahyggja og fordómar hafa lengi verið mikilvæg viðfangsefni fræðimanna frá
ólíkum sviðum fræða. Eitt af því sem deilt hefur verið um er hvenær skilgreina eigi
upphaf kynþáttahyggju (Isaac, 2004; Stoler, 1995), þ.e. hvort líta eigi á kynþáttahyggju
sem fyrirbæri sem hófst á 19. öld eða hvort setja megi eldri fordóma einnig undir hatt
kynþáttahyggju. Ljóst er að á öldum áður mátti sjá kunnuglegar flokkanir fólks eftir
litarhætti og atgervi (Pratt, 1992; Shanklin, 1994). Audrey Smedley (1998) undirstrikar
að ekki megi þó gera ráð fyrir að til forna hafi verið notaðar sömu flokkanir á fólki eins
og gert var síðar meir undir hatti kynþáttahyggju.
Flestir telja því gagnlegt að afmarka notkun hugtaksins kynþáttur við hugmyndir
19. aldar, þegar kynþáttahyggja fékk sess sem þáttur í vísindalegri þekkingarleit
Evrópumanna. Kynþáttahyggja 19. aldarinnar er þannig samofin hugmyndum um það
1

Þróunarsjóður innflytjendamála styrkti verkefnið sem þessi grein byggir á og einnig var hluti gagnanna
safnað með aðstoð styrks frá Rannsóknasjóði Háskóla Íslands. Ég vil þakka þeim fyrir og einnig Þóru
Lilju Sigurðardóttur sem aðstoðaði við söfnun gagna
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sem oft er kallað nútíminn eða modernity og er því sérstakt fyrirbæri sem ekki er hægt að
heimfæra á eldri flokkanir út frá litarhætti (Mullings, 2005). Í ákveðnu samhengi getur
þó verið gagnlegt að hafa vítt sögulegt sjónarhorn á kynþáttahyggju og skoða hvernig
svipaðar hugmyndir má finna á ólíkum tímabilum.Fordóma og staðalmyndir, flokkun
einstaklinga í mismunandi hópa má því finna á ólíkum tímum í sögunni (sjá í Mullings,
2005).
Undir merkjum vísindalegrar framþróunar flokkuðu fræðimenn á 19. öld mannkynið
undir áhrifum frá hugmyndum um aðskilda kynþætti í einskonar undirtegundir og
byggðu þær á samtengingu líkamlegra og félagslegra þátta, þeir höfðu einnig trú á
mikilvægi þess að útiloka kerfisbundið ákveðna hópa sem taldir voru óæðri á einhvern
hátt. Hugmyndir um kynþætti eru einnig, eins og Michael Chaoul undirstrikar, ávallt
samofnar ákveðinni fagurfræðilegri sýn á heimin (2006), þar sem ákveðin einkenni eru
stöðluð, flokkuð og þeim gefin gildishlaðin merking. Hugmyndafræði kynþáttahyggju
var langt frá því að vera einsleit heldur var hún mótsagnakennd og fjölþætt og skaraðist
á við aðrar afmarkanir svo sem hvað varðar kyn og stétt (Kristín Loftsdóttir, 2009).
Á síðari hluta 19. aldar varð hugmyndin um aðskilda kynþætti orðin hluti af almennri
viðurkenndri þekkingu, studdri af nýlegum vísindalegum uppgötvunum og trú á
mikilvægi vísindalegra framfara. Í upphafi 20. aldar óx því úr grasi kynslóð í Evrópu
sem taldi flokkun fólks út frá kynþætti, náttúrulega leið til að hugsa um fjölbreytileika
(Pickering, 2001).
Í sambland við hagsmuni heimsvalda og nýlendustefnu var kynþáttahyggja sérlega
áhrifarík til að gefa blóðbaði, yfirtöku auðlinda og lífsviðurværis víðsvegar um heim
merkingu og tilgang Óbein stjórnun (indirect rule) Breta á yfirráðasvæðum sínum er af
sagnfræðingum talin fela í sér fræ aðskilnaðarstefnunnar (Curtin, Thompson og Vansina,
1990), en þau má einnig finna í Jim Crow lögunum – sem sneru að aðskilnaði kynþátta
í Bandaríkjunum (Curtin o.fl., 1978). Í Bandaríkjunum var þó gert ráð fyrir að svartir
og hvítir byggju í návígi við hvorn annan þótt að litið væri svo á að þeir síðarnefndu
væru hinum æðri. Í Suður-Afríku var hins vegar gert ráð fyrir aðskildum svæðum fyrir
hörundsdökka íbúa landsins og þeir voru þannig ekki álitnir „raunverulegir“ borgarar
Suður-Afríku, sem jafnframt þýddi að þeir höfðu ekki réttindi sem slíki (Crutin o.fl.,
1990). Kynþáttahyggja snýr því ekki eingöngu að litarhætti einstaklinga, heldur er
hún samofin hugmyndum um nútíma, þjóðríkið og ríkisvaldið sem var í forsvari fyrir
flokkun einstaklinga í æðri og óæðri út frá hugmyndafræðilegu forræði kynþáttahyggju
(Mullings, 2005).

Samtíminn og kynþáttahyggja
Eftir seinni heimsstyrjöldina kom bakslag í hugmyndafræði kynþáttahyggju í Evrópu
samhliða fordæmingu alþjóðasamfélagsins á þeim voðaverkum sem framin voru í nafni
hennar og í dag má finna ályktanir og alþjóðlegar samþykktir sem kveða á um bann
við mismunun á kynþáttum bæði hér á landi og erlendis. Í kjölfar aukinnar þekkingar
á erfðamengi manneskjunnar hafa fræðimenn einnig bent á að hugtakið kynþáttur
hefur í raun ekkert vísindalegt gildi sem flokkunartæki.2 Kynþáttahyggja er því fyrst og
fremst áhrifamikil félagsleg flokkun sem varð til á ákveðnum sögulegum tíma og rúmi.
Hugtakið hefur þannig haldið áfram að vera áhrifamikið tæki félagslegrar mismununar
og hluti af skilningi margra á umheiminum. Kynþáttahyggja hefur jafnframt látið á sér
kræla á margvíslegan annan hátt og má sjá, eins og Paul Gilroy (2000) og fleiri benda
2

Ályktun Sameinuðu þjóðanna um kynþáttahyggju frá árinu 1952 lagði áherslu á að hugmyndin um
kynþátt sé félagslega sköpuð aðgreining sem hefur lítið sem ekkert gildi sem líffræðileg flokkun. Hún
var að stórum hluta skrifuð af Ashley Montagu, nemanda og samstarfsmanni mannfræðingsins Franz
Boas, sem hafði áratugina á undan ötullega barist gegn kynþáttahyggju í Bandaríkjunum (Shanklin,
1998).
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á, birtingarmyndir kynþáttafordóma í sívaxandi mæli undir hlutlausari formerkjum
menningarmismununar eða trúarbragða. Hugtakið menning er notað eins og hugtakið
kynþáttur var áður, þ.e. tilvísun í menningu er talin útskýra slæma stöðu ákveðinna
hópa eða stig vanþróunar. Heimspekingurinn Etienne Balibar (1991) notar, ásamt
öðrum, hugtakið „ný kynþáttahyggja“ (neo-racism) til að ná utan um vaxandi áherslu
á menningu sem útskýringu á hegðun og eðli einstaklinga. Menningarhugtakið, í því
samhengi, felur í sér nauðhyggju þar sem litið er á einstaklinga sem viljalaus viðföng
menningar. Áherslan á nýja kynþáttahyggju gerir stundum erfitt fyrir að afmarka hvenær
er um kynþáttahyggju að ræða og hvenær um aðra fordóma byggða á trúarbrögðum eða
þjóðernislegum uppruna (sj í Rattansi, 2007)
Að sumu leyti má einnig segja að ekki sé rétt að tala um „ nýja“ kynþáttahyggju
því sögulega séð hefur kynþáttahyggja alltaf falið í sér sterka samtengingu líffræðilegs
og menningarlegs atgervis. Hugtakið kynþáttur hefur aldrei snúið eingöngu að
líffræðilegum einkennum. Eins og mannfræðingurinn George W. Stocking (1968) gerir
grein fyrir í rannsóknum sínum á hlutverki kynþáttahyggju í sögu mannfræðinnar á 19.
öld, var litið svo á að húðlitur gæfi ákveðnar vísbendingar um menningu. Dregin voru
upp gróf tengsl á milli líkamlegs útlits og andlegs atgervis einstaklinga og yfirgripsmiklar
alhæfingar byggðar á þeim. Í kjölfar 11. september 2001 hafa fordómar í garð múslima
almennt farið vaxandi og í því samhengi má velta fyrir sér á hvern hátt við afmörkum
fordóma vegna trúarbragða eða kynþátta. Hvað eru kynþáttafordómar og hvað eru ekki
kynþáttafordómar
Umræða Matti Bunzl (2005) um íslamsfælni (Islamphobia) og fordóma í garð Gyðinga
er áhugaverð í þessu samhengi. Umfjöllun Bunzl dregur fram mikilvægi þess að muna
sögulegan fjölbreytileika fordóma gagnvart ákveðnum hópum. Hann tekur fordóma í
garð Gyðinga sem dæmi og bendir á að í Evrópu öðluðust slíkir fordómar nýtt líf með
tilkomu kynþáttahyggju á 19. öld þar sem Gyðingar voru taldir ógna því sem talið var
líffræðilegur hreinleiki þjóðríkjanna. Í samtímanum eru slíkir fordómar í garð Gyðinga
enn við lýði í Evrópu og einnig eru vaxandi fordómar í þeirra garð úr röðum múslima
sem eru innflytjendur í Evrópu. Bunzl bendir á þá þversögn að Gyðingar séu í augum
þessa hóps hluti af evrópsku valdi sem staðsetji múslima á jaðrinum og beri jafnframt
ábyrgð á áþján Palestínumanna. Ísrael, segir Bunzl, er í raun talið hluti af valdi Evrópu
og þannig hluti af af útþenslustefnu nýlenduríkja fyrri ára Fordómar í garð Gyðinga
eru því margþættari en áður eftir því hvaða hópar tjá fordómana og jafnframt er um að
ræða ólíka sýn á stöðu þeirra sem Evrópubúa
Bunzl (2005) bendir á að oftast lítur íslamsfælni að atriðum sem tengjast hugmyndum
um siðmenningu, þ.e. að heimssýn múslima sé óæðri og ósamrýmanleg vestrænum
gildum, frekar en að kynþáttum. Umræðan um múslima felur oft í sér staðhæfingar um
að „þeir“ séu andsnúnir gildum Evrópu og samrýmist því ekki evrópskri menningu.
Hér má undirstrika frekar hvernig umræða í samtímanum snýr oft ekki beint að því að
minnast á „kynþætti“ heldur er einmitt falin í umræðu um siðmenningu eða menningu.
Umræða Bunzl minnir á mikilvægi þess að skoða ákveðnar birtingarmyndir fordóma, í
þessu tilfelli hvernig fordómar í garð múslima og Gyðinga taka á sig ólíkar myndir og
beinast að ólíkum þáttum.
Þó umræða um múslima vísi almennt ekki til kynþáttar sem slíks má þó oft sjá
staðalmyndir sem tengjast útliti þeirra, eins og ímynd „hryðjuverkamannsins“ ber með
sér, en oftast er um að ræða karlmann með ákveðin útlitseinkenni sem talin eru einkenna
araba, svo sem dökkt hár og langt mjótt nef. Ef við lítum á yfirlýsingar um villimennsku
múslima, sem hefur mátt greina hér á landi og alþjóðlega, þar sem brugðið er upp mynd
af múslimum sem heild sem blóðþyrstum, hálfsturluðum villimönnum með vefjarhött,
er erfitt að ýta þeirri hugmynd alveg frá sér að hér séu kynþáttafordómar að verki. Ali
Rattansi (2007) bendir einmitt á að áður fyrr mátti oft heyra þá skýringu að Gyðingar
hafi sjálfir kallað yfir sig fordóma vegna þeirrar áherslu að halda sig út af fyrir sig. Í dag
má heyra svipaðar raddir, þá sérstaklega varðandi múslima, en oft er því haldið fram að
þeir verði fyrir fordómum vegna þess að þeir neita að aðlagast ráðandi samfélagi
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Á síðastliðnum árum hafa fræðimenn lagt áherslu á mikilvægi þess að skoða ekki
eingöngu kynþáttafordóma út frá hugmyndum um fólk með dökkan litarhátt heldur
hvernig kynþáttafordómar byggja ekki síður á hugmyndinni um „hvítan“ litarhátt
(Hartigan, 1997). Slíkar fræðilegar nálganir draga skýrar fram kynþáttahyggju sem
fyrirbæri sem hefur að gera með mótun sjálfsmynda, þá ekki eingöngu hvað varðar
„hina“ heldur einnig „okkur“

Ísland, Evrópa og kynþáttafordómar
Í rannsóknum á „hvítleika“ hefur verið lögð aukin áhersla á að skoða á dýpri hátt
merkingu kynþáttahyggju í evrópsku samhengi, en margar mikilvægar rannsóknir á
kynþáttahyggju hafa sprottið úr bandarískum veruleika (Essed og Trienekens, 2008;
Garner, 2006). Í því samhengi hefur verið bent á að hugmyndin um að vera „hvítur“ fær
ekki nauðsynlega merkingu í Evrópu út frá tvíhyggju módeli einstaklinga sem „hvítra“
eða „svartra“ á sama hátt og í Bandaríkjunum þar sem sögulegt sjónarsvið er allt annað
(Essed og Trienekens, 2008). Hér er mikilvægt að hafa í huga að tengsl þjóða innan
Evrópu við nýlendur voru margbreytileg og því verður að huga að sérstakri sögu ólíkra
svæða Evrópu og landa þar sem sumar þjóðirnar voru stórtækar í nýlendukapphlaupi
en aðrar með veikari stöðu innan Evrópu. Slík áhersla má þó ekki gera lítið úr því
að þrátt fyrir að ákveðnar þjóðir áttu ekki nýlendur, gátu íbúar þeirra verið tengdir
nýlenduverkefninu á annan hátt, eins og í Noregi þar sem Norðmenn áttu mikilvæga
viðskiptahagsmuni í Afríku (Kjerland og Rio, 2009). Einnig gátu þjóðir sem ekki áttu
sjálfar nýlendur tekið fullan þátt í kynþáttafordómum og stutt á margvíslegan hátt við
nýlendustefnu valdameiri Evrópuþjóða (Kristín Loftsdóttir, 2004).
Norski mannfræðingurinn Marianne Gullestad (2005) telur að til að skilja hugmyndir
um kynþáttahyggju í Noregi verði að draga inn í aðra þætti samsömunar og aðgreiningar
sem hafa ekki alltaf skýr tengsl við kynþáttahyggju. Þessi áhersla hennar beinir óbeint
sjónum að leið til að dýpka betur rannsóknir á kynþáttahyggju í evrópsku samhengi með
því að nýta sér feminískt sjónarhorn á skörun þar sem lögð er áhersla á að skoða skörun
ólíkra sjálfsmynda. Í feminísku sjónarhorni snýr þessi áhersla að mikilvægi þess að fjalla
ekki um kyn án þess að taka tillit til annarra breyta svo sem litarhafts, kynhneigðar,
trúarbragða eða stéttarstöðu. Slík áhersla dregur sjálfkrafa fram mikilvægi þess að líta
á kynþáttahyggju út frá staðbundnu sjónarhorni – áhersla sem hefur mannfræðinni
lengi verið mikilvæg – samhliða því að leggja áherslu á sameiginlega þætti í hnattrænara
samhengi
Hugtakið skörun er gjarnan eignað lögfræðiprófessornum Kimberlé Crenshaw
(Crenshaw, 1994; Valentine, 2007), en þó ber að hafa í huga að löngu fyrr mátti sjá vísi
að slíkum hugmyndum í gagnrýni kvenna úr jaðarhópum innan kvennahreyfinga, að
barátta fyrir jafnrétti kynjanna tæki ekki nægilega mikið mið af kúgun kvenna vegna
litarháttar (Johnson-Odim, 1998). Hugtakið skörun náði strax miklum vinsældum innan
fræðiheimsins sem má líklega útskýra með því að það vísar til viðfangsefnis sem var
lengi búið að vera í umræðunni í feminískum kenningum (Phoenix og Pattynama, 2006).
Eins og Nira Yuval Davis (2006) bendir á er mikilvægt, hvað varðar skörun, að skoða
hvernig ákveðnar víddir sjálfsmynda eru mikilvægari en aðrar í tilteknu menningarlegu
og sögulegu samhengi. Slík áhersla verður þannig að taka mið af því hvernig félagslegar
orðræður móta og aðgreina einstaklinga í ákveðna flokka sem og að ríkisvaldið tekur
mið af ákveðnum þáttum sjálfsmynda (subjectivities) samhliða og það útlokar aðra þætti
(Roseberry, 1994). Með áherslu á skörun má jafnframt segja að tenging hugtaksins
kynþáttur við önnur hugtök svo sem ‘menning’ verða skýrari. Sem slíkt varpar notkun
á skörun skýrara ljósi á þætti kynþáttahyggju sem fræðimenn hafa verið að tala um í
töluverðan tíma svo sem tengsl hugmyndarinnar um ‘nútíma’ við kynþáttahyggju og
hugmynda um ‘menningu’
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Í rannsóknum mínum á kynþáttahyggju í íslensku samhengi hef ég tekið viðtöl við
fólk af afrískum uppruna sem hefur búið á Íslandi til lengri eða skemmri tíma. Ég
spyr þar sérstaklega út í kynþáttafordóma á Íslandi og leitast eftir að kalla fram þeirra
upplifun og túlkun á hvað kynþáttafordómar þýða hér á landi. Í flestum tilfellum þegar
ég spyr hvort einstaklingar hafi orðið fyrir kynþáttafordómum þá byrjar fólk á að tala
um fordóma sem það verður fyrir sem útlendingar Eins og aðrar rannsóknir hafa
sýnt (t.d. Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir, 2007;
Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006) er tungumálið mikilvægt
mál fyrir flesta af erlendum uppruna og margir leggja þunga áherslu á mikilvægi þess
að læra það. Í nokkrum viðtölum mínum er talað um tungumálið sem tæki til útlokunar
á vinnumarkaðnum, þá sérstaklega eftir efnahagshrunið árið 2008. Einnig er lögð
áhersla á mismunun sem það telur sig verða fyrir á vinnumarkaðnum sem útlendingar,
svo sem að fá lægri laun en Íslendingar fyrir sömu störf, og að það sé gengið fram
hjá því við stöðuveitingar. Eins og Marianne, einn viðmælandi minn, orðaði það þá
hafa aðilar vinnumarkaðarins vanist því að „útlendingar segja já við öllu.“ Mismunun
á vinnumarkaði hefur komið fram í öðrum rannsóknum (t.d. Guðbjört Guðjónsdóttir
og Kristín Loftsdóttir, 2009) Þegar einstaklingar eru spurðir nánar út í kynþáttahyggju
segja flestir að hér sé vissulega kynþáttahyggja en gera jafnframt nokkuð lítið úr henni.
Flestir hafa þó – þegar spurðir enn nánar - sögur af tilvikum sem þeir hafa orðið fyrir
svo sem að vera kallaðir niðrandi nöfnum. Í mörgum tilfellum í viðtölunum getur þó
verið ómögulegt að aðgreina hvenær um er að ræða kynþáttafordóma og hvenær um að
ræða almenna útlendingafordóma. Viðmælandi minn, Daniel, sveiflast til dæmis á milli
þess að fjalla um útlendingahatur og kynþáttafordóma:
Ég mundi ekki segja að það væri meirihlutinn en hér er fólk sem eru rasistar...já,
það er útlendingahatur hér. Ég held að við verðum að aðskilja þetta þó því rasismi
er eitt og útlendingahatur er annað, þannig að í flestum tilfellum snýr þetta ekki að
litarhætti [...] Ég held að þetta sé frekar útlendingahatur (xenophobic).

Síðar í viðtalinu tekur Daniel samt dæmi sem snúa beint að fordómum út frá litarhætti
sem stangast nokkuð á við það sem hann segir hér Þegar ég ræði við annan viðmælanda,
William, um kynþáttafordóma tengir hann inn á umræðu um stéttarmun: „Þú finnur
það skýrt frá Útlendingastofnun að þú ert öðruvísi, þú ert einhver, vegna þess hvaðan
þú kemur, þú ert af annarri stétt.“ Hér er William að nota tilvísun í stétt sem leið til að
vísa til bágrar stöðu útlendinga almennt á Íslandi en í framhaldinu fer hann að tala um
kynþáttafordóma í öðrum löndum gagnvart þeim sem eru skilgreindir sem svartir, sem
aftur endurspeglar hvernig stokkið er á milli umræðu um kynþáttafordóma byggða á
litarhætti og umræðu um stöðu útlendinga almennt.
Ég spurði viðmælendur mínar einnig um endurútgáfu bókarinnar Tíu litlir
Negrastrákar árið 2008 og hvort þeim fyndist hún endurspegla kynþáttafordóma
(sjá í Kristín Loftsdóttir, 2011, í prentun). Sumir þekktu bókina ágætlega en aðrir
ekki, sem endurspeglar líklega að hluta til mun á þeim tíma sem viðmælendur mínir
höfðu búið á Íslandi. Allir voru þó fyllilega sammála um það að bókin einkenndist
af kynþáttafordómum og margir virtust undrandi á að hún hefði verið endurútgefin.
Í flestum tilfellum fannst mér fólk eiga nokkuð erfitt með að útskýra endurútgáfu
bókarinnar þegar ég spurði þau út í hana, eins og því sjálfu fyndist hún stangast nokkuð
á við fyrri umræður þess um að það væru litlir kynþáttafordómar á Íslandi. Hér þarf
vissulega að hafa í huga að kynþáttahyggja er viðkvæmt málefni og má í því ljósi telja að
mögulega hafi viðmælendurnir verið hikandi að ræða slíkt við mig. Þó ber að hafa í huga
að flestir áttu mjög auðvelt með að tala um kynþáttafordóma sem þeir höfðu orðið fyrir
í öðrum löndum og jafnframt gagnrýndu þeir íslenskt samfélag óhikað í öllum tilfellum
Punktur minn hér er að undirstrika að í íslensku samhengi virðast almennir fordómar
í garð útlendinga oft vera samofnir kynþáttafordómum á þann hátt að ómögulegt getur
verið að segja hvað er hvað. Kynþáttafordóma er því erfitt að skilja án þess að taka mið
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af þjóðernishyggju og öðrum þáttum sem tengjast auknum fjölda fólks af erlendum
uppruna á Íslandi. Þrátt fyrir að ég hafi sérstaklega fjallað hér um kynþáttafordóma út
frá litarhætti má benda á að ljóst er að kynþáttafordómar í íslensku samhengi eru einnig
samofnir hugmyndum um menningu eins og fordómar sem beinast að fólki frá AusturEvrópu sýna, og jafnframt fordómar í garð múslima (sjá í Kristín Loftsdóttir, 2011).
Ljóst er einnig að þörf er á að skoða kynþáttafordóma mun betur í íslensku
samhengi. Íslensk lög banna kynþáttafordóma eins og kemur meðal annars fram í
Stjórnarskrá Íslands 33/1944 þar sem sagt er í 65. grein að allir skulu jafnir fyrir lögum
og er þar sérstaklega tilgreint óháð kynþætti og litarhætti (Stjórnarskrá lýðveldisins
Íslands nr.33/144). Í skýrslu um hatursglæpi sem gefinn var út af Ríkislögreglustjóra
árið 2008 kemur fram að ekki er til heildstæður lagabálkur yfir brot sem snúa að
kynþáttafordómum, heldur eru lagagreinar á nokkrum stöðum innan hegningarlaga.
Bent er á að ákvæði í hegningarlögum gr. 180 og 233a nái yfir mismun, m.a. vegna
litarháttar. Grein 233a vísar til þess að hver sá sem með „háði, rógi, smánun eða á
annan hátt“ ræðst á annan vegna m.a. kynþáttar eða litarháttar sæti sektum eða fangelsi.
Grein 180 vísar hins vegar á að það varði við sektir eða fangelsi að neita manneskju
um vörur eða þjónustu vegna m.a. litarháttar og kynþáttar. Einnig bannar gr. 125 að
trúarbrögð séu smánuð (Ríkislögreglustjóri, 2008). Samkvæmt upplýsingum í skýrslunni
og frá Ríkislögregluembættinu er ekkert dæmi um brot við 180 sem hefur verið skráð
og eingöngu 13 vegna brots 233a. Af þeim áttu 7 sér stað árið 2006 og ekkert 2009. Í
skýrslu Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum (ECRI) er að sama skapi lögð áhersla
á mikilvægi þess að skoða ástæður þess að fórnarlömb láta ekki vita af slíkum brotum
(ECRI, 2007). Skýrsla Ríkslögreglustjóra endurspeglar einnig slíkar áhyggjur með því að
benda á að mjög takmarkaðar upplýsingar séu um hatursglæpi á Íslandi og sé full ástæða
að áætla að staðan sé verri en opinberar tölur segja.

Lokaorð
Umfjöllun mín hér hefur beinst að kynþáttahyggju í fortíð og nútíð og mikilvægi þess að
skoða kynþáttahyggju frá staðbundnu og alþjóðlegu samhengi. Með því að draga fram
ákveðna þætti í sögulegri „þróun“ kynþáttahyggju má augljóslega sjá hversu margflókið
fyrirbæri hún er. Í því ljósi tel ég að hugtakið skörun sé sérlega mikilvægt til að draga
betur fram flókið hlutverk og birtingarmyndir hugtaksins kynþáttahyggja. Hér er þó
augljóslega þörf á því að kafa dýpra ofan í noktun hugtaksins heldur en gert hefur verið
hér. Umræða mín reynir að sýna fram á að í staðinn fyrir að reyna alltaf að einangra
kynþáttafordóma frá öðrum fordómum og beina sjónum að þeim eingöngu, getur verið
mikilvægt að draga fram tengingu við aðra fordóma og afmörkun sjálfsmynda. Jafnframt
er ákveðið ósamræmi í orðum viðmælenda, sem dregur fram með mjög skýrum hætti
hversu erfitt er í raunverulegum aðstæðum að flokka niður í sömu kassa og við reynum
að gera í fræðilegum greiningum.
Á sama tíma og viðtöl við viðmælendur mína endurspegla að fyrir þeim eru
kynþáttafordómar enn sem komið er ekki stórt vandamál í íslensku samfélagi og oft
sé erfitt að aðgreina þá frá almennum fordómum í garð útlendinga er þó ljóst að
kynþáttafordómar eru hér til staðar. Undirstrika má að samhliða og við reynum bæði að
dýpka skilning á eðli kynþáttafordóma og hlutverk þeirra í margflóknum veruleika eins
og fyrr var sagt, þarf jafnframt að leggja áherslu á að þegar slík brot eiga sér stað sem
lög ná yfir í íslensku réttarkerfi, þá séu þau gerð sýnilegri.
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Er leikskólinn sólkerfi, reikistjarna eða tungl?
Eftirnýlenduvæðing leikskólahugmyndafræðinnar
Kristín Dýrfjörð

Eftirnýlenduvæðing hugarfars er viðfangsefni sem fleiri og fleiri hafa velt upp.
Eftirnýlenduvæðing felur í sér að tiltekinn hugarheimur smitar eða tekur yfir annan.
Þetta getur gerst smám saman og sá sem fyrir verður er ekki endilega meðvitaður um
það sem er að gerast. Má sem dæmi benda á uppgang nýfrjálshyggjunar og skilgetins
afkvæmis hennar, markaðshyggjunnar hérlendis (Páll Skúlason, 2008). Hin síðari ár hafa
kenningar um eftirnýlenduvæðingu verið notaðar þegar áhrif hugmyndafræði eins og
nýfrjálshyggjunnar eru skoðuð. Með eftirnýlenduhyggju er vísað til þess tíma í sögunni
þegar sum ríki voru nýlendur annarra. Komið var fram við íbúa nýlendanna eins og óvita
og sem leiddi að hluta til þess að sjálfsmynd þeirra mótaðist af viðhorfi herraríkisins.
Ríki eru fæst í dag nýlendur annarra, en í stað þess eru uppi hugmyndafræðilegar
lendur. Með hugmyndafræðilegum lendum er átt við að tiltekin hugmyndafræði nær
þeirri stöðu að verða ráðandi, hún setur þá sem fyrir eru út á jaðarinn og verður hin
nýja miðja (Canella og Viruru, 2004; Viruru, 2005). Viruru (2005) bendir sérstaklega á
mikilvægi þess að beita eftirnýlenduhugmyndum í rannsóknum innan leikskólafræða
meðfram öðrum aðferðum. Eftirnýlenduhugmyndir gera rannsakendum mögulegt að
greina hvernig hugmyndir og aðferðir hafa smeygt sér inn og náð ráðandi stöðu.
Ég er í þeirri stöðu að hafa verið þátttakandi á sviði leikskólans í yfir aldarfjórðung.
Ég hef átt sæti í ýmsum nefndum og ráðum Félags leikskólakennara, komið að því að
semja síðustu tvær námskrár, átt þátt í að móta og skrifa fyrstu leikskólastefnu Félags
leikskólakennara og svo mætti lengi telja. Því er ómögulegt fyrir mig að aðskilja persónu
mína greininni - um sumt er ég hreinlega heimildarmaður. Þess vegna vel ég, þegar ég
skrifa um eigin reynslu og viðhorf, að gera það í fyrstu persónu. Ég vel að fara á milli
starfsheitanna fóstra og leikskólakennari eftir því hvort starfsheitið var í gildi á þeim
tíma sem ég skrifa um.

Hvað er svarthol?
Í greininni verður leitast við að skilja hvernig einn hugmyndaheimur hefur áhrif, bæði
meðvitað og ómeðvitað, á annan. Hvernig það að staðla hugtakaskilning getur leitt
til hugmyndafræðilegrar og jafnvel verklegrar fátæktar. Innan stjörnufræðinnar er til
fyrirbæri sem nefnist svarthol. Svarthol er skilgreint:
Stjarna sem fellur saman undan eigin massa. Kjarninn fellur saman þangað til
hann er orðinn geysilega þéttur og allur massinn er saman kominn á örlitlu svæði.
Umhverfis það er þyngdarsviðið svo sterkt að ekkert sleppur í burtu, ekki einu
sinni ljós (Tryggvi Þorgeirsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000).

Galdur svartholsins liggur því í geipimiklu þyngdarsviði, það er eins og ofursegull sem
gleypir allt sem kemst í tæri við hann. Mín tilgáta er að hugmyndafræði og vinnubrögð
grunnskólans sé eins og slíkur ofursegull sem dregur þá sem nærri eru inn í þyngdarsvið
sitt. Leikskólafræðin eru til þess að gera nýleg fræði þó þau byggi á gömlum merg. Í
samfélaginu hefur grunnskólinn löngum notið meiri virðingar og skilnings en leikskólinn,
notið samfélagsviðurkenningar sem leikskólakennurum hefur þótt eftirsóknarverð. Með
því að rekja sögu og baráttu leikskólakennara er ætlunin að gera tilraun til að svara hvort
leikskólinn sé í hættu að sogast inn í svarthol, verði í framtíðinni fylgitungl, eða hvort
hann sé í raun sjálfstæð pláneta í sólkerfi skólasamfélagsins.
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Undanfarnar vikur og mánuði hefur átt sér stað mikil og um margt gagnleg umræða
um málefni leikskólans. Á nokkrum árum hefur landslag hans breyst. Skipulag og
sérhæfing hefur aukist og ein birtingarmyndin er orðræða leikskólans. Sem dæmi hefur
„frjáls“ leikur vikið að hluta fyrir skipulögðum stundum, örlað hefur á hugtakinu
kennslufræðilegur leikur, barnaheimilin orðið leikskólar og svo skólar, í stað þess að
ræða um börn er rætt um nemendur og dagskipulag jafnvel að stundaskrám. Starfsheitið
breyttist, fóstrur urðu að leikskólakennurum sem síðar hefur styst í kennara og svo
framvegis. Er eitthvað að þeirri mynd sem hér er dregin upp? Er hún ekki ósköp eðlileg
og í takt við hugmyndir fólks um leikskólann sem fyrsta skólastigið? Er þetta ekki rökrétt
framhald þess að menntun leik- og grunnskólakennara eru að hluta sama menntunin
og stéttarfélagið hið sama? Auðvitað er hægt að velta því fyrir sér hvort hér sé um
raunverulega eftirnýlenduhyggju að ræða, eða hvort að áhrifin séu „eðlileg þróun“
skólastarfs. Til að geta greint þar á milli tel ég mikilvægt að leikskólafólk rýni í söguna,
athafnir og áhrif þeirra á leikskólastarfið, og velji til þess leikskólapólitískt sjónarhorn.

Málið mótar starfið
Innan leikskólafræðanna hefur fólk verið upptekið af mótun starfsins í gegnum málið.
Það var ekki að ástæðulausu að leikskólakennarar lögðust eftir því að fá bæði starfsheiti
sínu og samnefnara fyrir vinnustaðinn breytt. Þegar menntun leikskólakennara hófst
hér 1946 varð fóstruheitið fyrir valinu, en það hafði áður verið notað um þær stúlkur
sem unnu við smábarnauppeldi. Fóstruheitið varð ofan á þrátt fyrir að Valborg
Sigurðardóttir (1998) hafi óbeint lagt til að starfsheitið leikskólakennari væri tekið upp.
Þegar saga Fósturskóla Íslands er lesin má oft sjá rætt um „fagmenntaðar“ fóstrur,
sem gefur til kynna þau vandamál sem fólust í að nota fóstruheitið, enda heitið eldra
í málinu en menntunin. Steingrímur Arason skrifar t.d 1948 um nauðsyn þess að
mennta fóstrur til þess að þær héldust við í starfi, „þegar búið var að gera stúlkurnar
að fyrirmyndafóstrum, hurfu þær oftast frá starfinu“ (í Davíð Ólafsson, 2000, bls.
20). Kannski að upprunalega ástæða þess að fóstruheitið varð fyrir valinu hafi verið
tilvísun til fornra texta. Það að senda börn í fóstur eða að börn voru fóstruð annars
staðar en heima var alþekkt. Fóstruheitið minnti líka á það að hlutverkið væri að vera
staðgengill móður en slík viðhorf hafa löngum fylgt starfinu. Dæmi um það er viðtal
við nokkra nýútskrifaðar fóstrur í Morgunblaðinu 1967. Þar segir ein þeirra að „að
starf fóstrunnar sé að vera sem móðir fyrir börnin — koma þeim í móðurstað, þegar
móðirin er víðsfjarri“ („Að vera börnunum sem móðir“, 1967). Fóstrustarfsheitið hafði
því beina tilvísun til hefðbundins kynhlutverks. Þegar Fósturfélag Íslands varð 40 ára
fékk það gjöf frá þáverandi menntamálaráðherra, Svavari Gestssyni; styttuna Ung móðir
eftir Einar Jónsson - en hún er af konu að gefa barni brjóst. Stytta, sem er í raun
táknmynd þess sem fóstrur töldu sig ekki vera, og ímynd sem þær vildu fjarlægjast.
Styttan er fulltrúi þeirrar rómantísku sýnar sem löngum hefur fylgt uppeldi ungra barna,
að þau séu varnarlaus og það sé hinna fullorðnu að bæði verja þau og samtímis að móta
þau. Þannig nærir fóstran barnið samtímis því að skapa rétt umhverfi og skilyrði sem
leiði til þess að barnið þroskist. Hér er byggt á hugmyndum frá bæði Rousseu og Fröbel.
Báðir notuðu þeir garða sem líkingamál þegar þeir ræddu um uppeldi barna. Að fóstrur
yrki börn varð lífseigt viðhorf – ekki bara á Íslandi, heldur víðar um hinn vestræna
heim. Það þarf ekki annað en að líta til þeirra hugtaka sem notuð eru um leikskóla,
kindergarten, börnehave. Meira að segja var hérlendis rætt um barnagarða, svo dæmi séu
nefnd. John Dewey er á meðal hinna fyrstu til að gagnrýna líkingamálið. Hann innleiddi
hugtakið preschool, eða forskóli. Þess ber þó að geta að jafnframt því sem hann vildi breyta
menntun ungra barna vildi hann líka gjörbylta skólakerfinu. Þannig að forskóli hans átti
ekki að verða forskólun eða beinn undirbúningur fyrir hinn hefðbundna grunnskóla.
Hann hafði ekki mikla trú á skólum sem ekki tækju breytingum og sem ekki væri í
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tengslum við veruleikann utan skólans. Að hans mati á skóli að vera hluti af samfélaginu
og endurspegla það besta á hverjum tíma. Því miður þróaði hann grunnskólahugmyndir
sínar ekki eins vel og leikskólahugmyndirnar, en hugmyndafræði hans hefur þó haft
gríðarleg áhrif á hugmyndir manna um lýðræðislega skóla sem byggja á því að virkja
hugsun og reynslu barna og ungmenna.
Með hugtakinu forskóli og forskólakennari var sleginn nýr strengur í hugtakaflóru
þeirra sem sinntu menntun yngstu borgaranna. Á Íslandi greiddu fóstrur t.d. atkvæði
um hvort þær ættu að taka upp hugtakið forskólakennari. Því var hafnað oftar en einu
sinni. Það var ekki fyrr en með lögum um leikskóla árið 1991, þegar forstöðumenn
fengu starfsheitið leikskólastjóri og stofnanirnar fengu starfsheitið leikskólar, að fóstrur
samþykktu nýtt starfsheiti, leikskólakennari, en það gerðu þær með atkvæðagreiðslu
1994 (Davíð Ólafsson, 2000).
Hins vegar hefur lengi verið ljóst að þrátt fyrir að hafna forskólakennaraheitinu
hafa fóstrur litið á sig sem kennarastétt. Til dæmis sóttust þær eftir að verða aðilar
að Kennarasambandi Íslands við stofnun þess 1977 en var hafnað vegna mótmæla
Sambands íslenskra barnakennara (Davíð Ólafsson, 2000). Á Norðurlöndunum var
hugtakið forskólakennari víða notað og hafði það sín áhrif hér. Svo dæmi sé tekið þá
var nefndin, sem vann að frumvarpi til laga um leikskóla, nefnd forskólanefnd og átti
samkvæmt því sem fram kom í ræðu þáverandi menntamálaráðherra Svavars Gestssonar;
„að skapa ramma um nýtt skólastig, forskólastig, fyrir börn undir skólaskyldualdri“
(Svavar Gestsson, 1990-1991). Leikskólakennarar í nefnd menntamálaráðuneytisins um
frumvarpið börðust fyrir samheitinu leikskóli, með tilvísun til þess að þar færi fram
menntun í gegnum leik og varð það ofan á (Svandís Skúladóttir, 2010).
Af ofangreindu má vera ljóst að leikskólakennarar hafa lengi velt fyrir sér hugtökum
og áhrifum þeirra. Fyrst eftir að leikskólakennarar lögðu niður fóstruheitið og tóku
upp leikskólakennaraheitið héldu fjölmiðlafólk og almenningur iðulega áfram að tala
um fóstrur í opinberri umræðu. Margir leikskólakennarar notuðu hvert tækifæri til að
gera athugsemdir við slíkt, og fékk stéttin gjarnan að heyra að hún væri ofurviðkvæm
- þetta skipti ekki máli. Sama má að hluta til segja um leikskólaheitið, þrátt fyrir að
„dagheimilistalið“ hafi ekki verið jafn lífseigt og hugtakið fóstra. Það hversu hart
leikskólakennarar börðust fyrir breytingu á starfsheiti og heiti stofnana bendir til þess
að þeir hafi vel gert sér grein fyrir áhrifum þess á ímynd og viðhorf til viðkomandi
stofnana í samfélaginu.

Amma dreki
Fóstrur voru sannfærðar um að með breyttri hugtakanotkun og hugsun hjá þeim sjálfum
tækist að sveigja hugmyndir fólks frá því annarsvegar að álíta fóstrur einhvers konar
staðgengla mæðra yfir til þess að vera kennarar. Hinsvegar frá því að líta á leikskólana
sem heimili að heiman, til þess að vera staður sem menntun á sér stað. Í tengslum við
stofnun stéttarfélags fóstra leiddi nýkjörinn formaður þess, Selma Dóra Þorsteinsdóttir,
fundarherferð um landið sem bar heitið Amma dreki veturinn 1990 -1991. Amma
dreki er tilvísun til bókar Guðrúnar Helgadóttur um Jón Odd og Jón Bjarna, en amman
í bókinni talar einmitt fyrir menntun kvenna, sjálfstæði þeirra og fagmennsku. Amma
dreka herferðin byggðist á því að styrkja fagmennsku og ímynd fóstrustéttarinnar.
Markmið herferðarinnar var: „Að efla stéttarímynd hverrar einustu fóstru og að fá
fóstrur til að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni í þjóðfélaginu“ (Unnur Jónsdóttir, 1990
bls, 15). Til að stéttin öðlist virðingu yrðu fóstrur að bera virðingu fyrir sér og temja sér
ýmislegt sem einkenndi fagstéttir. Meðal þess eru siðareglur (sem hún setti sér fljótlega
eftir stofnun stéttarfélagins, eða árið 1993), og það að starf fóstru væri hennar aðalstarf
og að hver fóstra yrði að vera skuldbundin starfi sínu og stétt. Í kjölfarið sköpuðust
miklar umræður. Þær fóstrur sem störfuðu hálfan daginn fannst t.d. að sér vegið og
töldu sig ekki minni fagmenn en hinar.
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Uppeldisáætlun eða aðalnámskrá
Árið 1985 setti menntamálaráðuneytið leikskólum sína fyrstu námskrá, Uppeldisáætlun
fyrir leikskóla. Áætluninni var ætlað að vera leiðarvísir um starfshætti og áherslur
leikskólans. Árið 1997 ákvað menntamálaráðuneytið að láta endurskoða gildandi
uppeldisáætlun. Ég var ein þeirra sem ráðin var til þess. Meðal þeirra nýjunga sem lagðar
voru til var að leggja niður nafnið Uppeldisáætlun fyrir leikskóla og ræða þess í stað um
Aðalnámskrá leikskóla. Jafnframt var lagt til að í stað þess að ræða um vetrarskipulag og
hugmyndafræðilegan grundvöll skyldi hugtakið skólanámskrá tekið upp. Breytingin var
líka í takt við greinargerð með frumvarpi til laga um leikskóla en þar segir í athugasemd
við 13. grein, sem fjallar um setningu uppeldisáætlunar fyrir leikskóla, að hún sé: „nokkurs
konar námskrár leikskóla sem myndi eins konar umgjörð um starfið eða sveigjanlegan
starfsramma“ (Þingskjal 599, 1990-1991). Um það leyti sem verið var að leggja lokahönd
á gerð Aðalnámskrár fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) höfðu nokkrir aðilar,
þar á meðal Valborg Sigurðardóttir, fyrrverandi skólastjóri Fósturskóla Íslands og
aðalhöfundur gildandi Uppeldisáætlunar fyrir leikskóla, áhyggjur af því að með því að taka
upp heitið aðalnámskrá væri ákveðin hætta á að vinnubrögð leikskólans tækju mót af
vinnubrögðum grunnskólans sem leiddi af sér að strokað væri yfir sérstöðu hans. Sjálf
taldi ég litla hættu á því; ímynd leikskólans, sérstaða hans og sjálfsmynd stéttarinnar
væri of sterk til þess að það gerðist. Stéttin var á þeim tíma nýbúin að slást hatrammri
baráttu fyrir tilveru sinni og ætlaði ég að þar ríkti rík stéttarvitund og stolt. Hins vegar
taldi ég að með því að taka námskrárhugtakið í þjónustu leikskólans opnaðist í leiðinni
víðfeðmur heimur námskrárfræða sem fram að því hafði verið leikskólakennurum að
einhverju leyti lokaður, eða þeir valið að tileinka sér hann ekki. Á þessum tíma kenndi
ég námskrárfræði fyrir leikskóla við Háskólann á Akureyri. Fannst mér sérstakt að þýða
hugtakið curriculum á tvo vegu eftir því hvort um leik- eða grunnskóla var að ræða eins
og tíðkast hafði.
Um svipað leyti og vinna við aðalnámskrána stóð sem hæst, hófst umræða um
sameiningu Félags leikskólakennara við Kennarasamband Íslands. Félag leikskólakennara
setti á stofn nefnd og meirihluti hennar skilaði áliti þar sem sameining var lögð til.
Ég skilaði minnihlutaáliti þar sem ég varaði við ákveðnum hættum sem ég taldi að
gætu skapast við sameiningu. Í minnihlutaálitinu kom fram ákveðin hræðsla við að
hugmyndafræði og vinnubrögð næstu skólastiga yfirtækju hugmyndafræði leikskólans.
Hræðsla við að Félag leikskólakennara myndi aðlagast Kennarasambandinu fremur
en að félögin myndu samlagast. Meðal þess sem ég spáði var að félagið myndi með
tíð og tíma slitna í tvö félög, annars vegar félag leikskólakennarar og hins vegar félag
stjórnendur leikskóla - en ég taldi slíkt veikja stöðu leikskólans. Félag leikskólakennara
gekk í Kennarasamband Íslands haustið 2001. Vorið 2010 rættist spádómurinn um tvö
félög. Bæði í aðdraganda boðaðs verkfalls leikskólakennara haustið 2011 og umræðum
um sameiningu leikskóla á vormánuðum 2011 komu fram sterkar raddir sem töldu að
leikskólakennarar hefðu haft betri stöðu í einu félagi en tveimur.

Orðræða – sérkenni strokuð út
Félag leikskólakennara hefur lengi verið í forystuhlutverki um að móta orðræðu
stéttarinnar. Félagið hefur oftar en einu sinni staðið fyrir að safna saman hugtökum um
einstaka þætti leikskólastarfs og þeim skilgreiningum sem að baki liggja. Síðast var tekin
ákvörðun um slíka hugtakavinnu árið 2005 og lauk henni árið 2007.
Umræða um sameiginlegan orðskilning og hugtakanotkun hefur oftar en ekki
ratað inn á þing og á fundi stéttarinnar. Félagið fór sem dæmi í sérstaka fundarferð í
kjölfar skýrslu hugtakanefndarinnar árið 2007 undir nafninu, Frá gæslu til skóla - hvernig
skóla?, þar sem ræða átti hugtök og skilgreiningar á leikskólastarfi. Í framhaldi af
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vinnu hugtakanefndarinnar var eftirfarandi bókað á 48. fundi skólamálanefndar Félags
leikskólakennara þann 11. maí 2007:
Skólamálanefnd er sammála greinargerð hugtakanefndar um að draga fram
eftirfarandi meginhugtök í leikskólastarfi: skóli, skólastjóri, kennari, nemandi
og kennsla. Nefndin leggur einnig til að hugtakið nám verði bætt við (Félag
leikskólakennara, 2007a).

Stjórn félagsins og skólamálanefndin lögðu áherslu á að hugtökin og notkun þeirra
yrðu kynnt vel og vandlega fyrir félagsmönnum og innan háskólanna.
Í ljósi þessarar bókunar er vert að benda á þá hefð, sem hafði áður fyrr skapast
í mörgum leikskólum, að kalla allt starfsfólk fóstrur án tillits til menntunar, og til
aðgreiningar var rætt um menntaðar fóstrur. Reyndar var það svo, að viðbótin
„menntaðar“ fór fyrir brjóstið á mörgum fóstrum sem töldu fóstruheitið vera starfsheiti
sitt en ekki samnefnari fyrir alla sem í leikskólum störfuðu. Með breytingum og
lögverndun á starfsheitinu er ljóst að enginn getur kallað sig leikskólakennara nema að
því tilskyldu að hafa leyfisbréf. Lausn margra leikskóla er því að nota samheitið kennari
um allt starfsfólk sem vinnur með börnum. Innan leikskólans var lengst af mjög flatur
stjórnunarstrúktúr og leikskólakennarar átt erfitt með að setja sig skör hærra en annað
starfsfólk. Þetta hefur valdið ákveðnum vanda sem birtist í vandræðagangi gagnvart
foreldrum og börnum með hvað kalla eigi þá sem ekki hafa formlega menntun og
leyfisbréf.
Það eru fleiri hugtök en starfsheitið sem hafa tekið breytingum í átt að því sem er í
grunnskólum. Dagskipulag hefur t.d. sums staðar verið skipt út fyrir stundaskrár. Inn
í stundaskrána má víða sjá stundir sem tileinkaðar eru fagsviðum aðalnámskrárinnar
frá 1999. Börn (nemendur) fara því í tónlist, myndlist, útikennslu (athugið að ekki er
sagt útinám, heldur kennsla) og svo framvegis. Í stað þess að ræða um leikföng og
leikfangakost er rætt um náms- og kennslugögn. Til útskýringar fyrir lesendur þá hafa
leikskólakennarar lengstum verið duglegir við að móta sinn eigin orðaforða og skilgreina
starfið með sínum eigin hætti. Skemmst er að minnast hinnar sérstöku hugtakanotkunar
Hjallastefnunar ehf. Á meðal þeirra hugtaka sem leikskólakennarar hafa rætt og skilgreint
mismunandi er hugtak eins og samverustund. Þetta að því er virðist einfalda og gegnsæja
orð getur haft mismunandi merkingar; það merkir samtals- og ígrundunarstund í einum
leikskóla, en lestur eða frásögn í öðrum. Samverustund getur líka átt við söngstund í
einum leikskóla á meðan það á ekki við annars staðar.
Umræðan um nýja starfsheitið átti sér m.a. stað í gegnum umræðu um eðli starfsins.
Hvað felst í því að vera leikskólakennari? Er það fyrst og fremst kennsla, uppeldi,
umönnun eða menntun? Er sá sem menntar ekki sjálfkrafa kennari? Ber því ekki
að tala um kennslu í stað þess að tala um umönnun og uppeldi? Þegar kennslu- og
kennarahugtakið hefur verið tekið upp er þá ekki næsta skref að ræða um nemendur?
Telja má að orðræðan um virkni barnsins og það, að útbúa menntandi umhverfi, hafi
verið víkjandi. Áherslan varð á beint hlutverk leikskólakennarans við kennslu nemandans,
við miðlun þekkingar. Nú er það kennarinn sem er í brennidepli, (barnið) neminn er sá
sem miðlað er til, er viðtakandi. Sú staðreynd að hugtakanefndin hafi gleymt hugtakinu
nám segir e.t.v. nokkuð um viðhorfin.
En hvaðan komu hugtökin sem hugtakanefndin, og leikskólakennarar í kjölfarið,
hafa gripið til? Eru þau ættuð frá nýyrðasmíði leikskólakennara eða hvað? Flest eru
þau ættuð af næsta skólastigi; grunnskólastiginu. Einhver gæti spurt, í ljósi þess að
leikskólakennarar eru í sama stéttarfélagi og menntun þeirra og grunnskólakennara er
að hluta sú sama, hvort ekki sé eðlilegt að leikskólinn taki upp orðræðu grunnskólans?
Er nokkur hætta sem því fylgir? Er leikskólinn ekki svo sterk eining með sína sérstöku
hugmyndafræði og verklag að hann þarf ekkert að óttast? Reyndar eru þetta rök sem
fram komu í greinargerð hugtakanefndarinnar en þar segir:
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Það má segja að þau hugtök sem nefndin mælir með séu eðlileg og sjálfsögð
í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur í stéttinni frá árinu 1994. Stéttin hefur
farið frá fóstrum til leikskólakennara, frá sérskóla til háskóla og frá Grettisgötu
að Laufásvegi ... Það má einnig líta á breytta hugtakanotkun sem eitt skref af
mörgum í þessu mikla þróunarferli. Skref í átt til þess að samræma hugtakanotkun
aðildarfélaga KÍ. (Félag leikskólakennara, 2007b).

Elstu börnin í leikskólanum
Til að skilja hvernig hugmyndafræði grunnskólans togar leikskólafræðina til sín er
gagnlegt að skoða umræðuna um elstu börnin í leikskólanum og hvernig hún hefur
þróast.
Umræðan um elstu börn leikskólans er ekki ný af nálinni. Hér áður fyrr hófu íslensk
börn grunnskólagöngu 7 ára. Þó sóttu mörg börn nokkurra vikna vorskóla og önnur
fóru í tímakennslu í lestri. Leikskólaganga var á þessum tíma ekki eins almenn og hún
er nú. Í samfélaginu og á meðal skólafólks átti sér stað um miðbik sjöunda áratugarins
umræða um að færa grunnskólaaldurinn niður um ár.
Með slíkri aðgerð væri fleiri börnum tryggð skólaganga. Það var inn í þessa umræðu
sem Valborg Sigurðardóttir hélt erindi um sex ára börnin á fundi Fóstrufélagsins árið
1968. Hennar skoðun var sú að þau ættu ekki að vera í leikskólum, heldur í sérstökum
„aðlögunarbekkjum“ í grunnskólunum. Starfið átti að byggja á hugmyndafræði
leikskólans, starfsfólkið ætti að vera leikskólakennarar og menntunin vera staðsett í
formlegu umhverfi barnaskólans (Davíð Ólafsson, 2000). Valborg leit á þennan fyrsta
bekk sem aðlögun á milli þessara tveggja skólastiga. Hugmyndafræðilega varð þessi
barnhverfa nálgun ofan á, þó svo að framkvæmdin hafi orðið önnur. Samkvæmt því
sem kemur fram í skýrslu Forskólanefndarinnar frá 1981 var markmið með sex ára
bekkjum í Reykjavík, þegar þeir voru almennt teknir upp um 1970, fyrst og fremst að
jafna námsaðstæður barna, þroska almenna hæfileika þeirra og stuðla að almennum
þroska. Leiðirnar voru „hefðbundið leikskólastarf og m.a. að temja börnum að hlíta
skólareglum, lúta aga viðfangsefnisins og stjórn kennarans“. (Menntamálaráðuneytið,
1981 bls. 26 - 27). Enn fremur kom fram í skýrslunni að viðfangsefnin áttu frekar að
höfða til vilja og tilfinningalífs en greindar. Þrátt fyrir góð fyrirheit taldi nefndin að
miðlunarstefna í kennslu hafi mjög fljótlega náð fótfestu í sex ára bekkjunum. Hlutverk
nefndarinnar var að gefa álit um hvernig til hefði tekist og koma með tillögur um
framtíð sex ára bekkjarkennslunnar. Lagði nefndin til að sex ára bekkurinn yrði hluti af
skólaskyldu, og jafnframt að hætt yrði að leyfa fóstrum og réttindalausu fólki að kenna
börnunum. Það væri hlutverk grunnskólakennara. Hér kemur strax fram sterk skoðun á
menntun fóstra; þær gætu ekki talist kennarar.
Umræðan um elstu börn leikskólans er eins og sjá má bæði gömul og ný. Iðulega
heyrast raddir um að leikskólinn sé ekki að uppfylla þarfir elstu barnanna og þess
vegna verði að færa menntun þeirra inn í grunnskólann (sjá Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands, 2002). Undirliggjandi er e.t.v. það viðhorf sem kom svo skýrt fram í skýrslu
forskólanefndarinnar að í leikskóla fari þrátt fyrir allt ekki fram „alvöru kennsla“ í leikskóla fari fyrst og fremst fram tamning vilja og tilfinninga - hvað svo sem það
felur í sér. Umræðan um að færa fimm ára börnin í grunnskólann hefur bæði tengst
hugmyndum um styttingu náms til stúdentsprófs og því að leikskólabörn séu ekki
nægilega tilbúin til að ástunda grunnskólanám þegar þau hefja það sex ára. Tíminn í
leikskólanum hafi ekki verið nýttur í þágu framtíðarnáms barnanna. Það þurfi því að
aðlaga þau grunnskólanum og gefa þeim tækifæri til „alvöru náms“. Leikskólarnir hafa
reynt að mæta þessum röddum á ýmsan hátt. Löng hefð er fyrir „skólahópum“ sem hafa
það markmið að undirbúa börn fyrir formlegt nám grunnskólans. Þá er jafnvel leitast
við að líkja eftir því sem gert er eða talið gert í yngstu bekkjum grunnskólans (Rannveig
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Er leikskólinn sólkerfi, reikistjarna eða tungl?
Jóhannsdóttir, 2002). Hægt er að líta á tilhneigingar til að færa elstu börn leikskólans
inn í grunnskólann sem skort á tiltrú á leikskólanum og því starfi sem þar á sér stað.
Ein birtingarmynd hennar er tillaga Leikskólaráðs Reykjavíkur frá í febrúar 2008 um að
stofna sérstaka fimm ára bekki í grunnskólum borgarinnar (Leikskólaráð Reykjavíkur,
2008).
Til að undirbúa það mál fól Menntaráð Reykjavíkurborgar árið 2006 sérstakri nefnd
að vinna fyrir sig skýrslu um sveigjanleg skólaskil. Meðal annars var nefndinni ætlað að
fjalla um og skýra möguleika „þroskaðra“ barna til að byrja fyrr í grunnskóla en nú er.
Niðurstaða hópsins var að leggja til að skoða sérstaklega að einn eða fleiri leikskólar
reki fimm ára deild í húsnæði grunnskóla, og að slík deild verði rekin undir stjórn og á
forsendum leikskólans (Menntaráð Reykjavíkur, 2007).
Þegar skýrsla sameiningarnefndarinnar er skoðuð má sjá að mikill samhljómur er
með hugmyndum þeim sem þarna eru kynntar og þeim sem birtust í aðdraganda þess
að sex ára börnin fóru inn í grunnskólann upp úr 1970. Sömu rök enduróma nú.
Ef ofangreind leið Reykjavíkurborgar verður valin og henni fylgt annars staðar á
landinu má ætla að afleiðingin verði ekki ósvipuð og þegar menntun sex ára barna var
færð inn í grunnskólann í upphafi áttunda áratugarins. Uppeldisstarf sem byggist á
miðlun og því sem Bennett (2005) nefnir skólamiðlun muni nái yfirhöndinni nú eins
og þá. Aðferðir sem Bennett telur andstæðar því sem fram kemur í áliti menntaráðs
Sameinuðu þjóðanna um inntak leikskólamenntunar árið 1997.
Fyrir nokkrum árum var menntun sex ára barna í Noregi færð til grunnskólans.
Markmiðið var að halda eftir sem áður í starfsaðferðir og hefðir leikskólans, e.t.v að gefa
grunnskólanum tækifæri til að nálgast aðferðir leikskólans. Það sem gerðist hins vegar
er að smám saman tók menning grunnskólanna yfir og í mörgum skólum er lítið eftir af
hugmyndafræði leikskólastarfsins. Vinnulag og verkefni grunnskólans urðu yfirsterkari
(Germeten, 2008). Menning og hugmyndafræði grunnskólans er sterk og það er við
ramman reip að draga að halda í eigin sérkenni í jafn sterku umhverfi. Miðjan mjakast
lítið á meðan jaðarinn máist út.

Svarthol, fylgitungl eða reikistjarna?
Í tengslum við fyrirhugað verkfall leikskólakennara haustið 2011 átti sér stað umræða
um stöðu leikskólans í samfélaginu og um menntun leikskólakennara. Meðal þess sem
rætt hefur verið á samskiptasíðum leikskólakennara er hvort menntunin sé orðin of
mikil. Nú þurfa leikskólakennarar meistaranám eins og kennarar á öðrum skólastigum.
Við Háskólann á Akureyri taka allir kennaranemar sameiginlegt eitt ár. Þar er reyndar
ekki lengur til leikskólakennaranám, heldur er rætt um kennslu á yngsta stig (þá átt
við kennslu barna á aldrinum 0-8 ára). Þær raddir heyrast í samfélaginu á meðal
leikskólakennara, sveitarstjórnarmanna og ýmissa annarra að ákvörðunin um lengingu
kennaranámsins hafi verið röng, og tilgreina margir sérstaklega leikskólakennaranámið.
Jafnvel hafa þær raddir heyrst að ef eitthvað er þá væri betra fyrir framtíð leikskólans að
útbýta pungaprófum, þ.e. að útbúa styttri námsleiðir. Með slíkri umræðu er í raun verið
að halda því fram að menntun leikskólabarna sé ekki eins merkileg og krefjist minni
fagmennsku en að mennta grunnskólabörn. Umræðan um elstu börnin í leikskólanum
er iðulega tengd þessar umræðu. Í því ljósi er e.t.v. ekki skrýtið að leikskólakennurum
finnist sumum hverjum staða grunnskólans æskilegri og betri í samfélaginu og þar af
leiðandi eftirsóknarverðari. Þar sé miðja sem gott er að nálgast.
Í upphafi sagðist ég ætla að reyna að geta mér til um örlög hinnar sérstöku
hugmyndafræði leikskólans. Tel ég grunnskólahugmyndafræðina hafa náð þeirri stöðu
að vera viðmiðið, að vera svartholið sem allt togar til sín? Þeirri spurningu svara ég að
hluta til neitandi. Ég er þeirrar skoðunar að leikskólinn sé heldur ekki pláneta í eigin
sólkerfi með sína afmörkuðu og sérstöku hugmyndafræði lengur. Örlög hans eru nær
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því að vera fylgitungl á sporbaugi grunnskólafræðanna, fylgitungl sem leikskólafólk
hefur sjálft unnið í að koma á þennan nýja sporbaug. Að því leyti má merkja áhrif
eftirnýlenduhugmyndafræði á leikskólann. Það má vera að fæstum þyki það stórmál hvar
og hvernig leikskólafræðin eru skilgreind, hvort þau teljast til sérstakra fræða eða séu
undirskipuð grunnskólafræðum. Ég er í þeim hópi sem stendur ekki á sama. Ég er í hópi
þeirra sem telur að það sé missir af hinni sérstöku hugmyndafræði og vinnubrögðum
leikskólans. Sem álít að skólastarf á Íslandi verði fyrir vikið fátækara.

Heimildir
Að vera börnunum sem móðir. Rætt við þrjár nýútskrifaðar fóstrur. (1967, júní).
Morgunblaðið, bls 19.
Bennett, J. (2005). Curriculum issues in national policy-making. European Early
Childhood Education Research Journal, 13(2), 5-23.
Canella, G. og Viruru, R. (2004). Childhood and postcolonization: Power, education, and
contemporary practice. New York: Routledge/Falmer.
Davíð Ólafsson. (2000). Saga Félags íslenskra leikskólakennara. Í Ívar Gissurarson og
Steingrímur Steinþórsson (ritstjórar), Leikskólakennaratal, fyrra bindi (bls. 11-92).
Reykjavík: Mál og mynd.
Félag leikskólakennara. (2007a). Fundargerð 48. fundur skólamálanefndar FL þann 11. maí
2007.
Félag leikskólakennara. (2007b). Hugtakanotkun í leikskólum. Greinargerð hugtakanefndar
skipaðri fulltrúum úr stjórn og skólamálanefnd Félags leikskólakennara.
Germeten, S. (2008). Early childhood education in Norway: Time as an indication for
pedagogical space? Í U. Härkönen og E. Savolainen (ritstjórar), International views
on early childhood education (E bók). Savonlinna: University of Joensuu, Savonlinna
Department of Teacher Education . Sótt af http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut
/varhais/germeten.html
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2002). Stytting grunn- og framhaldsskóla: Áhrif
á einstaklinga, sveitarfélög, ríkissjóð og þjóðarframleiðslu. Sótt af http://www.vr.is/
Uploads/VR/utgefid_efni_vr/hagfraedistofnun_stytting_skola_jan_2002.pdf
Leikskólaráð Reykjavíkur. (2008). Fundargerð 29. fundar. Sótt af http://www.reykjavik.
is/desktopdefault.aspx/tabid-725/4398_view-793/
Menntamálaráðuneytið. (1981). Skýrsla forskólanefndar. Reykjavík: Höfundur.
Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík.Höfundur
Menntaráð Reykjavíkur. (2007). Sveigjanlegur námstími í grunnskóla - tillögur og greinargerð
starfshóps. Sótt af, http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/
menntasvid/pdf_skjol/utgafur/leikskolar/ymislegt/ssveigjanl.namst.grunnsk..pdf
Páll Skúlason. (2008). Menning og markaðshyggja. Skírnir, 182(1), 5-40.
Rannveig A. Jóhannsdóttir. (2002).Sameiginleg sýn tveggja skólastiga: þróunarstarf leik- og
grunnskóla í Seljahverfi í Reykjavík. [án útgáfustaðar]: [án útgefenda].
Svandís Skúladóttir. (2010) Svandís Skúladóttir. í Andrés Ingi Jónsson og Oddný
Helgadóttir (ritstjórar), Spor í sögu stéttar (bls. 115 -122). Félag leikskólakennara 60
ára. Reykjavík: Skrudda..
Svavar Gestsson. (1990-1991). Flutningsræða frumvarps til laga um leikskóla.
Alþingistíðindi B-deild,113. Sótt 28. Af http://www.althingi.is/altext/113
/r2/2331.html
Tryggvi Þorgeirsson og Þorsteinn Vilhjálmsson. „Hvað er svarthol?“ Vísindavefurinn.
Sótt af http://visindavefur.is/?id=445
Unnur Jónsdóttir. (1990). Amma dreki. Fóstra, 12(7), 15.
Valborg Sigurðardóttir. (1998). Fósturskóli Íslands. Reykjavík: Gott mál.
Viruru, R. (2005) The impact of postcolonial theory on early childhood education.
Journal of Education, 5, 7-29.
Þingskjal 599. (1990-1991). Frumvarp til laga um leikskóla. Alþingistíðindi.
Alþingistíðindi A-deild, 113. Sótt af http://www.althingi.is/altext/113/s/0599.html

388

„Ástin vex á trjánum“

Um ástina og aðgengi að henni í lífi ungs fólks með
þroskahömlun
Kristín Lilliendahl

Titill þessarar greinar vísar til texta Valgeirs Guðjónssonar söngvaskálds við samnefnt
lag. Í textanum er ástin innan seilingar eða eins og þar segir „.. Enginn vandi að ná henni
bara ef maður stendur á tánum“ (Valgeir Guðjónsson, 2002). En það reynist ekki öllum
jafn auðvelt að teygja sig eftir henni og hér verður fjallað í stuttu máli um ástina í
ljósi samfélagslegrar stöðu ungs fólks með þroskahömlun og tækifæri þess til að
stofna til náinna kynna. Þá verður þeirri spurningu velt upp hvaða þættir hafi áhrif á
tækifæri til náinna tengsla og hvaða viðhorf samfélagið hefur til ástarsambanda fólks
með þroskahömlun, kynlífs, sambúðar og barneigna. Með fullri samfélagsþátttöku
fólks með þroskahömlun hafa fagaðilar, svo sem þroskaþjálfar, fjölskylduráðgjafar og
félagsráðgjafar, mætt þeirri áskorun í auknum mæli að styðja einstaklinga og pör með
þroskahömlun í ákvörðunum varðandi ástina og þau margvíslegu viðfangsefni sem
henni fylgja, jafnt í sálfræðilegum sem félagslegum skilningi.
Greinin byggir á hluta af eigindlegri rannsókn höfundar á sviði fjölskyldumeðferðar
þar sem leitast er við að öðlast betri skilning á daglegum viðfangsefnum fjölskyldna
fatlaðs fólks. Hluti rannsóknarinnar er að fjalla um ástina og viðbrögð við henni innan
fjölskyldna ungs fólks með þroskahömlun og viðbrögð samfélagsins. Niðurstöðurnar
byggja á viðtölum við fjögur ungmenni á þrítugsaldri, um reynslu þeirra af því að verða
ástfangin og stofna til náinna kynna. Ungmennin voru beðið um að segja hvaða augum
þau litu ástina, afhverju hún væri mikilvæg, hvernig hún hafi komið inn í líf þeirra og
hvernig nánasta umhverfi þeirra hafi brugðist við.
Það ber að undirstrika hér í upphafi hversu erfitt er að fjalla um fólk með þroskahömlun
sem tiltekinn samfélagshóp vegna þess hversu ólíkur hann er innbyrðis. Það sem helst
réttlætir að fjalla um hann sem hóp er hversu hætt honum er við einangrun, vanmati og
fordómum sem eru þó á undanhaldi. Áður en lengra er haldið verður litið á „ástina“ og
hvernig hún hefur verið skilgreind, sem og á systur hennar „nándina“.

Kenningar um ástina
Talað er um að einstaklingur geti verið ástfanginn án þess að tengjast nánum böndum
eða eiga í nánu sambandi við þann sem ástin beinist að. Orðið „ástfanginn“ vísar til þess
að verða „fangaður“ af hugmyndinni um ástina og beinist að tilteknum aðila, jafnvel
aðilum, og er tímabundið ástand. Sjálf ástin, eða það að elska, er samruninn sem verður
til ef nægileg nánd verður í sambandi. Til að ást kvikni í sambandi tveggja eða fleiri
persóna þurfa eftirfarandi grundvallarþættir að vera til staðar að mati Fromm (sjá í
Sigrúnu Júlíusdóttur, 2000) en þeir eru: umhyggja, ábyrgð, virðing og þekking.
Í þekktri þríþáttakenningu Sternberg frá 1986 (sjá í Thomas, Fari og Lannon, 2001) er
ástin talin samanstanda af þremur meginþáttum, þ.e. nánd, ástríðu og hollustu (intimacy,
passion and committment). Þessir þættir séu til staðar í öllum samböndum en misvirkir.
Sternberg flokkaði ástina í átta flokka út frá því hvernig þessir þættir blandast eða
blandast ekki í samböndum. Inntak nándarinnar segir hann vera hlýju, samstöðu, tengsl
og vináttu. Inntak ástríðunnar sé hin líkamlega/kynferðislega hvöt eða rómantíska
aðdráttarafl, og inntak hollustunnar sé hin vitræna afstaða að viðhalda ástinni (Thomas,
Fari og Lannon, 2001).
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Þær átta tegundir ástar sem Sternberg setti fram verða ekki raktar hér en þó bent
á að samkvæmt þeirri flokkun hefur ástin mörg andlit. Sú tegund ástar sem Sternberg
segir vera hina eftirsóttu „fullkomnu ást“, þ.e. innihaldsríkt samband (consummate love)
þar sem allir þrír þættirnir; nánd, ástríða og hollusta eru mjög virkir, sé því miður afar
sjaldgæf (Thomas o.fl., 2000). Þetta er þó væntanlega sú mynd sem oftast er dregin upp
af ástinni í hugum fólks.
Að síðustu er hér nefnd kenningin um litbrigði ástarinnar sem er mörgum kunn.
Hún er kennd við kanadíska sálfræðinginn John A. Lee (1973) og birtist í bók hans The
Colours of Love (sjá í Thomas o.fl.,2000). Kenningin er ef til vill ekki ósvipuð kenningu
Sternberg að því leyti að hún skilgreinir ástina í þremur meginþáttum sem Lee kallar
grunnliti sem blandast saman á ólíkan máta, og saman mynda þeir sex ólík litbrigði
eða ástarstíla (love styles). Þessir stílar eru Eros (erotic) sem stendur fyrir þann sem fellur
skyndilega fyrir ókunnugum á rómantískan og tilfinningalegan hátt, hefur sterka þörf
fyrir nálægð, vill kynnast aðilanum strax, er afar upptekinn af honum og sækir sterkt
eftir kynferðislegri nánd. Ludus (game playing) lítur á ástina sem leik og hann leikur sér að
henni jafnvel með marga í takinu, hefur ekki áhuga á nánd eða langtímaskuldbindingum,
og forðar sér þegar hann sér merki um kröfur af því taginu. Hann heldur sambandinu
í ákveðinni fjarlægð og hikar ekki við að segja ósatt ef því er að skipta. Kynlíf er í hans
huga fyrst og fremst athöfn til ánægju, en ekki skuldbindinga eða nándar. Storge (affection)
er þriðji grunnþátturinn og vísar til ástar án ástríðuhita en grundvallast á trausti, vináttu
og virðingu. Ástin er hér einskonar framlenging vináttunnar. Pragma (pragmatic) vísar
svo til hinnar hagsýnu ástar. Í þessum samböndum vilja einstaklingar velja sér maka að
vel íhuguðu máli út frá því hvort þeir „henta“ viðkomandi eða ekki. Þessir aðilar leita
að maka sem hefur sama markmið eða getur tekið þátt í því sem þeir leggja áherslu á.
Mania er svo fimmta afbrigði ástarinnar. Þetta er „nevrotisk“ ást þar sem sá sem elskar
ætlast til mikillar nándar og krefst þess að eigin þörfum sé fullnægt í sambandinu. Þessi
aðili hefur jafnan skert sjálfsmat, er þurfandi, og leitar eftir umönnun í sambandinu.
Hann er kvíðinn og óöruggur og hefur tilhneigingu til að verða mjög afbrýðisamur.
Sambandið einkennist af óstöðugleika í lundarfari þessa aðila sem leitar sífellt eftir
fullvissu um eigin verðleika í sambandinu. Agape (self-sacrificing) er svo þeir aðilar sem
elska á óeigingjarnan hátt, líta á maka sína sem gjöf og leggja sig fram um velferð þeirra,
oft á kostnað eigin velferðar. Þeir eru trúir maka sínum og ást þeirra er ekki skilyrðum
háð. Maki í þessum samböndum þjáist oft af sektarkennd og honum sést oft yfir þarfir
hins aðilans (Thomas o.fl., 2000).
Ekki eru ástarstílarnir hér til þess fallnir að máta eintaklinga við þá. Öllu heldur er
hér lýst einkennum á samböndum sem gott er að þekkja. Flokkunin er gagnleg að því
leyti að hún undirstrikar ólík gildi fólks og markmið með nánum kynnum og mikilvægi
þess að þau fari að mestu saman milli einstaklinga.
Það má ljóst vera að vitsmunalegur, félagslegur og tilfinningalegur þroski ræður
miklu um ástarstíl fólks, og hvernig því vegnar við stofnun náinna kynna og makaval.
Auk þess eru ástarstílar gjarnan háðir aðstæðum og taka breytingum. Það sem kann t.d.
að líta út fyrir að vera ábyrgðarlaus ástarstíll í sambandi kann að skýrast af ungum aldri,
og getur þróast í áttina að ábyrgðarkennd og aukinni nánd á síðari stigum.

Kenningar um nándina
Margir þeir sem fjalla um ástina benda á hve erfitt er að skilgreina hugtakið nánd.
Samantekið virðast menn sammála um að þótt þörfin til að upplifa nánd sé líklega
fyrir hendi í öllum mönnum, þá sé hæfileikann til nándar einungis hægt að öðlast með
upplifun og reynslu af henni. Sumir hafa svo bent á að til þess að upplifa heilbrigða
nánd við einhvern þurfi maðurinn að eiga náið samband við sjálfan sig, þ.e. búa yfir
sjálfsþekkingu og sjálfsvirðingu. Þá hafa Amodeo og Wentworth (sjá í Robson,2002) sett
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fram þá hugmynd að einlæg og heilbrigð nánd sé einungis möguleg ef einstaklingurinn
hefur öðlast sjálfstæði. Í því felist að þekkja sínar eigin tilfinningar og þarfir og geti látið
þær í ljós á óheftan og ábyrgan hátt (Robson, 2002).
Derlega og Margulis (sjá í Robson, 1983) tala svo um nándina sem ferli þar sem
einstaklingurinn opinberar og gefur sjálfan sig öðrum í stigvaxandi mæli. Þeir skipta
nándinni í tvo flokka, þ.e. hina lýsandi nánd (descriptive) og hina tilfinningalegu
nánd (evaluative). Í hinni lýsandi er átt við þær upplýsingar eða opinberanir sem
heyra til staðreynda um viðkomandi, svo sem um aldur, fjölskyldu o.s.frv., á meðan
tilfinningalegar upplýsingar eru persónulegs eðlis. Ætla má að í flestum tilfellum hefjist
nánd með lýsandi opinberunum og hin tilfinningahlaðna fylgi í kjölfarið. Einstaklingar
leitist með þessu við að setja heilbrigð mörk í samskiptum. Að lokum má nefna Lerner
(sjá í Robson, 2002) sem skilgreindi nándina þannig að í henni fælist að týna ekki sjálfum
sér í sambandinu. Nánd í sambandi krefðist þess að einstaklingar þaggi ekki, fórni ekki
eða svíki sjálfa sig, heldur að báðir aðilar sýni styrk sinn jafnt sem veikleika í sambandinu
og jafnvægi sé þar á (Robson, 2002).
Að týna sjálfum sér í sambandi með þöggun, sjálfsfórnum og svikum við eigin þarfir
er þekkt, sérstaklega meðal kvenna í viðkvæmum minnihlutahópum, ef sjálfsmyndin
er viðkvæm og maki er ríkjandi í sambandinu. Þráin eftir nánd getur leitt þær inn í
sambönd án þess að um sé að ræða mikla samsömun við þann sem ástin beinist að. Þá er
þekkt sú tilhneiging meðal fólks úr minnihlutahópum að flýja „stigma“ eða smán (label
avoidance) sem fylgir fordómum þess sjálfs (og samfélagsins) gagnvart hömlun sinni með
því að stofna til náinna kynna við aðila sem geta dregið athyglina frá henni. Með öðrum
orðum geta hvatir að baki sambandi verið óljósar og ruglingslegar og staðið í vegi fyrir
heilbrigðri nánd (Maddux, 2010). Það má svo líka velta því fyrir sér hvort einstaklingar
í viðkvæmum minnihlutahópum eigi erfiðara að koma sér út úr slíkum samböndum þar
sem margir geta átt erfitt með að meta aðstæður sínar og verja eigin málstað. Þó að fólk
með þroskahömlun eignist jafnan góðan maka og þrói samband sitt á eðlilegan máta er
hópurinn viðkvæmur gagnvart hverskyns skaðlegri reynslu vegna hömlunar sinnar og
samfélagsstöðu.
Áherslur samtímans undirstrika rétt fólks með þroskahömlun til að stofna til
ástarsambanda án íhlutunar af hálfu aðstandenda eða þjónustuaðila og áhugavert er í
því samhengi að skoða hvað rannsóknir segja um upplifun ungs fólks af ástinni og um
viðbrögð foreldra og fagfólks þar um.

Rannsóknir á viðhorfum til náinna kynna fólks með þroskahömlun
Árið 2009 var unnin rannsókn á vegum háskólans í Valladolid á Spáni á því hvernig fólk
með væga og meðalþunga þroskahömlun lítur á ástina og ástarsambönd. Rannsóknin
ber heitið Love and Emotional Well-being in People with Intellectual Disabilities (Benito,
Ovejero og Morentin, 2009). Tekin voru viðtöl við 376 einstaklinga sem skiptust jafnt
milli kynja. Þátttakendur voru allir eldri en átján ára og voru í sambandi eða höfðu
reynslu af því að vera það. Einnig var gerð rannsókn á samanburðarhópi. Niðurstöður
sýndu að fylgni var há milli vellíðunar og þess að vera í nánu sambandi. Þá var líka
há fylgni milli tilfinningalegrar nándar og kynferðislegrar ánægju. Í hnotskurn sýndu
niðurstöður að líkt og meðal samanburðarhópsins virtust náin sambönd og góð
heilsa og vellíðan fylgjast að og lífsgæði í heildina vera meiri. Það sem vekur athygli
í hópi þátttakendanna með þroskahömlun er há fylgni milli ánægju af samböndum
og takmarkaðra afskipta foreldra. Því minni afskipti og meira sjálfstæði, því meiri
ánægja af samböndum. Rannsakendur benda á að í þessum hópi fólks hafa foreldrar
mun meira ákvörðunarvald í lífi fullorðinna barna sinna en almennt er (Benito o.fl.,
2009). Gagnkvæm ofurhollusta og óskýr aðgreining sjálfsins virðast algeng vandamál
og fagaðilum verðugt umhugsunarefni þegar einstaklingar, pör eða aðstandendur leita
stuðnings.
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Í doktorsrannsókn Dóru S. Bjarnason (2004) talaði hún við 19 fatlaðar konur og 17
karlmenn og leitaði svara við spurningum eins og hvaða merkingu það hefði í þeirra huga
að vera fullorðinn fatlaður einstaklingur á Íslandi og hvaða áhrif uppeldi þeirra hafi haft
á þau í því tilliti. Dóra segir að þeir sem, eins og hún orðar það, „leyfðu sér þann munað
að láta sig dreyma“, lýstu draumum um að búa sjálfstætt og flestir þeirra óskuðu sér að
eignast maka og jafnvel að eignast börn. Niðurstaða Dóru var meðal annara að draumar
ungs fólks með þroskahömlun væru sambærilegir við drauma annarra ungmenna þó
vonir þeirra og væntingar væru mismiklar um að þeir rættust (Dóra S. Bjarnason, 2004).
Ungmennin hér virðast líta aðstæður sínar raunhæfum augum en það þarf þó ekki að
fela í sér að þau hafi sæst á þær.
Í Bretlandi árið 2002 unnu Heslop, Mallet, Simons og Ward, rannsóknarhópur frá
University of Bristol í Englandi, rannsókn undir heitinu Bridging the Devide at Transition:
What happens for young people with learning difficulties and their families? Þar kemur fram
meðal annars að ein algengasta reynslan sem þátttakendur tjáðu sig um eftir að þeir
fluttu að heiman var einmanaleiki. Foreldrar sögðu að félagsleg einangrun sona sinna
og dætra væri þeim mesta áhyggjuefnið og niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rof
vináttutengsla voru afar tíð eftir að flutt var að heiman. Þá voru áhyggjur foreldra ekki síst
tengdar áhættu og öryggi en um fjórðungur þeirra 27 einstaklinga með þroskahömlun
sem talað var við í rannsókninni höfðu orðið fyrir alvarlegu einelti eða kynferðisbrotum
sem sjaldnast höfðu verið tilkynnt eða brugðist við formlega. Þá kom einnig fram að
foreldrar höfðu mjög misjafnar skoðanir þegar kom að hugmyndinni um að dætur
þeirra og synir færu í sambönd eftir að þau flyttust að heiman. Sumir voru jákvæðir
gagnvart því og óskuðu sonum sínum og dætrum þess að eignast maka, aðrir vildi ekki
leiða hugann að því eða höfðu ekki gert það. Foreldrar voru almennt á því að þá vantaði
stuðning og ráðgjöf við að fræða dætur sínar og syni um kynlíf og ráðleggja þeim.
Ekki síst snerust áhyggjur foreldra stúlkna um hvort rétt væri að hvetja þær til að nota
getnaðarvarnir. Þá töluðu margir foreldranna um að þeir hefðu ekki hugmynd um að
hvaða marki kynfræðsla í skóla hefði verið viðhöfð eða hverju hún hefði skilað dætrum
þeirra og sonum (Heslop o.fl. 2002).
Þetta er í samræmi við niðurstöður Sigrúnar Broddadóttur (2010) um upplifun og
reynslu ungs fólks með þroskahömlun og foreldra þeirra af því að flytjast að heiman.
Samkvæmt niðurstöðum Sigrúnar snerust áhyggjur foreldra að miklu leyti um einsemd
og öryggi barna sinna, þar á meðal um mögulega misnotkun. Reyndar var sterkur þráður
í niðurstöðum Sigrúnar sá hve foreldrar kviðu eigin einsemd og hlutverkamissi þegar
þroskahamlaðar dætur eða synir þeirra flyttu að heiman (Sigrún Broddadóttir, 2010). Í
nýlegri grein í tímaritinu Disablity and Society skrifar Dr. Crissie Rogers (2010), bresk móðir
fatlaðrar ungrar stúlku, um hlutverk mæðra þroskahamlaðs fólks. Í grein sinni It´s not all
about the sex: Mothering, normalization and young learning disabled people, þar sem hún fjallar um
doktorsritgerð sína og eigin reynslu, talar hún einmitt um þá klemmu sem mæður standa
frammi fyrir varðandi ákvarðanir í málum af kynferðislegum toga. Hún bendir á að
þrátt fyrir lögbundin réttindi til sjálfsákvörðunar sé það afar mikil einföldun að tala um
þau sem algjör. Hún gagnrýnir hinn félagslega skilning á fötlun fyrir að sniðganga áhrif
skerðinga á kynímynd, reynslu og kynlífsvirkni en bendir jafnframt á hversu mikilvægt
er að taka umræðuna um kynverund þroskahamlaðs fólks upp á borðið á hispurslausan
hátt jafnt út frá menningarlegum, félagslegum sem heilbrigðissjónarmiðum. Það sé
nauðsynlegt að viðurkenna þörf þessa hóps, rétt og löngun til náinna kynna og mæður
ættu að vera í fararbroddi í að skapa þá umræðu. Þá fordæmir hún þá tilhneigingu að
ásaka mæður um ofverndun og hindranir í uppeldi dætra sinna eða sona við að stofna
til kynferðislegra tengsla, og bendir á að vegna skerðingar sinnar er þroskahamlað fólk
útsett fyrir skaðlega kynlífsreynslu og þarf heilbrigða vernd og leiðsögn við að setja
félagsleg og kynferðisleg mörk. Það sé í öllu tilliti mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir
kynferðislega reynslu sem getur haft varanleg skaðleg áhrif á líf fólks (Rogers, 2010).
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Þankar um niðurstöður rannsókna
Niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra þeirra sem nefndar voru hér vekja
áleitnar spurningar um ákvörðunarrétt foreldra fólks með þroskahömlun varðandi
náin tengsl og kynlíf. Að fylgja í verki hinni ríkjandi hugmyndafræði um sjálfstætt líf
og sjálfsákvörðunarrétt er ef til vill auðveldara um að tala en í að komast. Foreldrar
hljóta oft að vera í mikilli klemmu þegar kemur að þáttum í lífi einstaklingsins sem
þeim hugnast ekki, stríða gegn gildum þeirra eða þeir eru óöruggir gangvart. Samkvæmt
rannsókn Heslop o.fl. (2002) treysta einstaklingar með þroskahömlun mjög á foreldra
sína eftir að þeir flytjast að heiman þrátt fyrir að flesta langi að búa sjálfstætt og taka
eigin ákvarðanir. Foreldrar hljóta því oft að eiga erfitt með að ákveða hvar og hvenær
þeir geta tekið sér leyfi til að hafa áhrif á ákvarðanir dætra sinna eða sona og nauðsynlegt
að þeir geri sér grein fyrir afgerandi áhrifavaldi sínu í lífi þeirra.
Hér má líka minnast á meistararannsókn Maríu Jónsdóttur (2010) sem kannaði
félagstengls og kynímynd fólks með þroskahömlun. Þar kemur m.a. fram líkt og víða hér
að ofan að mæður hefðu áhyggjur af misbeitingu gagnvart sonum sínum eða dætrum
og hefðu tilhneigingu til að ofvernda þau vegna þess. Auk þess kemur fram hjá Maríu
að þekking þessa hóps sem hún talaði við, sem var á aldrinum 17-28 ára, á kynlífi og
sjálfum sér sem kynverum er mjög takmörkuð. Það benti til þess að veruleg þörf væri
á að þróa kynfræðsluefni við hæfi og einnig var ljóst af niðurstöðum að foreldrar, í
þessum tilfellum mæður, þyrftu sérstaka ráðgjöf og stuðning varðandi kynferðismál
sona sinna og dætra (María Jónsdóttir, 2010).
Að lokum má svo nefna lífssögurannsókn sem unnin var í Ástralíu undir heitinu
Living safer sexual lives (Johnson, Hillier, Harrison og Frawley, 2001) með 25 þátttakendum
með þroskahömlun þar sem leitað var sérstaklega eftir reynslu þeirra af nánum kynnum
og samböndum. Þar kom fram að allir voru að glíma við þætti sem snúast um ástina
og sambönd, svo sem einmanaleika og þrá eftir maka. Samkvæmt niðurstöðum
rannsóknarinnar er fólk með þroskahömlun að fást við sömu hluti og aðrir þegar kemur
að ástinni og nánum samböndum þegar á heildina er litið. Það sem greinir þennan
hóp frá öðrum eru tækifærin til að tjá þarfir sínar á þessu sviði og komast í kynni
við aðra en sína nánustu. Þar er ein hindrunin viðhorf stuðningsaðila og starfsmanna
í búsetuþjónustu. Það kom fram að starfsmenn og foreldrar leituðust við að vernda
einstaklingana frá því að stunda kynlíf og fyrir hverskyns misnotkun. Það var jafnvel gert
með því að banna náin tengsl. Fram kom að þátttakendur fundu sig knúna af þessum
sökum til þess að stunda kynlíf eða leita eftir samböndum á laun. Þá var kynfræðsla í
lágmarki meðal þessa hóps samkvæmt rannsókninni og margir þátttakenda tjáðu sig um
hamingju sína tengda samböndum en jafnframt að það væri flókið og oft erfitt að vera
í sambandi (Johnson o.fl., 2001).
Þessar og fleiri rannsóknir benda til þess að fólk með þroskahömlun skorti enn þann
samfélagslega aðgang sem auðveldar því að stofna til náinna kynna þrátt fyrir yfirlýstan
rétt til þess. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun kveður skýrt
á um rétt fólks með þroskahömlun til sambúðar, kynlífs og barneigna og undirstrikar
hlutverk samfélagsins alls við að draga úr hindrunum þar að lútandi (Velferðarráðuneytið,
2009). Hagsmunasamtökin Þroskahjálp taka í sama streng (Þroskahjálp, e.d.). Þó má
ætla af ofangreindum rannsóknum að þar sé eitt í orði en oft annað á borði. Þá
má líka draga þá ályktun að ótti foreldra og starfsfólks við skaðlega reynslu sé meira
hindrandi í aðgengi að nánum kynnum en fordómar samfélagsins sem almennt bera
ekki á góma hér í rannsóknarniðurstöðum.
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Samtöl við ungt fólk með þroskhömlun
Hér að lokum verður vikið örstutt að viðtölum sem ég átti við fjögur ungmenni með
þroskahömlun í tengslum við þessi skrif. Öll eru á þrítugsaldri, búa í foreldrahúsum og
hafa lokið námi á sérnámsbaut í framhaldsskóla. Viðtölin voru á óformlegum nótum
þar sem ungmennin voru beðin um að segja frá hvaða augum þau litu ástina, afhverju
hún væri mikilvæg, hvernig hún hafi komið inn í líf þeirra og hvernig nánasta umhverfi
þeirra hafi brugðist við.
Frásagnir unga fólksins rímuðu almennt við niðurstöður áðurnefndra rannsókna.
Það mátti ráða af orðum stúlknanna að þær vildu gjarnan vera í sambandi, sérstaklega
þegar þær sæju vinkonur sínar vera það. Samt töldu þær að það væri „vesen“ að vera
í sambandi og því væri líka í lagi að vera einn og sjálfstæður. Að þeirra mati voru
ákveðnar þægindafórnir sem þurfti að færa í samböndum sem þær voru ekki vissar um
að þær vildu færa, svo sem að ráða ekki tíma sínum sjálfar. Þær fögnuðu því afskiptum
foreldra af hlutum eins og útivistartíma og hve lengi kærastar mættu vera hjá þeim á
kvöldin og litu á það sem frelsi frekar en helsi. Að öðru leyti vildu þær lítil afskipti af
ástarmálum sínum. Allir viðmælendurnir fjórir nefndu mikilvægi þess að kynna kærasta
eða kærustu fyrir foreldrum sínum til að draga úr vantrausti og áhyggjum. Markmiðið
með ástinni væri að eignast fjölskyldu, eiga maka sem hægt væri að treysta til að hjálpa
sér, hugga sig og hlusta á það sem maður segir ekki öðrum. Ástin væri góð og hlý og
manni liði vel. Það dapurlega er að báðar stúlkurnar tjáðu sig um reynslu af því að
fyrri kærastar hefðu notfært sér hömlun þeirra, sérstaklega fjárhagslega og önnur nefndi
jafnframt kynferðislega kúgun. Annar drengjanna nefndi einnig fjárhagslega misnotkun.
Drengirnir voru sammála stúlkunum í meginatriðum en hjá þeim var áherslan á að
forðast einsemdina heldur meiri.
Ástinni höfðu öll ungmennin kynnst í hópi fólks með þroskahömlun ýmist í skóla,
í sérhæfðum frístundatilboðum, á íþróttamótum fatlaðra, í stórmörkuðum eða á
opinberum viðburðum. Öll þekktu þau áhyggjur foreldra sinna, sérstaklega stúlkurnar,
og töldu að þær tengdust sérstaklega misbeitingu og þungun, en töldu sig meðvitaðar
um hættur þar að lútandi og að þær væru sjálfbjarga. Annar drengjanna taldi foreldra
sína hafa áhyggjur af því að hann yrði ásakaður um áreitni vegna þess að auðvelt væri að
misskilja hegðun hans og ásetning í samskiptum við stúlkur. Frásagnir allra ungmennanna
báru vott um sterkt siðferði og réttlætiskennd og meðvitund um samfélagslega stöðu
sína. Þó margt styðji þá skoðun að fólki með þroskahömlun sé hætt í þessum málum
er einnig margt sem bendir til þess að því sé líka vantreyst óverðskuldað til að höndla
persónuleg mál sín.
Með breyttum samfélagslegum áherslum hafa möguleikar fólks með þroskahömlun
til að stofna til náinna kynna aukist en um leið bindast einstaklingar í þeim hópi fremur
maka í sömu stöðu og þeir sjálfir. Sambönd fólks með þroskahömlun við einstaklinga
utan þess hóps eru fátíð. Það er vissulega umhugsunarvert í ljósi þeirrar miklu áherslu
á líf í blönduðu samfélagi sem fólk með þroskahömlun hefur sjálft barist fyrir ásamt
talsmönnum sínum. Aðspurðar töldu stúlkurnar í samtölunum ástæðuna vera þá að í
þeim hópi mættu þær frekar skilningi á stöðu sinni.
Þá virðist það, samkvæmt rannsóknunum, að talsverðu leyti vera háð afstöðu foreldra,
fagfólks og annars starfsfólks þjónustunnar hvort og að hvaða marki einstaklingum
eru sköpuð tækifæri til náinna kynna. Þannig er ákveðin tvíhyggja í afstöðu þessara
hópa þar sem þeir annarsvegar taka sér stöðu talsmanna fyrir sjálfstæðu lífi fólks með
þroskahömlun, og hinsvegar beita sér til að hafa áhrif á ákvarðanatökur þess. Þessi
mál eru að sjálfsögðu ekki einföld. Þau eru tilfinninga- og gildishlaðin og auðveldlega
myndast togstreita milli þess verndandi hlutverks sem bæði foreldrar og fagfólk hefur og
þeirrar valdeflingar sem stuðningur þeirra miðar að. Hin skynsamlega málamiðlun hér
væri hugsanlega að greiða leiðina að öflugri hlutlausri ráðgjöf og sérhæfðri fjölskylduog parameðferð þegar hennar er þörf í þjónustu við fólk með þroskahömlun og sem
enn er lítil hefð fyrir hér á landi.
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„Ástin vex á trjánum“
Að lokum skal hér svo vikið að þeirri hindrun sem ef til vill er sjaldnast talað um en
það er ofuráhersla á að draga úr aðgreiningu. Aðgreindur vettvangur fyrir þroskahamlað
fólk til að hittast hefur sínar jákvæðu hliðar og þarf ekki að ganga þvert á réttindi og
kröfu um sjálfstætt líf og fulla samfélagsþátttöku. Í hnotskurn má segja að aðgreining sé
jákvæð þegar hún er valkostur en neikvæð þegar hún er afarkostur. Sé hún valkostur meðal
raunverulegra kosta er hún í fullu samræmi við áhersluna um sjálfstæði og vald í eigin
lífi. Sé hún afarkostur er hún valdbeiting og alvarleg skerðing á lífsgæðum.
Fagfólk má aldrei að nauðsynjalausu taka sér það vald í krafti vitsmunalegra yfirburða
eða í skjóli menntunar og stöðu að ákveða hvaða kostur sé betri en annar, eða beita áhrifum
sínum í eina átt frekar en aðra. Fagfólk þarf stöðugt að vera meðvitað um og gagnrýnið
á eigin viðhorf, vinnubrögð og ríkjandi hugmyndafræði í réttindagæsluhlutverki sínu.
Samantekið má segja að fagfólk og foreldrar séu þeir aðilar, sem samkvæmt
rannsóknunum hér að framan, geta opnað gáttir eða lokað þeim þegar kemur að því
að styðja fólk með þroskahömlun sem vill stofna til náinna kynna og upplifa ástina.
Viðhorf þessara aðila mega ekki verða hin eiginlega hindrun í lífi ungs fatlaðs fólks sem
stendur á tánum og teygir sig eftir ástinni sem, eins og allur almenningur veit, - vex á
trjánum.
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Academic Apartheid
Kristinn Már Ársælsson

Danger!
Why did I [Pierre Bourdieu] choose to devote this, my final lecture course at
the Collége de France, to the subject for science? And why publish it, in spite
of all its limitations and imperfections? This is not a rhetorical question, and
it seems to me in any case too serious to be given a rhetorical answer. I think
that the world of science is threatened by a serious regression. The autonomy
that science had gradually won against the religious, political and even economic
powers, and, partially at least, against the state bureaucracies which ensured the
minimum conditions for its independence, has been greatly weakened. The social
mechanisms that were set in place as it asserted itself, such as the logic of peer
competition, are in danger of being, subordinated to ends imposed from outside.
[…] In short, science is in danger, and for that reason it is becoming dangerous
(Bourdieu 2001b, p. vii).

The university field in Iceland is in danger, it´s autonomy is in jeopardy and, also, many
of its relative parts. The academic field and the university in particular is in danger
of being subverted and transformed as a result of outside pressures to adapt to
(isomorph) criteria, demands and the logic of other fields such as the fields of power:
religion, political and economic. These pressures could lead to changes being made to
the structure of the academic field that weaken its capacity to produce relevant and
meaningful works of science, either for the goal of furthering knowledge per se or for
the practical use in other fields of society (e.g. industry). The academic field has always
been in danger from outside pressures and attacks from other fields of power. But
it is also in danger from itself, from within universities and within the international
university field. Changes made to the the formal and practical structure of universities
within the international academic field can lead to struggles for resources and power
where there was agreement before and can also lead to unforeseen consequences –
which, perhaps, should not have been so unforeseen. The lack of understanding of the
dynamics, the social mechanics, of the academic field, renders it vulnerable to outside
pressures and influence. When outside pressures and attacks upon the university or
academic field have been obvious and highly publicized there was less danger than at
times when the pressure was ambiguous and secret. And that is why Bourdieu (2001b)
argues and calls for the necessity of a new sociology of science which is reflexive – which
looks upon the academic field as an objectified subject, from without, and reveals to those
interested (and many should be interested) the logic of the field, its relative positions
of power, the mode of resource distribution, organizational structure and connections
with other fields – its social mechanics.
The following research describes the first steps and preliminary findings in an
attempt to chart the academic field in Iceland, its logic, relative positions of power and
value of capital, the distribution of resources, the myth-building ceremonies – revealing
the social mechanics in play – and indications of probable trajectories of change.
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Theoretical background
Much of sociological theory has from its very inception focused on the concept of
institutions (Comte, 1974; Durkheim, 1893; Goffman, 1961). Jepperson (1991) argues that
it is the single most important theoretical concept and tool within sociological theory.
And he also argues that it´s definition and use have, unfortunately, been inconsistent
and incommensurable. There is no sub specia aeternitatis definition of “institution” but
the following is a useable definition:
An institution is […] a social pattern that [has] […] a particular reproduction
process. […] Put another way: institutions are those social patterns that, when
chronically reproduced, owe their survival to relatively self activating social
processes. Their persistence is not dependent, notably, upon recurrent collective
mobilization, mobilization repetitively reengineered and reactivated in order to
secure the reproduction of a pattern. That is, institutions are not reproduced
by “action,” in this strict sense of collective intervention in a social convention.
Rather, routine reproductive procedures support and sustain the patter, furthering
its reproduction – unless collective action blocks, or environmental shock disrupts,
reproductive process (Jepperson, 1991, p. 145).

The university is an institution in sociological terms. Organizational theory focuses
on how highly institutionalized organizations interact within social fields and the
mechanics of the self activating reproduction processes. Institutionalized reproduction
processes within organizations in institutional fields include myth building ceremonies
(Meyer & Rowan, 1977) where organizations signify their acceptance and adherence
to the legitimate structures, procedures and goals of the field. These reproduction
processes also include institutional isomorphism which can be mimetic, coercive and
normative (DiMaggio & Powell, 1983). Many fields include efficiency and performance
standards as legitimate goals for organizations which have been shown empirically
to be relative between fields and even between sub-fields within a field (Kondra &
Hinings, 1998); and also that measures are often taken to increase legitimacy that
decreases efficiency (Meyer & Rowan, 1977). Empirical research has also revealed that
in highly institutionalized social settings it is sufficient for a person who holds a legitimate
position of power within an organization to tell another person how-things-are-done to
successfully transmit, with high levels of cultural persistence, the legitimate structure and
normative framework of a given field (Zucker, 1977). Bourdieu´s critique (2001) of the
sociology of science (and organizational theory) shows that it lacks theoretical tools for
analyzes of inequalities and struggle within fields and also of the connection with other
fields (especially the field of power). Within any given field there are relative positions of
power occupied by social groups, and that the mode of resource distribution favors those in
position of power. Social groups and agents within fields compete for different types
of capital: economic, cultural, social and symbolic, which have relative value between fields.
The harm inflicted on an agent or group through the internalization of a habitus – as a
given truth or necessity – which conceals the agents position as part of a interconnected
network of relative positions of power within a given field is referred to by Bourdieu
as symbolic violence; which is a type of ideological and social violence where a cluster of
agents within a field are ideologically disadvantaged within the normative framework of
the field, their effort and contributions less valued a priori – and, also, that an important
aspect of the violence is that the agent subjected to the symbolic violence internalizes
the habitus of the field and experiences the violence as any other given inter-subjective
social fact (Bourdieu, 1979, 1990, 2001a, 2001b).
Bourdieu (2001b) criticized the sociology of science, the philosophy of science, the
scientific community and science per se: a) The theoretical framework of the sociology
of science is deeply flawed and in fact reproduces the normative framework of the
field of science which, also, b) is either ignorant or consciously passive in regard to
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the social mechanics that reproduce the relative positions of power and distribution
of resources within the field. Bourdieu describes the normal logic of the scientific
system of allocation: “The reward system orients the most productive towards the most
productive channels and the wisdom of the system which rewards those who deserve
reward diverts the others into sidetracks such as administrative careers” (Bourdieu,
2001b, p. 11). The scientific community itself has taken the justifications, the frame
of reference, norms and the structure of the scientific field at face value – which is
rather remarkable with it being one of the first rules of all (empirical) science that one
should never take anything for granted at face value. And Bourdieu contends that the
Old Sociology of Science more or less also took the structure, of the relative position
of power and struggle for capital and the relative worth of capital within the academic
field, at face value, citing Merton:
the institution of science has developed an elaborate system for allocating
rewards to those who variously live up to its norms [and] when the institution of
science works efficiently [...] recognition and esteem accrue to those who have
best fulfilled their roles, to those who have made genuinely original contributions
to the stock of knowledge (Merton, 1957, p. 642/639).

Bourdieu claims that too much of the Old Sociology of Science was content with
counting publications and rewards – revealing a self-fulfilling prophecy1 – without
charting the relative positions of power, the distribution of resources and other relevant
social mechanisms within the academic field:
This approach – very objectivist, very realist (it is not questioned that the social
world exists, that science exists, etc.), very classical (the most classic instruments of
scientific method are brought into play) – does not make the slightest reference to
the way in which scientific conflicts are settled. It accepts, in fact, the dominant –
logicist – definition of science, to which it seeks to conform. […] In an optimistic
form of reflexive judgment, the scientific analysis of science as Merton practices
it justifies science by justifying scientific inequalities, by showing scientifically that
the distribution of prizes and rewards is in accordance with scientific justice since
the scientific world proportions scientific rewards to scientists´ scientific merits
(Bourdieu, 2001b, p. 12-13).

As a result, such sociology actually justifies any inequalities within the field. That which
is not stated in the research is hidden, non-existent, but the Old Sociology of Science
in fact is part of the reproduction of these inequalities by confirming the normal logic
of the distribution of rewards and resources within the academic field. The sociology
of science that has, according to Bourdieu, “[regressed] from a Mertonian collective
finalism to a finalism of individual agents” (Bourdieu, 2001b, p. 29), lacks the theoretical
tools to analyze and discern the positions of power, relative connections between them
and the mechanisms of distribution of recognition, legitimacy and resources. Bourdieu
takes the sociology of science occupied with the laboratory as an example, where there
is a distinct lack of structural considerations – abstracting all meaningful action to the
level of “conscious (even cynical) influence and power strategies […] – and the science
of science is reduced to the description of alliances and struggles for symbolic ´credit´”
(Bourdieu, 2001b, p. 32-33).

1

Merton´s own theoretical model should have evaded such criticism and error by using the theoretical
tools of manifest and latent functions; and Bourdieu later admits that his own criticism was unfair
in that Merton was himself part of a struggle within the academic field and that his Sociology
of Science was part of a process of legitimation for the Social Sciences – which, though, has no
influence on the abstract theoretical critique (Bourdieu, 2001b, p.13).
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Theoretical outline
The structure of a field is objective - formal structure - (Meyer & Rowan, 1977), intersubjectively internalized without any need for a socialization process2 - the structure
and normative framework persists even though agents enter and leave the field(Zucker, 1977). The structure and the normative framework internalized as a set of
relevant beliefs inherent to a field are necessary for the purpose of meaningful action
and interaction between agents (Bourdieu, 2001b; Zucker, 1977). Within a given field
there are relative positions (space occupied by agents, often clustered) of power which
corresponds to the logic (normative framework) of the field which in turn dictates the
distribution of resources between organizations within the field and also the inequalities
and symbolic violence (Bourdieu, 2001a; DiMaggio & Powell, 1983). Institutions
reproduce - cultural persistence - (Bourdieu, 1990; DiMaggio & Powell, 1983; Zucker,
1977) the logic of the field to maximize the probabilities for survival (DiMaggio &
Powell, 1983) which increases a given institutions legitimacy (Meyer & Rowan, 1977)
and capital (Bourdieu, 2001b). The logic of the field dictates the relative value of capital
which agents and organizations accumulate to increase their legitimacy. Agents and
organizations sustain myth-building processes to signal their adherence to the logic of the
field (Meyer & Rowan, 1977) which does not necessarily lead to or stem from a change
in the formal structure/logic of a given organization, but only as a superficial ceremony.
Performance and outcomes are not necessarily an integrate part of all organizational
fields but are important in many fields (as a historical coincidence) and efficiency is both
relative between fields (Kondra & Hinings, 1988) and contingent on the logic of the field3
(DiMaggio & Powell, 1983).

Data
The research is based upon the following data collected:
• Qualitative data
o In depth interviews
 With Mr. Páll Skúlason, rector of the UI 1997-2005.
 With an anonymous university staff member knowledgeable
about the financial and administrative changes at the UI in
the last 20 years – referred to as N.
 With 17 UI scientists.
• Quantitative data
o Data set including information on academic output of UI staff, e.g.
publications and citations.
o Official UI statistics of enrolled students and academic staff.
o Data on UI funding and funding procedures.
o Public documents on policy goals and the formal structure of the
UI.
o Three audits on the UI.

2
3

Except in exceptional cases and circumstances.
“For example, hiring a Nobel Prize winner brings great ceremonial benefits to a university. The
celebrated name can lead to research grants, brighter students, or reputational gains. But from the
point of view of immediate outcomes, the expenditure lowers the instructional return per dollar
expended and lowers the university´s ability to solve immediate logistical problems” (Meyer & Rowan,
1977:355).
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Interviews were taken with 17 randomly selected4 UI scientists recorded on a digital
recording device with conscious agreement from the subject, acquired beforehand.5
The average interview lasted about 70 minutes, the longest lasting 105 minutes. None
interviewed were from the same academic subject. There were nine women and eight
men interviewed from UI full-time academic staff. Information on from which subjects
and departments is withheld on the basis of anonymity and confidentiality. Questions
were selected to gather information on a number of issues relating to the logic of
the academic field, such as a) quality indicators for the measurement of the quality of
universalities, b) opinion on quality issues at the UI and c) opinion regarding the new
Top 100 policy at the UI. All three question categories reveal the logic of the academic
field and also important data on relative positions of power, normative frameworks,
symbolic violence, myth building and struggles for power and resources. All interviews
were semi-structured, including those with Mr. Skúlason and the anonymous UI staff
member knowledgeable on the financial matters of the last 20 years (referred to as N).
Access was granted to data (SPSS) containing information on ISI publications and
citations, UI research points, gender, department, age, employment age and other relevant
variables. The sample consisting of all listed UI academic staff in the UI catalogue
for the year 2003-2004 which was then compared to those registered by the human
resources department at the UI for the year 2003 and those not listed there omitted
from the previous list. The sample is therefore almost the same as the population for
the year 2003-2004. Means for ISI publications, ISI citations, ISI Impact factor and UI research
points for the selected academic fields (Medical, Natural, Social and Humanities) were
calculated for the purpose of comparing the distribution of academic capital. Some
variables had to be recoded, e.g. the variable for the medical sciences as the original
variable was based upon the formal structure of the faculties at the UI.

Myth building
The UI sustained a myth building process with numerous ceremonies to create the myth of the
UI as a research university, and as such, deserving of increased funds on a comparable level
with international research universities. The process took decades and was problematic
with various degrees of success and failures and unfavorable external circumstances at
times. The use of audits to create and maintain external legitimacy was an important
factor in the success of the myth building process in the latter stages and also the slogan
based policy of reaching the Top 100. Interviews with Mr. Skúlason and N show that in the
early 1990´s the UI began to project and produce a myth in it´s communication with the
ministry for education, showing that the UI was not receiving funds comparable with
those awarded to research universities in Scandinavia. “The two audits6 confirmed what
we had been saying for over 20 years,“ said Mr. Skúlason. A relevant event in a process
which started in “the years around 1994 [when] the UI tried to convince politicians
that it needed more funding and pointed to comparable universities in Scandinavia
but the politicians rejected the comparison, said that circumstances were different in
Iceland.“ The process had some early sucess for the UI but it was not until at the end
4

5

6

A list of full-time scientists at a given department was cut down so that each piece of paper had an
individual scientists name on it, put them in a bowl from which I drew names and requested an
interview, and repeated the process if denied. I received two denials for interview, one was without
explanation and one was irresolvable as the subject was abroad and was not expected to return to
Iceland for some time.
All interviewed were promised anonymity, no personally recognizable data would be revealed, and
confidentiality, that the recordings never be handed to a third party or played to anybody other than
myself.
European University Association and National Audit Office.
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of Mr. Skúlason´s tenure as rector and the first year of Ms. Ingólfsdóttir´s tenure that
significant success was made in claiming legitimacy for the UI´s myth building process;
with the ceremonies of three independant audits, creating a new policy of reaching
the Top 100 of international research universities creating much the needed formal
legitimacy.

Isomorphism
There has been a general development in business organization, especially with
quality standards and performance outcome measures. Universities have taken
some of that culture on board and even more so today and during the last decade
said Mr. Skúlason.

The data points tentatively to the fact that the expected mechanisms of isomorphism
are in play within the UI and the academic field in Iceland. Most notably are the effects
of informal coercive isomorphism relating to the marketization process, as part of
the field of power (wider societal structure) or perceived as an external pressure
from the Ministry of Education. A case of where the legitimate structure of private
sector organizations is introduced through the field of political power, as N perceived
it: ”If we [(the UI)] had not included in our policy that we were going to improve
administration, make it more efficient, allow more representatives from outside the
UI, hire directors instead of electing them, we probably would not have received more
funding.“ There is also clear evidence of informal coercive and mimetic isomorphism,
where the UI models its structure on international research universities, most notably
top USA universities.
”One could say about American universities, if one can utter general statements
on such a diverse group of institutions at all, that that all universities try to be like
them, everyone. And this is nothing new we have witnessed how, in the last 20-30
years, universities all over the world try to imitate them. It’s not something only
found in Iceland and Scandinavia,“ said Mr. Skúlason.

The UI was under isomorphic pressure to adjust to the structure of the economic field
and also the field of power, and that despite resistance to external pressures, concessions
have been made to increase legitimacy as expected to increase probabilities for survival.
These concessions include vertical decision making processes instead of horizontal and
increased influence of agents and organizations from outside the academic field.

Relative Positions of Power and Mode of Resource Distribution
From our viewpoint within the social sciences the colonialism must be destroyed
and [the distribution of resources] equalized. I have sometimes described it as an
Apartheid-system within the academic field in Iceland (Social Scientist at the UI).

The ratio between students and full-time scientist/teachers at a university is
commonly used as a measure of quality, assessing the probable time allocation of
expert resources available to students. The S/T ratio is a scale variable, and therefore,
there is a differential decrease in quality as the ratio increases. US NEWS has one of
the most cited and used rankings in the world. According to US NEWS “a student-tofaculty ratio is, at present, the only globally comparable and available indicator that has
been identified to address the objective of evaluating teaching quality [… and the S/T
ratio] is a commonly used measure in many evaluations and rankings around the world”
(usnews.com, 27.2.2011).
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The mean S/T ratio for the UI shows that the quality has been decreasing in the last
20 years. A closer look at the ratio for specific departments and subjects, and again for
undergraduates and graduate students reveals a pattern of variance as seen in Figure 1.

Figure 1. Mean S/T ratio for selected academic subject fields

At the beginning of the period there is a discernible difference in the mean S/T ratio
for the selected sciences although to a lesser degree than at the end of the period.
The difference increases significantly over time, where the S/T ratio for the social
sciences increases but little change is discernable for the Natural and Medical sciences
– leaving one with the interpretation that the UI´s mode of resource distribution
was heavily skewed between faculties, protecting quality standards in the Natural and
Medical Sciences while allowing for decreasing quality standards in the Social sciences
and Humanities. The same development can be discerned when comparing graduate
students separately, as seen in Figure 2.

Figure 2. Mean S/T ratio for graduate students

The unequal resource distribution is a formal part of the state funding system that
is to say that before the UI takes any decisions on its resource distribution the state has
already decided upon a classificatory system which distributes economic capital. The
UI then distributes its funds between departments, administration and other sections
of the UI. Figure 3 shows the relative distribution between our selected academic fields
(fixed currency rate 2010).
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Figure 3. Distribution of economic capital per student between selected subject
fields

The graph is further confirmation of the relative positions of power and mode of
resource distribution. Figure 4 shows the proportional changes in funding per student
between the academic subjects.

Figure 4. Proportional distribution of economic capital between selected subject
fields

Figure 4 shows that there have been relatively small changes in the proportional
resource distribution between the two pairs of academic subjects, Medical/Natural and
Humanities/Social, although there have been fluctuations between the Medical and
Natural sciences. The Social sciences receive less than 15% of the total funding made
available to the selected academic subject fields.
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Scientific Capital
Bourdieu shows in Homo Academicus (1984) that there are different groups within the
academic field who are defined by different criteria and have a vested interest in them.
There is a struggle for capital and the definition of legitimate criteria for what counts
as capital and the differential value of various capital resources. Within the national
academic field there are various groups and capital resources which vary between
spaces occupied within the field, such as institutions, subjects, laboratories, etc. and also
between national academic fields, the logic and structure being (at least possibly and
therefore necessarily a posteriori) different in terms of groups and capital distribution.
The analysis of the data reveals a struggle, between habitus´ or sub-fields within the
UI´s organization, for capital and also the power to define the relative value of different
types of capital; and a struggle for resources using the different capital available to
these groups. Dispositions revealed in in-depth interviews and differences in resource
allocation reveal a struggle between the subject pairs of Humanities/Social Sciences
and the Medical/Natural Sciences over power and the means to acquire or change the
mode of resource distribution. Scientists within the Humanities and Social sciences
consciously feel oppressed and unfairly treated within the academic field, which is an
indication of symbolic violence, while the Medical and Natural Scientists judged the
distribution to be fair or, which is no less revealing, expressed no concern for a relative
lack of access to resources, nor did any of them express concern for the relative lack of
funding in the Social sciences and Humanities.
Tracing the Bourdieuan capital source is paramount to understanding the dynamics
of the struggle between clusters of agents within the academic field. Table 1 shows
the distribution of academic capital as measured in ISI-publications and citations per
academic staff in selected academic disciplines.

Scientific Capital

ISI Publications

ISI Citations

ISI Impact factor
(0-3)

Medical science

36,4

909,7

2,4

Natural Sciences

27,3

589,1

2,5

Social Sciences

6,2

60,0

1,3

Humanites

1,3

22,0

0,2

Table 1. Scientific capital7

The correlation is confirmed with a significant difference in the distribution of scientific
capital between the faculties, the Medical and Natural sciences holding greater amounts
than the Humanities and Social sciences.

7

ISI Publications is a mean for the total publications in the ISI Data base for each faculty of all fully
employed scientists at the UI between 1970 and 1998; the same applies for ISI Citations; and the
ISI Impact factor is calculated as ISI-IF=(Number of journals in subject category – rank of journal
within subject category of journals + 1)/Number of journals in subject category. See Appendix II for
further details on variables used.
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Reflexion
A reflexive sociological understanding of the inner workings and outer pressures
upon the academic field is important to minimize the risk of it being subverted for
the purposes of other fields; or by its own adjustments to the formal structure of the
international academic field leading to unforeseen consequences that should have been
less unforeseen. The preliminary findings disclosed above show that there is an inherent
logic to the academic field and a struggle for power and resources between clusters of
agents. Resources are unequally distributed between sciences and quality standards vary
greatly.
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Í þessari grein er einkum fjallað um íslenskar konur sem aðhyllast íslamstrú en með
viðkomu í öðrum heimshlutum. Þessar konur eru bornar og barnfæddar á Íslandi sem
og konur sem hafa flust til landsins. Greint er í stuttu máli frá hinu fámenna en flókna
félags- og menningarlega umhverfi sem íslenskir múslímar lifa í, sem er hluti af hinu
yfirþjóðlega ummah (samfélag hinna trúuðu) sem er í senn hnattvætt, þverþjóðlegt og
afsvæðavætt (deterritorialized). Rætt er um hið margradda og umdeilda fyrirbæri slæðuna
(hijab) og farið lauslega yfir sögu hennar og um táknrænt hlutverk hennar í dag, en síðast
en ekki síst um viðhorf kvennanna sjálfra til þessa höfuðklæðis. Fjallað er um trúrækni
og trúariðkun þar sem meðal annars er komið við í Egyptalandi. Í lokin eru raddir
kvennanna kynntar og viðhorf þeirra til ýmissa þátta tengdum reynsluheimi múslímskra
kvenna. Hin múslímska kona hefur löngum verið hulin mikilli dulúð – með eða án slæðu
– og hefur oft fengið það hlutverk að vera bæði menningarberi „hinna“ og mælikvarði
á svokallað þróunarstig þessara „hinna“. Vonandi varpar þessi grein smá ljósi á þessa
dularfullu konu.

Vettvangur og aðferð
Greinin er að hluta til byggð á viðtölum við hóp íslenskra kvenna sem aðhyllast íslam.
Einnig er stuðst við fræðilegar heimildir um konur og íslam. Það eru ekki til nákvæmar
tölur um fjölda íslenskra múslímskra kvenna en þeim fer fjölgandi. Flestar þeirra hafa tekið
íslamstrú vegna hjúskapar, en alls ekki allar. Þær sem hafa tekið íslam af eigin frumkvæði
hafa síðar gifst múslímskum manni. Þessar konur eru á öllum aldri og er sú elsta (sem
er „innfædd“) komin vel yfir miðjan aldur og hefur verið múslími lengi. Einnig eru hér
aðfluttar múslímskar konur á öllum aldri sem hafa búið á Íslandi mislengi. Viðtölin voru
tekin ýmist á heimili kvennanna, í moskunni eða á öðrum opinberum stöðum. Stuðst
var við spurningar sem tengdust trúarlegum hliðum íslam og því að vera múslímsk
kona með áherslu á trúhneigð og trúariðkun, stöðu og sjálfsemd múslímskra kvenna og
slæðuna sem múslímskar konur kjósa eða kjósa ekki að bera. Konurnar voru mjög fúsar
að ræða þessa hluti og töldu það gott til skilnings og fræðslu um „reynsluheim“ þeirra
sem oft er litinn hornauga. Allar konurnar utan ein (sem var í fylgd vinkonu sinnar, sem
er múslími og sem tók þátt í viðtalinu) hittu mig einar á heimili sínu, en ein hitti mig
í húsakynnum Háskóla Íslands. Þetta stingur í stúf við þá útbreiddu staðalímynd að
múslímsk kona (einkum gift) megi ekki vera ein með ókunnum karlmanni.
Á samkomum kvennahóps Félags múslíma á Íslandi þar sem ég var viðstaddur
(moskan er frátekin konum þau kvöld sem kvennafundir eru haldnir) var margt rætt.
Eitt skiptið voru kvöldlangar umræður um ýmis trúarleg atriði, um slæðuna og um
mismunandi túlkanir á ritningum íslam, einkum Kóransins og „hefðanna“ (hadith)
og um mataræði (halal eða haram; leyft eða bannað). Á samkomunni voru bæði
„innfæddar“ konur og aðfluttar og voru umræðurnar mjög líflegar. Sumar konurnar
voru með slæðu en aðrar ekki (nema í sjálfri moskunni, en þar eru allar með höfuðklút).
Í annað skipti var einkum rætt um matargerð (t.d. hvort nota mætti vín í súpur og
sósur), um kökubakstur (hvort leyfilegt væri að nota venjulega kökudropa) en einnig um
barnauppeldi, eiginmenn og ástina. Það skal tekið fram að á þessum fundum er boðið
uppá hressingu sem konurnar hafa komið með að heiman. Í lok þessara funda fóru
konurnar í moskurýmið til kvöldbæna.
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Margbreytileiki trúarheima
Fyrirbæri eins og trú og trúhneigð eru sveigjanlegar og óljósar mælieiningar. Trúariðkun
á Vesturlöndum hefur orðið einstaklingsmiðaðri og á það einnig um við íslam og er
þarft að líta fram hjá stofnunum og trúarlegum yfirvöldum við rannsóknir á þessu
fyrirbæri. Ef markmiðið er að skoða það sem kalla má „lifandi trú“ þarf að líta til
huglægra hliða trúhneigðar og trúariðkunar. Trúarheimur vestrænna múslíma hefur í
auknum mæli orðið fyrir afsvæðingu (deterritorialization) þar sem tengsl við menningu
og samfélagsgerð eldri kynslóða hafa minnkað þannig að trúarhugmyndir og iðkun
ungra múslíma á Vesturlöndum hefur öðlast persónubundnari og þverþjóðlegri blæ.
(Mandaville, 2001, 2007; Roy, 2004). Sú staðreynd að íslam er án miðstýrðrar stofnunar
gerir þessa þróun á margan hátt auðvelda (með hjálp stafrænna fjarskipta). Á stöðum
þar sem félagslegur hópur múslíma er margbreytilegur eftir þjóðerni, etnerni, menningu,
o.fl., eins og á Íslandi, er mikilvægt að skoða óformlega þætti eins og einstaklingsmiðaðar
trúarhugmyndir og iðkun (Silvestri, 2011). Við slíkar aðstæður kemur í ljós að um
heilstæða mynd er vart að ræða sökum margbreytileika slíkra hópa nema í tengslum við
hið yfirþjóðlega hugtak ummah (samfélag hinna trúuðu). Ef litið er á hinn fjölbreytilega
hóp íslenskra múslíma sést að vafasamt er að tala um „samfélag“ múslíma því um er að
ræða mörg smærri „samfélög“ sem samsama sig ýmsum ólíkum þáttum: upprunalegu
þjóðerni, tungumáli og öðru. Það eina sem sameinar þennan hóp er íslam, Ísland og
ummah.
Þetta einkennir einnig reynsluheim múslímskra kvenna en innan hans eru
margbreytilegar hugmyndir um lífsstíl og gildi sem skarast á marga vegu. Sú staðreynd
að múslímar á Íslandi einkennast af miklum margbreytileika á eðlilega einnig við um
múslímskar konur. Það er algengt að litið sé á konur sem „berar“ menningar og/eða
menningarstigs og að þær „líkamni“ ýmsar formlegar hugmyndir, svo sem hugmyndir
um kyngervi, reglu (trúarlega og veraldlega), siðgæði, lagalegar hugmyndir, o.s.frv. Þess
vegna er athyglisvert að skoða þann hóp nánar (Deeb, 2010). Oft hefur verið litið svo á
að trúariðkun múslímskra kvenna, sem og annað í lífi þeirra, tilheyri hinu persónulega,
innra sviði. Þetta er algeng staðalímynd en múslímskar konur hafa oft verið virkar á
opinberum vettvangi í sögunni. Trúarheimur múslímskra kvenna hefur löngum verið
hulinn dulu (svo maður noti nú það orð) og verið ómissandi í „oríentalískri“ sýn
vestrænna manna á „austrið“ (Said, 1978). Oft hefur umræða um íslam á Vesturlöndum
verið yfirborðsleg og einkennst af staðalímyndum og fordómum. Þetta á ekki síst við um
hina „múslímsku konu“ þar sem litið hefur verið á hana sem einhvers konar vandamál,
sem fórnarlamb feðraveldisins, og sem tákn um vanþróað menningarstig Araba og
einkum múslíma (Abu-Lughod, 2002, 2006; Deeb, 2010). Í seinni tíð hefur þessi mynd
verið að breytast, þar sem opinber virkni múslímskra kvenna hefur aukist, eða orðið
sýnilegri, bæði í austri og vestri. Múslímskar konur hafa í auknum mæli stofnað félög
með það að markmiði að rannsaka trú sína með markvissum lestri ritninga (Kóransins
og hadith) og trúariðkun og trúrækt sem leið til sjálfsstyrkingar og aukinnar gerandahæfni
(agency) (Mahmood, 2005). Hægt er að líta á þessar athafnir sem andsvar eða ögrun
við hina hefðbundnu karlaslagsíðu við stjórn trúarlegra athafna. Mahmood hefur sýnt
hvernig trúarlegar hreyfingar kvenna í Kaíró hafa eflst sem og áhugi á virkri trúariðkun
og trúfræðslu. Við fyrstu sýn virðast þessar hreyfingar vera staðfesting á feðraveldinu
og þeim normum sem þar ráða. Samkvæmt Mahmood þjóna þessar hreyfingar þeim
tilgangi að styrkja sjálfstæði þessara kvenna, þar sem þær geta stundað trú sína og mótað
hugmyndir henni tengdum á eigin forsendum. Til marks um það hefur þessi starfsemi
verið í óþökk yfirvalda í Egyptalandi (fyrir fall Mubaraks í febrúar 2011). Sú staðalímynd
af hinni múslímsku konu sem áhrifalaus í eigin lífi þar sem hún er smættuð í klæðin sem
hún ber, er vafasöm, þó svo að margar múslímskar konur, jafnt sem systur þeirra víða,
þurfi að berjast fyrir jöfnum kjörum og rétti.
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Slæðan
Slæðan og blæjan (niqab) eru mismunandi klútar sem notaðir eru af múslímskum konum
til að hylja hár sitt eða andlit, mismunandi mikið. Þessi höfuðbúnaður hefur verið mjög
til umræðu síðustu árin og valdið töluverðu fjaðrafoki. Fremst í þessari umræðu hefur
verið frönsk löggjöf sem bannar þennan klút á opinberum stöðum og hafa nokkur
önnur Evrópulönd fylgt fordæmi Frakka. Þessi þróun hefur haldist í hendur við aukin
áhrif öfgasinnaðra þjóðernisflokka í Evrópu. Töluverðar deilur eru um þetta og eru
múslímar í Frakklandi meira að segja ekki sammála um þessi lög. Yfirvöld í Frakklandi
hafa borið fyrir sig „frelsun“ franskra múslímskra kvenna og verndun grunnhugmynda
Frakka um hið veraldlega þjóðríki. Sagnfræðingurinn Joan Wallach Scott (2007, 2010)
heldur því fram að þessi lagasetning sé hluti af því að hreinsa og varðveita þjóðlega
sjálfsemd Frakka, hreinsa Frakkland af „útlendum“ einkennum og útiloka innflytjendur
frá því að geta talist meðlimir hins franska þjóðríkis. Hún telur þetta vera kínískan
hluta af kosningastefnu Sarkosy forseta þar sem hann vonast til að geta fangað og nýtt
sér andúð gegn innflytjendum (les: múslímum) sem hefur fleytt þjóðernisöfgaflokknum
Front national til áhrifa í Frakklandi. Scott bætir við að það sé fjarri að þessi lagasetning
hafi nokkuð með opið og gegnsætt samfélag að gera eins og reynt hefur verið að telja
fólki trú um (Scott, 2010).
Þessi deila er ekki ný. Leila Ahmed (1992) greinir frá því að á tímum Assíríumanna
(á 18. öld fyrir okkar tímatal) hafi slæðunotkun kvenna verið sett í lög (Hamúrabi
lögin) og voru það heldri yfirstéttarkonur sem áttu að bera slæðu við vissar aðstæður.
Í hinu kristna Býzantín og hjá Persum gengu heldri konur með slæður sem tákn hárrar
þjóðfélagsstöðu og virðingar og á Arabíuskaganum tíðkaðist slæðunotkun löngu fyrir
tíma íslam. Þegar Evrópumenn voru að leggja undir sig nýlendur sínar var reynt að
þröngva hinni „æðri“ (sið)menningu Vesturlanda uppá þau þjóðfélög sem verið var
að hernema og arðræna. Í Egyptalandi gengu fulltrúar feðraveldisins fram með hjálp
femínískra (vestrænna) hugmynda við að fá þarlendar konur til að taka slæðuna niður
því hún væri tákn um vanþróaða menningu (íslam) og kúgun hinnar arabísku konu.
Margir heimamenn sem tilheyrðu efri stéttum vildu taka þátt í þessar menningarlegu
nýlenduhyggju. Menningarlegar deilur – sem voru oft tengdar menningarlegri
þróunarhyggju – snérust oft um konur og slæður og var viðkvæðið að þetta væri til að
„frelsa“ hina kúguðu, vanþróuðu (austrænu) konu, en þá sem seinna meir var konan
látin vera „menningarberi“ og líkömnuðust þessar deilur í henni og þeim klæðum sem
hún kaus eða kaus ekki að bera. Nýlenduherrarnir sem gengu sem vaskast fram í þessu
frelsunarverkefni voru á sama tíma í forsvari fyrir samtök á Englandi sem börðust gegn
því að þarlendar konur fengju kosningarétt (Ahmed, 1992).
Hinir vestrænu frelsarar vildu fá (neyða) innfædda til að afsala sér menningu sinni
og trú (íslam), hefðum og klæðaburði og voru hugmyndir vestrænna femínista notaðar
í samvinnu við feðraveldið. Sumir heimamenn tóku þátt í þessari „vesturlandavæðingu“
og litu á þetta sem nauðsynlega „siðvæðingu“ til að stuðla að „framförum“ í nýlendunni.
Andúð og andspyrna myndaðist gegn þessari menningarkúgun og varð slæðan mikilvæg
í þeirri baráttu. Í stað þess að vera tákn kúgunar og vanþróunar varð slæðan tákn virðingar
fyrir eigin menningu og trú. Þannig víxlaðist hið táknræna gildi slæðunnar og hefur gert
síðan. Hlutverk slæðunnar í baráttunni um stöðu menningar og kvenna á sér enn stað,
í austri og vestri, þar sem tekist er á um flókið og breytilegt táknrænt gildi hennar.
Þetta hefur verið mest áberandi í umfjölluninni um búrkaklæddar konur í Afganistan
undir ógnarstjórn Talebana (sem notuðu búrkuna ásamt öðru til að kúga konur). Lila
Abu-Lughod (2002) hefur fjallað um þetta mál og bent á að Talibanar fundu ekki upp
búrkuna heldur hafi þessi sérstaki klæðnaður lengi verið borinn af konum af ætt Pastúna
á landamærum Afganistan og Pakistan. Þessi klæðnaður hefur verið tákn sómakenndar
og sem verndun kvenna gegn ágangi ókunnra karlmanna í hinu opinbera rými. Eftir
að ógnarstjórn Talibana féll héldu flestar konur á svæðinu áfram að klæðast búrku og
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flestum þeirra hefði fundist það skyndilega ósiðlegt að kasta þessum klæðum. AbuLughod bendir á að til séu alls kyns slæður með mismunandi samfélagslega merkingu
og það sé misskilningur að líta á slæðunotkun sem tákn valdaleysis eða ósjálfstæðis. Á
áttunda áratug síðustu aldar átti sér stað töluverð menningarleg og trúarleg vakning í
löndum múslíma og jókst þá slæðunotkun, einkum meðal ungra og menntaðra kvenna
og tók slæðan þá á sig tákn menningarlegrar fágunar og sjálfstrausts. Það var áfram líf
í slæðunni.

Trúrækni
Trúrækni og trúariðkun meðal trúarlegra hreyfinga kvenna í Kaíró eru, samkvæmt
Mahmood (2005), ferli þar sem ákveðinn habitus verður til. „Ræktun“ trúrækni á sér stað
í gegnum trúarathafnir og er slæðan hluti af þessu ferli. Mahmood lítur svo á að líkamleg
framsetning, þ.á.m. klæðnaður, sé hluti af því ferli sem mótar sjálfsemdina. Séð í þessu
ljósi ber ekki að skilja trúrækni og trúarathafnir þessara kvenna sem þvingun heldur sem
farveg eða aðferð kvennanna til að móta sjálfsemd sína og sjálfsveru (subject). Slæðan eru
stundum tákn sjálfsemda, t.d. trúarlegt tákn hæversku og til marks um innri eiginleika
(trúarleg sjálfsvera) sem birtist líkamlega, m.a. í slæðunni. Mahmood telur þetta vera
í andstöðu við hugmyndir hinna trúræknu kvenna um tengsl sjálfs og líkama, en er
trúarleg sjálfsvera og líkamning svo aðskilið? Samkvæmt Rinaldo (2008), sem hefur
rannsakað trúarlíf múslímskra kvenna í Indónesíu, er líkömnuð trúrækni sjálfsemd sem
birtist öðrum með framsetningu (performance). Eins og svo margt annað sem notað er
sem sjálfsemdareinkenni er notkun slæðu (og annars klæðnaðar) í mörgum tilfellum háð
samhengi. Sumar múslímskar konur bera slæðu alltaf þegar þær eru utan heimilis eða
í návist óþekktra/óskyldra karla en aðrar bera slæðuna eingöngu við sérstök tækifæri
eins og í moskunni, við bænahald og sumar konur bera slæðuna eingöngu í Ramadan
mánuði.
Mahmood (2005) beinir athygli sinni að gerendahæfni og mótun sjálfsveru í
trúarlífi múslímskra kvenna í Kaíró og setur spurningamerki við andstæðu mótspyrnu
og undirgefni sem hún segir einkenna veraldlega frjálshyggju (secular liberalism) og
póststrúktúralískan femínisma. Hún hafnar notkun hugtaka á borð við „fölsk vitund“ í
tengslum við hugmyndir um undirgefni og „kvenlega“ sómakennd á borð við hlédrægni
og hógværð. Hún telur gerendahæfni ekki einskorðast við andóf gegn ríkjandi normum
þar sem frelsi einstaklingsins er háð vilja hans sjálfs en ekki hefðum og normum Mahmood
leitar í smiðju Foucault og Butler um að gerendahæfni sé ekki eingöngu mótspyrna við
yfirráð og vald heldur líka möguleiki til athafna sem sérstök tengsl undirgefni skapa
og auðvelda. Í stað þess að hugsa norm sem utanaðkomandi hömlur á athafnafrelsi
einstaklingsins setur Mahmood spurningamerki við andstæðuna ytra-innra (hömlur á
einstaklingum) með því að benda á að félagsleg norm geta líka verið vettvangur fyrir
einstaklinginn og farvegur sjálfstæðra athafna og mótun sjálfsveru. Hinar trúhneigðu
konur nota rannsóknir sínar á trúnni (ritningu og iðkun) sem ramma um daglegt líf sitt í
samræmi við íslamska staðla sómakærrar hegðunar í heimi sem í auknum mæli stjórnast
af veraldlegum normum og gildum. Við mótun sjálfsveru leitast þær við að samhæfa
líkamlega hegðun og hið trúrækna sjálf. Með því að aga líkama, tilfinningar og skynsemi
er trúrækni „ræktuð“ og ákveðinn habitus skapast þar sem hin trúarlega sómakennd
samtvinnast líkamlegum athöfnum (þ.á.m. klæðnaði). Rannsókn Mahmood á trúrækni
og trúariðkun kvenna í Kaíró er merkileg að mörgu leyti en það má segja að hún einblíni
um of á hópinn sem einsleita heild í stað þess að skoða einnig kenndir, trúarhugmyndir
og athafnir einstaklinga, einnig í fjölbreyttara samhengi í daglegu lífi þeirra.
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Konurnar
Eins og áður sagði í þessari grein er hún að hluta byggð upp á viðtölum við íslenskar
konur sem aðhyllast íslam. Um er að ræða konur sem eru bornar og barnfæddar á Íslandi
og sem hafa tekið íslamstrú, ásamt konum sem eru fæddar inní múslímskt samfélag en
hafa flust til landsins. Ákveðnar spurningar voru lagðar fyrir konurnar til að fá fram
viðhorf þeirra til nokkurra þátta sem tengjast trúrækni, trúariðkun, stöðu múslímskra
kvenna og viðhorf þeirra til slæðunnar. Spurt var í byrjun um hversu sterk trúin væri og
hvað það fæli í sér að vera múslími og í því sambandi hvort efi skyti einhvern tímann
upp kollinum. Svörin voru allt frá að vera frekar trúuð í að vera mjög trúuð, en það var
algengasta svarið. Ein konan sagðist stundum efast um trúna en algengast var að efi
þar af lútandi væri ekki fyrir hendi en stundum kæmu upp vafaatriði varðandi ákveðna
þætti í Kóraninum sem, þegar málið væri rannsakað betur og sett í stærra samhengi,
færði vissu á ný. Samkomulag var um að Kóraninn svaraði öllum þeim spurningum sem
upp kæmu í lífinu en að hann væri sífellt að spyrja og ögra hugsuninni. Múslímar telja
að Kóraninn beri að lesa með huganum en skilja með hjartanu og að það sé ekki hægt
nema hjartað sé opið. Sumar konurnar lesa Kóraninn hálf óreglulega en algengt er að
lesa hann þematískt, það er eftir ákveðnum efnisþáttum sem tengjast einhverju sem
viðkomandi er að velta fyrir sér á hverjum tíma, enda eru allir múslímar sammála um
að Kóraninn inniheldur leiðbeiningar um hvernig haga beri lífinu. Áhersla var lögð á að
hver og einn ætti að lesa og skilja Kóraninn á sinn hátt og spyrja og setja allt í samhengi.
Þegar spurt var um hvað íslam væri og hvað það væri að vera múslími og múslímsk kona
voru algengustu orðin ró og friður. Mikilvægt er að vera góð manneskja, hjálpa öðrum
og ala upp góð börn. Einnig að múslími væri að … „framfylgja vilja Guðs og gera hans
vilja að þínum vilja“…, reyna að gera rétt og vera meðvituð um það sem maður segir og
gerir. Ein sagði að það væri einkamál,… „bara fyrir mig sjálfa“… „hafa stjórn á sjálfri
sér…og bara ró“… Varðandi það að fylgja hinum ýmsu boðum og bönnum í íslam
sagði ein konan að hún liti á íslam sem ramma en innan hans væri frelsi og fjölbreytileiki
og áherslur væru mjög mismunandi. Lögð var áhersla á nauðsyn þess að hugsa, nota
heilann og ekki vaða áfram í blindni heldur velta fyrir sér hugtökum á borð við réttlæti
og hvernig best sé að framfylgja því… „íslam fyrir mér er einmitt þetta, opnaðu hugann
og opnaðu hjartað og hugann fyrir Guði og horfðu á allt og hugsaðu og notaðu heilann
til að lifa réttu og góðu lífi…spurðu spurninga…ekki bara láta mata okkur og mata“…
Þegar rætt var um slæðuna og hið margradda tákngildi hennar var algengasta
svarið að slæðan væri einkum trúarlegt tákn sem sýnir að konan er múslími og til að
þóknast Guði (þar er reyndar umdeilt hvort það séu nokkur fyrirmæli í Kóraninum um
slæðunotkun). Slæðunotkun hefur líka með trúarlegt stolt múslímskra kvenna að gera
og til að skerpa vitundina um Guð (það skal tekið fram að sumar konurnar bera ekki
slæðu nema í moskunni en aðrar nær alltaf). Ein konan taldi að konur sem bæru slæðu
á Íslandi vektu meiri athygli fyrir vikið, en það væri ekki markmiðið. Þetta væri öðruvísi
í löndum múslíma þar sem slæðuklæddar konur eru hluti af rýminu. Þó svo konurnar
væru sammála um að slæðan væri fyrst og fremst trúarlegt tákn var ekki útilokað að
slæðan gæti við vissar aðstæður táknað annað, eins og andóf, en í Frakklandi, svo dæmi
sé tekið, hefur slæðunotkun ungra og menntaðra franskra múslímskra kvenna aukist
sem andóf gegn ríkisvaldinu og til að spyrja hver sé að kúga hvern. Við slíkar aðstæður
verður slæðan pólitískt tákn og tákn um sjálfsemd, á svipaðan hátt og í Miðausturlöndum
á nýlendutímanum. Hið merkingarhlaðna gildi slæðunnar fer þannig eftir aðstæðum.
Algeng hugmynd varðandi slæðuna er að hún sé kúgunartákn feðraveldisins. Engin af
konunum tók undir þá skoðun, ein sagði að það væri hægt að nota allt sem kúgunartæki
og það væri gert í Sádi Arabíu, Íran og af Talibönum. Það væri líka kúgun að banna
stúlkum í Frakklandi að bera slæðu. Það kom fram að algengt er að ungar múslímskar
konur, bæði á Vesturlöndum og í löndum múslíma, lendi í baráttu við foreldra sína
og ekki síst feður og bræður sem oft eru andvígir slæðunotkuninni. Einnig var talað
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um að múslímskir karlmenn sem giftust vestrænum konum, sem síðar tækju íslamstrú,
væru oft mótfallnir því að konan færi að bera slæðu en að flestar trúaðar konur vildu
bera slæðu og gerðu það af eigin frumkvæði. Hvað varðar spurninguna hvað það er að
vera múslímsk kona kom fram að hún ætti að vera sterk, að halda heimili og fjölskyldu
saman og hafa vit fyrir öðrum. Ein taldi það ekki vera öðruvísi en að vera venjuleg
manneskja,… „múslímar eru bara manneskjur, múslímakonur eru bara manneskjur…er
fjölbreytt, maður getur ekki dæmt út frá einni konu…“.
Amina Wadud heitir bandarísk blökkukona, fræðimaður og femínisti sem gerðist
múslími fyrir nær fjörutíu árum. Hún hefur m.a. skrifað bækurnar Gender Jihad og Qur‘an
and Woman ásamt því að hafa leitt föstudagsbænahald fyrir söfnuð af blönduðu kyni og
fékk fyrir það mikla athygli, misjákvæða. Ég spurði konurnar um hana og hugmyndir
hennar og fannst flestum þetta gott framtak. Ein kona sagðist hafa lesið hana og að
hún hefði fullan stuðning sinn, það væri t.d. vitað að konur gátu leitt bænir á tímum
Múhameðs. Hún telur að hér sé um að ræða nauðsynlegar endurtúlkanir á ritningunni
þar sem túlkanir hafi jafnan verið mjög karllægar. Túlkanir hafi oftast byggt á ríkjandi
heimssýn á hverjum stað og tíma og það sama ætti við í dag. Kóraninn væri handa öllum
á öllum tímum og ætti að passa inní það samhengi sem væri á hverjum tíma. Það sem
Amina Wadud og fleiri væru að gera í dag væri að fara aftur í upprunalegu textana og
„hreinsa“ þá af þessari karllægu sýn. Varðandi hvort staða karla og kvenna væri jöfn
í Kóraninum voru konurnar sammála um að svo væri, karlar og konur væru jöfn en
öðruvísi og hefðu mismunandi hlutverk. Þetta væri spurning um túlkanir og samhengið
í textanum. Bent var á að það sem er sagt um konur er túlkað á þröngan hátt en þegar
fjallað er um karla er túlkunin oftast opnari og þessu þyrfti að breyta. Í bók sinni Qur‘an
and Woman leggur Amina Wadud (1999) út frá því að þyngdarpunkturinn í Kóraninum
sé jafnræði og réttlæti og þau hugtök vegi þyngra en allt annað í ritningunni. Þar af
leiðandi séu karlar og konur jafnrétthá í íslam.

Niðurlag
Hér hefur verið reynt að varpa ljósi á trúarlegan heim múslímskra kvenna, á Íslandi
og annars staðar. Í huga margra Vesturlandabúa er hin múslímska kona oft tákngervi
kúgunar og hefur þeim fundist þeir bera skyldu til að frelsa þessa konu, eins og það
sé ekki nóg af öðrum kúguðum konum í heiminum. Þekktasta dæmið af mörgum var
sú átylla Bush yngri, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, að til að frelsa konur undan oki
Talebana og búrku yrði að ráðast á Afganistan og leggja landið í rúst. Flestar múslímskar
konur telja sig ekki þurfa á slíkri frelsun að halda og ef fólk á Vesturlöndum hefði
áhuga á að kynna sér reynsluheima múslímskra kvenna (sem eru mjög margir), kæmi
niðurstaðan sennilega nokkuð á óvart. Þeir sem hafa fylgst með hinu „arabíska vori“
hafa séð að konur hafa verið mjög virkar í uppreisninni, með eða án slæðu. Þar hefur
birst óvænt mynd af þessari dularfullu konu sem samræmist engan veginn þeirri þreyttu
staðalímynd sem er föst í hugum margra. Það er búið að tala nóg um hina múslímsku
konu og kominn tími til að tala við hana og heyra hvað henni finnst um sig og sitt.
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The inclusion of marginalized social groups:
The link between disability studies and democratic
theory
Laufey E. Löve
Rannveig Traustadóttir

Since the early 1960s, there have been increasing demands for greater public participation
in the political decision-making process, including for marginalized social groups, such
as women, ethnic minorities and disabled people (Gould, 1988). These demands have
placed a new focus on democracy as a form of popular government and its responsibility
to give voice to diverse social groups in the decision-making process.
Disabled people provide a striking example of a social group that has been excluded
from full participation in society in general. The social model of disability, within the
field of disability studies, has addressed their exclusion by demanding structural changes
to society (Oliver, 1990; Shakespeare, 2006). This is a radical approach that goes against
prevailing views that ways should be sought to work within the existing structures of
society, whether political or social, to improve the status of particular groups.
In this paper, we discuss whether this radical approach has relevance to democratic
theory and its attempts to respond to demands for greater participation in political
decision-making. We draw a parallel between the exclusion of disabled people from
full participation in industrialized societies to the exclusion of the general public in
the political decision-making process instituted by the framers of the American
Constitution. We will draw attention to how, in both instances, the structures were
intentionally designed to exclude the respective groups from full participation. We
have chosen the case of the American Constitution as it provides a clear example of
a popular form of government that intentionally excluded the voice of the general
public in political decision-making because it was believed that the people could not be
entrusted with this important task (Cooke, 1961).
To aid in the discussion on the value of the approach of the social model of
disability to democratic theory, I will draw on the theories of Iris Marion Young (1990,
1997, 2000) on oppression and domination in society, which have led her to call for a
restructuring of democracy to include the voice of marginalized groups as a means to
a more just democracy.

Government for the good of the people, not by the people
The Federalist is by many believed to be the most important political science work
written in the United States (Cooke, 1961; Rossiter, 1961). The Federalist, often referred
to as The Federalist Papers, is as Rossiter points out, the first and most authoritative
commentary on the Constitution of the United States (1961).1 It reveals the intent
1

The Federalist was written as a series of essays in defense of the Constitution, which had been
proposed on 17 September 1787 by the Philadelphia Convention (Cooke, 1961). The essays or
letters addressed to the People of the State of New York were published in New York newspapers
in an attempt to sway its constituency to vote in favour of the new constitution, which argued for
a republican form of popular government. The process was initiated by Alexander Hamilton who
enlisted the help of John Jay and James Madison but the letters were published under the pseudonym
„Publius“ (Cooke, 1961; Rossiter, 1961).

414

The inclusion of marginalized social groups:
of the framers and their motivations for creating this particular form of popular
government. For the purpose of this paper, a primary focus will be placed on The
Federalist’s understanding of who should make political decisions in the new form
of popular government they were arguing in support of. The question relevant to this
paper is whether the aim of the government being created was rule by the people or
rule for the good of the people, i.e. the general good. Did the Constitution intend the
people to have direct access to the decision-making process or not?
The Federalist clearly states that it was not the framers’ intent to create what it
calls “true” democracy, that is, “where the people meet and exercise the government in
person”, but a republic where people “assemble and administer it by their representatives
and agents” (Cooke, 1961, p. 84). In fact, James Madison, author of The Federalist along
with Alexander Hamilton and John Jay, points out that the “true distinction between
these [the ancient democracies] and the American Government lies in the total exclusion
of the people in their collective capacity from any share in the latter “(Cooke, 1961, p. 428).
This raises the question of why the framers were so intent on excluding the people
themselves from the decision-making process.
What The Federalist feared the most from a “pure” democracy was that it had no
built-in defences against the development of a majority faction (Cooke, 1961). In fact,
Hamilton claims factions to be the gravest threat of all to popular government (Cooke,
1961). To clarify what The Federalist meant by ‘faction’ it is helpful to refer to Madison’s
definition of the term: “a number of citizens, whether amounting to a majority or
minority of the whole, who are united and actuated by some common impulse of
passion, or of interest, adverse to the rights of other citizens, or the permanent and
aggregate interests of the community” (Cooke, 1961, p. 57).2 The Federalist’s fear of
faction stems from the belief that factions are likely to base decisions on passion instead
of reason, and are therefore not likely to decide on matters with “a sole regard to justice
and the public good” (Cooke, 1961, p. 60). In fact, the Federalist believed that the public
good or “rule in our true interest” (Cooke, 1961, p. 4) should be the aim of government
decision-making. A government guided by the public good would be least likely to
encroach upon the liberty of others. Hamilton even points out that that the reason why
government has been instituted at all is “because the passions of men will not conform
to the dictates of reason and justice, without constraint” (Cooke, 1961, p. 96). 3
The Federalist’s answer to the problem posed by the tendency of men to form
factions was a form of popular government based on representation, preferably a
Republic, where, because of size, a great distance could be created between the decisionmaking process itself and the passions of the people and their tendencies to form
factions (Cooke, 1961). Because of the Republic’s size and its internal diversity, Madison
maintains that it is unlikely that a majority of the whole society will be formed on any
other principles than those of justice and the general good (Cooke, 1961). Furthermore,
when elaborating on what should guide the conduct of representatives, The Federalist
makes it clear that they should not follow the passions or impulses of the people
(Cooke, 1961). In fact, the effect of representation, Madison points out, is to “refine”
and “enlarge” the public’s views through a chosen body of wise, patriotic and just men
who will in effect restate these views so that they will best serve the true interest of their
country. He points out that this form of representation may well deliver decisions that
will be truer to the public good than those taken by the people themselves convened for
that purpose (Cooke, 1961).
2

3

As Madison points out in The Federalist no. 10, a minority faction is not a threat in a democracy as
it will be out-voted. The perceived threat is therefore first and foremost that of a majority faction
(Cooke, 1961).
In spite of what The Federalist saw as inherent dangers, popular government was nevertheless believed
to be the preferred form of rule because of its abilities to preserve people’s right to liberty, which the
Federalist regarded as a primary or fundamental right.
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It is clear that The Federalist’s aim was to distance the decision-making process from
the people and their passions while at the same time ensuring that the guiding light of
all decision-making was the interest of the people as a whole – the public good. The
Federalist’s intent was therefore to create a political structure that would exclude the
direct involvement of the public in the political decision-making process because they
believed that it was not prudent to leave decision-making in the hands of the people
themselves. It can therefore be maintained that it was not rule by the people that was
being sought but rule in the general good as discovered by reason not passion.
The stand taken by The Federalist is of interest in light of increasing demands
today for a greater voice and involvement in political decision-making by the public
and marginalized groups such as disabled people. In addition, criticism has also been
levelled, on behalf of marginalized groups, against claims that the general good can
serve as a just basis of political decision-making (Young, 1990, 1997). It is, therefore, of
interest to compare the exclusion of the public from the decision-making process within
the republican form of government, as argued for by The Federalist and instituted
by the American Constitution, to that of the exclusion of disabled people from
full participation in Western societies. In both instances, it can be maintained that the
structures that were created were deliberately set up in such a way to exclude these
groups. Furthermore, in both cases, a lack of ability or capacity was the basis for
exclusion.

The exclusion of disabled people
Throughout history, disabled people have been kept at the margins of society and
perceived to have little to contribute (Braddock & Parish, 2001). Their exclusion
on the basis of being different and less desirable can be traced as far back as to the
ancient Greek and Roman city states where a primary value was placed on physical
and intellectual strength. Any significant departure from the Greek bodily ideal has
throughout the ages invited criticism and opened the doors for an interpretation of
disabled people as flawed. In fact, its legacy can today be found reflected in the modern
day medical model on disability, which perceives the disabled body as being abnormal
or broken and in need of fixing (Björnsdóttir, 2009; Covey, 1998).
Prior to industrialization, disabled people, while marginalized in society, were
considered to belong to the family and to be its responsibility. As the primary economic
unit, the family trained its disabled members to contribute to its well-being. As a result,
most persons with disabilities were integrated into community roles (Covey, 1998).
However, with the industrialization of Europe in the 18th and 19th centuries, changes in
the mode of production and increased urbanization resulted in fundamental structural
changes and social acceptance became linked to one’s ability to work and contribute,
primarily as a wage labourer (Covey, 1998). Exchange economies lacked the willingness
to accommodate disabled people and, as a result, they were placed in the role of nonproducers and dependants, and increasingly seen as a burden on the family unit (Snyder
& Mitchell, 2006). The policy solution to the social problem that disabled people now
posed was their institutionalization and the medicalization of disability in general (Barnes,
Oliver, & Barton, 2002; Snyder & Mitchell, 2006). Disability increasingly became an
isolated social phenomenon and over time, institutionalization became an acceptable
response to disabled people and would continue to be so until the mid-twentieth century
(Covey, 1998; Snyder & Mitchell, 2006). The status of disabled people as non-producers
and dependents in great part led to their segregation and marginalization and robbed
them of the opportunity to participate as citizens and exercise full civic rights (Snyder &
Mitchell, 2006). As Barnes et al. point out, the exclusion and dependency that disabled
people experience today can in great part be traced back to these structural changes.
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They include barriers to employment, education, welfare services, housing, transport,
and cultural and leisure activities (Barnes et al., 2002). The exclusion of disabled people
and their limited participation in society today can therefore be seen as a result of the
way Western societies were structured. Full participation was intended only for nondisabled people, while those who were disabled were made to live apart from others,
confined to institutions or their family homes with no means to contribute to society’s
functioning. 4

The demand on behalf of disabled people for structural changes
The social model of disability emerged as a direct response to the exclusion of disabled
people from society, demanding that society’s structures be changed to take into account
the rights and needs of disabled people and their full inclusion. The social model
developed in the wake of the disability rights movement in the United Kingdom in the
1970s (Fletcher & O’Brien, 2008; Shakespeare, 2006). It was a response to what was, and
still is, the prevailing ideology on disability, the medical model or the personal tragedy
theory (Oliver, 1990), which sees disabled people as inept and flawed individuals in need
of caring, assistance and change in order to survive and to better fit what is seen as
the “norm” (Thomas, 2002). Or, as Traustadóttir points out, “Disability is traditionally
understood as a problem, an abnormality and a personal tragedy” (Traustadóttir, 2009,
p. 5). The social model of disability rejects the dominant ideology and adopts a radical
stance by demanding that society itself change so as to fully include and empower its
impaired citizens.
A fundamental element of the social model is that it does not equate impairment
with disability. Instead, the disability and dependency of persons with impairments is
seen as the product of a society that creates barriers that cause conditions that lead to
disability. All forms of institutional discrimination and disabling barriers within society
are seen as creating disability. The “problem” is therefore not placed with the impaired
individual but at the doors of society and the demand is put forth that structural and
value changes be made to fully accommodate and include all its citizens. Disability is
viewed as being created by society and dependant on social context (Shakespeare, 2006).
While the medical model remains the prevailing ideology on disability, the social
model has had an important impact in the disability rights movement. A good example
is the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, adopted
in 2006, which reflects the understanding of the relationship between disability and
society articulated by the social model.
In view of the demand for a structural and social change set forth by the social model
of disability and its impact, it is interesting to look at Iris Marion Young’s arguments
for the need for structural changes in democracy in order to include marginalized
groups. Young, writing from a critical theory perspective, maintains that domination
and oppression exist within society at large, including within its democratic political
structures (Young, 1990). As a result, everything that serves to legitimize the status quo
is, in her view, to the disadvantage of oppressed groups (Young, 1990).
4

However, while these arguments emphasize the role of structural factors, it is important to recognize
that culture also plays an important part in explaining the social standing of disabled people.
Enduring negative social perceptions and cultural ideas that people with bodily and behavioural
differences experience serve to separate and isolate them from the rest of society and to maintain
their marginalization (Covey, 1998; Barnes et al., 2002). As an example, Snyder points to the ugenics
movement, which gained ground in the late nineteenth and the early twentieth centuries, and which
maintained that disabled people should be segregated because they were “creatures not of our
original, not of our species“ (Snyder & Mitchell, 2006, p. 98). This actually became such a widely held
perception that it became the basis for legalized segregation of disabled people (Snyder & Mitchell,
2006).
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The argument for structural changes to democracy
A fundamental argument in Young’s approach is the need to recognize and embrace
difference and incorporate it into the political institutions of democracy, instead of trying
to find ways to merge groups that are different into the norm and thereby maintain the
system. Such attempts, she claims, create an illusion of unity that only exists as defined
from the standpoint of dominant groups and will always be at the expense of groups
seen as different, serving to further disempower them (Young, 1990). To combat the
embedded disadvantage of oppressed groups, Young therefore argues for the need to
incorporate difference as a legitimate factor within the democratic political arena.
To this end, she argues, decision-making power itself needs to be recognized as
part of the political because of its importance in creating the conditions that bring
about and maintain social justice, which, according to Young, means the elimination of
institutionalized domination and oppression. Being part of the decision-making power
means having a role in setting the political agenda and, thus, having the means to change
the status quo (Young, 1990).
Young, furthermore, emphasizes the need to recognize the unjust nature of claiming
the general good as the rightful basis of good policy decisions. In this light, Young raises
concerns with regard to the writings of theorists such as Jurgen Habermas, Michel
Walzer and Joshua Cohen, who argue in support of a deliberative democracy, which
centers on creating or identifying a consensus or a shared understanding that citizens
can adopt through a dialogue (Young, 1997). This emphasis, Young points out, entails
that those engaged in a dialogue adopt a standpoint of impartiality towards all particular
experiences and perspectives. Difference is thus sidelined in an effort to develop general
principles on which all can agree (Young, 1997, 2000; Gould, 1988). Young raises
particular concern when the object of the dialogue is to reach an understanding of
the common good. She points out that what is most likely to occur as the result of
such an undertaking is that the perspectives of the privileged come to dominate the
definition of what is the common good and, as a result, “the less privileged are asked
to put aside the expression of their experience... for a definition of the common good
whose definition is biased against them” (Young, 1997, p. 66). Young also points out
the importance of recognizing that those taking part in the dialogue are often unequal
when it comes to speaking and points to very different social positions of speakers, as
well as cultural differences among them (Young, 1997).
On these grounds, Young rejects deliberative democracy and argues for a
communicative one, which she claims is closer to Hannah Arendt‘s conception of
democracy as a public space created by a dialogue between multiple perspectives.
According to Young, the ideal communicative democracy means recognizing that when
the aim of a political dialogue is to solve a collective problem, it requires a plurality of
perspectives, speaking styles, and ways of expressing the particularity of a social situation,
as well as the general applicability of principles (Young, 1997). Therefore, she argues
there needs to be a structure “that supports communication across wide differences of
culture and social position and a broad and plural conception of communication that
includes both the expression and the extension of shared understandings, where they
exists, and the offering and acknowledgment of unshared meanings” (Young, 1997, p.
74). Instead of avoiding the voice of different and competing perspectives of diverse
social groups, Young regards them as being essential in the political decision-making
process if it is to be able to claim to be just.
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Conclusion
The Federalist and Young seem to put forth very different conceptions of what
constitutes a good democracy. While The Federalist believed it was in the interest of
good government to exclude the public from the decision-making process and claimed
the general good as its aim, Young rejects a conception of democracy that is based
on the belief that a common good can be discovered and serve as the basis for just
decision-making. She points out that requiring social groups that stand apart to put their
differences aside leads to their continued oppression. According to Young, the political
decision-making process must make room for the points of view of social groups that
are regarded as different. Doing so, she maintains, requires a fundamental structural
change to democracy, without which marginalized social groups will continue to be
oppressed and denied a voice in political decision-making.
It can, therefore, be maintained that when it comes to the importance and value of the
public’s participation in the decision-making process, the positions taken by Young and
The Federalist are diametrically opposed. The form of popular government envisioned
in The Federalist was structured in such a way as to exclude people from decisionmaking, while Young maintains that a structural change to the existing representative
form of democracy is necessary to ensure the involvement of marginalized social
groups. This, she claims, will bring about changes to the status quo and a more just
political decision-making process.
Young’s call for structural changes in the political arena is mirrored by the social
model’s call for structural changes to society in general, which it sees as fostering
disability by maintaining the status quo and the dominant culture with its roots in the
medical model of disability. Maintaining the status quo implies that existing power
relations are also maintained, along with the oppression and dependency of disabled
persons.
The social model of disability has had an important impact with its demand that
society change so as to fully include disabled people, as reflected for example in the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In view of the discussion above,
it can be maintained that this approach may have relevance for democratic theory and
that Young has made a convincing argument for an approach that is similar in nature,
entailing structural changes to democracy, in the quest for a more just and inclusive
democracy that provides previously excluded social groups with access to the political
decision-making process.
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Miklar sviptingar í samfélaginu, á borð við djúpar efnahagslægðir, geta haft víðtækar
félagslegar afleiðingar (Durkheim, 1893/1984). Slíkar sviptingar geta virkað sem
utanaðkomandi ógn við samfélagið og geta valdið tímabundnu óöryggi hjá fólki
um afdrif þess. Í kjölfarið geta siðferðismörkin, sem aðskilja hið „eðlilega“ frá hinu
„óeðlilega“, orðið skýrari eða breyst (Lauderdale, 1976; Lauderdale, Smith-Cunnien,
Parker og Inverarity, 1984). Í öllum menningarheimum er ákveðinn þröskuldur gagnvart
óæskilegri hegðun. Kai Erikson (1966) hefur notað hugtakið menningarleg afmörkun
(cultural boundaries) til að lýsa þessum þröskuldi. Samkvæmt Erikson myndast innan
allra samfélaga ákveðið félagslegt rými; fólk upplifir að það tilheyri sérstakri menningu;
hefðir, gildi og viðmið hafa myndast og fólki er gert að hafa „réttu“ eiginleikana.
Fólk sem aftur á móti hefur óæskilega eiginleika lendir utan rammans og telst frávik.
Svigrúmið innan þessa rýmis er samt sem áður teygjanlegt og aðlagast stöðugt breyttum
samfélagsháttum. Þegar ógn steðjar að geta mörkin þó dregist saman. Slíkar aðstæður
geta valdið minna umburðarlyndi og auknum fordómum gagnvart frávikunum sem
aftur getur eflt samstöðu í þjóðfélaginu (Erikson, 1966; Lauderdale, 1976; Lauderdale
o.fl., 1984; Quillian, 1995). Samkvæmt Durkheim (1893/1984) eru afbrot eitt af því sem
skerpir á siðferðismörkum samfélagsins en viðbrögð samfélagsins við afbrotum, þar á
meðal útbreidd reiði og gremja, skilar sér oft í aukinni samstöðu og samheldni.
Meginhugmynd Erikson (1966) er sú að þegar dramatískt ástand ógnar menningarlegri
afmörkun samfélagsins geta myndast aðstæður þar sem fólk verður mjög upptekið af
frávikum, því það vill halda í óbreytta menningu. Styrkleiki ógnarinnar ræður miklu
um þetta ferli en því meiri sem ógnin er því meiri verður andúðin á frávikunum
(Lauderdale o.fl., 1984). Efnahagskreppur eru dæmi um dramatískt ástand sem geta
valdið minnkandi umburðarlyndi í samfélaginu. Rannsókn Quillians (1995) leiddi í ljós
að á tímum efnahagsþrenginga geta fordómar eða andúð gegn ákveðnum félagslegum
hópum aukist. Þá getur fólk farið að leita af blórabögglum og geta til dæmis innflytjendur
orðið fyrir aukinni andúð frá hendi innfæddra (Quillian, 1995), líkt og gerðist í sumum
löndum í Asíukreppunni 1997-1998 (Knowles, Pernia og Racelis, 1999). Fjölmiðlar
eru mikilvægir í þessu samhengi og spila stórt hlutverk í að almenningur upplifi ógnina
sameiginlega (Erikson, 1966). Til dæmis gerðist það í borginni Jakarta í Asíukreppunni
að fjölmiðlar stórýktu aukna afbrotatíðni, sem varð til þess að fólk taldi meiri ógn stafa
af afbrotum en ástæða var til (Knowles o.fl., 1999).
Ætlunin hér er að skoða þá tilgátu að upplifun almennings á félags- og menningarlegri
upplausn tengist viðhorfum þeirra bæði til innflytjenda og afbrota. Jafnframt er ætlunin
að sjá hvort hrun íslenska fjármálakerfisins árið 2008 hafi haft í för með sér aukna andúð
Íslendinga í garð innflytjenda og auknar áhyggjur af afbrotum. Efnahagshrunið ætti
samkvæmt fyrri rannsóknum að auka samstöðu almennings með þeim afleiðingum að
menningarleg afmörkun styrkist en á sama tíma ætti umburðalyndi gagnvart félagslegum
frávikum að minnka. Við skoðum þessa tilgátu með því að nota spurningalistagögn sem
aflað var bæði fyrir og eftir efnahagshrunið 2008.
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Aðferð og gögn
Rannsóknin byggir á tveimur spurningakönnunum sem voru lagðar fyrir líkindaúrtak
fullorðinna Íslendinga (18 ára og eldri), annars vegar á tímabilinu frá nóvember 2009 til
maí 2010 (Jón Gunnar Bernburg, Berglind Hólm Ragnarsdóttir og Sigrún Ólafsdóttir,
2010) og hins vegar á tímabilinu frá ágúst 2006 til janúar 2007 (Sigrún Ólafsdóttir og
Jón Gunnar Bernburg, 2010). Um er að ræða kannanir þar sem spyrlar heimsóttu
þátttakendur og tóku við þá stöðluð viðtöl. Þátttakendur í heildina eru 1980, annars
vegar voru þátttakendur 947 í könnuninni 2009 og svarhlutfall um 63%, og hins vegar
voru þáttakendur 1033 í könnuninni 2007 og svarhlutfall um 71%. Allar mælingar sem
notaðar eru hér eru eins í könnunum tveimur.
Mælingar: Háðar breytur
Andúð á innflytjendum
Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til tveggja fullyrðinga: 1) „Það hafa komið
of margir innflytjendur til Íslands á síðustu árum“ og 2) „Innflytjendur ógna íslensku
samfélagi“. Um er að ræða fimm punkta kvarða og svarmöguleikarnir á bilinu einn
(„mjög sammála) til fimm („mjög ósammála“) en var þeim snúið við til þess að auðvelda
túlkun. Innri áreiðanleiki fyrir þessar fullyrðingar var αlpha = . 835. Þær voru því settar
saman í eina samsetta breytu sem nefnd er Andúð á innflytjendum. Kvarðinn nær frá einum
(lítil andúð á innflytjendum) og upp í fimm (mikil andúð á innflytjendum).
Áhyggjur fólks af afbrotum
Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar: „Afbrot eru vaxandi
vandamál á Íslandi“. Um er að ræða fimm punkta kvarða og svarmöguleikarnir á bilinu
einn („mjög sammála) til fimm („mjög ósammála) en var þeim snúið við til að auðvelda
túlkun. Kvarðinn nær því frá einum (litlar áhyggjur af afbrotum) og upp í fimm (miklar
áhyggjur af afbrotum).
Mælingar: Óháðar breytur
Upplifun á félags- og menningarlegri upplausn
Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga: 1) „Íslendingar
eru óðum að fjarlægjast rætur sínar og uppruna“, 2) „Unga fólkið ber ekki virðingu
fyrir íslenskum siðum og venjum“, 3) „Íslendingar taka jól og páska ekki eins hátíðlega
nú eins og þeir gerðu áður“ og 4) „Íslendingum er í vaxandi mæli sama um hvorn
annan“. Um er að ræða fimm punkta kvarða og svarmöguleikarnir á bilinu einn („mjög
sammála) til fimm („mjög ósammála“) og var þeim snúið við til að auðvelda túlkun.
Innri áreiðanleiki var undir 0,7 og var því ekki nægilega góður til þess að búa til eina
samsetta breytu. Kvarðinn nær því frá einum (lítil menningar- og félagsleg upplausn) og
upp í fimm (mikil menningar- og félagsleg upplausn).
Ár
Ár er tvíkostabreyta þar sem árin 2009/2010 fá gildið einn en árin 2006/2007 gildið
núll.
Félags- og efnahagsstaða
Í þessari mælingu eru notaðar þrjár mælingar sem tengjast félags- og efnahagsstöðu fólks.
Kyn er tvíkostabreyta þar sem konur fá gildið einn en karlar núll. Aldur er mældur í árum.
Menntun er mæld með tveimur tvíkostabreytum, eina fyrir framhaldsskólapróf og aðra
fyrir háskólapróf, þeir sem ekki hafa lokið framhaldsskóla eru samanburðarhópurinn.
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að menntun, aldur og kyn hafa áhrif á siðgæðismörk
fólks. Því er búist við að meira menntað fólk og yngra fólk hafi meira umburðarlyndi
gagnvart frávikum heldur en minna menntað og eldra fólk. Sömuleiðis er búist við að
karlar upplifi frekar fordóma eða andúð á innflytjendum en konur (Quillian, 1995) og að
konur upplifi meiri ógn við afbrot en karlar (Schafer, Huebner og Bynum.2006).

Niðurstöður
Lýsandi niðurstöður
Mynd 1 sýnir lýsandi niðurstöður fyrir lykilmælingar frá árunum 2006/2007 og
2009/2010. Til þess að fá betri yfirsýn yfir hversu margir voru sammála þessum
fullyrðingum voru sameinaðir allir „mjög sammála“ og „sammála“ svarmöguleikarnir.
Innflytjendur ógna íslensku samfélagi

18,4%
23,2%

Of mikill straumur innflytjenda síðustu ár

37,8%
45,6%

Afbrot eru ógn
Minni samúð Íslendinga með hvor öðrum

83,3%
88,9%
33,7%
24,6%

Hátíðir síður teknar hátíðlega

2006/2007
49,3%

Minni virðing gagnvart siðum og venjum

62,6%

2009/2010

43,5%
45,1%

Íslendingar fjarlægjast rætur og uppruna

53,5%
53,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Mynd 1. Samanburður milli ára og prósentuhlutfall þeirra sem eru sammála
fullyrðingunum

Á mynd 1 sést að orðið hefur aukning frá árunum 2006/2007 til 2009/2010, bæði
hvað varðar upplifun fólks á því að Íslandi stafi ógn af innflytjendum (úr 18,4 í 23,2%)
og eins telja fleiri að of mikill straumur innflytjenda hafi verið til Íslands á síðustu
árum (aukning úr 37,8 í 45,6%). Almenningur virðist jafnframt upplifa afbrot sem meira
vandamál eftir hrun heldur en fyrir hrun (aukning úr 83,3 í 88,9%). Þessar breytingar
milli ára eru tölfræðilega marktækar (marktektarpróf eru birt í töflu 1).
Á hinn bóginn benda niðurstöður til þess að Íslendingar upplifi aukna félagslega
samheldni eftir hrun. Upplifun fólks á því að Íslendingum sé í vaxandi mæli sama um
hvorn annan hefur minnkað marktækt frá 2006/2007 til 2009/2010. Þá telja marktækt
færri eftir hrun en fyrir hrun að hátíðir á borð við jól og páska séu ekki teknar hátíðlega
(Sjá tafla 1). Aðrar mælingar breytast lítið milli ára en athygli vekur þó að hátt í 55%
einstaklinga telja Íslendinga vera að fjarlægjast rætur sínar og uppruna bæði tímabilin
(sjá mynd 1).
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Tafla 1. Meðaltal, marktektarpróf og staðalfrávik
Breytur

Meðaltal og
marktekt milli ára

Íslendingar fjarlægjast rætur og uppruna
2006/2007
2009/2010

( p = 0,855)
3,42
3,41

1,020
0,989

Minni virðing gagnvart siðum og venjum
2006/2007
2009/2010

(p = 0,016)
3,21
3,32

1,059
0,980

Hátíðir síður teknar hátíðlega
2006/2007
2009/2010

(p = 0,000)
3,49
3,25

1,104
1,056

Minni samúð Íslendinga með hvor öðrum
2006/2007
2009/2010

(p = 0,007)
2,83
2,79

1,026
0,978

Afbrot eru ógn
2006/2007
2009/2010

(p = 0,000)
4,00
4,18

0,816
0,713

Andúð á innflytjendum
2006/2007
2009/2010

(p = 0,000)
2,72
2,95

0,990
1,017

Staðalfrávik

Aðhvarfsgreining
Í töflum 2 og 3 er aðhvarfsgreining notuð til að prófa þá tilgátu hvort að upplifun á
félagslegri upplausn tengist minna umburðarlyndi og þrengri siðferðismörkum meðal
almennings. Í fyrri töflunni eru niðurstöður fyrir andúð á innflytjendum og í seinni töflunni
niðurstöður fyrir áhyggjur fólks af afbrotum.
Andúð á innflytjendum
Tafla tvö sýnir áhrif óháðra breyta á andúð á innflytjendum. Jafna 1 staðfestir marktæka
aukningu í andúð á innflytjendum milli 2006/2007 og 2009/2010 (sem sést á því að
hallatalan fyrir ár er jákvæð og marktæk). Jafnframt kemur fram að því eldra sem fólk
er því meiri er andúðin á innflytjendum. Loks er fólk með meiri menntun líklegra til
að vera með minni andúð á innflytjendum en þeir sem minni menntun hafa. Kynferði
hefur ekki marktæk tengsl við andúð á innflytjendum.
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Tafla 2. Aðhvarfsgreining fyrir áhrif árs, menningarlegrar einurðar, kyns, aldurs og
menntunar á andúð á innflytjendum
Jafna 1
Óstöðluð
hallatala
Árin 2009/2010

Jafna 2

Stöðluð
hallatala

Óstöðluð
hallatala

Stöðluð
hallatala

0,249*

0,123

0,229*

0,114

Fjarlægjast rætur og uppruna

----

----

0,045

0,045

Minni virðing gagnvart siðum

----

----

0,216*

0,219

Hátíðir síður teknar alvarlega

----

----

0,010

0,011

Minnkandi samúð með öðrum

----

----

0,102*

0,102

0,037

0,018

0,090*

0,045

0,004*

0,070

0,005*

0,092

Framhaldsskólamenntun

-0,238*

-0,118

-0,191*

Háskólamenntun

-0,731*

-0,313

-0,561*

Félags- og menningarleg upplausn

Félags- og efnahagsleg staða
Kvenkyn
Aldur

Fasti jöfnu

2,801

1,492

R2

0,092

0,176

-0,095
-0,242

Fylgibreyta: andúð á innflytjendum
* p < 0,01 (tvíhliðapróf)

Í jöfnu 2 kemur fram að tvær af fjórum mælingum á upplifun almennings á félagslegri
og menningarlegri upplausn hafa marktækt samband við andúð á innflytjendum.
Einstaklingar sem telja að ungt fólk beri ekki virðingu fyrir íslenskum siðum og venjum
og að Íslendingum sé í vaxandi mæli sama um hvorn annan hafa marktækt meiri andúð
á innflytjendum, í samanburði við þá sem eru ósammála þessum fullyrðingum. Það
kemur nokkuð á óvart í jöfnu 2 að konur hafa nú marktækt meiri andúð á innflytjendum
en karlar, það gengur þvert gegn því sem búist var við. Þetta samband er þó afar veikt.
Áhyggjur fólks af afbrotum
Tafla 3 sýnir áhrif óháðra breyta á áhyggjur fólks af afbrotum. Niðurstöður úr jöfnu 1
staðfesta marktæka aukningu í áhyggjum Íslendinga af afbrotum milli áranna 2006/2007
og 2009/2010 (hallatala fyrir ár er jákvæð og marktæk). Þegar félagsstaða einstaklinga
er skoðuð þá kemur í ljós að konur telja meiri ógn stafa af afbrotum en karlar. Eldra
fólk telur meiri ógn stafa af afbrotum en yngra fólk og fólk með meiri menntun er síður
líklegra til að telja afbrot vera ógn en fólk með minni menntun.
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Tafla 3. Aðhvarfsgreining fyrir áhrif árs, menningarlegrar einurðar, kyns, aldurs og
menntunar á áhyggjur fólks af afbrotum
Jafna 1
Óstöðluð
hallatala
Árin 2009/2010

Jafna 2

Stöðluð
hallatala

Óstöðluð
hallatala

Stöðluð
hallatala

0,181*

0,117

0,156*

0,101

Fjarlægjast rætur og uppruna

----

----

0,095*

0,124

Minni virðing gagnvart siðum

----

----

0,187*

0,247

Hátíðir síður teknar alvarlega

----

----

0,009

0,013

Minnkandi samúð með öðrum

----

----

0,022

0,029

Kvenkyn

0,164*

0,106

0,210*

0,136

Aldur

0,004*

0,083

0,005*

0,115

-0,151*

-0,097

-0,106*

-0,068

-0,375

-0,208

-0,213*

-0,119

Félags- og menningarleg upplausn

Félags- og efnahagsleg staða

Framhaldsskólamenntun
Háskólamenntun
Fasti jöfnu

3,909

2,746

R2

0,063

0,164

Fylgibreyta: afbrot eru ógn
* p < 0,01 (tvíhliðapróf)

Niðurstöður úr jöfnu 2 sýna að tvær af fjórum mælingum á upplifun á upplausn hafa
marktækt samband við áhyggjur af afbrotum. Fram kemur að einstaklingar sem upplifa
að Íslendingar séu óðum að fjarlægjast rætur sínar og uppruna og að ungt fólk beri
ekki virðingu fyrir íslenskum siðum og venjum telja afbrot frekar vera ógn við íslenskt
samfélag, í samanburði við þá sem eru ósammála þessum fullyrðingum.
Loks var fylgni á milli háðu breytanna tveggja skoðuð. Niðurstöður sýna jákvæða
marktæka fylgni (miðað við 95% öryggi) á milli þess að fólk telji afbrot vera ógn og
andúðar á innflytjendum (r=0, 308).

Umræða
Durkheim (1893/1984) sagði örar efnahagsbreytingar geta haft í för með sér mikilvægar
félagslegar afleiðingar. Niðurstöður okkar benda til þess að nokkrar breytingar hafa
orðið í félagslegum veruleika Íslendinga frá því fyrir hrun og þær sýna að eftir hrunið
hefur umburðarlyndi gagnvart innflytjendum minnkað en áhyggjur almennings af
afbrotum aukist. Efnahagshrunið 2008 virðist því mega flokka sem utanaðkomandi ógn
í skilningi Eriksons (1966). Niðurstöður okkar benda enn fremur til þess að íslenskur
almenningur upplifi meiri samstöðu eftir hrunið en hann gerði fyrir hrun. Svo virðist
sem menningarleg afmörkun íslensks samfélags hafi dregist saman og samstaða styrkst
eftir hrun. Þessar niðurstöður styðja við kenningu Erikson (1966) og rannsóknir
Lauderdale (1976: Lauderdale o.fl., 1984) um áhrif utanaðkomandi ógnar á samfélög.
Á sama tíma og umburðarlyndi minnkar eykst félagsleg samstaða. Enn fremur sýna
niðurstöður okkar að þeir einstaklingar sem upplifa menningar- og félagslega upplausn
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hafa að jafnaði meiri andúð gagnvart innflytjendum og meiri áhyggjur af afbrotum.
Niðurstöður gefa til kynna að fólk tengi saman innflytjendur og afbrot (r =0, 308).
Það mætti mögulega rekja til íslenskra fréttamiðla og umfjöllunar þeirra um innflytjendur
og afbrot (sjá. t.d. Helga Ólafs og Malgorzata Zielinska, 2010). Áhrif fjölmiðla geta verið
mikilvæg eins og sýndi sig í borginni Jakarta í Asíukreppunni þar sem fólk áleit afbrot
meiri ógn en þau í raun voru, sökum óábyrgs fréttaflutnings af afbrotum (Knowles
o.fl., 1999). Umræða um þátt fjölmiðla í viðhorfum almennings til innflytjenda hefur
komið fram hér á landi (Velferðarráðuneytið, 2008). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að
konur eru að jafnaði umburðarlyndari en karlmenn gagnvart innflytjendum (Quillian,
1995) en niðurstöður okkar styðja ekki þá niðurstöðu. Neikvæð fréttaumfjöllun þar
sem innflytjendur og útlendingar eru tengdir afbrotum gæti skýrt andúð kvenna á
innflytjendum, sérstaklega í ljósi þess að konur upplifa afbrot sem meiri ógn en karlmenn
(sjá í Schaer o.fl., 2006).
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Degrees of Outness

Motherhood, Work and Lesbian Identity.
Linda Guðmundsdóttir
Angela Coyle

People’s degree of outness has been a major debate within the lesbian and gay
community and elsewhere. Being out and proud has been a political strategy implemented
by lesbians and gays in an attempt to overturn conventional norms. As heteronormativity1
and homophobia2 exists in all societies, many individuals have not been able to adopted
this strategy, and the decision to come out and be out can cause continuous concern
for everyone that defines oneself as non-heterosexual. This article is based on MA
research3 that addresses the experiences of lesbian mothers’ who face the disclosure
dilemma, and looks at their work and study choices. However, its main focus is on how
lesbian mothers’ sexual identity is negotiated in various locations within London, UK.
The findings indicate that intersections of ethnicity and class play a decisive role in
participants degree of outness.
I don’t know why it is given the huge importance that some people address to it,
cause, you know there are a lot of people out there that do make an issue out of
your sexuality, far more so that you really want to, but what can you do (Jessica4).

Identity and the closet
The identity developmental view has often been used to describe the process of coming
out of the closet (Howard, 2000). Early researchers usually define coming out as a single
event, but more recent theorists refer to it as a process (Rust, 1996). In these models,
bisexuality is either considered nonexistent or interpreted as an intermediate state
between homosexuality and heterosexuality. But, recent constructionist criticism has
paved the way for bisexuality to become an authentic form of sexuality (Prabhudas,
1999). Jordan (1992) pointed out that a multi-cultural, multi-ethnic world view would
be the analogy for bisexuality. Foucault (1980) argued that increased self consciousness
about homosexual desires, to the point where the individual may consolidate an identity
around this desire, is the result of the self-management practices imposed by normative
heterosexuality to inhibit homosexuality. His notions of power and knowledge imply
that how and what one knows is always an exercise of power and that power has
typically been recognised as either heteronormativity or homophobia (Seidman, Meeks,
& Traschen, 1999).
Sedgwick (1990) stated that the closet is the fundamental axis of oppression for gays
in this century, which sets the metaphor of the closet as a central object for investigation.
This notion assumes an already formed, original homosexual self which is constrained
1
2
3

4

Is the presumption that everyone is heterosexual, and that heterosexual attractions and relationships
are the norm and therefore superior (Pellegrini, 1992).
Lorde (1996, pp. 99) noted that homophobia is “the fear of feelings of love for members of one’s own
sex and therefore the hatred of those feelings in others”.
Linda Guðmundsdóttr graduated in 2009 from City University London, School of Social Sciences.
With an MA in Sociology – Communities, Organisations and Social Change. Angela Coyle was her
supervisor.
The names of interviewees are pseudonyms.
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in the closet, and thus is inconsistent with the ideas of social constructionists who
view gay selves as never fully consolidated and socially formed. “We should not assume
that all individuals experience homosexuality as an identity and therefore experience its
marginalization as a betrayal of a true self ” (Seidman et al, 1999, pp. 433).

Stigma and Impression Management
Goffman presented three types of Stigma and noted that when it is not immediately
apparent whether a person is a member of a stigmatized group, then the individual
has to decide if he should “display or not display; to tell or not to tell; to let on or
not to let on; to lie or not to lie; and in each case, to whom, how, when, and where”
(Goffman, 1963, pp. 42). Stigmatised individuals are often believed to be not quite
human, which results in various forms of discrimination (Goffman, 1963). According
to Kinsley and colleagues (1953), an overwhelming majority of lesbians and gays are
not visibly distinguishable from the rest of the population, with approximately 1 in 20
lesbians and 1 in 7 gay males recognizable as such to the general public. In describing
how individuals control and guide the impressions that others have of them, Goffman
(1959) used the language of the theatre and Dramaturgy. He developed the method
of Impression management to control disruptions from the audience and to prevent
uncomfortable situations for the performer.

Work and Self-Disclosures
LGBT people5 can experience problematic social interactions on a daily basis in public
settings, with most interactional difficulties arising in the work place. The problem is
predominantly connected to the social aspects of a job, which heterosexuals often
take for granted (Oerton, 1996). For example, Bohan (1996), Cain (1991), Ellis and
Riggle (1996) and Goffman (1963) pointed out that deciding how and when to disclose
one’s sexual orientation is a type of disclosure dilemma faced by LGBT people, and the
disclosure dilemma is “one of the toughest issues that gay men and lesbians face as it
involves a considerable amount of turmoil and fear of retaliation or rejection” (see
Oerton, 1996, pp. 1191). Similarly, Garnets and Kimmel (1993) claimed that lower
levels of psychological life satisfaction and well-being were reported by those who
remain closeted. While Kalichman and Nachimson (1999) maintain that there are
increased health risks for those who stay closeted, Ellis and Riggle (1996) argue that
LGBT people also deal with energy-draining and extensive activities in order to cover
up their stigmatized identity. Johnson (1990) and others, maintained that a majority of
lesbians have high levels of educational qualifications, where 80 percent of the sample
population were college graduates. One possible explanation might be the constraints
on women’s access to a living wage, and women who live independently of men thus
may require better qualifications to make ends meet.

5

People who identify themselves as Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Q is sometimes added to
the acronym to indicate queer or questioning individuals (National centre for lesbian rights, 2006).
Queer has no definition and thus is an identity without a core, including everything that does not
follow the norm and dominant culture (Halperin, 1995).
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Ethnicity and class
Whether ethnic constructions are based on language, religion, colour or region, they
are inevitably imbued with stereotypes and meanings. Whiteness has historically been
a source of privilege and comfort, but, like blacks, the interpretation of whites’ racial
identity can vary based on audience, time and place, which carry various consequences
and meanings (Nagel, 2003). Sexuality is contextual to one’s culture to the extent that
what it means to be a lesbian is related to the meaning of the individual’s culture. Some
formally forbidden sexual practices can possibly be tolerated if they are not labelled or
discussed (Green, 1997). Lesbians possess a multi-faceted identity, and ethnic minority
lesbians, for example, often struggle to mediate a split sense of identity if the lesbian
communities are racist and the ethnic communities are homophobic (Lloyd, 2005). Hill
Collins (2000) explained how intersectionality strives to see for example gender, class, race,
sexuality, ethnicity and age as mutually constructing systems of power.
Fine, et al (1997) argued that working-class white men are not more sexist or racist
than upper-class or middle-class white men, but their anger takes on such forms as a
reaction against the current global economic change. White working-class and poor
men are trying to maintain and manage a sense of self in the midst of affirmative
action, rising feminism and gay and lesbian rights. The hierarchies of gender, race and
class are somewhat embodied in the ‘struggle’ of white working-class men. While they
strive to sustain a place within this hierarchy, ironically, the privileges which are assigned
to gender and race status are usually not enjoyed by working-class men and boys to a
great extent.

The lesbian-headed family and health care
The term lesbian mother is in many ways seen as an oxymoron because the traditional
definition of a mother is a heterosexual married woman who has children with her
husband. Mothers are also often portrayed as the pinnacle of society, while lesbians,
on the other hand, are often portrayed as self-centred women who hate men and
consequently want nothing to do with the patriarchal institutions of family and marriage.
Thus, the identity of a good mother is something that the lesbian mother is constantly
struggling to achieve and contributes to the invisibility of lesbian families (Foster, 2005).
Laubjerg found that children growing up with lesbian mothers are psychologically
stronger than children growing up with a father and a mother. Five percent of the
children in ‘ordinary’ families had undergone psychiatric treatment for illnesses such
as depression and anorexia, compared to less than two percent of children raised by
lesbian mothers (Politiken, 2009). One possible explanation for this might be the fact
that lesbian mothers enter into motherhood out of a sincere wish, whereas heterosexual
women are sometimes faced with unplanned pregnancy.
According to Wilton (1995), there is little recognition of the health needs of lesbians
within the NHS or other health care systems. Dr. Kavanagh asserts that the most
obvious concern of lesbians using health care facilities is homophobia. This can create
issues for lesbians, for example when they wish to recognise partners as next of kin and
concerning questions about family life or sexual behavior.

Research Methods
This study is exploratory in nature, and limited in scope in accordance with the available
time, human and financial resources. Qualitative research methods have been used in
this research, as the concern is with how people understand things and with meanings
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(Esterberg, 2002). A snowball sampling technique was used to recruit potential
participants for this research. This method is used to search participants’ social networks
to access specific populations, and it is often used when the population is ‘hidden’ in
some ways due to the sensitivity of the topic or low number of potential participants,
such as women who do not fit within the heterosexual norm (Browne, 2002). Data
collection was carried out with semi-structured interviews.
There were some difficulties in the recruiting process, and as a result, the sample
size was restricted to seven interviews. One interview was with a lesbian couple, while
the others were individual interviews (Knight 2002). Those who conduct research in the
gay community can expect many methodological problems. A continuous problem for
researchers is obtaining representative samples of lesbians (Koepke, Hare, & Moran,
1992).

Findings
Here the main themes that arose within the findings will be discussed, and quotes
from the transcripts will be used to establish the discussion and give it life. First, I will
briefly define the participant’s background, and then I will address how certain locations
can play a part in the situational identity of lesbians. The names of interviewees are
pseudonyms, and in addition the names of people, places and occupations have been
denoted with xxxxxx, to provide confidentiality.
All of the participants were mothers and self-identified as lesbians, although there
might have been periods in the past where they would have opted for a different identity.
How they became mothers ranged from adoption to artificial insemination to having a
child in a previous heterosexual relationship. Their age ranged from thirty one to forty
seven years old, and they all had a university degree. Three women had two children,
while five of them had one child, and one was pregnant. The children’s ages ranged
from unborn to the age of sixteen. Three of the mothers were single, one was in a
relationship, and three were in civil partnerships. To get an indication of their class
background, I asked them if their parents had gone to university and most of them had
not gone. But, as all of the women had a university degree, it would be fair to say that
most of them were middle class or lower middle class. Depending on class definitions,
two of them might be categorised as working class as their jobs required manual labour.
One participant’s ethnicity was Black Caribbean, one of them had German immigrant
parents, and the other five were White British.
Friends & Family
All women in the sample were relatively open about their sexuality, and were out with
friends and most family members. Their sexuality was not something that defines them
as one participant mentioned, because many other aspects of their lives could be more
important at times. However, being out was usually somewhat important and most of
them wanted to be out for their children, so that growing up with one or two lesbian
mothers would feel as normal as possible. Homophobic abuse towards their children
was a concern to them all.
One participant mentioned that her partner was from Spain and that her partners
family had difficulty accepting them as lesbians, even more so after the child arrived.
Her partner’s mother had tried to fit their lesbian-headed family into the heterosexual
norm, by explaining to young nephews and nieces in Spain that one of them was the
man and the other was the woman.
Another one mentioned that she had a very homophobic uncle who avoided being in
the same room with her and had created a series of dramatic events to state that point.
The participant who was pregnant mentioned that she did not expect practical support
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from her parents even though she was single now, because they did not really approve
of her being a lesbian. But, this participant stated that she has many lesbian friends who
were excited about her pregnancy, and would give her some practical help. One woman
mentioned that her mother had reduced her relationship with her grandchild severely
after she broke up with the child’s father and became a lesbian.
The continuous process of coming out has caused all the participants some concerns,
as it is not possible to calculate how or if people will be able to handle the issue and
some or all of them tried to avoid negative opinions from others. Two participants
mentioned that there was a constant added pressure inherent with identifying as a
lesbian. One interviewee described the experience in this way:
You do have an added pressure that is constant, a constant worry about your
safety, it is not there in your head every day but you know, there are situations
that are not all that safe, you kind of never know when it is going to be safe. You
can’t say that isn’t safe, that isn’t safe […] and homophobia is there all the time,
every morning in the media, every day at school there is homophobia, so you are
surrounded by homophobia, all the time, just as a human being, let alone being a
mum. (Brenda).

One participant mentioned that she did not think that gay and lesbian relationships
were valued much as a family group, but she thought that the experience of being a
lesbian mother depended somewhat on how confident one was as a person or a parent,
as well as having other lesbian mothers as friends. She also mentioned that as a lesbian
mother you are under pressure to do better than heterosexuals, and that it is not enough
to be just the same as everyone else, perhaps in order to justify the act of giving lesbians
the right to be mothers.
All of the participants more or less agreed that being a lesbian mother did not
fit the stereotypical way of being a mother, without being asked especially about this
issue. In particular, five mentioned that they were actually glad that they did not fit the
stereotypical way of doing things; they either thought this was just a bit boring or they
went into more detail like for example:
Lots of straight friends are in a situation where the mother has a very clear role
and the father has a very clear role, and depended on the enlightened attitude of
the man, how much the job is shared […] yes we don’t have the old fashioned
boundaries that heterosexuals have got I suppose.
(Erica)

Two mentioned that growing up in a lesbian-headed family would encourage children
to be more accepting of what is different, because children would grow up knowing
they are different or differently defined.
Work Spaces
The interviewees were out at work, to some extent, to some of their work colleagues,
customers, clients, or students, and all of them to their employer. There seemed to be
an obvious class distinction between various work spaces, one participant, who was
on maternity leave and had previously worked in an non-traditional health profession,
described the attitude of her work colleagues towards her and her partner in this way:
I used to work at xxxxx and everyone knew I was with xxxxx my partner, and I
mean, where I worked, it is a very small place […] kind of family type business,
so they were really all just quite good, and they were all xxxxx [her profession] as
well, and they are generally quite opened minded (Gail).

Another interviewee said she had worked for twenty seven years in the same profession
and in that time worked with approximately 300 people. The job required manual labour
and could thus be categorised as working-class. She worked in an almost strictly white,
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heterosexual, male-oriented profession and described what kind of attitudes were
predominant among her work colleagues towards lesbians, gays and other minority
groups in this way:
I have heard some horrendous things, you hear rape jokes and what not, racist
comments […] you think you are living in the twentieth first century and some of
these people are still stuck in the nineteen sixties and seventies […] I have not met
anyone that has really been out within xxxxx [her profession] (Patricia).

The black participant stated that she did not really fit any stereotype or people’s ideas
of what a black person or a lesbian should be like, and thus often felt out of place. She
mentioned that people usually did not realise that she cannot separate being a black
person and a lesbian, but ideally it would be best to deal with issues concerning these
parts of her identity together. She felt that she had to stick with the straight-black
community in spite of being a lesbian, and thus had to remain closeted there. She
described how these issues intertwine, in this way:
The community I am in is mostly black but like people that I mix with at school
and such, can be nice but they just make it a point that […] you are okay but don’t
mix with us sort of thing […] it is hard to be thinking about your sexuality when
in the first place you are not excepted in the mainstream […] because of racism
you find yourself marginalised in a small community which is very homophobic
[…] they are trying to have a positive identity and they kind of don’t want to deal
with that [sexual orientation] (Tanisha).

None of them thought that their sexual orientation had an effect on what they studied
at university, except for the black interviewee who had not finished art school because
of conflicts connected to her sexual orientation. In addition, she opted to study cultural
studies to be more able to deal with issues regarding her race and sexuality. Most
participants did not think their sexual orientation linked in with their work choices,
but three of them mentioned that lesbians and gays tended to go for jobs in the public
sector because of their equal opportunities policy and the security which that entailed.
Two of them mentioned that gays and especially lesbians would rather go into the social
sector.
Children’s Schools
All of the interviewees were out as lesbians at their children’s schools or nurseries, and
usually participants did not talk about difficulties concerning those locations. Although
there was one child had been bullied profusely at school, because of his mother’s
sexuality, but also due to other reasons. Seven and eight year old sisters had occasionally
gotten some comments from other children at school, such as it was not possible to
have two mothers. A sixteen year old girl temporarily became more popular with her
classmates when she revealed her mother’s sexuality.
Health Care
The participants who had given birth to their children had only positive things to say
about the midwives, but the one that was pregnant had not yet told the midwife about
her sexual orientation. This participant was single and had concerns about having to do
a lot of explaining about how she got pregnant.
One woman encountered considerable homophobia from the national health
service when she was trying to get pregnant many years ago: “I wasn’t managing to get
pregnant and I encountered a lot of unpleasantness and homophobia around that, how
much they were prepared to help”. She also mentioned that this particular hospital had
changed their policy now because another lesbian, who had received similar treatment,
went through the procedures and complained. One interviewee encountered a difficult
situation with a Christian GP many years ago, “I have had doctors that have had been
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quite appalled actually that you’re a lesbian, and that was very weird […] it was one
specific doctor who was quite religious”.
Public Places
When participants were out with their child or children, shopping or doing other similar
things in public places, all the participants agreed that people automatically assumed
they were heterosexuals. Even if their appearance was quite butch and even if they
were with their partner; for example, if a lesbian couple had two children, people
would simply assume that they were two heterosexual women with one child each. The
black participant mentioned that when there is a child in the picture, intimacy between
women is not viewed as homosexual behaviour. Some time ago she had a partner and
they would often walk hand in hand in public, but no one ever assumed that they were
a couple. She mentioned that “it just became a running joke, because we were together
for a year, and we went out all the time”.
One of the participants seemed to stand out a bit in regards to homophobia in
public places; she had not encountered any conflicts as of yet, and her five months old
baby had only given her positive attention from her neighbours. She said that if people
did not expect homophobia it would not happen as much. She had been in long-term
relationships with men in the past, and thus did not identified as a lesbian until in her
early thirties.

Conclusion
In general, the participants did not seem to reduce their degree of outness because
they were mothers, but ethnicity and class seemed to reduce their degree of outness
considerably. The black participant was forced to be closeted within the black
community, and the white working-class participant was forced to be closeted at her
place of work. Whiteness, along with being middle-class, having financial security, being
in a relationship and having social support from family and friends seemed to be issues
that could produce a sense of security. The white participants mentioned they wanted to
be out for their children, but to be able to do that one has to consider oneself relatively
safe. By being in possession of these privileges previously mentioned, participants have
an advantage when it comes to tackling everyday situations regarding heteronormativity
and homophobia. As well as in dealing with the uncertainty that goes along with never
knowing when and where they will encounter these attitudes.
Otherwise the findings did not show much variation in the degrees of outness
between the locations mentioned above. The participants generally wanted to be ‘out’ if
at all possible, and especially if they had some sort of a relationship with the person in
question. It was more challenging for participants to come out in the work place and to
family members, as it would have more dramatic consequences for them to be rejected
in those locations. One possible explanation for the lack of variation in the degree of
outness could be that the sample was somewhat homogeneous. For example, all the
participants had a university degree, which could have contributed to their interest in
taking part in the study, but also possibly limited its scope.
How marginalised identities intersect with and transcend an individual’s identity was
perhaps the most revealing finding. The situational identity of a white lesbian mother
is quite challenging in many ways, as there is homophobia and heteronormativity in the
dominant society and some disregard of lesbian mothers within the lesbian community.
By adding racism and classism to the mix things get considerably more challenging.
Even more so if a black, working-class, lesbian mother has a disabled child, as one
participants situation was constructed.
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Ólíkar hliðar náttúruvísindamenntunar
Hugtökin orka og orkuflæði í opinberum námskrám
Meyvant Þórólfsson

Hér er fjallað um rannsókn á meðferð tveggja hugtaka, orku og orkuflæðis, í íslenskum
námskrám fyrir skyldunám í náttúruvísindum undanfarin 50 ár. Í ljós kemur að
námskrárnar 1960, 1976, 1989 og 1999 gera þessum hugtökum skil með ólíkum hætti,
en þeim mun betur sem nær dregur nútímanum. Í námskránum endurspeglast ólík
sýn námskrárhöfunda á hvað á að kenna í náttúruvísindum, hvernig og hvers vegna.
Auk þess er ljóst að jafnt námskrárhöfundar sem notendur námskránna þurfa að glíma
við ákveðinn vanda sem felst í yfirhlaðinni námskrá og þar með vanda við yfirferð
námsefnis. Þetta er því erfiðara sem hugtökin og viðfangsefnin eru flóknari, sem gildir
einmitt um þau hugtök hér eru til umfjöllunar.

Orkuhugtakið
Eitt mikilvægasta hugtak náttúruvísinda er fyrirbæri sem jafnt leikir sem lærðir ræða,
rannsaka og nýta öllum stundum, alls staðar. Það getur tekið á sig alls kyns myndir og
til er stærðfræðileg formúla fyrir hverja þessara mynda. Nóbelsverðlaunahafinn Richard
P. Feynman notaði bullorð til að undirstrika hve veikburða tilraunir okkar væru til að
skilgreina þetta fyrirbæri; við gætum m. ö. o. allt eins sett bullorðið „wakalixes“ inn
í námsbókatexta eins og orðið sem við notum venjulega, því nemendur yrðu hvort
eð er litlu nær með því að lesa þær dauðu skilgreiningar, sem þar fyndust. Til er
eðlisfræðilögmál sem fjallar um varðveislu þessa fyrirbæris. Samkvæmt því nýmyndast
það ekki eða eyðist, heldur getur það einungis breytt um ástand eða mynd og „flætt“ frá
einum stað til annars.
Þetta sérstæða fyrirbæri nefnum við í daglegu tali „orku“. Ef við leitum að
fræðilegum skilgreiningum á orku megum við búast við svörum á borð við eftirfarandi:
„Orka hlutar er í stuttu máli geta hans eða hæfileiki til að framkvæma vinnu“ (Þorsteinn
Vilhjálmsson, 2000). Í flestum tilvikum myndu stærðfræðiformúlur líklega fylgja með til
nánari skýringar, til dæmis jafnan K = (1/2)mv2. Af framangreindu má ráða að orka sé
það sem láti hlutina gerast. En eins og öllum er ljóst þá hefur orka með fleira að gera en
vinnu og hreyfingu. Við kynnumst henni til dæmis sem varma og ljósi frá sólinni og við
þurfum á orku að halda úr fæðunni til að geta lifað. Þannig gerum við ráð fyrir að orka
birtist í mismunandi myndum og geti skipt um form, og hún flytjist stöðugt frá einum stað
til annars. Kunnuglegt dæmi um slíka ummyndun orku er svonefnd vatnsaflsvirkjun, þar
sem vatn í uppistöðulóni hefur stöðuorku. Stöðuorkan breytist í hreyfiorku þegar vatnið
fellur niður um göng, en við enda ganganna er hverfill sem vatnið knýr. Hverfillinn er
tengdur við rafal sem framleiðir rafstraum. Rafallinn umbreytir hreyfiorkunni í raforku,
varmaorku og fleiri orkuform. Annað kunnuglegt dæmi er flæði ljósorku frá sólinni
gegnum fæðukeðju í vistkerfi lífvera þar sem ljóstillífun kemur við sögu. Að endingu
verður hún að varmaorku og tapast út í umhverfið.
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig þessum mikilvægu hugtökum,
þ.e. orku og orkuflæði, hafa verið gerð skil í textum hinnar opinberu námskrár fyrir
skyldunám hérlendis. Námskrárnar 1960, 1976, 1989 og 1999 voru skoðaðar og textar
þeirra greindir í þessu tilliti.

437

Meyvant Þórólfsson

Náttúruvísindi í almenna skólakerfinu – Vísindalegt læsi
Námssviðið náttúruvísindi fjallar jafnt um lifandi verur sem hinn lífvana efnisheim.
Orðið „náttúra“ í heiti þess er samheiti orðsins „eðli“, sbr gríska orðið physis, sem
jafnan er þýtt sem náttúra í nútímamálum, t.d. nature á ensku. Í fyrstu kennslubók hér
á landi í náttúruvísindum (Fischer, 1852) kynnti höfundurinn eðlisfræði sem kjarna
náttúruvísinda, af því hún leitaðist við að útskýra lögmál hins lífvana efnisheims og
einnig hins lifandi efnisheims. Orka er án efa það hugtak sem stendur hæst í tilraunum
manna til að útskýra slík lögmál; það gegnir í raun lykilhlutverki við að skilja og útskýra
samhengi hlutanna í heimi okkar.
Skoði maður námsefni, námskrár og önnur skólasöguleg gögn íslenska skólakerfisins
á 20. öld má glöggt sjá að hugmyndir manna um „náttúru“ og „náttúrufræði“ tók
breytingum. Sú mynd sem íslensk skólabörn fengu af íslenskri náttúru og þar með
„eðli“ hlutanna var í raun orðin ólík þeirri mynd sem Fischer dró upp um miðja 19. öld.
Hugtakið „náttúra“ tengdist nú í vaxandi mæli hugmyndum um fegurð ættjarðarinnar,
fossum, hömrum, blómum og farfuglum, fremur en námi um eðli himins, láðs og lagar.
Þrátt fyrir átök skálda um náttúruöflin, t.d. í ljóðunum Dettifossi eftir Einar Benediktsson
og Við fossinn eftir Þorstein Erlingsson, virtist tilgangurinn sá einn að glæða þjóðernisog náttúrurómantíska sýn á ættjörðina: „Úr fósturlands barmi þú fluttir þann óð, sem
fann hjá oss næmasta grunninn.“ (Þorsteinn Erlingsson, 1943, bls. 228).
Um aldamótin 1900 fóru náttúruvísindi að skipa fastan sess í námskrám almenna
skólakerfisins á Vesturlöndum, þó með ýmsum hætti sem afsprengi fræðigreina eins
og eðlisfræði, efnafræði, dýrafræði, grasafræði, heilsufræði, líffræði, jarðfræði og
stjörnufræði (DeBoer, 1991; Goodson, 1994; Layton, 1972). Margvísleg þróun tækni
og þekkingar á sviði vísinda, einnig félagsleg, uppeldisfræðileg og pólitísk áhrif, gerðu
sviðið enn víðtækara og flóknara eftir því sem leið á 20. öld. Í raun var hin opinbera
námskrá í náttúruvísindum vægast sagt orðin yfirhlaðin af þessum sökum fyrir síðustu
aldamót. Skapast hafði ákveðinn vandi sem Stinner og Williams (2003) lýstu sem átökum
um svigrúm í námskránni. Til að skýra þetta líktu þeir námskránni við garð skrýddan
fjölbreytilegri plöntuflóru þar sem nýjar tegundir bættust sífellt við. Erfitt hafi reynst að
fjarlægja nokkuð sem fyrir var því menn yrðu seint sammála um hvaða plöntur teldust
verðugir fulltrúar flórunnar og hvað skyldi flokkast sem illgresi.
Slík átök voru áberandi á Vesturlöndum um miðjan 9. áratug síðustu aldar (DeBoer,
1991)og í raun má segja að þau standi enn. Tekist er á um húmanísk gildi, ábyrgð á
umhverfi og náttúru og skilning nemandans á hlutverki vísinda og tækni í samfélaginu
annars vegar og hins vegar þekkingu og skilning á lögmálum, hugtökum og aðferðum
náttúruvísinda. Í námskrárfræðum endurspeglast þessi átök áherslum á þarfir og stöðu
manneskjunnar í samfélaginu og menningarlegt samhengi (learner centered/sociocultural)
annars vegar, og fræðigreinamiðaðar áherslur (scholar academic) hins vegar (Ellis, 2004;
Kliebard, 1996; Schiro, 2008). Skoði maður hugtökin orku og orkuflæði með hliðsjón
af þessum átökum kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. Allir eru líklega sammála um að
þegnum nútímasamfélags sé hollt að vita sitthvað um orkuhugtakið og geta tjáð sig um
það; ekki síður að skilja hvernig ummyndun og flæði orku hefur mótað tilveru okkar í
stóru og smáu. Kjarninn í þeirri viðleitni er skilningur og þekking á uppsprettum orku
og myndum hennar. Fáir núlifandi Íslendingar gera sér t.d. grein fyrir þeirri byltingu
sem fylgdi beislun ljósorku í formi raflýsingar hérlendis með virkjun bæjarlækjanna fyrir
rúmri öld síðan:
Ljósin sem menn höfðu áður, grútartýrur, olíulampar og síðast gasljós, voru bæði
dauf og kostnaðarsöm í rekstri, gátu verið hættuleg og heilsuspillandi og þurftu
mikla umhirðu ... Og raflýsingin var ekki aðeins einhver mesta tækniframför í þágu
almennings á 20. öld, heldur eru rafljós líklega ein allra hagkvæmasta orkunýting
sem um getur ... (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2001, án blaðsíðutals).
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Í grein Þorsteins felst mikilvæg þekking sem á erindi inn í almennar námskrár. En
hvernig, nánar tiltekið, er vænlegt að fjalla um orku og ummyndanir orku í námskrám
eða orkuöflun og áhrif hennar? Þeir sem aðhyllast fræðigreinamiðaða námskrá telja
væntanlega mikilvægt að nemendur þekki og kunni skil á efna- og orkuflæði, ljóstillífun,
virkjun orku, varðveislu orku, tengslum hugtakanna orku, vinnu og afls og jafnvel sögu
orkuvæðingar; kennsluhættir felist að mestu í þekkingarmiðlun og lausn verkefna.
Þeir sem aðhyllast svonefnda STS-áherslu í náttúrufræðinámi kjósa líklega fremur að
fjalla um orkunotkun í daglegu lífi og orkusparnað, um álitamál, t.d. umhverfisáhrif
vegna nýtingar náttúruauðlinda, náttúruvernd og sjálfbæra þróun. Hugtök eins og
umhverfisáhrif orkuöflunar, náttúruvá, orkunýting og orkusparnaður væru því fremur
sett á oddinn en þau sem talin voru upp hér að framan. Kennsluhættir þeim tengdir
myndu mótast af áherslunni á vísindalegt læsi.
Að vísu hefur verið litið á vísindalegt læsi sem fremur óljóst hugtak, eins konar
slagorð (Jenkins, 2003) eða tískuorð (Laugksch, 2000). En það hefur samt verið haft
að leiðarljósi í námskrárgerð og alþjóðlegum rannsóknum um allan heim og strangt til
tekið tilheyrir það ekki síður hinni fræðigreinamiðuðu námskrá en þeirri samfélags- og
menningarmiðuðu (DeBoer, 2000). Í raun má rekja hugmyndina um vísindalegt læsi til
hugmyndarinnar um vísindamenntun fyrir alla þegna þjóðfélagsins sem er ævagömul, en
fékk fyrst byr fyrir um 30 árum (Fensham, 1985, 2004; Fensham og Harlen, 1999). Paul
DeHart Hurd, sem hóf skrif sín um náttúruvísindamenntun almennings fyrir rúmum
50 árum, leit á vísindalegt læsi sem „viðleitni til að brúa bilið milli hinnar akademísku
vísindaiðkunar og vísinda sem ættu erindi til allra þegna þjóðfélagsins“ (Hurd, 1997, bls.
414).
Í þessari greiningu er byggt á viðmiðum OECD (2006) um vísindalegt læsi. Með
hliðsjón af þeim hugtökum sem hér eru til skoðunar, þá snýst vísindalegt læsi um það í
fyrsta lagi að nemendur þekki orkuhugtakið og skyld hugtök og lögmál af sviði vísinda
og hafi einnig vitneskju um hlutverk, eðli og aðferðir þeim tengd (Í viðmiðum OECD
nefnd knowledge of science og knowledge about science). Í öðru lagi að nemendur kynnist orku
og skyldum hugtökum í margvíslegu samhengi (context), þ.e. persónulegu, samfélagslegu
eða hnattrænu samhengi. Loks að nemendur tileinki sér viðhorf (attitudes), þ.e. ábyrga
afstöðu eða skoðanir þegar kemur að álitamálum er tengjast orku og orkumálum. Af
þeim fjölda ríkja (um 60) sem taka þátt í PISA-rannsókn OECD, má leiða líkum að því
að framangreind viðmið geti skoðast sem leiðarljós helstu ríkja heims þegar kemur að
námskrárgerð í náttúruvísindum og fleiri skyldum sviðum.

„Orka“ og „orkuflæði“ í íslenskum námskrám 1960 - 2010
Textar opinberra námskráa, sem hafa verið í gildi hérlendis undanfarin 50 ár, voru
greindir með hliðsjón af þeim viðmiðum sem hér hefur verið lýst. Þótt ekki væri leitað að
orðasambandinu „vísindalegu læsi“ var samt tekið mið af því við greininguna, samanber
áðurnefnd viðmið (OECD, 2006). Texti hvers námskrárheftis var rannsakaður og leitað
að samhengi milli orða, orðasambanda og merkingar þeirra (Ary, Jacobs, Razavieh og
Sorensen, 2006).
Í fyrsta lagi var leitað að umfjöllun um sjálft hugtakið orku og skyld hugtök, einkum
orkuflæði, í ákvæðum hverrar námskrár fyrir sig. Rannsakað var hvernig þau voru sett
fram, í hvaða samhengi og með hvaða hætti skyldi fjallað um þau í námi og kennslu. Í
öðru lagi var leitað að ákvæðum í námskránum sem mætti heimfæra á meðferð þessara
hugtaka í ljósi vísindalegs læsis án þess að þau væru endilega tilgreind sérstaklega.
Við rannsókn á námskrártextunum var reynt að taka ekki mið af fyrirfram gefnum
hugmyndum eða kenningum um meðferð þess í þessu tilliti. Höfundur reyndi þess í
stað að útiloka eigin hugmyndir um dæmigerða „góða“ námskrá í náttúruvísindum,
og þar með að temja sér það sem Strike (2006) nefndi þekkingarfræðilega fjölhyggju
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(epistemological pluralism), þar sem gert var ráð fyrir ólíkum leiðum og sjónarmiðum. Hér
skal áréttað að merking hugtaksins orkuflæðis getur reynst óljós þegar kemur að meðferð
þess í námi og kennslu. Meginviðmiðið var því að skipulag náms og kennslu miðaði
með einhverjum hætti að því að efla skilning á hvernig orkuöflun, orkuflutningur og
orkunýting ættu sér stað, t.d. þegar efnaorka breytist í varma- og ljósorku, þegar raforku
er aflað með jarðhita- eða vatnsaflsvirkjun og þegar orka flæðir um vistkerfi.
Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960
Formleg opinber námskrá fyrir skyldunám hérlendis birtist fyrst með því heiti haustið
1960 (Menntamálaráðuneytið, 1960). Hún var í gildi til ársins 1976 og byggði á lögum
um fræðslu barna frá 1946 og lögum um gagnfræðanám frá 1946.
Um var að ræða námskrárhefti upp á 84 blaðsíður og spannaði kaflinn um náttúruvísindi
6 blaðsíður (7%). Hver námsgreinarkafli hófst með almennum markmiðum. Þar fyrir
aftan komu lýsingar á inntaki námsins í samræmi við aldur nemenda frá 7 ára til 15 ára.
Loks endaði námsgreinarkaflinn á athyglisverðum undirkafla sem nefndist Til athugunar.
Þar var að finna ábendingar um kennsluhætti og ýmis rök fyrir kennslu greinarinnar.
Inntakskaflinn líktist efnisatriðaskrá (katalóg), sem skipt var á aldursstig. Hann tók
mið af undirgreinum náttúruvísinda, dýrafræði, grasafræði, líkams- og heilsufræði og
loks eðlis- og efnafræði, sem var ekki kennd fyrr en við 13 ára aldur. Skemmst er frá því
að segja að hugtökin orka og orkuflæði skipuðu sáralítinn sess í texta námsskrárinnar
1960. Hvergi er til dæmis minnst á orkuflæði í vistkerfi eða ljóstillífun, enda var
hlutinn um hinn lifandi efnisheim að mestu helgaður flokkun og einkennum plantna
og dýra. Hugtakið orka kom einungis við sögu í eðlis- og efnafræðihlutanum fyrir
unglingastig, fyrst í upptalningu innan um önnur hugtök eins og þyngdarkraft, rúmmál
og vatnsafl, og svo í umfjöllun um rafstraum og skyld hugtök: „Raforka til heimilisnota“
(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 44).
Í kafla um námsgreinina landafræði er talað um vatnsorku undir yfirskriftinni
„Atvinnuvegir“, en ekki tengt að öðru leyti náttúruvísindum. Í Átthagafræði var m.a.
miðað að því að „þroska athyglisgáfu barnanna, stækka hugmyndaheim þeirra og
auk þess leggja grundvöll að kennslu í landafræði, náttúrufræði, sögu og félagsfræði“
(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 26). Þótt hugtökin orka og orkuflæði hafi ekki
fengið nánari umfjöllun þar, má finna athyglisverðan kafla, Hiti og ljós, í leiðsagnarriti
í átthagafræði fyrir kennara (Eiríkur Stefánsson og Sigurður Gunnarsson, 1963). Þar
er m.a. að finna texta um helstu orkugjafa þess tíma og upphitun húsa og lýsingu áður
fyrr og „nú“. Í köflunum um Náttúrufræði og Átthagafræði og einnig í undirköflunum
Til athugunar mátti finna tengingar við vísindalegt læsi almennt, þ.e. efla skyldi skilning
þeirra á náttúrufari hvers staðar og mikilvægi náttúruverndar almennt, bæði lifandi
og dauðrar náttúru. Kennsla í eðlis- og efnafræði skyldi fyrst og fremst að „miða að
því að efla skilning nemendanna á mörgu því, sem daglegt líf byggir á ... fyrirbærin
séu skýrð með tilraunum. Fyrst og fremst þurfa nemendurnir sjálfir að gera þær.“
(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 46).
Þegar öllu var á botninn hvolft reyndist áhersla á hugtökin orku og orkuflæði í
námskránni 1960 samt sem áður veik með hliðsjón af hugmyndum um almennt
vísindalegt læsi eins og hér hefur verið greint frá.
Aðalnámskrá grunnskóla 1976
Við lok 7. áratugar síðustu aldar hófst tími átaka í skólapólitík og stóð fram yfir miðjan
níunda áratuginn. Í skólamálaumræðu ægði saman áherslum á skýr og sundurgreind
markmið og stöðluð próf annars vegar undir merkjum hins „vélræna líkans“ við
námskrárgerð (Gunnar Finnbogason, 1995; Wolfgang, 2008), og hins vegar sveigjanlegs
skólastarfs undir merkjum hins „lífræna líkans“, sem hafnaði stöðlun náms, en beindi
þess í stað sjónum að þroska nemenda, námsferli og samhengi við félagslegt umhverfi.
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Við lok sjöunda áratugarins birti menntamálaráðuneytið tvær opinberar skýrslur
með tillögum, sem boðuðu breytta sýn á nám og kennslu í náttúruvísindum, önnur um
eðlis- og efnafræðikennslu (Menntamálaráðuneytið, 1968) og hin um líffræðikennslu
(Menntamálaráðuneytið, 1969). Höfundar voru greinilega undir áhrifum frá hinni miklu
námskrárbyltingu, sem upphófst um miðjan sjötta áratuginn sem hin nýju vísindi (new
science), þrungin fræðgreinaáherslu og þeirri trú að vænlegasta leiðin í náttúruvísindanámi
væri að setja nemendur í hlutverk lítilla vísindamanna þar sem þeir framkvæmdu tilraunir
með sams konar vinnubrögðum og raunverulegir vísindamenn. Höfundar eðlis- og
efnafræðiskýrslunnar höfðu áhyggjur af of lítilli umfjöllun um orku og „ummyndanir
orku“. Í hinu nýja efni skyldi þess vegna
... mikil áherzla lögð á orkuhugtakið og ummyndanir orkunnar, enda tengir
orkuhugtakið saman allar helztu greinar eðlisfræðinnar og er einnig mjög
mikilvægt í efnafræði. (Menntamálaráðuneytið, 1968, bls. 36).

Fræðigreinunum tveimur, líffræði og eðlis- og efnafræði, var haldið aðskildum. Gefið var
út sérstakt námskrárhefti í eðlis- og efnafræði upp á 15 blaðsíður (Menntamálaráðuneytið,
1976) sem voru 3% af námskránni í heild (10 hefti alls), en líffræðihefti varð einungis til í
ófullkomnum drögum. Hér er því einungis gerð grein fyrir eðlis- og efnafræðinámskránni
sem var í gildi til ársins 1989.
Þótt hér sé byggt á greiningu textans í námskrárheftinu gæfi skoðun námsgagna,
búnaðar og ýmissa annarra gagna frá þessum tíma enn fyllri mynd. Skemmst er frá því að
segja að hér birtist hin fræðigreinamiðaða námskrá í sinni tærustu mynd. Gagnrýnendur
lýstu hugmyndafræðinni þar að baki eins og hún hefði orðið til í „samfélagslegu og
pólitísku tómarúmi“, hún væri sneydd öllu samhengi (decontextualized) (Fensham, 1988,
2000).
Þannig einkenndist námskráin í eðlis- og efnafræði af hinni vísindalegu aðferð
þar sem viðfangsefni skyldu brotin til mergjar á kerfisbundinn hátt með hliðstæðum
aðferðum og hugsunarhætti og vísindamenn viðhöfðu. Áhersla var lögð á „tækjameðferð,
gagnasöfnun, úrvinnslu, skýrslugerð, ályktanir, umræður og túlkun á niðurstöðum,
mæliskekkjur og óvissu, línuritagerð, tilgátur o.s.frv.“ (bls. 6). Á miðstigi skyldi þjálfa
nemendur í að vinna að lausnum verkefna í samvinnu við aðra og í meðferð mælitækja,
svo sem hitamæla, mæliglasa og voga. Á unglingastigi var gert ráð fyrir aukinni fræðilegri
áherslu og sett foru fram hlutbundin markmið í sjö flokkum með hliðsjón af hinu
vélræna námskrárlíkani.
Fimmti flokkurinn bar yfirskriftina Aflfræði og þar var undirflokkurinn Orka.
Varðveisla orkunnar. Samkvæmt honum skyldu nemendur skilja „hvers vegna notuð er
sama mælieining fyrir vinnu og orku ... að orkan varðveitist alltaf í víðasta skilningi
hugtaksins“ og þekkja „jöfnur fyrir stöðu- og hreyfiorku og hafi gert tilraun sem byggist
á notkun þeirra“ (Menntamálaráðuneytið, 1976, bls. 11). Efnisatriði í öðrum flokkum
tengdust hugtökunum orku og orkuflæði ýmist beint eða óbeint, t.d. úr flokkunum
Varmafræði, Bylgjufræði og Raffræði.
Í námskrárheftinu var sérstakur kafli um kennsluaðferðir. Þar var töluverð umfjöllun
um mikilvægi hópvinnu og ýmiss konar samvinnu nemenda við framkvæmd tilrauna,
umræðu um viðfangsefni og framsetningu niðurstaðna: „Nemendur gera grein fyrir
niðurstöðum sínum og bera þær saman við niðurstöður annarra, frávik eru skýrð,
meðaltöl tekin, lögmál og reglur myndaðar út frá niðurstöðum bekkjarins o.s.frv“
(Menntamálaráðuneytið, 1976, bls. 15).
Þótt áherslan á orku og ummyndanir orku hafi reynst töluvert meiri í opinberu
námskránni 1976 heldur en 1960, má segja að veikleikinn hafi vart verið minni, en þó í
allt öðrum skilningi. Svo virðist sem námskrárhöfundar hafi fallið í þá gryfju að leggja
á borð fyrir nemendur, reyndar kennara einnig, of hástemmt efni sem reyndist of fjarri
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þeirra veruleika. Vísindalegt læsi snerist í raun einungis um það afmarkaða samhengi
sem fræðin buðu, en síður slíkt samhengi sem OECD kynnti síðar til sögunnar.
Aðalnámskrá grunnskóla 1989
Með námskránni 1989, sem var í gildi til 1999, urðu feiknarleg umskipti frá því sem áður
var í gildi, sér í lagi í náttúruvísindum. Námskráin var öll birt í einu hefti og nokkuð
var dregið úr vægi námsgreina. Þess í stað var samþættingu og heildstæðri þemavinnu
hampað, ekki einungis samþættingu náms og kennslu þver á námsgreinar, heldur
jafnframt samþættingu undirgreina náttúruvísinda. Náttúruvísindakaflinn spannaði 10
síður (5% öllum námskrártextanum). Hann bar yfirskriftina Náttúrufræði (eðlis-, efna- og
líffræði). Jarðvísindi voru látin tilheyra landafræði og samfélagsfræði.
Þrátt fyrir samþættingu, styttingu á inntaki hverrar námsgreinar og mun opnari
markmiðssetningu má segja að þáttur orku og orkuflæðis hafi hlotið meiri athygli nú en
í námskránum 1960 og 1976. Strax á yngri stigum var gert ráð fyrir að nemendur áttuðu
sig á samhengi í náttúrunni, jafnt lifandi sem dauðri og „geri sér grein fyrir forsendum
lífs (orka, vatn, súrefni o.fl.)“ (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 110). Á unglingastigi
var gert ráð fyrir að nemendur lærðu meðal annars um „kraft, þyngdarsvið, vinnu, orku
og afl“ (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 111) og þar var reyndar sérstakur kafli sem
bar yfirskriftina Orka, orkumyndir, orkunotkun, orkugjafar. Lögð skyldi áhersla á hagnýt
verkefni tengd orku og notkun hennar, kynntar helstu myndir orkunnar og fjallað
um orkulindir, orkuvinnslu og orkuflutning. Jafnframt var gert ráð fyrir að nemendur
„glöggvi sig á því hvernig orkuvinnsla og orkunotkun hefur áhrif á umhverfið, og á
nokkrum leiðum til að spara orku“ (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 111). Í kafla sem
bar yfirskriftina Tækni og vísindi var meðal annars gert ráð fyrir að nemendur kynntust
því hvernig nokkur algeng tæki virkuðu, t.d. ljósapera, straujárn og sprengihreyfill.
Verktækni skyldi efld, einkum er tengdist rafmagni, rafeindatækni og meðhöndlun efna.
Þótt hugtökin lífsamfélag og vistkerfi hafi átt sinn sess í námskránni 1989 var hugtakið
ljóstillífun þar hvergi að finna og því ekki heldur hugmyndina um orkuflæði gegnum
vistkerfi. Hins vegar var rík áhersla lögð á að nemendur skildu samhengi náttúrunnar og
áttuðu sig jafnt á jákvæðum sem neikvæðum áhrifum náttúruvísinda og tækni á hana.
Höfundar textans hafa greinilega íhugað rækilega það þekkingarfræðilega álitamál, sem
snýst um það hvernig manneskjan lærir. Eitt af meginmarkmiðum náttúruvísindanáms
samkvæmt námskránni 1989 var að nemendur lærðu að afla sér sjálfir þekkingar á
náttúrunni:
Uppspretta náttúrufræða er náttúran sjálf og farvegurinn vísindalegar aðferðir til
að afla þekkingar. Það heillar margan nemanda meir að sækja þekkingu torfæra
leið beint í uppsprettuna með athugunum og tilraunum en að tileinka sér eingöngu
það sem aðrir hafa aflað og skráð í bækur (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 107).

Þótt hugtökin orka og orkuflæði hafi hlotið meiri byr í þessari námskrá en þeim sem á
undan komu reyndist svolítið óljóst hvað höfundar vildu gera með þekkingu á hinum
fræðilegu hugtökum, kenningum og lögmálum, t.d. um varðveislu orkunnar og orkuflæði
gegnum vistkerfi og almennt hinar eðlisfræðilegu skýringar á ummyndunum orku. En
áherslan á vísindalegt læsi samkvæmt áður nefndum viðmiðum OECD var samt sem
áður töluverð, einkum hvað varðaði viðmið um skilning á samhengi og ábyrg viðhorf
til náttúruvísinda og gildis þeirra.
Aðalnámskrá grunnskóla 1999
Aðalnámskráin, sem tók gildi við lok 20. aldar, var gefin út í 12 heftum með
nákvæmum og sundurgreindum markmiðum upp á tæpar 1000 blaðsíður í öllum helstu
námsgreinum grunnskólans (Menntamálaráðuneytið, 1999). Hún var í gildi til ársins
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2010. Náttúrufræðihluti hennar spannaði 72 blaðsíður, eða tæp 8% alls námskrártextans.
Segja má að þar hafi aftur átt sér stað gagnger viðsnúningur frá því sem á undan var
gengið.
Á níunda áratugnum höfðu heyrst æ háværari raddir þess efnis að námskráin frá
1989 þætti of opin og markmið hennar ekki nægilega skýr og hlutlæg til að nota sem
viðmið við námsskipulag og mat á námsárangri. Svörin við þeirri gagnrýni voru skýr
og ótvíræð. Aldamótanámskráin skyldi nú byggð á flóknu en skilvirku markmiðakerfi.
Fyrir hverja námsgrein voru sett fram nákvæmt orðuð lokamarkmið, áfangamarkmið
og þrepamarkmið. Að auki innihélt námskráin í náttúruvísindum annars vegar markmið
úr eðlisvísindum, jarðvísindum og lífvísindum og hins vegar markmið sem snerust um
hlutverk og eðli náttúruvísinda og vinnubrögð og færni.
Námskrárfræðingur komst svo að orði, þegar hann sá námskrána í náttúruvísindum,
að hún minnti hann á bútasaum. Þar væri að finna blöndu af hugmyndum og innihaldi
sem einkenndi námskrárstefnur frá ýmsum tímum og engu líkara en námskrártextinn
endurspeglaði málamiðlun ólíkra sjónarmiða. Þó bæru þrepa- og áfangamarkmiðin þess
merki að áherslan á þekkingu af sviðum hinna akademísku fræðigreina hefði líklega
vinninginn.
Hvað sem öðru líður þá gerði aldamótanámskráin 1999 hugtökunum orku og orkuflæði
myndarleg skil; þrepa- og áfangamarkmiðin af öllum fræðasviðunum eðlis-, jarð- og
lífvísindum, fjölluðu mjög ítarlega um þessi hugtök. Meðal markmiða úr eðlisvísindum
var til dæmis undirflokkurinn Orka og orkunýting. Nemendur skyldu geta nefnt algenga
orkugjafa, dæmi um hvernig við getum sparað orku, áttað sig á margbreytileika íslenskra
orkugjafa, nýtingu þeirra og framtíðarmöguleikum. Og á unglingastigi var gert ráð
fyrir að nemendur þekktu orkumyndir eins og hreyfi-, stöðu-, varma-, efna-, rafsegulog kjarnorku og hefðu skilning á að orka hvorki eyðist né myndast. Undir flokknum
lífvísindi voru nú ljóstillífun og orkuflæði um vistkerfi gerð rækileg skil.
Markmiðum, sem snerust um hlutverk og eðli náttúruvísinda og vinnubrögð og
færni, var ætlað að ganga þvert á öll hin markmiðin úr eðlis-, jarð- og lífvísindum.
Leiðarljós fyrri flokksins var samspil manns og náttúru og hvernig vísindin hefðu áhrif
á hugsun og lifnaðarhætti mannsins og mótuðu samfélag hans. Efla skyldi „þekkingu og
skilning nemenda á grundvallarmarkmiðum sjálfbærrar þróunar ásamt vilja til að starf
í anda þeirra“ (bls. 9). Leiðarljós seinni markmiðaflokksins var þjálfun í vinnubrögðum
við athuganir, í leit að skýringum og lausnum og við mat á niðurstöðum athugana:
„Nemendur þjálfist í gagnrýninni hugsun með því að líta viðfangsefnin hlutlægum
augum frá ólíkum sjónarhornum og komast að rökréttum niðurstöðum“ (bls. 9).
Í raun má álykta sem svo að öllum viðmiðum OECD hafi verið mætt með námskránni
1999. Lögð var áhersla á vitneskju um mikilvæg hugtök og kenningar, vitneskju um
hlutverk, eðli og aðferðir vísinda. Nemendum var ætlað að kynnast hugmyndum og
hugtökum í margvíslegu samhengi (persónulegu, samfélagslegu, hnattrænu) og höfðað
var til viðhorfa og ábyrgrar afstöðu nemenda til vísinda.

Samantekt
Þegar þróun hinnar opinberu námskrár í náttúruvísindum hérlendis er skoðuð með
hliðsjón af hugtökunum orku og orkuflæði, má glöggt sjá að hugmyndir námskrárhöfunda
um inntak og áherslur eru margbreytilegar og ólíkar. Náttúruvísindamenntun hefur með
öðrum orðum ólíkar hliðar í þessu tilliti. Þetta má eflaust skýra með því að hugmyndir
manna um hvað á að kenna, hvernig og hvers vegna eru margbreytilegar. Í því sambandi má
einnig nefna tvö þekkt álitamál.
Í fyrsta lagi eru ekki allir á einu máli um það hvort námskráin skuli taka mið af
þörfum nemenda sem hyggja á áframhaldandi nám í náttúruvísindum, þörfum hinna
sem hyggja ekki á slíkt nám eða hvort leita eigi að meðalvegi þar á milli (Millar og
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Osborne, 2006). Í vestrænum skólakerfum má ætla að fyrrnefndi hópurinn hafi lengst af
verið um 20% og sá síðar nefndi um 80% af árgangi (Fensham, 1985). Í öðru lagi er um
að ræða þann vanda sem Stinner og William (2003) nefndu, þ.e. að námskráin væri orðin
yfirhlaðin og erfitt reyndist að ná samkomulagi um hverju væri æskilegt að halda inni og
hverju mætti sleppa. Náttúruvísindi hafa að geyma mikilvægan menningararf sem fer
sífellt stækkandi. Einn helsti vandi náttúruvísindamenntunar er að koma þessum arfi til
skila frá einni kynslóð til annarrar. Í raun má segja að námskráin 1999 sé skýrt dæmi um
þennan vanda. Hún er yfirfull af sundugreindum markmiðum af ýmsu tagi. Æskilegt
þykir að koma þeim til skila með einhverjum hætti, en á sama tíma sýna rannsóknir að
yfirferðardraugurinn með sínum hundavaðshætti reynist öllum þyrnir í augum, sem vilja
stuðla að góðri og gagnlegri náttúruvísindamenntun (Atkin og Black, 2003). Markmið
sem snúast um orku og orkuflæði eiga sannarlega erindi til allra þegna þjóðfélagsins, en
hæpið er að fjalla yfirborðslega um þau án samhengis og skilnings á mikilvægis þeirra
fyrir allt líf hér á jörð.

Heimildir
Ary, D., Jacobs, L. C., Razavieh, A. og Sorensen, C. (2006). Introduction to research in
education. Belmont: Thomson/Wadsworth.
Atkin, J. M. og Black, P. (2003). Inside science education reform: A history of curricular and
policy change. New York: Teachers College Press.
DeBoer, G. E. (1991). A history of ideas in science education: Implications for practice. New
York: Teachers College Press.
DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and
contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of
Research in Science Teaching, 37(6), 582–601.
Ellis, A. K. (2004). Exemplars of curriculum theory. Larchmont: Eye on Education.
Fensham, P. J. (1985). Science for all: A reflective essay. Journal of Curriculum Studies,
17(4), 415–435.
Fensham, P. J. (2000). Providing suitable content in the ‘Science for all’ curriculum. Í
R. Millar, J. Leach og J. Osborne (ritstjórar), Improving science education. The contribution
of research. Philadelphia: Open University Press.
Fensham, P. J. (2004). Increasing the relevance of science and technology education
for all students in the 21st century. Science Education International, 15(1), 7–26.
Fensham, P. J. og Harlen, W. (1999). School science and public understanding of
science. International Journal of Science Education, 21(7), 755–763.
Fischer, J. G. (1852). Eðlisfræði (Magnús Grímsson þýddi). Kaupmannahöfn: Hið
íslenzka bókmenntafélag.
Fræðslumálastjórinn. (1948). Drög að námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla.
Reykjavík: Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
Goodson, I. F. (1994). Studying curriculum: Cases and methods. New York: Teachers
College Press.
Gunnar Finnbogason. (1995). Från utbildningsplanering till kursplaner: Den isländska
grundslolereformen 1974. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Hurd, P. DeH. (1997). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science
Education, 48, 407–416.
Ingólfur Á. Jóhannesson. (1991). The formation of educational reform as a social field in
Iceland and the social strategies of educationists, 1966–1991. Madison: University of
Wisconsin, Madison.
Jenkins, E. W. (2003). Revisiting the case for science in education. Í P. A. Åsheim
(ritstjóri), Science didactic: Challenges in a period of time with focus on learning processes and
new technology (bls. 5–18). Posgrunn: Telemark University Press.
Kliebard, H. M. (1986). The struggle for the american curriculum 1893 - 1958.
Boston: Routledge & Kegan Paul.

444

Ólíkar hliðar náttúruvísindamenntunar
Laugksch, R. C. (2000). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education,
84(1), 71-94.
Layton, D. (1972). Science as general education. Trends in Education, Jan, 11-15.
Menntamálaráðuneytið. (1960). Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. Reykjavík:
Höfundur.
Menntamálaráðuneytið. (1989). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: Höfundur.
Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði. Reykjavík:
Höfundur.
Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild. (1968). Skýrsla nefndar um endurskoðun á
sviði eðlis- og efnafræði. Reykjavík: Höfundur.
Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild. (1969). Skýrsla nefndar um endurskoðun á
sviði líffræði. Reykjavík: Höfundur.
Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild. (1976). Aðalnámskrá grunnskóla. Eðlis- og
efnafræði. Reykjavík: Höfundur.
Millar, R. og Osborne, J. (2006). Science education for the 21st century. Í V. WoodRobinson (ritstjóri), ASE guide to secondary science education (bls. 3–9). Hatfield:
Association for Science Education.
OECD (Organisation for economic co-operation and development). (2006). Assessing
scientific, reading and mathematical literacy. A Framework for PISA 2006. Sótt af http://
www.oecd.org/dataoecd/63/35/37464175.pdf
Schiro, M. (2008). Curriculum theory : Conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles:
SAGE.
Stinner, A. og Williams, H. (2003). History and philosophy of science in the science
curriculum. Í B. Fraser og K. G. Tobin (ristjórar), International Handbook of Science
Education, 2, 1027-1044. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Wolfgang E. (2008). Skóli - nám - samfélag. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Þorsteinn Erlingsson. (1943). Þyrnar. Reykjavík: Helgafell. (Upphaflega gefið út 1897).
Þorsteinn Vilhjálmsson. (2000). Hvernig er stöðuorku breytt í hreyfiorku? Vísindavefurinn.
Sótt af http://visindavefur.is/?id=177
Þorsteinn Vilhjálmsson. (2001). Orkumenning og orkusaga. Vísindavefurinn Sótt af
http://visindavefur.hi.is/article.php?id=37

445

Guðspjall náttúrunnar

Myndlíkingar og trúarreynsla í boðun tveggja íslenskra
kennimanna
Pétur Pétursson

Fjallað er um notkun táknmynda og líkinga úr náttúrunni í völdum predikunum,
ljóðum og sálmum tveggja íslenskra kennimanna, þeirra Matthíasar Jochumssonar
(1835-1920) og Haralds Níelssonar (1868-1928). Áhrif þjóðskáldsins séra Matthíasar
á íslenska trúarhefð og menningu eru löngu þekkt og óhætt er að fullyrða að Haraldur
hafi verið einn áhrifamesti predikari íslenskrar kristni fyrr og síðar. Fjallað verður um þá
tilgátu að áhrif þeirra og sannfæringarkrafur hafi byggst á mystíkri reynslu, djúpstæðri
trúarreynslu, sem þeir hafi túlkað og miðlað með skírskotun í náttúruna sem sístæða
sköpun guðs. Hér verður byggt á ævisögum þeirra og vitnisburðum sem þeir hafa gefið í
ólíku samhengi um líf sitt og trú og mótun hennar. Þeir tjá samband sitt við guðdóminn
í náttúrulýsingum og vitna um náð guðs og umhyggju gagnvart sköpun sinni. Fjallað
verður um guðfræði og trúarleg stef sem tengjast náttúrunni og þau greind með
hliðsjón af kenningum Georg Herbert Meads um mótun sjálfs og samfélagsvitundar
einstaklingsins. Í ljósi hlutverkakenningar sænska trúarlífssálarfræðingsins Hjalmar
Sundéns er við í þessu samhengi tákn fyrir hinn almenna annan (generalized other) sem
trúaður einstaklingur upplifir sem utanaðkomandi lífgefandi og líknandi kraft.

Dulræn – mystík – reynsla
Tvennt einkennir mystíska reynslu að mati bandaríska heimspekingsins og sálfræðingsins
William James. Hið fyrra er að hún er ólýsanleg og hið síðara að sá sem fyrir henni
verður er óvirkur og vanmáttugur á meðan upplifunin varir (James, 1985). Veruleiki
reynslunnar er handan orða og hugtaka og uppruni hennar er handan mannlegs máttar.
Orðfæri hversdagsins nær ekki yfir upplifun mystikerana og þó er reynsla af þessu
tagi raunverulegri en allt annað sem þeir reyna og oft skilur hún eftir sig dýpri spor í
persónuleika þeirra og mótar líf þeirra meir en önnur reynsla. Mystikerinn verður að
styðjast við líkingamál og mótsagnir til að vísa öðrum á það sem hann er að reyna að tjá
og þeim er misjafnlega vel gefið að beita líkingum og dæmisögum í því skyni. Mystikerar
nota einnig myndir, liti og tónlist til að tjá það sem ekki er hægt að segja berum orðum.
Oft viðurkenna þeir þessi takmörk með því að láta öðrum það eftir að túlka list þeirra.
Þarna skilur einmitt á milli feigs og ófeigs. Þeir sem eiga þá náðargáfu að miðla öðrum
af þessari reynslu búa yfir sérstakri náðargáfu hvað varðar tjáningu trúarsanninda. Þeir
eru því í aðstöðu til að móta samferðarmenn sína, vísa veginn og stundum verða þeir
andlegir leiðtogar. En sumir mystikerar velja þann kostinn að draga sig í hlé, ganga í sig
og reyna ekki að miðla reynslu sinni, lifa í eigin heimi.
Mystísk reynsla á sér aðdraganda þó svo að frásagnir þeirra sem fyrir henni verða
benda stundum til þess að hún geti hellst yfir fólk fyrirvaralaust, án undirbúnings eða
aðdraganda. Þegar betur er að gáð má oftast greina forsögu sem einkennist af átökum,
spennu, óyndi og jafnvel þjáningum. Hin yfirskilvitlega reynsla er þá liður í því að leysa
spennu, skapa sátt og nýja sýn, nýjan skilning, nýtt líf. Innan klaustra hafa nunnur og
munkar þróað sérstakar aðferðir til að ná slíku sambandi við guðdóminn, og flest
trúarbrögð bjóða upp á frelsunarleiðir þar sem markmiðið er samruni við hið heilaga,
við guð, unio mystika. Í fræðilegri umfjöllun um mystík er oft gerður greinarmunur annars
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vegar á persónumystík, þar sem persóna einstaklingsins eða sjálf mætir almættinu eða
guði án þess að leysast upp, og hins vegar mystík sem kennd er við óendanleikann
þar sem markmiðið er útslokknun einstaklingsvitundarinnar í algerum samruna við
handanveruleikann eða alvitundina (Geels og Wikström, 2006). Kristin mystik heyrir
undir fyrrnefnda flokkinn og hún er náskyld því félagssálfræðilega ferli sem nefnt er
einsömun (individuation) (Jung, 1998). Þá miðar einstaklingurinn sjálf sitt ekki lengur
við ákveðnar aðstæður eða persónur heldur hefur hann öðlast innri kjarna, komist í
samband við æðra sjálf sitt og þannig öðlast yfirsýn og sjálfstæði sem hann skorti áður.
Hér er um að ræða sameiningu án samruna. Fyrri takmarkanir sjálfsupplifunar rofna og
einstaklingurinn skynjar sjálfan sig sem hluta af stærra samhengi. Íslenskur mystiker,
eða dulspekingur, hefur lýst þessu þannig að „múrar sérvitundarinnar“ rofni (Pétur
Pétursson, 2005).

Hið æðra sjálf
Í þessari ritgerð verður tjáning mystíkur tveggja íslenskra trúmanna, sem höfðu ómæld
áhrif á samtíma sinn, greind út frá kenningum G. H. Meads um táknræn samskipti (symbolic
interactionism) (Mead 1964) og hlutverkakenningu Hjalmars Sundén (1971). Báðir greina
þeir þróun sjálfs einstaklingsins út frá þeim samskiptum sem hann á í, samskiptum sem
eiga sér stað fyrir tjáskipti. Markmið þeirra er bæði samsömun og aðgreining. Mead gerir
grein fyrir þessu tvíbenta eðli táknrænna samskipta fyrir þróun sjálfsins með því að ræða
um aðgreiningu og samspil tveggja hlutverka sjálfsins, „I“ og „Me“. „Me“ er myndað
úr væntingum annarra sem eru mikilvægir manni (significant others) en „I“ er myndað
af viðbrögðum einstaklingsins sem aðgreinanlegrar veru (Mead, 1964). Í kristnum
hugmyndaheimi er „I“ nær því að vera samviska og sál mannsins en „Me“ er félagslega
og siðferðilega mótuð staða við ákveðnar aðstæður. Hin gagnvirku samskipti „I“ og
„Me“ byggja á sérleika persónunnar og væntingum sem tengjast ákveðnum hlutverkum.
Trúmaðurinn gengur inn í hlutverkasamstæður þar sem guð er hlutverk sem verður virkt
í ákveðnum aðtæðum og mótar því sjálfskynjun einstaklingsins. Kvöldbæn foreldris
með barni er dæmigerð fyrir virka hlutverkasamstæðu þar sem guð verður mögulegur
gerandi í aðstæðum. Foreldrið lýtur höfði í auðmýkt fyrir ósýnilegri veru og ávarpar
hana innilega og alvarlega. Barnið er í nánum tengslum við foreldrið og samsamast því
og eignast því tengsl við guðinn sem raunverulegrar veru sem ávörpuð er í bæninni
(Sundén, 1971).
Hver einstaklingur þróar sjálfsupplifun sína og persónu í ýmsum hlutverkum sem eru
skilgreind í hlutverkum mótleikaranna. Á fyrri stigum í þróun sjálfsins er viðkomandi
einstaklingur bundinn ákveðnum hlutverkum og mótleikurum og sýn hans á sjálfan
sig og lífið takamarkast af því, enda er hann háður sínum nánustu (significant others).
Það er speglun við aðra í hinum ýmsu aðstæðum sem kjarni sjálfsins myndast og þar
er lagður grunnur að sjálfstæði þess. Þegar sjálfið speglast ekki lengur í hlutverkum
ákveðinna mótleikara eða tiltekinna aðstæðna upplifir einstaklingurinn samband við
„handanveruleika“ sem getur verið félagslegur (generalized other) (Mead, 1964) eða
trúarlegur (guð) eftir atvikum. Klassískir mystikerar miðalda mynduðu ákveðnar hefðir í
þessum sambandi og lýstu þessu ferli á ólíkan hátt. Ignatíus frá Loyla bjó til hlutverkaleiki
úr biblíutextum til þess að innræta mönnum trú, Teresa frá Avila talaði um hina flóknu
leið sálarinnar inn að miðju kastalans þar sem guð býr, og Jóhannes á krossinum talaði
um leiðina upp fjallið helga (Mursell, 2001). Á leiðinni mætir leitandinn ýmsu mótlæti
og lendir í villum og þoku, mætir skýi vanþekkingarinnar (cloud of unknowing) og lendir
í hinni dimmu nótt sálarinnar (the dark night of the soul) (Mursell, 2001). Margar lýsingar
ganga út á sameiningu sjálfsvitundarinnar, sálarinnar við alvitund sem felst í miklu ljósi
(hinu óskapaða ljósi), í vatni, í úthafi eða víðum sjóndeilarhring. Í þeim lýsingum á
mystískri reynslu sem hér eru til athugunar er stuðst við náttúrulíkingar og myndhvörf.
Sálin getur verið lækur, vatn eða lón og almættið fjall, sól eða úthaf .
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Matthías Jochumsson og Haraldur Níelsson máttu báðir þola mikið mótlæti og
saga þeirra er að ýmsu leyti harmsaga. Báðir voru þeir hrifnæmir og upplifðu miklar
sælustundir, en þeir fóru einnig um djúpa dali og báðir glímdu þeir við sjúklegar
efasemdir og þunglyndi (Matthías Jochumsson, 1922;Pétur Pétursson, 2011). Matthías
missti tvær eiginkonur og Haraldur varð líka ekkjumaður. Það varð Haraldi mikið áfall
þegar kona hans dó úr sjúkdómi sem læknar þeirra tíma gátu ekki greint. Allt var gert
sem í mannlegum mætti stóð en allt kom fyrir ekki. Hann setti von sína á andalækningar
að handan sem einnig brugðust.
Hér verður fyrst fjallað um tvö trúarljóð eftir séra Matthías sem bæði eru lýsingar á
mystískri reynslu.

Leiðsla
Fyrra ljóðið heitir Leiðsla, enda er það sannkallað leiðslukvæði og skáldið er því ekki
að fara í grafgötur með að hér sé um að ræða dulræna reynslu. Hann þráir vissuna um
frelsun sálarinnar, um að hann lifi eftir dauðann í dýrð hjá guði. Leiðin upp fjallið er
grýtt og uppgjöf á næsta leyti, hann lendir á skýi vanþekkingarinnar og heyrir ógnandi
furðuhljóð, en þegar toppnum er náð birtist honum ný sýn, nýr veruleiki. Hann frelsast.
Allt verður nýtt, hann öðlast nýjan kraft og fyrri þjáningar og sorgir ummyndast í dýrlegt
og ljómandi vor.
Og andinn mig hreif upp á háfjallatind
og ég horfði sem örn yfir fold
og mín sál var lík ístærri, svalandi lind,
og ég sá ekki duft eða mold.
Mér þótti sem hefði ég gengið upp gil
fullt með grjótflug og hræfugla-ljóð,
fullt með þokur og töfrandi tröllheima-spil,
unz á tindinum hæsta ég stóð.
Mér þótti sem hefði ég þolað allt stríð,
allt, sem þola má skjálfandi reyr,
og mér fannst sem ég þekkti´ ekki háska né hríð,
og að hjarta mitt bifðist ei meir.
Ég andaði himinsins helgasta blæ
og minn hugur svalg voðalegt þor,
og öll hjarta míns dulin og deyjandi fræ
urðu dýrðleg sem ljómandi vor.
En mín sál var þó kyrr, því að kraftanna flug
eins og kyrrasta jafnvægi stóð,
og mér söng einhver fylling í svellandi hug
eins og samhljóða gullhörpu-ljóð.
Eins og heilög guðs ritning lá hauður og sær,
allt var himnesku gull-letri skráð,
meðan dagstjarnan kvaddi svo dásemdar-skær
eins og deyjandi guðs-sonar náð.
Matthías Jochumsson (1936)

Andi skáldsins kemst í hæðir og hann sér sál sína speglast í ístærri lind. Í lok kvæðisins
vísar Matthías í annað skáld, 13. aldar skáldið sem orti Sólarljóð. Þeir líta á sólina sem
Kriststákn og Jesús verður hin sanna dagstjarna (sb. 2 Pt 1. 19). Blóðrautt sólarlagið
táknar blóð Krists sem var úthellt til frelsunar syndugu mannkyni. Þannig yrkir hið
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efagjarna skáld sig í sátt við þann kristindóm sem því var innrætt ungum dreng og sem
það var sett til að boða í söfnuði sínum.
Í ljóðinu Guð minn guð ég hrópa er skáldið einnig að glíma við efasemdir og aftur eru
það afdrif sálarinnar sem Matthías er hugsjúkur út af . Hann hafði verið að ræða við vin
sinn, guðleysingjann og húmanistann Guðmund Hannesson lækni, og umræðuefnið var
búddismi og læknirinn gerði sig að talsmanni þeirrar trúar. Búddisminn leiðir manninn
inn á braut sáttar og jafnvægis þar sem markmiðið er að losna undan þjáningum heimsins
með því að hverfa inn í ópersónulegt algleymi og séra Matthías þráði ekkert frekar
en frið í sálina. Þegar læknirinn kvaddi fannst honum eins og presturinn væri orðinn
sannfærður búddisti á leið inn í hina eilífu gleymsku (Guðmundur Hannesson, 1963).
En skáldið átti dimma andvökunótt framundan þar sem hann barðist upp á líf og dauða
fyrir barnatrú sinni. Fyrst lýsir hann hinni dimmu nótt sálarinnar.
Guð minn, Guð, ég hrópa
gegnum myrkrið svarta,
líkt sem út úr ofni
æpi stiknað hjarta,
gefðu dag í dauða,
Drottinn, mínu skari,
vonarsnauða viskan
veldur köldu svari.
Gef mér dag í dauða,
dag fyrir allt það myrkur,
Drottinn, lífs míns ljómi,
líf og sálarstyrkur.
Bættu þessa blekking,
bættu þennan söknuð,
sorglegt væri að sofna
sál, sem rétt er vöknuð.
Gef mér, Guð, í dauða
gleymsku þess, er viltu,
alls, er ginnti og glapti,
girndanna, sem spilltu,
allra eftirkasta
eigingirnis heimsku,
hafrót allt míns hjarta
hníga má í gleymsku.
Sýn mér, sólar faðir,
sjónir hærri en þessar,
málið mitt er síðast
miklar þig og blessar.
Sýn mér sætt í anda
sæla vini mína,
blessun minna barna
burtför mína krýna.
Dæm svo mildan dauða,
Drottinn, þínu barni,
eins og léttu laufi,
lyfti blær frá hjarni,
eins og lítill lækur
ljúki sínu hjali,
þar sem lygn í leyni
liggur marinn svali.
(Matthías Jochumsson (1936)
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Skáldgyðjan miskunnar sig yfir hið þjáða skáld og náðargáfa hans leiðir hann til fundar
við guð sinn. Þegar hann er kominn út úr myrkrinu er hann ekki lengur hræddur við
dauðann. Sál hans er eins og létt lauf sem andi guðs lyftir frá hjarni þessa heims og
eins og lítill lækur sem lýkur hjali sínu þar sem lygn í leyni liggur marinn svali. Þessar
líkingar eru náskyldar táknmáli búddískrar ljóðlistar og þannig nýtir sér Matthías það
sem honum fannst heillandi við framandi trúarbrögð til að ná sátt við eigið trúaruppeldi.

Lognblíð lá
Haraldur Níelsson var ekki ljóðskáld en hann bjó yfir mjög góðri máltilfinningu og
hafði skáldlega texta á valdi sínu eins og best sést í þýðingu hans á Gamla testamentinu
sem fyrst kom út árið 1908. Vald hans yfir íslensku máli og skáldlegum líkingum kom
vel fram í predikunum hans, en úrval úr þeim birtist í tveimur predikunarsöfnum
sem komu út undir heitinu Árin og eilífðin (1920 og 1928). Trúhneigður hugur hans
og hrifnæmur andi las guðspjall náttúrunnar og skynjaði nálægð guðs, hátign hans og
miskunnsemi milliliðalaust í náttúrunni. Mystikerinn, dulhyggjumaðurinn, öðlaðist
þekkingu á guði í uppljómun og opinberun sem fól í sér vissu um nálægð hans. Haraldur
var dulhyggjumaður í þessum skilningi og hann miðlaði af þessari reynslu sinni í
predikunum og fyrirlestrum.1 Trúarreynslan auðgaði guðfræði hans. Hann bjó yfir næmu
fegurðarskyni og hafði ríka tilfinningu fyrir blæbrigðum náttúrunnar. Úti í náttúrunni
fann hann nálægð guðs og þangað sótti hann andlegan styrk og endurnæringu. Þessi
náttúruskynjun og fegurðarupplifun var náskyld trú hans á Krist. Trúartilfinningin, sem
var kjarninn í þessum skynjunum, var um leið samsömun við Krist og næmleiki fyrir
opinberun guðs í Jesú Kristi.
Haraldur er staddur við Hreðavatn í Borgarfirði í sól og sumri. Það er undurblítt
og hlýtt og vatnsflöturinn spegilsléttur svo skógi vaxnar hæðirnar speglast í honum.
Glitrandi loftið yfir vatninu vekur athygli hans. Það er eins og eitthvað stigi upp í
sólarhitanum. Honum finnst það vera friður náttúrunnar sem líður stöðugt til hæða.
Allt í einu skilur hann ljóðlínurnar í kvæðinu Logn og hret eftir Steingrím Thorsteinsson:
og sál mín verði lognblíð lá,
ljósanna föður skuggasjá.

Himinn og jörð mætast og nýjar víddir opnast þegar guð opinberar sig í alnánd
náttúrunnar og yfirskyggir einstaklingsvitundina. Þrátt fyrir takmarkanir sínar í tíma og
rúmi hefur umhverfið vakið þrána eftir eilífiðinni og hinn trúaði er ekki í vafa hvaðan
hún kemur: hún kemur frá guði, tilheyrir honum og stefnir til hans. Þarna við vatnið
öðlast Haraldur nýja sýn á það sem Kristur kennir um hógværðina sem forsendu
þess að finna guð og erfa jörðina (Mt 5.5). Hugur okkar verður að vera jafnsléttur og
vatnsflöturinn. „Fyrr en það er orðið fær dýrð guðs eigi speglast í sál vorri“ (Haraldur
Níelsson, 1920, bls. 32).
Heilagur andi guðs sem er að verki í allri sköpuninni og í endurlausninni og þess
vegna er hann alls staðar nálægur og virkur og gefur sig til kynna í vitund einstaklingsins.
Hann er á sérstakan hátt nálægur þegar hann kemur yfir hinn trúaða í hrifningarástandi.
Það ástand lýkur upp beinu sambandi við guð og hið heilaga. Hrifningarástandið er
trúarreynsla sem hefur í sér fólgna „auðlegðar- og sælutilfinningu“ (Haraldur Níelsson,
1928, bls. 47). Þessi reynsla er ekki bundin við náttúruna eina saman. Fagrar listir geta
skapað slíka reynslu og fegurð.
1

Sr. Jakob Jónsson (1968, bls. 78) bendir á mikilvægi trúarreynslunnar og dulhyggjunnar (mystik)
fyrir trúarskilning og boðun Haralds í fyrirlestri sínum á prestastefnu 1968 um guðfræði hans. Í
doktorsritgerð sinni tekur Sigurður Árni Þórðarson (1958, bls. 53) á mikilvægi hennar.
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Guð hefði ekki vafið tilveruna svo í fegurð sem hann hefir gert, ef hann
ætlaðist ekki til að börn sín létu með sér dafna tilfinningu og smekk fyrir
hvers konar fegurð. Hrærist ekki æfinlega eitthvað af guðslífinu í listinni?
Er ekki sjálf listin æfinlega svo síung sem hún er, af því að hún er ein
tegund guðslífsins? (Haraldur Níelsson 1928, bls. 44).

Vináttan og „samúðarylurinn“ er annar farvegur náðar guðs. Ef við gefum því gaum
þá finnum við að sumir vinir okkar og skyldmenni hafa auðgað sálarlíf okkar og gert
okkur hamingjusöm. Þetta er svo vegna þess að vináttan er á „svæði kærleikans“ og „hvar
sem einhver lifir kærleikanum, þar er eitthvað af guði sjálfum, af hinu sanna guðslífi“
(Haraldur Níelsson 1928, bls. 45). Samúðarylurinn nær fyllingu sinni í ástarsambandi
karls og konu. „Hver sem reynt hefir, hver sælufylling er fólgin í hreinni og heilagri ást,
veit að eitthvað af guðslífinu hlýtur að birtast í henni“ (Haraldur Níelsson 1928, bls. 45).
En hversu margur vanrækir þetta og gleymir að standa vörð um gleðilind vináttunnar?
Hér talar predikarinn eins og svo oft áður út frá eigin reynslu: „Í nöprum næðingum
vetrarkuldans leggur hana ósjaldan. Stundum botnfrýs hún. Eitt hið þyngsta í lífinu er
að sjá forna vináttu vera snúna upp í óvild og hatur. Og hve vansælan af þeirri breyting
sést oft á mönnunum“ (Haraldur Níelsson 1928, bls. 45). Þá finnur maðurinn að guð er
fjarlægur og eina leiðin til að nálgast hann aftur er að sættast við náunga sinn.

Lifandi vatn sem hreinsar
Syndin er öðrum þræði vanþekking á þessu lögmáli, hún er einnig vantrú og efinn kemur
sömuleiðis til sögunnar. Presturinn á að boða þetta og benda á hið virka kærleikslögmál
fyrirgefningarinnar og snúa syndurum af glötunarvegi. Þeir taka sinnaskiptum og öðlast
nýtt líf í sátt og friði við guð og menn. Hér var um að ræða að létta syndasekt af
samvisku fólks, kveikja aftur hina lifandi von einstaklingsins með því að tengja hann á
ný við hið upprunalega guðssamband.
Margir sem sóttu kirkju til Haralds upplifðu andlega vakningu og innri eflingu sem
léttu fargi af samvisku þeirra. Gamalli syndasekt var létt af og það losnaði um bældar
tilfinningar. Fólk fann nýja tengingu við góðan guð sem vildi fyrirgefa. Miskunn guðs
og fyrirgefning var óendanleg og náði út yfir gröf og dauða. Þannig varð predikun
Haralds til þess að endurnýja persónulegt samband hvers og eins við guð. Fólk hreifst
af framsetningu hans, dæmunum, líkingunum og sannfæringunni sem lá í orðum hans.
Í predikuninni Baráttan í oss í fyrra bindi predikanasafnsins Árin og eilífðin talar hann um
syndina og útskýrir eðli hennar með því að draga upp mynd af leirunum í sjávarmálinu
á Mýrunum þar sem útfiri er mikið. Þar hafði hann oft staðið á söndunum og virt fyrir
sér smálónin sem mynduðust, sum alldjúp og mjög gruggug vegna leirsins og leðjunnar.
Örmjóir álar í sandinum lágu að þeim en stundum þornuðu þeir upp svo að taugin sem
tengdi lónið slitnaði frá úthafinu. Hann biður hlustendur sína að ímynda sér að lónið
hafi meðvitund en viti ekki af því hvernig það hafi losnað frá meginuppsprettunni, hinu
mikla úthafi. „Hversu ólíkur er forarpollur þessi tærum sjó úthafsins“, spyr hann. „Og
þó er vatnið hið sama. Lónið kynni að skelfast út af ástandi sínu, uns aftur félli að og
það kæmist í samfélag við upphaf sitt.“ Út af þessari líkingu leggur Haraldur og boðar
að maðurinn hafi aldrei losnað frá meginlindinni, hinu lifandi, nærandi og lífgefandi
vatni sem sprettur fram undan þröskuldi musterisins. Sá sem hræðist það hversu leirinn
hafi gruggað tært vatnið vegna yfirsjóna og afbrota biður til guðs sem á það sáld sem
síar að lokum allan sora frá. „Og mundu það“, segir Haraldur: „Þú ert ekki leirinn
og forarleðjan; þú ert hreina vatnið. Guð mun ekki hætta að hjálpa þér, fyr en þú ert
losnaður við öll óhreinindi“ (Haraldur Níelsson, 1920, bls. 367).
Haraldur er staddur í öldudal haustið 1917. Það hefur slitnað upp úr trúlofun hans
og ungrar hjúkrunarkonu. Viðskilnaður þeirra leggst þungt á Harald og hann er varla
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vinnufær í heilan vetur. Hann hættir að predika og vinir hans hafa miklar áhyggjur af
heilsu hans. Séra Matthías á Sigurhæðum á Akureyri fréttir af því hvernig komið er og
verður við það, eins og hann segir í bréfi til Haralds, „hálf hugsjúkur“. Matthíasi finnast
það hörmuleg tíðindi að Haraldur sé hættur að predika. En hann veit hvernig það er
að glíma við þunglyndi og skilur að þar kemur trúin á guð við sögu. Hann vill gefa vini
sínum gott ráð en veður úr einu í annað eins og svo oft í bréfum sínum. Hann vill hjálpa
honum til að breyta duldum og sárum fræum hjartans í dýrlegan vorgróður og vekja
með honum svellandi þorið sem hann lýsir í Leiðslu sinni, svo að vinur hans megi rísa á
fætur til að takast á við verkefni dagsins. Hann vitnar í skáldið Byron, sem hann segir að
hafa verið efahyggjumann í trúmálum og frásögn hans af náttúruupplifun í svissnesku
ölpunum. Matthías skrifar um Byron: „Stórleiki himins og jarðar yfirgekk svo sál hans,
að honum varð það eitt að orði: á himni og jörðu sást ekkert nema Guð!“ Og svo kemst
þjóðskáldið lífsreynda beint að efninu og gefur ráð sem hann veit að dugar: „Og sama
segi jeg ef einhver minna bestu vina spyr mig ráða viðvíkjandi andlegu heilsuleysi: jeg
þekki ekkert recept nema Guð! Jeg meina ekki að það recept sé hægt að skilja eða auðvelt
sé að hitta Guð á apotekinu, heldur verður apotekið sjálft að recepti, meðali og manni
til máttugrar líknar og næringar.“ (Matthías Jochumsson, 1917). Það dugði engin partur
af guði, engin ein skilgreining heldur guð allur eins og hann leggur sig í alnánd sinni og
óendanleika.

Hraunfossar
Þegar Haraldur talaði um mannlega þjáningu við þá sem leituðu til hans einslega í
sálarnauð eða hlýddu á predikanir hans talaði hann af eigin reynslu sem hann settti fram
á sinn sérstaka hátt í myndmáli og líkingum. Stíl hans mátti rekja til spekirita Biblíunnar.
Úr náttúrumyndum sem byggja á reynslu fólks sem lifir af því að yrkja jörðina og vakta
hjarðirnar verður til almenn speki um mannleg samskipti og siðfræði sem hvorki er
bundin við stað né tíma. Haraldur var sérfræðingur í þessum bókmenntum og stef
þeirra og myndmál var samgróið hugsun hans og reynslu eins og predikanir hans vitna
um. Hamingja, réttlæti og friður meðal manna byggist á jafnvæginu í náttúrunni –
lögmálum orsaka og afleiðinga. Allt hefur sinn tíma undir sólinni og sá er farsæll sem
lifir eftir siðaboðum sem skírskota til lögmála guðs eins og þau birtast í náttúrunni.
Vinni maðurinn gegn þeim þá vinnur hann gegn sjálfum sér.
Staddur við Hraunfossa í Hvítársíðu leiðir hann hugann að náð Guðs, markmiðinu
með lífinu og erfiðri lífsgöngunni í predikun sem hann kallar Uppsprettulind í hjartanu.
Texti dagsins er úr Jóhannesarguðspjalli þar sem sagt er frá samtali Jesú við samversku
konuna við brunninn (Jh 4. 1-26). Orð Jesú reyndust henni uppspretta lifandi vatns, á
sama hátt og dæmisögur og líkingar sem Haraldur notaði í predikunum sínum:
Ein hin einkennilegasta náttúrufegurð, er eg hefi séð hér á landi,
blasir við manni framarlega í Hvítársíðu í Borgarfirði, nálægt prestsetrinu
Gilsbakka. Þar rennur Hvítá í klettaþröng og myndar foss. Austanmegin
eru grasbrekkur og skógi vaxnir hólar, en að vestanverðu á allstóru svæði
grátt, gróðurlaust hraun. Það hraun kemur innan úr óbygð, en endar þar
við ána. Og þegar komið er austur fyrir ána og vel sér fyrir hinn breiða enda
hraunsins af háum árbakkanum þar gegnt, sjást sífeldar uppsprettulindir
koma fram undan hrauninu, undan klöppunum og falla þær með nið út
í meginfljótið og mynda síglitrandi smáfossa-breiðu – um eitt hundrað
og tuttugu bunufossa, að því er mér taldist, er eg stóð þar – og gerir það
þennan fagra stað ógleymanlegan öllum öðrum fremur. Um langa leið
hafa allar þessar fögru uppsprettulindir runnið faldar undir hrauninu. Ef
eg hefði vitað af þeim, meðan eg var að ríða yfir þetta gráa hraun, hefði
mér fundist hraunið fegurra. En þær sjást ekki fyr en við endann, þá er
þær falla út í fljótið.
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Æfikjör sumra manna eru óblíðari en annara. Það er stundum
jafnmikill munur á þeim og æfikjörum þeirra, sem betur eru settir, eins
og á blómskrýddum brekkum og grænum skógarásum annars vegar og
gráu hrauni hins vegar. Og vera má að sum yðar telji sig í hópi þeirra, er
líkt geta æfikjörum sínum við gráa hraunið. En við enda hraunsins runnu
fram hinar fögru uppsprettulindir. Ef það kemur í ljós, þegar æfinni lýkur,
að sírennandi uppsprettulind hefur falist undir gráu hrauninu, þá verða
æfilokin ef til vill fegurri en hinna, sem blíðari kjörum eiga að fagna og
líkja má við blómskrýddar brekkur og grænar skógarhæðir.
Ef uppsprettulindin inni í hjartanu þrýtur aldrei, og kuldinn kemst
aldrei svo að öðrum gleðilindum, sem frá henni liggja, að þær leggi, því
síður botnfrjósi, þá verður lífið sælt, þótt það sé óblítt, og endalokin fögur,
þar sem jarðlíf vort fellur í hina miklu meginmóðu, dauðafljótið, og vér
flytjumst yfir á hina ókunnu strönd (Haraldur Níelsson, 1928, bls. 38).
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Árangursrík nótnalestrarkennsla eftir líkani
Beinnar kennslu (Direct Instruction, DI):
Árangursmat á frammistöðu sex nemenda
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Bein kennsla (Direct Instruction) hér eftir nefnt DI, hefur verið notuð með góðum
árangri við kennslu um nokkurt skeið (Bell, Young, Salzberg og West, 1991; Ganz og
Flores, 2009; Gettinger, 1993; Grossen, 2004; Shammari, Sharoufi og Yawkey, 2008;
Shippen, 2008;Watkins, 1988). Miklu magni af gögnum hefur verið safnað sem renna
stoðum undir ágæti aðferðarinnar. DI byggir á því að kynna námsefni fyrir nemendum á
skipulagðan máta með því að a) leggja áherslu á prófun á kunnáttu nemenda, b) leiðrétta
villur og veita endurgjöf á frammistöðu, c) styrkja rétt svör/aðgerðir, d) styðjast við
sýnikennslu (modeling) og flaumþjálfun (fluency training) og e) notast við kerfisbundna
endurtekingu á aðgerðum með áherslu á aðgreiningu og alhæfingu (Carnine o.fl., 2009).
Margar athuganir hafa verið gerðar á tengslum DI við námsárangur nemenda.
Stærsta athugun á tengslum kennsluhátta við námsárangur sem gerð hefur verið
samanstóð af 700.000 barna úrtaki, athugunin varði í 9 ár og niðurstöður voru birtar
árið 1977. Bornar voru saman níu kennsluaðferðir sem voru flokkaðar í þrjá flokka 1)
kennsluaðferðir með áherslu á þjálfun grunnatriða (Basic skills), í þennan flokk féll líkan
DI, 2) kennsluaðferðir með áherslu á þjálfun í rökhugsun og vandamálalausn (cognitiveconeptual category), 3) kennsluaðferðir með áherslu á að auka sjálfstraust og auka jákvæðni
til náms. Mat á árangri kennslu byggðist á stöðluðum prófum sem mátu lestrarhraða,
lesskilning, stærðfræðiþekkingu eftir hefðbundnum dæmum, stærðfræðiþekkingu eftir
þrautalausnum, stafsetningu og tungumálakunnáttu. Breytur eins og viðhorf nemenda
til náms, sjálfstraust nemenda og sjálfsálit voru einnig metnar. Niðurstöður þessarar
athugunar voru afgerandi, líkan DI kom best út á öllum þeim breytum sem voru metnar
og var eina líkanið sem sýndi árangur á öllum breytum (Watkins, 1988).
Mat á árangri DI við kennslu hefur haldið áfram frá þessum tíma og niðurstöður
nýlegri rannsókna hafa rennt frekari stoðum undir rannsóknargrunn DI og hagnýtingu
aðferðarinnar fyrir ólíka nemendahópa og námsgreinar (Bell o.fl., 1991; Ganz og Flores,
2009; Gettinger, 1993; Grossen, 2004; Shammari o.fl, 2008; Shippen, 2008).
Þrátt fyrir að mikið sé til af efni sem rennir stoðum undir ágæti DI er ekki búið
að gera margar athuganir á því hvort kennsluaðferðin sé hentug fyrir kennslu í
hljóðfæraleik. Hugtakið DI hefur lítið verið notað innan sviðs tónlistarkennara en þó
hafa verið gerðar athuganir á ágæti aðferðarinnar. Í þessum fáu athugunum er í raun ekki
verið að meta líkan DI heldur kennsluhætti sem höfundar kalla sama nafni. Bautista,
Echevarría og Pozo (2009) fjalla um kennslu í hljóðfæraleik þar sem færð eru rök fyrir
ágæti uppgvötunarnáms og gerðar athuganir á kennsluaðferðum kennara. Kennarar
sem sagðir eru kenna eftir DI eiga það sameiginlegt samkvæmt athugunum Bautista og
félaga að: a) finnast að nemandi þurfi að vera hæfileikaríkur til að geta lært, b) að óþarft
sé að kenna nótnalestur, nemandi geti lært það sjálfur, c) gera athugasemdir við villur án
þess að gefa rétt svar og d) sýna ekki sjálfir hvernig á að framkvæma aðgerðir (modeling)
nema í undantekningartilfellum. Að auki við þennan augljósa misskilning á DI nota
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Bautista og félagar engar mælingar til að meta hvaða kennsluaðferð gefur besta raun.
Ábendingar þeirra um ágæti uppgötvunarnáms eru því illa rökstuddar og þvert á sterkan
rannsóknargrunn sem bendir til að kennsla með hætti uppgötvunarnáms gefi ekki góða
raun (Watkins, 1988; Gettinger, 1993; Klahr og Nigam, 2004; Mayer, 2004).
Að auki hefur einnig verið bent á að skortur er almennt á megindlegum rannsóknum
á árangri tónlistarkennslu (Duke, 2000). Þetta hefur þau áhrif að takmörkuð gögn
eru til staðar til að sýna fram á hver árangur og skilvirkni ólíkra kennsluhátta við
tónlistarkennslu er.
Þrátt fyrir að takmarkaðar upplýsingar séu til um áhrif ólíkra kennsluhátta á
frammistöðu tónlistarnema hafa verið gerðar rannsóknir sem geta gefið hugmynd
um hvernig bæta má tónlistarkennslu. Við samanburð hefðbundinnar söngkennslu og
kennslu sem notast við tölvutækni til að veita tafarlausa endurgjöf á frammistöðu hefur
verið sýnt fram á að hægt er að bæta frammistöðu nemenda með aukinni endurgjöf
(feedback) á frammistöðu (Wilson, Lee, Challagan og Thorpe, 2008). Þessar niðurstöður
falla að mikilvægi viðgjafar í kennslulíkani DI. Einnig hefur verið sýnt fram á að meiri
árangur næst við nótnalestrarkennslu með því að æfa nemendur í algengri samsetningu
nótna samanborið við að æfa einungis stök nótnagildi (Grutzmacher, 1987). Þessar
rannsóknarniðurstöður falla einnig að líkani DI þar sem áhersla er lögð á að æfa
námsefni eins og það kemur oftast fyrir og stuðla að alhæfingu.
Í vestrænni menningu er rík áhersla á nótnalestrarkennslu sem hluta af
tónlistarnámi og er færni í greininni gjarnan forsenda þess að tónlistarmenn geti orðið
atvinnumenn í faginu. Rannsóknir á nótnalestri eru fáar og mest áhersla hefur verið
lögð á að athuga hugræn ferli, það hvernig nemendur lesa úr táknum og hópum tákna
(decoding) og greina villusvörun nemenda (Guðmundsdottir, 2010; Schön og Besson,
2002; Truitt, Clifton, Pollatsek og Rayner, 1997). Fáar athuganir hafa verið gerðar á
tengslum kennsluhátta við námsárangur, fyrir utan samanburð á því að læra algenga
samsetningu nótna samanborið við að læra einungis stakar nótur. Rannsóknir á því sviði
hafa sýnt að meiri árangur næst með því að þjálfa nemendur í algengri samsetningu
nótna (Grutzmacher, 1987). Mikilvægt er að öðlast skilning á tengslum kennsluhátta í
tónlistarkennslu við námsárangur til að varpa ljósi á hverskonar kennsla er árangursrík
og skilvirk. Rannsóknir á DI renna stoðum undir þá hugmynd að líkanið sé árangursríkt
við kennslu á ólíkum námsgreinum og er þessari rannsókn ætlað að athuga hvort líkanið
geti nýst við tónlistarkennslu. Gerð var rannsókn á tengslum DI við frammistöðu
gítarnema við nótnalestur, bein endurtekning (direct replication) (Barlow, Nock og Hersen,
2009) á sömu athugun var einnig gerð.

Aðferð
Þátttakendur
Tveir 16 ára drengir, sem voru á þriðja og fjórða ári í gítarnámi, og einn tvítugur drengur
á þriðja ári. Elsti nemandinn hafði glímt við námsörðugleika og stundað nám við
sérdeild í menntaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Nemendurnir höfðu fengið hefðbundna
gítarkennslu fram að þessum tíma þar sem unnið var í hefðbundnum námsbókum til
að æfa nótnalestur. Samhliða æfingum í nótnalestri höfðu nemendurnir lært ýmis lög,
klassísk tónverk, rokk- og jasslög eftir nótum ásamt því að fá þjálfun í lestri nótna
vikulega öll námsárin. Hvert námsár er um 35 kennsluvikur og höfðu nemarnir því sótt
um 100-140 kennslustundir þar sem fengist var við nótnalestur.
Tækjabúnaður
Rafmagnsgítar, magnari, taktmælir, skráningarblöð, klukka og tölva sem notuð var til að
gera hljóðupptökur af kennslustundum á tölvuforritið Garageband 5.1.
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Tilraunaaðstæður
Kennsla fór fram í hefðbundinni gítarkennslustofu í tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu.
Rannsóknarsnið
Notast var við margfalt grunnlínusnið yfir þátttakendur til að meta áhrif kennslunnar
(frumbreytu) á fylgibreytur. Grunnlínumælingar voru gerðar á nótnalestri sem byggðist
á a) lestri á hryn án kröfu um rétta tónhæð, b) lestri á tónhæð óháð hryn og c) lestri á
laglínum byggðum á samsetningu tónhæðar og hryns. Við mat á a og c lið var metin hæfni
til að spila verkefni í þremur ólíkum þyngdarflokkum og á þremur ólíkum hraðastigum
í hverjum flokk (sjá viðauka A). Frumbreytan var kennsla eftir líkani DI, áherslur þess
eru: 1) sýnikennsla, 2) viðgjöf á frammistöðu og leiðréttingar, 3) leikniþjálfun (fluency
training) og 4) alhæfing.
Sýnikennsla (modeling). Kennari sýndi nemenda hvernig atriði sem var verið að æfa
eftir nótnablaði voru spiluð og nemandinn endurtók svo æfingarnar.
Viðgjöf á frammistöðu og leiðréttingar. Kennari veitti nemenda viðgjöf eftir hverja svörun
um hvort rétt hafði verið gert og hrósaði fyrir rétta svörun. Ef nemandi gerði villu
fékk hann vísbendingar um rétta svörun. Ef nemandi sýndi ekki rétta svörun eftir tvær
vísbendingar sýndi kennari rétta svörun. Við tónhæðarverkefni fólst fyrsta vísbending
í því að segja á hvaða streng rétt nóta var staðsett og seinni vísbending fólst í að segja
heiti nótunnar. Við lausn hrynverkefna fólst fyrsta vísbending í að benda á þá nótu
sem nemandinn hafði spilað vitlaust og þannig veita upplýsingar um hvar villuna var
að finna, þetta var gert vegna þess að nemendur voru að spila heila takta með mörgum
nótum og þetta því liður í að gera viðgjöf skýrari. Seinni vísbendingin fólst í að segja
hvort nótan væri á taktslagi eða ekki og hver afstaða hennar í tíma væri samanborið
við fjórðapartsnótur, til dæmis með því að segja “Þetta eru áttundapartsnótur og þær
eru spilaðar helmingi hraðar en fjórðapartsnótur og nótan sem þú spilaðir vitlaust er
á taktslagi”. Við lausn laglínuverkefna var notast við sambærilegar vísbendingar eftir
því hvort villur voru tengdar tónhæð eða hryn. Vísbendingar sem þessar voru veittar á
öllum stigum inngrips.
Leikniþjálfun. Eftir að nemandi var farinn að svara rétt í 90-100% tilfella var lögð
áhersla á endurtekna svörun og að auka hraða svörunar. Þetta var gert með því að
kennari benti á ákveðna takta á nótnablaði sem nemandi spilaði eftir taktmæli. Eftir að
kennari hafði bent á ákveðinn takt átti nemandi að spila taktinn eftir að taktmælir hafði
slegið tvö slög. Með þessum hætti var hægt að auka hraða á taktmælinum og þannig
auka kröfur á nemendann og fylgjast nákvæmlega með hversu hratt nemandi gat leyst
verkefni. Við þjálfun á tónhæðarlestri var einungis bent á stakar nótur sem nemandi
spilaði án þess að gerð væri krafa á hrynlestur.
Alhæfing. Eftir því sem nemandi hafði þjálfast í fleiri atriðum voru þessi áreiti pöruð
saman á ólíkan hátt. Kennari benti þá á ólíka takta sem kröfðust ólíkrar svörunar á sama
hátt og á leikniþjálfunarstigi inngrips. Til að auka alhæfingu var lögð áhersla á að leysa
verkefni á ólíkum hraða, þar sem áreiti voruð pöruð saman á ólíkan hátt og allt frá einum
og upp í sextán takta voru spilaðir í samfellu. Verkefni samanstóðu bæði af algengri
samsetningu nótna samanber heimahljómum tóntegundar og algengum tónbilum sem
og óhefðbundnari samsetningu nótna.
Fylgibreyta var fjöldi rétt spilaðra nótna við mat á tónhæðarlestri en fjöldi rétt spilaðra
takta í hryn- og laglínulestri.
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Framkvæmd
Að fengnu munnlegu leyfi frá gítarnemum og foreldrum þeirra var hafist handa við
grunnlínumælingar. Grunnlínumælingar fóru fram einu sinni í viku í hefðbundnum 60
mínútna gítartíma og tóku 10-20 mínútur.
Að loknum grunnlínumælingum var hafist handa við inngrip sem tók 15-20 mínútur
af kennslustund. Áður en inngrip hófst var gerð villugreining þar sem tíðniskráning
var gerð til að leggja mat á hvaða nótnagildi nemendur áttu erfiðast með að spila í
hrynverkefnum og á hvaða strengjum og nótum hvers strengs nemendur gerðu oftast
villur við að spila tónhæð og laglínur. Þegar villugreiningu var lokið voru útbúin verkefni
sem reyndu á þau atriði sem nemandinn hafði gjarnan gert vitlaust í grunnlínumælingum.
Þessi verkefni voru þannig samansett að erfiðar aðgerðir voru brotnar niður í einfaldari
aðgerðir og sett saman í verkefni sem var raðað eftir erfiðleikastigi. Þessi verkefni
voru svo notuð í kennslunni. Nemandi fékk ekki aðra þjálfun í nótnalestri á meðan á
inngripi stóð. Kennslu var þannig háttað að fyrst fengu nemendur þjálfun í lestri hryns.
Þjálfunin fór fram á öllum erfiðleikastigum og á ólíkum hraða, því næst hófst þjálfun
tónhæðarlesturs og loks laglínulesturs á öllum erfiðleikastigum. Þjálfun var hagað þannig
að nemendur fengu fyrst þjálfun í einfaldari atriðum áður en þjálfun í erfiðari atriðum
hófst.
Bæði við grunnlínu og inngrip voru kennslustundir teknar upp og upptökur notaðar
til að fara yfir þau verkefni sem lögð voru fyrir í hverjum tíma, þessar upptökur voru
svo sendar ásamt nótnablöðum til tónlistarkennara sem fór einnig yfir hluta verkefna til
að meta samræmi matsmanna. Nótnablöð sem voru notuð við lausn verkefna voru því
einnig skráningarblöð rannsakenda.
Samræmismælingar
Reiknað var samræmi matsmanna (sjá töflu 1) um hvort rétt svörun eða röng hafi átt
sér stað fyrir hvern takt (interval agreement) A/A+D x 100%. A er fjöldi takta þar sem
matsmenn eru sammála um eðli svörunar, hvort taktur hafi verið rétt eða rangt spilaður.
D er fjöldi takta þar sem matsmenn eru ekki sammála um eðli svörunar. Reiknað var
samræmi matsmanna fyrir verkefni hjá hverjum nemenda bæði við grunnlínu og inngrip.
Við samræmismælingar á hryn og laglínum var stuðst við það fyrirkomulag að meta
hvort heilir taktar væru rétt spilaðir. Þetta var gert vegna þess að nótnagildi A er ekki
rétt spilað fyrr en nóta B fellur einnig á rétta tímaeiningu. Til að auðvelda mælingar var
því einungis gefið rétt fyrir ef öll nótnagildi í tilteknum takti féllu á rétta tímaeiningu og
einungis þau.
Tafla 1. Samræmi matsmanna við grunnlínu og inngrip
Hlutfall samræmismælinga
af heildarmælingum

Lægsta gildi

Hæsta gildi

Grunnlína

30-40%

81%

100%

92%

Inngrip

30-43%

84%

100%

91%

Tilraunaskeið
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Niðurstöður
Þjálfun var hagað þannig að nemendur fengu fyrst þjálfun í einfaldari atriðum áður en
þjálfun í erfiðari atriðum hófst. Þetta felur í sér að ekki var alltaf hægt að hefja inngrip
á erfiðleikastigum 2 og 3 á sama tíma og erfiðleikastigi 1. Almennt var þessi töf ekki
meiri en ein kennslustund og því ekki gert grein fyrir því í framsetningu myndrænna
gagna. Á þessu er ein undantekning, vegna skorts á færni í hrynlestri hjá nemenda 2 var
beðið með inngrip á erfiðleikastigi 3 þar til færni nemandans var orðin meiri á einfaldari
verkefnum. Gert er grein fyrir þessu seinkaða inngripi við framsetningu myndrænna
gagna.
Mynd 1 sýnir gögn sem safnað var fyrir hrynlestur nemenda í rannsókn 1. Við breytta
kennsluhætti náðist almennt betri stöðugleiki á svörun nemenda á léttari erfiðleikastigum
og aukin færni í að leysa verkefni á erfiðari stigum verkefna. Þetta á við um frammistöðu
á öllum hraðastigum. Þessi áhrif eru skýr þegar kennsluháttum er breytt og einungis þá.
Mynd 2 sýnir gögn sem safnað var fyrir tónhæðarlestur nemenda. Áhrif inngrips eru
sambærileg við áhrif á hrynlestur. Frammistaða nemenda batnar við breytta kennsluhætti
og meiri stöðugleiki næst á svörun.
Mynd 3 sýnir gögn sem safnað var fyrir laglínulestur nemenda. Á erfiðleikastigi 1
batnar frammistaða hjá öllum nemendum við inngrip og það dregur úr breytileika.
Á erfiðleikastigi 2 batnar frammistaða hjá öllum nemendum en svörun einkennist
af talsverðum breytileika. Á erfiðleikastigi 3 batnar frammistaða einnig hjá öllum
nemendum en svörun einkennist af talsverðum breytileika.
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Mynd 1. Hlutfall réttrar svörunar við að spila réttan hryn óháð tónhæð. Sýnd eru
gögnin fyrir þrjá nemendur, þrjú erfiðleikastig og þrjá hraðaflokka á hverju stigi.
Vegna skorts á kunnáttu var beðið með að hefja inngrip á erfiðleikastigi 3 hjá
nemanda 2 þar til á 19. viku.
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Mynd 2. Hlutfall réttrar svörunar við að spila rétta tónhæð óháð hryn. Sýnd eru
gögn þriggja nemenda bæði við grunnlínu og inngrip.
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Mynd 3. Hlutfall réttrar svörunar við að spila laglínur. Sýnd eru gögn fyrir 3
nemendur, 3 erfiðleikastig og 3 hraðaflokka á hverju erfiðleikastigi.

Þessar niðurstöður sýna að kennslan var árangursrík og frammistaða allra nemenda
batnaði á öllum fylgibreytum. Ákveðið var að endurtaka rannsóknina til að meta
ytra réttmæti rannsóknarinnar. Þetta er sérlega mikilvægt almennt en sérstaklega í
rannsóknum með einliðasniði. Síðari rannsóknin var að öllu leiti bein endurtekning á
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þeirri fyrri með nýjum nemendahóp og voru niðurstöður sambærilegar. Við hrynlestur
náðist stöðugri svörun á erfiðleikastigum 1-2 og bætt frammistaða á erfiðleikastigi 3.
Niðurstöður fyrir lestur tónhæðar voru að frammistaða batnaði og svörun varð stöðug.
Niðurstöður fyrir laglínulestur voru sambærilegar fyrri rannsókn, frammistaða nemenda
batnaði á einfaldari verkefnum ásamt því að það dróg úr breytileika, í erfiðari verkefnum
batnaði frammistaða einnig en svörun einkenndist af talsverðum breytileika. Þessar
niðurstöður styðja þær sem fengust úr fyrri rannsókninni og eru fyrstu gögn um ytra
réttmæti fyrstu rannsóknarniðurstaða.

Umræða
Frammistaða nemenda við nótnalestur batnaði við það að breyta kennsluháttum og
notast við líkan Beinnar kennslu (DI). Áhrifin komu fram þegar kennsluháttum var breytt
og einungis þá, voru endurtekin yfir þátttakendur og ólíka hluta nótnalestrar (tónhæð,
hryn og laglínur). Áhrifin komu einnig fram á sambærilegan hátt þegar rannsóknin var
endurtekin með nýjum nemendum. Áhrifin komu yfirleitt fram eftir 1-3 kennslustundir
(15 - 45mínútur) eftir líkani DI þrátt fyrir að nemendurnir hafi stundað nám í 3-4 ár
fram að þessari rannsókn og fengið reglulega þjálfun í þeim atriðum sem voru hér til
athugunar. Vegna þessa má draga þá ályktun að nótnalestrarkennsla eftir líkani DI sé
hagnýt og skilvirk leið til að kenna grunnfærni í faginu.
Við mat á færni nemendanna í hrynlestri og laglínulestri var notast við það
fyrirkomulag að gefa rétt fyrir svörun ef nemandi hafði spilað heilan takt án þess að
gera villu. Kostur slíks mats er að áreiðanleiki mælinga reyndist meiri, en ókostur þess
er að matið er ekki eins næmt fyrir breytingum á færni. Nemandi gat til dæmis gert
margar villur í einum takti eða einungis eina og í báðum tilfellum fengið rangt fyrir
taktinn því mælingaraðferðin gerði ekki greinarmun á færni í slíkum tilfellum. Einnig
beindist mat á færni að þremur breytum, þremur erfiðleikastigum á hverri breytu og
þremur hraðastigum á hverju erfiðleikastigi og fól það í sér að vegna tímaskorts var ekki
hægt að safna mjög miklum upplýsingum um hvert atriði í öllum mælingum. Það er því
líklegt að mælingaraðferð hafi aukið á breytileika gagnanna sem hér hafa verið kynnt og
vert er að huga að þessum atriðum við áframhaldandi rannsóknir á sviðinu. Mestur var
breytileiki á frammistöðu nemenda við að spila laglínur og jókst breytileikinn eftir því
sem erfiðleiki verkefna varð meiri. Nokkur atriði er vert að hafa í huga sem hugsanlega
gætu skýrt þennan breytileika umfram áður talin atriði um mælingaraðferð. Við lestur
laglína þarf nemandinn bæði að spila réttan hryn og tónhæð ásamt því að spila mörg rétt
tónbil í hverjum takti til að fá rétt fyrir tiltekinn takt. Tónbilin sem mynda C dúr tónstiga
eru sjö og nótur tónstigans einnig, tónsvið fyrstu fingrastöðu á gítarnum er rúmlega
tvær áttundir sem gera 17 nótur og því eru 289 möguleg tónbil sem hægt er að spila
í fyrstu fingrastöðu á hljóðfærið. Ef verið er að spila einn takt réttann í erfiðleikastigi
2 eru því 2312 möguleg tónbil sem geta myndað taktinn að því gefnu að lengdargildi
nótna séu áttundupartar. Við aukið erfiðleikastig fjölgar einnig mögulegum hryn sem
bætist við þetta margfeldisdæmi. Við tónhæðarþjálfun var æft að spila ólík tónbil og
einnig við þjálfun laglínulesturs. Ef tekið er mið af gögnunum er hugsanlegt að þessi
þjálfun hafi ekki verið nægjanleg og að nauðsynlegt sé að búta þessa þjálfun niður í
smærri einingar og gæta þess að nemendur hafi fengið mikla þjálfun í tilteknum atriðum
áður en haldið er áfram í næstu verkefni.
Niðurstöðurnar sem hér hafa verið kynntar byggja á mjög skýru kennsluformi
þar sem auðvelt er að meta villusvörun nemenda og byggja kennslu á gagnastýrðri
ákvarðanatöku þegar verið er að ákvarða áherslur í kennslu fyrir hvern nemanda.
Niðurstöðurnar benda enn fremur til þess að líkan DI getur verið auðvelt í útfærslu,
skilvirkt og hagnýtt kennsluform við kennslu á nótnalestri og hafa þær því hagnýtt
gildi fyrir tónlistarkennara. Vegna þess hve vel skilgreindir kennsluhættir eru í þessari
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rannsókn gefa niðurstöðurnar skýra mynd af því hvernig tónlistarkennarar geta tileinkað
sér kennsluhættina. Þessi skýra skilgreining á kennsluháttum veldur því einnig að
niðurstöður gefa skýra mynd af áhrifum ólíkra kennsluhátta á frammistöðu nemenda.
Skortur hefur verið á að fyrri rannsóknir sem meta gæði tónlistarkennslu byggi mat sitt á
hlutlægum árangurstengdum athugunum á frammistöðu nemenda (Duke, 2000) og fyrri
rannsóknir hafa einnig ekki skilgreint nægjanlega vel þá kennsluhætti sem hafa verið
til athugunar (Duke, 2000;Luce, 1965). Í ljósi þess að nótnalestur hefur verið kenndur
í hundruð ára og verið umfangsmikið atriði í tónlistarkennslu, er í raun undravert hve
lítil þekking er á áhrifum ólíkra kennsluhátta á frammistöðu nemenda og því geta þessar
niðurstöður verið liður í þeirri þekkingarleit.
Nauðsynlegt er að endurtaka rannsóknirnar til að fá frekar upplýsingar um
alhæfingargildi niðurstaðna. Vegna þess að sami kennari sá um kennslu fyrir alla þá
nemendur sem hér voru til athugunar er æskilegt að rannsóknin væri endurtekin af
fleiri kennurum til að athuga hvort áhrifin komi fram óháð kennara og hvaða breytur
skipta máli og takmarka alhæfingu niðurstaðna. Ef niðurstöður margra rannsókna væru
sambærilegar þeim sem hér eru til umfjöllunar óháð nemendum og kennurum er vert að
huga að því að gera hópsamanburð á líkani DI við aðra kennsluhætti til að gefa skýrari
mynd af áhrifum kennslunnar, mynda heildstæðari rannsóknargrunn um efnið og meta
alhæfingargildi niðurstaðna með ályktunartölfræði (Elmes, Kantowitz og Roediger,
2006).
Sú kennsla sem hér var beitt beindist að því að kenna grunnfærni nótnalesturs á gítar.
Mikil vinna hefur farið í skipulagningu námsefnis fyrir þá kennslu sem hér var beitt. Til
þess að hægt sé að nýta þessar niðurstöður sem og fyrri athugana á DI, er nauðsynlegt að
leggjast í frekari vinnu á því sviði og huga að nemendum sem eru komnir lengra í námi
sínu. Æskilegt væri að sú vinna væri unnin út frá frekari árangurstengdum athugunum á
því hvernig best væri að koma námsefni til skila.
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How can we know what we know?

A socio-technical method to organize and preserve
intellectual capital in Icelandic organizations
Ragna Haraldsdóttir

The purpose of this article is to cover one aspect of mapping intellectual capital in
Icelandic organizations by asking the question: How can we know what we know? In
order to depict the importance of social influence on the research matter, this article
explains the purpose of the general research and the focus of this article within it,
after which it gives a short introduction of the theories of organizations as multidimensional social constructions. Thereafter it gives a short glimpse into the theoretical
background supporting the idea of socio-technical systems, depicting the possibility
of mapping intellectual capital in organizations by using a common information space
(CIS) as a background for an organizational social network (Bannon & Bødker, 1997).
The theoretical background behind the concept of common information spaces is
discussed as well as the idea of ownership in organizations. At the end of this article
the author describes the possibility of using common information spaces as a social
network in order to make the mapping of intellectual capital more vivid, visible, and,
simultaneously, more user friendly for all parties involved. At the same time, the author
looks into the term “responsibility” in coherence with questions on usability of social
networks.

Aim of the research
The general purpose of the current research is to analyze how information regarding
formal and continuing education is managed in organizations, i.e. if and how such
information is registered, what is the purpose of such registrations and what are the
managerial goals of making such information available centrally in the organization. It
is also of interest to evaluate whether managers foresee possible financial advantages
of such record management.
The idea behind this research is the notion that most Icelandic organizations have
only partial or little information about the status of their intellectual capital and would
very much like to know a great deal more in order to manage it better. This notion is
based on several qualitative interviews with different organizational and department
managers in Iceland during the past year, as well the author´s experience as an advisor on
continuing educational possibilities for various organizations. In many Icelandic firms,
information, such as curriculum vitae, regarding formal education, former experience and
other abilities of new employees, is considered of high value in the process of hiring the
right people. After being hired, this valuable information is recorded according to the
software system used at the time, most commonly at the human resource department.
Still, the problem remains how to make use of this information for the benefit of the
organization, and the individual employee, in the long run. This could be done by adding
information on continuing education, short courses, conferences, interests and other
new abilities as the employee´s experience at the organization grows. Finally, sharing
this information with interested parties in the organizational social network could have
great importance. If successful, a strategically implemented social network, mapping
intellectual capital by recording information on formal and continuing education,
experience and know-how, of employees within an organization, just might result in:
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•
•
•

Better usage of intellectual capital within the organization
A more efficient needs analysis of continuing education
Financial benefits in training and development

In the current research, the complex project of interrelating academic theories,
such as information and records management, knowledge management, organizational
learning and organizational analysis, has been undertaken. Simultaneously, qualitative
information is being collected through case studies (Creswell, 2007) by taking numerous
open interviews (Bogdan & Taylor, 1998) with employees of different hierarchical status
within selected Icelandic organizations. The purpose is to capture the interviewees
experience and know-how on intellectual mapping, their personal opinions on the
matter, as well as their personal history in connection to their working environment. In
addition, participant observations are employed, for example by studying how software
systems are used to register information, as well as discourse analysis on related
organizational material, such as existing educational policies.
This article originates from the author´s thesis on organizational culture, change
and the importance of informational accessibility during change processes, called
“Organizational Growing Pains” (Haraldsdottir, 2005). The reason for using the thesis
as a background for this article is its emphasis on the necessity of a living social network
behind every socio-technical system used in organizations, and the two dimensional
influence social networks and organizational culture have on each other. In order to
understand the current situation in mapping intellectual capital within the organizations
taking part in this research, it is of importance, to comprehend human influences on the
authenticity and availability of such records management (Bailey & Vidyarthi, 2010). It
is also interesting to look into theories on the concept of ownership (Wheatley, 2003)
and the importance of participation of the people involved. Finally it is unavoidable
to mention potential cultural influences when mapping intellectual capital and the
significance of top-management support and encouragement during the process.

Organizations as social constructions
Whatever perspective one chooses when studying organizations1, there is one fundamental
fact that must be taken seriously, and that is the human nature of organizations. The
fact is that organizations are filled with people, who bring their creativity, curiosity,
unpredictability and personality -not to mention knowledge -, into the organization.
Contemporary organizational theories do not limit the definition of organizations
to formal structure (Morgan, 1996). The focus is more on the diversity and uniqueness
of the social structure, represented in organizational cultures (Kellner-Rogers &
Wheatley, 1996). One of the central points in the theories on self-organization is that
learning and change can emerge everywhere in the organization, i.e. it is the argument
that is significant, instead of hierarchical status. Learning occurs within and among the
people who actually constitute the organization (Hildebrandt & Brandi, 1998). These
fundamental facts are based upon the notion that contemporary organizations are
considered multi-dimensional social constructions (Morsing, 1995).
It is interesting at this point to consider the concept of “internal benchmarking”
as represented by O´Dell and Grayson (1998) where it is defined as the process of
identifying, capturing and leveraging internal knowledge to gain a competitive edge. This
is a question of sharing knowledge, know-how, and best practices between divisions or
even between two employees working towards the same organizational goal. The reason
for the intangible barrier for internal benchmarking is, according to O´Dell & Grayson
1

The word „Organization“ refers in this article both to firms in private ownership and the public sector.
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study of Szulanski´s research from 1994 that: “At most companies, particularly large
ones, neither the “source” nor the “recipient” knew someone else had knowledge they
required or would be interested in knowledge they had” (O´Dell & Grayson, 1998,
p. 155). Other reasons mentioned in the same article were in connection to lack of
financial resources and time, as well as lack of relationship between the source and the
recipient of the knowledge.
People support what they create, for the reason that by being involved, they will
create a future which includes themselves (Kellner-Rogers & Wheatley, 2005). Instead
of feeling left out or ignored, the employees become the change, i.e. as they gain new
insights and greater level of commitment to the situation at hand, they facilitate the
process. It is crucial to note that there is no such thing as a human-proof process,
i.e. people always need to include themselves in how things get done. Knowledge
based organizations are therefore dependent on the commitment and ideas of their
employees as people want to understand the rationale behind specific decisions (Chan
& Mauborgne, 2003). Organizations are under pressure, they have to keep up with
changes, take the initiative, be first movers and stay in touch with reality – or become
organizational dinosaurs. As it happens, some organizational changes, as other changes
in the universe, may come to pass only very slowly, without anyone really noticing the
process, and often within the constant framework of norms and traditions, while others
occur either swiftly or unexpectedly, inevitably including the whole organization and the
people involved. Mapping intellectual capital by implementing a social network where
people willingly share information about their formal education, experience and inputs
on various matters might just change traditions too swiftly for some people, while
others adapt easily to the idea.
Failures at organizational change are often the result of a very deep resistance to
change, which in most cases is considered a common consequence of the need to
be in control of a given situation. Most people are afraid of changes in general and
are therefore likely to defend themselves against them (Borum, 1990). The reason
behind this fear is the fact that people find everything that is perplexing, and possibly
uncomfortable, very disturbing and they do not like to lose control over their norms
and traditions. Sharing of knowledge does not come naturally for many people of
western culture (Gunnlaugsdóttir, 2003). The reason being that people are raised in
a competitive society where knowledge is considered a certain kind of power that
gives people advantage over the next person, especially during periods of frequent
terminations. When dealing with the consequences of strategic change, organizations
seem faced with two possibilities, either the negative consequences of ignorance,
uncontrollability and fear, or the positive and exciting consequences of information,
participation and flexibility.
Contemporary organizations participate in a network of constant interaction
between different systems and they have chosen to interact with their environment in
a way that facilitates their own survival – they are therefore simultaneously creators of
and creations of their environment (Kellner-Rogers & Wheatley, 1996). Using common
information spaces as a map on intellectual capital is just one way of keeping up with
the 21st century.

Common information spaces
Bannon and Bødker emphasize the need for some form of shared information
space within which people can cooperate. Exactly what constitutes this space is left
unspecified, but it has been agreed that such a space demands more than a simple
database containing objects, information and events. It also crucially involves the joint
interpretation of these objects and events by the actors involved. The authors refer to
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the concept of boundary object in order to explain CIS; “Like a blackboard, a boundary
object sits in the middle of a group of actors with divergent viewpoints” (Bannon
&Bødker, 1997, p.4)
This means that a CIS, as boundary object, is something that different individuals
have in common, each in his own way. CIS may very well function as the blackboard in
the quotation, but it is necessary – if they are supposed to maintain their role as CIS –
that they are “negotiated and established by the actors involved” (1997, p.8). It is not
possible to “create” a CIS. It does not exist just because someone has written something
on a blackboard or made a document in a database, where other members can read it.
Without defining the blackboard or the database as a CIS, i.e. without the participation
and comprehension of the employees, there is no CIS. Johanna Gunnlaugsdottir (2003)
supports this idea in her article when she points out that employees must respect the
system used and its work processes, since if some employees use it, while others do not,
the system does not function properly. In such cases, it works more like an orchestra
where each member plays his own tune.
Common information spaces are supposed to be places where employees can
discuss different issues, both on a personal and professional level, and where they give
and/or gain knowledge or inspiration that can be used supportively in their daily work.
According to Bannon and Bødker, effort is required of people who record information
into the CIS, in order to build up and maintain the system so that this information can
be accessible to other members of the CIS. The system also demands effort from those
who search for information from the system and try to make sense of it. They are
supposed to understand the functionalities of the CIS and the information they find in
it. It can therefore be expected of the employees who enter information into the CIS
that they think about its usability for other employees, and that they constantly work on
maintaining the system á jour. This is the backstage work of a CIS – the invisible, but
valuable efforts made in the organization every day, that do not show up in the external
manifestations of the system. A CIS is operated by the members of the organization.
Their flexibility, various competences and most importantly, their work behind the
scenes, contribute to the CIS. Invisible backstage work starts in the social networks of
organizations, where information on intellectual capital is collected, interpreted and
documented into the CIS. The network society demands informal communication,
experience and flexibility from the employees in order to build and maintain the CIS.
In addition, the knowledge of indexing and classification is important which makes the
experience of an information specialist valuable when organizing the knowledge base
(Gunnlaugsdottir, 2003).
Socialization in the organization and relationships between people create new
capacities and are at the same time the cornerstone of the creation of socio-technical
systems. First of all, when people support one another with information and nurture one
another with trust, they can connect with those they need and respond intelligently to
situations – that is the starting point for establishing effective information flow such as
a social network. The flow of information emerges and begins circulating when people
freely work out conditions for their cooperation and coexistence in an organization.
The interplay of man and machine has been eminent for quite some time now,
i.e. the never-ending effort of creating software that collaborates with human beings.
Wilson (1994) claims that the strategy of computer-based system designers is “not the
replacement of human beings with machines, but the development of socio-technical
systems within which man-machine socio-technical “partnership” is enabled.” A central
concept concerning socio-technical systems is the notion of viability, i.e. an organization
must be able to respond appropriately to various threats and opportunities presented to
it from within and without. This viability of the system also expresses the importance
of humanizing the system, which is done by the active participation and interest of the
members of the organization, their efforts of socialization and communication and
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their involvement in the creation and development of the system. Human-computer
interaction as such is based on computer science, cognitive psychology, sociology,
information science and design in order to fulfil users’ needs or expectations. It is
aligned to human cognitive structure and capability. System failures most commonly
concern human interactions with the system, such as authoritative implementation,
unaddressed needs and poor user engagement (Bailey & Vidyarthi, 2010). A central
point here is that the usage of information technology in organizations is enabled – and
limited – by the already existing communicative patterns of the people involved. The
goal is to implement systems that embrace the user and organization alike.
“Given the need for constant nourishing information, it is no wonder that “poor
communication” inevitably appears so high on the problems list. Employees know it
is the critical vital sign of organizational health” (Wheatley, 1999, p. 107). Wheatley
maintains that people gain energy and become more interested if they understand
and agree with the process, and at the same time knowing that their work contributes
to something beyond themselves (Wheatley, 2003). Borum claims that self-organized
decisions may be slower to implement than decisions of authority but they are less
at risk of being altered, since they include the participation of the people involved in
the development and decision making of the change (Borum, 1990). Morgan supports
Borum and maintains that conflicts in self-organized organizations are most often
considered positive, since they encourage self-evaluation and challenge conventional
wisdom – as in situations of breakdown where the possibility of double-loop learning
arises (Heidegger, 2001; Morgan, 1996).

On ownership
As mentioned earlier, if information moves freely through the system, individuals learn
and change and their discoveries can be integrated by the system, as in Nonaka’s and
Takeuchi’s cyclical rhythm (Takeuchi & Nonaka, 1995). The concept of ownership is
central in this perspective (Wheatley, 1999). Morsing and Nickelsen (1999) maintain
that it is necessary to encourage people to participate and thereby influence their
environment so that they can become “owners” of decision-making in the organization.
The authors claim that the concept of ownership is crucial when implementing projects
and change processes. The project dies, if it does not proceed in ways that enables the
partners to see their interest in it, become enthusiastic and carry the project through.
Ownership empowers people to open up their eyes to their own interest in the project
and begin taking responsibility. Ownership, in this sense, is the emotional investment
employees have in their work; it is built up of active participation and their network of
relationships.
Niehaus and Price (1990) maintain that one cannot take socialization and relationships
for granted in organizations. Sometimes employees may need a wake-up call in order
to change their attitude towards open and honest vis-à-vis communication. Bringing
people together in a social network and discussing openly their values and assumptions
about their work and the organization as a whole, sends the signal of trust, i.e. that it
is perfectly fine to talk openly about personal opinions and people can be certain that
they are taken seriously.
Bertelsen and Bødker (2001) suggest that active information flow is not about having
access to everything, everywhere, i.e. quality is prioritized above quantity. Bannon and Bødker
(1997) maintain that the construction and maintenance of common information spaces
demands great efforts from everyone involved since it demands more than a simple
database containing objects, information and events, but also the joint interpretation of
these objects and events. Wilson (1994) seems to support the ideas behind CIS as he
maintains that the creation of software that collaborates with human beings enables the
socio- technical partnership of man and machine.
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Summary
The reason for introducing CIS in an article regarding the mapping of intellectual
capital in organizations is to suggest that different informational artefacts, whether they
are considered formal or informal, are a part of the massively distributed common
information spaces that exist in contemporary organizations. This notion is based
on the fact that a large part of informational distribution often occurs informally, i.e.
through the backstage work of employees. It is therefore the mobility and flexibility
of employees, in the collection and distribution of information that is important.
Another point is that common information spaces, whether represented in databases,
on a website or even a blackboard, are dependent on the effort employees put into
their backstage work in the organization, i.e. their socialization and relationships in the
network, and the support of top-management.
According to the information already gathered in interviews with different
organizational leaders and department managers, it seems as if an optimal solution for
mapping intellectual capital is to give people the opportunity to take responsibility for
their own informational status by encouraging them to record their own education and
experience. Many interviewees agree on this and maintain that employees should have
an “inner drive” to register everything they find important about themselves and their
skills in such a socio-technical system. A senior manager declared that over 70% of her
employees would willingly enter information into such a system in order to make visible
to co-workers how they had grown and gained more experience at their work (Interview
no. 4, Oct. 2010). The accessibility of such a socio-technical system should, therefore be
totally open to everyone in the organization or as one interviewee stated: “Knowledge is
our most valuable asset and it should be possible to implement a system like Facebook
or LinkedIn, or some similar social network, as a base for an organization, and people
should see the benefit of putting oneself out there and share work-related information
with colleagues” (Interview no. 5, Nov. 2010).
What is interesting is that the interviews support the notion mentioned above that
many Icelandic organizations do not realize what they know, and that the knowledge
they do have, is not visible enough to employees in general. It is therefore possible
that better usage of intellectual capital, more efficient needs analysis on continuing
education and financial benefits of strategic knowledge management might become
more successful by implementing a CIS as a social network. A CIS focused with an
emphasis on self-responsibility and ownership. The bottom line is that a CIS demands
informal communication, experience and flexibility from the employees in order to
build and maintain itself. The usage of information technology in organizations is
thereby enabled – and limited – by the already existing communicative patterns of the
people involved in the organization. Socialization in the organization and relationships
between people create new competences and are at the same time the cornerstone of
the creation of socio-technical software systems.
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Fjölskyldugerð, aðhald og stuðningur foreldra
og áfengisnotkun unglinga
Rúnar Vilhjálmsson

Greinin fjallar um tengsl fjölskyldugerðar og áfengisneyslu meðal unglinga. Nánar
tiltekið leitar greinin svara við því hvers vegna neysla unglinga á áfengi er mis mikil frá
einni fjölskyldugerð til annarrar. Athugað er að hve miklu leyti aðhald og stuðningur
foreldra kunni að skýra mun á áfengisnotkun unglinga eftir fjölskyldugerð. Hagnýt
þýðing niðurstaðnanna er að lokum rædd.
Formgerð mannlegra tengsla ræður miklu um líðan og heilsu einstaklinga.
Frumkvöðlar félagsfræðinnar á 19. öldinni leiddu m.a. í ljós að vinnuskipulag (Marx,
1964/1844) og fjölskyldugerð (Durkheim, 1951/1897) tengdust með ýmsum hætti
hætti velferð og líðan einstaklinga. Durkheim skýrði mun á líðan og áhættuhegðun
einstaklinga í ólíkum fjölskyldugerðum með vísan til samheldni (integration) í hinu
félagslega umhverfi einstaklingsins. Innan sumra fjölskyldugerða væri samheldnin minni
og vistin áhættusamari (Durkheim, 1951/1897; Rúnar Vilhjálmsson, 1996).
Rannsóknir síðari áratuga meðal unglinga benda til að gerð fjölskyldutengsla hafi
margháttuð áhrif á heilsufar þeirra, líðan og áhættuhegðun (Jenkins, 1988; Spruijt og de
Goede, 1997). Almennt benda þær til að unglingar sem búa með báðum kynforeldrum
standi betur að vígi en unglingar í öðrum fjölskyldugerðum. Meðal annars hafa komið
í ljós tengsl milli fjölskyldugerðar unglinga og áfengisnotkunar þeirra. Unglingar sem
búa með einstæðu foreldri eða stjúpforeldri neyta frekar áfengis og drekka meira en
unglingar sem búa með báðum kynforeldrum (Flewelling og Bauman, 1990; Ledoux,
Miller, Choquet og Plant, 2002; Miller, 1997). Ekki er víst að þessar niðurstöður þýði að
sjálf formgerð fjölskyldunnar fyrirbyggi áhættuhegðun meðal unglinga. Líklegra er að
formgerðin tengist öðrum þáttum sem kunna að fyrirbyggja slíka hegðun.
Svo virðist sem samskipti unglinga við foreldra sína geti að verulegu leyti skýrt tengsl
fjölskyldugerðar og áfengisneyslu. Tveir uppeldisþættir koma þar einkum til álita –
aðhald foreldra (parental control) og foreldrastuðningur (parental support). Aðhald foreldra
vísar til þess hvort foreldrar fylgist með unglingnum og viti af viðfangsefnum hans,
samskiptaaðilum og dvalarstöðum. Einnig vísar aðhald til þess hvort foreldrarnir setji
unglingnum einhvern ramma um æskilega og óæskilega hegðun. Rannsóknir sýna að
unglingar drekka minna/síður ef foreldrar þeirra veita þeim aðhald í formi eftirlits og
reglna um æskilega hegðun (Heimisdottir, Vilhjalmsson, Kristjansdottir og Meyrowitch,
2010; Ledoux o.fl., 2002). Foreldrastuðningur vísar til þess í hvaða mæli unglingurinn
telur að hann geti eða hafi notið umhyggju, leiðsagnar eða annarrar hjálpar frá foreldrum
sínum. Unglingar drekka minna/síður ef foreldrar þeirra eru stuðningsríkir, þ.e. veita
þeim andlegan stuðning, ráðleggingar, eða hjálp við verkefni (Heimisdottir o.fl., 2010;
Jessor og Jessor, 1975; Jovic-Vranes, Vranes, Marinkovic og Cucic, 2005).
Til þess að aðhald og stuðningur foreldra geti skýrt tengsl fjölskyldugerðar og
áfengisneyslu þarf aðhaldið og stuðningurinn að tengjast fjölskyldugerðinni. Í þessu
sambandi má gera ráð fyrir að unglingar njóti meira aðhalds og stuðnings foreldra ef
þeir búa með báðum foreldrum fremur en einstæðu foreldri eða stjúpforeldri, vegna
þess að í fyrrnefnda tilvikinu eru þeir að jafnaði í tengslum við tvo fullorðna sem eru
þeim nákomnir. Gera má ráð fyrir að samskipti ættmenna geti minnkað eða versnað
a.m.k. tímabundið þegar fjölskyldur rofna. Minni eða verri samskipti við foreldra birtast
einkum í minna aðhaldi og stuðningi. Í tilviki einstæðs foreldris má jafnframt nefna að
erfiðara getur verið fyrir eitt foreldri en tvö að veita unglingnum það aðhald og stuðning
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sem að gagni getur komið. Mjög fáar unglingarannsóknir hafa athugað sérstaklega tengsl
fjölskyldugerðar og aðhalds/stuðnings foreldra. Þær rannsóknir sem fyrir liggja benda
þó til að unglingar sem búa með einstæðu foreldri njóti minna aðhalds og stuðnings
foreldris en unglingar sem búa með báðum kynforeldrum (Demuth og Brown, 2004).
Aftur á móti hafa ýmsar rannsóknir athugað tengsl aðhalds og stuðnings foreldra við
áhættuhegðun unglinga að teknu tilliti til bakgrunnsþátta svo sem fjölskyldugerðar. Þær
benda meðal annars til að fjölskyldugerð hafi takmörkuð eða engin áhrif á áfengisnotkun
unglingsins þegar tekið hefur verið tillit til aðhalds og stuðnings foreldra (Barnes og
Farrell, 1992; Ledoux o.fl., 2002). Hins vegar er ekki ljóst af þessum rannsóknum í
hvaða mæli aðhald og stuðningur foreldra skýra þá fylgni sem gjarnan kemur fram milli
fjölskyldugerðar og áfengisnotkunar unglinga.
Tilgangur rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að athuga hver tengsl væru milli
fjölskyldugerðar og áfengisnotkunar íslenskra unglinga og í öðru lagi að meta hvort
og í hvaða mæli aðhald og stuðningur foreldra gæti skýrt tengsl fjölskyldugerðar og
áfengisnotkunar unglinganna. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 1) Eru tengsl
milli fjölskyldugerðar og áfengisnotkunar íslenskra unglinga? 2) Er áfengisneysla
minni meðal unglinga sem búa með báðum kynforeldrum en unglinga í öðrum
fjölskyldugerðum? 3) Skýra aðhald og stuðningur foreldra tengslin milli fjölskyldugerðar
og áfengisnotkunar unglinga.

Aðferðir
Efniviður
Gögn rannsóknarinnar koma úr landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema, sem
er íslenskur hluti alþjóðlega rannsóknaverkefnisins Health Behaviour in School-Aged
Children (HBSC) (Currie o.fl., 2008). Landskönnunin fór fram á vegum Rannsóknaseturs
forvarna við Háskólann á Akureyri frá nóvember til febrúar 2009-2010 og tók til allra
nemenda í 6., 8. og 10. bekk í öllum almennum grunnskólum landsins (Þóroddur
Bjarnason, Andrea Sigrún Hjálmsdóttir og Ársæll Már Arnarson, 2010). Nemendur fylltu
út nafnlausan spurningalista um lifnaðarhætti, líðan og heilsu í kennslustofu á tilteknum
skóladegi. Núverandi rannsókn byggir á svörum nemenda í 10. bekk í landskönnuninni.
Alls svöruðu 3.857 nemendur í 10. bekk spurningalistanum og voru heimtur 87%.
Breytur
Við mat á áhrifum fjölskyldugerðar og aðhalds og stuðnings foreldra á áfengisnotkun
unglinga var tekið tillit til bakgrunnsbreytanna kynferðis, menntunar foreldris og
efnahags fjölskyldu. Menntun foreldris byggði á fimmgildum kvarða um menntun
föður og menntun móður (frá 1=lauk grunnskóla eða minna til 5=lauk háskóla).
Menntun foreldris miðaðist við menntun þess foreldris sem hafði hærri menntun ef
munur var á menntuninni. Efnahagur fjölskyldu byggði á alþjóðlegum kvarða (Family
Affluence Scale, FAS) sem samanstendur af 4 atriðum um hvort fjölskyldan eigi bíl, hvort
unglingurinn hafi eigið svefnherbergi, hve oft hann hafi farið í frí með fjölskyldunni sl.
12 mánuði og hve margar tölvur fjölskyldan eigi samtals (kvarði frá 0-9; meðaltal=7,10;
staðalfrávik=1,61) (Boyce, Torsheim, Currie og Zambon, 2006).
Fjölskyldugerð var metin út frá spurningu um hverjir byggju á heimilinu þar
sem unglingurinn dvaldi alltaf eða mest. Greint var á milli þess að búa með báðum
kynforeldrum, einstæðu foreldri, stjúpforeldri (auk kynforeldris), eða í annarri
fjölskyldugerð (s.s. hjá afa/ömmu, fósturforeldri, eða á unglingaheimili). Búnar voru til
þrjár „dummybreytur“ (fyrir einstætt foreldri, stjúpforeldri, og aðra fjölskyldugerð) til að
gefa til kynna fjóra flokka fjölskyldugerðar. Stuðningur frá foreldrum var metinn með
fjögurra atriða mælitæki þar sem unglingurinn var spurður um hve erfitt eða auðvelt
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væri fyrir hann að fá umhyggju og hlýju, ráðleggingar varðandi skólanámið, aðstoð
við dagleg verkefni og lán á peningum og hlutum frá foreldrum og hafði hvert atriði 4
svarmöguleika (frá 1=mjög erfitt til 4=mjög auðvelt) (kvarði frá 4 til 16; meðaltal=13,92;
staðalfrávik=2,61; Chronbach’s alpha=0,84). Aðhald frá foreldrum var metið með
tveimur breytum. Önnur breytan var kvarði sem byggði á 5 atriðum er vörðuðu hve
mikið móðir eða faðir vissi um vini unglingsins, hvernig hann eyddi peningum, hvar
hann væri eftir skóla, hvert hann færi á kvöldin og hvað hann gerði í frítímanum. Hin
breytan byggði á spurningu um afskipti foreldra af því hvernig unglingurinn verði
frítíma sínum (1=foreldrar hafa eitthvað um það að segja, 0=unglingurinn ákveður
það venjulega sjálfur). Vegna ólíkrar dreifingar voru báðar breyturnar um aðhald
foreldra staðlaðar (deilt í þær með staðalfráviki sínu) áður en þær voru lagðar saman til
að meta aðhaldið (þ.e. eftirlit og afskipti foreldra) (kvarði frá 0 til 7,7; meðaltal=4,44;
staðalfrávik=1,48). Loks var tíðni áfengisneyslu metin út frá spurningu um hve oft (ef
nokkru sinni) unglingurinn hefði drukkið áfengi á síðastliðnum 30 dögum (kvarði frá
0-50; meðaltal=3,57; staðalfrávik=11,83). Fyrri rannsóknir benda til að mælingar á
tíðni og magni áfengisneyslu unglinga út frá svörum þeirra sjálfra hafi bæði viðunandi
áreiðanleika og réttmæti (Brener, Billy og Grady, 2003; Lintonen, Ahlström og Metso,
2004).
Tölfræðileg úrvinnsla
Rannsóknin athugaði fyrst dreifingu áfengisneyslu unglinga og aðhalds og stuðnings
foreldra eftir fjölskyldugerð og mat meðaltalsmun milli fjölskyldugerða með F-prófi. Því
næst var venjulegri aðhvarfsgreiningu (Ordinary Least Squares, OLS) beitt til að athuga í
hvaða mæli munur á áfengisneyslu unglinga milli fjölskyldugerða gæti skýrst með vísan
til mismunandi stuðnings og aðhalds foreldra eftir fjölskyldugerð. Í því sambandi voru
tengsl fjölskyldugerðar og áfengisneyslu metin með og án tillits til stuðnings og aðhalds
foreldra.

Niðurstöður
Tafla 1 sýnir mun á áfengisneyslu, og aðhaldi og stuðningi foreldra eftir fjölskyldugerðum.
Áfengisneysla reyndist minnst meðal þeirra unglinga sem bjuggu með báðum
kynforeldrum (2,3 skipti að meðaltali sl. 30 daga), en lang mest meðal unglinga í „annari
fjölskyldugerð“ (18,0 skipti sl. 30 daga) (p<0,001). Þá var einnig marktækur munur á
aðhaldi og stuðningi foreldra eftir fjölskyldugerðum. Mest var um aðhald og stuðning
foreldra meðal unglinga sem bjuggu með báðum kynforeldrum, en minnst aðhald og
stuðningur foreldra meðal unglinga í „annari fjölskyldugerð“ (p<0,001).
Tafla 1. Áfengisneysla unglinga og aðhald og stuðningur foreldra eftir
fjölskyldugerð
Fjölskyldugerð
Báðir kynforeldrar
M (SF)a

Einstætt
foreldri
M (SF)

Stjúpforeldri
M (SF)

Önnur fjölskyldugerð
M (SF)

pb

Áfengisneysla

2,26 (9,32)

5,18
(14,18)

5,67
(14,80)

17,95 (22,77)

0,000

Aðhald foreldra

4,55 (1,45)

4,21 (1,48)

4,27 (1,42)

3,66 (2,09)

0,000

14,27
(2,28)

13,14
(2,93)

13,61
(2,76)

(4,24)

Stuðningur
foreldra
a

11,17

M táknar meðaltal og SF staðalfrávik. b p-gildi byggja á F-prófi.
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Tafla 2 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar á þáttum tengdum áfengisneyslu
unglinga. Jafna 1 inniheldur óháðar breytur er varða bakgrunn unglingsins og
fjölskyldugerð, en í jöfnu 2 er breytunum aðhaldi og stuðningi foreldra bætt við. Jafna
1 sýnir marktækan mun á áfengisneyslu eftir fjölskyldugerð, að teknu tilliti til kynferðis
unglings, menntunar foreldra og efnahags fjölskyldunnar.
Tafla 2. Aðhvarfsgreining á þáttum tengdum áfengisneyslu unglinga.
Jafna 1

Jafna 2

Óháðar breytur

b

beta

b

beta

Kynferði (1=piltur)

0,554

0,025

-0,075

-0,003

Menntun foreldra

-0,825***

-0,094

-0,510**

-0,058

Efnahagur fjölskyldu

-0,717***

-0,098

-0,382**

-0,052

Fjölskyldugerð
Einstætt foreldri

1,945**

0,058

1,208

0,036

Stjúpforeldri

2,782***

0,085

2,286***

0,070

Önnur fjölskyldugerð

11,626***

0,129

9,773***

0,108

Aðhald foreldra

-0,987***

-0,130

Stuðningur foreldra

-0,681***

-0,151

Fasti

10,589

21,450

R2

0,053

0,096

**p<0,01; ***p<0,001

Þetta þýðir að unglingar sem búa með einstæðu foreldri, stjúpforeldri, eða í „annarri
fjölskyldugerð“ drekka oftar áfengi en unglingar sem búa með báðum kynforeldrum
(samanburðarhópur). Jafnframt sýnir jafnan að drykkja er fátíðari meðal unglinga
sem eiga menntaðri foreldra og koma úr betur stæðum fjölskyldum. Í jöfnu 2 er
breytunum aðhaldi og stuðningi foreldra bætt í aðhvarfsgreininguna. Áhrifsstuðlar (b
og beta) fjölskyldugerðanna lækka allir þegar aðhaldi og stuðningi foreldra er bætt í
aðhvarfsjöfnuna. Ekki er lengur marktækur munur á áfengisneyslu unglinga sem búa
með einstæðu foreldri og unglinga sem búa með báðum kynforeldrum. Munur á
áfengisneyslu milli unglinga sem búa með stjúpforeldri og með báðum kynforeldrum
lækkar um 18% (2,782-2,286/2,782), en er þó áfram marktækur. Svipaða sögu er að
segja af muni á áfengisneyslu milli unglinga sem búa í annari fjölskyldugerð og með
báðum kynforeldrum.

Umræða
Rannsóknin leiddi í ljós mun á áfengisnotkun unglinga eftir fjölskyldugerð og er svarið
við fyrstu spurningu rannsóknarinnar því jákvætt. Minnst var áfengisneysla meðal
unglinga sem bjuggu með báðum kynforeldrum og er svarið við annari spurningu
rannsóknarinanr því einnig jákvætt. Þessar niðurstöður eru hliðstæðar erlendum
niðurstöðum (Flewelling og Bauman, 1990; Ledoux o.fl., 2002; Miller, 1997). Þó er rétt
að geta þess að lítið er um að rannsóknir á áfengisneyslu unglinga beri stjúpfjölskyldur
saman við aðrar fjölskyldugerðir. Flestir höfundar virðast sammála um að samskiptaferli
innan fjölskyldna geti skýrt mun á áhættuhegðun barna frá einni fjölskyldugerð til
annarrar. Í því sambandi hefur einkum verið staldrað við aðhald og/eða stuðning
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foreldra. Er þá gert ráð fyrir að aðhald og stuðningur foreldra sé meiri í fjölskyldum þar
sem báðir kynforeldrar búa með börnum sínum og það skýri af hverju áhættuhegðun er
fátíðust meðal unglinga í þeim fjölskyldum (Demuth og Brown, 2004). Rannsóknin leiddi
í ljós að munur var á aðhaldi og stuðningi foreldra eftir fjölskyldugerð og var aðhaldið
og stuðningurinn mestur meðal unglinga sem bjuggu með báðum kynforeldrum. Þessar
niðurstöður samræmast niðurstöðum þeirra Demuth og Brown (2004) sem byggja á
bandarísku landsúrtaki er tók til allra unglingsáranna. Þegar athugað var í hvaða mæli
aðhald og stuðningur foreldra kynnu að skýra mun á áfengisnotkun unglinga kom í ljós
að munur milli unglinga sem bjuggu með einstæðum foreldrum og báðum kynforeldrum
var ekki lengur marktækur þegar tekið var tillit til ólíks aðhalds og stuðnings foreldra.
Aðhald og stuðningur foreldra virtist einnig skýra að verulegu leyti mun á áfengisneyslu
milli unglinga sem bjuggu með stjúpforeldrum eða í annari fjölskyldugerð annar vegar
og með báðum kynforeldrum hins vegar. Svarið við þriðju spurningu rannsóknarinnar er
þess vegna að munur á áfengisneyslu unglinga milli fjölskyldugerða virðist skýrast ýmist
að hluta eða öllu leyti af aðhaldi og stuðningi foreldra. Þessar niðurstöður samræmast
erlendum niðurstöðum (Barnes og Farrell, 1992; Ledoux o.fl., 2002).
Ekki er ljóst hvers vegna aðhald og stuðningur foreldra skýra aðeins að hluta þann mun
sem er á drykkju unglinga sem búa með stjúpforeldri eða í annarri fjölskyldugerð annars
vegar og með báðum kynforeldrum hins vegar. Vera kann að einhverjir áhættuþættir
áfengisneyslu séu til staðar í fyrrnefndu fjölskyldugerðunum sem ekki voru athugaðir
í þessari rannsókn. Nefna má að rannsóknir benda til að börn í stjúpfjölskyldum eigi
frekar við hegðunarvanda að glíma en börn sem búa hjá kynforeldrum og á það einkum
við ef stjúpforeldrið kemur ekki inn í líf barnsins fyrr en í síðbernsku eða á unglingsaldri
(Coleman, Ganong og Fine, 2000). Hefur það meðal annars verið skýrt með því að
stjúpforeldrinu geti gengið illa að aðlagast nýju fjölskyldunni og öðlast viðurkenningu
barnanna á stöðu sinni innan fjölskyldunnar (Cherlin, 2008). Í reynd ganga mörg börn
í stjúpfjölskyldum í gegnum tvenn umskipti sem geta valdið þeim verulegu álagi –
annars vegar skilnaði foreldranna og hins vegar innkomu ótengdrar sambýlismanneskju
(„boðflennu“) sem tekur sér sitt rými innan fjölskyldunnar. Þrátt fyrir þetta virðist
flestum stjúpfjölskyldum þó takast að ná jafnvægi og festa sig í sessi (Cherlin, 2008).
Unglingar í „annarri fjölskyldugerð“ drukku oftar en aðrir unglingar í þessari
rannsókn. Hér er í reynd um ólíkar fjölskylduaðstæður að ræða, s.s þegar unglingur
býr hjá afa og/eða ömmu, með fósturforeldrum, eða á unglingaheimili. Lítill fjöldi
einstaklinga í hverjum aðstæðum fyrir sig útilokar frekari sundurliðun þeirra. Ástæðuna
fyrir því að þessir unglingar voru í lakastri stöðu má vafalaust að miklu leyti rekja til
erfiðra aðstæðna og hegðunar á fyrri stigum áður en til núverandi fjölskyldugerðar kom.
Styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars þeir að hún byggir á nýlegu landsúrtaki
unglinga og heimtur voru mjög góðar. Þá hafa rannsóknarbreyturnar verið þróaðar og
prófaðar endurtekið áður, bæði í innlendum og erlendum rannsóknum hins fjölþjóðlega
HBSC rannsóknaverkefnis (Currie o.fl., 2008). Með fjölbreytuaðferð var lagt mat á
í hvaða mæli tengslum fjölskyldugerðar og áfengisneyslu unglinga er miðlað gegnum
aðhald og stuðning foreldra.
Rannsóknin hefur einnig takmarkanir. Þar er einkum að nefna að byggt var á
þversniðskönnun og sambönd breyta athuguð á einum tímapunkti. Því gefur rannsóknin
ekki óyggjandi niðurstöður um orsakasamhengi breyta. Þannig er til dæmis mögulegt
að niðurstöður rannsóknarinnar megi að einhverju leyti rekja til félagslegs vals (social
selection), þ.e. að persónubundnir þættir tengdir unglingum og/eða aðstandendum
þeirra hafi leitt til breytinga á núverandi fjölskyldugerð (Cherlin, 2008). Þörf er á
langtímarannsóknum er athuga tengsl fjölskyldugerðar og áfengisneyslu unglinga fram í
tímann og miðlunaráhrif aðhalds og stuðnings foreldra í því samhengi. Þá væri ástæða til
að skoða breiðari aldurshóp unglinga en gert var í þessari rannsókn, ekki síst vegna þess
að áfengisneysla hefst oft áður en í 10. bekkinn er komið (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi
Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon,
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2010). Þá væri áhugavert að greina á milli þess að hefja neyslu (initiation) og viðhalda
neyslunni (progression/continuation), því mögulegt er að ólíkir þættir skýri upphaf og
viðhald neyslunnar (Donovan, 2004). Loks væri ástæða til að greina fjölskyldugerðir enn
frekar í sundur en gert var í þessari rannsókn, svo sem að greina milli unglinga sem dvelja
hjá einstæðum feðrum og einstæðum mæðrum, afa eða ömmu, hjá fósturforeldrum, á
unglingaheimili, o.s.frv. Í því sambandi þyrfti að taka sérstök úrtök úr hverjum undirhóp
sem yrðu nægilega stór til samanburðar.
Í stuttu máli gefa niðurstöður þessarrar rannsóknar til kynna að skýringar á misjafnri
áfengisneyslu unglinga eftir fjölskyldugerð megi að verulegu leyti rekja til þess að aðhald
og stuðningur foreldra er mis mikill frá einni fjölskyldugerð til annarrar. Þessi rannsókn
er í hópi fjölmargra rannsókna sem benda til þess að stuðningur og aðhald foreldra hafi
veruleg áhrif á líðan og áhættuhegðun unglinga (Demuth og Brown, 2004; Heimisdottir
o.fl., 2010; Jessor og Jessor, 1975; Jovic-Vranes o.fl., 2005; Laible, Carlo og Raffaelli,
2000; Ledoux o.fl., 2002). Í heild virðast þessar rannsóknir benda til að mikilvægt geti
verið að styðja við foreldra í uppeldishlutverki sínu, sérstaklega þegar stuðningi og
aðhaldi innan fjölskyldunnar er ábótavant. Slíkur stuðningur gæti falist í beinni ráðgjöf
og hvatningu frá fagaðilum með einstaklings- eða fjölskyldumiðaðri þjónustu, eða
hópnámskeiðum. Slíkur stuðningur gæti einnig miðað að því að virkja óvirka aðila í
tengslaneti unglings og foreldris innan og utan fjölskyldunnar, eftir því sem vilji væri til
og því yrði við komið (Curtona og Cole, 2000; Milne, 1999). Rétt er þó að geta þess að
slík stuðningsþjónusta fyrir fjölskyldur unglinga í ýmis konar áhættu er enn í mótun og
ýmislegt óljóst um árangur slíkrar þjónustu (sjá Cohen, Underwood og Gottlieb, 2000).
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Heilsugæsla í Gíneu-Bissá:

Áhrif umbunar á starf sjálfboðaliða og þátttöku
Sigríður Baldursdóttir
Jónína Einarsdóttir

Alma Ata yfirlýsingin frá árinu 1978 var árangurinn af sameiginlegum fundi Alþj
óðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF). Heilsugæsla var gerð að heilbrigðisstefnu aðildarríkja WHO og markmiðið
var Heilsa fyrir alla árið 2000 (WHO, 1978). Heilsugæsla (primary health care) í anda
Alma Ata yfirlýsingarinnar samanstendur af eftirfarandi meginþáttum: aðgengi að
grundvallarlyfjum, viðeigandi meðferð sjúkdóma, sjúkdómavörnum af ýmsum toga,
bólusetningum, forvarnarstarfi fyrir mæður og börn ásamt viðeigandi getnaðarvörnum,
aðgengi að vatni og almennu hreinlæti, fæðu ásamt góðri næringu. Þátttaka almennings
(community participation) og sjálfboðastarf var talið einn af grunnstólpum árangursríkrar
framkvæmdar og skilgreind sem „það ferli þar sem einstaklingar og fjölskyldur taka
ábyrgð á eigin heilsu og velferð samfélagsins“ (WHO, 1978, bls 50). Þrátt fyrir áhersluna
á mikilvægi þátttöku almennings í heilsugæslu hefur henni verið lýst sem lögmálinu sem
„hvarf“ (Lawn o.fl., 2008).
Þessi grein skoðar áhrif umbunar á starf sjálfboðaliða og þátttöku almennings í
framkvæmd heilsugæslu í anda Alma Ata yfirlýsingarinnar í Gíneu-Bissá. Greinin byggir á
vettvangsrannsókn á tímabilinu júlí 2009 til apríl 2011. Viðtöl voru m.a. tekin við sjálfboðaliða
(þ.e. heilsuliða og yfirsetukonur), þorpsbúa, starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar á öllum
stigum hennar og embættismenn heilbrigðisráðuneytisins. Sérstaklega var leitast við að
taka viðtöl við einstaklinga sem höfðu tekið þátt í framkvæmd Alma Ata frá upphafi.
Einnig voru tekin viðtöl við fulltrúa alþjóðlegra stofnana og frjálsra félagasamtaka sem
vinna að uppbyggingu heilsugæslu í dag.

Alma Ata og þátttaka almennings
Hugtakið þátttaka hefur öðlast fastan sess í hefðbundinni orðræðu í þróunarfræðum
(Cleaver, 1999; Cornwall og Brock, 2005; Leal, 2007; Lyons, Smuts og Anthea, 2001;
Morgan, 2001). Ítrekað er skírskotað til þess að þátttaka almennings sé forsenda tvíog marghliða þróunarsamvinnu og að þátttaka skuli vera hluti af rammaverkefnum og
úttektarferlum (Green, 2000). Þátttaka almennings er meðal annars talin geta eflt ábyrgð,
gagnsæi, árangur og skilvirkni. Þar að auki er þátttaka talin geta leitt til valdeflingar
(empowerment), að fólk eigi hlut í þróunarverkefnum (ownership) og aukinnar sjálfbærni
(Cleaver, 1999; Dorsner, 2004).
Þegar Alma Ata yfirlýsingin er skoðuð og þau verkefni sem stjórnvöld um víða veröld
efndu til í anda hennar er ljóst að lögð var áhersla á þátttöku almennings í heilsugæslu.
Heilsusel, sjálfboðaliðar og sjúkdómavarnir skyldu gegna lykilhlutverki í heilsugæslu um
allan heim (Wayland og Crowder, 2002). Alma Ata yfirlýsingin lagði áherslu á heilsugæslu
sem
krefst og stuðlar að hámarks sjálfstrausti samfélags og einstaklinga til þess að
áætla, skipuleggja, reka og hafa eftirlit með heilsugæslu, og notfærir til hins ítrasta
auðlindir í eigu heimamanna og ríkisins auk annarra fáanlegra auðlinda. Til að
ná þessu markmiði verður viðeigandi fræðsla að eiga sér stað og möguleikar
samfélags til að taka þátt (WHO, 1978, bls 4).
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Þessi áhugi á almennri þátttöku byggði á reynslu frá heilsugæslu og öðrum samfélagslegum
þróunarverkefnum (Rifkin, 1996; Rosato o.fl., 2008). Hann endurspeglaði einnig
hugsunarhátt Sameinuðu Þjóðanna á þeim tíma þar sem lögð var áhersla á að ekki
aðeins fagfólk tæki ákvarðanir sem vörðuðu þróun samfélaga heldur fyrst og
fremst íbúarnir sjálfir (Rifkin, 1996). Rannsókn sem WHO gerði á tíu alþjóðlegum
verkefnum árið 1975 sýndi að áhersla á fátæka og þátttöku almennings á öllum stigum
heilsugæslunnar gæti stuðlað að betri lýðheilsu (Newell, 1975; Rifkin, 2003). Með því að
leggja áherslu á þátttöku urðu miklar breytingar í heilbrigðisgeiranum, en áður tíðkaðist
s.k. pýramídastjórnun þar sem sérfræðingar í læknisfræði voru taldir þeir einu sem gætu
leyst heilbrigðisvandamál hvarvetna (Baum, 2007).
Rifkin (2009) og fleiri (Sepehri og Pettigrew, 1996; Stone, 1992; Zakus og Lysck,
1998) benda á þann ávinning sem þátttaka almennings gæti haft fyrir heilsu. Í fyrsta
lagi verður heilbrigðisþjónusta sjálfbærari þegar fólk á þátt í ákvörðunartöku og það er
líklegra að það noti heilbrigðisþjónustuna þar sem hún miðast við þarfir þeirra en ekki
heilbrigðisyfirvalda. Í öðru lagi verður heilbrigðisþjónusta skilvirkari vegna þess að fólk
hefur oftast aðgang að auðlindum, þ.e.a.s. tíma, pening, efni og orku, sem það getur lagt
af mörkum til að betrumbæta heilbrigðisþjónustuna. Í þriðja lagi er léttara að breyta
áhættuhegðun ef viðkomandi á sjálfur þátt í ákvörðun um breytingar. Í fjórða lagi fær
fólk upplýsingar og öðlast kunnáttu og reynslu með þátttöku sem getur hjálpað þeim að
ná valdi á eigin lífi og storka valdakerfum sem viðhalda fátækt þess.
Rifkin (1996) heldur því fram að aðalástæðan fyrir því að væntingar sem bundnar
voru við Alma Ata yfirlýsinguna urðu ekki að raunveruleika var sú að ekkert samkomulag
var um hvernig best væri að útfæra þátttöku almennings. Hún fullyrðir að í yfirlýsingunni
sé hugtakið þátttaka almennings óljóst og sveigjanlegt; þar af leiðandi hafi það fengið
mismunandi merkingu fyrir fólk í mismunandi kringumstæðum. Í heilbrigðisþjónustu
er tilhneiging til að sjá „samfélagið eða almenning“ sem markhóp fyrir afskipti og
að „þátttaka“ fólks endurspeglist í vilja þess til að fylgja sannreyndum ráðleggingum
(Rifkin, 2009). Þessi hugmynd um þátttöku almennings hefur verið gagnrýnd af
félagsvísindamönnum og aðgerðasinnum sem telja mikilvægt að skoða þátttöku
almennings í pólitísku samhengi. Slík nálgun leggur áherslu á vald og valdeflingu.

Þátttaka almennings, vald og valdefling
Þróunarorðræða sem og félagslegar rannsóknir á heilsu leggja áherslu á mikilvægi
valds í þátttöku almennings (Cleaver, 1999; Dorsner, 2004; Rifkin, 1986, 2009). Í
heilbrigðisþjónustu hefur hugtakið valdefling oft tekið yfir hugtakið þátttaka almennings
en það felur í sér að eitthvað sé gert sérstaklega fyrir þá fátæku og valdalausu og að
breyta þurfi hugsunarhætti þeirra um eigin getu og hæfileika (Rifkin, 2009). Hugtakið
valdefling hefur enga algilda viðurkennda skilgreiningu, en Rifkin (2003) telur upp
nokkur sameiginleg einkenni mismunandi skilgreininga. Valdefling nær yfir vald og
stjórnun yfir auðlindum og stefnumörkun sem varðar líf einstaklinga; það nær yfir
hæfileika og sjálfstraust einstaklinga og samfélaga og er virk þátttaka talin nauðsynleg.
Masschelein og Quaghebeur (2006) halda því fram að valdefling leiði til breytinga með
því að ógna gildandi valdatengslum, breyta valdi og efla vald almennings.
Rifkin (1986, 2009) leggur áherslu á mikilvægi pólitísks samhengis þegar kemur að
þátttöku almennings, sérstaklega þegar kemur að nýtingu auðlinda. Þegar fólk sem ekki
hefur haft rödd í gegnum tíðina fær að taka þátt í ákvarðanatöku geti það haft áhrif
vegna þess að einstaklingar sem áður höfðu einokun á valdi þurfi að láta það frá sér. Þessi
yfirfærsla valds geti leitt til deilna sem endurpeglist síðar í stefnumótun og framkvæmd.
Fulltrúar þróunarstofnana og stjórnvalda hafa oft gleymt að taka þessa pólitísku
vídd með í reikninginn. Í mörgum tilfellum hefur þeim komið á óvart þegar þátttaka
almennings í heilbrigðisverkefnum, t.d. í heilbrigðisnefndum, vali á sjálfboðaliðum og
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skipulagningu á fjármögnun lyfja, hefur ollið pólitískum deilum og átökum um vald
mismunandi aðila í samfélaginu (Rifkin, 1986; Stone, 1992).
Það er algengur misskilningur að staðbundin samfélög séu einsleit og að þátttaka
almennings þar sé öllum augljós (Cleaver, 1999; Dorsner, 2004; Rifkin, 1986 ). Það getur
verið mikil fjölbreytni í litlum samfélögum. Sumir einstaklingar eða fjölskyldur geta talið
það gagnlegt að taka þátt í þróunarverkefni en aðrir ekki; stundum getur þátttaka verið
skaðleg fyrir lífsviðurværi ákveðinna aðila. Samfélagsmeðlimir sjá þar af leiðandi ekki
alltaf ástæðu til þess að vinna saman fyrir almannaheill (Rifkin, 1986). Rannsóknir á
þróunarverkefnum hafa sýnt að fólk hefur mestan áhuga á að taka þátt í verkefnum sem
það telji sig geta hagnast á, og það að taka ekki þátt getur verið skynsamleg ákvörðun
(Cleaver, 1999; Dorsner, 2004; Mitchell, 1995).
Flest samfélög eru lagskipt og fólk innan þeirra hefur ekki alltaf sama gildismat,
þarfir og áhugamál (De Vos o.fl., 2009). Þegar aðeins hluti fólks sem tekur þátt fær
umbun og markmið og hagsmunir eru andstæð geta átök brotist út (Lyons o.fl., 2001).
Þó að algengt sé að leiðtogar hvers samfélags séu taldir taka mið af hagsmunum
almennings þá notar áhrifaríkt fólk oft vald sitt til þess að auðgast sjálft eða til hagnaðar
fyrir fjölskyldumeðlimi á kostnað samfélagsins (De Vos o.fl., 2009). Þar af leiðandi getur
verkefni sem á að hjálpa fátækum oft endað með að efla efnameiri einstaklinga (Rifkin,
1986). Enn annar misskilningur er að stjórnvöld og sjálfboðaliðar deili ávallt sömu
markmiðum um samfélagsþróun. Stjórnvöld vilja oft að samfélagið nýti auðlindir sínar
þannig að þau fái aukið fé til annarra ríkisverkefna (Rifkin, 1986). De Vos o.fl. (2009)
halda því fram að með því að samfélagið taki þátt í heilbrigðisþjónustu fái stjórnvöld
hentugan staðgengil til þess að geta dregið sig úr henni. Sjálfboðaliðar hafa hinsvegar það
að markmiði að styrkja samfélagið og að íbúarnir öðlist aukið sjálfsöryggi og sjálfstraust.
Þessar mótsagnir hafa oft valdið erfiðleikum í þróunarverkefnum (Rifkin, 1986).
Cleaver (1999) telur að það sé raunsærra að ‚‚sjá samfélagið sem vettvang samstöðu
og átaka, með breytanlegri samsetningu bandalaga, valds og samfélagsgerðar“ (bls.
604). Þróunarstarfsfólk telur oft að samfélög geti gert það sem þau vilji ef þau eru vel
skipulögð en Cleaver heldur því fram að það sé ekki raunhæft. Rifkin (1986) bendir t.d. á
að það sé oft erfiðara að fá fólk sem kemur úr fátækum samfélögum til þess að taka þátt.
Þrátt fyrir erfiðleika við að efla áhuga almennings á þátttöku halda Draper, Hewett
og Rifkin (2010) því samt fram að hún sé enn mikilvægur þáttur í verkefnum sem snúa
að heilsugæslu. Sá áhugi sem vaknað hefur á hugmyndafræði Alma Ata yfirlýsingarinnar
nýverið endurspeglast í titli World Health Report frá 2008, ‚‚Primary Health Care Now More
Than Ever“. Því er haldið fram að með henni sé mögulegt að bæta heilbrigðisþjónustuna
og gera hana aðgengilega hinum fátæku og þar með aukist líkur á að heilbrigðistengdu
þúsaldarmarkmiðin náist (Bhutta o.fl., 2008; Loaiza, Wardlaw og Salama, 2008). Hér að
neðan verður greint frá sögu framkvæmdar Alma Ata yfirlýsingarinnar í Gínea-Bissá og
áætlunum um endurlífgun á heilsugæslu í dreifbýli í anda hennar.

Framkvæmd Alma Ata í Gínea-Bissá
Gínea-Bissá er lítið strandríki í Vestur Afríku staðsett á milli Senegal og Gíneu. Íbúafjöldi
er um 1.6 milljónir. Alþjóðastofnanir flokka landið sem óstöðugt ríki (fragile state). Árið
2010 hafði Gínea-Bissá sjötta lægsta lífsgæðastuðul (Human Development Index) heims
samkvæmt Verkefnasjóði Sameinuðu Þjóðanna, en slík staðsetning ber m.a. vott um
mjög háan barna- og mæðradauða. Árið 2009 létust 193 af hverjum 1000 börnum undir
fimm ára aldri og 1000 af hverjum 100,000 konum sem fæddu lifandi börn (WHO,
2011). Í nýrri skýrslu Save the Children, ‚‚The State of the World’s Mothers 2011“, var
Gínea-Bissá flokkað sem þriðja versta landið í heiminum fyrir mæður og áttunda versta
fyrir börn fimm ára og yngri.
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Í Gínea-Bissá hófst uppbygging heilsugæslu í anda Alma Ata yfirlýsingarinnar árið
1977, eða ári áður en hún var formlega samþykkt. Í kjölfarið var heilbrigðisverkefnum
ýtt úr vör með aðstoð stjórnvalda og þróunarstofnana. Markmið verkefnisins var að
bjóða íbúum þorpa, sem voru staðsett í að minnsta kosti fimm kílómetra fjarlægð frá
næstu heilsugæslustöð, heilbrigðisþjónustu í þorpinu sjálfu. Þátttaka almennings var
álitin lykilatriði og var gert ráð fyrir að íbúarnir myndu taka þátt í öllu ferli verkefnisins.
Eftirfarandi kynning á framkvæmd Alma Ata yfirlýsingarinnar í Gíneu-Bissá byggir á
þátttökunálgun og viðtölum við aðila sem komu að henni.1
Þeir sem tóku þátt í framkvæmd Alma Ata frá upphafi voru í meginatriðum sammála
um hvernig uppbyggingin fór fram. Í byrjun verkefnisins var þorpsbúum greint frá
kostum þess að hafa heilsusel í nærumhverfi þeirra. Í þeim þorpum þar sem áhugi var
á að koma á fót heilsuselum þurftu þorpsbúar að senda formlega beiðni þess efnis til
héraðsstjórnar heilsugæslunnar. Þau þorp sem voru samþykkt fengu síðan aðstoð frá
héraðsstjórninni í formi nauðsynlegs byggingarefnis s.s. bárujárnsplatna og sements fyrir
gólf og múrhúðun. Þorpsbúar báru sjálfir ábyrgð á söfnun á nauðsynlegu staðbundnu
byggingarefni og byggingu heilsuselsins.
Þorpsbúar báru einnig ábyrgð á að velja hvaða fólk úr þeirra hópi skyldi sinna
sjálfboðaliðastörfum í heilsuselinu í samræmi við viðmið héraðsstjórnar heilsugæslunnar.
Þrír heilsuliðar voru valdir og þeim kennd greining og meðferð á helstu sjúkdómunum
svo sem öndunarfærasýkingum, malaríu, niðurgangi, augnsýkingum, höfuðverk og
sárameðferð. Þar að auki áttu þeir að sinna almennri heilbrigðisfræðslu, t.d. um mikilvægi
hreinlætis og hreins vatns. Þrjár yfirsetukonur voru valdar og voru það oft konur sem
bjuggu þegar yfir þekkingu á meðgöngu og fæðingu. Hlutverk þeirra var að bjóða upp
á mæðravernd og dreyfingu lyfja til þess að koma í veg fyrir malaríu og blóðskort, vísa
konum í áhættuhópi til ítarlegri skoðunar og meðferðar á næstu heilsugæslustöð og
aðstoða við eðlilegar fæðingar. Heilsuliðarnir og yfirsetukonurnar voru oftast ólæs og
óskrifandi og þeim var frá upphafi gerð grein fyrir að ekki væri um nein laun eða ávinning
að ræða fyrir vinnuna. Hinsvegar var gengið útfrá því að sjálfboðaliðarnir fengju aðstoð
þorpsbúa við vinnu á akri þeirra á uppskerutímanum, þar sem þeir voru uppteknir við
vinnu sína í heilsuselinu. Íbúarnir áttu líka að veita aðstoð við aðra vinnu við heilsuselið,
svo sem þrif og viðhald. Þorpsleiðtoginn bar ábyrgð á að halda fundi með þorpsbúum
til þess að skipuleggja aðstoð þeirra við heilsuselin og sjálfboðaliðana.
Héraðsstjórn heilsugæslunnar sá heilsuselum fyrir ókeypis lyfjum fyrstu sex mánuði
starfseminnar. Síðan var samfélagið sjálft ábyrgt fyrir því að fjármagna lyf í gegnum
greiðslukerfi sem nefnist abota, sem eru einskonar heilbrigðistryggingar. Þegar lítið var
eftir af lyfjum hafði heilsuliðinn samband við þorpsleiðtogann sem kallaði þorpsbúana
á fund þar sem sameiginlega var ákveðið hversu háa fjárhæð hver fjölskylda eða
einstaklingur ætti að borga í abota. Þorpsleiðtoginn safnaði peningunum saman og
geymdi þá þar til heilsuliðinn keypti lyfin.

1

Sjá einnig Jónínu Einarsdóttur og Geir Gunnlaugsson (2009), Geir Gunnlaugsson (2007), Chabot
(1984), Chabot og Waddington (1987) og Eklund og Stavem (1990).
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Mynd 1. Sjálfboðaliðar við heilsusel (Ljósmynd, Sigríður Baldursdóttir)

Áhrif umbunar á þátttöku
Í viðtölunum kemur fram að það var mikill kraftur í starfsemi heilsuseljanna í upphafi og
þau nutu stuðnings þorpsbúa. Almenningur sá kostina við heilsuselin sem leiddi til góðrar
samvinnu milli aðila í þorpinu og heilbrigðisyfirvalda héraðsins. Heilbrigðisstarfsmaður
sem tók þátt í vinnunni taldi að líkleg ástæða fyrir velgengni heilsugæslunnar á þeim tíma
hafi verið ‚‚að sundrung hafi ekki ríkt vegna þess að enn gætti anda sjálfstæðisbaráttunar
og fólk hélt áfram að líta á hvert annað sem... vini í baráttunni, eða sem félaga.“
Þátttaka almennings gekk nokkuð vel á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Sjálfboðaliðarnir
fengu oftast aðstoð þorpsbúanna við að vinna á akri þeirra, en það átti þó ekki við
um alla. Þar sem sjálfboðaliðirnir fengu takmarkaðan stuðning lögðu þeir oft niður
vinnu sína. Heilbrigðisráðuneytið viðurkenndi þetta vandamál á fundi í byrjun 10.
áratugarins og var þá stungið uppá því að hvetja heilsuliðana til starfa með því að þeir
fengju mataraðstoð frá Matvælaáætlun Sameinuðu Þjóðanna (WFP). Ekki voru allir
hlynntir þessari uppástungu. Fyrrverandi héraðsstjóri heilbrigðismála minntist þess að
hann og fleiri höfðu áhyggjur af því að mataraðstoðin mundi vera tímabundin og gæti
haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir starfsemina auk þess sem hún gæti valdið
deilum. Því var haldið fram að í stað þess að gefa sjálfboðaliðunum mataraðstoð hefði
verið betra að finna aðrar leiðir til þess að umbuna þeim. Það hefði t.d. verið hægt að
leggja meiri áherslu á að veita þeim símenntun og þjálfun, en sjálfboðaliðarnir sjálfir
lögðu mikla áherslu á mikilvægi þess að fá aukna menntun til að sinna hlutverki sínu.
Þrátt fyrir viðvaranir var ákveðið að veita sjálfboðaliðunum mataraðstoð og var það gert
öðru hvoru í nokkur ár.
Þegar sjálfboðaliðarnir byrjuðu að fá mataraðstoð jókst starfsemi heilsuseljanna. Þeir
sjálfboðaliðar sem höfðu hætt snéru aftur til vinnu og áhugi fyrir að vinna í heilsuselum
var mikill; allir vildu verða sjálfboðaliðar. Í sumum þorpum komu fleiri til starfa en
höfðu verið þjálfaðir, og það gátu verið allt að tíu heilsuliðar og tíu yfirsetukonur í sama
heilsuselinu. Ýmsir viðmælendur halda því fram að á tíma mataraðstoðarinnar hafi orðið
algengt að þeir sem meira máttu sín hafi notað vald sitt til að koma fjölskyldumeðlimum
að í heilsuselum eða að þeir hafi sjálfir byrjað að vinna þar til þess að fá aðgang að
mataraðstoðinni.
Þrátt fyrir að mataraðstoðin hafði styrkt starfsemi heilsuseljanna í landinu fylgdu
hún einnig ókostir. Eins og bent hafði verið á þá olli hún deilum mismunandi hópa
innan samfélagsins. Þorpsleiðtogar fengu enga mataraðstoð þrátt fyrir að þeir gengdu
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mikilvægu hlutverki í að skipuleggja vinnu fólks á ökrum sjálfboðaliðanna og sáu um
að safna saman fé til að kaupa lyf. Skiljanlega urðu þeir oft ósáttir og misstu áhugann
á að annast umsjón heilsuseljanna og sýna sjálfboðaliðunum samstöðu. Þorpsbúarnir
snérust gegn heilsuliðunum og neituðu smátt og smátt að taka þátt í starfinu. Þeim
fannst ósanngjarnt að þeir væru að aðstoða sjálfboðaliðana við landbúnaðarstörfin,
en að sjálfsboðaliðarnir væru svo ekki tilbúnir til að deila með sér af mataraðstoðinni
sem þeir fengu fyrir störf sín. Þorpsbúunum fannst að sjálfboðaliðarnir gætu séð um
heilsuselin sjálfir. Í sumum þorpum neitaði fólk jafnvel að borga fyrir lyfin. Samfélagið
sleppti þannig hendinni af heilsuseljunum og sjálfboðaliðarnir sátu eftir með alla
vinnuna.
Í sumum þorpanna gátu hjúkrunarfræðingar sem veittu heilsuseljum stuðning og
eftirfylgd leyst deilur sem komu upp í kjölfar matargjafanna, t.d. með því að viðurkenna
óréttlæti þess að þorpsleiðtoginn fengi enga umbun þrátt fyrir mikilvægi hans fyrir
starfsemina. Þorpsleiðtoganum var því annað hvort veitt mataraðstoð eða sjálfboðaliðum
uppálagt að gefa með sér af mat sínum. Bent var á að það hefði mátt koma í veg fyrir
deilurnar með því að láta þorpsleiðtogann fá mataraðstoðina og að hann hefði síðan
fundað með þorpsbúum og úthlutað matnum í samræmi við samþykkt fundarins.
Þegar sjálfboðaliðarnir fengu mataraðstoð gekk starfsemi heilsuseljanna betur en
það entist ekki lengi. Mataraðstoðin var dregin tilbaka um miðjan 10. áratug síðustu
aldar og þá dró aftur úr starfseminni. Einn viðmælenda benti á að sjálfboðaliðarnir voru
meðvitaðir frá upphafi um að vinna þeirra yrði ekki launuð, en með því að innleiða
mataraðstoðina hefði hugarfar þeirra breyst. Þeir voru orðnir vanir því að fá umbun
fyrir vinnu sína og samfélagið var því hætt að aðstoða þá. Heilbrigðisstarfsmenn reyndu
að tala þá til og biðja þá um að halda áfram að vinna, en það bar oftast ekki árangur.
Sjálfboðaliðarnir bentu á að þeir yrðu að sjá um sig og fjölskyldu sína, það væri enginn
sem hjálpaði þeim lengur. Þeir höfðu engan annan kost en að fara aftur til vinnu á
ökrunum eða finna aðra vinnu.
Fá heilsusel voru starfandi á tíma vettvangsrannsóknarinnar sem lauk í apríl
2011. Viðmælendur nefndu margar ástæður fyrir þessu. Ein af ástæðunum var hin
margumtalaða mataraðstoð til sjálfboðaliðanna á 10. áratug síðustu aldar og þær deilur
sem henni fylgdu. Önnur ástæða var uppreisn hersins árið 1998 og meðfylgjandi stríð
sem stóð í eitt ár. Fjárhagslegur stuðningur frá heilbrigðisyfirvöldum var enginn og
þróunarstofnanir höfðu yfirgefið landið. Það var því skortur á eftirfylgd með starfsemi
heilsuseljanna, nýir sjálfboðaliðar höfðu ekki verið þjálfaðir og lítið var um símenntun.
Þeir sem höfðu fengið menntun voru orðnir gamlir og sumir þeirra höfðu látist eða flutt
frá þorpinu. Það var einnig skortur á trausti til sumra þorpsleiðtoga eða sjálfboðaliða
sem olli því að fólk neitaði að setja fé í sjóð til lyfjakaupa. Aðgangur að lyfjum hafði
einnig aukist þar sem farandsölumenn ferðuðust um þorpin og seldu lyf á hagstæðu
verði. Gæði þessarra lyfja voru þó oft dregin í efa og þorpsbúar lögðu áherslu á að þeir
vildu að starfsemi heilsuseljanna yrði efld að nýju.
Á meðan á vettvangsrannsókninni stóð náði alþjóðlegur áhugi fyrir endurlífgun
Alma Ata hugmyndafræðinnar til Gínea-Bissá. Í lok árs 2010 hélt heilbrigðisráðuneytið
fund með fulltrúum allra þjónustustiga heilbrigðisgeirans, alþjóðlegum stofnunum og
frjálsum félagasamtökum til að ræða stöðu heilsugæslu í Gínea-Bissá og sérstaklega
möguleikann á að endurlífga starfsemi heilsuseljanna. Rædd var m.a. um hvernig hvetja
mætti sjálfboðaliða til starfa og var deilt um hvort þeir skyldu fá greidd laun eða ekki.
Margir voru þeirrar skoðunar að sjálfboðaliðarnir ættu ekki að fá laun, og að það væri
mikilvægt að gera ekki sömu mistök og í fortíðinni þegar sjálfboðaliðunum var gefin
mataraðstoð. Laun voru ekki talin sjálfbær lausn fyrir sjálfboðaliðana þar sem þeir
myndu einungis vinna á meðan þeir fengju launin en um leið og fjármagn þryti myndu
sjálfboðaliðarnir enn og aftur leggja niður vinnu sína. Ljóst væri að ríkið hefði ekki
efni á slíkum greiðslum og að framlög þróunarstofnana væru einungis tímabundin, á
sama hátt og mataraðstoðin áður. Fundarmenn lögðu áherslu á annars konar umbun,
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t.d. reiðhjól, persónuskilríki, vinnufatnað, ókeypis aðgang að heilbrigðisþjónustu í
eigin héraði, aukna starfsþjálfun og símenntun, auk prófskírteinis sem viðurkenningu
á þekkingu. Sjálfboðaliðarnir gætu líka fengið tækifæri til að taka þátt í tímabundnum
verkefnum innan heilsugæslunnar sem greitt væri fyrir eins og bólusetningum. Þá mætti
verðlauna þá sjálfboðaliða sem best sinntu starfi sínu. Þegar sjálfboðaliðar voru spurðir
um álit sitt á mögulegri umbun fyrir vinnuna sögðust flestir vera sáttir við þær tillögur
sem komu fram á fyrrnefndum fundi, en það sem þeir vildu þó helst væri mataraðstoð.
Í viðtali við einn þeirra kom fram að hann taldi að ef sjálfboðaliðarnir sæju einhvern
raunverulegan ávinning af vinnu sinni: ‚‚munt þú sjá að fólk sem vildi ekki vinna lengur
mun vilja byrja aftur, þau hættu vegna þess… að þau missa úr sinni eigin vinnu og fá
ekkert að launum í staðinn.“
Í lok janúar 2011 var haldinn fundur í heilbrigðisráðuneytinu þar sem kynnt voru
drög að stefnu sem byggði á niðurstöðum fyrsta fundarins. Þrátt fyrir efasemdir sem
komu fram á fyrsta fundinum um sjálfbærni þess að borga sjálfboðaliðum laun var lagt
til í drögunum að þeir myndu fá laun í samræmi við vinnuframlagi. Embættismaður í
heilbrigðisráðuneytinu hélt því fram að ráðuneytið vildi byggja á reynslu nágrannalands
síns, Grænhöfðaeyjum, en þar er sjálfboðaliðum borgað fyrir vinnu sína. Hann taldi
að ráðuneytið og þróunarstofnanir ættu að gera slíkt hið sama í Gínea-Bissá þar sem
sjálfboðaliðar fengju hvorki mataraðstoð né aðstoð frá þorpsbúum. Sumir fundarmanna
voru hlynntir þessari hugmynd og einn þeirra færði rök fyrir því að ‚‚í heiminum í dag er
ekki hægt að fara fram á að fólk vinni án launa.“ Þegar vettvangsrannsókninni lauk var
enn ekki búið að afla fjármagns fyrir launum sjálfboðaliðanna.

Lokaorð
Í þessari grein höfum við skoðað áhrif umbunar á starfsemi heilsuselja í dreifbýli
Gíneu-Bissá sem byggja á menntuðum sjálfboðaliðum og þátttöku þorpsbúa í anda
Alma Ata yfirlýsingarinnar frá 1978. Þrátt fyrir að uppbygging heilsuseljanna hafi farið
vel af stað fyrir rúmlega þremur áratugum síðan reyndust fá þeirra starfa í dag. Ein af
ástæðunum sem viðmælendur nefndu var mataraðstoð frá WFP til sjálfboðaliðana sem
átti sér stað fyrir u.þ.b. 15-20 árum síðan og deilna sem henni fylgdu. Hugmyndafræðin
á bakvið mataraðstoðina var að hvetja þyrfti sjálfboðaliðana til að sinna vinnu sinni við
heilsugæsluverkefni sem byggði á þátttöku þorpsbúa. Það olli deilum að sjálfboðaliðarnir
voru þeir einu sem fengu mataraðstoð, sérstaklega vegna þess að þorpsleiðtogarnir fengu
ekki umbun þrátt fyrir að þeir gegndu mikilvægu ólaunuðu hlutverki fyrir starfsemina.
Auk þess sáu þorpsbúar ekki ástæðu til að aðstoða sjálfboðaliðana við vinnu á ökrum
þeirra og við heilsuselin eftir að þeir fengu mataraðstoðina. Heilbrigðisstarfsfólk
lagði áherslu á að sjálfboðaliðarnir yrðu að njóta trausts samfélagsins og að þeir gætu
ekki haldið heiluseli gangandi án aðstoðar íbúanna. Forsenda þess að starfsemi
heilsuseljanna haldi áfram sé vilji íbúanna til að reka þau og samvinna allra viðkomandi
aðila. Þátttaka almennings skiptir þar sköpum.
Á tímum endurlífgunar heilsugæslu í anda Alma Ata yfirlýsingarinnar er ljóst að
margar fyrri hindranir eru enn til staðar (Haines, Horton og Bhutta, 2007). Á fundi sem
heilbrigðisráðuneytið hélt um endurlífgun heilsugæslu í anda Alma Ata yfirlýsingarinnar
kom sú spurning upp hvort borga ætti sjálfboðaliðum laun. Þátttakendur óttuðust
að gera sömu mistök og áður og reyndust flestir vera á móti tillögunni þar sem þeir
höfðu áhyggjur af sjálfbærni hennar. Þeir töldu að sjálfboðaliðarnir myndu vinna á
meðan þeir fengju laun en um leið og ekki væri hægt að fjármagna launin myndu þeir
leggja niður vinnu. Tilvitnun í heilbrigðistarfsmann er lýsandi: „ef þau [launin] verða til
frambúðar þá er það gott, en ef ekki þá mun okkur mistakast. Það verður eins og þegar
Matvælaáætlun Sameinuðu Þjóðanna gaf mat tímabundið og hætti svo, það er það sem
drap heilsuselin.“ Þó svo að hugmyndin um að borga sjálfboðaliðum laun gæti haft

486

Heilsugæsla í Gíneu-Bissá:
jákvæð áhrif, a.m.k. tímabundið, á heilsugæslu í Gíneu-Bissá þá er mikilvægt að læra
af fortíðinni. Þá ber að hafa í huga að í dreifbýli Gíneu-Bissá, eins og annars staðar,
eru samfélög ekki einsleit heldur samanstanda þau af hópum og einstaklingum með
mismunandi þarfir, hagsmuni og valdastöðu.
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Parkinson og gildi hópastarfs
jafningjastuðnings
Hver er reynsla þátttakenda?
Sigrún Gunnarsdóttir

Langvinnir sjúkdómar hafa umtalsverð áhrif á lífsgæði og geta einnig leitt til mikils
kostnaðar fyrir einstaklinga og samfélagið allt. Meðferð langvinnra sjúkdóma er
margbreytileg og kallar á virka þátttöku skjólstæðinganna sjálfra og fjölskyldna þeirra þar
sem fræðsla og stuðningur skipta miklu máli (Nolte og McKee, 2008). Nýjar rannsóknir
benda á góð áhrif andlegs og félagslegs stuðnings á framvindu langvinnra sjúkdóma
(Fjóla Katrín Steinsdóttir, Hildur Halldórsdóttir, Arna Guðmundsdóttir, Steinunn
Arnardóttir, Jakob Smári og Eiríkur Örn Arnarson, 2008). Ný rannsókn um sykursýki
sýnir t.d. jákvæð áhrif sjálfseflingar í meðferð sykursjúkra (Árún K. Sigurðardóttir, Rafn
Benediktsson og Helga Jónsdóttir, 2009). Jafningjastuðningur er viðurkennt úrræði
vegna langvinnra sjúkdóma (Baker og Graham, 2004; Pistrang, Barker og Humphreys,
2008), rannsóknum um gildi jafningjastuðnings fer fjölgandi en fáar rannsóknir fjalla um
gildi slíks stuðnings með Parkinson.
Parkinson er langvinnur sjúkdómur og er áætlað að á Íslandi hafi um 500 einstaklingar
verið greindir með sjúkdóminn og greinast flestir á milli 60 til 70 ára aldurs en um
10% greinast fyrir 50 ára aldur. Orsakir eru lítt þekktar en rannsóknir benda á samspil
erfða og umhverfis (Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2006). Parkinson sjúkdómurinn
getur haft veruleg áhrif á líðan og færni til daglegra athafna, hreyfifærni og félagslegt
sjálfstæði (Schrag, Jahanshahi og Quinn, 2008; Souza, Borges, Silva og Ferraz, 2007).
Einstaklingar með Parkinson glíma jafnframt oft við erfiðleika við tjáningu, erfiðleika
með svefn, andlega vanlíðan, depurð og félagslega einangrun sem hefur áhrif á lífsgæði
einstaklinganna og fjölskyldur þeirra (Chaudhuri, Odin, Antonini og Martinez-Martin,
2011). Lífsgæði minnka eftir því sem líður á ferli sjúkdómsins (Karlsen, Tandberg,
Arsland og Larsen, 2000) og sjúkdómnum fylgir umtalsverður kostnaður (Lindgren,
2004). Lyfjameðferð bætir marktækt heilsutengd lífsgæði (Grosset o.fl, 2006) og
verulegur árangur næst með sjúkraþjálfun (Graziano, 2008. Félagslegur stuðningur og
styrking á góðri tilfinningalegri líðan getur dregið úr einkennum sjúkdómsins (Simpson,
Haines, Lekwuwa, Wardle og Crawford, 2006). Við meðferð Parkinson er aukin áhersla
á þverfaglega samvinnu og virka þátttöku einstaklinganna sjálfra og fjölskyldunnar (The
National Collaborating Centre for Chronic Conditions, 2006).
Jafningjastuðningur er viðurkennt úrræði vegna langvinnra sjúkdóma (Pistrang o.fl.,
2008) og er til dæmis mikilvægur hluti af starfi bresku Parkinsonsamtakanna (http://
www.parkinsons.org.uk/default.aspx). Jafningjastuðningur er framtak sjálfboðaliða
sem eru að takast á við svipaðar aðstæður eða sjúkdóm með því að veita og þiggja
stuðning og umhyggju í öruggu umhverfi (Chesler og Chesney, 1988; Humpreys og
Rappaport, 1994). Jafningjastuðningur fylgir sjálfseflandi hugmyndafræði og kemur ekki
í stað meðferðar eða stuðnings frá fjölskyldu og vinum heldur bætist einungis við þann
stuðning sem fyrir er. Jafningjastuðningur getur verið skipulagður eða ekki skipulagður
og stýrt af fagmanni eða meðlimum hópsins (Helga Bragadóttir, 2008). Rannsóknir
sýna að jafningjastuðningur hefur jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hjartasjúkdóm
(Hildingh, Fridlund og Segesten (1995), krabbamein (Ussher, Kirsten, Butow og
Sandoval, 2006) og geðræn vandamál (Nelson, 2007). Fáar rannsóknir liggja fyrir um gildi
jafningjastuðnings fyrir einstaklinga með Parkinson og engar hér á landi svo kunnugt
sé. Rannsókn Lieberman, Golant, Wizlenberg og Minno (2005) sem náði til þátttakenda
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sex jafningjastuðningshópa sýnir að jafningjastuðningur hefur jákvæð áhrif á geðræna
líðan og einkenni sjúkdómsins. Eigindleg rannsókn Charlton og Barrow (2002) sýndi
að jafningjastuðningur hafði góð áhrif á aðlögun að sjúkdómnum og undirstrikar gildi
sálfélagslegs stuðning við einstaklinga með Parkinson.
Parkinsonsamtök Íslands (PSÍ) sem voru stofnuð árið 1983 vinna að ýmsum
verkefnum til að styðja og efla einstaklinga með Parkinson og fjölskyldur þeirra og
er jafningjastuðningur grunntónn samtakana. Hér verður fjallað um hópastarf
jafningjastuðnings sem hófst í byrjun árs 2008 á vegum PSÍ og byggði á reynslu samtakanna
af jafningjastuðningi fyrri ára Benny Ólafsdóttir, Helga Hróbjartsdóttir og Siglinde
Sigurbjarnarson, 2007; Einar Gylfi Jónsson, 2006 og Guðmundur Guðmundsson,
2003). Gerð verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknar um reynslu af hópastarfi
jafningjastuðnings og gildi hans fyrir líðan þátttakanda. Byggt er á gagnasöfnun sem
nær til aðdraganda verkefnisins og fram til mats á árangri verkefnisins þremur árum eftir
að það hófst. Anna Rós Finnsdóttir og Kristín Bára Bryndísardóttir (2009) rannsökuðu
viðfangsefnið í samvinnu við greinarhöfund og nýttu til lokaverkefnis í hjúkrunarfræði.

Rannsóknaraðferð, þátttakendur og greining gagna
Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferð og gagnasöfnun þrenns konar. Í fyrsta
lagi var aðdragandi og framvinda jafningjastuðningshópanna skráð (process evaluation),
þ.e. hugmyndafræðilegur grunnur, fyrirkomulag og mat þátttakenda sem var skráð
jafnóðum af starfsmanni PSÍ á meðan verkefninu stóð (Övretveit, 1998). Í öðru lagi
voru rannsóknarviðtöl við sex þátttakendur í hópastarfi jafningjastuðnings um einu ári
eftir að verkefnið hófst og í þriðja lagi hópviðtal við alla þátttakendur þremur árum
eftir að verkefnið hófst. Í báðum tilvikum rannsóknarviðtalanna var leitað viðhorfa
þátttakenda um gildi hópastarfsins fyrir daglegt líf og líðan.
Framvinda verkefnisins
Upplýsingum um framvindu verkefnisins var safnað jafnóðum og skráðar af
frumkvöðli jafningjastuðningsins, faglegum ráðgjafa verkefnisins og starfsmanni PSÍ.
Hugmyndafræði verkefnisins var kynnt á félagsfundum og rædd í hópi þátttakenda
jafningjastuðningsins. Fundargerðir og viðhorf þátttakenda voru skráð jafnóðum og
verkefnið fór fram.
Rannsóknarviðtöl
Rannsóknarviðtöl fóru fram á tveimur tímabilum. Fyrst var leitað þátttöku í
rannsóknarviðtöl meðal einstaklinga sem höfðu tekið þátt í hópastarfi jafningjastuðnings
á vegum PSÍ sem hófst í byrjun árs 2008 og höfðu áhuga á viðfangsefninu. Væntanleg
viðtöl voru kynnt þátttakendum og samtarf var við hjúkrunarfræðing sem var þátttakandi
í jafningjastuðningshópnum sem benti á einstaklinga sem uppfylltu skilyrði þátttöku.
Að fengnu leyfi stjórnar PSÍ og Vísindasiðanefndar (09-008-S1) og eftir tilkynningu til
Persónuverndar var væntanlegum þátttakendum afhent kynningarbréf og síðan haft
samband símleiðis til að semja um stað og stund fyrir viðtöl. Þátttakendur skrifuðu undir
upplýst samþykki, bakgrunnsupplýsingum haldið í lágmarki og fyllsta trúnaðar gætt
við alla meðferð rannsóknargagna. Þremur árum eftir að hópastarf jafningjastuðnings
hófst var aftur leitað til þátttakenda um hópsamtal um viðhorf þeirra um gildi
jafningjastuðnings til lengri tíma til að fá innsýn í áhrif hópastarf jafningjastuðnings á
viðhorf og líðan þátttakenda.
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Framkvæmd gagnasöfnunar
Rannsóknarviðtöl við sex einstaklinga sem tóku þátt í hópastarfi jafningjastuðnings fóru
fram í febrúar 2009. Hvert viðtal tók um eina klukkustund sem var hljóðritað og skrifað
orðrétt upp án persónugreinanlegra upplýsinga. Notaður var viðtalsrammi um reynslu
af hópastarfinu og áhrif þess á líðan og daglegt líf (sjá töflu 1). Vandlega var gætt að
sjónarmið þátttakenda kæmu vel fram og vísbendingar án orða greindar jafnóðum í því
skyni (Kvale, 1996).
Snemma árs 2011 var leitað til allra þátttakenda og þeim boðið að taka þátt í hópsamtali
um gildi verkefnisins. Tilgangurinn var að fá innsýn í langtímaáhrif jafningjastuðnings
og kanna hug þátttakenda um framhald starfsins. Umsjónaraðilar boðuðu skriflega
til fundar og kynntu tilgang samtalsins og þar fylgdu spurningar sem rætt yrði um
á fundinum (viðtalsrammi, sjá töflu 1). Á fundinn mættu nær allir þátttakendur í
hópastarfi jafningjastuðnings, 26 talsins og hópsamtalið tók um 90 mínútur. Reyndur
fundarstjóri án tengsla við jafningjastuðninginn stýrði samtali þátttakenda og hlutaðist
til um að sjónarmið allra kæmu fram. Ritari skráði svör og athugasemdir jafnóðum.
Nokkrir þátttakendur komu í fylgd aðstandenda sem aðstoðuðu við tjáningu og einstaka
þátttakendur skráðu viðhorf sín á blöð.
Tafla 1. Viðtalsrammar við gagnasöfnum (2009 og 2011)
Viðtalsrammi í einstaklingsviðtölum

Viðtalsrammi í hópviðtali

Áhrif jafningjastuðnings á daglegt líf
• Mikilvægustu þættir í hópastarfinu
• Vankantar við hópastarfið
• Ráðleggur þú öðrum að vera í slíkum
jafningjahóp?
• Hvað varð til þess að þú ákvaðst að taka
þátt í starfinu?
• Væntingar til starfsins fyrir þátttöku
• Hafa þessar væntingar staðist?

Áhrif jafningjastuðnings PSÍ 2008
• Áhrif hópastarfs á líðan og daglegt líf
• Áhrif hópastarfs á lífsviðhorf
• Áhrif hópastarfs á annað starf PSÍ
• Ætti að bjóða félagsfólki sambærilegt
hópastarf eins og við gerðum tilraun
með 2008

Gagnagreining
Gögn voru greind með túlkandi innihaldsgreiningu sem fór fram strax að loknum
rannsóknarviðtölum. Athyglisverðar áherslur, mikilvægar hugmyndir og óvæntar
upplýsingar voru skráðar jafnóðum. Skrifuð gögn voru marglesin og merkt með kóðum.
Sameiginlegir þættir voru dregnir saman og flokkaðir í þemu til að varpa ljósi á viðhorf
og reynslu þátttakenda og á merkingu hennar miðað við tilgang rannsóknarinnar
(Bogdan og Biklen, 1998). Þess var gætt að aðaláherslur þátttakenda væru dregnar fram,
gögn túlkuð frá mismunandi sjónarhornum og tekið mið af orðanotkun, samhengi,
algengi atriða og innra samræmi. Við lok sjötta einstaklingsviðtals var ljóst að ekki komu
lengur fram upplýsingar sem gáfu nýja sýn á greiningu gagna, ljóst að komin væri mettun
í gögnin og því ekki þörf á að safna frekari gögnum með viðtölum við einstaklinga
(Green og Thorogood, 2004). Gögn frá hópsamtali voru innihaldsgreind og flokkuð að
loknum fundi. Í lok greiningar á þeim gögnum voru þau metin nægjanleg til að varpa
ljósi á sýn þátttakenda og viðhorf til hópastarfs jafningjastuðnings, áhrif hans til lengri
tíma og hug þátttakenda til áframhaldandi starfs.
Til að auka réttmæti rannsóknarinnar voru greiningar endurskoðaðar og ræddar
jafnóðum í greiningarferlinu og inntak niðurstaðna um þemu skoðað og samþætt.
Jafnframt voru niðurstöður rannsóknarviðtala kynntar þátttakendum á félagsfundi
PSÍ (members check). Fram kom að þátttakendur töldu niðurstöður lýsa reynslu sinni
og hugmyndum um jafningjastuðning sem rennir stoðum undir réttmæti niðurstaða
rannsóknarinnar (Green og Thorogood, 2004).
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Niðurstöður
Jafningjastuðningur í hópum á forsendum þátttakenda
Gögn um framvindu hópastarfsins sýna að starfið var unnið á forsendum einstaklinganna
sjálfra og mótað af hugmyndum þeirra, reynslu og viðhorfum. Jafnframt var starfið
þróað samkvæmt fræðilegum hugmyndum um heilsueflingu (Gunnarsdóttir og
Björnsdóttir, 2003; Nutbeam, 2008) og hugmyndafræði bókarinnar Heilbrigði býr í
huganum (Anderson, 2003) sem PSÍ gaf út. Markmið hópastarfsins var að rjúfa einangrun
félagsfólks, auka virkni, opna leiðir til samskipta á jafningjagrunni, stunda heilsueflingu
og sjálfstyrkingu, þekkja eigin vanda og bregðast við honum með samtali jafningja í
vinnuhópum. Í vinnuhópunum deildu þátttakendur reynslu sinni, styrk og von og efldu
traust sín á milli. Frá haustdögum 2006 átti upphafskona hópastarfsins og faglegur
ráðgjafi jafningjastuðningsins samræður sem urðu farvegur fyrir þróun verkefnisins.
Hugmyndafræðileg umræða og áætlanagerð þróunarverkefnis raungerðust í hópastarfi
PSÍ 2008 þar sem þátttakendur stýrðu sjálfir verkefninu. Um var að ræða þróunarverkefni
í samstarfi PSÍ og faglegs ráðgjafa sem er höfundur þessarar greinar. Starfsmaður PSÍ
var þátttakendum til hvatningar og stuðnings um hagnýt atriði. Tafla 3 lýsir framvindu
hópastarfs jafningjastuðnings PSÍ 2008 – 2009 með áföngum verkefnisins og inntak
hvers áfanga.
Tafla 2. Framvinda hópastarfs jafningjastuðnings PSÍ 2008 til 2011
Áfangar hópastarfs jafningjastuðnings

Inntak áfanganna

Aðdragandi og undirbúningur:
• Tillaga til stjórnar PSÍ um jafningjahópastarf.
• Starfsmaður jafningjastuðnings til starfa.
• Tengiliðir jafningjahópa í samstarfshópi
• Fundir samstarfshóps: frumkvöðull, ráðgjafi,
fulltrúar þátttakenda og starfsmaður
• Fyrirlestur ráðgjafa um hugmyndafræði

Samtal um tilgang og hugmyndafræði:
• Þörf fyrir að rjúfa einangrun
• Opna leiðir til samræðu
• Aukin áhrif félagsfólks
• Samráð um skipulag, inntak og boð til
þátttakenda
• Fræðsla um hugmyndafræði heilsueflingar,
lífsgæði og list hins mögulega

Jafningjastuðningur í hópum:
Fundalota I (apríl-maí 2008)
Fundalota II (okt-nóv 2008)
Fundalota III (feb-mars 2009)
Skipulagðar gönguferðir
Óformleg samvera

Samtal jafningja um daglegt líf með Parkinson:
• Þekkja eigin vanda, bregðast við af raunsæi
• Jákvæð hugsun og eigin styrkur
• Skilningur og sýn á tækifæri
• Samvera, samtal, hlustun og stuðningur

Mat og úrvinnsla
Áfangamat í maí 2008
Rannsóknarviðtöl einstaklinga febrúar 2009
Áfangamat í desember 2009
Samræður ráðgjafa við þátttakendur
Hópsamtal í febrúar 2011

Samtal þátttakenda og umsjónarfólks um:
• Möguleika til úrbóta, skipulag, inntak og öflun
þátttakenda
• Áhrif á daglegt líf og líðan þátttakenda
• Endurskoðun skipulags og inntaks
• Framhald hópastarfs jafningjastuðnings

Jákvæð áhrif hópastarfs á daglegt líf og lífsgæði
Tekin voru viðtöl við sex einstaklinga, jafnmarga karla og konur á aldrinum 40 -70
ára, öll í sambúð og mislangt var liðið frá greiningu sjúkdómsins, frá fáum árum til
áratuga. Við greiningu rannsóknarviðtala við þátttakendur um reynslu þeirra af
jafningjastuðningnum komu fram þemu og undirþemu. Mynd 2 sýnir meginniðurstöðu
viðtalanna þ.e. þrjú þemu og nokkur undirþemu sem lýsa reynslu af hópastarfi
jafningjastuðnings PSÍ árið 2008. Myndin sýnir einnig dæmi um orð þátttakenda í
tengslum við hvert þema. Allir þátttakendur lýstu því að sjúkdómurinn hefði haft mikil
áhrif á líf þeirra og lífsgæði og þeir notuðu ýmsar leiðir til að efla andlegan og líkamlegan
styrk og var jafningjastuðningurinn ein slík leið. Allir þátttakendur höfðu góða reynslu
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af hópastarfinu sem gaf þeim von og jók þeim öryggistilfinningu. Hér á eftir verður gert
grein fyrir þemum og undirþemum sem einkenna niðurstöður viðtalanna. Vitnað er í
orð þátttakenda og nöfnum þeirra breytt til að tryggja persónuvernd.
Tafla 3. Niðurstöður viðtala um reynslu einstaklinga af þátttöku í hópastarfi
jafningjastuðnings
Meginþemu

Undirþemu

Að vera með Parkann

Líkamlegir, andlegir og félagslegir þættir
Þú leitar þér styrks í því sem passar fyrir þig

Við erum öll jöfn

Að hristast saman
Samtalið sem verkfæri

Að byggjast upp

Að gefa og þiggja

Að vera með Parkann
Líkamleg einkenni af völdum sjúkdómsins voru mismunandi eftir því hversu langt
einstaklingarnir voru komnir í sjúkdómsferlinu og voru háð dagsformi hvers og eins. Þau
einkenni sem þátttakendur fundu mest fyrir voru hægar hreyfingar og stirðleiki. Reynsla
þátttakenda af því að lifa með Parkinson hefur áhrif á líkamlega, andlega og félagslega þætti og
lífsgæði þeirra og fjölskyldu þeirra. Viðmælendur lýstu áhrifunum á fjölskyldulíf og hættunni
á félagslegri einangrum.
þetta hlýtur að vera leiðinlegt að fá eitt stykki sjúkling eða svona parkinsonssjúkling
inn á heimilið sem þú reiknar ekki með að fá, sama hvaða sjúkdómur það er í raun
og veru.....það er hætt við að heimilið fari að snúast um Parkinson, það verður
náttúrlega að passa sig að það verði ekki (Íris).
,Af því að það er, í raun og veru töluverð hætta á að maður einangrist sko þó
maður ætli það ekki sjálfur og en maður finnur pínulítið að maður sé sniðgenginn
af því að maður, menn halda að maður sé svo slæmur sko og leggi ekki mikið á
sig (Gunnar).
Þátttakendur greindu frá því að hætta væri á að einstaklingar með Parkinson myndu einangrast
frá samfélaginu bæði vegna þess að þeir draga sig sjálfir í hlé og einnig vegna þess að ættingjar
og vinir draga sig í hlé. Þátttakendur notuðu mismunandi leiðir til að takast á við sjúkdóminn og
draga fram gildi þess að þú leitar þér styrks í því sem passar fyrir þig. Hulda og Óskar lýsa hvernig þau
takast á við Parkinson:
Ég ætlaði ekki bara að láta líf mitt snúast um parkinsons, þannig ég sleit mig
pínulítið frá því og...meðan heilsan er svona fín og þá bara dreif ég mig í skóla og
eitthvað. Ég hendi mér bara í djúpu laugina og drukkna hvað eftir annað (Hulda).
Ég ákvað í huganum að kenna sjálfum mér hið daglega líf í kringum minn sjúkdóm.
Þá fór ég að skrifa, ég byrjaði fyrst á því að finna alltaf jákvæða tilvitnun að morgni
dags...og þetta voru allt jákvæðar tilvitnar og ég lifði bara þann daginn með þessa
tilvitnun í huga. Þetta gaf mér mikið að festast ekki í einhverri neikvæðni sem er
svo mikil og mér finnst tilvitnanir alveg gullmolar (Óskar).
Kjarninn í frásögn þátttakendanna var að sjúkdómurinn hefði margs konar áhrif á líðan
þeirra og lífsgæði. Þrautseigja einkenndi frásögn þátttakenda og þeir voru ákveðnir í að láta ekki
allt snúast um sjúkdóminn. Að þeirra sögn var þetta ákveðin leið til þess að láta sjúkdóminn ekki
taka völdin.
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Þegar þátttakendur lýstu jafningjastuðningnum koma fram að fundirnir einkenndust af
afslöppuðu umhverfi, góðu viðmóti og þolinmæði sem gerði einstaklingunum kleift að
opna sig og deila reynslu sinni með öðrum. Fram koma að einstaklingarnir tengdust vel
sem hópur og tókst að hristast saman. Félagsskapur meðal jafningja með svipaða reynslu
var gott tækifæri til að hitta og sjá aðra, hlæja eða gráta:
Það myndast svona væntumþykja. Núna tilheyrir maður einhverjum hópi...en
þarna dettur maður inn, allir svo hlýir og elskulegir og maður þarf oft á því að
halda bara. Bara mjög gaman að spjalla og svo erum við ekkert alltaf að tala
um parkinson skilurðu. Stuðningur, að vita af hópnum. Það hjálpar mjög mikið
(Hulda).
Það er náttúrulega félagsskapur er alltaf félagsskapur og ef að hann er svona
byggður á heilbrigðum grundvelli þá er hann upplyfting fyrir alla ekki síst
parkinsonssjúklinga sem kannski fara lítið og þurfa á þessari upplyftingu að halda
að hitta vini og rabba saman um áhugamál og láta sér líða vel (Bjarni).

Í frásögn viðmælenda kom sterkt fram hversu mikilvægt þeim fannst að geta opnað
og tjáð sig og notað samtalið sem verkfæri til að takast á við sjúkdóminn og kynnast leiðum
til að auka lífsgæði og jafnvel til að létta álagi af fjölskyldunni:
Fyrst þegar maður er greindur þarf maður rosalega mikið að tala um það og maður
er örugglega óþolandi, bara alltaf að tala um þetta og svo lagast það skilurðu. Ég
fann að eftir að sem á leið af fundunum, eftir því sem að þeir urðu fleiri svona.
Fyrst vorum við mjög upptekin af parkinson, já vorum farin að tala um allt annað,
að fá útrás fyrir því að tala um þetta, held að það sé mjög mikilvægt. ... Mér finnst
afskaplega gott að koma og tala því maður nennir ekki að vera ausa úr skjóðunni
við ættingja og vini endalaust því þeir skilja ekki endilega hvernig manni líður ...
það eru takmörk fyrir því hvað maður getur lagt á ættingja og vini ....(Hulda).

Fram kom hjá öllum þátttakendunum að fundirnir hefðu jákvæð áhrif. Engu að
síður greindi einn þátttakandinn frá því að stundum reyndust fundirnir honum fremur
erfiðir því hann tók nærri sér hvernig öðrum leið eins og hann lýsir hér:
mér fannst þetta allt jákvætt nema náttúrulega ég vissi ekki hvernig þeim leið sem
voru lengra komnir í sjúkdómnum, það var aðallega það sem að pirraði mig. Ég
tók inn á mig...fór heim og gleymdi því fljótt en ég hugsaði þegar ég var að keyra...
hvernig leið honum þegar ég var búin að segja: ég var að gera þetta og þetta og
þetta og hann gat ekki hreyft sig skilurðu það var eina (Hulda).

Að byggjast upp
Þriðja þema í niðurstöðum rannsóknarinnar lýsir ávinningi þátttakenda af
jafningjastuðningnum sem styrkti þá andlega, líkamlega og félagslega og var leið til að
byggjast upp. Fram kom að hóparnir gáfu tækifæri á að auka sjálfstraust og dæmi voru
um að einstaklingar hefðu í raun opnað sig eftir margra ára einveru. Á fundunum voru
einstaklingar að veita og þiggja stuðning á grundvelli umhyggju með góðri hlustun,
hvatningu og skilningi:
Mér fannst ég fá mikið út úr því persónulega og andlega að finna sko, finna allt
þetta fólk sko, indæla fólk sem að hafði þennan sjúkdóm við að eiga en var ekkert
mikið að spekúlera í því, bara spekuúlera í lífinu og skemmtilegheitunum og það...
ég held sérstaklega að það skipti máli þegar menn eru kannski orðnir aðeins verr
settir og fitta ekki eins vel inn í svona venjulegt umhverfi að þá geta þeir alltaf
fundið þarna stað til þess að leika sér sko og láta ljós sitt skína af því að þar eru
allir jafnir (Gunnar).
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Mismunandi var hvað jafningjastuðningurinn gaf þátttakendunum en allir voru þó
sammála um að stuðningur og styrkur frá jafningja og að hitta aðra einstaklinga með
svipaða reynslu gæfi þeim mikið. Í frásögn allra þátttakendanna kom fram að einstaklingar
með Parkinson væru í aukinni áhættu á að einangrast frá samfélaginu vegna andlegra og
líkamlegra afleiðinga sjúkdómsins. Vegna þessa fannst þeim hópastarfið mikilvægt fyrir
öryggistilfinningu hvers og eins og góð leið til að komast út í sólina aftur. Óskar og Hulda
lýstu mikilvægi þessa stuðnings á þennan hátt:
Ég tel nauðsynlegt að hafa þetta. Sumir þurfa meira á þessu að halda en aðrir.
Sumir eru enn út í lífinu að lifa lífinu og aðrir eru heima að gera ekki neitt og þetta
er þeirra...bíða kannski eftir því að komast á þessa fundi það eru margir svoleiðis.
Hefur mikla þýðingu fyrir þetta fólki (Hulda).
Af því þú veist aldrei sjálfur hvenær þú þarft á því að halda þannig að. Það veitir
manni öryggistilfinningu að maður verður ekki einmana, það er alltaf einhver í
félaginu sem er í þessu starfi sem mun ekki segja nei við þig, hann mun koma....
þú átt að öðlast öryggiskenndina til að standa sjálfur, jafningjafræðslan er hugsuð
þannig að þú verðir sterkari, jafningi þinn hjálpi þér að verða sterk en ekki til að
hann sé hækjan þín...það er verið að byggja þig upp svo þú getir gert þetta, en ekki
að þú þurfir aðstoð við allt...takmarkið er að verða sjálfstæður (Jóhanna).

Í niðurstöðum kemur glögglega í ljós að hópastarfið hafði bæði jákvæð og gagnleg
áhrif á þátttakendur. Jafningjastuðningur í hópum reyndist sérstaklega mikilvægur þeim
sem hafa ekki gott stuðningsnet í kringum sig og gaf þátttakendunum von, hvatningu,
skilning og öryggiskennd.
Áhrif jafningjastuðnings í hópum til lengri tíma: Að styrkjast sem einstaklingur
og samtök
Niðurstöður hópsamtals sýna að þátttakendur upplifa enn hin jákvæðu áhrif hópastarfs
jafningjastuðnings þremur árum eftir að starfið hófst. Tafla 4 lýsir megin niðurstöðum
hópsamtalsins um góð áhrif jafningjastuðningsins á eigin líðan og á samstöðu hópsins.
Þátttakendur gerðu grein fyrir því að hópastarfið gaf þeim aukinn styrk með því að
ræða saman og læra af reynslu og viðhorfum hvers annars: ,,Það er nauðsynlegt að
geta talað saman og lært hvert af öðru“. Þátttakendur ræddu um gildi starfsins til að
efla félagslega virkni og margir nefndu hversu gott starfið var til að draga úr einangrun:
,,Hópastarfið hefur gefið mér mjög mikið og komið í veg fyrir að við einöngrumst en
það er hætt við því meðal okkar“. Þátttaka í hópastarfinu eflir einstaklingana og hvetur
þá til félagslegrar virkni.
Hugmyndafræði hópastarfsins virðist hafa höfðað vel til þátttakenda sem töluðu
um mikilvægi þess að hafa sýn á eigin styrkleika og möguleika til lífsgæða þrátt fyrir
langvinnan sjúkdóm. Einn viðmælenda orðaði þetta svo: ,,Við horfum ekki á hvert
annað með vorkunn.“ Annar viðmælandi varpaði ljósi á mikilvægi gleði og gildi þess að
horfa út fyrir sjúkdóminn og einbeita sér að styrkleikum og gæðum lífsins: ,,Við tölum
ekki bara um veikindi í hópnum. Við tölum um allt sem gefur lífinu gildi.“
Í samtalinu við þátttakendur kom jafnframt fram hversu mikilvægt hópastarfið var
fyrir samtök þeirra. Starfið hafði áhrif bæði á einstaklingana og hópinn: „Við það að
eflast innan hópsins vex manni kjarkur og sjálfstraust.“ Jafningjastuðningur í hópum
varð til þess að efla félagslegt starf og gerði umræðu um sjúkdóminn auðveldari: „Innra
starfið gefur okkur kraft til að tala opinskátt um sjúkdóminn.“ Viðmælendum var
tíðrætt um að samtök einstaklinga með Parkinson þyrftu að vera sýnileg, það hefði
jákvæð áhrif á félagsfólk og einnig þá sem væru nýgreindir og hefðu þörf fyrir að vita
af tilvist samtakanna. Þar gæti hópastarf eins og hófst árið 2008 verið til gagns til að
styrkja þátttakendur í að tala um sjúkdóminn og til efla samtökin: „Innra starfið hefur
gert samtökin sýnilegri.“
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Tafla 4. Niðurstöður hópsamtals um reynslu af þátttöku í hópastarfi
jafningjastuðnings
Meginþemu

Undirþemu

Að styrkjast sem einstaklingur

Tala um það sem gefur lífinu gildi
Læra hvert af öðru

Að eflast sem hópur

Þjappar hópnum saman
Gerir samtökin opnari og sýnilegri

Umræða
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterkar vísbendingar um að jafningjastuðningur
í hópum er ákjósanleg leið til að bæta lífsgæði einstaklinga með Parkinson.
Niðurstöðurnar veita innsýn í upplifun einstaklinga af þátttöku í hópastarfinu og sýna
að stuðningurinn hefur jákvæð áhrif á félagslega og líkamlega líðan til skemmri og lengri
tíma. Þetta samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna um jákvæð áhrif og gagnsemi
jafningjastuðnings (Adamsen, 2002; Helga Bragadóttir, 2008; Pistrang o.fl., 2008).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að jafningjastuðningur er árangursríkur til að draga
úr andlegri vanlíðan sem er algengt vandamál í þessum hópi (Baker og Graham, 2004).
Þetta samræmist niðurstöðu rannsóknar Pistrang o.fl. (2008) sem sýndi að þátttaka í
jafningjastuðningi hefur jákvæð áhrif á andlega heilsu og félagslega aðlögun einstaklinga
með andleg og geðræn vandamál.
Auk uppbyggilegra áhrifa á einstaklingana benda niðurstöður til þess að
jafningjastuðningur í hópum efli félagslega samstöðu og styrki samtök einstaklinga með
Parkinson. Mynd 1 skýrir samverkandi þætti hópastarfsins samkvæmt niðurstöðum
rannsóknarinnar þar sem lýst er aðdraganda og forsendum verkefnisins, verkefnum
í hópastarfi jafningja og ávinningi jafningjastuðningsins. Á skýringarmyndinni má sjá
að frumkvæði einstaklinganna er mikilvægt en jafnframt er áríðandi að þátttakendur í
jafningjastuðningi njóti faglegrar leiðsagnar, uppörfunar og stuðnings við hagnýt atriði.
Niðurstöður benda eindregið til þess að jafningjastuðningur í hópum getur dregið úr
félagslegri einangrun, jafningjar styðja hvorn annan, efla þannig sjálfsöryggi sitt og
sjá frekar tækifæri til heilsueflingar og lífsgæða. Með hópastarfinu verður samstaða
einstaklinganna öflugri og félagslegur styrkur hópsins vex.

Mynd 1. Hópastarf jafningjastuðnings PSÍ 2008: Samverkandi þættir
þróunarverkefnis
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Rannsóknin um hópastarf jafningjastuðnings PSÍ 2008 er mikilvægt innlegg í þróun
þekkingar um úrræði fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma. Rannsóknin gefur
mikilvægar vísbendingar um gildi þess að einstaklingar með langvinnan sjúkdóm hafi
áhrif á eigin aðstæður og meðferð og samræmist það núverandi áherslum í meðferð
slíkra sjúkdóma (Nolte og McKee, 2008). Langvinnir sjúkdómar kalla á fjölbreytt úrræði
og aukin áhersla er á þverfaglega samvinnu og virka þátttöku einstaklinganna sjálfra og
fjölskyldunnar við meðferð Parkinson (The National Collaborating Centre for Chronic
Conditions, 2006). Með rannsókninni er varpað ljósi á möguleika einstaklinga með
langvinna sjúkdóma til heilsueflingar. Niðurstöður sýna hversu miklu einstaklingar með
Parkinson fá áorkað með samtali og samtöðu sín á milli og með samstarfi við fagaðila
og stuðningi um hagnýt atriði. Jafningjastuðningur í hópum hentar vel samhliða annarri
meðferð og áríðandi að meðferðaraðilar kanni möguleika á slíku úrræði. Rannsóknin
gefur vísbendingar um að stuðningurinn geti dregið úr þörf á flókinni og dýrri meðferð
langvinnra sjúkdóma sem er eitt brýnasta viðfangsefni heilbrigðisþjónustu víða um
heim (Nolte og McKee, 2008). Jafningjastuðningur er árangursrík og hagkvæm leið
sem getur bætt árangur heilbrigðis- og velferðarþjónustu hér á landi. Frekari rannsókna
er þörf á áhrifum og gildi jafningjastuðnings, t.d. með stöðluðum mælitækjum og
samanburðarrannsóknum.
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Gríðarlegar breytingar eiga sér stað í heiminum um þessar mundir hvað varðar loftslag,
fólksfjölgun og notkun manna á auðlindum jarðarinnar. Í þessum breytingum felast
ekki bara takmarkanir, heldur geta þær einnig opnað dyr að nýjum tækifærum sé
rétt haldið á spöðunum og stefnan markvist sett á sjálfbærni. Háskóli Íslands er nú
þátttakandi í alþjóðlegu samstarfsverkefni sem tekur til matvælaframleiðslu á Íslandi og
víðar, Samleiðniverkefninu, en samleiðni í átt að sjálfbærni er leið að jafnrétti mannkyns
innan þolmarka jarðarinnar. Verkefninu er ætlað að leita leiða fyrir vestræn samfélög
til að draga úr notkun auðlinda og ósjálfbærri hegðun, en auka að sama skapi rými
þróunarríkja til slíkra athafna, þó innan þeirra marka sem jörðin setur. Hugmyndin
er að útbúa leiðarvísi sem byggir á þeirri hugsun að mannkyn allt eigi jafnan rétt á
að nýta auðlindir jarðarinnar. Hlutverk Háskóla Íslands í verkefninu er þátttaka í gerð
leiðavísisins og prófunum á honum.
Grein þessi lýsir Samleiðniverkefninu, eða The Converge Project, og hlutverki
Háskóla Íslands í því, en verkefnið er þverfaglegt samvinnuverkefni fjögurra evrópskra
háskóla og fimm frjálsra félagasamtaka. Verkefnið er styrkt af 7. rammaáætlun
Evrópusambandsins.

Þolmörk jarðarinnar
Það eru gömul sannindi að mannkynið hefur bara eina jörð til að lifa á, sem hingað
til hefur veitt okkur bæði mat og skjól. En á sama tíma og jarðarbúum fjölgar ört,
eykst notkun okkar á endurnýjanlegum sem og óendurnýjanlegum auðlindum hennar.
Sífellt meiri kröfur eru gerðar um aukna og bætta matvælaframleiðslu, á sama tíma
og við göngum á landsvæði, efni og orku sem nauðsynleg eru framleiðslunni. Fyrir
tveimur árum síðan skilgreindi hópur alþjóðlegra vísindamanna níu þolmörk jarðar sem
mannkyn verður að halda sig innan ef jörðin á að vera lífvænlegur staður til frambúðar
(Rockström o.fl., 2009). Af þessum níu þolmörkum telja vísindamennirnir að við séum
komin fram úr þremur (þ.e. köfnunarefnahringrásin, loftlagsbreytingar og æ minnkandi
líffræðilegur fjölbreytileiki), og langt komin með að fara fram úr tveimur öðrum (sýrustig
sjávar og fosfórhringrásin). Fleiri vísindamenn hafa einnig bent á hættuna sem stafar af
minnkandi forsfórbirgðum heims (Ragnarsdóttir, Sverdrup og Koca, 2011; Sverdrup
og Ragnarsdóttir, 2011), en fosfór fyrirfinnst í erfðavísum allra lífvera og er höfuðefni í
tilbúnum áburði. Hvað menn varðar er hann meðal annars lífsnauðsynlegur fyrir allan
frumuvöxt, myndun beina og tanna, samdrátt hjartavöðva og heilbrigða nýrnastarfsemi.
1

Þátttakendur í Samleiðniverkefninu eru Háskóli Íslands, Háskólinn í Bristol, Háskólinn
í Lundi, Szent Istvan háskólinn í Ungverjalandi, auk fimm frjálsra félagasamtaka, The
Natural Step í Svíþjóð, Greendependent í Ungverjalandi, Social Change and Development á
Indlandi, og the Schumacher Society og the Schumacher Institute í Bretlandi.
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Ljóst er jafnframt að loftlagsbreytingar munu hafa víðtækar afleiðingar fyrir
matvælaframleiðslu í heiminum (IPCC, 2007). Þess utan er vitað að það land sem hentar
vel til landbúnaðar er nú þegar í notkun, og verðum við að nota aðrar leiðir til að auka
matvælaframleiðslu en að finna nýja akra líkt og viðgengist hefur um aldabil (World
Resources Institute, 1998). Aðferðirnar sem mennirnir hafa notað til matvælaframleiðslu
seinustu áratugina eru ekki sjálfbærar til lengri tíma litið (de Schutter, 2010; Karner o.fl.,
2010), og fjölmargar viðamiklar rannsóknir undirstrika mikilvægi þess að mannkynið
endurskoði hvernig það hefur nýtt auðlindir jarðarinnar (IPCC, 2007; Pollard o.fl., 2010;
Reid o.fl., 2005; Stern, 2006; UNDP, 2007, 2009; UNEP, 2007).
Með öðrum orðum, ríkidæmi jarðarinnar á sér takmörk og verðum við mennirnir að
finna leiðir til að stýra neyslumynstri okkar, ef mannkynið á að halda áfram að blómstra
hér á jörð (Daly, 1997; Malthus, 1798; Meadows o.fl., 1972, 1992, 2005; Meadows,
Meadows, Randers og Behrens, 1972; Meadows, Meadows, Randers, 1992; Meadows,
Randers, Meadows, 2005; Rockström o.fl., 2009).

Mannfjöldi og misskipting auðlinda
Í hverjum mánuði vex mannkynið um sem samsvarar einni Lundúnaborg (City of
London) (Office for National Statistics, 2011) – tæp átta milljón börn fæðast umfram
einstaklinga sem látast (CIA, 2011; Ehrlich, Elrich og Daly, 1992). Þessi öri vöxtur er
ekki gamall – fyrir sextíu árum síðan taldi mannkynið tvo og hálfan milljarð einstaklinga,
en núna erum við tæplega sjö milljarðar og gerir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ráð
fyrir að við verðum ríflega níu milljarðar eftir fjörutíu ár (DESA, 2009). Eftir sem áður
hafa mennirnir enn jafn mikið landsvæði til umráða, þessa einu jörð, og það gefur auga
leið að sífellt þarf að finna nýjar leiðir til að metta æ fleiri munna.
Jafnframt er auðlindum jarðar misskipt, líkt og sjá má á þeirri staðreynd að
helmingur jarðarbúa lifa í fátækt og að árið 2010 var nær einn sjöundi hluti manna alvarlega
vannræður (FAO, 2010). Auk þess sýnir nýleg rannsókn að árið 2000 áttu ríkustu tvö
prósent jarðarbúa meira en helming auðs heimila, á meðan fátækari helmingur jarðarbúa
gerði tilkall til eingöngu eins prósents af eignum (Davies, Sandström, Shorrocks og
Wolff, 2006).

Vistspor jarðarinnar og vísbendingar um ofneyslu
Vistsporamælingum er ætlað að mæla hversu mikið land- og sjávarrými fólk þarfnast til
að halda áfram að lifa eins og það gerir í dag og samkvæmt Global Footprint Network
getur jörðin staðið undir því að samfélög noti að meðaltali 1,8 hektara á mann (GFN,
2010). Samtökin fullyrða að ef allir jaðarbúar lifðu eins og Evrópubúar, þyrftum við
auðlindir tveggja til þriggja jarða til að standa undir slíkri neyslu (GFN, 2010). Í nýlegri
rannsókn sem gerð var við Háskóla Íslands kom í ljós að ef allir jarðarbúar lifðu eins
og Íslendingar, þyrftum við sex jarðir (Sigurður Eyberg Jóhannesson, 2010). Samantekt
Global Footprint Network og Sigurðar Eybergs á vistspori samfélaganna sem til
skoðunar eru í Samfleiðniverkefninu má sjá í töflu 1.
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Tafla 1. Vistspor samfélaganna í Samleiðniverkefninu
Land

Vistspor

Ísland (2005)

12.77 ha á mann, sjávarútvegur undanskilinn

Bretland (2007)

4.89 ha á mann

Indland (2007)

0.91 ha á mann

Ungverjaland (2007)

2.99 ha á mann

Svíþjóð (2007)

5.88 ha á mann

(GFN, 2010; Sigurður Eyberg Jóhannesson, 2010)

Taflan sýnir ekki eingöngu mismunandi neyslu, heldur bendir hún jafnframt til mikils
misréttis milli samfélaga. Þróunin getur ekki haldið áfram eins og hún hefur gert
undanfarna áratugi því það segir sig sjálft að við höfum aðeins þessa einu jörð.

Contraction and ConvergenceTM
Contraction and ConvergenceTM (C&CTM) (Meyer, 2000) hugmyndfræðin, sem liggur að
baki Samleiðniverkefninu, var þróuð snemma á tíunda áratug síðstu aldar og er Kyoto
bókunin byggð á henni. Hugmyndin er að hægt sé að lækka styrk gróðurhúsalofttegunda
snurðulaust með því að úthluta losunarkvóta, sem fylgir höfðatölu. C&CTM lýtur
siðferðilegum hugmyndum á borð við alþjóðlegt jafnrétti, því þróuðum þjóðum er gert
að draga úr losun sinni, meðan þróunarlöndin fá auknar losunarheimildir. Þrátt fyrir
þetta er sjaldnast rætt um samdrátt í sjálfbærnistefnum og -leiðarvísum.

Sjálfbær hjöðnun og mannréttindi
Hugtakið „sjálfbær hjöðnun” (degrowth) hefur lítið sem ekkert verið til umræðu á Íslandi,
en æ meira fer fyrir því úti í heimi (Jackson, 2009; Latuche, 2010). Það felur í sér
lýðræðislega og sanngjarna umbreytingu frá efnahagskerfinu sem við búum við í dag
til smærri hagkerfa sem byggja ekki allt sitt á vexti, heldur helst framleiðsla og neysla
stöðug og innan þolmarka jarðarinnar. Með öðrum orðum, hugmyndin felur í sér að
samfélög færist meðvitað frá hugmyndinni um endalausan hagvöxt og meira í átt að
raunhæfu og stöðugu ástandi, og að samfélagið snúist um gæði og samvinnu, fremur en
magn og samkeppni (Martínez-Ailer, 2010; Stefán Gíslason, 2010). Þessi hugsanaháttur
er leiðandi innan Samleiðniverkefnisins.
Jafnramt byggir Samleiðniverkefnið á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna
(UNHRD, 1948), þar sem þjóðir heims lúta því samkomulagi að allir jarðarbúar eigi rétt
á ýmsum borgaralegum, pólitískum, félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum
rétti, ekki síst 25. grein hans, sem segir að allir jarðarbúar eigi kröfu á lífskjörum „sem
nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan hans sjálfs og fjölskyldu hans. Telst þar til
matur, klæðnaður, húsnæði ... “ (UNHRD, 1948).
Þegar sjálfbær hjöðnun og mannréttindi eru tekin saman, auk ofangreinds núverandi
ástands jarðarinnar, er ljóst að heimurinn allur verður að breyta um stefnu til að forðast
skelfilegar afleiðingar. En áhrifin af fjölda fólks í heiminum, loftlagsbreytingum og
þverrandi auðlindum þýða ekki endilega neikvæðar breytingar – ef rétt er haldið á
spöðunum geta heilmikil tækifæri falist í þeim fyrir íslenska framleiðendur.
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Samleiðniverkefnið
Samleiðniverkefninu er ætlað að leita leiða fyrir samfélög á Vesturlöndum til að draga úr
notkun auðlinda og ósjálfbærri hegðun, á sama tíma og þróunarríkin fá rúm til að auka
sína notkun, allt innan þeirra marka sem jörðin setur. Spurninguna sem má segja að sé
hvatinn að baki verkefninu má sjá í kassa 1:

Miðað við aðstæður í heiminum í dag, hvernig förum við að því að
stýra og úthluta takmörkuðum auðlindum jarðarinnar svo að íbúar
jarðarinnar árið 2050 (sem spár SÞ gera ráð fyrir að verði ríflega
níu milljarðar) og afkomendur þeirra nái að blómstra á sjálfbæran
hátt um ókomna tíð?

Verkefnið byggir meðal annars á hugmyndafræðinni að baki Kyoto-samningnum
(Contraction and ConvergenceTM – samdráttur og samleiðni) og aðferðum The Natural
Step samtakanna (Cook, 2004), en hin síðarnefndu styðjast við kerfishugsun. Hlutverk
Háskóla Íslands er annars vegar að þróa leiðarvísi og hins vegar að prófa hann ásamt
öðrum úr hópnum með starfendarannsókn í þremur samfélögum.
Samleiðniverkefnið er unnið af þverfaglegum hóp sérfræðinga í fjórum evrópskum
háskólum og fimm frjálsum félagasamtökum frá fimm löndum (Íslandi, Bretlandi,
Ungverjalandi, Svíþjóð og Indlandi), og leiðir saman mismunandi fólk og mismunandi
lífsstíla til að finna bestu framtíðarsýnina fyrir hvert samfélag fyrir sig, alltaf með
heildarmyndina í huga. Ákveðið var að einblína á matvælaframleiðslu meðan á
rannsókninni stendur og er ætlunin að kanna hvort unnt sé að stíga skrefi lengra en
C&CTM gerir og finna leiðir að réttlátari skiptingu á auðlindum jarðar, sem og varanlegar
og raunverulegar framtíðarlausnir í matvælaframleiðslu.
Markmið
Yfirlýst markmið Samleiðniverkefnisins eru sjö:
1. að þróa hugtakið samleiðni í samhengi hnattvæðingar, þvert á félagsleg kerfi,
efnahagsleg kerfi og vistkerfi.
2. að prófa heildræna sjálfbærnivísa í leiðarvísi sem leiðir til samleiðni og
sjálfbærrar þróunar.
3. að meta hvernig lög og reglugerðir (á landsvísu, innan Evrópusambandsins
og á alþjóðavettvangi) standast samanburð við samleiðniferla, og að prófa
samleiðnileiðarvísinn meðal hagsmunaaðila og á reglugerðum samfélaga þeirra.
4. að kanna hvernig mismunandi aðferðir við að auka þátttöku innan samfélaga
getur stuðlað að því að byggja upp sjálfbær samfélög, sem styðjast við
samleiðnihugmyndafræðina, á norður- og suðurhveli jarðarinnar.
5. að finna dæmi um samleiðniferli innan mismunandi landa.
6. að greina niðurstöður fyrstu fimm markmiðanna og færa í heildrænan leiðarvísi
– Sjálfbærnileiðarvísinn.
7. að leggja til leiðir sem færa samleiðni inn í innri og ytri stefnumótun
Evrópusambandsins (Converge, 2009).

Aðferðafræði
Rannsóknin er viðamikil og fer fram rannsóknarvinna í öllum löndunum fimm sem
aðild eiga að henni. Við undirbúning leiðarvíssins er notuð umfangsmikil gagnasöfnun
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og greining annarra hópa rannsóknarteymisins á efninu sjálfbær samfélög, sem styðst
bæði við staðlaðar spurningar og djúp viðtöl (blanda eigindlegra og megindlegra aðferða
(Ary, Jacobs og Sorensen, 2006/2010; Taylor og Bogdan, 1998). Auk þess fer mikil
heimildarýni fram í öllum löndunum, meðal annars á umhverfisvinnu, sjálfbærnivísum,
öðrum leiðarvísum til sjálfbærni, á reglugerðum landanna fimm auk annarra og á
kerfishugsun og notkun hennar í samfélögum, svo fátt eitt sé upp talið. Á mynd 1 má sjá
hvernig vinna annarra teyma innan Samleiðniverkefnisins fellur inn í gerð leiðarvísisins
(sem er á ábyrgð Teymis 7 við Háskóla Íslands):

Mynd 1. Samvinna teymanna í Samleiðniverkefninu.

Heimildarýni teymisins við Háskóla Íslands miðast að því að skoðað er á markvissan
hátt (samanburðarrannsókn) hvernig aðrir leiðarvísar að sjálfbærni eru samsettir og
hvernig þeir hafa virkað, svo sem The Natural Step (Cook, 2004; James og Lahti, 2004;
Robert o.fl., 2002), The Five Capitals (Porrit, 2007), The AtKisson Group Sustainablity
Compass (AtKisson, 2008), og núverandi sjálfbærnistefnur landanna fimm. Enginn
þessara leiðarvísa inniheldur samleiðni, og leitað verður leiða til að fella samleiðni inn í
Samleiðnileiðarvísinn, sem er þróaður meðal annars út frá ofangreindum leiðarvísum.
Einnig eru notaðar niðurstöður annarra teyma við hönnun hans, líkt og sá má í mynd 1,
svo sem athugun á því hvernig samfélög virkja fólk til þátttöku (Teymi 5, The Natural
Step í Svíþjóð) og samantekt Teymis 6 á raunverulegum dæmum um hópa sem nota
samleiðni og/eða samdrátt (Greendependent í Ungverjalandi).
Vinnuteymið sem staðsett er í Háskólanum í Lundi (Teymi 3) mun sjá um að hanna
grunn að sjálfbærnivísum sem síðan eru útfærðir frekar í hverju samfélagi fyrir sig og
eru mikilvægur hluti af leiðarvísinum sjálfum. Hér er stuðst við þekkta sjálfbærnivísa,
svo sem DPSIR sjálfbærnivísana, sem notaðir eru meðal annars af Evrópusambandinu
í ýmis konar verkefnum sem tengjast sjálfbærni (Converge, 2009).
Leiðarvísirinn og líkanasmíðin verða prófuð með starfendarannsóknum (Ary o.fl.,
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2006/2010; McNiff, 2010; NSW Department of Education and Training, 2010) á Íslandi,
í Bristol borg á Bretlandi og í tveimur litlum þorpum á Suður-Indlandi veturinn 2011
til 2012, og jafnframt verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í hinum löndunum
tveimur sem þátt taka í henni, Ungverjalandi og Svíþjóð. Í eiginlegu prófuninni munu
um 20-50 einstaklingar taka þátt í þremur heilsdags vinnufundum á hverjum stað
fyrir sig, sem haldnir verða með nokkurra vikna millibili, nema á Indlandi þar sem
vinnufundirnir verða allir haldnir á tveimur vikum. Þessum rannsóknum fylgir blanda af
eigindlegum og megindlegum rannsóknum, þar sem meðal annars er stuðst við staðlaða
spurningalista og djúp viðtöl (Ary o.fl., 2006/2010; Taylor og Bogdan, 1998). Tvenns
konar spurningalistar verða lagðir fyrir þátttakendur, annars vegar stuttur spurningalisti
sem fólk fær í upphafi rannsóknarinnar þar sem leitast verður við að meta væntingar
og upplifun þátttakenda af vinnufundunum sjálfum og hins vegar lengri spurningalisti
sem lagður verður fyrir þátttakendur um það bil ári eftir þátttöku, til að meta árangur
starfsins. Unnið verður úr spurningalistunum í SPSS forritinu, og notast jafnt við lýsandi
tölfræði sem og ályktunartölfræði eftir því sem við á (Ary o.fl., 2006/2010). Jafnframt
verða tekin djúp viðtöl við þátttakendur meðan á vinnufundunum stendur og þau greind
með þemagreiningu (Taylor og Bogdan, 2008).
Þátttakendur í vinnufundum hagsmunaaðila (starfendarannsóknin sem HÍ stendur
að) verða bæði handvaldir og valdir með snjóboltaaðferð, en allir munu þeir koma
úr gildiskeðju matvæðaframleiðslu, líkt og sjá má í mynd 2. Hugað verður að því að
bakgrunnur þátttakenda verði sem breiðastur, svo raddir sem flestra fái að heyrast.
Gert er ráð fyrir að um helmingur þátttakenda verði valinn úr gildiskeðjunni, en að
hinn helmingurinn komi með snjóboltaaðferðinni, og að hópurinn verði það víðtækur
að hann innihaldi jafnt grænmetisbændur og sauðfjárræktendur sem smásölu- og
stórsöluaðila, auk ráðamanna á borð við sveitarstjórnir og starfsfólk ráðuneyta.

Mynd 2. Gildiskeðja notuð við val á þátttakenda.

Við prófunina verður notast við aðferðir Marjam van den Belt (2004) auk annarra
(Haraldsson, 2004/2010; Sterman, 2000). Á fundunum verður starfendarannsóknum
beitt ásamt markvissri kerfishugsun (Ary o.fl., 2006/2010; McNiff, 2010; NSW
Department of Education and Training, 2010; van den Belt, 2004) til að tryggja að
raddir allra heyrist. Starfendarannsóknirnar, kerfishugsun og kvik kerfislíkön verða
notuð til að hanna nýja framtíðarsýn þátttakenda þar sem þolmörk jarðarinnar eru höfð
í huga. Byrjað verður á því að nota aðferðafræði sem á ensku kallast backcasting, og
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sem má þýða á íslensku sem afturspá eða spáð aftur í tímann, þar sem þátttakendur
eru hvattir til að ímynda sér tíma í framtíðinni og leysa vanda nútímans út frá nýjum
(ímynduðum) veruleika með því að finna skref afturábak. Í raun er þessi aðferð öfug við
þá sem oftast er notuð, það er, þegar fólk lítur til vanda dagsins í dag til að leysa vanda
framtíðarinnar þar sem lausnarskrefin eru tekin frá nútíðnni. Afturspá hefur reynst vel
í grasrótarvinnuhópum sem ætlað er að vinna úr flóknum vandamálum sem eiga rætur
sínar að rekja til núverandi ástands (Cook, 2004; Holmberg og Robert, 2000; Lovins,
1976; Robert o.fl., 2002).
Út frá afturspánni hannar hvert samfélag fyrir sig sitt eigin líkan af framtíð
matvælaframleiðslu sem færir það í átt að hinni nýju sýn. Jafnframt verða búnir til
sjálfbærnivísar á hverjum stað fyrir sig, sem samfélagið getur notað til að fylgjast með
því hvernig það færist í átt að sjálfbærni. Við þessa vinnu verða orsakatengslamyndir
notaðar (mynd 3) til að byggja upp kvik kerfislikön með tölvuforritinu STELLA®.

Mynd 3. Lærdómsferli Samleiðniverkefnisins.

Eins og sést á mynd 3 hefst rannsóknin í spurningunni sem liggur að baki
verkefninu. Spurningin er í raun innblásturinn að baki leiðarvísinum, sem notaður
í starfendarannsókninni sem fram fer á vinnuhópafundunum, en þar nýtist
einnig bakgrunnsvinna rannsóknarteymisins og reynsla og þekking þátttakenda.
Vinnuhópafundirnir leiða síðan til bæði tillagna um breyttar reglugerðir og lög, sem og
til frekari útfæslu á leiðarvísinum sjálfum.
Í lokin er ætlunin að hafa útbúið ákvarðanatökuferli, sem nýst getur stjórnvöldum
við að skilja afleiðingar ákveðinna lagasetninga og reglugerða.
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Fyrstu niðurstöður
Fyrstu skrefin í rannsókninni innihéldu samanburðarrannsókn og heimildarýni á
leiðarvísum að sjálfbærni sem þegar eru í notkun. Bornir voru saman mismunandi
sjálfbærnileiðarvísar, og var sérstaklega leitað svara við því hvort þeir tækju til hluta
á borð við þolmarka jarðarinnar, samdráttar, jafnrétti milli kynslóða og jafnrétti innan
samfélaga, og hvort þau notuðu heildræna kerfishugsun. Hæstu einkunnir hlutu
leiðarvísar The Natural Step (TNS), og áætlun ríkisstjórnar Filippseyja (Fortnam, 2010).
Sú vinna leiddi af sér frekari vinnu á þeim leiðarvísi sem skoraði hæst, frá TNS, en þau
félagasamtök eru einmitt hluti af Samleiðnirannsóknarteyminu. TNS, sem voru stofnuð
árið 1989 af sænska lækninum Karl-Henrik Robèrt, stefna að því að auka vitund um
sjálfbærni innan fyrirtækja og samfélaga (Cook, 2004). Ekki var þó hægt að nota TNS
leiðarvísinn óbreyttan, þar sem sjálfbær hjöðnun (Stefán Gíslason, 2010), eða degrowth
á ensku, er mikilvægur hluti af Samleiðniverkefninu og hugsuninni þar að baki. Þar af
leiðandi er verið að hanna nýjan leiðarvísi, sem byggir á TNS leiðarvísinum. Sá byggir
á sex grundvallaratriðum, í stað fjögurra hjá TNS, auk aðferða eða tækja sem nota má
í vinnuhópunum þremur til að fyrst og fremst auka vitund þátttakenda á málefninu, og
því næst til að útbúa raunverulega og varanlega stefnu í matvælaiðnaði og prófa hana
með STELLA® tölvuforritinu.
Kassi 2 sýnir tillögur rannsóknarteymisins að grundvallaratriðunum sex.
Kassi 2 - Tillögur að sex grundvallaratriðum Samleiðniverkefnisins

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samleiðni í átt að sjálfbærni er ferli að jafnrétti mannkyns innan þolmarka
jarðarinnar.
Í þjóðféagi sem hefur samleiðni að leiðarljósi hafa allir jarðarbúar rétt á
sanngjörnum hluta auðlinda jarðarinnar og möguleika á að tryggja velferð
sína.
Í þjóðfélagi sem hefur samleiðni að leiðarljósi hefur fólk tækifæri til að mæta
grunnþörfum sínm.
Í samleiðniþjóðfélagi er kerfisbundið hlúð að náttúrunni, hún uppbyggð og
henni komið í samt lag aftur eftir röskun.
Samleiðniþjóðfélag veit að allt sem maðurinn á og notar kemur frá náttúrunni.
Í samleiðniþjóðfélagi er þekking á flæði náttúruauðlinda til samfélaga, og
auðlindir eru notaðar á eins skaðlausan máta og unnt er.
Samleiðnisamfélag höndlar útflæði (úrgang) með því að nota regluna:
„minnka, endurvinna, hafna og endurnýta. ” Það er hringþjóðfélag (andsætt
við þjóðfélag sem hendir) sem hefur lært af náttúruni.

Við undirbúning að fyrstu prófunum Samleiðniverkefnisins hefur uppkast að
leiðarvísinum verið útbúið. Það inniheldur grundvallarreglurnar sex, auk aðferða við
að virkja þátttakendur í vinnuhópunum og aðstoða þá við að leggja fram raunhæfa
framtíðarsýn sem einstaklingar, fyrirtæki og stjórnvöld geta notað við ákvarðanatökur.
Af hindrunum sem teymið hefur mætt má nefna þýðingar á orðum og hugtökum –
oft er um að ræða óþjál orð eða orð sem Íslendingar (og fólk almennt) skilja lítið eða illa
(sbr. „sjálfbær hjöðnun”). Mismunandi skilning er hægt að leggja í orðið „jafnrétti” og
erfitt getur reynst að finna skilgreiningu sem allir sætta sig við. Mataröryggi samfélaga
er atriði sem fæstir þjóðfélagsþegnar huga mikið að, og rannsóknin er enn fremur
óhefðbundin (starfendarannsókn og kvik kerfislíkön). Jafnframt má gera ráð fyrir að
þó fólk hafi áhuga, þá geti reynst erfitt að fá þátttakendur til að verja þremur heilum
dögum og einu hádegi í verkefnið, án þess að unnt sé að greiða þeim fyrir þátttökuna.
Rannsóknarteymið sjálft samanstendur af fólki af mörgum þjóðernum og með afar
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mismunandi bakgrunn, enda er um alþjóðlegt þverfaglegt teymi að ræða. Slík samsetning
gefur verkefninu óneitanlega styrk, en á sama tíma getur misskilningur vaknað þegar
menningarleg norm og gildi einstaklinga innan teymisins eru ekki þau sömu. Listi
þessi yfir hindranir er ekki tæmandi, en að lokum ber að geta þess að líkt og í mörgum
rannsóknum væri það af hinu góða að hafa lengri tíma til að kanna niðurstöður og
notkun tölvulíkananna.
Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er hins vegar ótvírætt. Ef vel tekst til munu
þátttakendur í vinnuhópunum hanna tölvulíkan sem byggir á framtíðarsýn þeirra af
sjálfbærri matvælaframleiðslu, sem tekur til greina jafnrétti mannkynsins og þolmörk
jarðarinnar, og sem stjórnvöld geta nýtt sér við reglugerða- og lagabreytingar.

Niðurlag
Matvælaframleiðsla og matvælaöryggi heims stendur frammi fyrir miklum breytingum á
komandi árum vegna ört vaxandi mannfjölda í heiminum, skorti á nothæfu ræktunarlandi
og þverrandi auðlindum jarðarinnar. Samleiðniverkefnið er enn að taka sín fyrstu skref
hvað varðar leiðarvísinn sem Háskóli Íslands hannar í samvinnu við teymið allt. En
ætlunin er að útbúa leiðarvísi sem nýst getur bæði einstökum samfélögum sem og
heiminum öllum við að færast í átt til sjálfbærrar hjöðnunar og stuðla að jafnari skiptingu
auðlinda meðal jarðarbúa. Leiðarvísinum er ætlað að auðvelda grasrótinni að hafa áhrif
á ákvarðanatöku stjórnvalda, svo þau íhugi þolmörk jarðarinnar, sjálfbærni, jafnrétti og
heildarútkomuna, þegar kemur að breytingum og setningu reglugerða og laga.
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Er sjúkdómsvæðing góð eða slæm þróun á
Íslandi?

Orðræða stefnumótenda, sérfræðinga og hagsmunaaðila
Sigrún Ólafsdóttir

Í gegnum tíðina hafa samfélög ávallt álitið suma einstaklinga vera „öðruvísi“ en
hvað er skilgreint sem „öðruvísi“ er breytilegt eftir stað og stund. Ýmis viðbrögð
eru möguleg, bæði óvirk og virk. Óvirk viðbrögð felast meðal annars í því að
frávikshegðun er hunsuð, umborin eða jafnvel mikils metin. Þegar viðbrögðin eru virk
beita samfélagslegar stofnanir viðurlögum og geta það verið stofnanir eins og kirkjan,
lagakerfið eða læknavísindin. Segja má að þróunin frá óvirkum yfir í virk viðbrögð sé
almenn í vestrænum samfélagum og læknavísindin hafa í auknu mæli fengið vald til að
bregðast við frávikum. Þetta þýðir að hegðun sem áður var hunsuð eða refsað fyrir er
núna álitin vera læknisfræðilegt vandamál (Conrad og Schneider, 1992). Í þessari grein
skoða ég viðhorf til sjúkdómsvæðingar á Íslandi með því að beina sjónum að orðræðu
lykilaðila innan geðheilbrigðisgeirans um sjúkdómsvæðingu og hvaða kosti og/eða galla
þeir tengja sjúkdómsvæðingu fyrir íslenskt samfélag.
Innan félagsfræðinnar hefur hugtakið sjúkdómsvæðing verið notað til að útskýra
þessa þróun, en það hefur einnig náð almennri útbreiðslu í samfélaginu. Að mati
Furedi (2006, bls. 14) er „sjúkdómsvæðing eitt af fáum félagsfræðilegum hugtökum
sem hefur fest sig í sessi í almennu máli.“ Hugtakið kom fyrst fram í byrjun sjöunda
áratugarins og vísaði til þeirrar þróunar að læknavísindin væru að koma í stað annarra
félagslegra stofnana, svo sem kirkjunnar og lagakerfisins, sem valdamesta stofnunin í að
skilgreina og bregðast við frávikshegðun. Hann skilgreinir sjúkdómsvæðingu sem „ferli
þar sem fleiri og fleiri daglegir hlutir hafa verið færðir undir lögsögu læknavísindanna“
(Zola, 1983, bls. 295). Peter Conrad er sá fræðimaður sem hefur skrifað hvað mest um
sjúkdómsvæðingu en hann segir að hún eigi sér stað þegar „vandamál er skilgreint með
læknisfræðilegum hugtökum, læknisfræðileg orðræða er notuð til að lýsa vandamálinu,
læknisfræðilega sjónarhornið er notað til að skilja vandamálið, eða læknisfræðilegar
lausnir eru notaðar til að „meðhöndla“ vandamálið (Conrad, 2000, bls. 322).
Rannsóknir á sjúkdómsvæðingu hafa oft beint sjónum að því hvernig og hvers
vegna ákveðin hegðun eða ákveðið vandamál var sjúkdómsvætt. Hér má nefna
sjúkdómsvæðingu barnsfæðinga (Rothman, 1989), dauða (Conrad, 1992), tíðahvarfa
(Bell, 1990), alkóhólisma (Schneider, 1978) og hegðunarvandamála barna (McLeod,
Pescosolido, Takeuchi og White, 2004). Þar sem sjúkdómsvæðing snýst að miklu
leyti um vald kemur ekki á óvart að rannsakendur hafi áhuga á því hverjir stuðli að
sjúkdómsvæðingu. Fyrri kenningar lögðu áherslu á að læknastéttin sjálf gegndi
lykilhlutverki í að ýta undir sjúkdómsvæðingu. Hér var bent á að það væri gott fyrir
læknastéttina að hafa lögsögu yfir sem flestum frávikum þar sem að það myndi auka
fjölda mögulegra sjúklinga (Conrad og Schneider, 1992). Samfara flóknara sambandi
milli læknastéttarinnar og annarra mikilvægra aðila í samfélaginu hafa félagsfræðingar í
auknu mæli beint sjónum að hvernig lyfjafyrirtæki, stjórnvöld og almenningur hafa áhrif
á sjúkdómsvæðingu (Conrad, 2005).
Fáir myndu neita því við erum sífellt að skilgreina fleiri og fleiri „vandamál“ sem
sjúkdóm í vestrænum samfélögum en það sem skiptir kannski einna mestu máli eru
afleiðingar þessarar þróunar fyrir einstaklinga og samfélög. Þó félagsfræðingar hafi bent
á jákvæðar afleiðingar sjúkdómsvæðingar, til að mynda að hún minnki líkurnar á að
einstaklingnum sé kennt um ástand sitt, minnki fordóma og auki lífsgæði þeirra sem eiga
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við vandamál að stríða, þá hafa fræðimenn lagt megin áherslu á neikvæðar afleiðingar
sjúkdómsvæðingar. Hér hefur verið bent á að sjúkdómsvæðing geri það að verkum
að búið sé til vandamál úr eðlilegum mun á milli einstaklinga, að læknisfræðinni sé
gefið vald til að skilgreina hvað sé eðlilegt, að læknastéttin verði sífellt valdameiri í að
bregðast við frávikum, og að áhersla sé lögð á einstaklingsbundin vandamál fremur en
það félagslega umhverfi sem skapar og viðheldur vandamálinu (Conrad, 2007).
Líkt og önnur félagsleg ferli verður sjúkdómsvæðing til í samskiptum á milli
einstaklinga og hópa. Hvernig ákveðið frávik er skilgreint og hvernig er brugðist við
því verður til innan ákveðins félagsveruleika og þróast áfram í samskiptum einstaklinga.
Þrátt fyrir þetta hafa kenningar og rannsóknir á sjúkdómsvæðingu fyrst og fremst
skoðað hvernig stærri samfélagslegir þættir hafa áhrif á hvernig vandamál eru skilgreind
og meðhöndluð, og oft á tíðum er það sem við vitum um sjúkdómsvæðingu byggt
á kenningum fræðimanna en ekki rannsóknarniðurstöðum. Þar sem bæði geðræn
vandamál og hugtakið sjúkdómsvæðing eru félagslega sköpuð er mikilvægt að skilja
hvort og hvernig einstaklingar og hópar innan samfélaga nota hugtakið, sem og hvað
þeir álíta kosti og galla sjúkdómsvæðingar.

Aðferðir og gögn
Þessi rannsókn byggir á 50 viðtölum við lykilaðila innan geðheilbrigðisgeirans á Íslandi
sem tekin voru vorið 2006. Skipta má viðmælendum í fjóra flokka: stefnumótendur (16),
læknar (11), aðrir heilbrigðisstarfsmenn (17) og hagsmunaaðilar (6). Stefnumótendur
voru 14 þingmenn og tveir lykilstarfsmenn í heilbrigðisráðuneytinu. Alls var talað við
fimm Sjálfstæðismenn, þrjá Framsóknarmenn, fjóra úr Samfylkingunni, og tvo frá
Vinstri Grænum. Lögð var áhersla á að tala við þingmenn sem tengdust heilbrigðisog geðheilbrigðismálum náið, til að mynda voru tekin viðtöl við alla meðlimi
heilbrigðis-og trygginganefndar Alþingis, sem og fyrrverandi heilbriðgisráðherra
og fyrrverandi félagsmálaráðherra. Innan læknastéttarinnar var talað við fimm
geðlækna og sex heimilislækna. Geðlæknarnir voru yfirmenn á ólíkum geðdeildum
Landspítalans-Háskólasjúkrahúss og heimilislæknarnir voru yfirlæknar á læknastöðvum
á stór-Reykjavíkursvæðinu. Aðrir heilbrigðisstarfsmenn voru tveir iðjuþjálfar, fjórir
félagsráðgjafar, fimm sálfræðingar og sex hjúkrunarfræðingar. Allir viðmælendur gegndu
mikilvægu hlutverki innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Að lokum var talað við fimm
notendur geðheilbrigðisþjónustunnar og einn aðstandanda sem hefur haft mikil áhrif á
orðræðu um geðræn vandamál á Íslandi. Allir notendurnir hafa gegnt lykilhlutverki í að
opna umræðu um geðræn vandamál á Íslandi. Allir nema einn af viðmælendunum veittu
leyfi til að nafngreina þá í tengslum við rannsóknina.
Þar sem markmið rannsóknarinnar var að taka viðtöl við lykilaðila innan
geðheilbrigðisgeirans var notað markmiðsbundið úrtak. Tveimur aðferðum var beitt til
að finna viðmælendur, annars vegar staða þeirra innan sviðsins, og hins vegar hversu
áhrifamiklir þeir voru álitnir meðal annarra lykilaðila. Sem dæmi má nefna var haft samband
við alla sem sátu í heilbrigðis- og trygginganefnd, sem og alla yfirmenn á geðdeildum
Landspítalans-Háskólasjúkrahúss (bæði lækna og aðra heilbrigðisstarfsmenn). Til að
tryggja að engir lykilaðilar yrðu útundan voru viðmælendur beðnir um að nefna þrjá
einstaklinga sem þeir töldu mikilvægt að tala við um þessi málefni, og ef einhver var
nefndur oftar en einu sinni var haft samband við þann aðila. Til dæmis nefndu 14
viðmælendur iðjuþjálfana tvo sem tóku þátt í rannsókninni, en einungis einn viðmælandi
nefndi þann þriðja sem ekki var haft samband við.
Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti og þeir beðnir um viðtal. Almennt
svöruðu þátttakendur póstinum innan tveggja daga og flest viðtöl voru tekin stuttu
síðar. Alls voru tekin viðtöl við 85% af þeim sem haft var samband við. Viðtölin fóru
oftast fram á skrifstofu viðmælenda og tóku á bilinu 25 mínútur til tvær klukkustundir.
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Niðurstöður
Hvað er sjúkdómsvæðing?
Þrátt fyrir að félagsfræðingar noti reglulega hugtakið sjúkdómsvæðing er ekki þar
með sagt að lykilaðilar í geðheilbrigðismálum noti hugtakið. Því var fyrst metið hvort
þátttakendur notuðu hugtakið með beinum hætti án þess að vera spurðir sérstaklega um
sjúkdómsvæðingu. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 1.
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Mynd 1. Hlutfall viðmælenda sem nota sjúkdómsvæðingu með beinum hætti

Mynd 1 sýnir að 36% viðmælenda nota hugtakið sjúkdómsvæðing án þess að vera
sérstaklega spurðir um það. Hagsmunaaðilar nota hugtakið oftast sem gæti stafað af
því að það er heilsa þeirra sem hefur verið sjúkdómsvædd. Það er lítill munur á hlutfalli
annarra viðmælenda eftir stöðu. Hugtakið var notað bæði á neikvæðan og jákvæðan
hátt. Hagsmunaaðili vakti máls á sjúkdómsvæðingu með því að segja „Já já, það er
bara medicalization. Það er bara verið að skilgreina alla hluti sem, breytingaskeið kvenna
og hormónar hjá karlmönnum og það er bara hvert lítið variation við lífið er bara
sjúkdómur.“ Þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem einnig áleit sjúkdómsvæðingu vera
neikvæða þróun hafi eftirfarandi að segja:
Það er ákveðin sjúkdómsvæðing í gangi og vandamálavæðing, alveg skelfileg
það er verið að búa til vandamál úr öllum ómerkilegum hlutum. Versta sem ég
heyrði var norður á Akureyri þar var einhver sem sagði að það að eignast tvíbura
væri mikið vandamál, ég hef nú alið upp nánast tvíbura og það var léttara ef
eitthvað var, þau hafa svo mikið ofan af fyrir hvort öðru. Mér finnst vera mikil
tilhneiging til að búa til vandamál, kannski er það vegna þess að það er svo lítið
af vandamálum eftir. Menn eru orðnir fjárhagslega vel settir og þá þurfa menn
að finna einhverstaðar spennu. Og það er kannski það sem ég talaði um plúsinn
sem minnkaði geðræna sjúkdóma er að menn hafa það fjárhagslega gott, hér á
Íslandi alla vega, og þurfa ekki að vera með sífelldar vökunætur af áhyggjum yfir
næstu framtíð útaf mestu lífsnauðsyn eins og mat og húsnæði. Þá fara menn að
leita af vandamálum, kannski þarf mannskepnan ákveðna spennu. Kannski þarf
hún ákveðna skammta af vandamálum til þess að fúnkera, ég veit það ekki, það
getur vel verið.

Þessi orðræða er nokkuð ólík því sem að sálfræðingur hafi að segja um
sjúkdómsvæðingu en hann var mun jákvæðari í garð hennar:
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Mér finnst mjög gott að fólk sé opnara fyrir því að það er hægt að fá aðstoð við
hinum ýmsum kvillum, hvort sem að við köllum það geðraskanir eða sjúkdóma,
eða vandamál. Mér finnst það skipta máli, það er þessi jákvæði þáttur á því sem
að menn kalla sjúkdómavæðingu að við höfum þessar miklu upplýsingar um hvað
þetta þýðir, að þetta getur verið vandamál og að við höfum úrræði.

Þó að rétt um þriðjungur viðmælenda hafi notað hugtakið sjúkdómsvæðingu
með beinum hætti voru nánast allir viðmælendur meðvitaðir um hugtakið og höfðu
skoðanir á því. Þannig var næsta skref að greina hvernig viðmælendur töluðu um
sjúkdómsvæðingu þegar þeir voru spurðir sérstaklega um hana og gátu þeir þá annað
hvort talað um hana á hlutlausan hátt, einungis jákvæðan, einungis neikvæðan, eða bæði
jákvæðan og neikvæðan. Niðurstöður þessarar greiningar má finna í töflu 1.
Tafla 1. Hlutfall viðmælenda sem álítur sjúkdómsvæðingu neikvæða, jákvæða,
hvorugt eða bæði
Hlutlaus

Einungis
neikvæð

Einungis
jákvæð

Bæði neikvæð
og jákvæð

Stefnumótendur

13

38

13

38

Læknar

9

27

63

--

Heilbrigðisstarfsmenn

--

59

12

29

Hagsmunaaðilar

--

66

--

33

Niðurstöðurnar sýna að það er munur eftir stöðu viðmælenda innan
heilbrigðiskerfisins. Hærra hlutfall heilbrigðisstarfsmanna, annarra en lækna og
hagsmunaaðila, líta á sjúkdómsvæðingu sem neikvætt fyrirbæri eða sjá bæði jákvæðar
og neikvæðar hliðar á henni. Hins vegar telur hærra hlutfall lækna að sjúkdómsvæðing
sé jákvæð fyrir einstaklinga og samfélagið. Enginn geðlæknir talar um neikvæðar hliðar
sjúkdómsvæðingar, en helmingur heimilislækna minnist á neikvæðar hliðar hennar.
Sjúkdómsvæðing sem jákvæð þróun
Viðmælendur tala um sjúkdómsvæðingu sem jákvæða þróun á þrjá vegu. Í fyrsta lagi
getur hún hjálpað einstaklingum sem þjást, í öðru lagi getur hún minnkað fordóma, og
í þriðja lagi gefur hún til kynna gott heilbrigðis- og greiningarkerfi. Hér kemur fram
munur á viðmælendum eftir stöðu þeirra, stefnumótendur minnast oftar á fyrstu tvö
atriðin en læknar og heilbrigðisstarfsmenn á hið þriðja. Þingmaður Samfylkingarinnar
segir til að mynda: „Ég tel að þetta sé góð þróun, ég held að þegar fólk geri sér grein
fyrir hvernig geðræn vandamál byrja, að þau eru oft tímabundin, þá verður auðveldara
að meðhöndla þau og lækna bara eins og hvert annað fótbrot.“ Ásamt því að leggja
áherslu á hvernig sjúkdómsvæðing auðveldar fólki að fá aðstoð, þá tengja margir
stjórnmálamenn hana við aðra samfélagslega þætti, svo sem mikilvægi þess að grípa inn
snemma í gegnum skólakerfið. Hér minnast þeir sérstaklega á hvernig þetta sé jákvæð
þróun frá þeim tímum þegar þessi börn voru einfaldlega álitin vera slæm börn, eða eins
og annar þingmaður Samfylkingarinnar talar um:
Það er nú oft þessi umræða um að börn sem að eru kannski með athyglisbrest,
eru ofvirk og eru á Ritalíni að þetta hafi bara verið óþekkir krakkar í gamla daga.
Ég held að greiningin sé alltaf af hinu góða. Þessi Ritalín lyf, eða hvað þetta
er, þau hafa auðvitað aukist líka. En ég held að almennt geri þau sitt gagn. Það
er voða billegt að segja að í gamla daga voru þetta börn sem að voru óþekk og
þurftu hreyfingu, það er auðvitað kannski þarna ákveðin vandi sem að áður fyrr
var ekkert brugðist við. En núna erum við farin að bregðast við. Eins og með
eineldi það var ekkert brugðist við því þegar að við vorum í skóla, engin áætlun
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gegn einelti. En nú er þetta miklu skipulagðara og kennarar eru miklu meðvitaðri
við það að bregðast við einelti. Að sama skapi held ég að kennarar og fagstéttir í
heilbrigðismálum eru miklu færari að takast á við vanda ungra barna, það held ég
að sé lykilatriði að grípa snemma í sé einhver vandi í uppsiglingu.

Stefnumótendur leggja einnig áherslu á minni fordóma samfara sjúkdómsvæðingu.
Þeir tengja flokkun vandamáls sem lögmæts sjúkdóms við jákvæðari viðhorf almennings
til þess einstaklings sem á við vandamálið að stríða. Að auki trúa þeir því að opin umræða
um geðræn vandamál dragi úr fordómum. Þingmaður Samfylkingarinnar heldur því
fram að: „Þegar við viðurkennum geðræn vandamál eins og hver önnur veikindi, þá
fjarlægjum við fordómana, við fjarlægum hræðsluna, sem er gömul hræðsla við þá sem
eiga við geðræn vandamál að stríða.“ Almennur stefnumótandi tekur í sama streng:
Ég held reyndar að menn verði að gæta sín í þessari umræðu vegna þess að fólk
sem að til dæmis glímir við raunverulegt þunglyndi eða hefur glímt við þunglyndi
það getur, lækning getu fólgist í lyfjameðferð en, og mjög mikið af fólki fær
bata með lyfja og annarri geðheilbrigðisþjónustu. Þetta fólk er að segja okkur
líka að það verði vart við fordóma í garð lyfjameðferðarinnar líka. Þannig að af
því að þetta er mjög viðkvæmt svið þá er, þá verða menn að gæta sín mjög að
draga ekki of miklar ályktanir af einhverjum einstökum tilvikum eða einstökum
uppákomum heldur að íhuga málið í heild sinn. Og ég held að þunglyndi til dæmis
sé gríðarlega alvarlegur, algengur og skemmandi sjúkdómur fyrir daglegt líf fólks
og ef að hægt er að hjálpa fólki með þunglyndislyfjum þá má maður heldur ekki
innprenta í skjólstæðingunum, sjúklingunum né aðstandendum alvarlega fordóma
í garð þeirrar meðferðar. Það er mjög hættulegt líka. Þannig að í þessum málum
myndi ég bara segja; stíga nógu varlega til jarðar í ályktunum sínum.

Á meðan stefnumótendur leggja áherslu á að sjúkdómsvæðing geti hjálpað þeim sem
þjást og dregið úr fordómum, þá telja heilbrigðisstarfsmenn, og þá sérstaklega læknar,
að hún sýni hversu gott íslenska heilbrigðiskerfið er. Þeir telja sjúkdómsvæðingu einnig
merki um góða læknisfræðimenntun og gott greiningarkerfi. Einn heimilislæknir hefur
áhyggjur af vangreiningum, og kemur skoðunum sínum á framfæri með eftirfarandi
hætti: „Ég held ekki að við séum að ofgreina neitt sem geðræn vandamál. Sumir eru
kannski á lyfjum aðeins of lengi, en það er vegna hræðslu við að þunglyndið komi
aftur.“ Geðlæknir er á svipaðri skoðun: „Heimilislæknar eru mjög færir í að greina
þunglyndi og við erum mjög færir í að meðhöndla fólk.“ Enn nákvæmari lýsing kom frá
öðrum geðlækni:
Geðlæknisþjónusta utan sjúkrahúsa er mjög öflug hér. Og hún er mjög aðgengileg
fyrir almenning þannig að ef að einhver upplifir sig sem þunglyndan eða ættingi
segir „þú ættir að fara að ræða við lækni“ þá er það ekkert stór mál. Og þá getur
þú, þarft kannski að bíða í einhverjar tvær eða þrjár vikur eftir því að komast að
en þú færð þjónustu og þú færð ágæta þjónustu.

Sjúkdómsvæðing sem neikvæð þróun
Þó viðmælendur og kannski sérstaklega læknar hafi fundið ýmsar jákvæðar hliðar á
sjúkdómsvæðingu voru mun fleiri viðmælendur sem álitu hana vera neikvæða og í
þeim tilfellum sem hún var álitin bæði jákvæð og neikvæð var mun meiri tíma eytt í að
tala um neikvæðar hliðar hennar. Undantekningin voru læknar almennt og sérstaklega
geðlæknar. Þrjú þemu komu upp í orðræðu viðmælenda um sjúkdómsvæðingu sem
neikvætt ferli, í fyrsta lagi hvernig hún tengdist menningu okkar Íslendinga, í öðru lagi
áhrif hennar á einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða, og í þriðja lagi
hvernig hún endurspeglar vankanta íslenska heilbrigðiskerfisins.
Margir viðmælendur tengdu sjúkdómsvæðingu við menningu Íslendinga þegar þeir
töluðu um hana á neikvæðan hátt, og þá sérstaklega við þá tilhneigingu Íslendinga að
innleiða nýja hluti fljótt, vera mjög hrifnir af nýjungum, og að vilja að allt gerist hratt.
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Þessi skýring er notuð af viðmælendum í öllum stöðum og virðist vera sú skýring sem
flestir eru sammála um. Sem dæmi þá segir sálfræðingur eftirfarandi: „Við erum mjög
fljót að innleiða nýja hluti og við erum mjög fljót að byrja að nota ný lyf.“ Og sjúklingur
bætir við: „Við viljum allt strax, hvort sem það er hreyfing eða hvað sem er. Þetta
samfélag er Mayhem og þessi borg er nútíma Los Angeles þegar það kemur að því
hvernig við lifum lífi okkar.“
Viðmælendur, sérstaklega iðjuþjálfar og hagsmunaaðilar, höfðu einnig áhyggjur af
þeim áhrifum sem sjúkdómsvæðing hefur á líf einstaklinga og að hún taki vald frá þeim
sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Þeir leggja áherslu á að færa fólki vald yfir
eigin aðstæðum í stað þess að gera alla að sjúklingum. Hagsmunaaðili sem hefur átt
við geðræn vandamál að stríða orðar þetta svona: „Ég trúi að það sé meiri geðheilsa en
geðveiki í öllum manneskjum, þannig að við ættum að vera að skoða það. Ég tel að við
ættum að snúa til baka og hætta að greina veikindi og byrja að greina heilbrigði.“ Allir
notendur geðheilbrigðisþjónustu tala um mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsmenn og
samfélagið líti á þá fyrst og fremst sem manneskjur en ekki bara sjúklinga. Og iðjuþjálfar
sjá það greinilega sem hlutverk sitt að færa valdið til þeirra sem þeir vinna með, eða eins
og einn þeirra orðar það:
Það þarf að passa sig að sjúkdómsgera ekki alltaf hluti, ef einhver er farin að vera
með einhver einkenni og svo segir hann að hann hafi lent í áföllum, að hérna, ekki
að byrja að sjúkdómsgreina heldur að örva styrk, að þetta sé eðlileg afleiðing við
einhverjum áföllum, því ef þú ferð að styrkja sjúkdómseinkennin, þá fer fólk að
hugsa, guð, ég er búin að vera þunglynd í fimm ár í staðinn fyrir að ég er búin að
lenda í svo miklum áföllum og samt hef ég staðið mig, vá hvað ég er klár, þú átt
alltaf að styrkja það heillega.

Þó viðmælendur tengi sjúkdómsvæðingu við neikvæða eiginleika íslenskrar menningar
og það að taka vald frá einstaklingum, þá er algengast að þeir álíti sjúkdómsvæðingu
neikvæða vegna þess hvernig hún tengist læknastéttinni sjálfri og heilbrigðiskerfinu. Þetta
er gert með því að gagnrýna læknisfræðilega líkanið, með áhyggjum af því að læknar séu
að reyna að sjúkómsvæða allt og að það vanti aðrar úrlausnir fyrir þá sem eiga við geðræn
vandamál að stríða. Iðjuþjálfar og hagsmunaaðilar gagnrýna hið læknisfræðilega líkan á
beittari hátt en aðrir. Varðandi þetta segir notandi geðheilbrigðisþjónustunnar: „Við
lítum einungis á þá sem eru með geðræn vandamál út frá læknisfræðilegu sjónarhorni.
Þú ert sjúkdómur, þú ert ekki manneskja með sjúkdóm.“ Iðjuþjálfarar tala um hvernig
þetta hafi áhrif á þeirra starf og segir annar þeirra:
Þessi ofurtrú á læknisfræðilega módelið sem ræður svolítið, mér finnst ég reka mig
á það, bæði í mínu starfi og sjúklingarnir gera það líka, það er oft talin, hin, hvað
eigum við að segja, hin eina sanna lausn, að taka lyf og liggja inn á deildum, að
það sé það sem að hjálpar fólki.

Svipuð sjónarmið koma fram hjá hinum iðjuþjálfanum:
Við höfum verið með ákveðin gleraugu á geðheilbrigði sem eru læknisfræðileg,
sem var mjög gott á sínum tíma, meðan fordómarnir voru miklir og við bara
lokuðum fólk inni, þess vegna tjóðruðum það við bása, þannig að það var ákveðin
virðing að taka fólkið og setja það inn á sjúkrahús og reyna að meðhöndla það
eins og sjúklinga, en það sem er gott er líka slæmt, vegna þess að við höfum tekið
ákveðin, sko, þátt úr geðsjúkum, sem er þessi sjálfsbjargarviðleitni.

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins töluðu mest um að sjúkdómsvæðingin væri tilkomin
vegna áhrifa frá læknastéttinni sjálfi sem að sjúkdómsvæddi allt til að þjóna eigin
hagsmunum. Einn þeirra ræddi lengi um hvernig það eina sem læknar hefðu áhuga á
væri að gefa fólki meiri og meiri lyf:
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Ég held að það sé ofurtrú á, ég skil þetta ekki, ég hef bara örsjaldan farið til
heimilislæknis. En mér finnst eins og það sé verið að halda að manni lyfjum, bara
lyf, lyf, lyf. Það er verið að breyta manni í lifandi efnaverksmiðju, þannig að ég hef
mikla vantrú, eða ég hef ekki þessa ofurtrú á lyfjum eins og læknar virðast hafa.
Og ég held að menn þurfi að taka sig taki í því að takmarka lyfjagjöf, sérstaklega
þar sem læknisfræðin er svo ofboðslega fátækleg vísindi ennþá þannig að það
þarf að leggja allan líkaman undir þegar það er verið að gera við eitthvað pínu
lítið mein einhvers staðar, þá er bara allur líkaminn yfir fylltur. Þannig að ég held
að menn þurfi að passa sig voðalega vel að skaða ekki meira en þeir lækna með
lyfjagjöf.

Það er áhugavert að þessi gagnrýni kemur fyrst og fremst frá þingmönnum
Sjálfstæðisflokksins sem hafði verið við stjórn landsins í 16 ár þegar viðtölin voru tekin.
Þeir gagnrýna læknisfræðilega líkanið og læknastéttina harðlega en gerðu ekki öðrum
lausnum (t.d. niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu) jafn hátt undir höfði á valdatímabili
sínu. Þetta var mikið rætt af viðmælendum, og þá sérstaklega af heilbrigðisstéttum,
öðrum en læknum, og þingmönnum Samfylkingarinnar. Sem dæmi þá hefur þingmaður
Samfylkingarinnar eftirfarandi um málið að segja: „Við borgum fyrir lyfin, fólk fer til
lækna, ekki sálfræðinga“ og annar segir: „Það er erfiðara að senda fólk til sálfræðinga þar
sem að fólk fær það ekki endurgreitt.“ Þessi orðræða endurspeglast í því sem notendur
segja sjálfir, en einn þeirra bendir á að: „Sálfræðiþjónusta er mjög dýr á Íslandi og þar af
leiðandi er fólk líklegra til að sjá lyf sem úrlausn.“

Umræða
Félagsfræðilegar kenningar leggja áherslu á neikvæðar hliðar sjúkdómsvæðingar en
þeir einstaklingar sem gegna lykilhlutverki í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi sjá bæði
jákvæðar og neikvæðar hliðar á sjúkdómsvæðingu. En eins og félagsfræðin myndi spá
fyrir um eru þeir líklegri til að álíta sjúkdómsvæðingu neikvæða, það eru fleiri sem tala
um hana á þann hátt, og viðmælendur eyddu almennt meiri tíma og töluðu af meiri
ákafa þegar þeir ræddu um neikvæðu hliðarnar. Álit viðmælenda á sjúkdómsvæðingu
tengist greinilega stöðu þeirra innan heilbrigðiskerfisins þar sem að læknar sáu almennt
fleiri jákvæðar hliðar á meðan iðjuþjálfar, notendur og stefnumótendur voru hvað
neikvæðastir í garð sjúkdómsvæðingarinnar.
Það er greinilegt að sjúkdómsvæðing tengist valdi og heilbrigðisstarfsmenn nota
hugtakið til að réttlæta eigin tilveru. Læknar benda á jákvæðar hliðar sjúkdómsvæðingar
og leggja áherslu á að við séum að standa okkur vel í að sinna geðrænum vandamálum
á meðan aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru gagnrýnni og sjá það sem stórt vandamál að
stefnumótendur geri læknisfræðilegri meðferð hærra undir höfði en öðrum úrlausnum,
sérstaklega sálfræðimeðferð. Og þrátt fyrir að stjórnmálamenn álíti sjúkdómsvæðingu
almennt neikvæða þá tengjast skoðanir þeirra þeim stjórnmálaflokki sem þeir tilheyra.
Sjálfstæðismenn kenna læknum um að vilja sjúkdómsvæða allt, á meðan þingmenn
Samfylkingarinnar kenna fyrri ríkisstjórnum um að hafa ekki búið til heilbrigðiskerfi
með fjölbreyttari lausnum. Sjúkdómsvæðing er augjóslega félagslegt ferli sem
lykilaðilar í geðheilbrigðiskerfinu nota bæði vegna stjórnmálalegra- og stéttahagsmuna.
En sjúkdómsvæðing tengist ekki bara völdum og valdabaráttu, heldur er hún líka
menningarlegt fyrirbæri þar sem viðmælendur nota menningarbundnar skýringar
á því hvers vegna Íslendingar eru tilbúnir, kannski í of miklu mæli, að einblína á
læknisfræðilegar úrlausnir til að meðhöndla geðræn vandamál.
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Sigurður Guðmundsson „málari“ og arkitektúr
Sigurjón Baldur Hafsteinsson

Sigurður Guðmundsson „málari“ (1833-1874) var einn af forvígismönnum stofnunar
Forngripasafnsins árið 1863, sem síðar varð Þjóðminjasafn Íslands.1 Vann hann ötullega
að því að safna margskonar heimildum og gripum fyrir hið nýstofnaða safn. Meðal þess
sem hann lagði áherslu á að safnið eignaðist voru hlutir úr og af húsum sem á einhvern
hátt gátu borið menningarástandi Íslendinga fyrr á öldum gott vitni. Um afskipti
Sigurðar af arkitektúr hefur verið fjallað með ýmsum hætti. Hörður Ágústsson minnist á
til að mynda eina byggða verk Sigurðar, Skólavörðuna á Skólavörðuholti í Reykjavík sem
rifin var árið 1929. (Hörður Ágústsson, 2000b). Sigurður var bygginganefndarmaður
í Reykjavíkur og hafði ýmsar hugmyndir á sviði skipulagsmála fyrir bæinn. Sem dæmi
skrifaði hann um og teiknaði vatnsleiðslu til Reykjavíkur og einnig lagði hann fram
hugmyndir að íþrótta- og skemmtisvæði í Laugardalnum. Ævisöguleg ágrip um Sigurð
gera grein fyrir áhuga og starfi hans á sviði arkitektúrs, en engin heildstæð samantekt
hefur hins vegar verið gerð á þessum þætti í starfi hans og er ætlunin í þessari grein
að gera örlitla bragabót á því. Sérstök áhersla er lögð á viðhorf Sigurðar til íslenskra
torfhúsa.2
Sigurður Guðmundsson dvaldi níu ár í Kaupmannahöfn, frá árinu 1849 til 1858,
við Konunglegu dönsku Listaakademíuna og kynntist þar áhrifamiklum listamönnum,
fræðimönnum og arkitektum. Listasögufræðingurinn Niels Laurits Höyen (17981870) var til að mynda kennari við listaakademíuna, en hann var áhrifamikill á þeim
tíma og fjallaði um list út frá þjóðernislegum forsendum. Aðrir samtímamenn sem
Sigurður hefur komist í kynni við voru málarinn Constantin Hansen (1804-1880) og
höggmyndarinn Emil J.B A. Jerichau (1816-1883). Það sem mestu skipti þó í þessu
samhengi var að Sigurður nam teikningu undir handleiðslu þjóðverjans Gustav Friedrich
Hetsch, sem þá var prófessor í arkitektúr við akademíuna (Arndís S. Árnadóttir,
2003; Lárus Sigurbjörnsson, 1958). Hetsch hafði starfað með tveimur áhrifamiklum
arkitektum nýklassismans í byrjun 19. aldar, þeim Karl Friedrich Schinkel og Christian
Frederik Hansen (Folsach, 1988). Vasabækur Sigurðar frá þessum tíma hafa varðveist og
gegndu því hlutverki að halda utan um hugdettur, minnisatriði og annað sem viðvíkur
hugðarefnum hans. Af bókunum má ráða að hann hefur verið að kynna sér arkitektúr
af mikilli alvöru og kannski meiri alvöru en hingað til hefur verið haldið fram. Hörður
Ágústsson heldur því til að mynda fram að nýklassísk steinbygging sem Sigurður teiknar
í einum af bókunum sýni „draumsýnaruppdrætti[...] að stórhýsi í Reykjavík.“ (2000a, bls.
296), en teikningin er hluti af rannsóknum hans á nýklassískum byggingum ef marka
má bréf og aðrar heimildir tengdar Sigurði. Í vasabókunum kennir ýmissa grasa, en
Sigurður hefur teiknað upp rómveskar byggingar, grunnmyndir af basilískum kirkjum,
kastalabyggingar úr steini, grunnmyndir af skipulagi barrokklistigarða, borgarskipulag
Rómar (Forum) og gosbrunna.
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Mynd 1 og 2. Mynd til vinstri (Vasabækur SG:03:9), grunnmynd og þversnið
af basilískri kirkju. Helstu kirkjuhlutar byggingarinnar nefndir; altari (apsis),
þverskip, fordyri (vestibúlum). Mynd til hægri (Vasabækur SG:03:8) sýnir
grunnmyndir af listigörðum s.s. eins og Versölum í Frakklandi.

Mynd 3, 4 og 5. Mynd 3 (Vasabækur SG:03:09), rannsókn á dyraumbúnaði s.s. frá
Sevilla á Spáni þar sem gætir m.a. arabískra áhrifa. Mynd 4 (Vasabækur SG:03:7)
dyraumbúnaður steinbyggingar. Mynd 5 (Vasabækur SG:03:8), teikning upp úr bók
Vitruviusar, De Architectura.
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Mynd 6, 7 og 8. Mynd 6 (Vasabækur SG:03:2). Undir teikningunni stendur að
samkvæmt einhverjum Eyjólfi þá mátti finna útskurð fyrir ofan dyr á bæ á
Vestfjörðum. Mynd 7 (Vasabækur SG:03:06) segir „Þannig með stall veggurinn á
Mælifells kirkju 1865 sja ferðabók Paikalls.“3 Mynd 8 (Vasabækur SG:03:9) laus
minnismiði úr vasabókinni sem á stendur skrifað „Íslenskur bær í Ganglera.“4

Í vasabók frá árunum 1868-70 má finna teikningu af „gymnasíum eptir lísingu
Vitruvíusar.“ En Marcus Vitruvius Pollio (f. Ca. 80-70 – d. Ca. 15 fyrir Krist) var
rómverskur rithöfundur, arkitekt og verkfræðingur sem skrifaði De Architectura (Um
Arkitektúr) og er fyrsta bókin sem skrifuð var um arkitektúr. Í vasabókunum má
einnig finna nákvæmar teikningar af húshlutum svo sem eins og klassískum súlum,
bogagerðum og dyraumbúnaði. Annað þema í þessum vasabókum eru lýsingar á íslenska
torfbænum, en víða í bókunum má bæði finna teikningar eða skriflegar lýsingar á helstu
einkennum hans. Á nokkrum stöðum má meðal annars finna lýsingar sem Sigurður
hefur eftir heimildamönnum. Í vasabók frá 1858-59 segir t.d. að „á Ketilstöðum vóru
tvennar bæjardir sínar hverju megin og skáli og stofa í milli og sveri skálin þversöm en
stofu gaflin framm á hlaðið.“ Undir þessari færslu stendur svo „eptir sögu amtmans
Melsteðs“ (Vasabækur SG:03:2). Sigurður lagði sig einnig fram um rannsóknir á skipulagi
íveruhúsa á Þingvöllum og má í vasabók frá 1861 finna teikningu þar sem hann hefur
raðað húsakostinum niður. Sigurður gerði einnig teikningar af þessum skálum og byggði
hann á ýmsum heimildum við þá vinnu s.s. munnlegum frásögnum, handritslýsingum og
Íslendingasögunum.
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Mynd 9. Mynd af skipan húsa og skála á Þingvöllum (Vasabækur SG:03:3).
Uppdrátturinn var síðar birtur sem kort í bókakveri Sigurðar um Þingvelli (Sigurð
Guðmundsson, 1878).

Sigurður leitaði víða fanga í rannsóknum sínum á húsakosti fyrr á tímum. En auk þess
að stunda samanburðarannsóknir á erlendum arkitektúr, ekki síst Grikkja og Rómverja,
lagði hann traust sitt á Íslendingasögurnar, fornleifar sem voru sjáanlegar í landslaginu,
munnmælasögur um húsakost, og myndefni sem finna mátti í handritslýsingum. Í
vasabók frá 1870 segir hann til dæmis undir einni teikningu (Mynd 10) „likist vorum
forn byggingum...“ Í ritgerð sinni um „hagleiksverk Íslendinga á öllum öldum” segist
Sigurður ekki
efast [...] um að hin forna *málara*(i) þrótt og mindasmiði forn*grísk?**(y)u
Islendinga se upprunn einn þáttur af hinni for*gnesku*(i)*nu*(y) íþrótt, komin
til vor frá Grikklandi, og oxin asin?* gegnum kákasus og Russland, eptir því sem
eg hefi meir *og meir*(i) rannsakað búninga, biggíngar, *skip*(i) og vopn, og
siðu fornmanna þá kemst eg meir og meir að þessari niðurstöðu, *að það sé
*alt*(i) meir Grískt en Rómverst að*(i) líkingin er svo mikil og áþreifanleg að
*uppruna*(i-frh) hún gétur ekki komið af sjálfri sér, sama vottar og málið, eg ættu
því að halda mér til þess að vor mentum sé komin þar að austan gégnum Rússland
en ekki sestrimegin?* (Vasabækur SG:03:9)

Í bréfi til Jóns Sigurðssonar segir hann til dæmis að það sé
gömul hús- eða skála-mynd í Bestarius eða myndabókinni í Á.M. safninu. Mig
lángar til að fá að vita, hvort það sést í textanum eða málinu þar hjá, í sömu bók,
hvaða hús myndin á að tákna. Myndina hef ég. Líka lángar mig mjög til að biðja
yður um að útvega mér eptirmynd af myndinni af Valhöll í Á.M. safninu í Edduhandritinu frá 1680, og hvaðan handritið er. Þetta er mér áríðandi. (Matthías
Þórðarson, 1929, bls 70-71).

Fljótlega eftir námsdvöl Sigurður í Kaupmannahöfn, fer hann að undirbúa stofnun
Forngripasafnsins (Skúli Magnússson, 2004). Ef marka má bréfaskrif Sigurðar var við
ramman reip að draga. Margir embættismenn, prestar og almenningur deildu ekki sömu
skoðun og Sigurður á gildi þess að efna til söfnunar á efnislegum minjum. En svo virðist
sem að meiri skilningur hafi verið á gildi bókasöfnunar. Um þetta skrifar Sigurður í bréfi
þann 12. október 1868 að
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menn hafa hér lengi fengist við bækur, en lítið við fornmenjar og þekkja þær ekki,
og hafa ekki vit á þeim, nema þeim væri reglulega komið fyrir og skipt í flokka
vísindalega í húsi, sem væri gjört til hins sama, þá kynnu þeir að fara að skilja það.
(Matthías Þórðarson 1929, bls 63).

Sigurður hafði metnað til þess að safnið yrði hluti af því sem hann kallar „þjóðsafn“,
þar sem færu saman söfnun og sýningar á forngripum, bókum og skjölum, sem og
náttúruminjum (Matthías Þórðarson, 1929). Sigurður taldi mikilvægt að þekkja
til húsakosts fyrri alda, en með slíkri þekkingu var hægt að átta sig betur á lífi og
lifnaðarháttum fólks. Í grein sinni „Hugvekja til Íslendinga“ heldur hann því til að
mynda fram að áhugi manna á fornsögunum og fornritum öðrum sé góðra gjalda verð
til þess að útskýra margt af því sem átti sér stað fyrr á tímum (Sigurður Guðmundsson,
1862). Sigurði finnst það vera „einstrenginglega aðferð“ að einskorða sig eingöngu við
textalegar heimildir og bætir við að
til þess að vér skilium þjóðerni vort og sögu landsins bæði að fornu og nýju, og til
þess að við skilium fornsögurnar, þarf lángtum meira, en menn nu hafa hugsað
um, og vil eg fyrst telja sem eitt af því nauðsynlegasta: þjóðlegt forngripasafn:
í það ætti menn að safna [m.a.] öllum leifum af fornum byggingum (Sigurður
Guðmundsson, 1862, bls. 77).

Árið 1870 er safnið komið með aðstöðu í Dómkirkjunni og setur Sigurður þar upp
sýningu með gripum. Þar á meðal má finna uppsetningu á útskornu
dyratré, og þar yfir 2 ljón, sem halda merki milli sín, hurð 3 áln. 16“ á hæð, með
honum lömum, sem kvíslast um alla hurðina, hurðarhringurinn silfursmeltur og
platan undir honum og kringum skráargatið.“ Eftir þessa lýsingu bætir hann svo
við að með þessari uppsetningu hafi hann „miklu glöggvari hugmynd um okkar
gömlu húsakynni en [hann] hefi áður haft. (Matthías Þórðarson, 1929, bls. 70).

En hvernig var umhorfs á þeim tíma sem Sigurður dvaldi í Reykjavík? Lárus
Sigurbjörnsson segir að árið 1868 hafi fjölskyldur bæjarins búið í „150 torbæjum, 80
timburhúsum og innan við 10 steinhúsum.“ (Lárus Sigurbjörnson, 1954, bls.81). Í bréfi
sem Sigurður skrifar vini sínum Steingrími Thorsteinssyni 21. september 1860 segir
hann að
Næst því að sjá sjálft landið hafa flestir útlendingar ekki viljað sjá annað en
búninginn, sem náttúrulegt er, því hér er ekki annað að sjá sem þjóðlegt er, fyrir
utan byggingarnar, sem má telja einskonar íslenzkt svínerí, en ekki íslenzkan
góðan og gamlan byggingarhátt. (Vasabækur SG 02-216).

Sigurður hefur sem sagt ekki mikið álit á þeim torfbyggingum sem fyrirfinnast í
Reykjavík á þessum tíma, en í einni fundargerð Kvöldfélagsins frá 1865 ræðir hann til
að mynda að „húsabyggingar vorar þyrftu endurbóta við“ og hélt hann því fram að
torfbyggingarnar væru „bæði verkþjófur, heilsuþjófur og peningaþjófur.” (Fundargerð
Kvöldfélagsins) Sigurður er ekki ánægður með torfbæina og segir að “Gleðin [flýji]
þessi hryggilaga gerðu híbýli...” (sama heimild) Honum finnst sem sagt ekki mikið til
þeirra koma, en þegar kemur að húsakosti Íslendinga fyrr á öldum kveður við annan
tón. Í sömu fundargerð segir t.d. að „Fornmenn höfðu stærri, hærri og rúmbetri og
haganlegri hús, þeir höfðu fleiri (en smærri) glugga og reikháfa því voru þeirra hús
loptbetri og þægilegri.“ Tilvísun Sigurðar í það sem hann kallar „íslenzkan góðan og
gamlan byggingarhátt“ í ofangreindri tilvísun er hins vegar forvitnileg, þar sem hann
gerir þar með greinarmun á samtímalegum byggingum og svo þeim sem voru reistar á
þjóðveldisöld sem hann áleit „gullöld“ Íslendinga.
Umfjöllun um „gullöldina“ einkennist af því að samfélagið hafi þá verið betra en
það sem kom á eftir. Þar má meðal annars nefna frelsi til afhafna, laga- og réttarkerfi,
siðferði manna þótti betra og búskaparhættir þóttu einnig betri.5 Þórgunnur Torfadóttir
(1991) hefur bent á hvernig slíkar hugmyndir megi finna meðal manna á borð við
Arngrím Jónsson í bók hans Crymogæa (1609/1985) og hjá Eggerti Ólafssyni í skrifum
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hans um ferðir þeirra Bjarna Pálssonar um landið á árunum 1752-1758 (1981). En þar
kemur fram að þjóðveldisöld hafi verið í alla staði betri og eftirsóknarverðari en sú tíð
sem þeir sjálfir lifðu.
Ritgerð Sigurðar (e.d.) „Sögulegt yfirlit um hagleiksverk Íslendinga á öllum öldum” lýsir sýn
hans á fortíðina. Í ritgerðinni fjallar hann um hof heiðinna manna og segir að
goð forfeðra vorra hafi verið talsvert skrautleg, þegar búið var að klæða þau í
allt sitt skart. Þeir hafa heldur ekki sparað að prýða allan umbúnað goðanna og
hofin. [...] Og hér á Íslandi var skraut hofanna komið svo langt, að Íslendingur
vildi setja silfurbita í hof sitt, en fékk það ekki fyrir ættingjum sínum. Jafnvel
hurðarhringarnir voru mestmegnis úr gulli. Allt þetta er vottur um talsvert skraut
(Lárus Sigurbjörnsson, 1954, bls. 99-100).

Áhersla Sigurðar á söfnun stakra húshluta markast af því að honum finnst þeir
vera lýsing á háu menningarlegu stigi fyrri alda. Í ritgerðinni er áhugaverð lýsing á
útskornum fjölum sem hann sá á ferð sinni um Skagafjörð árið 1856. Heimsótti hann
bæinn Flatartungu, en sem samkvæmt Þórðar sögu hreðu á að hafa prýtt veggi skálans
gríðarlega stór býsönsk dómsdagsmynd.6 Talið var, samkvæmt munnmælum sem
Sigurður safnaði, að þessar myndir hefðu verið í skálanum frá 10. öld. Sigurður segir að
er hann kom í bæinn þá „voru aðeins fáar eftir af fjölunum; þá var búið að taka þær í
reisifjöl á baðstofu og langböndin yfir þverum myndunum. Var mjög illt að sjá þær, en
ómögulegt að taka mynd af þeim“ (Lárus Sigurbjörnsson, 1954, bls.101-102). Árið 1924
voru fjalirnar afhentar Þjóðminjasafni Íslands til varðveislu.

Mynd 10. Mynd af húsi frá Pompei á Ítalíu úr vasabók Sigurðar frá árinu 1870 -1874.

524

„Útvortis háttur fyrri aldar manna“:

Mynd 11. Tilgátuhús (Vasabækur SG:03:2).

Mynd 12. Tilgátuhús. (Vasabækur SG:03:2). Undir teikningunni stendur með rithönd
Sigurðar: „Á þessa leið vóru húsbyggingar heima á Íslandi í fornöld.“

Mynd 13. Tilgátuhús (Vasabækur SG:03:2). Sigurður teiknar Norska stafkirkju í
vasabók sína árið 1861 (sjá Vasabækur SG:03:3). Þaðan er fyrirmyndin að útskurði
þaksins komin.
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Rannsóknir Sigurðar á arkitektúr voru að einhverju leyti kunnar meðal menntamanna
í Evrópu, ef marka má bréf vinar hans Guðbrands Vigfússonar frá 9. júlí 1860. En
þar kemur fram að Guðbrandur hafi verið í bréfaskriftum við breska ritstjórann og
þýðandann George Webbe Dasent (1817-1896). Guðbrandur segir Dasent hafa skrifað
sér bréf þar sem sig vanti teikningar af húsum fornmanna, en Dasent vann þá að
þýðingu og útgáfu á Njálu. Beiðni Dasents til Guðbrands var svohljóðandi:
biðið þér vin yðar í Íslandi að gjöra uppdrátt af hinum forna skála fyrir mig. Ef
þér skrifið með næstu gufuskipsferð þá fæ eg svar og uppdrátt í tíma. Þú verðr
því endilega að flýta þér, en láta þó vera vel gjört. í Ol. sögu kyrra, en þetta kantu
utanað, það er ekki að tala um að þú farir nú að skoða hallir, heldr að gjöra það
eins og þú veist best, og spá í eyðurnar, og væri gott að setja nöfn með, eðr stutta
lýsing, hvað sé ?* eh.?* og að vel sé teiknað af því útlendir eiga að sjá það. Láttu
ekki hjá fara að senda annað hvort uppdrátt af höll Þorfinns eðr skála Páls heldr
þó hið síðar ef þú getr en til þess þarftu kannske að skoða söguna, en til að
gjöra forna höll eptir hugmynd þinni með lengdum?*, er hægra því engin sérstök
lýsing er til á hans höll svo þar hefir maðr frjálsar hendr, að hafa hana sem forna
konúngshöll. (Vasabækur SG:02:41)

Sigurður brást skjótt við og sendi Guðbrandi umbeðnar myndir í ágúst eða september
sama ár (Vasabækur SG:02:42). 7 Árið eftir birtust teikningar Sigurðar í þýðingu Dasents.

Mynd 14 og 15. Mynd 14, tilgátuhús. Mynd 15, brandadyr (Vasabækur SG:03:02).

Samantekt
Sigurður einn helsti talsmaður og síðar starfsmaður Forngripasafnsins. Áhugi og
skoðanir Sigurðar um arkitektúr eru samofin kynnum hans af mönnum og málefnum
í Kaupmannahöfn og á Íslandi, áhuga hans á menningarsögu Íslendinga og söfnun
hans á efnislegum heimildum. Áratugur hans í Kaupmannahöfn kemur honum á
brautir arkitektúrs. Fljótlega eftir að hann er komin þangað verður hann lærisveinn
eins áhrifamesta arkitekts Danmerkur á þeim tíma. Vasabækur Sigurðar sýna fram á
hvernig rannsóknir hans á arkitektúr miðuðu fyrst og fremst að því að gera mönnum
kleift að fá skýrari mynd af aðstæðum fólks á fyrst öldum Íslandsbyggðar. Samtímalegar
byggingar voru Sigurði ekki að skapi og ekki þótti honum mikið til húsa koma sem
byggð voru úr torfi og grjóti. Þessi skoðun Sigurðar var blandin „danahatri“ hans
(Þorsteinn Antonsson, 1989), þar sem torfhús samtímans voru í hans augum merki um
niðurlægingu þjóðarinnar undir erlendu valdi.
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„Útvortis háttur fyrri aldar manna“:
Í lokin má spyrja hvort rannsóknir Sigurðar hafi með einhverjum hætti haft áhrif á
seinni tíma gildi varðandi söfnun og varðveislu bygginga hér á landi. Ég tel að svo sé. Orð
Harðar Ágústssonar í ágripi sínu af húsverndarsögu um að Sigurður hafi „vakið margan
manninn til vitundar um hinn sjónræna menningararf“ (Hörður Ágústsson, 2000a:13)
á kannski fyrst og fremst um þau byggingabrot sem varðveist hafa á Þjóðminjasafninu,
frekar en samtímalegan arkitektúr. En leiða má líkum að því að gripir úr mannvirkjum
sem borist hafa Þjóðminjasafni Íslands eru þar fyrst og fremst vegna þess að þeir þóttu
bera einhver merki „gullaldaráranna.“ Sem dæmi segir í bréfi sem Brynjólfur Jónsson
skrifar Pálma Pálssyni (1857- 1920) þáverandi forstöðumanni Forngripasafnsins árið
1894, frá því hvernig réttlæting á módelsmíði af Stóra-Núpskirkju er grundvölluð á
sögusögnum um að hafi byggst á híbýlum fornmanna. (Bréfasafn Þjóðminjasafns
Íslands, 1888-1897, B/4) Svipaða sögu má segja af viðhorfum seinni tíma manna til
húsverndarmála, þar sem gamlir húshlutar í samtímalegum byggingum hafa þótt auka
mikilvægi bygginganna sem menningarleg verðmæti.8 Áhrifa Sigurðar gætir þannig með
tilliti til þeirra gilda sem Forngripasafnið, og síðar Þjóðminjasafn Íslands, hafa starfað
eftir á sviði arkitektúrs alla tuttugustu öldina. Gera má því skóna að hér sé komin skýring
á því hvers vegna varðveislustarfsemi Þjóðminjasafns Íslands á sviði arkitektúrs hefur
lagt meiri áherslu á torfhús sem sýna með einhverjum hætti merki um „gullöldina“, en
hús á borð við kotbýli og útihús.
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Þátttaka á efri árum

Hefur búseta í sveit eða bæ áhrif ?
Sólveig Ása Árnadóttir
Elín Díanna Gunnarsdóttir

Þátttaka (participation), eins og hugtakið er notað í þessari grein, hefur verið skilgreind
sem „félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi“ og lýsir hún samspili einstaklings og
þeirra aðstæðna sem hann býr við (World Health Organization [WHO], 2001). Þátttaka
er lykilhugtak innan öldrunarfræða vegna tengsla hennar við færni, heilsu og vellíðan
fólks á öllum aldri (Whiteneck, 2006).
Á síðustu árum hafa niðurstöður erlendra rannsókna sýnt að þátttaka eldra fólks,
sem býr í heimahúsum, byggir á margvíslegum þáttum. Sumir þessara þátta geta verið
áhættuþættir fyrir takmarkaðri þátttöku á meðan aðrir eru hvetjandi. Sem dæmi má nefna
að á efri árum hefur hærri aldur almennt neikvæð áhrif á þátttöku en betri hreyfifærni
hefur jákvæð áhrif á hana (Anaby o.fl., 2009; Desrosiers o.fl, 2009a; Levasseur, Desrosiers
og St-Cyr Tribble, 2008). Í umhverfinu má síðan finna fjölmarga þætti sem ýmist hvetja
eða letja til þátttöku (Keysor o.fl., 2009; Levasseur o.fl., 2008).
Einn þeirra umhverfisþátta sem getur skipt miklu máli í lífi eldri einstaklinga er
búseta í sveit eða bæ (dreifbýli eða þéttbýli). Þrátt fyrir það vitum við lítið um tengsl
þessa mikilvæga umhverfisþáttar við þátttöku þegar fólk er komið á efri ár. Algengt er
að rannsakendur beini sjónum sínum að þeim sem búa í þéttbýli þar sem flestir aldraðir
búa og auðveldara aðgengi er að þátttakendum þar en í dreifðri byggðum. Í sveitum
er hinsvegar algengt að hlutfallslega margir íbúanna séu komnir á efri ár. Þar kemur
til brottflutningur yngra fólks (outmigration) á meðan þeir sem komnir eru á efri ár vilja
eldast í heimahögum (aging in place) (Peters, Gupta, Stoller og Mueller, 2008).
Búsesta í sveit getur falið í sér ýmsa þætti sem takmarka þátttöku eldra fólks. Þar
má nefna dreifðari byggð, minni menntun, lægri tekjur, minna framboð á ýmiskonar
þjónustu, litlar eða engar almenningssamgöngur, strembnara landslag og risjóttari
veðráttu (Centers for Disease Control, 1998; Fogelholm o.fl., 2006; Higgs, 1999; Peters
o.fl., 2008; Pullen, Walker og Fiandt, 2001). Í sveitum má þó vissulega finna þætti sem
geta hvatt til þátttöku. Sem dæmi ná nefna margbreitta möguleika til útivistar sem getur
hvatt íbúana til þátttöku í virkri tómstundaiðju. Í bandarískri yfirlitsgrein um líf eldri
bænda er meðal annars bent á mikilvægt framlag þessa hóps til efnahagslegs, félagslegs
og menningarlegs auðs í dreifðari byggðum (Cole og Donovan, 2008). Þar kemur
einnig fram að margir bændur taki virkan þátt í atvinnulífinu langt framyfir opinberan
eftirlaunaaldur. Þá bentu niðurstöður rannsóknar á eldri Íslendingum til meiri vitrænnar
færni meðal þeirra sem bjuggu í sveit miðað við þá sem bjuggu í sjávarþorpi (Jón Snædal,
Grétar Guðmundsson, Jón Eyjólfur Jónsson og Þuríður J. Jónsdóttir, 1997).
Þótt búseta í sveit eða bæ sé dæmi um gildishlaðinn umhverfisþátt, sem getur haft
mikil áhrif á þátttöku eldra fólks, þá er lítið til af íslenskum rannsóknum um þetta efni.
Markmið þessarar rannsóknar var því að afla upplýsinga um þátttöku eldri borgara í
ýmsum einstaklingsbundnum og félagslegum athöfnum og að rýna sérstaklega í tengsl
þátttöku við búsetu í sveit eða bæ.
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Aðferð
Rannsóknarsnið og rannsóknarsvæði
Þetta verkefni var hluti af lýðgrundaðri þversniðsrannsókn á eldri Íslendingum sem
búsettir voru í heimahúsum (Sólveig Ása Árnadóttir, 2010). Rannsóknin fór fram árið
2004 og voru þátttakendur valdir með slembiúrtöku úr þjóðskrá yfir íbúa eins bæjarfélags
og tveggja samliggjandi sveitarfélaga á Norðausturlandi. Íbúafjöldi bæjarfélagsins var
um það bil 16500 og 12% þeirra höfðu náð 65 ára aldri. Í þessum elsta hópi bæjarbúa
voru 56% konur og 88% bjuggu heima. Innan við 200 m voru að jafnaði á milli húsa
og íbúar svæðisins byggðu afkomu sína ekki á landbúnaði. Samanlagður íbúafjöldi
sveitafélaganna tveggja var 1000, 18% íbúa höfðu náð 65 ára aldri og af þeim voru 44%
konur. Þar sem ekkert öldrunarheimili var í þessum sveitafélögum þá bjuggu allir heima.
Flestir bjuggu á bóndabæjum og meiri hluti íbúa lifði á landbúnaði.
Þátttakendur
Íbúar þessara svæða töldust hæfir til þátttöku í rannsókninni ef þeir: a) höfðu náð 65
ára aldri, b) bjuggu heima (ekki á öldrunarheimili) og c) gátu tjáð sig í síma og ákveðið
tíma fyrir fund með rannsakendum. Í fyrstu voru 250 einstaklingar valdir úr þjóðskrá
samkvæmt þátttökuskilyrðum a og b. Við sendum þeim kynningarbréf um rannsóknina
og hringdum nokkrum dögum síðar til að staðfesta að allir í hópnum uppfylltu
þátttökuskilyrði b og c og biðja þá sem það gerðu að taka þátt í rannsókninni. Fjórtán
af 250 uppfylltu ekki skilyrði til þátttöku: sjö voru nýlega fluttir inn á öldrunarheimili,
fimm gátu ekki tjáð sig í síma (samkvæmt upplýsingum frá umönnunaraðila) og ekki
reyndist mögulegt að ná í tvo. Af þeim 236 sem uppfylltu þátttökuskilyrði samþykktu
186 að taka þátt (79%). Samkvæmt t-prófi og kí-kvaðrat prófi þá var ekki marktækur
munur á þátttakendum og þeim sem ekki vildu taka þátt hvað varðar aldur (p = 0,26),
kyn (p = 0,99) eða búsetu (p = 0,74).
Breytur
Þátttaka
Þátttaka var skilgreind sem félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi (WHO, 2001) og
metin með fötlunarhluta staðlaða matstækisins Efri árin: mat á færni og fötlun (LateLife Function and Disability Instrument: Disability Component = LLFDI-D) (Jette, Haley og
Kooyoomjian, 2002; Jette o.fl., 2002). Um er að ræða sjálfsmat þátttakanda á þátttöku og
takmörkunum á þátttöku í 16 mismunandi athöfnum úr daglegu lífi (sjá töflu 1).
LLFDI-D byggir á 16 atriðum sem endurspegla athafnir sem einstaklingur tekst á við
í sínu daglega umhverfi með það að markmiði (beint eða óbeint) að sinna félagslegum
hlutverkum sínum (Jette o.fl., 2002). Atriðin spanna breitt svið miserfiðra athafna þannig
að hætta á gólf- og rjáfuráhrifum er lítil (Jette, Haley og Kooyoomjian, 2003). Hverju
atriði tengist spurning sem skiptist í tvennt. Fyrst er spurt „hversu oft“ þátttakandinn
gerir tiltekna athöfn (þátttaka) og síðan „hversu takmörkuð“ honum/henni finnst geta
sín til að gera athöfnina (takmarkanir á þátttöku). Þegar þátttakendur svara spurningum
um takmarkanir á þátttöku fá þeir leiðbeiningar um að hugsa jafnt til persónulegra þátta
(heilsufars, andlegrar eða líkamlegrar orku, of mikillar áreynslu) sem og umhverfisþátta
(samgangna, aðgengis, félags- og fjárhagslegra aðstæðna).
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Tafla 1. Spurningar úr fötlunarhluta staðlaða matstækisins Late-Life Function and
Disability Instrument (LLFDI-D)
Þátttaka: "Hversu oft...? "
Takmarkanir á þátttöku: "Hversu takmörkuð finnst þér geta þín til að...? "
1. hefurðu (hafa) samband við aðra með bréfaskriftum, tölvupósti eða í síma.
2. heimsækirðu (heimsækja) vini og ættingja.
3. annast þú (annast) um aðra eða aðstoðar (aðstoða) þá.
4. sérðu (sjá) um heimilisstörf og aðra innivinnu.
5. vinnurðu (vinna) sjálfboðavinnu utan heimilis.
6. tekurðu (taka) þátt í virku tómstundastarfi.
7. sérðu (sjá) um fjármál og rekstur á heimilinu.
8. hugsarðu (hugsa) sjálf (ur) um heilsu þína.
9. ferðast þú (ferðast) út úr bænum eða sveitafélaginu og gistir a.m.k. eina nótt.
10. tekurðu (taka) þátt í reglubundinni líkamsrækt.
11. býðurðu (bjóða) fólki heim í mat, kaffi eða aðra skemmtun.
12. ferðu (fara) með öðrum út á meðal fólks eins og á veitingahús eða í bíó.
13. sérðu (sjá) sjálf/-ur um persónulega umhirðu.
14. tekurðu (taka) þátt í skipulögðu félagsstarfi.
15. sinnirðu (sinna) erindum innanbæjar/-sveitar.
16. útbýrðu (útbúa) mat fyrir sjálfa/-n þig.

Svörin við hverri spurningu á LLFDI-D gefa stig á raðkvarða frá einum upp í fimm.
Stigin fyrir svörin 16 eru síðan lögð saman annarsvegar fyrir þátttöku og hinsvegar
fyrir takmarkanir á þátttöku. Útkoman getur verið frá 16 upp í 80 fyrir sitt hvora
þátttökuvíddina. Þessum hráskorum er síðan breytt í mælitölur (measures) með því að
nota sérstaka umbreytitöflu (conversion tables) sem byggir á Rasch greiningu. Mælitölurnar
eru á jafnbilakvarða sem nær frá núll upp í 100 (Jette o.fl., 2002). Fleiri stig tákna tíðari
þátttöku eða minni takmarkanir á þátttöku. Rannsóknir benda til ágætis réttmætis
og áreiðanleika LLFDI-D þegar matstækið er notað fyrir eldra fólk sem býr heima.
Áreiðanleiki endurtekinna mælinga er ICC = 0,68 fyrir þátttöku og ICC = 0,82 fyrir
takmarkanir á þátttöku (Jette o.fl., 2002). Upplýsingar um réttmæti LLFDI-D koma
úr rannsóknum þar sem þátttaka og takmarkanir á þátttöku höfðu sterk tengsl við
Physical Functioning hlutann úr Short Form 36-item Health Survey (SF-36) og London Handicap
Scale. ) (Jette, Haley og Kooyoomjian, 2002; Dubuc, Haley, Ni, Kooyoomjian og Jette,
2004). Tvær beinar mælingar á líkamlegri getu (Short Physical Performance Battery og 400
m göngupróf) höfðu hinsvegar einungis veik tengsl við takmarkanir á þátttöku og engin
tengsl við þátttöku (Sayers o.fl., 2004).
LLFDI matstækið er bandarískt að uppruna, byggt á hugmyndafræði Nagi (Nagi, 1965,
1991) og þróað fyrir faraldsfræðilegar rannsóknir á eldra fólki sem býr í heimahúsum
(Jette o.fl., 2002). LLFDI var þýtt yfir á íslensku fyrir þessa rannsókn með leyfi frá
höfundum. Vinnulag við þýðingar- og bakþýðingarferli og forprófanir var samkvæmt
leiðbeiningum frá Behling og Law (2000). Matstækið var forprófað á fjórum eldri
einstaklingum og leiddi sú forprófun hvorki til breytinga á orðalagi spurninganna
né á leiðbeiningum um fyrirlögn. Þessa íslensku útgáfu af LLFDI (Efri árin: Mat á
færni og fötlun), upprunalega útgáfu á ensku og handbók um notkun matstækisins á
ensku má nálgast á vefsíðunni: http://stefania.unak.is/stefania/moja-starfsmadur.
asp?starfsm=Sáá
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Aðrar breytur
Óháðar breytur voru valdar með möguleg tengsl við þátttöku í huga. Þessar breytur voru
metnar með þremur stöðluðum matstækjum, sem víða eru notuð í öldrunarþjónustu og
-rannsóknum, sem og með ýmsum spurningum um persónulega og félaglega hagi.
Stöðluðu matstækin voru lögð fyrir samkvæmt settum reglum fyrir hvert og eitt
þeirra. Þunglyndismat fyrir aldraða (Geriatric Depression Scale) gefur stig frá núll til 30 og
fleiri stig endurspegla fleiri þunglyndiseinkenni (Margrét Valdimarsdóttir , Jón Eyjólfur
Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2000; Yesavage o.fl, 1983). Próf á
vitrænni getu (Mini-Mental State Examination) veitir stig frá núll til 30 og fleiri stig tákna
meiri vitræna færni (Folstein, Folstein og McHugh, 1975; Kristinn Tómasson, 1986).
Tímamælt upp og gakk próf (Timed Up og Go test) er mat á grunnhreyfifærni þar sem að
skemmri tími í sekúndum gefur vísbendingar um betri hreyfifærni og sjálfsbjargargetu
(Podsiadlo og Richardson, 1991).
Upplýsingar um aldur, kyn og búsetu voru skráðar samkvæmt þjóðskrá. Þátttakendur
staðfestu þær í viðtalinu og svöruðu spurningum um skólagöngu, sambúðarform og
hvort þeir væru í launavinnu.
Framkvæmd
Rannsóknaráætlunin fékk samþykki Vísindasiðanefndar (04-037-S1) og tilkynning
var send til Persónuverndar (S1948/2004). Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst
samþykki áður en gagnaöflun hófst. Þrír starfsmenn rannsóknarinnar fengu þjálfun í
samhæfðri fyrirlögn spurningalista og staðlaðra matstækja. Þeir hittu þátttakendur í júní
til september 2004 og lögðu fyrir þá spurningar og mátu hreyfifærni og vitræna getu. Til
að draga úr áhrifum skertrar heyrnar á viðtalið þá gátu þátttakendur lesið spurningarnar
og svarmöguleikana af blaði með stækkuðu letri um leið og viðtalið var tekið. Öllum
gögnum var safnað í einni heimsókn sem tók eina til þrjár klukkustundir.
Úrvinnsla gagna
Til að lýsa þátttakendum og umhverfi þeirra var meðaltal (M), staðalfrávik (sf) og spönn
reiknuð út fyrir samfelldar breytur. Fjöldi og hlutfall (%) var notað til að lýsa útkomu
á flokkunarbreytum. Til að skoða hvort munur væri á þessum breytum eftir búsetu
þátttakenda í sveit eða bæ var notað t-próf fyrir samfelldar breytur, Mann-Whitney U
fyrir raðbreytur og kí-kvaðratspróf á tvíkostabreytur.
Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að greina gögn sem tengdust þátttöku en
þar sem takmarkanir á þátttöku uppfylltu ekki forsendur um normaldreifingu þá var
þeirri breytu umbreytt í tvíkosta breytu og lógistísk aðhvarfsgreining notuð í þeim
hluta tölfræðiúrvinnslunnar. Tvískiptingin miðaði við 83 sem var miðgildi breytunnar:
0 = meiri takmarkanir á þátttöku (0-82) og 1 = minni takmarkanir á þátttöku (83100). Einföld aðhvarfsgreining var notuð til að skoða sambandið á milli þátttöku og
einstakra óháðra breyta í rannsókninni. Til að ná markmiðum rannsóknarinnar var
fjölbreytuaðhvarfsgreining notuð til að skoða sambandið á milli þátttöku og búsetu
að teknu tilliti til: aldurs, kyns, skólagöngu, sambúðarforms, stöðu á vinnumarkaði,
þunglyndiseinkenna, vitrænnar færni og hreyfifærni.
Í öllum samanburði var miðað við marktektarstuðulinn p < 0,05. Tölfræðiútreikningar
voru unnir í Stata 10,1 (Stata Corp LP, 4905 Lakeway Dr, College Station, TX 77845) og
SPSS 17,0 (SPSS Inc, 233 S Wacker Dr., Chicago, IL60606).
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Niðurstöður
Lýsing á þátttakendum
Þátttakendurnir 186 voru á aldrinum 65 til 88 ára og höfðu 72 (39%) þeirra náð 75
ára aldri í það minnsta. Þar sem þriðjungur þátttakenda bjó í dreifbýli var hlutfall karla
óvenju hátt í heildina eða 52%. Á samfelldum kvarða fyrir þátttöku voru stigin á bilinu
33 til 67 (M = 48 og sf = 5,5) og fyrir takmarkanir á þátttöku voru þau á bilinu 42 til
100 (M = 79 og sf = 15,8). Meirihluti þátttakenda (58%) flokkaðist hóp með verulegar
takmarkanir á þátttöku (heildarstig undir 83). Í töflu 2 má sjá frekari upplýsingar um
þátttakendur og samanburð á þeim eftir búsetu í sveit eða bæ. Marktækur munur reyndist
á hópunum þannig að þeir sem bjuggu í sveit höfðu að baki færri ár í formlegu námi,
bjuggu síður einir, höfðu fleiri þunglyndiseinkenni og voru með slakari hreyfifærni en
þeir sem bjuggu í þéttbýli. Þeir fengu einnig færri stig fyrir þátttöku (t(182) = 4,37, p <
0,001) og lýstu meiri takmörkunum á þátttöku sinni en þéttbýlisbúar (c2(1, N = 184) =
20,8, p < 0,001).
Tafla 2. Lýsing á þátttakendum

Heild

Þéttbýli
n = 118

Dreifbýli
n = 68

p

Skólaganga, ár, M (sf) [spönn]

7,5 (3,3)[0-20]

8,2 (3,6)

6,3 (2,2)

Býr ein(n), n (%)

45 (24%)

35 (30%)

10 (15%)

0,022

Í launavinnu, n (%)

33 (18%)

23 (20%)

10 (15%)

0,411

Þunglyndiseinkenni (GDS) [spönn]

7 (4,3)[1-20]

5,6 (3,8)

8 (4,6)

Vitræn færni (MMSE) [spönn]

27 (2,5)[16-30]

27 (2,5)

27 (2,7)

0,732

Hreyfifærni, sek (TUG) [spönn]

11 (3,6)[5-24]

9,9 (3,4)

12 (3,4)

<0,001

<0,001

<0,001

Þátttaka
Einföld línuleg aðhvarfsgreining sýndi að meiri þáttaka tengdist marktækt búsetu í
bæ, lægri aldri, lengri skólagöngu, færri þunglyndiseinkennum, meiri vitrænni færni og
betri hreyfifærni (sjá töflu 3). Fjölbreytu aðhvarfsgreining sýndi að samband búsetu og
þátttöku reyndist enn vera til staðar eftir að tekið var tillit til ýmissa bakgrunnsþátta eins
og sjá má í töflu 3. Í ljós kom að auk þess sem meiri þátttaka tengdist því að búa í bæ,
reyndist hún meiri hjá konum, þeim sem voru yngri, höfðu færri þunglyndiseinkenni og
meiri vitræna færni. Þetta fjölbreytulíkan skírði 33% af breytileikanum í þátttöku.
Takmarkanir á þátttöku
Einföld lógistísk aðhvarfsgreining sýndi að líkurnar á takmörkunum á þátttöku
minnkuðu marktækt með búsetu í bæ, launavinnu, færri einkennum þunglyndis og betri
hreyfifærni (sjá töflu 3). Þegar tekið var tillit til allra bakgrunnsbreyta, sem sjá má í töflu
3, sýndi lógistísk fjölbreytuaðhvarfsgreining að enn voru marktækt meiri líkur á því að
eldri bæjarbúar upplifðu síður takmarkanir á þátttöku en þeir sem bjuggu í sveit. Að auki
hafði takmörkuð þátttaka marktækt samband við þunglyndiseinkenni og hreyfifærni.
Minni takmarkanir á þátttöku tengdust færri þunglyndiseinkennum og meiri hreyfifærni.
Fjölbreytulíkanið skýrði 32% af takmörkunum á þátttöku.
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Tafla 3. Samband búsetu og annarra óháðra breyta við þátttöku (línuleg
aðhvarfsgreining) og takmarkanir á þátttöku (lógistísk aðhvarfsgreining)
Þátttaka
Einföld línuleg
aðhvarfsgreining
Búseta (dreifbýli=0,þéttbýli=1)

Takmarkanir á þátttöku (meiri=0, minni=1)

Línuleg
fjölbreytuaðhvarfsgreining

Einföld lógistísk
aðhvarfsgreining

Lógistísk
fjölbreytuaðhvarfsgreining

β

p

β

p

OR

p

OR

p

3,51

<0,001

2,23

0,006

4,83

<0,001

2,59

0,046
0,93

Kyn (kvk=0, kk=1)

-0,96

0,24

-1,82

0,009

1,6

0,12

1,04

Aldur, ár

-0,29

<0,001

-0,19

0,002

0,96

0,91

1

1

0,36

0,003

0,12

0,28

1,04

0,33

0,94

0,32

Skólaganga, ár
Býr ein(n)(nei=0, já=1)

-0,63

0,5

-0,61

0,46

1,12

0,77

0,88

0,78

Í launavinnu (nei=0, já=1)

0,37

0,72

0,62

0,47

2,18

0,046

2,74

0,063

Þunglyndiseinkenni (GDS)

<0,001

-0,52

<0,001

-0,25

0,01

0,71

<0,001

0,76

Vitræn færni (MMSE)

0,74

<0,001

0,36

0,02

1,1

0,14

0,91

0,28

Hreyfifærni, sek (TUG)

-0,62

<0,001

-0,2

0,1

0,66

<0,001

0,72

0,002

2

R = 0,37

2

pseudo R = 0,32

Umræður
Þessi rannsókn varpar nýju ljósi á þátttöku eldri Íslendinga í ýmsum einstaklingsbundnum
og félagslegum athöfnum. Helstu niðurstöðurnar voru þær að þótt tillit væri tekið til
nokkurra einstaklings- og umhverfisþátta þá héldust marktæk tengsl á milli búsetu og
þeirra tveggja þátttökuvídda sem voru mældar. Þessi tengsl voru eldra fólki úr sveit í
óhag bæði hvað varðaði þátttöku og takmarkanir á þátttöku.
Sambandið milli búsetu og þátttöku kom skýrt fram jafnt í einfaldri aðhvarfsgreiningu
sem og þegar tekið var tillit til áhrifa annarra breyta í rannsókninni. Styrkur þessa
sambands samræmist þó ekki niðurstöðum kanadískrar rannsóknar á eldra fólki búsettu
í stórborg, bæ og sveit (Therrien og Desrosiers, 2009). Þar reyndist þátttaka vera óháð
búsetu þrátt fyrir verulegan mun á umhverfi þátttakenda. Þær fjölmörgu rannsóknir
sem sýnt hafa fram á mikilvægi margbreytilegra umhverfisþátta fyrir þátttöku renna
hinsvegar óbeint stoðum undir niðurstöður rannsóknarinnar (Gray, Hollingsworth,
Stark og Morgan, 2006; Keysor o.fl., 2009; Reed, 2008; Wang, Badley og Gignac, 2006;
Whiteneck og Dijkers, 2009). Búseta felur í sér undirþætti (Cole og Donovan, 2008)
sem niðurstöður þessarar rannsóknar kalla á að greindir verði nánar. Hvað veldur því
eldra fólk í sveit tekur síður þátt í ýmsum einstaklingsbundum og félagslegum athöfnum
og afhverju verða frekar hindranir í veginum að þátttöku? Vissulega kom í ljós að eldri
einstaklingar úr sveit höfðu að jafnaði fleiri þunglyndiseinkenni, minni hreyfifærni
og minni menntun en bæjarbúar. Allt eru þetta þættir sem einnig tengdust neikvæðri
útkomu á þátttökubreytunum í einfaldri aðhvarfsgreiningu. Í fjölbreytugreininingunni
var hinsvegar tekið tillit til þessara breyta þannig að leita þarf skýringa annars staðar.
Þátttakendurnir í rannsókninni lýstu minni takmörkunum á þátttöku í samanburði
við bandaríska jafnaldra þeirra sem voru með færniskerðingar á mismunandi stigum
(Keysor o.fl., 2009). Hinsvegar var þátttakan meiri í bandaríska hópnum en þeim íslenska.
Þetta bil á milli þátttöku og takmarkana á þátttöku, sem kom fram í rannsókninni okkar,
bendir til þess að minni þátttaka sé ekki bundin því að einstaklingarnir upplifi hindranir
í veginum. Þótt geta (capacity) og tækifæri (opportunity) ýti undir þátttöku þá ræður viljinn
(will) miklu (Nordenfelt, 2003). Þannig getur lítil þátttaka, þrátt fyrir fáar hindranir, bent
til þess að eldra fólk geti aukið þátttöku ef nauðsyn eða löngun krefur. Þessi munur
á þátttöku og takmörkunum á þátttöku sýnir mismunandi þýðingu þessara tveggja
þátttökuvídda. Jafnframt undirstrikar munurinn mikilvægi þess að meta fleiri en eina
vídd til að skilja hvað liggur að baki þátttöku eldra fólks (Jette o.fl., 2002; Keysor o.fl.,
2009; Nordenfelt, 2003; Whiteneck og Dijkers, 2009).
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Fjölbreytuaðhvarfsgreining leiddi í ljós að báðar þátttökubreyturnar tengdust
marktækt búsetu, þunglyndi og hreyfifærni. Aldur, skólaganga og vitræn færni tengdust
einungis þátttöku en launavinna tengdist takmörkunum á þátttöku. Þessar niðurstöður
styðja enn frekar það að þátttaka og takmarkanir á þátttöku eru ekki tvær hliðar á sömu
mynt heldur tvær mismunandi víddir. LLFDI-D er því matstæki sem nemur þessar tvær
þátttökuvíddir sem skarast einungis upp að vissu marki. Mynd 1 sýnir hvað sameinar
þessar tvær þátttökuvíddir og hvað skilur þær að.

Þátttaka
Aldur
Skólaganga
Vitræn færni

Takmarkanir á þátttöku
Búseta
Þunglyndiseinkenni
Hreyfifærni

Launavinna

Mynd 1. Skýringarmynd sem sýnir búsetu og aðrar breytur sem höfðu marktæk
tengsl við þátttöku og/eða takmarkanir á þátttöku. Þessar niðurstöður byggja á
fjölbreytuaðhvarfsgreiningu þar sem tekið var tillit til áhrifa allra óháðra breyta í
gagnasafninu.

Meðal takmarkana rannsóknarinnar má nefna að þátttakendur komu frá afmörkuðum
landsvæðum og því ekki hægt að fullyrða að sömu niðurstöður fengjust fyrir landið
allt. Skilgreiningin, sem notuð var á þátttöku, á rætur sínar að rekja til Alþjóðlegs
flokkunarkerfis á færni og fötlun (ICF) (WHO, 2001) en matstækið LLFDI-D byggir
á hugmyndafræði Nagi (Jette o.fl., 2002). Þrátt fyrir þessa annmarka hefur LLFDI-D
reynst vel við að meta þátttöku samkvæmt skilgreiningu ICF (Jette, Haley og
Kooyoomjian, 2003) og til að meta þær tvær mismunandi þátttökuvíddir sem voru í
brennidepli í þessari rannsókn (Keysor o.fl., 2009). Því má segja að þegar kemur að
skilgreiningu á þátttöku þá sé mikið samræmi á milli hugmyndafræði ICF og Nagi þrátt
fyrir mismunandi orðalag (Freedman, 2009; Jette, 2009). Að lokum, þá minnkuðu gæði
kvarðans, sem mældi takmarkanir á þátttöku, þegar honum var breytt í tvíkosta breytu.
Þótt ekki sé hægt að fullyrða um orsakasambönd í þessari þversniðsrannsókn þá er
mikilvægt að gefa nokkrum þátttum sérstakan gaum með mögulegar forvarnir og íhlutun
í huga. Í fysta lagi eru það orsakir og afleiðingar minni þátttöku og meiri takmarkana
á þátttöku hjá eldra fólki í sveitum. Komast þarf að því hvort þar liggji að baki þættir
sem mögulegt er að bæta úr eins og framboð á þjónustu, aðgengi og samgöngur. Þá eru
það sterk tengsl þunglyndiseinkenna og hreyfifærni við minni þátttöku en slíkt hefur
komið fram í fleiri rannsóknum (Desrosiers o.fl., 2009b; Wilkie, Peat, Thomas og Croft,
2006, 2007). Mögulegt er að bæta úr og jafnvel koma í veg fyrir þunglyndi og ýmsar
hreyfiskerðingar. Ef ekkert er að gert geta þessir þættir þó leitt til mikilla skerðinga á
lífsgæðum og þátttöku (Blake, Mo, Malik og Thomas, 2009).
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Mikilvægt er að þeir sem vinna að bættum hag eldra fólks, í sveit og bæ, horfi til
margbreytilegra vídda þátttöku og þekki helstu persónu- og umhverfisþætti sem tengjast
þeim. Frekari rannsókna er þörf á þessu sviði þar sem markmiðið er að finna leiðir til að
hafa jákvæð áhrif á og efla þátttöku allra þeirra sem komnir eru á efri ár.
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Stefanía Júlíusdóttir

Í kjölfar kristnitökunnar árið 1000 barst ritlistinn til Íslands og frá miðöldum þróaðist
í landinu framleiðsla handgerðra bóka, bæði frumsaminna og afritanir verka (Sjöfn
Kristjánsdóttir, munnleg heimild 3.11. 2008; Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía
Júlíusdóttir, 2009); ritmenning meðal almennings á Íslandi nær því aftur til miðalda.
Jafnframt voru haldnar kvöldvökur yfir vetrarmánuðina þar sem frásagnir og upplestur
fór fram (Magnús Gíslason, 1977), og ætla má að á þeim hafi handgerðar bækur verið
lesnar (Theódór Friðriksson, 1941). Prentlist barst hingað til lands um 1530 og á
svipuðum tíma er vitað um prentun bóka á íslensku erlendis (Ingi Rúnar Eðvarðsson,
1994; Jóh. Gunnar Ólafsson, 1971). Fram á 19. öld var mest af því sem prentað var hér á
landi guðsorðabækur, og kirkjan einaokaði útgáfu þeirra (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1994).
Eign almennings hér á landi á útgáfuritum miðaðist því mestmegnis við guðsorðabækur
, enda var það embættisskylda presta samkvæmt Húsagatilskipum Harboes biskups að
sjá til þess að almenningur ætti og læsi slík rit (Bjarni Bjarnason, 1969; Jóh. Gunnar
Ólafsson, 1971).
Í Evrópu voru snemma stofnuð söfn lesefnis ætluð almenningi eða tilteknum hluta
hans og á 18. öld voru stofnuð þar leigubókasöfn og félagsbókasöfn. Á Íslandi átti sér
stað svipuð þróun þar voru fyrstu félögin um söfn lesefnis stofnuð á 18. öld og eina
leigubókasafnið sem höfundi er kunnugt um á Íslandi var starfrækt á 19. öld (Ásgerður
Kjartansdóttir og Þóra Óskarsdóttir, 1995; Dreimane, 2009; Gates, 1968; Grímur M.
Helgason, 1988; Mäkinen, 2009a; Möldre og Reimo, 2009; Torstensson, 2009b).
Helsta viðfangsefni þessar greinar er þróun safna lesefnis fyrir almenning hér á
landi borið saman við þróun þeirra í nágrannalöndunum. Tilraun er gerð til þess að
rekja afdrif safnanna fam á 21. öld. Að mestu verður notast við útgefnar heimildir, en
einnig niðurstöður tveggja kannana sem höfundur gerði árin 1989 og 2001 (Stefanía
Júlíusdóttir, 1994, 2007). Efninu er skipt í fimm hluta: Félagsbókasöfn fyrir almenning
eða hluta hans, Stofnun, markmið og starfsemi lestrarfélaga, Leigubókasöfn, Afdrif
safnkosts félagsbókasafna og Samantekt.
Margir hafa fjallað um þróun lestrarfélaga hér á landi, jafnt einstakra félaga (t.d.
Lilja Harðardóttir, 1997), sem og þróun á tilteknu landsvæði eða félaga af tiltekinni
gerð (t.d. Bjarni Bjarnason, 1969; Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 1997a; 2005) og um
þróunina hér á landi í heild (t.d. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 1997b; Jón Jónsson,
2003). Í skrifum þeirra hefur aðeins lítillega verið vikið að viðfangsefni þessarar greinar:
þróuninni í nágrannalöndunum og afdrifum íslensku safnanna á síðari tímum.

Félagsbókasöfn fyrir almenning eða hluta hans
Í félagsbókasöfnum var annars konar lesefni en guðsorðabækur, uppskriftir af rímum og
fornsögum á boðstólum og stofnun þeirra hefur jafnt á Íslandi sem í nágrannalöndunum
verið álitin afsprengi Upplýsingarinnar, þjóðernisvakningar og baráttu fyrir sjálfstæði í
þeim löndum sem þá réðu sér ekki sjálf (Ásgerður Kjartansdóttir og Þóra Óskarsdóttir,
1995; Jón Jónsson, 2003; Kristín H. Pétursdóttir, Sigurgeir Sigurðsson, Elfa-Björk
Gunnarsdóttir, Ölvir Karlsson og Sigrún Magnúsdóttir, 1983; Torstensson, 2009b).
Samkvæmt Gates þróuðust tvær tegundir af söfnum lesefnis fyrir almenning eða
hluta hans. Annars vegar leigubókasöfn (circulating eða lending libraries) sem starfrækt
voru til að afla eigendum tekna og hins vegar félagsleg söfn, starfrækt til að tryggja
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almenningi eða tilteknum hópi aðgang að lesefni án hagnaðar af starfseminni. Af síðari
gerðinni voru tvær tegundir, annars vegar eignarsöfn (proprietary eða joint stock libraries)
sem einungis hluthafar áttu rétt á að nota söfnin; og hins vegar áskriftarfélög sem
byggðu starfsemi sína á árlegum áskriftargjöldum og/eða annars konar framlögum til
rekstursins. Allir sem greiddu tilskilin gjöld áttu rétt á að nota þau (Gates, 1968).
Hér á landi mynduðust tvenns konar lestrarfélög sem fjármögnuð voru með áskriftum,
ýmis konar fjáröflunarstarfsemi og annars konar framlögum: annars vegar þau sem
mynduðu félagsbókasöfn í eigu félagsmanna, og hins vegar þau sem seldu bækur að lestri
loknum til að afla fjár til kaupa á nýju lesefni; og vitað er um eitt leigubókasafn. Einnig
var til í dæminu að menn tækju sig saman og keyptu bækur til sameiginlegra nota án þess
að um stofnun lestrarfélags væri að ræða (Ari Ívarsson, 2003; Bjarni Bjarnason,1969;
Grímur M. Helgason, 1988; Jóh. Gunnar Ólafsson, 1964b; Lilja Harðardóttir, 1997).
Í fyrstu gátu utanfélagsmenn ekki fengið bækur lánaðar en hjá sumum lestrarfélögum
var þessu ákvæði breytt á þann veg að þeir gátu fengið bækur lánaðar gegn greiðslu
leigugjalds (t.d. Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 1991). Ef lestrarfélagið varð rekstrarlega
og þjónustulega séð hluti af almenningsbókasafnakerfi landsins og sveitarfélagið
fjármagnaði reksturinn áttu allir íbúar þess kost á að fá lánaðar bækur.

Stofnun, markmið og starfsemi lestrarfélaga
Á 19. öld bárust til landsins fjölþjóðlegar hugmyndastefnur, sem áhrif höfðu á stofnun
margs konar framfarafélaga, jafnt hérlendis sem erlendis (Ingi Sigurðsson, 2003).
Dæmi um slík félög voru lestrarfélög, bindindisfélög, verslunarfélög, ungmennafélög,
jarðabótafélög og kvenfélög. Einnig voru lestrarfélög stofnuð á vegum annarra félaga
(Ingi Sigurðsson og Lýður Guttormsson, 2003; Eiríkur Sigurðsson, e.d.). Lestrarfélög
voru stofnuð í því skyni að efla lestraráhuga, bæta menntunarstig félagsmanna, stuðla
að auknu framboði lesefnis, einkum fræðandi lesefnis og til þess að bjóða upp á aðstöðu
til sjálfsmenntunar (Ari Ívarsson, 2002; Bjarni Bjarnason, 1969; Björn Halldórsson,
1995; Eiríkur Sigurðsson, e.d.; Gates, 1968; Guðmundur Finnbogason, 1903; Jóhannes
Guðmundarson, 1868; Jóhannes Sigfinnsson, 1959; Jón Jónsson, 2003; Kristín Sólveig
Bjarnadóttir, 1991; Torfi Guðbrandsson, 1981). Hér á landi var aðgangur almennings
að lestrarfélagi eða bókasafni misjafn. Jón Jónsson (2003) telur að fram undir 1890
hafi meirihluti landsmanna ekki haft aðgang að slíkum söfnum, sem er sambærilegt við
þróunina í Svíþjóð þar sem mörg sveitafélög voru án almenningsbókassafna í upphafi 20.
aldar, þó að í um helmingi sænskra sókna væru sóknarbókasöfn (Torstensson, 2009a).
Ástæður stofnunar
Í nágrannalöndunum er talið að breytingar, sem hófust í upphafi 19. aldar, þegar
iðnvæðing barst til landbúðnaðarþjóðfélaga ásamt aukinni fólksfjölgun hafi kallað á
aukinn bóklestur almennings (Dyrbye, 2009; Torstensson, 2009a, 2009b). Markmiðið
með stofnun lestrarfélaga var að siðmennta almenning og gera hann hæfari til að takast
á við líf í breytilegu þjóðfélagi þess tíma; því iðnvæðingin kallaði á vinnuafl sem bjó yfir
nýrri tegund af praktískri og nytsamlegri þekkingu. Þetta átti jafnt við um iðnaðar- og
verkafólk (Byberg, 2009; Dyrbye, 2009; Næs, 2009; Torstensson, 2009a, 2009b).
Hér á landi hófust þjóðfélagsbreytingar í líkingu við þær sem iðnvæðingin leiddi af
sér í öðrum löndum Evrópu, svo sem þéttbýlismyndun ekki fyrr en í upphafi 20. aldar.
Þær voru afleiðing framfara við fiskveiðar, þegar íshús og togarar voru tekin í notkun og
vélar settar í fiskibáta (Jón Þ. Þór, 1997; Magnús S. Magnússon, 1993; Stefán Ólafsson
og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Því getur stofnun lestrarfélaga á Íslandi, sem hófst í lok
18. aldar ekki talist afleiðing þeirra breytinga hérlendis. Ástæðurnar hljóta að vera þær að
fólk vildi bæta þjóðfélagið í anda þeirra framfarastefna sem til landsins bárust á þessum
tíma. Lestrarfélögin voru stofnuð í því skyni að efla lestraráhuga, bæta menntunarstig
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félagsmanna, stuðla að auknu framboði lesefnis, einkum fræðandi lesefnis og til þess
að bjóða upp á aðstöðu til sjálfsmenntunar (Ari Ívarsson, 2002; Bjarni Bjarnason,
1969; Björn Halldórsson, 1995; Eiríkur Sigurðsson, e.d.; Gates, 1968; Guðmundur
Finnbogason, 1903; Jóhannes Guðmundarson, 1868; Jóhannes Sigfinnsson, 1959;
Jón Jónsson, 2003; Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 1991; Torfi Guðbrandsson, 1981). Til
merkis um áhuga stofnenda á fræðslu er ákvæði í lögum Lestrarfélags Langdælinga, sem
stofnað var 1846 um að senda félagsmönnum árlega spurningar um áhugaverð efni til
úrlausnar, svo sem verslun, búskap og önnur málefni. Félagsmenn sömdu ritgerðir sem
svör við spurningunum og voru nokkrar þeirra valdar til útgáfu í ársritinu Húnvetningi
sem gefið var út á kostnað Lestrarfélagsins 1857. Til stóð að halda slíkri útgáfu áfram
en af því varð ekki. Á félagsfundi 23. apríl 1863 var ákveðið að nema úr gildi ákvæði
laganna um spurningarnar þar sem sýnt þótti að það drægi úr áhuga manna á félagsaðild,
því ekki treystu allir sér til þess að semja góðar ritgerðir og vildu ekki taka þátt án þess að
geta uppfyllt allar félagsskyldur (Jóhannes Guðmundarson, 1868). Sama sýn á nauðsyn
menntunar og miðlun þekkingar til að vinna að framförum kom fram í grein sem rituð
var af Breiðdælingi:
„... ég held það verði því eina ráðið, að reyna til að hjálpa sér sjálfir og verðr það
helzt með því móti að ganga í félög, sem sé, að hver hreppr gangi í lestrarfélag,
því þó að það sé ekki nægilegt alþýðu til upplýsingar, þá er það samt betra en ekki
neitt og gæti máske orðið til annars meira; í slíkt félag ættu allir að ganga, með
því móti gætu allir átt kost á að lesa þar bækr, sem fáanlegar væru, bæði gamlar
og nýjar; það er líka trúlegt að slík félög örvuðu menntamennina til að gefa út
fróðlegar bækr, sem vér erum svo mjög fátækir af“ (A. Breiðdælingr, 1878, 376).

Stofnendur
Hér á landi voru lestrarfélög til eigin nota stofnuð af fyrirfólki og eitt dæmi er um
stofnun þess á lestrarfélagi fyrir alþýðu. Þau voru einnig stofnu af alþýðu manna eða
félögum á hennar vegum til eigin afnota.
Lestrarfélög stofnuð af fyrirfólki til eigin afnota
Stofnendur fyrstu lestrarfélaganna voru embættismenn staðsettir í valdakjörnum
landsins (Jón Jónsson, 2003; Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 2005) og safnkosturinn
var til eigin afnota. Það átti við um Hið íslenzka bókasafn og lestrarfélag Suðurlands
(1790), Hið Norðlenska bóklestrarfélag (1792) og fleiri félög sem stofnuð voru af
embættismönnum í upphafi 19. aldar (Jón Jónsson, 2003). Þá má nefna Lestrarfélag
Ísafjarðar stofnað 1897 sem dæmi um slíkt félag. Þessi félög urðu öll skammlíf (Jóh.
Gunnar Ólafsson, 1964; Jón Jónsson, 2003). Stofnendur hafa væntanlega átt þess kost
að afla sér lesefnis með auðveldara móti en alþýðufólk án þess að vera í samtökum
um bókakaup. Landsbókasafnið var stofnað í Reykjavík 1818 og tíu árum seinna voru
bækur Hins íslenzka bókasafns og lestrarfélags Suðurlands seldar og andvirði þeirra
látið renna til Landsbókasafnsins (Bjarni Bjarnason, 1969). Möllersku lestrarfélögin
sem stofnuð voru fyrir klerka landsins hafa einnig verið tekin sem dæmi um slík félög.
Stofnun yfirstéttarfólks og rekstur á lestrarfélögum til eigin afnota er sambærileg við það
sem gerðist í nágrannalöndunum.
Þannig tíðkaðist Í Svíþjóð og Finnlandi að yfirstéttarfólk notaði önnur bókasöfn
en almúginn. Í borgum voru sérstök söfn sett á fót fyrir yfirstéttirnar, sem ekki voru til
afnota fyrir almúgafólk. Samkvæmt Torstensson stofnsetti sænska borgarastéttin harla
fáar stofnanir sem einnig voru ætlaðar lágstéttarfólki (Torstensson, 2009a). Sams konar
sögu er að segja frá Finnlandi; þar voru sérstök söfn lesefnis ætluð yfirstétt og önnur
ætluð lágstéttarfólki. Í mörgum borgum og bæjum voru bókasöfn rekin fyrir menntafólk
eða opin því; bókasöfn háskólanna í Turku og Helsinki voru t.d. opin menntafólki meðal
almennings. Athyglisvert dæmi um þessa tvískiptingu var almenningsbókasafnið í Turku
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sem var starfrækt í sömu byggingu í tvennu lagi, annars vegar safn fyrir menntafólk
og hins vegar fyrir almúgann. Þau voru ekki sameinuð að fullu fyr en 1914 (Mäkinen,
2009b). Ennfremur voru í Finnlandi sett á fót svokölluð þorpsbókasöfn, að því að
Makinen (2009a) telur að þýskri fyrirmynd; og í Svíþjóð voru stofnsett sveitabókasöfn
(cottage libraries) í því skyni að draga úr áfengisdrykkju verkamanna (Torstensson, 2009a).
Um slíkt er einnig þekkt dæmi hér á landi (Torfi Guðbrandsson, 1981). Á Íslandi voru
ekki borgir og aðeins sárafá þorp, því gat þróun sambærileg við þá sem að ofan greinir
ekki átt sér stað. Í sömu sveit urðu allir að sameinast um eitt og sama félagið.
Lestrarfélög stofnuð af fyrirfólki til afnota fyrir alþýðu
Eitt bókasafn var stofnað af presthjónunum í Flatey á Breiðafirði með það að markmiði
að veita alþýðufólki á Vesturlandi aðgang að nytsamlegri þekkingu, og áhugaverðu
lesefni, því að kostnaðarlausu (Kristín H. Pétursdóttir o.fl., 1983; Lilja Harðardóttir,
1997), sem er sambærilegt við þróunina í nágrannalöndunum.
Lestrarfélög stofnuð af alþýðufólki til eigin afnota
Fyrsta lestrarfélagið sem alþýðufólk stofnaði til eigin nota var Lestrarfélag Gufdæla
stofnað árið 1843, væntanlega undir áhrifum af stofnun Flateyjar Framfarastofnunar
1833. Í kjölfarið voru slík lestrarfélög stofnuð á vestur, norður, austurlandi og allt til
Vestmannaeyja (Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 1997b).
Þegar litið er til stofnunar safna lesefnis fyrir almenning á Íslandi á 19. öld vekur
þjóðfélagsstaða og menntun stofnenda þeirra athygli. Hún var gerólík því sem almennt
gerðist meðal stofnenda slíkra safna í nágrannalöndunum, þar voru stofnendur
lestrarfélaga fyrir almúgann iðulega trúarlegir og veraldlegir valdhafar, svo sem prestar,
biskupar, dómarar, kennarar og aðrir menntamenn. Þeir stofnuðu lestrarfélögin í anda
upplýsingastefnunnar í því skyni að gera almúgann hæfari til þátttöku í hinu nýja
þjóðfélagi sem var í mótun á þeim tíma; því iðnvæðingin kallaði á vinnuafl, iðnaðarog verkafólk, sem bjó yfir nýrri tegund af praktískri og nytsamlegri þekkingu. Þannig
stofnsetti menntafólk og starfrækti bókasöfn í Finnlandi almúganum til upplýsingar á
19. öld og sambærileg þróun var í Noregi (Byberg, 2009; Dyrbye, 2009; Mäkinen, 2009b;
Næs, 2009; Torstensson, 2009a, 2009b).
Á Ísland stóðu bændur, bændasynir, og jafnvel vinnumenn að stofnun og rekstri
lestrarfélaga (Guðmundur Jónatansson, 1983; Jón Jónsson, 2003; Pétur Þ. Ingjaldsson,
1976; Stefán Á. Jónsson, 1981), því enda þótt prestar tækju einnig þátt í stofnun
lestrarfélaga telur Jón Jónsson (2003) að hlutur þeirra hafi ekki verið meiri en við mátti
búast af menntuðum mönnum í hverri sveit. Sem dæmi má taka að meðal 30 stofnfélaga
Lestrarfjelags Mývetninga 1858 voru 2 prestar, 1 hreppsstjori og 27 bændur (Jóhannes
Sigfinnsson, 1959) og lestrarfélag var stofnað í Biskupstungum 1851 af 11 bændum, 4
bændasonum og tveimur heiðursmönnum, öðrum lögfræðingi en hinum presti (Bjarni
Bjarnason, 1969). Annað sem vekur athygli er aldur stofnenda. Sá sem bar upp tillögu að
stofnun lestrarfélags Mývetninga var 22 ára yngismaður (Jóhannes Sigfinnsson, 1959), að
stofnun fyrsta Lestrarfjelags Langdælinga stóðu skólapiltar (Jóhannes Guðmundarson,
1868) og upphafsmenn lestrarfélags Svalbarðsstrandar 1891 voru á aldrinum 15-23 ára
(Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 1991). Torstensson (2009b) telur að á Íslandi og í Noregi
hafi bændur verið sjálfstæðari, vegna þess að þar var ekki hefð fyrir stétt aðalsmanna og
þess vegna hafi þeir sjálfir stofnað og rekið sín eigin lestrarfélög. Einnig hljóta dreifbýli
og samgönguerfiðleikar að hafa orðið til þess að almenningur varð sjálfur að eiga
frumkvæði að því að taka framfaraskrefin.
Lestrarfélög sem menntastofnanir
Í Lútherstrúarlöndum stóð kirkjan að stofnun safnaðabókasafna, sem Torstensson
telur að hafi í raun verið framhald og hluti af þeirri hefð að hún sá um að kenna
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almenningi lestur en þó ekki skrift. Lestrarkunnátta var skilyrði þess að teljast fullgildur
þjóðfélagsþegn, jafnvel skilyrði þess að ganga í hjónaband í sumum löndum (Mäkinen,
2009b; Torstensson, 2009b; Öberg, 2009). Á Íslandi var menntun, einnig lestrarkennsla
á ábyrgð heimilanna fram á 20 öld. Lestrarkennslan fór fram á kvöldvökum (Magnús
Gíslason, 1977) og á þeim voru bækur lestrarfélaganna lesnar. Þannig var haft eftir
konu á Eyrarbakka að á æskuheimili hennar um 1890 hafi flestar þær bækur sem lesnar
voru á kvöldvökum verið frá Lestrarfélaginu og það sama má ráða af frásögn Hákonar
Jónssonar af kvöldvökum á æskuheimili hans norðanlands skömmu fyrir miðja 20.
öld (Bjarni Bjarnason, 1969; Hákon Jónsson, 2003; Jón Jónsson, 2003). Því er rökrétt
að álykta að á sama hátt og lútherska kirkjan stóð að stofnun lestrarfélaga til þess að
viðhalda hlutverki sínu á sviði menntunar sóknarbarna hafi það staðið bændum næst
að standa að stofnun lestrarfélaga hér á landi með það fyrir augum að sinna menntun
heimilisfólks.
Söfn bóka fyrir tilteknar starfstéttir
Auk lestrarfélaga embættismanna og hinna Möllersku lestrarfélaga, sem að ofan er getið,
var a.m.k. eitt lestrarfélag stofnað fyrir vermenn: Lestrarfélag Þorlákshafnar verstöðvar
stofnað 1890. Þegar verstöðin lagðist af eftir 1920 glataðist bókasafnið. Reyndar varð
sá vani að selja illa farnar bækur í lok vertíðar til þess að ekki myndaðist stórt safn, þó
var talið að í því hafi að jafnaði verið um 150 bækur. Þótt margt sé á huldu um upphaf
Lestrarfélags Stokkseyrar var talið að vermenn hefðu átt drjúgann hlut að stofnun þess,
álitið var að það hafi ekki notið styrks frá hrepp, en að Jóhann V. Daníelsson kaupmaður
hafi látið sér annt um það. Eftir stofnun Ungmennafélags Stokkseyrar 1908 tók það
lestrarfélagið að sér (Bjarni Bjarnason, 1969). Þriðja dæmið um lesefni fyrir vermenn var
að hluti af bókum Lestrarfélags Tröllatungu- og Fellsstaðasafnaða var lánaður norður
á Gjögur í tólf vikur á vertíðartíma (Framfarafélag Strandamanna, 1986; Jón Jónsson,
2003). Árið 1924 hóf Alþýðubókasafnið í Reykjavík lán til skipa, að tillögu Héðins
Valdimarssonar. Þessi þjónusta náði síðar einnig til skipa sem skráð voru utan Reykjavíkur,
og bókasöfn annarra útgerðarbæja buðu upp á sams konar þjónustu. Helstu vandamálin
voru hve bækur létu á sjá vegna þess að íslenskir sjómenn þvoðu sér um hendurnar með
lýsi (Gunnar Gunnarsson, 1977-1978). Á Álandseyjum var í boði sambærileg þjónusta
þar sem Félag útgerðarmanna starfrækti sérstakt bókasafn fyrir sjómenn sem kallað
var skipsbókasafnið (Skeppsbibliotek). Þjónustan fluttist síðar í borgarbókasafnið í
Mariehamn og þaðan til þjónustuskrifstofu sjómanna (Sjömannsservicebyran) (Öberg,
2009).
Vert er að geta þess að auk bóklesturs, var talið að annars konar bókmenntastarfsemi
hafi farið fram í verum; talið var að bækur hafi verið skrifaðar þar Því sum handrit
þykja bera þess merki að hafa verið skrifuð í verstöðvum í landlegum, og þar þróaðist
jafnframt sérstök tegund kveðskapar (Lúðvík Kristjánsson, 1985).
Enda þótt í um helmingi sænskra sókna væru sóknarbókasöfn í upphafi 20. aldar,
taldi verkafólk þau ófullnægjandi við að afla þeirrar þekkingar sem það þurfti á að halda
vegna vinnu sinnar og til þess að komast til áhrifa í hinni nýju þjóðfélagsskipan sem var
í mótun. Því stofnaði sænska verkalýðshreyfingin sín eigin bókasöfn, sem upphaflega
voru fjármögnuð af áskriftargjöldum og afrakstri skemmtana innan þeirra vébanda,
stéttarfélögum og stjórnmálafélögum (social democratic clubs). Samkvæmt niðurstöðun
könnunar 1917 voru þá a.m.k. 54 bókasöfn verkafólks starfrækt í Svíþjóð, auk 254
leshringabókasafna (study circle libraries) (Tortensson, 2009a).
Aðstæður og erfiðleikar við rekstur safna lesefnis fyrir almenning á Íslandi
Í upphafi 18. aldar voru Íslendingar bændaþjóð, sem lifðu af landbúnaði og
fiskveiðum, landið var strjálbýlt, þorp voru fá og engar borgir. Í lok aldarinnar þegar
fyrstu lestrarfélögin voru stofnuð var þetta tekið að breytast, þótt hægt færi (Ásgerður
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Kjartansdóttir og Þóra Óskarsdóttir, 1995; Guðmundur Jónsson og Magnús S.
Magnússon, 1997). Meðal þess sem gerði uppbyggingu og rekstur lestrarfélaga erfiðan
á Íslandi voru samgönguerfiðleikar, almenn fátækt og vöruskiptaverslun, lítill og lélegur
húsakostur og sjúkdómar. Erfiðlega gekk að halda mörgum lestrarfélaganna gangandi
og gat starfsemin oltið á framtaki einstaklings; en þótt starfsemi væri lítil eða jafnvel
engin tímabundið þá voru mörg þeirra lífguð við þegar betur áraði og sum hafa náð því
að verða yfir 100 ára gömul (Eiríkur Sigurðsson, e.d.; Jóhannes Sigfinnsson, 1959; Jón
Jónsson, 2003; Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 1991; Magnús Guðmundsson, 1990).
Samgöngur
Samgöngumál á Íslandi gerðu sameiginlegan rekstur lestrarfélaga á stóru landsvæði
erfiðan. Erfitt var að komast á milli staða og þegar félögin náðu yfir stór landsvæði vildu
bækur skemmast eða jafnvel týnast í flutningum. Lestrarfélög á minni svæðum urðu
því farsælli. Sem dæmi má nefna að þegar Lestrarfélag Svalbarðsstrandar var stofnað
voru íbúar 220. Þá var ekki fært þangað á bíl, símasamband komst á þremur áratugum
síðar og rafvæðing eftir það. Til Fáskrúðsfjarðar var lagður bílvegur milli 1950 og 1955,
Bakkafjörður komst um 1950 í vegasamband við Þórshöfn, póstferðir þangað hófust um
1850 og talið er að ein ferð hafi verið farin á ári (Ármann Halldórsson, 1974). Í sumum
sveitum og sýslum voru mörg lestrarfélög starfandi samtímis, vegna samgönguerfiðleika
(Ari Ívarsson, 2003; Bjarni Bjarnason, 1969). Tekið var fram í lögum margra félaga að
skemmdir á bókum skyldi lántakandi bæta (Ari Ívarsson, 2003; Bjarni Bjarnason, 1969;
Jóhannes Sigfinnsson, 1959), sem bendir til tíðra skemmda á bókum.
Fátækt og peningaleysi
Annað vandamál var fátækt. Misjafnt var hvor sveitarfélagið lagði lestrarfélögum til
fjármuni. Erfitt gat reynst fyrir marga að greiða félagsgjöld til lestrarfélagsins, því lítið var
um peninga í umferð vegna þess hvernig verslun var háttað; hún var mikið til vöruskipti
en fyrir bækur þurfti að greiða með peningum. Í reglum Lestrarfélags Rauðstrendinga,
stofnuðu 1898 kemur fram að árstillag til félagsins mátti greiða í „vel verkaðri og
gjaldgengri vöru með samning við formann félagsins, svo sem eingirnisvettlingum,
smjöri, ull ...“ (Ari Ívarsson, 2002, 68). Guðmundur Jónatansson segir frá því að gjaldið
til Lestrarfélags Munkaþverárhrepps hafi einn greitt til féhirðis þess með vinnuframlagi
og annar með kartöflum sem hann ræktaði sjálfur (Guðmundur Jónatansson, 1984).
Sjúkdómar
Óáran og sjúkdómar höfðu einnig áhrif á starfsemi lestrarfélaganna. Þannig segir
Jóhannes Guðmundarson (1868) frá því að á tíma fjárkláðans í lok sjötta áratugar 19.
aldar hafi starsemi lestrarfélagsins legið niðri, enda höfðu menn þá um annað að hugsa og
voru hræddir við að fara á milli bæja vegna smithættu (Jóhannes Guðmundarson, 1868).
Einnig kemur fram ótti fólks við að smitast af berklum gegnum lestrarfélagsbækur og
að samkomubann vegna inflúensufaraldurs hafi haft áhrif á starfsemi lestrarfélags (Ari
Ívarsson, 2003).
Fjármögnun reksturs safna lesefnis fyrir almenning
Lestrarfélögin voru aðallega fjármögnuð af fjárframlögum meðlima og með fé sem
aflað var á skemmtunum sem haldnar voru í fjáröflunarskyni (Magnús Guðmundsson,
1990). Svo virðist sem sumardagurinn fyrsti hafi í mörgum sveitum verið helgaður
skemmtanahaldi til fjáröflunar fyrir lestrarfélagið (Bjarni Bjarnason, 1969; Jóhannes
Guðmundarson, 1868; Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 1991). Þess má geta að jafnvel eftir að
fjárframlög opinberra aðila urðu lögbundin (Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir
nr. 57/1937) lögðu félagar lestrarfélaginu víða meira til en opinberir aðilar. Sem dæmi má
nefna að Bókasafn Hveragerðis fékk á fimmta áratug síðustu aldar 84.00 kr. frá félögum,
100.00 kr. frá ungmennafélaginu, en nokkuð algengt var að þau væru rekstraraðilar
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lestrarfélaga, 100.00 kr. úr hreppssjóði, 46.00 kr. úr ríkissjóði,. Ljóst er að heimamenn
lögðu mun meira til safnsins (284.00 kr.) en ríkið (46.00 kr.) og þótt lögð séu saman
framlög opinberra aðila og þau borin saman við framlög einkaaðila þá greiða þeir einnig
meira í þeim samanburði. Einkaaðilar 184.00 kr. á móti 146.00 kr. frá opinberum aðilum
(Bjarni Bjarnason, 1969).
Hýsing
Félagsbókasöfnin voru hýst í kirkjum, ungmennafélagshúsum og þegar fram liðu stundir
í skólum, félagsheimilum og heimahúsum. Óvíða voru sérstakar byggingar reistar fyrir
lestrarfélögin þó þess séu dæmi (Lilja Harðardóttir, 1997). Húsakostur fyrir söfnin var
víða lélegur eða enginn. Söfnum var pakkað tímabundið í kassa og starfsemin lá niðri
vegna húsnæðisskorts, þau eyðilögðust í bruna, eða byggingar sem hýstu þau fuku (Ari
Ívarsson, 2003; Bjarni Bjarnason, 1969).

Leigubókasöfn
Erlendis settu bóksalar leigubókasöfn á fót og ráku þau í hagnaðarskyni, auk
bóksölunnar. Áhersla var lögð á vinsælt lesefni og voru viðskiptavinir þeirra aðallega
konur úr mið- og efri stétt. Á Bretlandseyjum var fyrsta leigubókasafnið stofnað í
Edinborg 1726 (Gates, 1968). Vegna gríðarlegs umfangs útleiguviðskipta gátu eigendur
safnana haft mikil áhrif á efni, stíl og útgáfumáta samtíma skáldsagna. Sem dæmi má
taka að starfsemi Mudie‘s Circulating Library í London, sem reyndar var upphaflega sett
á fót sem leigubókasafn fræðirita, sá um sölu á um 75% af eintökum vinsællar skáldsögu
(Subscription library, 2011; Landow, 2001). Í Þýskalandi nam bókakostur þriggja stærstu
útleigusafnanna um 60.000 bindum. Slík söfn voru samkvæmt Gates (1968) starfrækt
í öllum borgum Vestur Evrópu í lok 18. aldar, og einnig á Norðurlöndunum og í þeim
baltnesku (Mäkinen, 2009b). Enda þótt Gates (1968) telji að áhrif af þessari starfemi á
þróun Bandarískra almenningsbókasafna hafi verið hverfandi þá fer ekki hjá því að áhrif
af starfsemi af þeirri stærðargráðu sem lýst er hér að ofan hljóta að hafa verið töluverð.
Þar má nefna áhrif á lestrakunnáttu, lestraráhuga, lestrarvana og vinsældir bókasafna
meðal almennings, sem síðan hefur haft áhrif á stofnun lestrarfélaga og í kjölfar þeirra
almenningsbókasafna.
Á sínum tíma voru leigubókasöfn reyndar ekki nýlunda í Evrópu því í Evrópskum
miðaldaháskólum hafði tíðkast að leigja skrifaðan texta til nemenda (Gates, 1968).
Leigubókasafn Jóns Jónssonar í Simbakoti
Starfsemi leigubókasafna var þekkt á Íslandi á 19. öld. Stefán Þórarinsson amtmaður á
Möðruvöllum, einn stofnenda Hins Norlenska bóklestrarfélags 1792 færir rök fyrir því
að mun vænlegra sé að stofna lestrarfélög til þess að sjá fólki fyrir bókum en að stofna
svokölluð leigubókasöfn, því leigan hljóti að verða dýr auk þess sem hann dregur í efa
að í jafn strjálbýltu landi og Ísland geti fyrirkomulag sem það gengið (Ingibjörg Steinunn
Sverrisdóttir, 2005).
Leigubókasafn var þó stofnað á Eyrarbakka á 19. öld, enda ekki víst að Jóni Jónssyni
(1834-1912) stofnanda þess hafi verið rök Stefáns kunn. Jón var vel stæður útvegsbóndi,
sem hafði hlotið góðan arf eftir foreldra sína. Hann keypti útgáfurit þegar hann gat, og
skrifaði einnig upp texta heilla bóka, þó sjaldan útgáfurita; og fékk góða skrifara meðal
vertíðarsjómanna til þess að skrifa upp fyrir sig bækur í landlegum. Bækurnar leigði
hann út gegn gjaldi. Leigjendur gátu sumir ekki borgað fyrir afnot ritanna og einnig má
gera ráð fyrir að bækur hafi skemmst við notkun og glatast þegar farið var með þær
milli staða. Viðskiptin urðu Jóni ekki til ábata. Hann dó sem þurfamaður, ókvæntur og
barnlaus. Bækur hans voru seldar á uppboði til sveitunga hans og þar gengu þær á milli
manna. Síðan hafa mörg handrita Jóns ratað á Handritadeild Landsbókasafns Íslands
(Grímur Helgason, 1988; Bjarni Bjarnason, 1969).
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Afdrif safnkosts félagsbókasafna
Hjá sumum félaganna söfnuðust á löngum tíma þúsundir bóka (Eiríkur Sigurðsson, e.d.;
Bjarni Bjarnason, 1969). Í upphafi 20 aldar er talið að í 112 lestrarfélögum hafi verið
rúmlega 22.000 bækur, þar af um 3000 á erlendum tungum (Jón Jónsson, 2003). Árið
1952 var talið að sjö lestrarfélög ættu yfir 2000 bindi, og í sumum sýslum t.d. SuðurÞingeyjarsýslu voru mörg lestrarfélög sem áttu safnkost sem nam þúsundum binda.
Sem dæmi má nefna að Lestrarfélag Mývetninga átti á 100 ára afmæli sínu 3409 bækur,
þar af 542 á erlendum tungumálum (Jóhannes Sigfinnsson, 1959). Oft áttu afskekkt
lestrarfélög fjölda binda, dæmi er lestrarfélag Grímseyinga sem 1952 átti um 1700 bindi,
en 1. desember 1950 voru þar 73 íbúar (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon,
1997; Lestrarfélög, 1952).
Hver urðu afdrif félagsbókasafnanna sem urðu til hjá lestrarfélögum víða um landið?
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir telur að með setningu fyrstu laga um almenningsbókasöfn
(Lög um almenningsbókasöfn nr. 42/1955) hafi hlutverki lestrarfélaga verið lokið vegna
þess að þau hafi þá orðið hluti af almenningsbókasafnakerfi landsins og rekstur þeirra verið
kostaður af opinberum aðilum, sveitarfélögum og ríki (Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir,
1997). Í huga þeirrar er þetta ritar jafngildir rekstrarfé eða styrkur frá opinberum aðilum
því ekki að glata eignarhaldi yfir félagi í þessu tilviki lestrarfélögum, nema um það hafi
verið samið, eins og víða var reyndar gert. Þannig varð safnkostur margra lestrarfélaga
uppistaðan í bókasafni sveitarfélagsins. Misjafnt var hvort nafni félagsins var breytt eða
haldið í gamla lestrarfélagsheitið. Lestrarfélag Svalbarðsstrandar hélt t.d. nafninu, til þess
að undirstrika að safnið væri eign heimamanna (Bjarni Bjarnason, 1969; Kristín Sólveig
Bjarnadóttir, 1991). Einnig voru dæmi um að bókakostur lestrarfélaga rynni hljóðlega
inn í almenningsbókasöfn, og að bókakostur lestrarfélaga glataðist (Bjarni Bjarnason,
1969). Sum lestrarfélög urðu sem slík liður í almenningsbókasafnakerfi landsins, þótt
þau héldust í einkaeign eftir tilkomu almenningsbókasafnalaganna 1955. Opinberir
aðilar gátu ekki stjórnað þeim eða ráðið örlögum þeirra. Til merkis um það er m.a. að
ekki reyndist unnt að hrinda ágætum tillögum nefndar sem menntamálaráðherra skipaði
um uppbyggingu og aðsetur íslenskra almenningsbókasafna 1983 í framkvæmd (Kristín
H. Pétursdóttir o.fl., 1983). Því hefur ekki tekist að koma á stöðluðu og miðstýrðu
almenningsbókasafnskerfi hér á landi eins og t.d. er í Noregi (Byberg, 2009). Ekki
aðeins er eignarhaldið misjafnt heldur líka magn og gæði safnkosts og þjónustu. Hvað
hefur orðið um þessi litlu söfn síðan Lög um almenningabókasöfn 1955 tóku gildi.
Niðurstöður tveggja kannana sem höfundur gerði á fjölda og gerð þjónustueiningum og
starfsmanna bókasafna árin 1989 og 2001 (Stefanía Júlíusdóttir, 1994, 2007) eru notaðar
til þess að fá einhverja mynd af því.
Kannanir 1989 og 2001
Fjöldi almenningsbókasafna sem viðeigandi upplýsinga fengust um í könnuninni
1989 var 163. Ennþá var þá hátt á fimmta tug svokallaðra lestrarfélaga hluti af
almenningsbókasafnakerfinu og fjöldi lítilla bókasafna starfræktur í landinu. Tæp 20%
voru svokölluð samsteypusöfn, flest samsteypur almennings- og skólasafna. Fjögur litlu
safnanna voru staðsett í skólum, og 2 þessara safna þjónuðu grunnskólum í sinni byggð.
Fimm söfn voru óvirk í báðum könnunum, en þó ekki sömu söfnin.
Árið 2001 fengust upplýsingar um 157 almenningsbókasöfn, þá hafði bókasöfnum
fyrir almenning sem báru lestrarfélagsheitið fækkað um næstum helming. Í einni sveit
höfðu bækur lestrarfélaganna verið fluttar í kjallara héraðsbókasafnsins þar sem þær
voru í óskráðar í kössum og ekkert notaðar. Í litlum grunnskóla úti á landi höfðu bækur
sem þóttu við hæfi nemenda, svo sem þjóðsögur, ævintýri og aðrar bækur verið valdar
úr safnkosti lestrarfélagsins og skólasafni komið þannig á fót. Nemendur hugsuðu sjálfir
um safnið og skráðu sjálfir eigin útlán og skil á bókum. Lestrarfélagið í Grímsey sem fyr
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er getið virtist vera að leggja upp laupana. Samsteypusöfn voru rúm 60% og meirihluti
þeirra voru samsteypur almennings og skólasafna. 15 önnur söfn voru staðsett í skólum,
auk þess sem tveimur skólum var þjónað af lestrarfélögum. Í upphafi tuttugustu og
fyrstu aldar tengdust flest lestrarfélaganna og litlu bókasafnanna, sem ennþá höfðu
hlutverki að gegna í sinni sveit skólastarfi og mörg voru hýst í skólum.

Samantekt
Á nítjándu öld og í upphafi þeirrar tuttugustu voru stofnsettar hér á landi sambærilegar
tegundir af lestrarfélögum og söfnum bóka til afnota fyrir almenning eða tiltekinn
hluta hans og í nágrannalöndunum, að undanskildum borgarbókasöfnum. Munurinn
á þróuninni hér og þar liggur í hlutfallslegum fjölda hverrar tegundar fyrir sig og í
þjóðfélagsstöðu stofnenda. Hér var það undantekning sem virðist hafa verið algengast
í nágrannalöndunum að veraldlegir og trúarlegir valdhafar og stofnanir starfræktu
bókasöfn fyrir almenning í því skyni að mennta lágstéttarfólk. Hér var algengast að
fulltrúar allra stétta, að alþýðufólki meðtöldu, stæðu að stofnun og rekstri lestrarfélaga.
Þessi munur gæti að dómi höfundar hafa skapast, af muninum á búsetudreifingu þar og
hér; óvíða var sá fjöldi fyrirmanna saman kominn á Íslandi sem nægði til að stofna og
reka lestrarfélag án þátttöku alþýðufólks. Einangrunin þýddi líka að hefð var fyrir því
að fólk bjargaði sér sjálft, ekki var til neins að bíða eftir lausn á vanda annars staðar frá.
Rök Torstensson (2009b) að sakir skorts á aðalshefð hafi íslenskir og norskir bændur
verið sjálfstæðari en á hinum Norðurlöndunum eiga einnig við, því e.t.v. mætti segja
að bændur hafi skipað hér sama sess félagsleg og aðalsmenn annars staðar og því haft
sambærilegt frumkvæði og þeir. Vegna þróunar almenningsbókasafnakerfisins hér á
landi er það ekki staðlað og miðstýrt eins og í sumum nágrannalandanna.
Árið 2011 báru sex almenningsbókasöfn ennþá lestrarfélagsheitið og sagði
viðmælandi (2011), sem hafði annast og hýst lestrarfélag í heimahúsi svo áratugum
skipti að þar í sveit væru mörg þúsund bækur í lestrarfélögum sem enginn vissi hvað
ætti að gera við. Hvergi væri húsrými fyrir þær. Þau ummæli gætu bent til afar lítils áhuga
á bóklestri. Því hlýtur sú spurning að vakna hvort áhugi íslensks almennings á lestri
fræðslu- og skemmtiefnis hafi dvínað eða hvort annað komi til. Aðgengi almennings
að leiðum til menntunar og að útgáfuritum hefur að sönnu breyst frá því sem var og
sumt af því efni sem eftirsótt var af lestrarfélögum svo sem landslög (Jóh. Gunnar
Ólafsson, 1964a) er aðgengilegt almenningi á Lýðnetinu; ekki er lengur sama þörf á því í
bókasöfnum. Þegar litið er til nettengdra heimila á Íslandi bendir fjöldi þeirra síst til þess
að áhuga skorti á fræðslu og skemmtiefni (Notkun heimila og einstaklinga á tölvum og
neti 2009, 2011). Því væri áhugavert rannsóknarefni að kanna hlutverk lestrarfélaga og
almenningsbókasafna fyr og nú.
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Income inequality developments through
Iceland’s boom and bust
Stefán Ólafsson

This paper surveys developments in income distribution in Iceland from 1992 to
2009. We demonstrate a pattern of increasing inequality from 1995 onwards and up
to 2007. Then the inequality trend reverses after the collapse of the financial system in
October 2008, without however returning all the way towards the degree of equality at
the beginning of the period. The main conclusion is that the inequality development
was both due to effects of the bubble economy on financial earnings and government
redistribution effects through taxes and benefits policy. We analysed the inequality
trend for overall disposable earnings and for financial earnings separately. We begin
by looking at the political-economic context for the changing income distribution in
Iceland after 1995.

The Bubble Economy Period
From the 1990s Iceland became the subject of an unusual neoliberal experiment that
produced an excessive bubble economy, reaching its height between 2002 and 2008
(Ólafsson, forthcoming). Neo-liberalism had begun to gain ground in politics and
economy from the early 1980s, as in many other advanced nations. This involved a
growing belief in the benevolence of unfettered markets, privatization, reservations
about the role of government in the economy, tax favours to firms and investors and
a laissez-faire attitude towards the role of government in finance and the economy in
general.
Iceland’s entry into the European Economic Area Zone (EEA) in 1995 introduced
the four freedoms of the European Union into the Icelandic political economy, with full
freedom for the flow of capital across borders being the most novel and consequential
aspect. The privatization of the main state banks, which begun in 1998, proved to be
a major turning point. When the banks were fully privatized, at the beginning of 2003,
the new owners turned them into aggressive investment banks. They greatly increased
their participation in leveraged mergers and acquisitions, first within Iceland but then to
a greater extent in the neighbouring countries. They also promoted an extensive use of
tax heavens amongst Icelandic businessmen and financiers.
External debt escalated and excessive risk behaviour became predominant in the
Icelandic financial and business environment, driven by the quest for accumulation
of assets, profits and bonuses (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir & Tryggvi
Gunnarsson, 2010). With the easy flow of borrowed foreign capital, at low interest
rates, the economy had ample resources for rapid growth, which soon turned into an
excessive speculation bubble (Kindleberger & Aliber, 2005; Minsky, 2008/1986). By
end of 2004 Iceland had already become the world’s most heavily indebted economy,
measured as gross external debt in % of GDP. Before the collapse of the banks in
October 2008 the foreign debt had grown to about eight times the size of the country’s
GDP, a high-risk situation and totally unsustainable once the growth was slowed (Buiter
& Sibert, 2008; Halldórsson & Zoega, 2010; Ólafsson, 2008; Páll Hreinsson et al., 2010).
The size of the bubble and the collapse were indeed extreme by all accounts.
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Iceland is thus an interesting case for studying societal correlates of an excessive
bubble economy and financial crisis. Income distribution is certainly an important topic
for such a study. In this paper we aim to show how the bubble economy environment
affected income inequality in Iceland. We primarily use public tax data for the period
from 1992 to 2009. This data provides comparability from year to year, though it is not
fully comparable to income distribution data in other countries (Atkinson & Piketty,
2007). Data from the OECD’s 2008 report, Growing Unequal, covering comparative data
for 2005 includes Iceland for the first time and EU-SILC data are also available for
Iceland for the 2003 to 2008 period. The conclusion of the OECD study is that Iceland
had already by 2005 moved from a position of one of the most equal income distribution
amongst the Nordic countries to the highest Gini for the region (0.28). EU-SILC data
and Icelandic tax data show, furthermore a continuing rapid increase of inequality in
the years from 2005 to 2007. The OECD and EU-SILC data however exclude capital
gains, which have proved to be of particularly great significance in the Icelandic bubble
economy. These data from OECD and Eurostat do thus underestimate the degree of
inequality of incomes, clearly borne out by the Icelandic tax data that includes all types
of earnings. See for example a comparison of Ginis for 1995-2009, with and without
capital gains, in Kristjánsson & Ólafsson (2009, 2010).
The EU-SILC data indicates that Iceland still had an income distribution similar to
that of the other Nordic nations in 2003 (Statistics Iceland, 2009). The Scandinavian
nations -particularly Finland, Sweden and Norway- had however experienced an
increase in income inequality from the mid 1990s and clear indications are from tax
data that income inequality in Iceland had increased rapidly from 1995 to 2003. The
Gini coefficient for Iceland, from EU-SILC data, went from about 0.24 in 2003 to 0.30
in 2008 (Statistics Iceland, 2009, 2010), a considerable increase by any standard. That
data does not include capital gains, which added significantly to the level of inequality,
as we show later in this paper.
There are also indications that the income distribution in the Nordic countries
became more unequal during the ICT bubble of 1995-2000 and in Norway there was
a large increase in inequality in 2003-5, associated with increasing capital earnings
(Atkinson, Piketty, & Saez, 2010). In so far as financial earnings are likely to be the most
important additions to the income ladder during financial bubbles, we need a fuller
account of all financial earnings to assess the effects of bubbles on income distribution.
In the case of Iceland we have the possibility of doing that with the public tax data and
thus better assess the overall impact of the financial bubble on the income distribution.

Shifts in the Income Structure
The best indications of long-term developments of income distribution in Iceland seem
to tell a story of relatively minor changes in the income distribution in the high growth
period of 1960s through the 1980s1. During the 1980s and early 1990s the income
distribution in Iceland seemed to be on level with that of the other Nordic nations.
Iceland was indeed a very egalitarian society from 1960s through 1980 (Ólafsson, 1999;
Jónsson et. al., 2001). High growth was achieved with a high degree of equality.
During the 1980s the inequality of employment earnings seemed to increase
somewhat but from 1988 to 1993 the distribution of disposable income became
slightly more equal. This was due to increased equalizing effect of taxation and benefits

1

Figures from Geirsson, (1977), Snævarr, (1988) and the National Economic Institute (1994-2001)
indicate that the Gini coefficient was quite stable in the period from 1960 to 1985. These figures are
though not comparable to the more recent data we are using. See also Jónsson et. al. (2001).
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associated with a new system of taxation established in 1988.2 Tax data then shows a
major change in the income distribution from 1995, towards a much more unequal
distribution (Friðrik Már Baldursson et. al., 2008; Jónsson et. al., 2001; Kristjánsson
& Ólafsson, 2009, 2010; Ólafsson 2006a, 2006b). The shift in income inequality is
associated to the policy change from 1995 onwards and the excessive bubble economy
of the 2000s.
Table 1. Decile shares, top 1% share and the Gini coefficient 1992-2009 (Icelandic
tax data. Equivalized disposable earnings, all incomes counted; www.rsk.is)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Top
1%

Gini
coeff.

2.6
2.8
3.0
3.0
3.0
2.9
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.5
2.5
2.3
2.3
2.1
2.4
2.5

5.7
5.8
5.9
5.8
5.7
5.6
5.4
5.2
5.1
4.9
4.9
4.8
4.8
4.5
4.3
4.1
4.6
5.0

6.7
6.8
6.8
6.8
6.6
6.5
6.3
6.1
6.0
5.9
5.8
5.6
5.7
5.3
5.1
4.8
5.5
5.9

7.7
7.7
7.7
7.7
7.5
7.4
7.3
7.1
7.0
6.9
6.8
6.6
6.6
6.2
6.0
5.7
6.4
6.8

8.6
8.6
8.6
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7.6
7.6
7.2
7.0
6.5
7.4
7.7

9.6
9.6
9.5
9.5
9.5
9.4
9.4
9.3
9.2
9.1
9.0
8.7
8.7
8.3
8.1
7.5
8.4
8.8

10.8
10.8
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.6
10.5
10.4
10.3
10.0
10.0
9.5
9.2
8.6
9.6
10.1

12.3
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.3
12.2
12.2
12.0
11.9
11.6
11.6
11.0
10.7
10.0
11.2
11.7

14.4
14.4
14.3
14.3
14.5
14.5
14.7
14.6
14.6
14.3
14.3
13.9
14.0
13.2
13.1
12.3
13.7
14.1

21.6
21.2
21.2
21.3
21.8
22.5
22.7
23.8
24.5
25.7
26.4
28.6
28.6
32.6
34.0
38.4
30.9
27.5

4.1
3.8
3.8
3.8
4.1
4.6
4.5
5.2
6.0
7.7
8.3
10.8
9.8
14.2
14.8
19.8
10.8
8.5

0.28
0.27
0.26
0.27
0.28
0.29
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.35
0.35
0.39
0.40
0.44
0.37
0.34

The period we focused on is thus characterized by an increase in inequality to 2007
(the boom period) and then a decrease in 2008-9 (the bursting of the bubble). We show
the Gini coefficient for disposable incomes among individuals, based on equivalized
family income from 1992 to 2009 in table 1. The table shows, what other sources (nonequivalized data) have shown as well, that the inequality of incomes increased decisively
from 1995 and with growing speed after 2002 as the bubble expanded (Baldursson et.
al., 2008; Kristjánsson & Ólafsson, 2009, Ólafsson, 2006a, 2006b).
In 1995 when inequality begun to increase from the egalitarian position of 0.27 it
increased roughly by one Gini point per year up to 2002. Then the speed increased by
2003 and again increased further at a greater velocity from 2005 to 2007 at the height
of the bubble.
The inequality reduction in 2008 and 2009 is also remarkable, with the Gini
coefficient decreasing by 23% in two years. While the inequality increased quickly up to
2007 the trend reversed very quickly, even if not fully. In 2009 the Gini was at a similar
level as in 2002-3.
As the table shows, all deciles except the top one were experiencing reduced share
of total income after 1995. The lowest decile went from 3.0% share in 1996 to 2.1% in
2007. The top decile on the other hand was the prime gainer, its share going from 21.3%
2

The Gini coefficient for market income increased marginally from 1988 to 1994, while disposable
income decreased significantly (Jónsson et. al. 2001).
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in 1995 to 38.4% in 2007, and then coming down to 27.5% by 2009, after the bust.
Decile V went from 8.6% in 1995 to 6.5% in 2007. Interestingly decile IX experienced
a proportionally smaller decline in income share, from 14.3% to 12.3%. We also show
the share of the top 1% income group in total income. There the development is by far
the most dramatic. Their share went from 3.8% in 1995 to 10.8 by 2003 and onwards
up to 19.8% by 2007, before coming down again to 8.5% in 2009. The influence of the
bubble economy was the greatest on incomes of top earners, with financial earnings
playing a decisive role.
The Gini index in the last column summarizes the overall development, going from
0.26 in 1994 to 0.44 at the height of the bubble in 2007, before coming down to 0.34
in 2009. Such changes in Gini are indeed a rare occurrence in Western societies, if not
singular, looking back through the last 5-6 decades. The increase of the Gini index from
1997 to 2007 was 55%, while it increased by 19% in 10 years before the stock market
boom (i.e. in 1992-2002). The OECD counts an increase in the Gini coefficient in a
period of 10 years at 12% or more as a “strong increase” (Förster & d´Ercole, 2005;
OECD, 2008). The growth of income inequality in Iceland in the period after 1995
thus clearly lives up to the description of “a very strong increase”, whichever part of
the period after 1995 is considered. The reduction after the bubble burst is on the other
hand “a very strong reduction” in inequality.

The Role of Financial Earnings
In a bubble economy the environment for financial earnings (interests, dividends and
capital gains) typically blooms and sets its mark on the income distribution as well as
the wealth distribution (Atkinson & Piketty 2007, 2010). This feature is less noticeable
in income data that leaves out capital gains (such as LIS data, EU-SILC data and OECD
data) than in tax data that includes all earnings. The latter data is what we are using in our
analysis of the Icelandic income distribution and it is well suited to tap the influence of
the speculation bubble on the level of inequality. The only significant aspect missing is
earnings exported to offshore tax heavens, which was a prominent and rapidly growing
feature of the bubble economy period in Iceland (Páll Hreinsson et al., 2010). Thus we
can assume that the level of financial earnings and in fact the level of top earnings in
our data is likely to underestimate the degree of inequality in Iceland during the years
before the collapse of the financial sector. The outcome was still quite dramatic.
Here we look more closely at the role of financial earnings in the whole affair. Table
2 profiles the share of financial income in the gross income of the decile groups as
well as in the top 1% and for the mean income level. Thus we see both how the role
of financial earnings changed over time and its role on different levels of the income
ladder.
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Table 2. Share of financial/capital income in gross income, by deciles, the top 1%
and at the mean income level (Icelandic tax data. Equivalized gross earnings; all
incomes counted)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

3.3
3.0
2.3
2.6
2.6
4.0
3.5
3.6
3.7
3.9
3.9
3.6
4.3
4.7
5.1
5.1
8.8
8.8

1.6
1.5
1.3
1.3
1.5
2.0
2.2
2.8
2.9
2.7
2.6
2.6
2.4
2.7
3.0
3.0
5.7
5.5

2.1
2.0
1.6
1.8
1.9
2.5
2.8
3.4
3.9
4.0
3.8
3.4
3.2
3.9
4.3
4.4
7.7
7.3

2.1
2.2
1.7
1.8
2.1
3.1
3.3
4.3
4.6
4.6
4.0
3.9
3.9
4.4
5.3
5.5
8.7
7.9

2.3
2.3
1.8
1.7
2.2
3.1
3.2
3.8
4.1
4.0
3.6
3.7
3.8
4.1
4.7
5.2
8.4
7.6

2.2
2.2
1.6
1.8
2.0
2.7
2.6
3.2
3.7
3.5
3.2
3.4
3.6
3.6
4.2
5.1
8.4
7.1

2.0
2.0
1.6
1.6
1.8
2.4
2.3
3.2
3.4
3.4
2.9
3.2
3.8
3.7
4.4
4.9
8.5
6.9

2.0
1.9
1.4
1.6
1.7
2.4
2.3
3.4
3.6
3.6
2.9
3.6
3.9
4.4
5.3
6.1
9.3
7.4

2.1
2.2
1.5
1.8
2.0
2.9
2.6
3.9
4.6
3.9
3.8
4.4
5.4
5.6
7.4
8.3
11.8
8.6

6.6
6.3
4.6
5.1
6.8
12.0
10.2
16.2
19.2
23.7
24.1
31.3
32.0
42.3
46.3
54.0
41.8
31.4

Top
1%
18.2
17.7
12.2
13.9
19.2
34.5
28.5
41.3
49.0
63.1
64.6
72.9
71.5
81.7
83.2
85.3
75.4
67.8

Mean
3.2
3.1
2.3
2.5
3.1
5.1
4.6
6.8
8.0
9.2
9.2
11.9
12.4
16.9
19.3
24.4
19.5
14.5

The main pattern is that in the period up to 2002, the share of financial earnings was
similar across deciles II through IX. It was by far the highest in decile X but higher in
decile I than in the middle 80%. The reason for that is probably a rather high proportion
of elderly individuals in decile I, who have savings and earn interests on them. The
share of financial earnings began to rise modestly from 1996 and gathered speed after
2002. It is interesting that the share of financial earnings was rising rather rapidly in
decile X from 1996 and onwards and taking the flight towards the sun at the height of
the bubble, before collapsing in 2008. Still it is interesting that the share of financial
earnings was though significant after the collapse, in 2008 and 2009. In 2009 it was at a
similar level as in 2003. So the role of the financial earnings in the total incomes of top
decile members is quite outstanding throughout and multiplied in the bubble economy.
The role of financial earnings for the top 1% of income receivers is the most
dramatic part of the story. Their share went as high as 85% of total earnings by 2007,
up from 12% in 1994. The collapse brought their share down to about 68%, which
matches the level it was at between 2002 and 2003. Despite the extensive financial
collapse there clearly remains considerable wealth in the country that is still earning
capital income, leaving us with the potent question of whether anything is going to be
different during the next upswing. Inequality might increase rapidly again since financial
earnings play such a large role in increasing the earnings of the highest income groups.
The main lesson of this section is that the financial speculation of the bubble
economy produced enormous financial earnings that played a very large role in
increasing income inequality. The prime beneficiaries of that were the top 10%-20%
and much more so the top 1% of income receivers. The middle class, however defined,
did not benefit from this development in any decisive way. The same applies to the
lower income groups.
Next we examine the role of government policy in the inequality development and
particularly in shaping the fate of the middle class through these tumultuous times in
Iceland.
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The Role of Government policy – Increased tax burden for lower
and middle groups
A part of the policy program of reigning governments from 1995 to 2007 was the aim
to lower the tax burden of firms and investors greatly and to lower the marginal income
tax rate of individuals, as well as estate duty and the property tax. This was rationalized
as a way to spur incentives to investors, entrepreneurs and labour supply. The new tax
on financial income of 1997 (at 10% of gross earnings) was significantly lower than the
tax on labour and pension incomes, in fact one of the very lowest within the OECD
(cf. OECD Tax Database). Another part of the program was to lower marginal tax
rates on personal incomes, but at the same time the government let the main personal
subtractions (personal tax allowance, child benefits and interest rebates on mortgages)
decline in value, thus significantly raising the net tax burden of lower income households
(Baldursson et. al., 2008; Kristjánsson, 2011, Ólafsson 2006a, 2007).3 The model that
the governments in power from 1995 through 2007 seem to have worked with was a
flat-tax model without any subtractions, a model that fully implemented would have
raised the tax burden of lower income groups drastically and lowered the tax burden of
the higher income groups (Hall & Rabushka, 1995, Icelandic Chamber of Commerce,
2006). That was indeed the direction in which the distribution of tax burdens went, but
this was however not altogether an officially stated policy. The reduced subtractions
went covert up to 2006, since such changes (fiscal drag; bracket creeping) are easily
overlooked by the common public as well as union officials (Ólafsson, 2006a, 2007).
The effects of these changes of taxation can be seen in table 3, showing how the
net effective tax burden changed from 1993 to 2009, in each decile of the income
distribution. The top 1% group is also shown on the far right of the table as well as the
tax burden on the mean income level. The table demonstrates that the tax burden in
lower and middle income groups increased drastically while the tax burden decreased
in higher income groups. The reduced tax burden in the top decile as well as in the top
1% groups is the most striking of these developments in the net tax burden. The table
shows that from 1996 to 2004 the net tax burden increased in fact for all income deciles
except the highest. The net tax burden in the highest income decile decreased from
30.3% in 1996 to 23.4% in 2004 and then on to 17.1% in 2007, before it was increased
somewhat again in the recession. The decrease was even more extensive for the top 1%
group, where the effective tax burden went from 32.2% in 1996 to 13% in 2007, before
climbing up again to 20.2% in 2009.

3

The tax on labour income is a linear one above a tax threshold, from 1993-2006 and from 2009 there
was reintroduced an upper income bracket, which while in effect was only paid by the top 15%
of households. Therefor the tax threshold is an important factor of the tax system, dictating the
equalization effects along with the family benefits.

556

Income inequality developments through Iceland’s boom and bust
Table 3. Net effective tax burden by income groups, 1993 to 2009

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Top
1%

Mean
income

-2.5
-2.4
-2.5
-6.0
-6.0
-4.2
-1.9
-1.4
0.8
0.4
2.2
4.1
3.1
3.3
3.0
2.1
-0.3

2.2
2.4
2.3
1.1
2.4
4.6
7.2
7.8
10.1
9.7
10.6
12.2
11.4
11.3
10.5
10.1
8.3

7.8
8.0
8.2
7.4
8.0
9.9
12.1
12.8
14.9
14.0
14.6
15.8
15.1
14.7
13.8
13.4
11.9

12.0
12.4
12.3
12.4
12.4
14.2
15.8
16.6
18.3
17.4
18.0
18.8
18.4
17.9
16.7
16.1
15.0

15.4
15.8
15.8
16.4
16.4
17.7
18.8
19.4
20.9
20.1
20.4
21.2
20.6
20.2
18.8
18.3
17.5

18.2
18.7
18.8
19.4
19.4
20.3
21.0
21.6
22.8
22.2
22.3
23.0
22.6
22.1
20.5
20.0
19.5

20.6
21.1
21.2
21.7
21.9
22.6
23.0
23.3
24.4
23.9
23.9
24.5
24.2
23.5
22.2
21.6
21.5

22.9
23.4
23.4
23.9
24.2
24.4
24.6
24.7
25.8
25.4
25.3
25.9
25.2
24.6
23.4
23.0
23.3

25.5
26.1
25.8
26.2
26.4
26.3
26.3
26.5
27.2
26.9
26.8
27.2
26.3
25.3
24.3
23.8
25.0

31.0
31.2
30.8
30.3
29.0
29.0
27.7
27.2
25.9
25.1
23.5
23.4
20.2
18.8
17.1
19.5
24.2

35.0
35.1
34.3
32.2
27.8
27.7
24.5
22.0
17.4
16.5
15.3
15.8
13.3
13.1
13.0
14.7
20.2

19.9
20.4
20.2
20.3
20.3
21.1
21.5
21.8
22.5
21.9
21.7
22.2
20.9
20.1
18.6
19.1
20.1

Note: Icelandic tax data. Total direct taxes paid, net of benefits, as a proportion of gross earnings before
tax, in each income group. Equivalized data; all incomes counted.

The causes of the trends shown in table 5 are threefold. First, the value of the personal
allowance as well as child benefits and tax rebates on mortgage interest payments lagged
greatly behind labour income (this happened despite the fact that contributions to
occupational pension funds became subtractable in the period, to end double taxation
of pension savings (Ólafsson, 2007). That caused an increase in the tax burden for
low and middle income groups. Second, the marginal tax rate on labour income was
lowered, which caused a reduction of tax burden primarily in higher income groups.
Third, lower tax rate on capital income was particularly decisive, i.e. when the share of
capital incomes increased the total tax burden decreased. Since the share increased to
the greatest extent in higher income groups, their tax burden decreased the most.
The reason for changes in the latter part of the period is that in 2006 a public
discussion about the role of reduced personal tax allowance, child benefits and
mortgage interest rebates led to a change of policy within the Federation of Labour
which then affected the government from the latter part of 2006 (taking effect in
2007). The entrance into government of the Social Democratic Alliance in spring of
2007 also facilitated a change of tax policy in this respect (Kristjánsson, 2011). The left
government that came to power in 2009 further increased redistributive effects of the
taxation system, by raising the personal allowance and family benefits in addition to
raising the top marginal tax rate in 2010. In this respect there has been a major change
of tax policy, especially from 2007 onwards, with equalization effects increasing again.
To sum up, we can say that reduced government redistribution increased the tax
burden of lower and middle income groups between 1995 and 2004. Higher financial
earnings (which were taxed at lower rates than other incomes) did on the other hand
reduce the tax burden of higher income groups, since they received financial earnings
disproportionally at the height of the speculation bubble. Hence net tax burden was in
effect transferred from higher groups to the lower groups.
The bubble economy and government policies thus both had a role in increasing
inequality from 1995 to 2007, as well as in reducing inequality again from 2008 onwards.
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Recontextualisation of innovation into
education
Svanborg R Jónsdóttir
Allyson Macdonald

Innovation and entrepreneurial education (IEE) is a curricular area that is about applying
creativity and knowledge to meet needs or solve problems that learners identify and
are important to them. It involves inventing objects and processes to improve social
life and aims to develop critical and creative thinking in design, technology, marketing
and enterprise. Innovation as a term in modern discourse is often used by politicians
and employers. The aim of this paper is to trace the recontextualisation of the public
innovation discourse in Iceland into the compulsory school national curriculum, as
innovation and entrepreneurial education (IEE), known in the formal curriculum as
‘innovation and the practical use of knowledge’.
A framework built on the theories of Basil Bernstein (2000) is used to analyse text
that is found in ministerial speeches and statements, policy documents, the compulsory
school curriculum in 1999 (re-issued in 2007) and interviews with curriculum
developers. The regulative discourse in the national IEE curriculum reflects the ideal of
a ‘modern person’ capable of action, creativity and innovation, who is technologically
and environmentally literate, entrepreneurial, responsible, analytical and systematic, and
can work independently and with others and think and act as a whole person inside and
outside school. The instructional discourse of IEE is not explicit in the curriculum but
teaching materials and courses indicate that weak framing is a preferable approach in
IEE. This paper is built on a chapter in the first author’s doctoral dissertation.

Innovation
Innovation as creating something new and valuable in science, technology, and business,
or for social improvements is considered vital for societies to survive in the modern
world. Innovation can be described as the embodiment, combination or synthesis of
knowledge in original, relevant, valued new products, processes or services (Harvard
Business Essentials, 2003). Innovation is the channelling of creativity to produce
a creative idea and/or product that people can and wish to use (Sternberg, Pretz, &
Kaufman, 2003). Innovation is original, solution oriented actions, that address unsolved
problems in unique and creative ways (Renzulli, 2003). Innovation is the generation,
acceptance, and implementation of new ideas, processes, products, or services
(Shavinina & Seeratan, 2003). Some see innovation as early adoption of a new idea,
others as synonymous with creativity (Glor, 1997). Innovation can be initiating an idea
using creativity and presenting that idea to the world, or creating a new idea that is
actualized into a product that significantly changes the field where it is applied.
The Science and Technology Policy Council (2004, 2006) stressed the importance
of innovation in Icelandic society. ‘Innovation’ was seen as an essential part of the
nation’s competitiveness and economic growth and was linked to knowledge, education
and research, and in 2006 the policy was directed at fundamental education and placed
‘[e]ducation at the frontier’ (Science and Technology Policy Council, 2006, p. 6). The
Council promoted creative thinking and entrepreneurship to harness knowledge and
promoted innovation coupled with competition as a healthy way to do this (Science and
Technology Policy Council, 2006).
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Policy makers in education in Iceland introduced ‘innovation and entrepreneurial
education’ (IEE) into the curriculum for compulsory schools in 1999 as an integrative
and cross-curricular area. Even though the innovation discourse has pedagogical status
as a learning area it has not entered the practiced curriculum of many Icelandic schools
(Jónsdóttir, Thorsteinsson & Page, 2008).
The paper begins with a brief overview of education in Iceland and examples of
official discourse on innovation by Icelandic ministers, tracing innovation discourse in
policy documents and the curriculum and providing an insight into the ideology and
preparation of the 1999 curriculum. The regulative and instructional discourses of IEE
in the curriculum are identified, and the discourse found in IEE teaching materials and
IEE in-service courses is presented.

Official discourse translated into pedagogic discourse
The sociologist Basil Bernstein (1971) wanted to find general principles that underlie
the transformation of knowledge into pedagogic communication, to find out what
controlled whether knowledge becomes intellectual, practical, expressive, official or
local (Bernstein, 2000). He considered curriculum, pedagogy and evaluation to be three
message systems, that together constitute the structure and processes of education
(Sadovnik, 2001).
According to Bernstein, educational practice is founded on codes of conduct and
traditions that have developed within organizations for a long time, and he calls these the
‘pedagogic device’ (Bernstein, 2000). This device has internal rules that are about social
order and what counts as legitimate skills and knowledge. The rules operate within the
reproduction field when a pedagogic discourse is transformed into pedagogic practice,
and converted into modes of classroom knowledge in interactions with learners.
Knowledge is created in different fields and is appropriated and pedagogized as
it is delocated from its original field and then relocated as pedagogical discourse.
Recontextualising occurs first in the official recontextualising field (ORF) and then in
the pedagogic recontextualising field (PRF) (Bernstein, 2000). The official pedagogic
discourse (OPD) (Figure 1) is an expression of the dominant principles of society
generated at the level of the state. This is delocated in the ORF in laws on education
and in a national curriculum generally by the Ministry of Education (Morais, Neves, &
Fontinhas, 1999). The ORF discourse is relocated in the Pedagogic Recontextualising
Field by curriculum experts, teaching material authors and university teachers. We are
interested here in how the national curriculum reflects the official discourse in a given
socio-political context and is legitimized in the area of education. Pedagogic practice
in the realities of the school is discussed further in Svanborg R. Jónsdóttir’s doctoral
thesis (2011).
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Figure 1. Knowledge production and recontextualising fields

The pedagogic discourse carries the ideology that controls curriculum, pedagogy and
assessment and is generated by two discourses, the regulative discourse about social order
and the instructional discourse about skills and knowledge. These two discourses, that may
only be one (Bernstein, 2000), both build on social arrangements that Bernstein calls
classification and framing.
Classification is used to define the insulation of a category or social space such as
school subjects or roles such as teachers vs. learners, home and school (Bernstein, 2000).
Power is embedded within the category, which can be strongly or weakly classified. The
power of a school subject might be reflected in the space it gets in the curriculum and
the timetable of schools. A category is defined by boundaries that create the relation
between it and other categories and establishes its own unique identity and special
voice (Bernstein, 2000). The insulation of the category gives it its distinctiveness and
its internal rule.
Framing refers to the control of communication. Control establishes legitimate forms
of communication appropriate between categories. Strong framing indicates that
control is located in a category which has power e.g. a teacher or a school subject and
weak framing indicates control shared between categories e.g. by a teacher and a learner
or among several subjects (Macdonald & Jóhannsdóttir, 2006). The transmitter (e.g. the
teacher) has explicit control with strong framing but with weak framing the acquirer has
more apparent control (Bolton, 2008).
The rules of social order, the regulative discourse (RD), refer to hierarchical relations
and expectations about conduct, character and manner. The RD is a discourse of order,
relation and identity and is a moral discourse that creates criteria according to the culture
and values of a particular discourse (Bernstein, 2000).
The rules of discursive order, the instructional discourse (ID), refer to selection,
sequence, pacing and criteria of the knowledge, elements commonly associated with
the curriculum. The ID is part of and embedded within the regulative discourse,
argues Bernstein, making it difficult to introduce change not aligned with the regulative
discourse.
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The analysis in this paper is based on texts covering the period 1996-2011. Some are
available in published documents and some we have compiled from information from
IEE activities. Finally we made use of two interviews taken in a related curriculum
project (Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson, & Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). The
key parts of the “pedagogic device” are studied to see the kind of messages regarding
innovation being carried forward and how they emerge as IEE in the official pedagogic
text.

Delocating the official discourse
Delocating discourse is not simple or mechanistic in democratic societies but occurs
when different parties try to make their agendas visible and influential in the curriculum
(Walker, 1990). The relocation may involve compromise and conflict. The national
curriculum is recontextualizing of policy and sets the tone for school activities. When
discourse has been recontextualised and published as a curriculum it may attain legal
status, as is the case in Iceland. It is only the preparation of the 1999 curriculum that
we now discuss noting that the 2007 curriculum was almost identical to its predecessor
from 1999.
Changes in education
Substantial changes were made to the school system in the mid-1990s. An official
committee reviewed the policy on education and presented its final report in 1994
(Ministry of Education, 1994). In the law on compulsory education (66/1995)
the responsibility for compulsory schools was transferred from the state to the
municipalities. Further changes were introduced in a new law in 2008 (91/2008). The
state retains control of the national curriculum and the monitoring of schools but
schools are responisble for their own curriculum and self-evaluation. The revision of
the curricula for pre-, compulsory and upper secondary education was launched in
1996 and formally completed in 1999. The policy An Even Better School (Ministry of
Education, 1998) introduced the main ideas in the new curriculum and the public and
professionals were encouraged to acquaint themselves with the new policy and provide
comments before the formal curricula were finalised.
As seen above, the official discourse in Iceland has been positive towards innovation
and many examples of this can be found: “Innovation is the prerequisite for diversity in
Icelandic businesses and the foundation for its strong competitive status” (Ministry of
Industry, 2008, p. 18). ‘Innovation’ is generally taken to be a positive trait and is typically
introduced without reservation or explanation. In developing the 1999 curriculum the
practical use of knowledge was taken as being essentially unproblematic.
In the main themes addressed in An Even Better School the creation of a modern,
international globally competent and competitive individual was emphasised. Icelandic
schools were expected to cultivate strong independent individuals who learn a lot, master
languages and technology and have some compassion for those with special needs. The
1998 policy emphasises information and technology skills: “…includes learning to use
computers, information technology, innovation and technology education” (Ministry
of Education, 1998, p. 16, bold our emphasis). The rationale for innovation education
was that it supports the mastery of skills for the good of the nation in competition with
other nations (Ministry of Education, 1998). The policy introduces IEE as a ‘subject’
that is infused by knowledge from other subjects:
In the compulsory school a new vocational subject will be based on innovation and the practical
use of knowledge. In this subject the learners will gain practical insight and skills in producing
practical products from the knowledge they gain in other subjects … (Ministry of Education,
1998, p. 48).
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Preparing the 1999 curriculum
The preparation and the making of the curriculum in the period 1996-1999 was
conducted in the spirit of deliberation (Reid, 1994) a process which allows for interaction
and influence of various stakeholders on the curriculum (Allyson Macdonald et al.,
2005). The Minister of Education emphasized active participation of stakeholders in
the revision such as teacher associations, the employment sector and academia (Björn
Bjarnason, 1997). The deliberation process can be slow as it is involves many different
stakeholders that are ready to fight for the importance of their subject area or topic
either to keep power or to gain power (i.e. control over areas in the curriculum, influence
on learners and their thinking).
The 1999 general curriculum was to focus on harmony in learning and have a
natural progression yet still leave enough leeway for teachers’ decisions. Preparatory
groups with wide representation were appointed to develop aims and objectives for
each subject area. The ITE preparatory group included three university teachers, one
teacher from the Technical School and three school teachers (Ministry of Education,
1997). The goals were then developed further into teaching and learning objectives
by a working group of teachers and teacher educators. The work of both groups was
coordinated by the ITE leader, the late Jóhann Ásmundsson. The directive from the
project steering committee included discussing the value of the learning areas, putting
forward final goals and making the objectives in the curriculum clear and measurable.
According to Jóhann the preparatory work and the development of the curriculum was
a process of creation, diplomacy and politics in settling disagreements. Jóhann wanted
fewer constraints and more choices in schools and wanted different ways of thinking
about and organizing education.
The traditional Icelandic school system is based on subject groups, whereas the
declared objective in 1999 was on individual learning; this is one of the tensions in the
curriculum. It was meant to be a ‘blueprint’ for modern education in Iceland with new
ways of organizing and thinking about knowledge.
The new ‘life skills’ subject was a collection of ’all the other learning elements‘ that
the school was supposed to introduce to learners according to the law and demands
from the society, according to Jóhann. The ‘life skills’ subject had its roots in integrative
learning dealing with everyday life. There are certain similarities in the overall ‘gist’ of
the curricula of ITE and ‘life skills’. In both cases there is a discourse that introduces
schooling as a holistic process where subjects are blurred or subordinate to the purpose
of educating the learner. “Life skills study is intended to strengthen a pupil’s overall
development” (Ministry of Education, 1999b, 2004, p. 7).
IEE a school subject or a new way of thinking about knowledge
The ITE goals in 1997 included sections on ‘innovation and the practical use of
knowledge,’ ‘library studies,’ ‘crafts: design, technology and handwork’ and ‘computers
in schools’ (in that order). The ITE underwent several changes as the working group
developed and deliberated the ideas in the preparatory report. In the 1999 published
ITE curriculum there were three main sections: on ‘information literacy’, ‘innovation
and the practical use of knowledge’ (known often as IEE) and ‘design and crafts’ as well
as curriculum guidelines on learning to use computers, now placed first. Despite the
overall wish for a holistic approach, the 1999 curriculum on IEE gave mixed messages.
Every teacher was required to integrate the use of computers into their teaching.
The text on IEE calls it both a method and a subject:
The subject cuts across knowledge areas and should be integrated with one or
more subjects. Innovation and the utilization of knowledge is a special method
that schools can use to transform each subject into a vocational and technological
subject (Ministry of Education, 1999a, p. 31-32).
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This flexible nature of IEE affects its classification; it is a subject, a method or a support
to achieve objectives of other subjects. This reflects the modern view of education, a
holistic, integrating view that meets the needs of individuals in a constantly changing
society, a view that is rationalized in the curriculum:
The curriculum suggests ways for schools to operationalise this new demand:
either to integrate with other subjects, use elective hours or mix the two
arrangements (Ministry of Education, 1999a, p. 32).

In the preparatory report (Ministry of Education, 1997) it was argued that ‘innovation
and the practical use of knowledge’ would concern itself with factors in the information
society, such as services, communication and information processing. It would have its
own value in the vocational areas of the 21st century while ‘crafts and design’ would be, as
before, the foundation of a practical education. in schools time allocation is a reflection
of a subject’s respect and power to influence learners (Goodson, 1997). ITE as a whole
was allocated two periods per week and it was stipulated that the use of computers
was to be woven into all learning (Ministry of Education, 1999a). Schools were left to
decide on how to use the two periods per week and when and where to introduce the
three sections, information literacy, IEE and ‘design and crafts’. What happened was
that many schools allocated one period to information literacy in which librarians and/
or computer experts had a role and one to ‘crafts’ often taught by carpenters. IEE was
allocated time in only a few schools (Svanborg R. Jónsdóttir, 2005) and many teachers
did not consider the use of computers to be their responsibility.
The regulative discourse of IEE in the official curriculum
The regulative discourse detected in the analysis of the IEE curriculum indicated that
learners should develop capability for action, become creative and innovative, are technologically
and environmentally literate (analytical), entrepreneurial and responsible, can work independently
and with others, are systematic and can think and act as complete persons using skills and
knowledge from life and school interactively. These characteristics require a certain
character, manner and conduct.
Learners in the IEE section and the ITE unit as a whole were depicted as confident,
independent, systematic, creative, ethical, willing and capable of reacting and acting. “It
is important that learners acquire a view of being active doers in their environments”
(Ministry of Education, 1999a, p. 8). Learners were to be able to react to their
environment creatively and do something about it.
The IEE section introduced the technologically and environmentally literate
person as being attentive to the environment and technology in order to understand
their interaction and influences on each other, requiring analytical skills. Identifying
and analysing problems and developing appropriate solutions required and enhanced
analytical thinking and a systematic approach could “create and analyse main ideas that
guide a work process” (Ministry of Education, 1999a, p. 35). The ITE unit wanted
learners to become technologically literate, to understand and be able to use technology
actively, as technology and work skills were tools to meet people’s needs in interaction
with our environments (Ministry of Education, 1999a).
The capacity to behave in a creative and innovative manner is what IEE wanted most
clearly. Creative skills were considered important as modern work life is increasingly
built on knowledge and the skills to work with ideas, adapt to innovations, and spot
opportunities and utilise them (Ministry of Education, 1999a). The creative and
innovative person developed in IEE was to be able to develop procedural knowledge
and work systematically. “…the learner is trained in systematic methods to develop
his or her ideas from the first glimpse of an idea to the finished product” (Ministry of
Education, 1999a, p. 31).
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The entrepreneurial manner of the RD could be seen in IEE’s emphasis on
‘initiative’, in the introduction to the section (Ministry of Education, 1999a, p. 31)
and in the final aims for year seven and year ten. The entrepreneurial ‘spirit’ was also
seen in the overall message of the ITE curriculum and the learning aims of being
able to participate actively in society. Alongside the call for entrepreneurship was a call
for ethical behaviour in IEE. The purpose of activating learner ideas through using
knowledge and skills to solve problems and develop goods that make a difference,
through creative work, was meant to strengthen ethical actions and taking initiative
(Ministry of Education, 1999a, p. 31). Ethics is also found in the emphasis on the
whole, on the connectedness of innovation, work life, the local society, society at large
and international conditions (Ministry of Education, 1999a, p. 31).
The objectives referred to what each learner is supposed to be able to do such as
“be able to work independently through the need-solution-product process” (Ministry
of Education, 1999a, p. 41). Independence is nurtured, as well as being able to work
independently, show creativity and initiative and use systematic ways of working, the
characteristics of the confident and independent individual.
The IEE discourse emphasised developing collaborative skills and capabilities. The
learner “should be able to work in a project in a group where everyone has a specific
role to play or a set task (role play)” and “have tried working in a group to collect data
…” (Ministry of Education, 1999a, p. 37).
There was considerable emphasis on connecting learners’ lives with knowledge
and skills practiced in IEE and offering opportunities to be ‘one’ person rather than
segregating the knowledge and skills applied in school and life (Ministry of Education,
1999a, p. 31).
The character, conduct and manner that exemplified the complete person are being
creative, innovative, systematic, entrepreneurial and ethical, technologically literate,
independent and collaborative. Learners were to be capable of action in school or any
other life space.

Relocating the official discourse
The 1999 curriculum explained what IEE was about and what it was supposed to
achieve. It provided a basic level of guidance on how it was to be put into operation.
The instructional discourse (ID) was indicated by introducing the special role of the
teacher in IEE: “The role of the teacher is to be a kind of process manager and a guide
in the solution and production process” (Ministry of Education, 1999a, p. 32). Other
indicators of the ID were not directly presented in the curriculum but can be inferred
from various objectives, such as “show initiative in looking for needs or problems in
his or her immediate environment” (Ministry of Education, 1999a, p. 41). This requires
framing that encourages and supports learner agency and initiative.
The curriculum must be recontextualised in the classroom and one way of doing this is
through teaching materials and courses for teachers. Choosing to integrate an emerging
curriculum area such as IEE with other traditional subjects could be a complex task
(Nsubuga, 2009). The first author analysed Icelandic teaching materials that have been
used in schools called Innovation and Science and IEE course content for teachers. The
materials introduce an RD of active and creative learners. The materials have clear
messages on the ID of how a teacher is to approach working with IEE. It is an ID of
weak framing with advice to teachers to approach learners’ developing ideas with great
care and to consider all ideas as valid. “The role of the teacher ... is mainly to support
the learners in developing their ideas…” (Gísli Þorsteinsson & Rósa Gunnarsdóttir,
1996).

565

Svanborg R Jónsdóttir og Allyson Macdonald
In the courses on IEE organized and taught by the first author and other colleagues
IEE has been introduced as interdisciplinary and integrative having different forms and
emergences in practice and crossing boundaries of subjects and of school and society.
The RD of the courses has described learners as being creative and inventive and having
the potential to be active doers in their lives, their society and in the world. Their ability
to act is to be strengthened by letting them use their creativity and initiative to tackle real
needs and problems and actualize their solutions, exercising their entrepreneurial skills.
The ID presented in the teacher courses has been that the role of the teacher in
working with IEE is different from the traditional role of the transmitter of knowledge
(Jónsdóttir & Macdonald, 2011). It has been argued that the flexible teacher helps to
spark ideas, offer freedom and flexibility and minimize criticism in the ideation process.
This requires an ID of weak framing as learners are expected to have considerable
autonomy and freedom and are considered to be the experts in their own ideas and the
teacher is to guide and support the process.

Conclusion
‘Innovation and the practical use of knowledge’ or IEE was introduced into the 1999
curriculum. It was put into a curriculum by developers who wanted learners to develop
a set of innovation skills. It went however into a curricular system that builds on strong
classification where “things must be kept apart” (Bernstein, 2000, p. 11). IEE is though
a weakly classified phenomenon that builds on the view that “things must be brought
together” (Bernstein, 2000, p. 11). This tension is not resolved, and teachers are told
that IEE can be a subject or method or can be used to integrate subjects and develop
new knowledge. The integrative discourse of innovation was relocated as IEE in a
curriculum built on traditional subjects. Time allocations disregard that it requires a
fundamentally different approach that calls for a holistic organization of time, resources
and objectives.
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Kynjaflækja hinsegin mæðra
Svandís Anna Sigurðardóttir
Þorgerður Þorvaldsdóttir

Hinsegin fólk1 eru minnihlutahópur sem stendur á jaðri samfélagsins þrátt
fyrir að mikilsverðar umbætur hafi orðið á félagslegri og réttindalegri stöðu
samkynhneigðra síðastliðna tvo áratugi. Enn er það þó svo að þegar hinsegin konur
taka að sér foreldrahlutverk eru þær að stíga inn í mikilvæga gagnkynhneigða stoð kjarnafjölskylduna. Hún hefur lengstum verið frátekin fyrir gagnkynhneigð pör og
notuð til að réttlæta og styrkja feðraveldið (patriarchy) og hið gagnkynhneigða forræði
(heteronormativity) sem samfélagsskipan okkar hvílir á. Í þessari grein munum við skoða
togstreituna sem fylgir því þegar hinsegin mæður brjóta upp hið gagnkynhneigða
fjölskylduform, um leið og þær reyna að laga sig að því, sem gerir það að verkum
að þær eru alltaf staðsettar einhversstaðar á milli jaðars og miðju. Sérstaklega verður
hugað að orðræðum um „skort“ á föður í lesbískum fjölskyldum og nauðsyn þess
að þekkja líffræðilegan uppruna en slíkum „skorti“ hefur verið stillt upp andspænis
hugmyndum um „eðlilegt“ (gagnkynhneigt) fjölskyldulíf. Markmið greinarinnar er því
að skoða orðræður og sjálfsskilning hinsegin mæðra sem stöðugt þurfa að berjast fyrir
tilverurétti sínum og stöðu innan kerfis sem ekki gerir ráð fyrir þeim. Til að breyta
ríkjandi hugsunarhætti þarf vitundarvakningu um ríkjandi orðræður og áhrif þeirra, en
til þess að afbyggja orðræður er nauðsynlegt að skoða þekkinguna og valdasamböndin
sem þær eru sprottnar úr. Þessi grein er viðleitni í þá átt.
Sjálfar viljum við sjá tvíhyggjukerfi kyngervis og kynhneigðar splundrast og
þekkinguna og völdin sem þau byggja á dregin í efa, þannig að opnað verði fyrir
fjölbreyttari möguleika varðandi kynjun, sambönd og ástir fólks. Við teljum að
árangursrík barátta samkynhneigðra hér á landi, hafi að mörgu leyti snúist um það að
verða hluti af norminu, af meirihlutanum – en slíkar áherslur voru nauðsynlegar til þess
að ná fram ýmsum grundvallar mannréttindum sem nú eru í höfn. Hins vegar teljum við
að baráttan hefði mátt vera gagnrýnni á meirihlutann sjálfan og útilokandi kosti hans.
Nú þegar samkynhneigðir og gagnkynhneigðir standa loksins jafnfætis í réttindalegum
skilningi viljum við sjá róttækari hinsegin baráttu sem setur spurningamerki við ríkjandi
norm. Við viljum að baráttan afbyggi yfirráð ákveðinna hópa og opni fyrir fleiri
möguleika um það hvernig fólk má vera, í stað þess að fella alla í fyrirfram skilgreinda
flokka sem eru ávallt útilokandi og kúgandi.
Baráttukonan Audre Lorde (1984) hélt því fram að verkfæri húsbóndans myndu aldrei
duga til þess að brjóta niður hús hans, þótt þau gætu nýst við að ná fram smávægilegum
og tímabundnum breytingum. Sú flækja sem hinsegin fólk stendur nú frammi fyrir felst
einmitt í því að finna verkfæri til að gagnrýna orðræður sem ekki er hægt að flýja og
brjóta niður kerfi sem þau eru sjálf orðin hluti af. Hinsegin barátta, í víðasta skilningi,
ætti því að stefna að því að gera út um hið valdskipta tvíhyggjukerfi sem setur alla á
bás sem annað hvort karla eða konur, gagnkynhneigða eða samkynhneigða, þar sem
1

Orðið hinsegin er þýðing á enska orðinu queer sem lengi hafði niðrandi merkingu, en hugtakið hefur nú
verið endurskilgreint af hinsegin fólki sjálfu og því gefin jákvæð merking. Hinsegin fólk getur í víðum
skilningi átt við alla þá sem ekki falla að ríkjandi normi, til dæmis samkynhneigða, tvíkynhneigða og
trans fólk, en einnig alla þá sem ekki velja „hjónaband, börn og bíl“ (t.d. einhleypar konur sem velja að
eignast barn með tæknifrjóvgun). Í þröngum skilningi, eins og orðið er yfirleitt notað í þessari grein, á
það við um einstaklinga sem eru samkynhneigðir eða tvíkynhneigðir. Rætt er um hinsegin konur (konur
sem eru ekki gagnkynhneigðar), en við tölum einnig um lesbíur og samkynhneigða þegar við á.
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hið karllæga er ávallt sett ofar hinu kvenlæga og gagnkynhneigð er æðri tví- og/eða
samkynhneigð.

Staða samkynhneigðra á Íslandi
Fram til ársins 1996, þegar lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 gengu í gildi, má
segja að samkynhneigðar fjölskyldur hafi lifað í lagalegu tómarúmi. Áratug síðar
var samkynhneigðum svo loks tryggð nánast2 sömu réttindi til fjölskyldulífs og
gagnkynhneigðum með lögum nr. 65/2006. Eftir lagabreytinguna gátu samkynhneigðir
skráð sig í sambúð, þau fengu réttindi til frumættleiðinga, ásamt því að lesbíum var
heimilað að fara í tæknifrjóvgun. Nýju lögin gjörbreyttu barneignarmöguleikum
samkynhneigðra kvenna sem gátu nú eignast börn á Íslandi með sæðisgjöf. Í dag er
Art Medica eina tæknifrjóvgunarstöðin hér á landi og geta konur leitað þangað eftir
tæknisæðingu (auk annarra meðferða), en sæðið er keypt frá Danmörku. Stöðin
er einkarekin, en með þjónustusamning við ríkið. Kostnaður við tæknisæðingar er
breytilegur og hækkar til muna ef valin er þekktur sæðisgjafi.3 Þekktur gjafi þýðir að
börn geta fengið upplýsingar um gjafann og leitað hann uppi eftir 18 ára aldur, óska þau
eftir því (oft kallað „18 ára sæði“).

Um rannsóknina og helstu rannsóknargögn
Grein okkar byggir á MA rannsókn Svandísar Önnu Sigurðardóttur (2011) sem skoðaði
hvernig orðræður um kyn, kynhneigð og gagnkynhneigt forræði hafa áhrif á sjálfskilning
hinsegin mæðra á Íslandi. Rannsóknin er viðtalsrannsókn sem unnin var eftir eigindlegri
aðferðafræði. Hún byggir á 10 hálf-opnum viðtölum þar sem rætt var við 15 sam- eða
tvíkynhneigðar konur sem allar voru í sambúð með konum og áttu að minnsta kosti eitt
barn. Konurnar kusu að fara margar og ólíkar leiðir í barneignum. Sumar áttu börn úr
fyrri samböndum (við karlmenn) og ein átti fósturbarn. Sumar völdu að nota sæðisgjöf
í gegnum sæðisbanka og þá með óþekktum sæðisgjafa, en aðrar völdu svokallað „18 ára
sæði“. Eitt par valdi að nota sæði frá manni sem þær þekktu, en þær héldu upplýsingum
um hann leyndum. Annað par valdi að eiga barn með öðru (karla) pari. Loks voru
fleiri en eitt par sem kusu að taka egg úr annarri sem að hin svo gekk með. Þær konur
sem eignuðust börn með sæðisgjöf höfðu bæði gert það hérlendis og erlendis, en eftir
lagabreytinguna 2006 sem heimilaði tæknifrjóvgun samkynhneigðra kvenna leitaði
enginn viðmælendanna út fyrir landsteinanna eftir slíkri þjónustu.
Allar konurnar voru íslenskar að uppruna og hvítar nema ein sem var með örlítið
dekkri húðlit. Aðeins ein var búsett erlendis og var hún jafnframt sú eina sem átti erlendan
maka. Hinar bjuggu allar á höfuðborgarsvæðinu. Konurnar voru allar ófatlaðar, flestar
voru menntaðar og með atvinnu eða í námi en ein var atvinnulaus. Aldur þeirra var frá
rétt undir þrítugu til rúmlega fimmtugs, en flestar voru á fertugsaldri.

Orðræður um lesbíska foreldra
Lesbíur hafa lengi þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum sem foreldrar, til að sýna
fram á að þær geti veitt börnum sínum „eðlilegt líf“, þ.e. að börn þeirra þroski með
2

3

Það sem þá stóð útaf var rétturinn til kirkjulegrar vígslu og þess að ganga í „heilagt hjónaband“. Þeim
áfanga hefur nú verið náð með lögum nr. 65/2010 þar sem ein hjúskaparlög voru sett fyrir alla óháð
kynhneigð.
Sjá Art Medica: www.artmedica.is, en þar er hægt að skoða gjaldskrá og aðrar upplýsingar um
starfsemi stofnunarinnar.
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sér „eðlilega“ kynímynd og kynhneigð sem fellur að hinum gagnkynhneigða veruleika
(Clarke, 2008). Til þess að sanna tilverurétt sinn hafa þær því þurft að styðja einmitt það
kerfi sem heldur þeim á jaðrinum. Epstein (2002) ræðir þessa þversagnakenndu stöðu:
... [það] er svo mikil pressa á okkur, sem lessur, skrýtnar, utanaðkomandi, og
maður veit að sama hvað gengi á með börnunum, einhver mun kenna kynhneigð
þinni um, og því hvernig þú elur þau upp. Það setur því pressu á mann að ala þau
upp sem fullkomlega [venjuleg] börn (Epstein, 2002, bls. 52).

Þrátt fyrir að nýlegar rannsóknir hafi sýnt að lesbíur standa sig vel sem foreldrar,
það bitni ekki á börnum að eiga hinsegin mæður og jafnréttiskennd þeirra er jafnvel
sterkari (Clarke, 2008), er ekki sett spurningamerki við hina sjálfgefnu æðri stöðu
gagnkynhneigðarinnar. Gagnkynhneigð er því normið sem lesbíur (og annað hinsegin
fólk) eru sjálfkrafa bornar saman við.
Áherslan á rétt barna til tveggja foreldra, eða rétt barna til föður, kom þannig
skýrt fram í nýlegum greinum þeirra Ástríðar Stefánsdóttur (2010) og Salvarar Nordal
(2010), sem báðar fjalla um tæknifrjóvganir og staðgöngumæðrun. Báðar eru gagnrýnar
á nýfengin rétt einhleypra kvenna til tæknifrjóvgana vegna þess að með því „virðist
„föðurmyndin“, sem áður fyrr staðsetti einstaklinginn í samfélaginu og skipaði öndvegi
í menningarsögu okkar ... vera afgreidd óþörf með nánast einu pennastriki“ (Ástríður
Stefánsdóttir, 2010, bls. 30). Þögn beggja höfunda um lesbíska foreldra er hinsvegar
sláandi í ljósi þess að ríkjandi þrástef í orðræðum um hinsegin mæður og fjölskyldur
þeirra hefur verið umræðan um „skort“ lesbía á föður eða karlkyns fyrirmyndum handa
börnum sínum. Í grein sinni ræða Clarke og Kitzinger (2005) við lesbíska foreldra sem
reyna að afbyggja þessar hugmyndir og um leið verja eigin stöðu. Konurnar virtust hafa
tvenns konar mótsvör; annarsvegar að sýna fram á alla þá karlmenn í (stór)fjölskyldunni
sem að barnið umgengst og hinsvegar að karlmenn væru út um allt og því engin hætta á
að börnin þekki ekki til karlmanna (Clarke og Kitzinger, 2005, bls. 140). Því miður setur
hvorugt þessara svara spurningarmerki við gagnkynhneigt forræði og feðraveldið; það
er þá hugmynd að barn þurfi karlkyns foreldri/fyrirmyndir. Fyrir vikið geta jafnvel þær
lesbíur sem fylgja öllum gagnkynhneigðum reglum um hvernig eigi að stofna og rækta
fjölskyldu aldrei orðið hluti af norminu sem, þrátt fyrir að hafa teygst til, er einfaldlega
ekki skapað fyrir þær.
Þessar niðurstöður tóna vel við reynslu íslensku kvennanna sem rætt var við í
ofangreindri rannsókn. Margar þeirra bentu á að nóg væri um karlmenn í lífi barna
þeirra þrátt fyrir að þau ættu engan föður og ítrekuðu þar með að þær væru nógu góðar
þrátt fyrir karlmannsleysið. Í stað þess að hafna orðræðunni um meintan „skort“ og
þeirri hugmynd að þær væru verri til að byrja með, reyndu þær að sýna fram á að þær væru
ekkert verri fyrir vikið, en viðmiðið hér er klárlega hin gagnkynhneigða kjarnafjölskylda.
Það er þó auðvelt að skilja úr hvaða jarðvegi þessi svör eru sprottinn, því erfitt er að
hafna, flýja eða bregðast við ríkjandi orðræðu án þess að taka þátt í henni, og þar með
ómeðvitandi styrkja hana. Þannig sagði eitt par frá léttinum sem fólk upplifði þegar
fréttist að þær myndu eignast stelpu:
Maður veltir því auðvitað fyrir sér aðeins, og fólk hefur sagt, vinkonur okkar
hafa sagt sko „gott að þetta var ekki strákur“, af því að þeir þurfa á karlmanns
[ímyndum að halda]. Og vissulega pælir maður aðeins í því, ég meina strákar þurfa
að hafa einhverja karlmannsímynd í sínu lífi, hvort sem það er bróðir minn eða
bara þú veist ... [en] margir strákar eru aldir upp af einstæðum mæðrum og ég
meina, [á endanum] er það eina sem skiptir máli að þau séu elskuð sko.

Í viðbrögðum þeirra kemur fram áhugaverð mótsögn. Um leið og þær opinberuðu
og gagnrýndu ríkjandi orðræðu um „skort“ með því að benda á að á endanum væri
ást það eina sem skipti máli, staðfestu þær hana með umræðu um að vissulega þyrftu
strákar karlkynsfyrirmyndir, nokkuð sem aldrei var rætt í tengslum við stelpur.

571

Svandís Anna Sigurðardóttir og Þorgerður Þorvaldsdóttir
Að öðru leyti sögðust konurnar varla nokkurn tímann fá neikvæðar athugasemdir.
Margar sögðu þó að þær fengju margar spurningar um barneignir sínar og að fólk
væri almennt forvitið um fjölskyldur þeirra og hvernig börnin urðu til. Allar sögðust
sýna þessu skilning, hins vegar voru sumar þreyttar á að vera stöðugt í forsvari fyrir
alla samkynhneigða. Til samanburðar sagði ein frá gagnkynhneigðu vinafólki sem
einnig hafði eignast barn með sæðisgjöf; „Ég var að hugsa um hitt parið sem ég þekki,
gagnkynhneigðu, þú veist þau ræða ekkert svona, ég má ekkert ræða þetta neitt“, enda
fylgir því ákveðin skömm ef gegnkynhneigðir geta ekki eignast barn með samförum.
„Svo bara spyrja mig allir í matsalnum „hey hvernig gerðuð þið þetta og hvar fenguð
þið sæði?““
Ljóst er að fyrirliggjandi löggjöf og félagslegt samhengi getur haft mótandi áhrif á
orðræður um feður og meintan skort. Í bókinni Lesbian Motherhood, frá 2009, þar sem rætt
var við lesbíska foreldra á Írlandi og í Svíþjóð var áberandi að sænskum viðmælendum
þótti jákvætt að sæðisgjafi ætti þátt í lífi barnsins og í því samhengi var gjarnan rætt um
„rétt“ barnsins en í Svíþjóð er óheimilt að fá sæði án þess að gjafinn sé þekktur (RyanFlood, 2009).4 Á meðal írskra viðmælenda var hins vegar meiri hræðsla við að missa eða
deila forræði með sæðisgjafa, þó var vilji fyrir því að hann væri þekktur, án þess að hann
tæki endilega virkan þátt í lífi barnsins.

Barneignir og hin sterka líffræði
Í vestrænu samhengi er líffræðilegum fjölskyldutengslum gefið mikið vægi og í seinni tíð
hafa slíkar orðræður verið styrktar með tilvísun í aukna þekkingu á erfðaupplýsingum og
mikilvægi þeirra (Salvör Nordal, 2010) ásamt umræðu um „réttindi“ barna til að þekkja
sinn líffræðilega uppruna og að eiga tvo foreldra (helst móðir og faðir). Fyrrnefnd grein
Salvarar Nordal er innlegg í þá umræðu en þar segir:
Mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar hvers einstaklings er þekking hans á
líffræðilegum uppruna sínum en því hefur verið haldið fram að í blóðfjölskyldunni
hvíli „leyndardómurinn um uppruna okkar“. Í þessu sambandi má velta því
fyrir sér hvort leynd yfir líffræðilegum uppruna geti haft neikvæð áhrif á þroska
sjálfsmyndar einstaklings og sjálfmótunnar ... og takmarkað möguleika hans á
„opinni framtíð“. Þannig er hugsanlegt að leynd yfir jafnmikilvægum þáttum og
uppruna og erfðum geti takmarkað sjálfræði barnanna eða komið í veg fyrir að
þau geti tekist á við eigið líf með merkingarbærum hætti (Salvör Nordal, 2010,
bls. 95-96).

Þetta viðhorf ýtir undir þá „hugmynd að barn sé útkoma einnar kynlífsathafnar ... í
stað áframhaldandi og stöðugrar þátttöku [í lífi þess]“ (Yuval-Davis, 1997, bls. 28), sem
augljóslega grefur undan fjölskylduformum sem ekki byggjast á líffræðilegum tengslum
og staðfestir um leið yfirburðastöðu hinnar gagnkynhneigðu fjölskyldu. Með því að gefa
líffræðinni svo mikið vægi getur verið erfitt fyrir samkynhneigða foreldra (sem og aðra)
sem ekki hafa líffræðileg tengsl við börn sín að styrkja stöðu sína og um leið afskrifa eða
gera lítið úr stöðu þriðja aðila sem er líffræðilega tengdur barninu, til dæmis sæðisgjafa.
Ástæðan fyrir skáletruninni hér að framan er sú að líffræðin öðlast hvorki mikilvægi né
völd fyrr en henni eru gefin þau, í gegnum ríkjandi orðræður. Þar með er um að ræða
tilbúna þekkingu sem vissulega má draga í efa.
Mikilvægt er að setja spurningarmerki við orðræður sem ýta undir mikilvægi
líffræðinnar og föðursins án þess að taka á útilokandi áhrifum þeirra á þau börn sem
ekki eru blóðtengd foreldrum sínum. Með því að einblína á sæðisgjöf (eða gjafaegg) er
gert lítið úr uppeldi, samveru, umhyggju, ást, virðingu og öllu því sem (vonandi) fylgir
sambandi barns og foreldris óháð líffræði.
4

Svíþjóð er eina landið sem hefur lögbundið að upplýsingar um sæðisgjafa skulu fylgja með, þannig að
allt sæði sé þekkt. Þessi lög tóku gildi árið 1985.

572

Kynjaflækja hinsegin mæðra
Allar konurnar sem rætt var við höfðu reynslu af því að skipuleggja barneignir með
núverandi maka sínum. Leiðirnar sem konurnar völdu til barneigna voru margar en
almennt var hin líffræðilega orðræða áberandi þegar konurnar ræddu ákvarðanir sínar.
Mismunandi var hvernig konurnar töluðu um val á sæði og þá hvernig þær sáu framtíð
barna sinna í tengslum við sæðið sem aðstoðaði við að búa þau til. Áberandi þáttur í
þeirri umræðu tengdist vali á svokölluðu 18 ára sæði. Stundum var það einfaldlega ekki í
boði, en konurnar létu það ekki stoppa sig þrátt fyrir að þær hefðu kosið að nota slíkt.5
Margar völdu að nota 18 ára sæði til þess að geta boðið börnum sínum upplýsingar um
sæðisgjafann eftir 18 ára aldur, ef þau óskuðu eftir því. Var þá meðal annars talað um
rétt barna til að þekkja uppruna sinn og þörf barna á að vita hvaðan þau kæmu. Ein
kvennanna sagði: „maður verður að sýna því skilning að sum börn fá rosa sterka þörf
til að leita upprunans, það finnst mér mikilvægt að virða.“ Þá valdi eitt par að nota sæði
frá aðila sem þær þekktu, en hann var ekki kynntur fyrir börnunum sem slíkur og ekki
stóð til að gera það fyrr en þau yrðu eldri, ef þau sæktust þá eftir slíkri vitneskju. Það
að bjóða ekki fram upplýsingar um sæðisgjafann að fyrra bragði, en að sá valkostur væri
engu að síður í boði, virtist vera ríkjandi afstaða þeirra sem völdu 18 ára sæði. Val á
þekktum gjafa virkaði því sem einskonar baktrygging:
Við köllum hann ekki pabba, við tölum um hann sem sæðisgjafa. Og svo bara [er
það] mál barnsins hvort það vill leita hann uppi og hvað það ætlar þá að gera. Bara
að það hafi þennan möguleika.

Konurnar virtust því vera að tryggja sig gegn útilokandi orðræðum um uppruna,
líffræðileg tengsl og „skort“ lesbía, með því að nota þekktan sæðisgjafa. Eitt par valdi
að eiga barn með öðru pari (tveir karlar). Þau voru góðir vinir sem vildu öll að barnið
vissi hvaðan það kæmi. Þær sáu þetta sem spennandi möguleika, en um leið voru þær að
veita homma vinum sínum tækifæri til barneigna. Það að karlmaður væri í lífi barnsins,
skipti þær hinsvegar litlu og því höfðu þær ekki eignast barnið með hverjum sem var.
Þær sögðust hafa fengið mörg sterk viðbrögð við þessari ákvörðun, þá aðallega frá
öðrum lesbíum sem gátu ekki skilið að þær kysu að deila réttindum og skyldum gagnvart
barninu með öðru pari. Aðrar sem völdu óþekkt sæði sögðust einfaldlega taka á því
ef vandamál kæmu upp vegna upprunapælinga hjá börnunum. Í því sambandi benti
eitt par á að notkun sæðisgjafa væri í grundvallaratriðum frábrugðin ættleiðingu eða
þegar annað foreldrið gengst ekki við barninu. Þegar gjafasæði er notað, eru allir aðilar
meðvitaðir um stöðu sína og það markmið að búa til barn:
Viðkomandi er náttúrulega að gefa sæði og veit alveg hvað kemur úr sæðinu sko,
þannig að þetta er svona öðruvísi en að leita uppruna síns heldur en ef þú ert
ættleiddur, mér finnst þetta bara tvennt ólíkt, þetta er gert með vilja allra, að búa
til einstaklinginn.

Í því ferli felst engin afneitun af hálfu sæðisgjafans, hans (meðvitaða) hlutverk er
aðeins að gefa sæði. Eins og áður hefur verið rætt skiptir samhengið og umhverfið
máli. Þegar eitt par var að velta fyrir sér hvort þær vildu nota þekktan eða óþekktan
sæðisgjafa benti hjúkrunarfræðingur á að margar lesbíur væru að eignast börn í dag og
þar af leiðandi yrði barnið þeirra alls ekki „eitt í heiminum“ með tvær mæður. Þetta
virtist hjálpa þeim við að taka ákvörðun um (óþekktan) sæðisgjafa, en að barnið yrði
hugsanlega álitið öðruvísi skipti greinilega máli, og hafði það „róandi“ áhrif að heyra
að svo yrði ekki.

5

Það var talað um að þekkt gjafasæði hafi ekki verið í boði hjá Art Medica í fyrstu, en einnig að það sé
einfaldlega ekki alltaf til (oft lítið framboð). Þá þarf að velja 18 ára sæði annars staðar frá og senda
það til Íslands, sem kostar auka vinnu og peninga.
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Hinn tilbúni fjölskyldusvipur
Það er sterk hefð fyrir því bæði hjá lesbískum og gagnkynhneigðum pörum sem eignast
börn með gjafasæði að velja sæðisgjafa sem svipar útlitslega til þess sem ekki gengur
með barnið þrátt fyrir, eða kannski einmitt vegna þess að líffræðileg tengsl eru ekki
til staðar. Hugmyndin um líffræðileg tengsl er þar með búin til, en þessi svokallaða
líffræðilega „pörun“ er stefna sumra sæðisbanka (Jones, 2005). Þetta sýnir hversu stórt
hlutverk líffræðin spilar og hversu miklar væntingar eru gerðar til þess að börn eigi
að líkjast foreldrum sínum. Engin kvennanna setti spurningamerki við það að velja
sæðisgjafa sem svipaði til móðurinnar sem ekki gekk með barnið.
Í viðtölunum komu fram áhugaverðar frásagnir af því hversu félagslega sköpuð
hin líffræðilegu tengsl gátu verið, sem ítrekar hið fornkveðna að „fjórðungi bregður
til fósturs“. Margar sögðu frá því að móðirin sem hafði engin líffræðileg tengsl við
barnið fengi iðulega að heyra að barnið væri líkt henni og að það væri sterkur svipur,
en þessi umræða átti sér stað jafnvel þótt fólk vissi um líffræðilega sögu fjölskyldunnar.
Konurnar höfðu mjög gaman af því að segja þessar sögur, þar sem aðrir voru plataðir
og raunveruleg líffræðileg tengsl í fjölskyldunni sett í uppnám. Margar höfðu orð á því
að líffræðin skapaði ekki fjölskyldu en slíkt kom berlega í ljós eftir að þær eignuðust
börn sín. Þær ítrekuðu að fjölskylda væri annað og meira en bara líffræði og gen og það
sem raunverulega skipti máli og gerði fjölskyldu að fjölskyldu væru traust sambönd,
tengslamyndun og ást.

Lokaorð
Í þessari grein hefur verið reynt að varpa ljósi á hluta af þeirri flækju sem hinsegin
mæður standa frammi fyrir þegar þær eignast börn. Það gat verið erfitt fyrir konurnar að
losa sig undan og afbyggja orðræður sem snérust um feður, karlkynsímyndir og meintan
„skort“. Hvort sem valin var þekktur eða óþekktur sæðisgjafi var klárt að konurnar myndu
aldrei falla að norminu. Tengdar þessum orðræðum voru hugmyndir um líffræðina og
mikilvægi þess að þekkja sinn genetíska uppruna sem virðast hafa fengið aukið vægi
með tilkomu fjölbreytilegri fjölskylduforma en venjan gerir ráð fyrir. Rannsóknir sem
sýna að lesbíur standa sig ekki síður vel sem foreldrar en gagnkynhneigð pör grafa
óneitanlega undan orðræðum um mikilvægi feðra og meintan „skort“ lesbía. Konurnar
virtust því eiga auðveldara með að afskrifa þörfina á karlmanni í uppeldi barna sinna
heldur en orðræður um að réttur barna sé sniðgenginn með nafnlausri sæðisgjöf, en í
gegnum þær heldur hinn líffræðilegi faðir stöðu sinni að vissu leyti. Því má velta fyrir
sér hvort það að velja þekktan sæðisgjafa styðji við hið gagnkynhneigða norm. Ef til vill
eru þessar áherslubreytingar til marks um það hvernig orðræður breytast og þróast og
hvernig ríkjandi valdakerfi halda sér gangandi. Orðræður um stöðu hins félagslega föður
missa mátt, en í stað þess að hverfa umbreytast þær og taka á sig nýja (líffræðilega) mynd
til að tryggja áframhaldandi jaðarsetningu lesbía og valdastöðu gagnkynhneigðra (karla).
Í viðtölunum kom því ítrekað fram mikil óvissa í sambandi við sæðisgjafa, líffræðileg
tengsl og ótti við að börnin muni skorta eitthvað þar sem þau ættu „aðeins“ tvær mæður.
Því má spyrja hvort að hér hafi gamlir fordómar ekki bara verið færðir í nýjan búning?
Mikil áhersla hefur verið lögð á réttindi samkynhneigðra til fjölskyldulífs og hefur sú
krafa ávallt verið á forsendum þess að fá réttindi til jafns við gagnkynhneigða. Þetta má
skilja sem strategíska aðlögun; samkynhneigðir ganga inn í núverandi kerfi til að sækja
aukin réttindi og bæta stöðu sína í samfélaginu í stað þess að afneita kerfinu sem neitar
þeim um full réttindi á grundvelli þess að þeir séu samkynhneigðir. Næstu skref í baráttu
samkynhneigðra kalla því á fjölbreyttari aðferðir, en konurnar sem rætt var við voru á
einu máli um að baráttunni væri hvergi nærri lokið þrátt fyrir að lagaleg réttindi væru í
höfn. Því liggur beint við að spyrja; með sömu réttindi og gagnkynhneigðir, með fullri
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inngöngu í hjónaband og fjölskyldulíf, hvar og hvernig ætla samkynhneigðir að vera
sýnilegir? Hvernig á að berjast gegn fordómum í samfélagi sem þykist vera fordómalaust,
án þess að berjast gegn kerfinu og ósýnilegri slagsíðu þess? Nú þegar fullur aðgangur að
kerfinu er í höfn er ef til vill tímabært að endurskoða baráttuna því eins og Lorde benti
á; „the masters’ tools will never dismantle the masters’ house“ (Lorde, 1984, bls. 112).
Hvort sem hinsegin fólk gengst við reglum hins gagnkynhneigða samfélags, eða fer á
skjön við þær mun það aldrei passa fullkomlega inn í normið. Markmiðið hlýtur því að
vera að afbyggja normið og opna fyrir fjölbreyttari samfélagsskipan og fjölskyldugerð
sem til dæmis byggir á virðingu, umhyggju og ást, sem rétt eins og margir viðmælendanna
nefndu, er það eina sem skiptir máli.
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Ferðavenjur íbúa í Ólafsfirði og á Siglufirði
fyrir opnun Héðinsfjarðarganga
Sveinn Arnarsson
Þóroddur Bjarnason

Í þessari rannsókn er umferð um norðanverðan Tröllaskaga metin í þeim tilgangi að
kortleggja ferðavenjur íbúa Fjallabyggðar fyrir opnun Héðinsfjarðarganga. Rannsóknin
er hluti af stærri rannsókn á samfélagslegum, efnahagslegum og menningarlegum
áhrifum Héðinsfjarðarganga. Stöðvuð var umferð á svæðinu samtals í fjóra daga og
vegfarendur spurðir nokkurra spurninga. Helstu niðurstöður eru að Siglfirðingar virðast
þrátt fyrir erfiðar samgöngur sækja meira til Eyjafjarðar en Skagafjarðar, en Siglfirðingar
sækja jafnframt minna en Ólafsfirðingar út fyrir sveitarfélag sitt. Fjöldi ferðamanna yfir
sumartímann er umtalsverður og eru höfuðborgarbúar um 25% allra þeirra sem leið
eiga um svæðið að sumri til. Þegar gögnin úr vegakönnuninni eru borin saman við
niðurstöður íbúakönnunar sem gerð var á svæðinu á svipuðum tíma kemur í ljós að
íbúar virðast ofmeta ferðatíðni sína til flestra áfangastaða. Þær niðurstöður er innlegg í
aðferðafræðilega umræðu um rannsóknir á þessu sviði.
Í drögum að stefnumótandi samgönguáætlun 2011–22 er stefnt að því að sem flestir
íbúar landsins geti sótt þjónustukjarna á sínu atvinnu- og þjónustusvæði á innan við
einni klukkustund (Samgönguráð, 2011). Bent hefur verið að á að þetta eigi nú þegar
við um þau 92% landsmanna sem búa á þremur vaxtarsvæðum á Suðvesturlandi, MiðNorðurlandi og Mið-Austurlandi (Andrea Hjálmsdóttir o.fl., 2011). Aðrir landsmenn
búa margir í byggðarlögum sem hægt væri að tengja við þessi vaxtarsvæði með öruggum
og greiðum samgöngum en í sumum tilvikum eru fámennar, afskekktar byggðir þó utan
þjónustusvæðis í þessum skilningi.
Á undanförnum áratugum hefur stórvirki verið unnið í samgöngumálum á
Íslandi. Frá því hringvegurinn um landið opnaðist með vegi yfir Skeiðarársand árið
1974 hefur verið unnið ötullega að því að gera vegi öruggari, greiðfærari og þægilegri
yfirferðar og vegalengdir milli byggðarlaga hafa styst verulega með endurbótum eldri
umferðarmannvirkja og gerð nýrra vega og jarðganga. Þó eru Íslendingar nokkuð á eftir
öðrum vestrænum þjóðum þegar kemur að samgöngum þar sem enn er unnið að því
að tengja byggðir með fullnægjandi hætti við vegakerfið. Annars staðar á Vesturlöndum
er slíkum samgönguframkvæmdum víðast hvar lokið fyrir löngu og samgöngubótum
einkum ætlað að bæta flæði umferðar.
Mikil sátt ríkir um gagnsemi þeirra vegbóta sem stytt hafa leiðir í námunda við
höfuðborgarsvæðið. Þannig styrkti nýrri brú yfir Borgarfjörð við Borgarnes árið 1981
og opnun Hvalfjarðarganga árið 1998 atvinnu- og þjónustusvæði á Vesturlandi til
mikilla muna, jafnframt því sem vegalengdir milli höfuðborgarsvæðisins og annarra
byggðarlaga á vestan- og norðanverðu landinu styttust umtalsvert (Grétar Þór Eyþórsson
og Eva Heiða Önnudóttir, 2007). Samgöngubætur sem tengja byggðarlög við aðra
þjónustukjarna á landinu hafa hins vegar oft verið umdeildar, og má þar sérstaklega
nefna Héðinsfjarðargöngin milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar sem opnuð voru haustið
2010. Í því sambandi hefur meðal annars verið bent á að framkvæmdir á fjölfarnari
vegum geti verið arðsamari og dregið meira úr slysum en framkvæmdir sem breyta mjög
miklu fyrir tiltölulega fámenn samfélög (Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson, 2004;
Þóroddur Bjarnason og Sveinn Arnarsson, 2011).
Í janúar árið 2011 voru skráðir Siglfirðingar 1206 talsins en Ólafsfirðingar 824
(Hagstofa Íslands, 2011). Þessi byggðarlög sem nú hafa sameinast í sveitarfélaginu
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Fjallabyggð hafa þurft að glíma við fólksfækkun síðustu áratugina. Ef áfram heldur
sem horfir í fólksfjöldaþróuninni í Fjallabyggð verða íbúar í kringum 1300 árið 2028
(Þóroddur Bjarnason, Kjartan Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Vonir standa
til þess að Héðinsfjarðargöngin geti styrkt stöðu þessara byggðakjarna innan atvinnuog þjónustusvæðis Mið-Norðurlands og þannig snúið við búsetuþróun síðustu áratuga.
Gerð ganga um Héðinsfjörð er ætlað að binda enda á þessa einangrun og stuðla
að sterkara mannlífi á þessum stöðum á norðanverðum Tröllaskaga. Einnig benda
rannsóknir til þess að samgöngubætur sem auðvelda íbúum fámennari byggðarlaga
að sækja verslun og þjónustu á stærri staði leiða einnig til nokkuð mikillar umferðar
og jákvæðra áhrifa í hina áttina, frá stærri staðnum til minni byggðakjarnanna (Grétar
Þór Eyþórsson og Eva Heiða Önnudóttir, 2007). Með tilkomu Héðinsfjarðarganganna
styttist vegalengdin milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar úr 62 km um Lágheiði að sumri til
eða 232 km um Öxnadalsheiði að vetri í 15 km allan ársins hring (Vegagerðin, 2011).
Eftir opnun Héðinsfjarðarganga eru íbúar Siglufjarðar í um klukkustundar fjarlægð
frá Akureyri. Akureyri gæti því talist þjónustukjarni á svæði sem nær frá Sauðárkróki
í vestri til Siglufjarðar í norðri og Húsavíkur í austri, jafnframt því sem þessir minni
byggðakjarnar geta veitt minni og fjarlægari byggðarlögum ýmsa þjónustu (Andrea
Hjálmsdóttir o.fl., 2011).
Markmið þessarar miklu framkvæmdar er að styrkja byggð á svæðinu með því
að tengja Siglufjörð betur við þjónustu- og atvinnusvæði Eyjafjarðar og stórbæta
umferðaröryggi á svæðinu. Með þessu er jafnframt stefnt að því að að gera MiðNorðurland að einu þjónustusvæði með því að tengja saman Eyjafjörð og Skagafjörð
bæði að norðanverðu með Héðinsfjarðargöngum og sunnanverðu yfir Öxnadalsheiði.
Tenging Siglufjarðar við Eyjafjarðarsvæðið er því í takt við stefnumótandi áherslur hins
opinbera í samgöngumálum.
Árangur þeirrar stefnu að byggja upp stærri og samfelldari atvinnu- og þjónustusvæði
veltur á því hvernig samgöngumynstri einstaklinga er í raun og veru háttað. Þannig verður
árangur Héðinsfjarðarganganna að þessu leyti aðeins metinn með því að kortleggja
umferðastrauma til og frá Siglufirði og Ólafsfirði fyrir og eftir opnun ganganna. Í þessari
grein er gerð grein fyrir umferðarmynstri á norðanverðum Tröllaskaga fyrir opnun
ganganna á grundvelli tvenns konar gagna. Annars vegar er byggt á íbúakönnun þar
sem allir 16 ára og eldri íbúar staðanna svöruðu spurningum um ferðir sínar út fyrir
byggðarlagið, en hins vegar vegakönnun þar sem allir bílar voru stöðvaðir á tilteknum
tímum og ökumenn þeirra spurðir um ferðir sínar. Niðurstöðurnar varpa ljósi á
ferðamynstur fólks á svæðinu fyrir opnun ganganna og gefur kostu á því að leggja mat
á áhrif mismunandi aðferða á niðurstöður rannsókna af þessu tagi.

Gögn og aðferðir
Þessi rannsókn byggir á tveimur rannsóknum sem gerðar voru í tengslum við rannsókn
Háskólans á Akureyri á félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum áhrifum
Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga. Sú fyrri er vegakönnun þar
sem allir vegfarendur voru stöðvaðir til og frá þéttbýliskjörnunum tveimur. Sú seinni
er íbúakönnun sem gerð var meðal íbúa Fjallabyggðar þar sem íbúar svöruðu þar til
gerðum spurningalista.
Vegakönnunin fór fram fimmtudaginn 2. júlí og laugardaginn 4. júlí 2009 og sömu
vikudaga 29. og 31. október árið 2009. Könnunarstaðirnir voru á Siglufjarðarvegi við
Ketilás í Fljótum og á Ólafsfjarðarvegi, austan Ólafsfjarðarganga, milli Ólafsfjarðar og
Dalvíkur. Könnunin stóð yfir frá klukkan 08:00 – 23:00 alla könnunardagana fjóra.
Í vegakönnuninni voru skráðar ferðir 3705 bifreiða þar sem 3604 bifreiðar
stöðvuðu og tóku þátt í könnuninni. Það telst vera 97,3% svörun. Þykir það nokkuð
góð svörun. 2664 bifreiðar fóru í gegnum könnunarstaðina tvo yfir sumartímann
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en 1041 bifreið að vetri til. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir á bílaumferð að
umferð yfir sumarmánuðina er mun meiri en að vetri til. Könnunarstaðirnir voru valdir
með því markmiði að geta á sem bestan hátt kortlagt alla umferð um Tröllaskagann
norðanverðan umrædda daga. Þessir könnunarstaðir eru hentugir að því leyti til að
umferð til og frá Ólafsfirði og Siglufirði getur einungis farið í gegnum þessa staði. Tölur
um umferð þessa daga í rannsókninni gefa því mjög skýra mynd af umferðarstraumum
á svæðinu. Vegfarendur voru spurðir um búsetu, hvaðan þeir væru að koma og hvert
þeir væru að fara. Einnig var spurt um tilgang ferða þeirra og hversu oft þeir ættu leið
um könnunarstaðinn.
Íbúakönnunin átti sér stað að hausti 2009. Reynt var að hafa samband við alla íbúa
Fjallabyggðar 16 ára og eldri. Nemendur í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri tóku
að sér það verk að ganga í öll hús í Fjallabyggð haustið 2009. Könnuninni svöruðu 732
einstaklingar. 439 þeirra voru búsettir á Siglufirði og 293 þeirra voru búsettir í Ólafsfirði.
Kjartan Ólafsson og Þóroddur Bjarnason (2010) hafa bent á misræmi milli skráðrar
búsetu og raunverulegri búsetu íbúa í Fjallabyggð svo svörunin í íbúakönnuninni er
einhvers staðar á bilinu 36,1–41,7%. Svör íbúanna er varða sókn þeirra í aðra nálæga
byggðakjarna verða notuð til að bera saman við vegakönnunina. Spurt var „hversu
oft kemur þú til eftirtalinna staða?“ og svarmöguleikarnir voru: Hitt byggðarlagið í
Fjallabyggð (Ólafsfirðingar fengu svarmöguleikann Siglufjörður og öfugt), Dalvík,
Sauðárkrókur, Akureyri, Höfuðborgarsvæðið og Erlendis.
Íbúakönnun, þar sem íbúar eru beðnir um að svara spurningum um sókn þeirra
til annarra sveitarfélaga, og vegakönnun sem stöðvar alla bíla á ákveðnum tíma, reyna
að svara sömu spurningunni með gjörólíkum hætti. Báðar aðferðirnar hafa ákveðna
kosti og galla. Íbúakönnun nær til allra þeirra íbúa sem svara könnuninni og gefur
ákveðna hugmynd um þjónustusókn þeirra til annarra byggðakjarna. Sú aðferð er
þeim annmörkum háð að þar er einungis byggt á mati íbúanna þar sem þeir svara
spurningalistanum. Vegakönnunin hins vegar stöðvar alla umferð til og frá stöðunum í
fjóra heila daga, tvo að sumri og tvo að hausti og gefur mjög greinargóðar upplýsingar
um ferðir íbúanna á þessum dögum. Annmarki þeirrar aðferðar er sá að könnunin tekur
aðeins til fjögurra daga í árinu. Því er ákjósanlegt að reyna að bera þessar tvær nálganir
saman til að reyna að dýpka báðar aðferðirnar.

Niðurstöður
Á mynd 1 má sjá skiptinguna milli talningarstaðanna tveggja í vegakönnuninni skipt
eftir árstíð fyrirlagnarinnar. Á myndinni má sjá að nokkuð jöfn skipting umferðar er
milli talningarstaðanna að sumarlagi eða um 1330 bifreiðar á hvorum stað. Öðru máli
gegnir um umferð að vetrarlagi. Á Ólafsfjarðarvegi milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur
keyrðu um 600 bifreiðar yfir talningarstaðinn á meðan um 400 bifreiðar óku um
könnunarstaðinn á Siglufjarðarvegi í Fljótum. Varlega verður að fara með að álykta
út frá þessum tölum en líklegt getur þó talist að umferð aukist hlutfallslega meira yfir
sumartímann í Fljótunum en milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Á Ketilási í Fljótum er
tiltölulega langt í næstu byggðakjarna. Hins vegar er nokkuð stutt bæði á Dalvík og
Ólafsfjörð frá talningarstaðnum á Ólafsfjarðarvegi. Því er ekki óvænt að vetrarumferð
sé meiri á Ólafsfjarðarvegi en við Ketilás í Fljótum.
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Mynd 1. Fjöldi bifreiða sem fóru yfir talningarstaðina þegar könnun fór fram, skipt
eftir árstíð fyrirlagnar

Mynd 2 sýnir okkur búsetu þeirra einstaklinga sem óku um könnunarstaðina að sumri
til annars vegar og að hausti til hins vegar. Yfir sumartímann eru flestir vegfarendur
búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru hlutfallslega mjög lítill
hópur þeirra sem er á ferli yfir vetrartímann. Heimamenn, Siglfirðingar og Ólafsfirðingar
eru stærsti hópurinn sem ekur um könnunarstaðina að vetri til. Þessi mynd sýnir glöggt
hvernig hlutfall vegfarenda eftir búsetu breytist eftir árstíðum. Þeir vegfarendur sem búa
hvað lengst frá könnunarstöðunum eru mun stærri hópur yfir sumartímann heldur en að
hausti. Sem dæmi þá var enginn stöðvaður að hausti sem var búsettur utan landsteinanna.
Umferð heimamanna, þeirra sem búa næst könnunarstöðunum er nokkuð stöðug á milli
árstíða. Fjöldi þeirra sem hlutfall við aðra umferð eykst sem því nemur.
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Mynd 2. Búseta þeirra sem óku um könnunarstaðina, greint eftir árstíð
vegakönnunar
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Í töflu 1 má sjá hvert ferðinni er heitið vegna atvinnu greint eftir búsetu vegfarenda.
Stjörnumerkt gildi gefa til kynna að vegakönnunin nær ekki fullkomlega til sóknar á
milli þessara bæjarfélaga sökum staðsetningar vegakönnunar. Hér sést að Siglfirðingar
virðast lítið fara út fyrir sveitarfélag sitt vegna atvinnu. Samtals fara 15 bifreiðar yfir
Lágheiðina annaðhvort til Ólafsfjarðar eða Akureyrar. Fimm bifreiðar eru á leið til
Sauðárkróks og níu bifreiðar eru á akstri í Fljótum, í nágrenni könnunarstaðarins vegna
atvinnu sinnar. Siglfirðingar virðast ekki gera sér sérstaka ferð til Dalvíkur. Öðru máli
gegnir um Ólafsfirðinga. Þrettán bifreiðar voru á leið inn til Akureyrar vegna atvinnu og
nítján bifreiðar á leið til Dalvíkur. Af Ólafsfirðingum eru einungis fjórar bifreiðar á leið
yfir Lágheiði vegna atvinnu.
Af þessum tölum má sjá að Ólafsfirðingar sækja mun meira en Siglfirðingar inn
Eyjafjörðinn vegna atvinnu. Einnig má sjá að Eyfirðingar eru lítið á ferðinni vegna
atvinnu sinnar yfir Lágheiðina til Siglufjarðar eða Skagafjarðar. Mun fleiri Akureyringar
eru á leið til Ólafsfjarðar en Siglufjarðar vegna atvinnu .sinnar. Siglufjörður virðist vera
of langt frá alfaraleið til að geta talist inni á atvinnusvæði Eyjafjarðar en það mynstur
kann að breytast með tilkomu Héðinsfjarðarganganna.
Tafla 1. Hvert er ferðinni heitið vegna atvinnu greint eftir búsetu vegfarenda
(fjöldi bifreiða)
Hvert er ferðinni heitið vegna atvinnu (tengist vinnu eða til og frá vinnu)?
Búseta
Hbsv.
Norðurland
Fljót
Siglufjörður
Ólafsfjörður
Dalvík
Akureyri
Annað

Siglufjörður

Ólafsfjörður

Akureyri

Fljót

Dalvík

Sauðárkrókur

13

10

13

2

5

6

12

5

4

17

0*

13

0

0

0

33

0

1

34

8

7

9

0

5

4

47

13

0

19

0

0

22

0*

2

32

0

22

60

71

2

16

1

6

3

3

1

1

1

91

155

111

66

73

27

Í töflu 2 má sjá umferð Siglfirðinga og Ólafsfirðinga til annarra þéttbýlisstaða
samkvæmt íbúakönnuninni og spágildi fyrir vegakönnunina. Í íbúakönnuninni voru
spurðar spurningar hversu oft einstaklingur væri á tilteknum stöðum, svarmöguleikarnir
voru frá „nánast aldrei“ til „nánast daglega“. Einstaklingur sem svaraði spurningu með
1. – 2. í viku fékk þá gildið „1,5/365“. Fjöldinn var síðan uppreiknaður með íbúafjölda
allra á svæðinu 16 ára og eldri, þar sem yngri einstaklingar voru ekki í úrtakinu. Þannig
var hægt að fá upp fjölda einstaklinga.
Spágildi umferðar Siglfirðinga og Ólafsfirðinga er fenginn með því að skoða
ferðir íbúa byggðarlaganna í vegakönnuninni. Spágildið var fengið með því að gefa
fimmtudögunum vægið 0,35 og laugardögunum vægið 0,15. Þar sem tveir virkir dagar
og tveir laugardagar voru teknir til skoðunar í vegakönnuninni hafa virku dagarnir því
gildið 0,7 og helgidagar 0,3, til að vega upp fjölda virkra daga í vikunni á móti helgum.
Meðalfjöldi í bíl Ólafsfirðinga var 1,87 á meðan meðalfjöldi í bíl Siglfirðinga var 2,2.
Með því móti er hægt að reikna spágildi fyrir umferð íbúa staðanna.
Af þessum tölum má sjá að þessar tvær nálganir gefa ekki sömu myndina. Svo virðist
sem bæði Ólafsfirðingar og Siglfirðingar ofmeti fjölda ferða sinna talsvert. Siglfirðingar
ofmeta ferðir sínar til Dalvíkur til að mynda nokkuð mikið. Íbúakönnunin gefur okkur
þær upplýsingar að um fimmtíu einstaklingar séu á leið til Ólafsfjarðar dag hvern, á
meðan spágildi fyrir vegakönnunina gefur okkur aðeins um níu einstaklinga. Það á einnig
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við Ólafsfirðinga, þar sem um 115 einstaklingar virðast fara daglega til Dalvíkur skv.
svörum íbúanna í íbúakönnuninni, meðan spágildið gefur aðeins um 56 einstaklinga.
Ekki er ljóst hvor aðferðin er áreiðanlegri og því má gera ráð fyrir því að raunverulegur
fjöldi einstaklinga sé einhversstaðar á milli íbúakönnunar og spágildis fyrir vegakönnun.´
Báðar þessar nálganir sýna okkur samt sem áður ákveðið mynstur í þjónustusókn
íbúanna á svæðinu. Báðar rannsóknirnar gefa til kynna að Siglfirðingar sækja mest
til Akureyrar. Samkvæmt íbúakönnun koma Ólafsfjörður og Dalvík næst í röðinni
og Sauðárkrókur er fjórði í röðinni. Hins vegar gefur vegakönnunin það til kynna að
Sauðárkrókur sé í öðru sæti og síðan komi Ólafsfjörður. Ekki er hægt að alhæfa neitt um
þetta misræmi, en líkleg skýring gæti falist í því að íbúar meti það sem svo að þeir séu á
ákveðnum stað þegar þeir aka í gegnum Ólafsfjörð og Dalvík á leið sinni inn á Akureyri.
Vegakönnunin spurði aðeins um endapunkt leiðar vegfarenda svo þetta gæti verið hluti
af skýringu misræmis í gögnunum.
Öllu skýrari mynd sést þegar Ólafsfirðingar eru skoðaðir nánar. Nánast öll umferð
Ólafsfirðinga er inn Eyjafjörð til Dalvíkur og Akureyrar og eru þessir byggðakjarnar
augljós þjónustusvæði fyrir Ólafsfjörð. Umferð Ólafsfirðinga sýnir að Dalvík er
þjónustusvæði fyrir Ólafsfirðinga, þar sem þeir sækja sér einhverja tiltekna almenna
þjónustu, á meðan þeir þurfa að fara inn á Akureyri fyrir sjaldgæfari og fátíðari þjónustu.
Tafla 2. Umferð Siglfirðinga og Ólafsfirðinga til annarra þéttbýliskjarna skv.
íbúakönnun og spágildi úr vegakönnun

Ólafsfjörður
Siglufjörður
Dalvík
Sauðárkrókur
Akureyri
Höfuðborgarsvæðið

Siglfirðingar
Íbúakönnun spágildi mismunur
50
9,13
40,9
39
37
64
20

3,63
14,19
30,25
7,7

35,4
22,8
33,8
12,3

Ólafsfirðingar
Íbúakönnun spágildi Mismunur
22
115
5
116
8

9,26
56,29
0,94
73,12
1,59

12,7
58,7
4,1
42,9
6,4

Í töflu 3 sjáum við hlutfallstölur fyrir umferð Siglfirðinga og Ólafsfirðinga. Þar má
sjá að Siglfirðingar telja um fjórðung ferða sinna vera til Ólafsfjarðar yfir Lágheiði á
meðan spágildið segir okkur að aðeins um 14% ferðanna sé til Ólafsfjarðar. Aftur á móti
telja Siglfirðingar aðeins tæplega þriðju hverja ferð vera til Akureyrar meðan spágildið
segir okkur að tæplega helmingur allra ferða Siglfirðinga sé til Akureyrar.
Þessi tafla gefur til kynna ákveðið umferðarmynstur á svæðinu. Ólafsfirðingar sækja
mest til Akureyrar og Dalvíkur, bæði samkvæmt íbúakönnuninni og spágildinu fyrir
vegakönnunina. Ferðir þeirra til annarra þéttbýlisstaða á svæðinu eru mjög fáar. Öllu
jafnari dreifing er hjá íbúum Siglufjarðar, þó þeir sæki mest til Akureyrar. Þannig sækja
þeir meira til Sauðárkróks og Höfuðborgarsvæðisins en Ólafsfirðingar.
Þessi tafla sýnir einnig að um helmingur allrar umferðar samkvæmt spágildi
vegakönnunarinnar er til Akureyrar, hvort sem um Siglfirðinga eða Ólafsfirðinga er að
ræða. Spágildið segir því nokkuð mikið til um hversu mikið aðdráttarafl Akureyri hefur
á þessu svæði.
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Tafla 3. Hlutfallstölur umferðar íbúa Siglufjarðar og Ólafsfjarðar
Siglfirðingar
Íbúakönnun
spágildi

Ólafsfirðingar
Íbúakönnun
Spágildi

Ólafsfjörður

23,8%

14,1%

0,0%

0,0%

Siglufjörður

0,0%

0,0%

8,3%

6,6%

Dalvík

18,6%

5,6%

43,2%

39,9%

Sauðárkrókur

17,6%

21,9%

1,9%

0,7%

Akureyri
Höfuðborgarsvæðið

30,5%
9,5%

46,6%
11,9%

43,6%
3,0%

51,8%
1,1%

Umræða
Umferð á Tröllaskaganum norðanverðum hefur hér verið skoðuð. Svo virðist sem
Siglufjörður og íbúar staðarins þar að leiðandi séu svolítið einangruð fyrir opnun
Héðinsfjarðarganga miðað við hitt byggðalagið í Fjallabyggð, Ólafsfjörð. Ólafsfirðingar
eiga í auðveldari samskiptum við nágrannasveitarfélögin sín í austri, þ.e. Dalvík
og Akureyri. Ólafsfirðingar virðast lítið sækja yfir Lágheiðina til Skagafjarðar eða
Siglufjarðar.
Kostnaðarsamar samgöngubætur á Íslandi sem tengja fámennar byggðir landsins
við samgöngukerfið hafa sætt ákveðinni gagnrýni. Því er mikilvægt þegar fram líða
stundir, að geta metið með nokkuð nákvæmum hætti hvaða afleiðingar samgöngubætur
hafa fyrir sveitarfélögin næst samgöngubótinni. Rannsóknir á umferðarstraumum til
og frá sveitarfélögunum á Norðanverðum Tröllaskaga skipta því lykilmáli hvað varðar
þjónustusókn íbúa á svæðinu.
Þrátt fyrir erfiðar samgöngur Siglfirðinga til Eyjafjarðar, virðast þeir sækja nokkuð
mikið inn á svæðið. Það gæti gefið það til kynna að þeir telji þjónustumöguleika sína
betri á Eyjafjarðarsvæðinu og vilji þar með sækja frekar þangað en til Sauðárkróks. Samt
sem áður kemur glöggt fram að tíðni ferða þeirra út fyrir sveitarfélag sitt er minni en
nágranna þeirra í Ólafsfirði, líklega vegna einangrunar og lélegra samgangna til og frá
Siglufirði. Með tilkomu ganganna mun umferð Siglfirðinga til Skagafjarðar að öllum
líkindum minnka til muna og þjónustusókn íbúa alfarið beinast til Eyjafjarðar. Svo virðist
sem ekkert sé því til fyrirstöðu að markmið hins opinbera náist, að tengja Siglufjörð við
þjónustusvæðið Eyjafjörð, þar sem þeir sækja þjónustu nú þegar þangað.
Ólafsfjörður hefur greinilega tvö ólík þjónustusvæði í næsta nágrenni við sig fyrir
opnun Héðinsfjarðarganga. Svo virðist sem þeir sækja þjónustu jafn oft á Dalvík og
Akureyri. Þetta er í takt við þær kenningar faghóps HA um þjónustusvæði, að lítill
staður geti veitt ákveðna almenna þjónustu, svo sem byggingavöruverslun, bakarí eða
áfengisverslun, á meðan þeir þurfa að sækja sértækari þjónustu, s.s. tannlækningar eða
lágvöruverðsverslun á stærri staði.
Þetta mynstur Ólafsfirðinga gæti breyst með tilkomu Héðinsfjarðarganga.
Ólafsfirðingar gætu hæglega sótt þjónustu til Siglufjarðar í stað Dalvíkur. Fjallabyggð,
með sína tvö þúsund íbúa gæti einnig verið betur í stakk búið við að bjóða ákveðna
þjónustu sem ekki er hægt í þúsund manna byggðarlögum. Þar með gæti það farið svo
að umferð Ólafsfirðinga minnki til Dalvíkur en aukist að sama skapi til Siglufjarðar.
Þegar reynt er að bera saman vegakönnun og íbúakönnun virðist koma í ljós ofmat
íbúa á ferðum sínum til nágrannasveitarfélaga. Ekki er hægt að fullyrða um hvers vegna
þetta ofmat á sér stað, en samt sem áður gefa þessar upplýsingar ákveðna hugmynd um
umferðarstrauma fólks á svæðinu og mynstur íbúanna, hvert þeir sækja helst þjónustu
t.d. óháð því hversu oft það er. Vegakönnun getur þannig dýpkað upplýsingar um ferðir
íbúa út fyrir sveitarfélag sitt. Þessi nálgun gefur þar að leiðandi nákvæmari mynd af
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umferð, þar sem báðar aðferðirnar bæta fyrir annmarka hvorrar annarrar. Svo vel megi
vera þyrfti að endurtaka rannsóknir sem þessar til að dýpka skilning okkar á þjónustusókn
íbúa út fyrir heimabæ sinn. Þessi nálgun, að beita báðum rannsóknaraðferðum og bera
þær saman, er svo ég best veit sú fyrsta á Íslandi. Því er þetta ákveðið innlegg í fræðilega
umræðu um rannsóknir á þjónustusókn íbúa á Íslandi. Markmiðið er að endurtaka
báðar rannsóknirnar á árinu 2012. Vegakönnun að sumri og hausti, og íbúakönnun að
hausti. Með þeirri gagnasöfnun verður hægt að meta til hlýtar þær breytingar á umferð
og þjónustusókn sem göngin framkalla.
Hér á undan hefur verið farið yfir umferð á norðanverðum Tröllaskaga eins og hún
birtist í tveimur könnunum fyrir opnun Héðinsfjarðarganga. Siglfirðingar virðast sækja
nokkuð mikið inn á Eyjafjarðarsvæðið þrátt fyrir erfiðar samgöngur yfir Lágheiði. Þetta
styrkir stoðum undir að markmið Héðinsfjarðarganga, að tengja Siglufjörð betur við
Eyjafjarðarsvæðið og gera svæðið að einu atvinnu- og þjónustusvæði, heppnist með
ágætum. Héðinsfjarðargöng færa Siglufjörð 47km nær Eyjafjarðarsvæðinu. Því mun
breytingin á umferðarmynstri á svæðinu breytast til muna.
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Graffiti í San Lorenzo de El Escorial
Sveinn Eggertsson

San Lorenzo de El Escorial er lítill bær um fimmtíu kílómetra norðvestur af Madríd,
höfuðborg Spánar. Íbúafjöldinn er breytilegur eftir árstíðum. Árið 2006, þegar
rannsóknin sem hér verður kynnt var framkvæmd, voru íbúar sagðir um tólf þúsund
yfir vetrarmánuðina en um sextán þúsund á sumrin þegar svalt fjallaloftið laðar að
sér hitamóða íbúa lægri byggða. Bærinn er þekktur fyrir mikilfenglegt munkaklaustur
sem geymir íburðarmikila grafhvelfingu konungsættarinnar. Klaustrið dregur að sér
ferðamenn, en það gerir líka sú umbreyting, sem gerð er á miðbæ San Lorenzo yfir jólin,
þegar umgjörð fæðingar Jesú er sviðsett með fígúrum af fólki og dýrum í fullri stærð við
ýmsar athafnir. Það eru ímyndir kristni og sögulegrar hefðar sem gera bæinn áhugaverðan
áfangastað og mörgum heimamönnum, sem hafa lífsviðurværi sitt af ferðamennskunni,
er því annt um að halda kristilegri og sögulegri ímynd hans vel við. Það eru þó ekki allir
sammála um það hversu langt beri að ganga í íhaldsseminni og margir eru andsnúnir eða
þykja fáránlegar hinar hefðbundnu trúarlegu göngur (procesiones) fyrir páska, þegar karlar
fara um með Kristslíkneski íklæddir hvítum kuflum með strýtuhettum sem hylja andlit
þeirra. Í þeirri hefð kemur fram undirgefni persónunnar við hefðarvaldið, einsleitar og
andlitslausar mannverurnar bera þar arfleifðina í líki Krists á öxlum sér.
Hliðstæðu slíkrar áherslu á ópersónubundna og sameiginlega hefð má lesa úr
frétt Diario de la Sierra 2. desember 2008, um átak bæjaryfirvalda að eyða graffiti af
sjónarsviði staðarins, en þar kemur fram gagnrýni á talsmenn þeirrar slæmsku (mal)
sem nefnd er arte urbano (götulist) og þeir beðnir að virða mannvirki staðarins, þau séu
föðurleifð (patrimonio) íbúa San Lorenzo de El Escorial. Ritstjórinn leggur til að þeir
úði fremur úr brúsum sínum í eigin híbýlum fremur en birta ljótleikann í sameiginlegu
rými bæjarbúa. Graffarar eru, samkvæmt þessum orðum, að vinna gegn föðurleifðinni
– hinum sameiginlega arfi fólksins og stillt upp sem skemmdarvörgum, andstæðingum
arfleifðarinnar. Í þesum pistli andmæli ég slíkum fullyrðingum og varpa mun mildara
ljósi á ástæður þess að unglingar stunda slíkar merkingar.

Skilgreiningar á graffiti
Það að teikna (eða skrifa) með einhverju móti á yfirborð umhverfisins er manninum
tamt. Um það vitna tugþúsund ára gamlar hellamyndir í Lascaux og Altamira og við
höfum dæmi um graffiti frá Forn-Grikkjum og Rómverjum. Börn og unglingar á Nýju
Gíneu teikna á veggi með kolum úr eldstónni og skilja eftir sig ummerki ekki ósvipuð
þeim sem sjá má á húsveggjum í Reykjavík eða Brooklyn. Ástæða þess að fólk merkir
umhverfi sitt á þennan hátt er oft einfaldlega sú að það er hægt, kolamoli hefur til dæmis
þann skemmtilega eiginleika að hægt er að teikna með honum og þá getur verið erfitt
að láta það vera. Burtséð frá því eru ástæðir þess að fólk setur mark sitt á veggi eða
aðra fleti í umhverfinu auðvitað margvíslegar, og það er ógerningur að fella allar slíkar
merkingar undir sama hatt. Þegar ekið er eftir þjóðvegum Mexíkó getur til dæmis verið
erfitt að greina á milli auglýsinga fyrirtækja, áróðurs pólitískra flokka eða þess sem við
köllum graffítí á mannvirkjum meðfram veginum. Þar er hefð fyrir því að mála alls
kyns skilaboð til vegfarenda á veggi og sumir auglýsendur hafa fært tilkynningar sínar í
nútímalegan hip-hop stíl, líklega til að ná betur til ungs fólks.
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Graffítí er í dag oft talið samtvinnað hip-hop menningunni og sem slíkt hefur talsvert
verið um það fjallað og þá fyrst og fremst sem ólöglegt athæfi (Rahn, 2002). Það hefur
einnig verið ritað um það sem tjáningar og samskiptamáta (glæpa)gengja (Phillips, 1999)
og þau átök milli þeirra sem birtast meðal annars í því að vilja eigna sér tiltekin svæði
og sjónsvið borgarumhverfisins með gröffum (Docuyanan, 2000; Sharman, 2002). Þá
hafa verið gefnar út bækur um mikilvirkar graff-hetjur á borð við Fuzz One (Fedorchak,
2005), T-Kid 170 (Cavero og San Miguel, 2005) Banksy (2007) og mikið er gert úr því
að málarinn Basquia hafi byrjað myndlistarferil sinn sem graffari. Þar kemur fram önnur
hlið á umræðunni um veggmerkingar, en spurningunni um það hvort graffiti sé list
virðist almennt vera búið að svara á þann veg að gröffun geti verið óhefðbundin leið inn
í listaheiminn og galleríin (Freeland, 2001). Það á þó einungis við um örlítin hluta þess
sem sameiginlega er nefnt graffítí.
Í umfjöllun minni hér beinist kastljósið ekki að einstaka graff-hetjum, meintum
skemmdarvörgum eða glæpagengjum í stórborgum. Ég velti ekki sérstaklega fyrir
mér hér hvort graffítí sé list þó ég beri eitt afbrigði þess saman við skrautskrift. Þeir
graffarar sem ég mun fjalla um eru óþekktir unglingar og ólíklega miklir glæponar.
Ég hafna þeirri skilgreiningu Phillips að graffítí sé fyrst og fremst ólöglegt athæfi. Sú
skilgreining er of menningarlega skilyrt af nútímalegum hugmyndum um eignarrétt og
fagurskynlegt velsæmi á Vesturlöndum. Það að setja mark sitt á yfirborð umhverfisins
er mun eldra en nokkur lög um slíkt athæfi og þótt mikil áhersla sé á sérstaka spennuupplifun veggjaskrifara stórborganna við iðju sína þá verður að gera ráð fyrir að margir
þeirra unglinga sem setja mark sitt á bílskúrshurð eða ljósastaur séu að velta öðru fyrir
sér en því hvað lögin kunni að segja um verknaðinn. Unglingar í San Lorenzo setja
þesskonar merki sem nefnt er tagg (tag) á valda fleti bæjarins. Tögg eru nöfn sem ritarar
hafa tekið upp og skrifa á stílfærðan hátt með tússpena eða úðabrúsa. Þau njóta ekki
mikillar virðingar innan graff-heimsins, eru af mörgum talin viðvaningslegt byrjendapár
og jafnvel ljót í samanburði við stærri og litríkari myndir.

Samræða
Ég fékk sérstakan áhuga á að skoða graffiti San Lorenzo þegar ég var staddur í
ritfangaverslun árla morguns og heyrði yfirlýsingu kaupmanns um tvo unglingspilta
sem hann hafði verið að afgreiða um tússpenna. Unglingarnir voru rétt komnir út úr
búðinni þegar kaupmaðurinn tilkynnti okkur sem biðum afgreiðslu að piltarnir myndu
nota tússin til að krota á veggi um allan bæ.Þetta gerðist alltaf í upphafi skólaleyfa og
nú var jólafrí. Útaf fyrir sig er áhugaverð þversögn í því að selja drengjunum þessa
gripi en klaga þá síðan í aðra kúnna fyrir það að ætla að misnota hlutina. En veggir
verslunarinnar voru þó einu veggirnir í þessari götu sem voru lausir við graffiti.
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Mynd 1. Samræður á húsvegg

Gatan var reyndar nokkuð sérstök fyrir það að þar var þó nokkuð krot á húsveggjum.
Sennilega var það vegna þess að gatan lá að skóla og var að staðaldri fjölfarin af
unglingum. Það var áhugavert að húseigendur máluðu oft yfir tögg unglinganna með
litatón ólíkum þeim sem veggurinn var í. Yfirmálunin var oft jafn áberandi og táknið
sem hún huldi. Það var líka algengt að unglingarnir settu mark sitt nokkuð skilvíslega
á yfirmálunarskellurnar (mynd 1). Úr þessu urðu merkingarbær samskipti milli graffara
og húseiganda, einskonar samræða. Með því að velja ólíkan tón voru húseigendur í
senn að fjarlægja töggin og sýna dugnað sinn í hinni borgaralegu baráttu gegn hinu
skelfilega kroti. Aðrir húseigendur máluðu yfir skellurnar í sama litatón og veggurinn
var í. Þeir hófu ekki samræður við unglingana, sendu þeim engin skilaboð, heldur eyddu
töggunum svo að segja umyrðalaust. Sú aðferð virðist hafa reynst mun betur til að halda
veggjunum grafflausum því hún var tekin upp af bæjaryfirvöldum San Lorenzo de El
Escorial í baráttu þeirra gegn graffi 2008.

Dreifing
Dreifing graffítís í San Lorenzo kemur ekki sérlega á óvart. Veggir skólabygginga og húsa
nálægt þeim eru þéttsetnir merkingum. Þar má einnig sjá stórar myndir og pólitísk slagorð
auk þess sem tjáning unglinganna verður þar einna grófust kynferðislega. Vídeóleigur og
verslanir sem unglingarnir vöndu komur sínar á fengu einnig sinn skerf af merkingum.
Þegar fjær dregur þessum samkomustöðum ungmennanna verða merkingar á veggjum
húsa sjaldgæfari en tögg á hurðum, rafmagnstöfluskápum og ruslagámum áberandi.
Tímabundnir veggir og aðrir fletir við byggingalóðir eða yfirgefin hús eru einnig vinsælir
graffstaðir. Að þessu leyti skera vegg-merkingar unglinga í San Lorenzo sig ekki frá því
sem sjá má í mörgum sambærilegum bæjarfélögum eða borgarhverfum víða um heim.
Vissulega má færa rök fyrir því að fletir í sameign eða með ópersónubundnu
eignarhaldi og tímabundið yfirborð á byggingalóð eða hverfandi húsi séu staðir þar
sem líkur á refsingu fyrir það að graffa séu ólíklegri en þegar fletir í klárri einkaeigu eða
með sögulegt mikilvægi eru merktir. En ég dreg í efa að það sé ótti við refsingu sem
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haldi flestum unglingum frá því að graffa á mannvirki sem almennt séð njóta mikillar
virðingar eða þannig að verulegt tjón hljótist af. Flestir graffarar í San Lorenzo virðast
tiltölulega kurteisir, þeir gætu verið miklum mun ágengari í merkingum sínum en raun
ber vitni og það er tilgáta mín að það sé ekki einungis samkennd þeirra og samsömun
með því menningarsögulega umhverfi sem þeir búa í heldur þrá eftir framtíðarþátttöku
í samfélaginu sem gerir það að verkum að þeir hafa taumhald á sér í graffinu.

Líkamleiki ritunar
Hvað eru tögg? Ef maður lítur framhjá þeirri neikvæðu umfjöllun sem fylgir þeim
má skoða þau eins og aðra skrift og þá sem mikilvægan þátt í sjálfsímynd þess sem
skrifar. Sassoon (2000, bls. 103) fullyrðir: „skriftin er maður sjálfur“ (writing is oneself)
og Carpenter (sjá í Nakamura, 2007) segir skrift manns vera persónu hans, eins konar
sjálfsmynd. Nakamura (2007) bendir á að skrift manns sé oft talin lýsa persónuleika
manns betur en útlit hans gerir. Það má velta þessum fullyrðingum fyrir sér með tilliti til
barns eða unglings sem æfir sig í að skrifa nafnið sitt. (Undir)skriftin kemur, samkvæmt
ofangreindum fullyrðingum, til með að standa fyrir persónu ritarans, fólk á eftir að lesa
úr skriftinni annað og meira en nafnið.
Tögg, nöfn sem ritarar þeirra hafa tekið upp, eru hluti af þeirri sjálfsmynd sem þeir
eru að móta. Ef gengið er út frá því að sumir taggarar séu að tjá sig um sjálfa sig og
aðstæður sínar fremur en að lýsa skoðunum á öðrum með vísvitandi skemmdarverkum,
þá liggur nokkuð beint við að kanna skrift þeirra sem slíka. Það má til dæmis bera
töggin og ritun þeirra saman við skrautritun Tingyou (2003). segir að í verkum kínversks
skrautritara geti skaphöfn, reynsla og þekking hans komið greinilega fram. Skriftin geti
einnig tjáð lífsviðhorf ritarans og persónulegar tilfinningar sem kalli á viðbrögð frá þeim
sem skoðar verkið. Afburðar skrautritun megi líkja við raddlausa tónlist, hreyfingarlausan
dans og óáþreifanlegan skúlptúr. Töfrar skrautritunar, sem eiga uppruna sinn í líkamleika
og hreyfingu þess sem ritar, fá erótískt yfirbragð í kvikmynd Peter Greenaway, The Pillow
Book, þar sem ástríða japanskrar aðalpersónu er fólgin í því að fá menn til að rita orð
eða önnur tákn á líkama hennar. Andstæða góðrar ritunar er þar ritvélin. Hún býr ekki
yfir neinum þeim töfrum sem góður skrautritari hefur.
Má líta á tögg út frá svipuðum forsendum og austurlenska skrautritun? Eru tögg
afbrigði skrautritunar? Margir mundu umhugsunarlítið hafna því og benda á þá aldalöngu
hefð sem er fyrir skrautritun í Kína og Japan. Töggin eru ekki nema nokkurra áratuga
gömul sem sérstakt nefnt fyrirbæri á Vesturlöndum. En þá má bera umræðuna saman
við þá sem á sér stað þegar menn velta því fyrir sér hvort munir ýmissa óvestrænna
menningarheima séu list eða ekki. Þar er tekist á um það hvort að hugtakið list beri
að skilgreina út frá vestrænni sögu og með því tilheyra einungis vestrænni menningu
(Danto, 2006) eða hvort hugtakið taki til allra þeirra athafna sem telja megi áþekkar því
að búa til list á Vesturlöndum (Gell, 1992). Vissulega býr önnur hefð að baki töggum
en að mínu mati er töggunin sambærileg við skrautritun þegar kemur að spurningum
sem varða uppruna hins ritaða tákns í líkamlegri hreyfingu og þeim lífræna eiginleika
sem táknið fær við það, sem hreyfingarlaust ummerki eftir dans, svo notuð sé samlíking
Tingyou (mynd 2).
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Mynd 2. Hreyfingarlaus dans á vegg

Tögg eða skrautrituð orð eru þanig ekki einungis til marks um persónu þess sem
ritar, þau bera honum einnig vitni sem lifandi líkamsveru. Tögg á húsvegg eru líkamleg
ummerki. Mögulega er það einmitt sá eiginleiki þeirra sem fer fyrir brjóstið á mörgum.
Þeir fletir sem tögg eru sett á eru yfirleitt ópersónulegt yfirborð hins byggða umhverfis
þéttbýlis, sem búið er að móta í geometrísk form. Lífrænir þættir hafa þar verið sveigðir
í samræmi við ásetning skipulags og hinu lífræna og persónulega, ef það fær að vera
með, verður að finna stað í þar til gerðum hólfum, fönguðu af skipulaginu en ekki í
andófi við það. Lífræn form, sem líkamleg ummerki á veggjum nútímalegs bæjarfélags
þar sem persónulegar eða líkamlegar tilvísanir verða að vera rammaðar inn af formgerð
hefðar eða sölumennsku verða því mörgum þyrnir í augum. Það er skiljanlegt, tögg geta
verið skelfilega ljót og minnt mann kyrfilega á orð Douglas (2002/1966) í þá veru að
óhreinindi séu efni á röngum stað.

Tilhlökkun fremur en andóf
Skiljanlega verður það til þess að margir sjá fyrst og fremst andóf og uppreisn í athöfnum
graffara. Það viðhorf er að sumu leyti staðfest með þeirri áherslu á andóf og ögrun við
yfirvöld og auðvald sem kemur fram hjá mörgum þekktari gröffurunum sem minnst var
á í upphafi. En það er mat mitt að mun stærri hópur taggara, en mun fyrirferðarminni
í umfjöllun, hafi nokkuð önnur viðmið í skrifum sínum. Þeir sem fylla þann flokk eru
mun síður veggjakrotarar en hurðaskríbentar, því þeir sækjast fremur eftir því að rita
tögg sín á þá hluta mannvirkja. Í San Lorenzo má einnig finna tögg þeirra á stöðum
sem eru til marks um umbreytingar eða eru ópersónulegar táknmyndir samneyslu. Líkt
og glæpagengi í Los Angeles eru sögð eigna sér tiltekin hverfi í borginni (Phillips, 1999)
má segja að taggarar San Lorenzo merki sér tilekna þætti bæjarsamfélagsins, samneyslu,
endurnýjun, nýbyggingar og hurðir sem opnast inn í nýja heima (mynd 3).
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Mynd 3. Hreinir veggir, tögguð hurð

Það er mjög algengt í San Lorenzo að sjá hurðir, fyrir fólk eða bifreiðar, þakktar
töggum án þess að nokkurt tagg sé að finna á veggjunum í kring um dyrnar sem hurðirnar
eru í. Þetta er sérstaklega áberandi þegar um gömul og oft sögulega mikilvæg hús er að
ræða. Unglingarnir merkja sér hurðirnar en ekki veggina. Af hverju? Ég geri það að
tilgátu minni að dyrnar séu þeim áhugaverðar vegna þess að í tilvistarlegum skilningi er
í þeim fólginn sá spennandi möguleiki að hægt er að ljúka þeim upp. Bakvið slíkar dyr
gætu búið möguleikar framtíðarinnar. Við tölum um það að fólk sé að gogga í þröskuld
í þeirri von að fá að komast inn þangað sem það langar. Á svipaðan en líklega á fremur
lítt meðvitaðan hátt eru unglingarnir að merkja inngang þeirra staða, eða ígildi þeirra
staða, sem þeir sjá sig mögulega tilheyra síðar meir. Það að tagga ekki veggina heldur
hurðirnar og merkja þar með dyrnar og gangveginn má skilja sem samþykki unglinganna
á sögulega mótuðum leikreglum samfélagsins, sem eru vitaskuld á sinn hátt greyptar í
hið byggða umhverfi. Dyrnar eru til marks um möguleika. Þær liggja að þeim aðstæðum
og gæðum sem unglingarnir vonast til að öðlast í framtíðinni. Út frá slíkum skilningi
mætti skoða töggin þannig að unglingarnir séu að merkja sér framtíðarmöguleika, eigna
sé þá með töfrum taggsins.
En þá er litið framhjá því hversu margir taggarar koma oft saman á einni hurð og
hversu árekstrar þeirra í milli eru tiltölulega takmarkaðir í því litla rými sem hurðin
býður upp á. Þeir virða þar hver annan líkt og þeir virða hina sögulegu umgjörð
hurðarinnar (og dyranna). Þannig má skilja safn tagga á hurð sem samstöðu margra
ungra manna, sem hafa með sér samkomulag um framkomu þar sem þeir virða oftar
en ekki bæði föðurleifðina og tilverurétt – eða sýnileika – hvers annars. Það sem í fljótu
bragði og út frá viðteknum viðmiðum virðist skemmdarverk má allt eins sjá sem jákvætt
merki um félagslegan þroska. Sá þroski er aftur til marks um það að unglingarnir eru
- þrátt fyrir töggin - þokkalega vel upp aldir. En þeir eru, líkt og oft hendir unglinga,
misskildir. Töggin eru eðlilegt og æskilegt lífsmark með ungum mönnum sem bíða þess
óþreyjufullir að fá að taka þátt í mannlífinu sem fullorðnir menn.
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Holistic Health: The Doctors View
Sveinn Guðmundsson

The article focuses on the main themes of a study among a group of Icelandic doctors
and nurses who have a special interest in holistic health. Holistic health is defined in
various ways but most definitions centre on looking at the persona as a whole and
taking into account physical, emotional, mental and social needs of the individual. (For
a discussion on holistic health definitions (see Sveinn Guðmundsson, 2010, Strandberg,
Ovhed, Borquist, & Wilhelmsson, 2007.
Here the focus will be on the doctors and their views on holistic health. The article
begins with a short overview of the history of dualism to set the stage. Then follows
the doctor’s discussion on how they became interested in ideas on holistic health, the
turn from dualism to holism, what holistic health means to them, how it is influencing
medicine and finally their views on complimentary and alternative medicine (CAM).

The mind and the body
The ancient Greeks in around 300 BC to c. AD 400 begun viewing health in connection
with bodily functions instead of explaining illness in relation to evil spirits as had
generally been done before. Mind and body were considered as one unit (monism) until
Plato separated them with his view of the mind as something abstract and the body as
a physical being (dualism). Hippocrates (460-377 BC) subscribed to this dualistic view of
the human being and believed that disease was a matter only concerned with the body and
the mind was independent of the process. In the fifth century after the Roman Empire
collapsed views on disease and health changed as the spread of knowledge slowed
immensely and illness was again explained as the work of demons or as a punishment by
God. The church took over the domain of medical knowledge, priests became healers
and the mind and the physical body was again seen as one. This view remained until the
scientific revolution in the 1600s when René Descartes pronounced that the mind and
the body are separate entities although they may interact with each other. The body was
now considered a physical machine and physicians reclaimed the medical domain. Since
then the focus has been on the body and physical evidence in relation to disease. This
became the fundamental basis of modern Western medicine where the dualistic view of
mind and body is considered the norm (Lyond & Chamberlain, 2006).
Robbie Davis-Floyd a medical anthropologist and Gloria St. John a former hospital
and clinic administrator use the term “technocratic model of medicine” to describe
modern Western medicine. The model describes the change from interconnection
to separation, organic view of the body to a mechanical view and turning it over to
scientific investigation. Feelings, personality, social context and spiritual beliefs defied
the scientific measurement and were therefore discounted (Davis-Floyd & St. John,
1998).
This short discussion on the changing views of the mind and the body, its connections
and disconnections in Western history shows the way from monism to dualism and the
modern dominant mechanical scientific view of the human being.
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Methodology
The study is a qualitative research using semi-structured interviews and participant
observation to gather data. The purpose of the study is not to generalise about all
Icelandic health professionals, their views on holistic health and related matters. Instead
the aim is to contribute to increased understanding on the subject by interviewing
doctors and nurses who have expertise knowledge and experience of holistic health,
integrated medicine, CAM and connected fields of interest.
The doctors are both general practitioners and doctors with various specialties
focusing on specific part of the body although the former are in greater numbers than
the latter. All participants are given code names in the article.

Dualism and holism
In the interviews the doctors discussed their views on health and science and most
of them had strong opinions regarding the separation of the mind and the body in
modern medicine. Guðmundur says that dividing the human being into body and spirit
is a demonic method and disturbs the treatment process. Haukur wants to break down
the separation of mind and matter regarding the body and health. To him it is a one
inseparable whole. Daníel agrees, he does not want to look at it as a relationship, he says
that the body and the mind belong together because they are the same thing. There is
no cooperation on something that is one thing. To Haukur new information about how
the brain works like the fact that the brain changes in reaction to his surroundings is an
example of this point. He beliefs that this knowledge is coming into medicine and will
change they way we view the brain, the body and health.
Eiríkur has read a lot about dualism and the body and soul division and his conclusion
is that it is simply wrong. To him the division was convenient in the past for the Catholic
Church to consider everything physical as inferior to the spirit and should be repressed
to control people. Eiríkur sees it as the opposite, the mind and the body are on the
same level and the body is good with all its urges. He is seeing this intense connection
in his work as a doctor, to him there is no distinction between the soul and the body, it
is a “soulbody”. This is a view he implements in his work as a (specialized) doctor. As
he gets further into medicine it is becoming clearer day by day the enormous affect the
mind and the emotions have on the body. To him it is so great that it cannot be taken
apart.
Daníel does not see the individual as divided into parts but as a whole. Body and
mind work together and the subconscious is active in everything we do, diseases affect
our mental state and our mental state affects our diseases. One example he gives is
arthritis, which is a disease that can very easily affect your mental state, and you can
become depressed. The depression causes more arthritis symptoms and the mental and
physical pain support each other. Just being nervous, tired or stressed can affect the
arthritis. Psoriasis disease is another example he gives that is deeply connected to the
person’s mental state. To Daníel it all hangs together because it is a whole.
Eiríkur believes the reason behind the visits of more than half of the patients that
walk into his office, whether they know it or not, is of mental origin. He says that there
have been research that shows these results in other countries and he imagines that the
numbers must be even higher in the general practitioners office.
Pétur is delighted about religion and science beginning to connect the way they are
today after being divided for about 500 years. He is well read in the holistic and integrated
medicine literature and keeps up with the latest developments in these matters. He says
he is a practical man and wants to use the knowledge no matter where we get it from to
make our world a better place.
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The doctors consider the dualist view on mind and matter in relation to health to
disturb them in their work. They look beyond it and towards a holistic view of the
human being.

Holistic medicine
The general practitioners in the interviews feel a strong connection between their field
and the holistic view and some even see a possible division within medicine in the
future. Daníel thinks that medicine is developing towards a holistic mode of thinking
and that everything in society is catching on not just concerning health but also with
regards to the environment. He sees it as a paradigm shift, an awakening; people are
trying to leave the dualism and the body and embracing holism. Daníel says that the
health professionals around him are very aware of these holistic approaches and are
into them. They go to meditation seminars and discuss matters along these holistic lines.
He says a great deal of physiotherapists, masseurs and psychologists are incorporating
holistic views into their work. Other health professionals are beginning to notice this
and even doctors within the specialties but especially people who are always looking at
the whole.
Haukur mentioned that it is well possible that medicine will divide into two sections,
the holistic doctors on one hand and the specialists with their reductionist view and
focusing on their chosen part of the body on the other hand. Daníel says that if medical
specialization continues in this reductionist way these doctors will become more like
repairmen than doctors. Jóhanna mentions the vastness of modern medicine and that
most doctors have ventured so deep into their own field that they have become great
scientist in small units when they should be concerned about the whole.
Daníel views general practice as a profession that thinks in a holistic way and to
him it is very natural that general practitioners are more open to holism than others.
He says that the general practitioners around him know that these things are connected
although their approach and the methods they use may vary. Daníel thinks that if the
general practitioners did not incorporate this inherent holistic view in medical school
they will do so in their practice because it is very hard to go through their daily routines
without realizing it. Júlía has a similar view, she says that when you begin working as a
general practitioner and become experienced you see that what you learned in medical
school is not enough and then you begin opening up to other possibilities. She says
that you do not have to practice for many years to realise that medicine is just one
methodology, one approach. Medicine is very important but it does not answer all the
questions because your patients and life do not follow the textbooks.
Daníel also names rehabilitation doctors, paediatricians and many psychiatrists as
being especially open to holistic views on health and Jóhanna adds geriatric doctors to
the list. This is because they address so many different health factors and have a wide
approach although not all general practitioners are as open-minded as she would like
them to be. Doctors who have a narrow focus may find it more difficult to connect
with such an ideology in Daníel’s view although this of course varies depending on
the individual doctor. Jóhanna considers younger people more open to holism than
older people because its more a part of rheir culture but there is no general rule about
it and there are a lot of older open-minded doctors also. All in all she feels there is an
awakening in these areas everywhere. To Daníel this holistic view may originate with
the general practitioners and other “wide” medical professions and then spread out to
others.
Some of General practitioners feel that their chosen field within medicine supports
a holistic view and their experience working with patients proves that. The doctors
believe that medicine is slowly changing from a reductionist and dualistic approach
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to a more holistic one and some say it is a sign of the times. Although they hesitate
to generalise they make a distinction between the holistic part of medicine and the
reductionist part.

The mindbody
Although the doctors share a similar view on health and the way the human being works
as a whole they have their unique personal outlook on the subject. Eiríkur is a strong
believer in the power of positive thinking and says that the opposite, negative thinking,
worrying about everything and having a grim view on life is simply bad for your health.
You are more receptive to diseases and have a harder time recovering from them. Pétur
says that what you think, what you eat, how you exercise, how you avoid stress, how
well you rest, your relationship with your environment, your neighbour, your family and
society affects what diseases you get and how healthy you are. Therefore it is important
to realize how these factors are influencing your life. This he says is proven today by
various research that demonstrate the power of the mind and what the individual can
do by himself regarding his health. According to Pétur one scientist after the other is
coming to the same conclusion that we need to listen to our body because our body is
our subconscious mind.
Jóhanna says that if you fix your diet but not your soul then nothing really changes.
Pretty soon you are right back at square one because it is all connected and you need to
work with these things side by side. She says that although the physical part of health is
important it cannot overshadow areas such as mental and social health and our position
within our family or society is also extremely important regarding our health. The same
goes with old traumas. She says she sees in her patients a connection between traumas
and physical diseases. People’s self identity is shaped by the traumas and today it has
been researched how childhood traumas change the way our brain develops and how
the nervous system and other bodily systems work. To Jóhanna it has been proven and
is very clear that people’s mental state affects the body. One example is obesity where
a serious trauma can change your self-identity so much that you lose faith in yourself,
have trouble with boundaries and develop a bad connection with your body and look
for outside consolation. She emphasizes the fact that repressed traumas find some way
to surface and when we realize what we are repressing and begin dealing with it the
physical symptoms begin to disappear.
Peter talks about the importance of changing the way we think so that we are not as
receptive to the negative influences in our environment, which can result in a disease.
By worrying about getting a disease we are more likely to get it. Jóhanna speaks in a
similar vein, people need to get to know themselves, how they think, why they think
the way they do and how they can change the way they think. She says that people need
to do everything they can to take care of their health and use physiotherapy; Cognitivebehavioural therapy and various therapies that can help us maintain a good health. Then
for the serious cases where everything else has failed then we should use drugs and
surgery. She wants to offer people a chance to work with all these things, to get a holistic
approach and help from professionals in all areas. It is her dream to work in such a place
and work with people who take responsibility for their health and together they can find
out what is the best solution instead of people following the “health experts” blindly.
Jóhanna wants to be an advisor to her patient and help him on his way with the best
available options no matter where they come from. She wants to be able to work with
professionals in other fields and be able to discuss the progress of the patient with them
and together work on all fronts regarding the patient’s health. That way guarantees the
best end result in her opinion.
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Pétur wants people to stop being narrow minded regarding these matters and read
all the latest studies about mind and matter and related subjects with an open mind. It
would make people feel a lot better and save the society great amounts of money.
The doctors name a number of factors that contribute to the state of the individual’s
health, a positive or negative view on life, worrying, diet, amount of exercise, the
environment, family or social relations, traumas and more but the main thing is that
these things are connected and work together. Therefore they must be treated side by
side and no part left behind. This view is the core of a holistic view on health.

Medicine and CAM
CAM therapies are a part of the official and unofficial health system in Iceland and
the doctors have different opinions of them. Many CAM therapies have a holistic
connection or are built upon a holistic ideology, which makes them of special concern
to the doctors.
Jóhanna emphasizes that we can use all kinds of means to help us live a healthy life
and CAM treatments can be very helpful as preventive measures. In her opinion drugs
and surgery should be used as a plan B if all other means fail. Daníel says its fine with
him that his patients are getting CAM treatments or seeing mediums. If it helps them
then it is all right as long as they are not being taken advantage of or it is interrupting
his treatment. He talks with his patients about the CAM therapies they are using and
gives them advice on them. He wants his patients to be able to talk about these things
and he says they feel free to talk about their CAM treatments. In dealing with body/
mind medicine and CAM therapies Haukur warns of the danger of quackery. Since the
subject is very “open” and has not been studied enough there is room for rotten apples.
To him it is important that people can prove themselves to be qualified in their field
although it can be hard to test these things.
Júlía’s patients sometimes ask her about herbs, natural medicine and CAM therapies.
She tries to look up information regarding their questions and give them advice but
feels she needs more education to be of more help. Her opinion is that if people feel
better using CAM service then that means it is working. She also advises her patients
to try relaxation and meditation. She says she would like to be able to recommend
her patients to see someone with a different kind of knowledge of the body but she
feels she does not know enough about it to do it. Another reason is that it costs more
because it is not a part of the official health care system. Júlía says the reason she began
interacting with CAM practitioners was that she felt she could not say that she had no
prejudice against CAM unless she understood it better. It is her impression that there
is a lot of prejudice from both sides and prejudice is ignorance. It is her opinion that
health professionals and CAM practitioners cannot afford to be prejudiced regarding
each other and should focus on combining their forces. After all both sides have the
same goal of making people feel better.
Pétur is interested in various CAM therapies with various ideologies because to him
it is important to be able to use all possibilities available and work towards the same goal.
People should be able to receive the information they need and choose for themselves
what treatment they want to use. He wants “alternative” and “conventional” therapies
to be studied so they can be used together. He wants everybody who is working in this
area to work together with the purpose of studying scientifically and professionally the
effects various treatments have on health so that we can know what works and what
does not work. Standards should be the same for “alternative” and “conventional”
therapies. Pétur wants people who work with health from all fields to unite to prove
that various therapies do work because it would make a whole lot of people feel better.
He wants to fight for the use of natural ways to harness the body and save the society

595

Sveinn Guðmundsson
a whole lot of money at the same time. He wants to break down the walls of prejudice
and narrow-mindedness and find out what treatments work.
Jóhanna says she is open to working with CAM therapies and mix together with
official treatments and in that way work from what suits the individual. She wants people
to be well educated no matter what their field is. It is fine that you are an herbalist or
massage therapist as long as you are well educated. It is not enough to take a short
seminar and be real good at promoting yourself if you don’t have much to base your
work on. Professionalism must be required in all areas. Jóhanna wants to look at health
from a holistic point of view and use all alternatives that can be validated by scientific
measures. She knows a lot of professional health personnel that have also learned
various CAM techniques/therapies.
Júlía has interacted with CAM therapists and is interested in their approach to health
and thinks that some of them are better equipped to read the body and understand the
reasons why people come to them. Many CAM therapists are better at meeting people
where they are in their state of health and illness and advising them than official health
professionals. To her there are positive and negative sides to the official health care
system as well as the unofficial one. Eiríkur agrees with Júlía about the benefits of many
CAM approaches and that CAM practitioners are returning people in better condition
than they were before. To him the other side of curing or helping people is to make
them feel better. Official medicine treats measurable symptoms and tries to make them
go away but many unconventional therapies focus on making people feel better and that
is hard to measure with conventional instruments. To Eiríkur this is an important factor
regarding health and treatment of patients. To “measure” how patients feel when they
leave his office is difficult and the only instrument he has is his intuitive.
CAM therapies cause mixed feelings among the doctors. They want to be open to
other alternatives but at the same time they feel they have to protect their patients from
abuse and keep their best interests at heart. All in all they have nothing against CAM
therapies as long as they have been studied and measured and are done by professionals
who are fully educated in their special field.

Discussion
The view on the body and the mind has gone through various changes in human history.
Still today it is debated and revised and the doctors in the study say that another shift
in thought is happening. Whether it is because of recent discoveries in the study of
the brain, results that show psychosomatic origin of physical symptoms or the doctors
own experience with their patients, they are suggesting that modern medicine needs
to look at other areas that also affect human wellbeing. They emphasize the need for
this holistic approach, to tackle health from all angles in order to cure disease, illness
and maintain good health. The doctors are expanding their minds and their toolbox
by researching alternative ways, not just to look at health but also to treat it. They are
considering different ideas than they are brought up using and believing but demanding
professionalism and scientific standards in all areas concerning health. Hoping to bridge
a gap between what can seem like ill-fitting ideologies they belief that after all both sides
have the same goal of making people feel better.

596

Holistic Health: The Doctors View

References
Davis-Floyd, R., & St. John, G. (1998) From doctor to healer: The transformative journey.
New Brunswick: Rutgers University Press.
Lyons, A. C. & Chamberlain, K. (2008). Health psychology: A critical introduction. New
York: Cambridge University Press.
Strandberg, L., Ovhed, I., Borquist, L., & Wilhelmsson, S. (2007). The perceived
meaning of a (w)holistic view among general practitioners and district nurses
in Swedish primary care: A qualitative study. BMC Family Practice, árgangur, 1-8.
Retrieved from http://www.biomedcentral.com/1471-2296/8/8
Sveinn Guðmundsson. (2010) Science and spirituality: A crossing point in holistic
health. In Helga Ólafs og Hulda Proppé (Eds.), Rannsóknir í Félagsvísindum XI,
Félags- og mannvísindadeild (pp. 299-307). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla
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Almennt er talið að prestar hafi gegnt lykilhlutverki í að safna þjóðlegum fróðleik á
meginlandi Evrópu á nítjándu öld. Fljótt á litið virðist að svo til allir helstu safnarar
og varðveislumenn þjóðleiks fróðleiks á Íslandi hafi verið af prestaættum, rétt eins
og í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Magnús Grímsson var prestur og Jón Árnason
prestssonur uppfóstraður af þremur öðrum prestum. Ólafur Davíðsson (18621903) var líka prestssonur; og Jónas Jónasson (1856-1918) var áhrifamikill prestur á
Norðurlandi (sjá Terry Gunnell, 2008). Þó að ýmislegt ætti eftir að breytast síðar er ljóst
að á nítjándu öld áttu prestar stóran þátt í söfnun þjóðfræðaefnis á Íslandi, ekki aðeins
sem umsjónarmenn slíkrar söfnunar heldur söfnuðu þeir sjálfir efni fyrir frumkvöðlana.
Ég hef annars staðar rætt um þátt þjóðernishugmynda í fyrsta þjóðsagnasafni
Íslendinga (Gunnell, 2010). Í þessari grein, leikur mér hugur á að skoða þann hóp presta
sem tók þátt í þjóðsagnasöfnun Jóns Árnasonar á nítjándu öld: Hvers vegna þeir tóku
þátt í verkefninu og hvað þeim fannst um það. Hvers vegna höfðu þeir svo allt aðra
skoðun á þessu efni en fyrirrennarar þeirra á átjándu öld?
Eins og fram kemur hér á eftir leiðir rannsóknin nokkur atriði í ljós: Í fyrsta lagi er
ekkert frekar hægt að tala um almennt viðhorf presta á þessum tíma en fyrr á tíð til
þjóðsagnaefnis á Íslandi – ekki frekar en á Norðurlöndunum og Bretlandi á sama tíma –
og skilja frá hinu lærða viðhorfi þeirra til hugarheims og hegðunar almennings í sveitum
landsins (sem einnig var viðtekið meðal lækna, lögmanna, kennara og annara opinberra
embættismanna). Prestar höfðu mjög mismunandi hugmyndir og viðhorf og nokkrum
vafa er undirorpið hvort margir þeirra sem komu að þjóðsagnasöfnun hafi beinlínis haft
sérstaka trúarlega „köllun“ til að verða prestar. Margir þeirra (34% á árunum 1850-1900)
voru af prestaættum og fylgdu í fóstspor feðra sinna. Prestskapur var einfaldlega eitt
fárra starfa sem lærðir menn gátu stundað (fyrir utan störf fyrir dönsku ríkisstjórnina).
40% útskrifaðra úr Latínuskólanum gengu til liðs við kirkjuna á árunum 1850-1900, 60%
á fyrri helmingi 19. aldar (Pétur Pétursson, 1990). Það bætti þjóðfélagsstöðu manna og
veitti aðgang að ákveðnu þjóðfélagslegu stigveldi (Pétur Pétursson, 1990).
Í öðru lagi virðast mjög fáir á þessum tíma hafa metið gildi og gæði þjóðsagna á
grundvelli hjátrúar (með öðrum orðum, út frá ógnun þeirra við kristnina). Öfugt við
dansleiki átjándu aldarinnar fólu þessar sagnir tiltölulega litla siðferðislega ógnun í
sér. Miklu fremur var um að ræða spurninguna um menningarlegt, bókmenntalegt og
sagnfræðilegt gildi sagnanna og um það greindi menn mjög á.
Í þriðja lagi átti þátttaka presta í söfnuninni ekki svo mjög rætur að rekja til virðingar
þeirra fyrir efninu heldur mun frekar til þeirrar staðreyndar að á Íslandi rétt eins og
annars staðar tengdust prestar fleiri en einu samfélagslegu tengslaneti. Þeir voru oft
náskyldir og næstum allir lærðu þeir við sömu skólana þar sem þeir vinguðust og
mynduðu félagslegan og lærðan yfirstéttarhóp. Öfugt við stærsta hluta þjóðarinnar
þurftu þeir ekki að stunda fiskveiðar eða landbúnað. Þar sem sumir þeirra stunduðu
einnig nám erlendis urðu þessi tengslanet til að auka útbreiðslu erlendra hugmynda
innanlands gegnum bækur, tímarit og sendibréf og allt þetta veitti þeirri hugmynd
stuðning að þjóðsagnaefni gæti haft menningarlegt og þjóðlegt gildi og átt sinn þátt í að
skapa nýja menningarvitund þjóðarinnar (sjá einnig Pétur Pétursson, 1990).
Vissulega má halda því fram að hérlendis, rétt eins og erlendis, hafi söfnun þjóðsagna
á vegum „opinberra aðila“ á miðri nítjándu öld ekki átt upptök sín innanlands heldur
1

Þýðandi: Ingunn Ásdísardóttir.
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verið að miklu leyti tilkomin fyrir erlend áhrif. Þessi áhrif voru einkum sótt til þeirra
manna sem störfuðu í erlendum höfuðborgum, erlendra fræðimanna og vina þeirra
og skyldmenna sem með þeim störfuðu. Áhrifamestir voru Herder og Grimmsbræður
en áhrif Grimmsbræðra voru slík að þau urðu óvéfengjanlegur hluti rómantísku
stefnunnar á fyrri hluta nítjándu aldar. Að nokkru leyti má reyndar segja að Jón Árnason
hafi nýtt sér tengslanet prestastéttarinnar til að safna þjóðsagnaaefni á Íslandi á sama
hátt og Jónas Hallgrímsson nýtti sér áður þetta sama tengslanet til að koma af stað
söfnun landfræðilegs, þjóðfélagslegs, stjórnmálalegs, fornleifafræði- og menningarlegs
efnis í öllum sýslum og sóknum landsins á árunum 1838-9 fyrir hinar svokölluðu
Sýslu- og sóknalýsingar. Sú söfnun var kostuð af Hinu íslenska bókmenntafélagi sem stýrt
var í Kaupmannahöfn og sendi spurningalista til allra sóknarpresta og opinberra
embættismanna í landinu. Flestir þeirra svöruðu kallinu (að lokum).
Enginn vafi leikur á því að þessar Sýslu- og sóknalýsingar, sem meðal annars innihéldu
eina spurningu (nr. 58) um skemmtanir íslensks almennings, voru líka hluti af sérstakri
þjóðernishreyfingu eins og kemur fram í bréfi nefndarinnar sem sá um málið (Einar
G. Pétursson, 2003). Þrír meðlimir nefndarinnar höfðu reyndar stofnað Fjölni, sem
meðal annars hélt á lofti mikilvægi íslenskrar tungu og íslenskrar menningar og hvatti til
sjálfstæðis þjóðarinnar.
Aðrir meðlimir nefndarinnar sem stóð að sýslu- og sóknalýsingunum árið 1839
voru Jón Sigurðsson og Finnur Magnússon. Finnur var, meðal annars, fyrsti útgefandi
Skírnis og möguleikarnir sem tengslanet prestastéttarinnar bauð upp á komu honum
ekki á óvart. Á vegum Commisionen for Oldsagens Opbevaring hafði hann svo snemma
sem árið 1817 sent biskupi Íslands og öðrum klerklærðum íslenskum mönnum eigin
spurningalista (reyndar án þess að fá mikla svörun) þar sem leitað var upplýsinga um
fornar tóftir og sagnir tengdar þeim. Þetta var ári eftir að fyrsta bindi Deutsche Sagen
þeirra Grimmsbræðra kom út (1816), en það mun líkast til hafa haft meiri áhrif á Finn
en Kinder und Hausmärchen virðast hafa haft.
Áhuginn fyrir að safna þjóðsögum og sjaldgæfum, fornum kvæðum almennt (frekar
en ævintýrum) kom aftur í ljós í annarri tiltölulega árangurslítilli söfnunartilraun sem
Bókmenntafélagið gerði árið 1838, um sama leyti og Jónas Hallgrímsson var að fá presta
til að skrifa fyrir sig sóknarlýsingar. Það voru, samt sem áður, liðin tuttugu ár síðan
fyrsti hlutinn af safni Thieles af dönskum þjóðsögum kom út (1818-23), og fimm ár frá
því að Faye gaf út Norske sagn (1833). Þeir menn sem létu sig mestu varða hugmyndir
um sjálfstæði íslensku þjóðarinnar voru sér meðvitaðir um hve lítil söfnun hafði farið
fram á Íslandi, upprunalandi Íslendingasagnanna og eddukvæðanna. Því var einnig lögð
áhersla á mikilvægi þess að varðveita slíkan fornan, munnlegan fróðleik í grein í Fjölni
(„Fjölnir“, 1838).
Svo virðist sem einhverjir hafi svarað kallinu, en allt of fáir þó. Tvær beiðnir enn um
söfnun efnis af þessu tagi (aftur aðallega þjóðsagna og kvæða frekar en ævintýra) voru
sendar bæði á dönsku og íslensku árin 1845 og 1846, undirritaðar af George Stephens
(1813-95) en hann starfaði í Svíþjóð og hafði gefið út Svenska Folk-Sagor og Æfventyr ásamt
Hylltén Cavallius ári fyrr. Í þetta skipti var það Hið Konunglega Norræna Fornfræðafélag
sem stóð á bak við beiðnina en meðal meðlima þess voru Finnur Magnússon, Jón
Sigurðsson og vinnuveitandi Jóns Árnasonar, Sveinbjörn Egilsson. Þessi beiðni fór í
gegnum fræðilegt tímarit og var send til allra áskrifenda þess, og má segja að þannig
endurómi hún beiðnina í Fjölni nokkru fyrr og reyni að höfða til þjóðarstolts Íslendinga
(Stephens, 1845).
Í þetta sinn varð árangurinn nokkru betri. Séra Páll Jónsson á Myrká (1812-89) (Úr
fórum, 1950-1, I, bls. 92-93: Sendibréf, 3/2/1859) og Magnús Grímsson, síðar prestur,
(1825-60) söfnuðu efni og Magnús sendi afrit af gögnum sínum til Kaupmannahafnar
(Sveinn Jakobsson og Ögmundur Helgason, 1988). Annar augljós árangur söfnunarinnar
var að Jón Árnason og Magnús Grímsson gáfu út fyrsta þjóðsagnasafn sitt Íslenzk æfintýri
árið 1852, þótt ekki væri það stórt í sniðum. Viðtökurnar voru aftur á móti slíkar að við
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lá að þeir gæfust upp á að halda útgáfunni áfram. Þarna kom vel í ljós hvernig málum
var háttað á Íslandi á þessum tíma.
Viðhorf virðast hafa verið tekin að breytast þegar annar útlendingur, Konrad
Maurer, vinur Grimmsbræðra og norska þjóðsagnasafnarans Asbjørnsens, hvetur þá
Jón og Magnús til að halda útgáfustarfinu áfram. Maurer hafði komið til Íslands og
ferðast um landið árið 1858 og gist hjá ýmsum prestum og safnað þjóðsagnaefni sem
hann síðar gaf út í Leipzig undir heitinu Isländische Volksagen der Gegenwart (1860) (sjá
Maurer, 1997). Maurer hafði hitt Magnús Grímsson og kynntist líka Jóni Árnasyni
í gegnum annan prest, séra Jón Þorleifsson (1825-60) (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 6970: Sendibréf, 24/9/1858). Þessi áhugi erlendra manna hvaðanæva að á störfum hans
hvatti Jón Árnason til frekari dáða og nú sendi hann út nýja söfnunarbeiðni bæði í
einkabréfum og í landshlutatímaritunum Norðra (1859) og Íslendingi (1861) sem hann
beindi til fólks um allt land (einkum til presta en ekki síður til skyldmenna sinna og
gamalla skólabræðra) (sjá Guðbrandur Vigfússon, 1954). Persónuleg hvatning Maurers
sjálfs til presta í heimsókninni til Íslands annars vegar og hins vegar útkoma bókar hans
tveimur árum síðar (1860) bar þann árangur að nú fór efni smátt og smátt að safnast
saman (eftir mjög treg byrjunarskref). Árangur þessa starfs var útgáfa í tveimur bindum
sem út kom á árunum 1862-4 undir heitinu Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. Það er engum
vafa undirorpið að 35 prestar (ásamt ýmsum fleiri söfnurum) söfnuðu megninu af þessu
efni og skráðu.
Hér vakna tvær lykilspurningar. Vissulega gefa þær upplýsingar sem koma fram hér
að ofan til kynna að prestar hafi gegnt lykilhlutverki í upphaflegri söfnun þjóðfræðaefnis
á Íslandi rétt eins og í öðrum löndum. En hvers vegna höfðu þeir sent svo lítið efni
til svars við fyrri söfnunarbeiðnum; og hvers vegna bar söfnun Jóns Árnasonar meiri
árangur?
Í fyrsta lagi verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fæstir prestar höfðumikinn
áhuga á efni af þessu tagi, sem mestan part var flutt munnlega á kvöldvökum á
sveitabæjum og heyrði ekki undir þeirra starfssvið. Af augljósum ástæðum mátu
flestir prestar „bókina“ meira. Allir höfðu þeir hlotið menntun byggða á raunhyggju í
Latínuskólanum á Bessastöðum/ Reykjavík, áður en þeir fóru síðan áfram í Prestakólann
í Reykjavík eða í Háskólann í Kaupmannahöfn (Pétur Pétursson, 1990). Í þeirra augum
voru samfélagsleg gildi árangur bóknáms. Til samanburðar þótti munnleg geymd lítið
annað en hjóm eitt. Í svörum sínum við spurningalistum til sókna og sýslna árið 1839,
segja flestir prestar án nánari skýringa að vinsælasta skemmtun almennings fyrir utan
vinnu og fáein spil, sé samtöl, upplestur úr bókum, sagnaskemmtun og rímnakveðskapur.
2
Einn prestur lýsir þó vandlætingu sinni á síðarnefnda efninu þegar hann segir með
fyrirlitningu að fólk sé „Enn að orga bannsettar rímurnar mestmegnis.“3
Eins og fram hefur komið voru 36 af þeim 127 sem söfnuðu og sendu Jóni Árnasyni
þjóðsagnaefni, prestar, flestir á fertugs- eða fimmtugsaldri. 15 þeirra, eins og Skúli
Gíslason, Sigurður Gunnarsson, og Magnús Grímsson voru viðurkenndir sagnamenn
(og predikarar). Þó skal ekki litið fram hjá því að á þessum tíma voru um það bil 170
prestar starfandi í landinu sem allir hefðu getað sent efni (Pétur Pétursson, 1990). Í
síðari gerð formála Jóns Árnasonar sem ekki var prentuð að undirlagi heldri manna í
Kaupmannahöfn sem þótti hún ekki viðeigandi, skrifar Jón:
Þó sumir prestar væru ekki lausir við hjátrú og hindurvitni eins og
munnmælasögurnar sýna vildu flestir þeirra útrýma slíkum kenningum úr
hjörtum tilheyr/enda sinna sem þeim var alls ekki láandi. En svo mikið kvað að
vandlætingum hinna ákafari presta í þessu að einstakir menn, sem gáfu sig við
alþýðlegri fornfræði sem þá var kallaður galdur til að sverta bæði þá sjálfa og iðn
þeirra í augum almennings, voru ofsóttir [...]. Prestunum var hin mesta vorkunn og
bein embættisskylda þeirra að útrýma hindurvitnun og hjátrú úr söfnuðum sínum,
2
3

Sjá til dæmis Finnur N. Karlsson, Indriði Gíslason og Páll Pálsson, 2000.
Sjá Svavar Sigmundsson og Ólafur Halldórsson, 1970.
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en með hjátrúnni misstist meira; því þegar búið var að koma inn fyrirlitningu á
munnmælum og alþýðlegri fornfræði hjá almenningi var það bein afleiðing að það
legðist af að „segja sögur“. Enda er svo komið að örfáir kunna nú orðið að segja
sögulega og áheyrilega frá slíkum viðurðum þó sögurnar sjálfar loði enn eftir (Jón
Árnason, 1954-61, I, bls. xvii-xviii).

Það er þó ástæða til að fara gætilega í að draga ályktanir af þessum umkvörtunum um
neikvæðni eða skort á aðstoð. Ástæður þess voru augljóslega margar. Ein þeirra var ótti
fjölda fólks við að láta bóklærðum prestum slíkt efni í té þar sem margir þeirra, jafnvel
þótt þeir hefðu alist upp í sveitum landsins, voru álitnir standa utan við samfélagið
sem þeir störfuðu í. Sjálfur skrifar Konrad Maurer í formála að safni sínu af íslenskum
þjóðsögum (Maurer, 1860):
Á aðrar sögur, svo sem um drauga og galdra, leggur sumt einfalt og lítt mentað
fólk, alveg eins og hjá okkur, a.m.k. nokkurn átrúnað. En þetta fólk fyrirverður sig
sjálft fyrir þessa trú sína og játar hana naumast fyrir sjálfu sér, hvað þá öðrum.
Margir þekkja því varla neitt af hinum gömlu munnmælum, og enn fleiri fyrirlita
þau sem bábiljur og kerlingabækur og eru hræddir um að gera sig og þjóðina að
athlægi, ef þeir segðu útlendum mönnum slíkt og annað eins (Sigurður Nordal,
1971-2, I bls. l).

Einnig skipti persónuleg skoðun hinna lærðu presta máli. Maurer bætir við:
Allmargir prestar, einkanlega af eldri kynslóðinni, leggja beinlínis hatur á þessar
sögur og eru smeykir, ef ekki um sálarheill sóknabarna sína, þá um álit þeirra sem
sannkristinna manna, ef þeir komast á snóðir um, að verið sé að safna þess háttar
fræðum (Sigurður Nordal, 1971-2, I, bls. l).

Hugmyndir af þessu tagi endurspeglast að nokkru leyti í viðtöku safnsins síðar þegar
það loksins kom út. Í bréfi til Jóns Árnasonar árið 1873 tekur Jón Sigurðsson fram
að sumum þyki „að þjóðsögurnar væri sú argasta vitleysa, hjátrú og hindurvitni, sem
væri bæði [bokmennta]félaginu og Íslendingum til elífrar skammar“ (Úr fórum, 1950-1).
Það var reyndar af þessari sömu ástæðu, með öðrum orm, vegna óttans við að móðga
prestastéttina og aðra, sem Jón Árnason og Magnús Grímsson höfðu áður af ásettu
ráði valið tiltölulega sakleysislegar þjóðsögur, í sitt fyrsta litla sagnasafn (1852). Þeir
lögðu þó sérstaka áherslu á að Danir og Þjóðverjar höfðu áður gefið út efni af þessu
tagi, svokallaðan „skáldskap þjóðarinnar“. Það hafði þjóðernislegt gildi (Jón Árnason
og Magnús Grímsson, 1852).
Í bréfum sínum til Jóns Árnasonar á meðan á söfnuninni stóð, lögðu nokkrir prestar
sérstaka áherslu á að fólk hikaði oft við að láta þeim efni í té, að hluta til vegna þess
hvernig Upplýsingin nokkru fyrr hafði verið sett fram. Í kjölfarið á kvörtun um að
menntun hafi næstum kæft hefðbundna sagnamenningu skrifar Séra Jón Þorleifsson
(1825-60):
… alþýða, og það hinir greindustu, þora eigi að segja traditionis, sem lygilegar eru,
því alþýða er hætt að þekkja sannan skáldskap. Af þessu fást ekki sögurnar, þó
einhver kunni þær, nema máske hjá bjánum, sem þá kunna ekki að segja þær (Úr
fórum, 1950-1, I, bls. 70).

Síðar kvartar Jón:
… eg næ ekki i beztu fontes: hjá því rétta hjátrúarfólki, því það skilur ei tilganginn
og álitur það að kasta helgidóminum fyrir hunda að láta vantrúaða vera að skrifa
slíkt upp, en vantrúaðir segja manni mest og bezt sögurnar, og þó þeim segist
vel, þá hverfur þetta naivitet, sem prýðir svo mjög slíkar sögur og sem varla er
mögulegt að stæla eftir, svo allt í þessari barnlegu og ljósu hreinskilni verði aptum...
(Úr fórum, 1950-1, I bls. 74-75: Sendibréf, 10/10/1858).
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Frændi Jóns Árnasonar, séra Jón Þórðarson (1825-85) á Auðkúlu, og einn af hans
helstu stuðningsmönnum, séra Sigurður Gunnarsson (1812-78) á Desjamýri, áttu einnig
í svipuðum erfiðleikum við að fá fólk til að segja þeim sögur (Úr fórum, 1950-1).
Önnur ástæða sem prestar gáfu fyrir litlu efni var að sagnahefðinni hefði þegar verið
útrýmt að mestu leyti úr minni fólks fyrir sakir Upplýsingarinnar. Umkvörtun Jóns
Þorleifssonar vegna áhrifa menntunar (sjá að ofan) kemur einnig fram hjá einum af
bestu söfnurum Jóns Árnasonar, séra Páli Jónssyni (1812-89) sem skrifar að
Nú á dögum er sagt miklu minna af munnmælasögum en í ungdæmi mínu, og
álit eg þá orsök til þess, að hjátrúin hefir rénað að því skapi sem upplýsingin hefir
vaxið. Svo hafa sögurnar smám saman liðið mönnum úr minni, þegar svo var
komið, að fleiri en færri höfðu ógeð á að heyra þær sagðar (Úr fórum, 1950-1, I,
bls. 184: Sendibréf, 7/2/60).

Sambærilegar ástæður koma fram hjá öðrum lykilsafnara og sagnamanni, séra Skúla
Gíslasyni (1825-88) sem, eins og Páll Jónsson, var einn fárra sem hafði menntast í
Kaupmannahöfn. Skúli kvartar yfir áhrifum þess sem hann kallar „hálfmenntun“, það
er, því fólki sem er ekki nægilega menntað til að kunna að meta raunverulega list (Úr
fórum, 1950-1, I, 371: Sendibréf: 8/4/1862).
Vissulega virðast nokkrir prestar ekki hafa metið bókmenntalegt gildi þjóðsagnaefnis
mikils. Skúli Gíslason kvartar yfir því að það gagni lítið við söfnum þjóðsagna að „Það
spillir annars fyrir þeim, sem vilja safna þess konar fróðleik, hvað þeir, sem þykjast
vera menntaðir, hafa haft hann í skopi...“ (Úr fórum, 1950-1: I, bls. 103: Sendibréf,
31/4/1859). Hann bætir við: „smekk sumra lærðra manna í þessu er líka stundum
varlega trúandi“ (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 105 ). Viðhorfin sem um ræðir koma samt
sem áður vel fram hjá öðrum af helstu söfnurum Jóns Árnasonar, gömlum skólafélaga
hans, séra Sigurði Gunnarssýni, sem vísar nokkrum sinnum til þess efnis sem hann er
að senda frá sér (ef honum finnst það þess virði að senda það frá sér yfirleitt), þegar
hann nefnir það „argar lygisögur“ (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 146: Sendibréf 28/9/1858)
og „4-5 örk af þvættingi, illa skrifað og rangt“ (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 147: Sendibréf,
28/9/1858).
Aðrir prestar hafa ákveðnar efasemdir um gildi þessa efnis. Séra Björn Halldórsson
(1823-82), annar gamall skólafélagi Jóns, sendi honum ekkert efni en skrifar:
Ég verð því miður að litlu liði í þessu efni og ber margt til þess. Fyrst og fremst
vantar mig auga sjáandans til að glöggva mig á, að þess konar efni séu eins dýrmæt
eins og fornfræðavinirnir vilja prédika mér. Fyrir mitt leyti þykir mér gaman að
gömlum hindurvitnum, ljóðum og ævintýrum, en þó þýtur það eins og vindur um
eyrun, og eg er á eftir eins og heimskinginn, eins og „dárinn sem dreymir að hann
fái saðling, en vaknar upp með hungruðum maga.... (Úr fórum, 1950-1, I, bls.
90-1: Sendibréf, 31/1/1859).

Hann minnist þó á gamla konu sem sé „margkunnandi, en flest, sem hún kann, er
alkunnugt og með nýjabragði, og þar að auki er hún viðsjál og skreytin í öllum framburði
sínum og vís til að fylla eyður með sínum eigin tilbúningi“ (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 901: Sendibréf, 31/1/1859; einnig er hér vísað til sendibréfs frá 16/7/59, þar sem Björn
talar um að verkefnið njóti ekki „velvild[ar]“).
Svipuð vantrú kemur fram hjá séra Sveini Níelssen (1801-81) á Staðastað sem sendi
draugasögu:
Þegar ég var í Þingeyjarsýslu, heyrði eg oft minnzt á tvo drauga: Húsavíkur-Lalla
og Þorgeirsbola, en mér hugkvæmdist þá ekki að skipta mér neitt af slíkum sögum
[...]. Við allar þessar sögur þóttust jafnvel sumir enn vera varir nú fyrir 30 árum; en
eg hló að slíku og skeytti því ekki framar í þá daga [...]. – Ég held það hefði þótt
spádómur um næstliðin aldamót, að vísindamenn færu á miðri 19. öld að safna
saman álfa og draugasögum, en tempora mutantur (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 273:
Sendibréf, 20/2/1861).
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Nokkrir eldri prestar, eins og séra Árni Helgason stiftsprófastur í Görðum virðast einnig
hafa verið tortryggnir í garð hugmyndarinnar um að efni af þessu tagi birtist á prenti
og gert aðgengilegt öllum almenningi. Þegar Jón Árnason sendir honum prófarkir að
safninu og spyr hvort honum verði úthýst á betri heimilum þegar það verði komið út,
svarar séra Árni að jafnvel þótt hann sjálfur hafi aldrei trúað á „álfa“ sem barn, hafi
hann nokkrar áhyggjur af því að bókin geti hrætt börn. „… (nóg var hjátrú og hérvilla
hér í landi enn á vorri upplýstu öld, þó ekki sé á henni alið), en nú skal ég spá, þó
spádómurinn sé slotað, að henni fer ekki aftur, ef almenningur les yðar bók, því ekki
þarf annað en prenta, því trúa allir, og ekki þarf annað en segja fólki, sem efast um
einhver sannindi, en segja því: það er prentað. Þess háttar safn sem yðar hefði átt að gefa
út á latínumáli, sem almenningur les ekki. Það er rétt gott fyrir þá lærðu, sem þurfa að
hafa eitthvað til að leika sér við, af því þeir hvorki kunna að róa eða slá. Mér finnst, að
með þessu safni yðar komi út ritgjörð um það, hvernig allt þetta á að skilja“ (Úr fórum,
1950-1, I, bls. 355-356: Sendibréf, 11/1/1862). Í öðru bréfi síðar (27/4/1862) lætur séra
Árni í ljós hvað honum finnst um varðveislu sagnar um að andi drukknaðs manns birtist
þeim sem þekktu hann:
(Þetta er nú eitthvað physcologiskt). Ekki skil eg það. Já, hvað skil eg? Ekki
Hegel, ekki Murinekke, ekki Marteinsen, og ekki Prestaskóla vors ritgjörð um
altaris sakram. Þennan blessaða ritus kristinna manna […]. Æ, eg vildi að þér
hefðuð meira safn að viðlíka noticer og þessu, en minna af afturgöngum og
uppvakningum og snökkum í yðar merkilega safni (Úr fórum, 1950-1, I, bls. 375376).

Í bréfi frá séra Guðmundi Einarssyni (1816-82) á Kvennabrekku (sem skrifaði Jóni
Árnasyni yfir 60 bréf og safnaði miklu efni fyrir hann) kemur fram álíka varfærnisleg
viðurkenning á tilvist anda:
Það er annars undarlegt, hvernig þessar sögur myndast, og eins vofu- eða svipasögurnar; það er eins og til einhvers sem að líkindum kann að eiga sér stað í
andríkinu. Eftir því þykist eg taka, að þessar svipa- eða vofusögur eru helzt eftir
þá, sem hafa verið illir eða mikilfenglegir í lífinu, einkum hafi þeir dáið í misjöfnu
skapi eða voveiflega (Úr fórum, 1950-1, I bls. 226-227: Sendibréf, 14/7/1860).

Viðhorf íslensku prestastéttarinnar á miðri nítjándu öld til söfnunar þjóðfræðiefnis eru,
eins og sjá má, mjög mismunandi. Þrátt fyrir það var engin veruleg andstaða við trú
manna á yfirnáttúrulega hluti. Umræðan virðist aðallega hafa snúist um bókmenntalegt
gildi efnisins.
Þetta beinir athyglinni aftur að bakgrunni þessara presta og samskiptum þeirra
innbyrðis. Pétur Pétursson (1990) tekur sérstaklega fram að margir hinna íslensku
presta ólust upp í sveitum þar sem sögur af þessu tagi voru hluti daglegs lífs. Mjög
fáir þeirra höfðu farið utan til náms, flestir menntast fyrst í Latínuskólanum og síðan
í Prestaskólanum í Reykjavík (Pétur Pétursson, 1990). Þetta, rétt eins og nú á dögum,
myndaði mjög þétt vináttu- og tengslanet til viðbótar við fjölskyldutengsl. Þessi tengslanet
nýttust vel við útbreiðslu nýrra hugmynda sem bárust frá Kaupmannahöfn, ekki aðeins
í bréfaskiptum gamalla skólafélaga heldur einnig í gegnum bækur og tímarit eins og
fyrrnefndan Fjölni og Skírni sem hafði mikil menningarleg áhrif. Á Íslandi voru reyndar
engar bókaverslanir heldur stóðu einstakir menn fyrir bóksölu og voru margir þeirra
prestlærðir.4 Af um það bil 177 meðlimum Hins íslenska bókmenntafélags voru 59 prestar
eða prestlærðir („Meðlimir hins íslenzka“, 1853). Aðrir félagsmenn voru kaupmenn,
þingmenn, bændur, sýslumenn, kennarar, læknar, bókbindarar, stúdentar og skipstjórar
(sjá Hið íslenzka bókmentafélag, 1853). Allir fengu þessir menn Skírni og keyptu eða
dreifðu mörgum öðrum ritum sem bókmenntafélagið gaf út. Fimm árum síðar, árið
1858, um svipað leyti og þjóðsagnasafnið kom út virðist félagafjöldi í bókmenntafélaginu
4

Sjá einnig Pétur Pétursson, 1990, um bóksölu presta; og Loft Guttormsson, 2003.
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(og lesendur Skírnis) hafa þrefaldast; af 698 íslenskum félögum eru 142 prestar (af
þeim 174 prestum sem Pétur Pétursson telur árið 1860) (Pétur Pétursson 1990; sjá
einnig Hið íslenzka bókmentafélag, 1858). Þá teljast nokkur lestrarfélög einnig til félaga
í bókmenntafélaginu en í gegnum þau breiddust alþjóðlegar hugmyndir sem fjallað var
um í Skírni til enn fleiri lesenda. Jón Sigurðsson átti að tryggja að sérhver meðlimanna
fengi ókeypis eintak af þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar þegar það kom út 1862-1864
(Sigurður Nordal, 1971-2). Öll skjóta þessi atriði stoðum undir þá staðreynd, að auk
prestsstarfa sinna hafi íslenska prestastéttin gegnt lykilhlutverki í útbreiðslu erlendra
þjóðernishugmynda á þessum tíma, eins og Pétur Pétursson (1990) hefur bent á Það
mætti því segja að þeir hafi verið á eins konar jaðarsvæði, ekki aðeins að því er varðar
stöðu þeirra á milli trúarlegra og veraldlegra hugmynda, heldur einnig á milli sveitanna
þar sem þeir ólust upp og störfuðu og lærdómsheimsins fyrir utan. Segja má að þeir hafi
staðið öðrum fæti fast í íslenskri mold og dýft hinum í hafsjó alþjóðlegra hugmynda. Þetta
var góður grundvöllur fyrir söfnun þjóðsagnaefnis. Tengsl íslenskra presta við dönsku
kirkjuna voru ekki sérstaklega náin en aftur á móti voru þeir kunnugir veraldlegum
dönskum hugmyndum, og því tóku þeir lítinn þátt í trúarvakningarhreyfingum þessa
tíma enda margir þeirra virkari í stjórnmálum á einn eða annan hátt. Eins og kemur
fram í þeim bréfum sem vitnað er til hér að framan, voru sögurnar sem verið var
að safna órjúfanlegur hluti af menningarlegum bakgrunni þeirra. En út frá störfum
manna eins og ritstjóra Fjölnis og annarra, svo sem Grimmsbræðra, Maurers, George
Stephens, sem og Finns Magnússonar, Konráðs Gíslasonar, Guðbrands Vigfússonar
og Jóns Sigurðssonar, voru margir þeirra einnig farnir að átta sig á að efni af þessu
tagi hefði annars konar alþjóðlegt gildi sem þáttur í að skapa nýja menningarlega og
þjóðlega sjálfsmynd, ekki aðeins á heimaslóð heldur einnig í augum manna erlendis.
Þegar allt kemur til alls er það engin furða að íslenska prestastéttin skuli hafa átt þátt í
upphafsstarfinu við að safna þjóðsagnaefni. Slíkt efni var kannski bull en það var bull
sem hafði alþjóðlega þýðingu.
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In May 2008, a panel discussion called What’s Icelandic about that? was held as part of the
Icelandic/Icelandic Canadian Núna/Now art convergence in Winnipeg, Canada.1 The
interdisciplinary panel of artists and scholars featured both Icelanders and Canadians
of Icelandic descent.2 An interesting tension arose when one Icelander, Hannes
Lárusson (an author on this paper), was introduced as an artist, curator and cultural
worker. Lárusson used the opening of his talk to challenge the description, clarifying that
he did not want be referred to as a cultural worker. He stressed that, as an artist, he is a
researcher invested in art, theoretical strategies and aesthetics.
In recent years artists have increasingly been referred to as cultural workers in public
discourse. Art is contextualized as a part of the creative cultural industry rather than as an
engagement with theory and aesthetics. Previously, we have argued that little distinction
is made in the public discourse between art and the creative cultural industry in Iceland:
“Like others who belong to the creative culture industry, the art world increasingly
justifies itself, and is justified by the outside world, through references to societal and
economic progress and is measured and presented in numbers, graphs, charts, and
scales” (Ásmundur Ásmundsson, Hannes Lárusson og Tinna Grétarsdóttir, 2011, p.
24). Artists are becoming agents or “soft versions of the technocrat and the bureaucrat”
(Ásmundur Ásmundsson et al., 2011, p. 4)—a part of the ‘managerial’ class suited to
solving economic and socio-cultural problems appropriate to the neoliberal project and
what Eva Mackey (2002) has called corporate nationalism (Ásmundur Ásmundsson et
al., 2011; Grétarsdóttir, 2010).
This paper is built on previous research that each of us has carried out both
individually and collaboratively—research that recently brought us together on the
exhibition Koddu, or Come along, at the Living Art Museum and the Alliance House; and
the present discussion is largely based on writings that we published in the catalogue
Koddu earlier this year.

1
2

This research project is supported by Edda Center of Excellence.
The participants at the panel were Freya Olafson, Erika MacPherson, Hannes Lárusson, Ryan Eyford
and Laurie Bertram.
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Figure 1. From the exhibition Koddu. Artists: Koddu (Ásmundur Ásmundsson,
Hannes Lárusson and Tinna Grétarsdóttir). Titled: Untitled – 2010. We derived the
name of the exhibition Koddu –Come along from a scene in the Inspired by Iceland
campaign which circulates on the Internet through Facebook and Twitter etc.
The campaign is considered very successful and has won international marketing
awards.

Our goal in Koddu was to participate in critical discussions on the conjunction of
art, systems of representation, institutions and ideology—a discussion that we chose
to frame within Icelandic cultural politics. Koddu addressed recent cultural changes,
before and after the Icelandic meltdown, “in relation to how aspects of the country
itself—the people and culture, along with accompanying imagery and iconography—
are increasingly wielded as ‘resources’ and have become enclosed in an Icelandic brand”
(Ásmundur Ásmundsson et al., 2011, p. 3).
Thus, Koddu was an attempt to generate social and institutional critique by
investigating and exposing the power politics and the processes of subjectification
within the creative cultural industries in order to reveal the presuppositions built into
artistic activities and values. The underlying aim was to address the disquieting question
regarding “the destiny of the power of creation” (Rolnik, 2011, p. 23). In recent years,
scholars and artists have become preoccupied not only with analysing the renaissance
of creation in neoliberal nation-states but also with reformulating and re-conceiving “a
contemporary critique of creativity” (Raunig, Ray & Wuggenig, 2011, p. 2).

Creative contractual relationships
Armed with statistics from a report that attempts to map for the first time the economic
scale of the creative industry (Margrét S. Sigurðardóttir & Tómas Young, 2011),
Icelandic artists find themselves finally able to defend themselves in a systematic and
acceptable language. They can now point to the economic turnover of the cultural
sector when members of parliament or the public voice frustration at state endowments
for the arts and tell artists to “get themselves proper work like everyone else” (Einar
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Þór Sigurðsson, 2010). Legitimating narratives that link art with aesthetics, humanist
values, and critical creativity are considered odd, disruptive or irrelevant in the present
discourse. It is significant that the rise of neoliberal governmental modes goes hand-inhand with this predominant utilitarian discourse. So does the triumph of “the creatives”
or “the creative class” and the popularized discourse of creativity which imposes “new
representations of the world” and serves as “an important part of the new order”
(Fairclough, 2000, p. 147). Art, as part of the creative cultural industry, is, like other
industries, subject to performance-oriented, statistically measureable, pragmatic
results—results that render its successes indisputably valid. Interestingly, in wake of the
publication of the aforementioned economic report on the creative industries and their
revenue, the minister of industry was so thrilled that she proclaimed, “We have finally
begun to understand the importance and the possibilities of the creative industries”
(Katrín Júlíusdóttir, 2011).
Conflated with the creative industry, art is associated with “societal services [and]
marketing agendas and [is] governed by the State and municipal bodies, as well as by
business agents, planners, directors, and entrepreneurs”—all of whom encourage
the managerial instrumentalization of art to reinvigorate the economy, to network
internationally, to stimulate the labour market and to aid in nation-branding (Ásmundur
Ásmundsson et al., 2011, p. 4). The aforementioned Núna/Now art convergence
exemplifies art in such a context. Although its curatorial board has now gained
more autonomy, Núna was originally created by the Icelandic consul in Winnipeg in
conjunction with Iceland Naturally, the nation-branding programme, as an instrument in
the process of creating and marketing “Icelandicness” and of engineering transnational
relations (Grétarsdóttir, 2010). According to the consul, to be selected to participate
in the festival one had to be of Icelandic descent or have an Icelandic connection,
either through personal relationships or though the artwork itself. Thus, it should not
be surprising that one of the primary critical concerns about the convergence was that
there was “something unsettlingly white about Núna.” On a more humorous note,
banter coined the term “Icelandophiles” (Fuller, 2007, p. 10) and questions were raised
as to whether Icelandic artists are obsessed with their heritage (Grétarsdóttir, 2010).

The restructured/reframed space of art
Socio-political changes brought on by the rise of market rationality and neoliberal
enterprise culture have affected the arts, as they have affected every other sector of
Icelandic society. The realignment of public, private, aesthetic and entrepreneurial
spheres has generated new ways to govern and shape creative practices and has
instituted shifting values, ideals, morality and norms. While we acknowledge that art
has always been involved with powerful agents of the state and the capitalist market,
we want to stress that it is public-private partnership that has redefined the scope and
discourse on contemporary art (Wu, 2002). Scholars have argued that this restructured/
reframed space shaped by neoliberal rationality and values not only affects the content
of artworks and the ways in which institutions operate within the art world, but also
influences the “different meanings art takes on in the social milieu” (Wu, 2002, p. 269; see
also Sholette, 2011). Such restructuring also raises questions that need to be addressed,
questions related to “a new work ethic of creativity and personal risk-taking” and what
appears to be the de-politicization of the artist’s role as “a force of independent social
criticism” (Sholette, 2011, p. 117). Reflecting upon the booming number of people
identifying themselves as artists in the neoliberal moment, Gregory Sholette suggests
that artists have “gain[ed] improved social legitimacy within the neoliberal economy”
as the enterprise culture “has so de-radicalized artists that something approaching an
historic compromise or détente is taking shape” (Sholette, 2011, p. 117).

608

The cultural worker
The renaissance of creativity has become a mantra in the shaping of Icelandic
culture. Artists and the image of untamed creativity have gained improved social
status in this new order. Artists, and other representatives from the creative industries,
might be described as Iceland’s new “beauty queens”—icons of free spirit, originality
and innovation—in line with the branding and global positioning of the all-inspiring,
creative and market-friendly Iceland (Ásmundur Ásmundsson et al., 2011).

Figure 2. From the exhibition Koddu. Artist: Julia Staples. Title: Beauty queens –
2009.

In the Koddu catalogue we mention several examples that reflect upon the role of
art/artists in enterprise culture. For instance, in 2005, Halldór J. Kristjánsson, director
of Landsbankinn, a major patron of Icelandic culture, wrote:
Creative forces in culture influence creativity in the professional sector.
Pioneers in business and the arts are therefore in the same boat.
Ambitious people in the workforce and in culture can mutually benefit
from working together. Culture and the arts create ideas and open up
business opportunities, the business sector supports the arts by providing
funds, investment capital and encouragement. Furthermore, culture
can, as everyone knows, be a pure source for business with its inspired
thinking and innovation... With increased globalization of the workforce,
the promotion of Icelandic culture becomes a more important factor in
strengthening business relations. For a company that builds on trust and
security, cultural issues are one of the best marketing venues available
(Halldór J. Kristjánsson, 2005).
Another example of the co-option of artists by enterprise culture can be found in the
motives of the Future Group of Iceland Chamber of Commerce. The Chamber invited
the visual artist Þorvaldur Þorsteinsson to a lunch meeting where Iceland’s future was
on the agenda. Subsequently, to his surprise, both his name and his portrait appeared
prominently in the report The Icelandic Business Assembly: Iceland: 2015. Þorsteinsson was
featured alongside other business leaders and representatives from the creative industry
as a member of the Future Group of Iceland Chamber of Commerce and one of the
authors of the report. Significantly, Þorvaldur Þorsteinsson rejects being an author of
the report:
My affiliation with the Future Group’s report was to be invited along
with Magnús Scheving for a lunch at which there was supposed to be
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a discussion on the future of Iceland. As it turned out, there was little
substance to discuss, my words were difficult for businessmen to digest
and, not far into the lunch, people started to get uneasy and answer phone
calls; only the most polite waited for me to finish what I had to say….
I should have foreseen this, of course. Artists know from experience that,
when you’re invited to a meeting at any of the ministries, or to participate
in an official ‘workgroup’, or to come to an introductory meeting on
behalf of governmental agencies, it’s pure spectacle. That’s what it’s for.
And, as an artist, that’s what you’re for (Þorvaldur Þorsteinsson, email 30
March, 2011).
A further example calls attention to the ways in which artists are employed as
useful marketing tools in nation branding. Often the national project contextualizes
artists as “suitable agents” who “create, perform, embody and promote appropriate
‘success stories’ of Icelanders on the global stage” (Ásmundur Ásmundsson et al. 2011,
p. 15). For instance, the so-called “Image of Iceland Report” from 2008 advocates
how Icelandic artists, as representatives from the creative industry, can be useful in the
business of branding and image enhancement:
It is widely accepted that the most profitable way of marketing today is
through the positive example of success stories. A story that is convincing
and unique is considered the best possible endorsement available in the
deluge of advertising and promotional activity all around us. One way
would be to compose stories of the success of Icelandic companies and
individuals in different sectors of society, culture, art and business. Here
we need to utilize poets, writers, photographers and soundmen in order
to portray these stories in a convincing manner. These stories could be
presented, among other things, through the website, as well as through
Friends of Iceland, the media and promotional visits (Icelandic Prime
Minister Office, 2008).
During marketing and branding campaigns abroad, artists are invited by joint efforts
of the public and private sectors to participate in “lobby exhibitions”, (Íslandskynningar)
as one artist has put it, to promote and accentuate “the nation’s characteristics, spicing
up Iceland’s idiosyncrasies in order to promote a distinction on the basis of nationality”
(Ásmundur Ásmundsson et al. 2011, p. 18).

	
  

Figure 3. Bozar Festival 2008. Image from the Bozar website (http://www.bozar.
be/activity.php?id=7552&lng=en)

Figure 4. Island Bilder Festival 2005. Image from the festival website http://www.
islandfestival.de/index.php
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One such exhibition created turmoil within the art community—the panoramic
exhibition From Another Shore: Recent Icelandic Art at the Scandinavia House in New
York in 2008. The exhibition, featuring a selection of the National Gallery of
Iceland’s permanent collection, is often referred to as an example of a partnership
of art, international politics and business. The exhibition was sponsored by Alcoa’s
community fund (as explicitly stated on the corporation website) and by the Icelandic
government3—and was held in connection with Iceland’s election campaign for a seat in
the United Nations Security Council. It was very much in sync with the aforementioned
“Image of Iceland Report,” which recognizes artists as suitable agents to advertise
and promote applicable success stories of the country and its people on the global
stage. Fulfilling these expectations, the exhibition highlighted the unique qualities of
Icelandic art—and thus Icelandicness in general. Specifically, “the exhibition tapped
into the clichéd equation: Iceland=nature” (Ásmundur Ásmundsson et al., 2011, p.
18). What differentiates Icelandic artists and their work from others, as stated by the
director of the National Gallery of Iceland, in the exhibition press release, “is the
attitude of Icelandic artists toward nature, which is the basis of their art whether it is
conspicuous or not” (Scandinavia House, 2008; see also Chilling with Icelandic art...
at the Scandinavia House, 2008). As one artist stated in the wake of the exhibition, “It
[won’t] be a bad thing for Alcoa when these children of nature, which artists are indeed,
these natural scientists, give their blessings to Alcoa operations in this decisive way”
(Ásmundur Ásmundsson, 2008, p. 20).
Moreover, some of the “lobby exhibitions” are propped up in questionable spaces,
displayed and branded in relation to other Icelandic industrial products, far removed
from the aesthetic context of the art world. At so-called Icelandic festivals abroad
(Íslandskynningar), organized by joint forces of the public and private sector, “artists
are summoned and used as mules to pull the marketing wagon, to enter communities
across borders and catch foreign attention at critical moments in international politics
and business” (Ásmundur Ásmundsson et al., 2011, p. 18). When it comes time to
evaluate and measure the value of the partnership, significant achievements are
recounted using success stories, such as the one expressed by the managing director
at Icelandair (Iceland’s international airline). In an interview about Islandbilder, The
Festival of Icelandic Culture in Cologne, he stated, “[Icelandair] would not hesitate to
invest in another such festival if it were to happen next month or in one year’s time—
because it benefits [Icelandair] much more than an ad in a large newspaper in Germany”
(Birkir Hólm Guðnason, 2005). Thus, as we have stated in previous work, “the branding
masters, both from the public and private sectors, claim that everybody involved is
benefitting” (Ásmundur Ásmundsson et al., 2011, p. 22).
Essential to the aforementioned success stories is the association of creativity with
nature—so often repeated in discourses that Icelanders produce about themselves.
Apparently, creativity in Iceland is not only comparable to the forces of nature but
also takes roots in nature—natural forces have moulded the national physique and find
expressions in the Icelander actions. The concept of capital-N “Nature” in Iceland is
a master narrative in contemporary cultural politics—and it also forms the core of the
Icelandic “brand:”
Central to such a narrative is the conflation of art, nature and ethnicity that
dominates discussions and presentations on Icelandic art. Nature, as a concept, is
associated with a primal energy, an energy that correlates to human qualities such
as wildness, honesty and innocence, to name a few (Ásmundur Ásmundsson et
al., 2011, p. 19).
3

The exhibition was supported mainly by the Alcoa Foundation and the Icelandic government.
Additional support was provided by Baugur Group; Icelandair Cargo; Blue Lagoon; Iceland Naturally;
and the Icelandic Cultural Fund of The American-Scandinavian Foundation (see Alcoa website
http://www.alcoa.com/iceland/en/news/whats_new/2008/2008_05_scandinavian.asp).
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These qualities, for example, form the core of Christian Schoen’s description of
Icelandic art. Schoen, former director of the Icelandic Art Centre, states that, “Icelandic
art has kept a bit of its creative virginity, which most other European societies had
already lost centuries ago. That is my explanation of what makes Icelandic art so
special” (Canarezza, 2010, p. 182). This cliché fits perfectly with the accepted interests
of Iceland’s branding campaign. Meanwhile, “Icelandic artists find themselves tied
down, and some might want to say haunted, by this dominant reduction of Icelandic
art to a simplistic formula—the conflation of art with ethnicity and the land/nature”
(Ásmundur Ásmunsson et al., 2011, p. 18).4

A story of success?
Although it has been voiced that the Icelandic state holds no official cultural policy,
scholars have argued that policy may be found by observing art/culture administration
and management bodies (see Sigurjón B. Hafsteinsson and Heiða Árnadóttir, 2010). In
this context, it is interesting to look at Promote Iceland or Íslandsstofa, which, according
its mandate, promotes Icelandic culture abroad. Promote Iceland is a peculiar institution,
an example of private/public enterprise by which the Trade Council of Iceland, Invest
in Iceland Agency and the overseas marketing department of the Icelandic Tourist
Board are joined in one body. As stated on the webpage of the Ministry of Foreign
affairs, Promote Iceland is in fact more than the “the sum of these bodies, as the focus
will be broadened to include the promotion of Iceland’s image, reputation and culture
abroad” (Ministry of Foreign affairs, 2010).
Shortly after the establishment of Promote Iceland, a restructuring within the
institution took place, which is currently celebrated within the creative sector. This
restructuring involved the establishment of a professional committee (fagráð) made
of representatives from the creative cultural industries, including a position for the
director of the Center of Icelandic Art. This board is to collaborate and have an impact
on the policies and activities of the institution. Indeed, collaborative relations between
Promote Iceland and institutions within the cultural sector, such as Iceland Music
Export and Icelandic Design Center, have strengthened. Iceland Music Export is now
even located within the same building as Promote Iceland.
Promote Iceland’s inclusion of committee members from the creative sector might
be seen as a response to the criticism that the promotion of Icelandic art/culture abroad
has been characterised by nepotism and cultural and political paternalism. However,
more transparent and democratic operations in regards to promoting art abroad are
still adrift. The projects Promote Iceland funds continue to be evaluated based on their
4

The conflation of contemporary art, ethnicity and land/nature has become commonplace
in discussions and presentations of Icelandic art and taken up in foreigner’s descriptions
on Icelandic art. In a review of the exhibition From Another Shore: Recent Icelandic Art in The
New York Times, entitled “Inspired by Vikings and Volcanoes”, Karen Rosenberg identifies
a “friction between global contemporary art and an island nation’s folk traditions, between
urban hives and otherworldly landscapes...What, then, makes their work recognizably
Icelandic? In some cases, a yearning for the volcanic and glacial landscape of home; in
others, an interest in local folklore” (2008, p. 25). In Art in America—Gregory Volk argues
that what characterizes Icelandic art is that “eventually the country itself comes to figure in
their work: as a physical locus, as a trove of images and materials or—more mysteriously
for outsiders—as comprehensive forces with which one is perpetually in dialogue” (2000,
p. 40). And just recently a reviewer closed his discussion on an Icelandic art exhibition in
Pittsburg by stating “It’s well worth seeking out to get the full spectrum of the kind of
work presented in this exhibit—work that not only represents artists from a certain country,
but in essence, the country itself ” (Shaw, 2010).
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potential to strengthen Iceland’s good image and reputation, increase foreign currency and
create synergistic opportunities. Promote Iceland leads nation-branding programmes to
wrap up “the country, the people and its culture, including the arts, in portrayals that
run in accordance to the branding interests of the market and the State” (Ásmundur
Ásmundsson et al. 2011, p. 6). Such efforts find themselves at odds with art exhibitions
such as Koddu, which attempts to problematize the emerging ways in which neoliberal
authorities practice their power in the field of cultural policies. Other exhibitions that
fall outside Iceland’s promotional mandates might also be mentioned, such as the one in
Sweden titled The Nordic Third World Country?—Icelandic Art in Times of Crisis (2010). In a
personal communication with one of the authors of this paper, the director of Promote
Iceland not only shared his antipathy of the exhibition title, but detailed his further
frustrations with the exhibition publication. He pointed out the catalogue’s disparaging
content, in particular critical narratives of both the president and the Icelandic minister
of the interior. Expressing his antipathy, he emphasized that Promote Iceland would
never have supported such a publication had he known of its critical approach. He
pointed out disappointedly that the logo of Promote Iceland was on the catalogue (Jón
Ásbergsson, 6 July, 2011). As it turned out, the exhibition had received some dried fish
for the opening from Promote Iceland (Jonathan Habib Engquist, email, 13 October
2011).
Inherent in private-public partnerships that co-opt artists and their work are
expectations that artists will “manage the social rather than … provide societal critique”
(Grétarsdóttir, 2010). Progressively mandated to promote the country and its people
abroad, “artists are evidently expected to work within the confines of the anticipated
results and expectations inherent in contractual relationships” (Ásmundur Ásmundsson
et al., 2011, p. 24). The neoliberal project will always make room for cultural workers—
often recruited as “cheap labour”—willing to perform for small honorariums and a pat
on the head. Not least, as Ásmundur Ásmundsson once put it, both private and public
interests will valorize artwork that “in the right context [can] transform into a volcano,
declaration of support, an advertisement or something else” (2008, p. 20).

Conclusion
Despite the boom of creative cultural workers, we are witnessing “crises of voice” and
de-politicized and de-radicalized subjects within the “creative class” (Sholette, 2011,
Lorey, 2011). Artists often exist in a marginalized, precarious space—reflected in a
lifestyle that exists outside the mainstream, positioned in an a space of insecurity, at
the margins, in order to keep their autonomy and creative juices flowing. They also
often take on less creative temporary jobs to fund their own creative projects and
unpaid hours. In the neoliberal moment, such precariousness is becoming normalized
(Lorey, 2011). In other words, subjects at the social margins—in this case, artists—are
normalized and brought to the centre of the neoliberal project as “cultural workers.”
Isabell Lorey (2006), suggest that the precarious condition such of artists is a neoliberal
instrument of governance. She states that
creative workers, these voluntarily precarized virtuosos, are subject
so easily exploited; they seem able to tolerate their living and
working conditions with infinite patience because of the belief in
their own freedoms and autonomies, and because of the fantasies
of self-realization. In a neoliberal context, they are so exploitable
that, now, it is no longer just the state that presents them as role
models for new modes of living and working. (Lorey, 2011, p. 87)
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While artists might reflect on their condition, they “accept the role of the … culture
worker with little actual resistance, thereby contributing to the lofty national project, right
in step with marketing specialists, PR people, cultural managers, tourist agents, cultural
economists, cultural advisers…and other specialists in creative thinking” (Ásmundur
Ásmundsson et al., 2011, p. 25). As an arena of action for neoliberal governmentality,
cultural policies as reflected in operations of public/private institutions, such as Promote
Iceland, rely on anticipated conformity and the precarious state of the cultural worker.
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Hvar fá innflytjendur aðild og hvar er þeim
haldið utan við þátttöku í bæjar- og þorpslífinu
á Vestfjörðum?
Unnur Dís Skaptadóttir
Ólöf Júlíusdóttir

Í þessari grein skoðum við upplifanir og viðhorf Íslendinga og innflytjenda til þátttöku
innflytjenda í vestfirsku bæjar- og þorpslífi. Vegna mikilla breytinga á samfélaginu og á
vestfirsku atvinnulífi hafa margir flust til höfuðborgarsvæðisins en á sama tíma hefur
vantað fólk til starfa á Vestfjörðum. Fólk hefur flust þangað erlendis frá sem í fyrstu
kom til að vinna tímabundið á Íslandi en hefur sumt ílenst á Vestfjörðum (Unnur
Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). Þátttaka flestra íbúa smærri bæjarfélaga
er mikilvæg þegar kemur að því að halda uppi íbúavænni byggð. Margir viðmælendur
rannsóknarinnar létu í ljós að þörf væri á íbúum sem væru bæði virkir þátttakendur í
sveitarfélaginu og viljugir að taka þátt í því sem það hefur upp á að bjóða. En hvernig
gerist nýr íbúi þátttakandi í samfélagi þar sem félagslíf er af skornum skammti og
íslenskukunnátta lítil? Hvar fá innflytjendur aðild og hvar er þeim haldið utan við þátttöku
í samfélaginu? Fá innflytjendur aðild að fólki, atvinnu, húsnæði og félagsstörfum eða er
þeim haldið utan við þessa þætti? Hvað segja Íslendingar um þátttöku innflytjenda í
þorpslífinu og hver eru viðhorf innflytjenda til sinnar eigin þátttöku? Í greininni er lögð
áhersla á að draga fram það sem þátttakendur í rannsóknum, sem unnar voru á árunum
2007 og 2008, sögðu um mögulega þátttöku sína í samfélaginu. Hvar og hvernig aðildar
(inclusion) er krafist á meðal innflytjenda og hvar og hvers konar útilokun (exclusion) á sér
stað. Er ef til vill komið ólíkt fram við fólk vegna uppruna eða litarafts?
Á Íslandi eins og víða annars staðar í Evrópu eru alþjóðlegir fólksflutningar að
stórum hluta vinnutengdir en þegar fólk sest að í nýju landi hafa vaknað upp spurningar
um mögulega aðild þeirra að samfélaginu og hvaða áhrif aukin fjöldi innflytjenda hefur
á sjálfsmynd þjóðarinnar (Gorodzeisky og Semyonov, 2009; Kivisto og Faist, 2007).
Hugtakaparið aðild og útilokun er einkum notað til að skýra hvort og þá hvernig
starfsemi stofnana og önnur félagsleg ferli veita einstaklingum eða hópum aðild eða
útilokun. Með því að nota þessi hugtök felst fyrirætlun um að athuga hvort þörf og
möguleiki sé á að breyta starfsháttum og venjuföstum samskiptum, þannig að allir sem
koma að þeim verði jafnréttháir, í stað þess að beina athygli að því hvernig breyta þurfi
einstaklingum og hópum svo að þeir samþættist heildinni. Hugtökin reynast gjarnan vel
sem tæki til að kanna starfshætti og afstöðu, á gagnrýninn hátt, og sem leiðsögn við að
breyta þeim í átt að almennri aðild (Gestur Guðmundsson, 2008).
Eriksen (2007) spyr um forsendur aðildar og útilokunar í fyrirframgefnu félagslegu
umhverfi. Hann vill að frekari upplýsinga sé aflað, með rannsóknum, um hvers konar
útilokun tíðkist og hver skilyrðin séu fyrir því að vera meðtekinn í samfélagið. Hvaða
eiginleika og þætti þarf að uppfylla svo fólki sé veitt aðild? Er það trú, þekking á
tungumáli eða eru það aðrir þættir sem innflytjandi þarf að hafa eða geta tileinkað sér til
að fá aðgang að samfélaginu? Hann bendir á að þátttaka á einu sviði tryggir ekki endilega
þátttöku á öðrum sviðum og ekki sé það gefið að virkir þátttakendur í samfélagi telji
sig tilheyra því. Til dæmis geta einstaklinar verið virkir þátttakendur á vinnumarkaði og
greitt skatta en þekkt lítið siði og hefðir sem eru í landinu því þekking er takmörkuð
á tungumálinu sem talað er. Þannig þarf að hafa í huga bæði samfélagslega þætti eins
og ríkjandi viðhorf um hverjir tilheyra samfélagi og viðhorf innflytjenda sjálfra þegar
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við skoðum hvernig aðild innflytjendur hafa að nýju samfélagi. Í greininni skoðum
við hvaða viðhorf má finna í móttökusamfélaginu gagnvart innflytjendum og hvaða
eiginleika þeir eru taldir hafa sem veita þeim aðild eða útiloka þá frá þátttöku.
Á Íslandi hafa mörg sveitarfélög sett fram stefnu um fjölmenningarlegt samfélag.
Sveitarfélög á Vestfjörðum höfðu ekki komið fram með slíka stefnu á þeim tíma sem
rannsóknin var unninn en hún er í vinnslu (Fjölmenningarsetur, 2011b) en í slíkum
stefnum er gjarnan tekið fram; ,,Að allir íbúar sveitarfélaganna njóti jafnra tækifæra og
verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem flestum sviðum mannlífsins. Að nýir íbúar
skynji að þeir séu velkomnir og að þeir búi við öryggi. Að styrkur fjölmenningar verði
nýttur til góðra verka“ (Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, 2009, bls.
5).

Rannsóknaraðferðir
Þátttakendur og framkvæmd
Í þessari grein eru teknir til umfjöllunar afmarkaðir þættir úr niðurstöðum tveggja
rannsókna sem framkvæmdar voru á árunum 2007 og 2008. Annars vegar er um að
ræða MA rannsókn Ólafar Júlíusdóttur (2011) og hins vegar rannsóknina Innflytjendur
á Íslandi: Réttindi, þátttaka, viðurkenning og virðing í íslensku samhengi. Unnur Dís
Skaptadóttir, Kristín Loftsdóttir og Kristín Erla Harðardóttir leiddu þá rannsókn, en Ólöf
vann sem aðstoðarmaður við það verkefni (sjá Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir
og Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Í síðarnefnda verkefninu var einnig farið til annarra
landshluta til að afla gagna en í þessari grein er aðeins vísað í þær niðurstöður sem snúa
að Vestfjörðum. Gagnasöfnun fór fram í nokkrum vettvangsferðum á Vestfjörðum.
Rætt var við þátttakendur, bæði einslega og í rýnihópum, Íslendinga og innflytjendur
af báðum kynjum og í ólíkum störfum sem höfðu búið mislengi á svæðinu. Umfjöllun
byggir á niðurstöðum og greiningu sextán einstaklingsviðtala og þriggja rýnihópaviðtala.
Jafnframt var rætt við töluverðan fjölda fólks með óformlegum hætti. Þátttakendur voru
á aldrinum 25 – 70 ára, sumir voru því komnir á eftirlaunaaldur á meðan aðrir höfðu
nýlega lokið framhaldsnámi. Með því að beita eigindlegum aðferðum vildum við öðlast
innsýn í upplifanir íbúa svæðisins á þeim breytingum sem orðið hafa á samfélaginu í
tengslum við aukna fólksflutninga. Markmiðið var að fá sem fjölbreyttasta sýn á hvernig
fólk upplifir breytingarnar með auknum fjölda innflytjenda og hvernig bæði innfæddir
og aðfluttir sjá samfélag sem hefur íbúa af ólíkum þjóðernislegum uppruna með ólík
móðurmál. Hugtökin útlendingur og innflytjandi eru notuð á ómarkvissan hátt af
viðmælendum og ekki er auðvelt að ákveða fyrir aðra hvort þeir skilgreina sig sem
Íslending, útlending eða innflytjenda. Í greininni notum við því þessi hugtök á víxl.

Um vettvang rannsóknar
Vestfirðir
Flestir íbúar Vestfjarða búa í Ísafjarðarsýslum eða rúmlega fimm þúsund af
heildarfólksfjöldanum sem telur rétt tæplega átta þúsund (Hagstofa Íslands, 2010a).
Þéttbýlisstaðirnir eru fjölmennastir, sérstaklega Ísafjörður, en sveitirnar eru orðnar
heldur strjálbýlar. Þorpin veita oftast alla helstu þjónustu en þar eru útibú sparisjóða,
sem gegnt hafa mikilvægu hlutverki við að aðstoða innflytjendur á svæðinu.
Fjölmenningarsetur og Háskólasetur Vestfjarða eru starfrækt á Ísafirði, háskólasetrið
býður meðal annars upp á fjölbreytt námskeið í íslensku fyrir útlendinga (Háskólasetur
Vestfjarða, 2011). Fjölmenningarsetur var formlega opnað árið 2001. Á heimasíðu
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setursins segir að hlutverk þess sé að ,,greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum uppruna
og efla þjónustu við útlendinga sem búsettir eru á Íslandi, eða vilja flytja hingað erlendis
frá“ (Fjölmenningarsetur, 2011a). Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, er
einnig starfrækt á svæðinu og hefur félagið séð til þess að hin ríka menningarfjölbreytni,
sem fyrir er á Vestfjörðum, verði sýnileg endrum og eins, þegar haldnar eru þjóðhátíðir.
Helstu atvinnuvegir þéttbýlisstaða svæðisins eru útgerð og fiskvinnsla og er
atvinnulíf fremur fábreytt nema á Ísafirði (Byggðastofnun, 2009). Fyrir tilstilli
kvótakerfisins og sölu kvótans úr sveitarfélögunum hafa þorpin þurft að leita nýrra
leiða við atvinnuuppbyggingu. Þrátt fyrir atvinnumissi margra íbúa Vestfjarða hefur
atvinnuleysið þar verið með því minnsta á landinu. Að meðaltali voru 62 atvinnulausir
á ári á árunum 2000 til 2009 (Byggðastofnun, 2009, bls.12). Ástæðuna má meðal annars
rekja til brottflutnings þeirra sem ekki hafa atvinnu. Ef meðalbrottflutningur fólks er
skoðaður, frá Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavíkurhreppi, síðastliðin tíu ár (2000 –
2010), þá fluttu að meðaltali 58 manns ár hvert á brott og er þar aðallega um Íslendinga
að ræða (Hagstofa Íslands, 2010b). Í samanburði við aðra landshluta hefur fólksfækkun
á Vestfjörðum aukist, helst er það Norðurland vestra sem sýnir svipaða fólksfækkun
á meðan öll önnur sveitarfélög halda óbreyttri íbúatölu eða auka við hana (Hagstofa
Íslands, 2010b). Á meðan á rannsókninni stóð, haustið 2007, bjuggu 406 einstaklingar
með erlent ríkisfang á norðanverðum Vestfjörðum og árið 2008 voru þeir orðnir 448
talsins. Þeir íbúar eru því um 9% af heildarfjölda þeirra sem búa á norðanverðum
Vestfjörðum. Af þeim voru Pólverjar langfjölmennastir, og eru enn, eða rúmlega 5%
af þessum 9%. Á eftir komu Filippseyingar og því næst Tælendingar, Eistlendingar,
Slóvenar og Þjóðverjar. Ekki má þó gleyma að fjölmargir einstaklingar sem búsettir eru
á svæðinu hafa flust þangað erlendis frá en hafa síðan fengið íslenskt ríkisfang (Hagstofa
Íslands, 2010a).
Mikil fjölbreytni í þjóðerni er ekki ný á meðal íbúa á Vestfjörðum (Unnur Dís
Skaptadóttir, 2003) og hefur hreyfanleiki fólks alltaf einkennt sjávarbyggðir Vestfjarða.
Fyrir nokkrum áratugum var það fólk í ævintýraleit sem hafði viðkomu á staðnum og
starfaði þar yfir vertíðina. Þetta voru helst konur frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi og SuðurAfríku sem voru á ferðalagi um heiminn. Ástæður fyrir því að fólk flyst á milli landa geta
verið margar en undanfarin ár má segja að hingað til lands hafi aðallega komið fólk frá
löndum þar sem atvinna hefur verið af skornum skammti og laun lægri en hér á landi.
Fjölgun útlendinga á Íslandi undanfarin ár má að mestu rekja til stóriðjuframkvæmda
og fjölgun starfa í ýmsum iðnaði sem erfiðlega gekk að fá Íslendinga til að manna. Flest
atvinnuleyfi sem gefin voru út fyrir árið 2005 voru vegna starfa í fiskvinnslu, öðrum
iðnaði og við umönnun. Í kringum 2005 fór þetta að breytast þegar mikil eftirspurn
fór að verða eftir fólki við mannvirkjagerð og þá voru karlmenn í meirihluta af þeim
sem fluttust til landsins (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). En á árunum þar á undan
voru konur í miklum meirihluta innflytjenda vegna óska margra fiskvinnslufyrirtækja
eftir kvenkynsstarfskröftum, þetta á meðal annars við um frystihúsin á Vestfjörðum.
Þrátt fyrir að margir innflytjendur hafi ílenst á norðanverðum Vestfjörðum komu margir
þangað upphaflega til að vinna tímabundið á Íslandi til að afla sem mestra tekna á
sem stystum tíma til að bæta líf sitt í upprunalandi (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna
Wojtynska, 2007).

Hugmyndir um hina
Almennt töluðu Íslendingar sem rætt var við vel um innflytjendur sem bjuggu með þeim
á Vestfjörðum og lögðu áherslu á að ekki væri um mikla fordóma að ræða gagnvart
útlendingum. Nokkrir bentu á að þeim fyndist þó nóg komið um alla þessa útlendinga
og að þeir væru orðnir of margir. Það viðhorf kom oft fram að innflytjendur vildu halda
sig sér og þá sérstaklega Pólverjar. Meðal annars var því oft haldið fram að þeir hefðu
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ekki áhuga á að læra íslensku og að þeir reyndu lítið að eiga í samskiptum við Íslendinga.
Þátttakandi í rýnihópi sagði:
Mér finnst aðal gallinn hvað þeir eru, eins og Pólverjarnir hvað þeir eru latir að
læra íslensku, og stór hluti af Pólverjum sem er kannski búinn að búa hérna í tíu
ár og kann ekki staf í íslensku.

Annar Íslendingur sagði þetta um Pólverja:
Ég hugsa að þeir séu svolítið sér á parti alls staðar, það er af því að þeir koma í
svo stórum hópum. Þeir búa sér til sitt samfélag.

Skipuleggjendur námskeiða í íslensku höfðu þó aðra sögu að segja og bentu á mikla
þátttöku í íslenskunámskeiðum máli sínu til stuðnings.
Á meðan á rannsókninni stóð kom nokkrum sinnum fyrir að neikvæð umfjöllun
birtist í fjölmiðlum um pólska og litháíska innflytjendur hér á landi. Þeir voru bendlaðir
við alþjóðlega glæpahópa, drykkju, rán og óspektir. Myndin sem dregin var upp af
þeim í fjölmiðlum var slæm og ósanngjörn að mati margra Pólverja (Helga Ólafs og
Malgorzata Zielińska, 2010). Þegar fordóma bar á góma voru þessi atriði því oft nefnd
til sögunnar, bæði af Íslendingum og Pólverjum. Pólskur viðmælandi sagðist vita að
ekki færi gott orðspor af samlöndum sínum hér á landi. Hann skammaðist sín fyrir
umfjöllunina um pólska afbrotamenn og drykkjufólk og þótti leiðinlegt að þetta væri sú
mynd sem dregin væri upp af Pólverjum. Menningarbundnar staðalmyndir eiga þátt í
að hlutgera menningu og viðhalda röngum hugmyndum um fólk af ákveðnu þjóðerni
en það eitt ýtir undir fordóma sem auka líkur á útilokun fólks frá ákveðnum þáttum
samfélagsins.

Félagsmál
Innflytjendur eru virkir í atvinnulífinu en þó er stór hluti þeirra í störfum þar sem þeir
vinna að mestu leyti með öðrum innflytjendum, jafnvel að mestu með samlöndum
sínum. Þátttaka þeirra er heldur takmörkuð á öðrum sviðum samfélagsins. Í viðtölum við
Íslendinga komu oft fram væntingar um það að aðfluttir, bæði Íslendingar og innflytjendur
tækju þátt í félagslífi þorpanna sem það bjó í, skólastarfi barna sinna, í kórastarfi eða
á öðrum mannamótum. Sumir innflytjendur eins og til dæmis tónlistarkennarar hafa
haft mjög mikið vægi í menningarlífi staðanna en margir aðfluttir, bæði innlendir og
erlendir, bentu á að þeir hefðu ekki verið virkir í félagslífi áður en þeir komu og sáu ekki
vettvang fyrir áhugasvið sín í nýjum heimkynnum. Þeir væru fyrst og fremst uppteknir
af vinnu og við að sinna fjölskyldu og heimili eftir vinnu og hitta vini þegar tími gæfist
til. Nokkuð var um að Pólverjar og Filippseyingar sæktu messur sem kaþólskur prestur
á svæðinu hefur staðið fyrir. Innflytjendur virtust almennt vera virkari þátttakendur í
starfi sem stóð þeim til boða að kostnaðarlausu eða sem snéri að þeim sjálfum eða
uppruna þeirra. Þetta á til dæmis við um þátttöku þeirra í Rótum, félagi áhugafólks um
menningarfjölbreytni. Félagið hefur staðið fyrir þjóðhátíðum á Vestfjörðum þar sem
fólk af erlendum uppruna kynnir menningu sína fyrir heimamönnum t.d. með því að
framreiða þjóðlegan mat frá sínu heimalandi.
Þorrablót eru meðal þeirra viðburða sem bárust oft í tal þegar umræðuefnið snérist
um þátttöku innflytjenda í þorpunum. Þorrablótin geta verið með ólíku sniði og eru
misjafnar hefðir látnar ráða för þegar ákveðið er hvernig að þeim skal staðið. Í einu
þorpinu er skemmtunin einungis fyrir gifta einstaklinga á meðan engin formleg útilokun
er fyrir hendi annars staðar. Margir aðilar koma að skipulagningu þorrablótanna og er
oftast skipuð nefnd sem sér um blótið hverju sinni. Stundum tíðkast að hafa hlaðborð
með þjóðlegum mat en einnig getur verið hefð fyrir því að fólk taki með sér sitt eigið
trog. Borðaður er súrmatur sem fólk kyngir niður með viðeigandi drykk, boðið er upp á
skemmtiatriði, sungið og dansað. Íslendingar töluðu um að innflytjendur væru sjaldséðir
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á blótunum, þá sérstaklega þeir sem komu frá ríkjum utan Vestur-Evrópu. Bent var á
að oft hefði verið lögð áhersla á að bjóða innflytjendum sérstakalega að vera með en
þátttaka þeirra var þó yfirleitt mjög lítil. Hvað veldur að margir þeirra mæta ekki á eina
af stærstu skemmtununum sem haldnar eru í hverju þorpi?
Ein ástaæða þess að innflytjendur mæta ekki gæti verið sú að oftast taka þeir ekki þátt
í undirbúningi blótsins. Frá því að útlendingar fóru að starfa með undirbúningsnefnd
þorrablóts í einu þorpanna jókst fjöldi þeirra sem tóku þátt í gleðskapnum. Pólverji var
með í nefnd sem varð til þess að aðrir Pólverjar mættu á blótið. Hann varð að tengilið
við aðra Pólverja sem ella hefðu ekki mætt. Fólk frá Norðurlöndunum og öðrum Vestur
Evrópulöndum, mætti þó yfirleitt á þessar skemmtanir enda talað um að þeir féllu inn í
félagslífið frekar en útlendingar sem áttu rætur að rekja utan Vestur-Evrópu.
Ástæður útlendinga fyrir að mæta ekki á þorrablót gátu verið margvíslegar. Sumir
sögðust ekki hafa þörf fyrir félagsskap sem þennan, öðrum fannst maturinn vondur eða
tónlistin leiðinleg en svo voru það aðrir sem báru fyrir sig bágan fjárhag og vildu síður
borga sig inn á viðburði sem kostuðu pening. Það vakti þó furðu Íslendinga hvers vegna
útlendingar mættu ekki á þessa viðburði þar sem þeir bentu á að vinnuveitendur tóku
oft stóran þátt í að niðurgreiða miðana.
Margir útlendingar hafa góða reynslu af þorrablótum á meðan aðrir deila neikvæðri
upplifun af slíkum mannamótum. Hjón á miðjum aldri sögðust hafa upplifað sig mjög
óvelkomin þrátt fyrir að Íslendingar hefðu hvatt þau til að mæta. ,,Það var greinilegt
að við vorum ekki velkomin og ég þröngva mér sko ekki upp á fólk þegar ég er ekki
velkomin, ég loka mig heldur af,“ sagði eiginkonan. Allir vildu að þau kæmu en enginn
sá til þess að taka á móti þeim og bjóða þau velkomin. Karlmaður sem búið hefur um
nokkurt skeið á Íslandi lýsti á áhugaverðan hátt aðkomunni á þorrablót í sínu þorpi.
Hann sagði:
Svo getur þetta líka verið svolítið asnalegt að fara á þorrablót og vita ekki að
einhver annar er þarna. Þú þarft eiginlega að fara á þorrablót og vita að þú hittir
þar einhvern sem þú getur tengst. ... Að það væri einhver tengiliður. Mér fannst
það gott þar sem ég fór sjálfur á þorrablót og hafði ekki hugsað það fyrirfram.
Kom inn í þennan sal, íþróttasalinn, allt stórt, og þá allt í einu þessi spurning ,,nú
jæja alveg sjálfsagt það þarf að setjast eitthvers staðar nú hvar sest ég“ þá fer
maður svolítið að vafra um salinn þar til einhver segir ,,heyrðu sestu hér“ og ef
það vantar þá er maður svolítið, þá getur maður verið svolítið í vondum málum.
Og það sé ég svona fyrir mér, ég meina nú er ég ekki feiminn og ég sest bara
einhvers staðar og það skiptir mig engu máli en ég held að fyrir marga væri það
mikill þröskuldur. Og setjast þá kannski afsíðis á sérborð það er nú ömurlegast
eiginlega.

Það fylgdi ekki sögunni hvort hjónin sem höfðu neikvæða reynslu af íslensku
skemmtanahaldi höfðu setið ein úti í horni, en þau upplifðu höfnun frá Íslendingunum.
Maðurinn sem vitnað er í er vel félagslega tengdur, talar íslensku og er ófeiminn. Gera
má ráð fyrir að fólk í svipaðri stöðu og hann sé líklegra til að upplifa sig ekki útilokað á
samkomum sem þessum og annars staðar í samfélaginu. Íslendingarnir höfðu margir á
orði að þeir þyrftu að vera miklu duglegri við að bjóða útlendinga velkomna og bjóða
þeim til þátttöku. Reynsla hjónanna sýnir að það er ekki nóg að bjóða fólki að vera með,
það verður að sýna viljann í verki. Það má til dæmis gera með því að bjóða útlendingum
að sitja með sér til borðs, eins og kom fram meðal viðmælenda, og láta þá finna að þeir
séu raunverulega velkomnir. Íslenskir þátttakendur höfðu á orði að virkja þyrfti betur
þann mannauð sem fyrirfyndist á Vestfjörðum með raunverulegri þátttöku útlendinga
í þorpslífinu. Kona sem er fædd og uppalin á svæðinu sagði: „... við Íslendingar erum
ekki nógu duglegir að skilurðu teygja okkur út og draga þau til okkar. Við gætum alveg
sýnt meiri viðleitni.“
Að minni krafa sé gerð til þátttöku útlendinga í nefndum eða stjórnum, sem eiga
þátt í að taka mikilvægar ákvarðanir, er meðal þess sem greining gagnanna leiddi í ljós.
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Hvar fá innflytjendur aðild og hvar er þeim haldið utan við þátttöku í bæjar- og þorpslífinu á Vestfjörðum?
Karlmaður um þrítugt sagði: ,,...ég er mikið í félagsmálum en ég hef aldrei rekist á
innflytjenda í félagsmálum sem ég hef verið í.“ Hann hélt áfram: ,,...ég man ekki eftir að
hafa séð einn einasta innflytjanda hvorki í stjórn eða nefnd sem hefur komið að mínu
starfi.“ Þær stjórnir sem átt er við eru meðal annars á vegum íþróttahreyfingarinnar og
tónlistarskólanna. Fleiri höfðu sömu sögu að segja varðandi þátttöku í stjórnmálum.
Innflytjendur voru ekki virkir á þeim vettvangi heldur, en hvers vegna? Viðmælandi
sagði: ,,...það er ekki vilji, það er ekki mikill áhugi hjá þessu fólki til að taka þátt
í sveitastjórnarmálum.“ Ummælin vekja upp spurningar um fjölmenningarlegt
samfélag, aðild og útilokun. Getur verið að innflytjendum hafi verið haldið utan
við sveitastjórnarmálin? Er erfitt að fá aðild að sveitastjórnarmálum eða er áhuginn
einfaldlega ekki til staðar fyrir því að taka þátt í sveitastjórnarmálum? Þess ber að geta að
á 52. fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var á Tálknafirði árið 2007, og Ólöf sat, var
enginn útlendingur. Þingið er samstarfsvettvangur allra sveitarfélaga á Vestfjörðum. Það
merkir að enginn innflytjandi átti sæti í sveitastjórn. Hvers vegna álítur fólk mikilvægt að
innflytjendur taki þátt í hinum ýmsu menningarviðburðum og skemmtunum á meðan
fáir íbúar gera kröfu um þátttöku þeirra í félagsmálum, stjórnmálum eða á öðrum
vettvangi?
Það er ekki skýrt hvers vegna þátttaka innflytjenda í félags- og/eða stjórnmálum er
ekki meiri en raun ber vitni, en fyrir því geta legið ótal ástæður. Það getur verið vegna
lítillar íslenskukunnáttu eða áhugaleysis þar sem ætlunin var aldrei að dveljast lengi á
landinu. Félagsleg tengsl eru kannski lítil og því enginn sem mælir með þátttöku þeirra
eða þeir eru einfaldlega útilokaðir frá þessum þáttum sveitarfélaganna.

Lokaorð
Í þessari grein höfum við fjallað um hvar og hvernig aðildar Íslendingar krefjast af
innflytjendum í þorpum Vestfjarða og hvar innflytjendur mæta útilokun. Íslendingar
voru almennt mjög velviljaðir í garð innflytjenda og töluðu jákvætt um framlag þeirra til
sveitarfélagsins að undanskildum nokkrum atriðum. Þeir þættir sem meðal annars bárust
til tals voru til dæmis áhugaleysi innflytjenda um að læra íslensku og að Pólverjar væru
sjálfum sér nógir varðandi félagslíf og vildu því halda sig út af fyrir sig. Þessa atriði má
rekja til hugmynda sem settar hafa verið fram um fólk af ólíku þjóðerni, en rannsóknin
sýndi að það sem helst hindraði þá við að kynnast Íslendingum var tímaleysi og skortur
á tækifærum til að kynnast þeim. Innflytjendur starfa oft með öðrum innflytjendum
sem gerir það að verkum að erfiðara er fyrir þá að æfa sig í að tala íslensku og að mynda
kynni við Íslendinga.
Innflytjendur á Vestfjörðum eru virkir á vinnumarkaði en taka minni þátt í félagslífi
og félagsstörfum sem taka ábyrgðarfullar ákvarðanir fyrir sveitarfélagið. Þetta kemur
heim og saman við það sem Eriksen (2007) hefur bent á að þátttaka á einu sviði tryggir
ekki endilega þátttöku á öðrum sviðum. Innflytjendum er veitt aðild að fjölmörgum
viðburðum sem eiga sér stað í þorpunum. Það á til að mynda við um að mæta á þorrablót
en minna fer fyrir því að þegar á blótið er komið að innflytjendum sé raunverulega
boðin þátttaka með því heimamenn óski eftir félagsskap þeirra á skemmtuninni. En
með því að virkja hinn fjölmenningarlega mannauð Vestfjarða í félagsstörf geta hlutirnir
breyst eins og gerst hefur í einu þorpinu. Þegar Pólverji var með í undirbúningsnefnd
þorrablóts jókst fjöldi Pólverja sem mættu á blótið. Viðmót heimamanna til innflytjenda
skiptir nefnilega máli til að fólk fái í raun aðild.
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„Að rúnta“ in Reykjavík

Exploring mobilities, spaces and methodologies
Virgile Collin-Lange

All communicative transactions of these people on the Cruise took place in
some sort of sign language. It was a beautiful language which we tried hard to
understand and we did at last – and then some – after a long walk through this
serious evening-school of life (Þórbergur Þórðarson, 2001, p. 175).

Mobility is a curious thing. Some have claimed that it is what makes us human. It is a
language in itself, a form of communication. Mobility signifies movements (Cresswell,
2006). As soon as we attach meaning to the smallest physical displacement, it becomes
mobility. Those meanings are used by individuals to signify themselves.
The quote above is from the semi-autobiographic novel „Ofvitinn“ written by the
Icelandic author Þórbergur Þórðarson, which describes a scene happening around 1909
(2001). The author describes what he calls “the Rúntur”. People were used to gather
down town Reykjavik and walk around. He gives a pretty clear description of what,
where and how the Rúntur was and what people were doing:
We were always sure to see plentiful supplies of women down on the Cruise, not
one or two, but a whole warehouse. In those days, there were two Strip rounds, the
smaller Cruise and the larger Cruise. The smaller Cruise went around Austurvöllur
Square. The larger Cruise, however, went from the North West corner of Hótel
Ísland, then south along Aðalstræti, East on Kirkjustræti, North by Pósthússtræti
and then West on Austurstræti to Aðalstræti. A slow current of men and women
moved along the Cruise from nine to eleven and sometimes even 12 at night
(Þórbergur Þórðarson, 2001, p. 175).

The Cruise, as Þórðarson puts it, is a particular form of mobility. The phenomenon is
far from being dead. Today, anyone taking a stroll in downtown Reykjavík on a weekend
night will notice that there is something particular going on. Cars lined up, driving
slowly down Laugavegur, Reykjavík main‘s shopping street. This is the actual version of
rúntur. The phenomenon experienced by Þórðarson a 100 years ago, is still happening.
The methods have just changed. Car cruising, Rúntur in Icelandic, is a major sociocultural phenomenon for young people and especially for novice drivers (Collin-Lange
& Benediktsson, 2010). This form of social driving represents for Icelandic novice
drivers almost a rite of passage, a “must do” when entering Iceland’s car culture. It
represents an opportunity for them to perform their newly licenced identity as automobile
beings (in press-b; Collin-Lange & Benediktsson, 2010). That performance usually goes
beyond the simple mobile purpose, as it is often associated with spatial, social, emotional
and even sexual exploration.
Iceland is a car nation. The country‘s car culture is striking. The planning in the
Capital area has been organized and centralized around the car (Reynarsson, 1999).
But those are only structural reasons and Icelanders’ automobility goes beyond those
structural reasons. The matter is far from being simple and it involves social, cultural
and generational reasons. It is about the meaning that people in Iceland give to their
own mobility. What are their values and what do they attach to them? What role does
it play in ones’ social life? How is it used by people who define themselves as mobile
beings? How is it used to approach and signify ones’ surroundings? The question is
how to research those non-structural reasons. How to we capture those moments in
which individuals express their auto-mobility? How do we explore those spaces used
and displayed by mobile individuals?
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Recent research in mobility studies have claimed that in order to understand what
mobility is really about, research methods have to be `on the move’ (Büscher & Urry,
2009), researchers have to experience themselves the mobility of their subject of study.
Following that line of thoughts, the author realized several in situ interviews of young
people while they were car cruising in Reykjavík. The same young individuals were also
compelled to do a self-directed photographic project. Those kinds of methodologies
have revealed themselves crucial, not only for capturing the activities of young people
involved in rúntur, but they also represent an opportunity to catch a certain type of
spatiality. The aim of this work is to present these methodologies and to show that
when it comes to researching mobility and spaces, researchers have to question their
own mobile and spatial setting and to challenge their positionality. This paper aims
to explore that and to show the importance of new methodologies for researching
mobilities. This work is presented in a semi-autobiographical style, as it is based on the
author’s methodological tribulation while exploring Rúntur –car cruising– in Reykjavik.
First, this work will explore different aspects of mobility and automobility and the
results of in situ interviews will be shortly presented. The full results are presented in
two other articles and the aim of this present work is not to present those results. The
second part will explore the past and the current theories about mobile methodologies
and how those methodologies offer an opportunity to understand how people space
themselves, which will be our third and final part.

Moving
Since 2007, I have been researching car culture and mobility in Iceland, with a special
focus on young drivers. This work is done for my Ph.D in geography. The main concept
of this work is automobility (Sheller & Urry, 2000; Urry, 2004) The term has been
primarily defined as “the individualized movement of persons through space by means
of a particular form of technology” (Collin-Lange, Submitted for publication); that
particular form of technology being the car. It is a disputed term, as some attach it
only to the car (Hannam, Sheller, & Urry, 2006; Sheller & Urry, 2000; Sheller & Urry,
2006; Urry, 1999, 2002, 2004) Presented as a system, the concept is defined as “a
complex amalgam of interlocking machines, social practices and ways of dwelling”,
defined by 6 key points (Urry, 2004) which includes ‘‘humans, machines, roads and
other spaces, representations, regulatory institutions and a host of related businesses
and infrastructural features’’(Edensor, 2004, p. 102).
Some have called for an opening of the concept. That call is based on several criteria.
First, the centrality of the car within the concept has been criticized and some have
claimed that there are other forms of automobility than the car based ones: “the car
is only a particular universality, a particular regime of automobility” (Böhm, Campbell,
Land, & Paterson, 2006a, p. 6; Collin-Lange, Manuscript in press-a) and as hegemonic
as cars are, “there are automobilities that do not depend upon the car” (Böhm et al,
2006a, p. 6). In that way, we have re-centred the concept of automobility around its
main components: transport technologies, autonomy and mobility.
Second, the same authors wished to bring out “the power relation that make that
system possible”(Böhm et al, 2006b, p. 6). In other words, they wished to present the
inherent dynamics of automobility. Adding to that conception, I wrote somewhere
that automobility should be considered as a form of human territoriality, showing the
spatial logic of the regime; “the way individuals use automobility for accessing spaces
and places and act upon them”(Collin-Lange, Manuscript in press-a). Automobility
provides its practioners with an opportunity to access, control and influence spaces;
to reproduce them and to create new ones. Being part of the regime of automobility
gives the opportunity to create, stabilise and enhance ones social and spatial potential.
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Paraphrasing Skeggs (in Sheller & Urry, 2006; Skeggs, 2004). Automobility sorts
individuals into “those who have the means to be mobile and thereby be part of the
space of flows and those who do not” (Fotel & Thomsen, 2004, p. 536), and produces
spaces and places that can be either inclusive or exclusive.
Overall, automobility has been defined in a very utilitarian way. Activities within
automobility that did not seem to produce anything were doomed to be left behind.
Nevertheless, some of those activities revealed in some cases crucial aspects of the way
people construct and practice their automobility. Car cruising for example has been
completely disregarded. It has been considered as something that disrupts the “from
A to B” conceptualization of automobility, thus it has been reduced to a futile form
of mobility. It did not fit the utilitarian conceptualization of automobility. It does not
produce anything concrete as people just seem to be driving around conspicuously.
Nevertheless, the activity is well known all over the world but poorly documented.
Iceland is no exception.
Rúntur is an important activity in Iceland and when asked about it, a great number of
people reveal that they are either go cruising on a regular basis or have done it before.
A study conducted in 2007 revealed that more than 75% of young drivers in Iceland
were cruising on a regular basis (Collin-Lange & Benediktsson, 2010). With further
investigations, it appeared that car cruising is a crucial element of how young people
in Iceland construct their automobility. In situ interviews that I have conducted during
the period from July 2010 to July 2011 with young drivers in the greater Reykjavik area
revealed that car cruising is about being acknowledged by others as an automobile being,
as a licenced driver. It is a social and spatial display of ones new acquired automobility.
It is considered by many as an exploration; a physical exploration of the city space and
for many an opportunity to run away from their own domesticity but also to step into
adulthood. The activity, mediated by the car, offers young people a great amount of
space for friendship, fun and intimate relationship(Collin-Lange, Manuscript submitted
for publication-b). Mobility is a personal matter. This is the difficulty faced by many
researchers. How do we capture that personal phenomenon?

Methods on the move
Automobility has been approached in very static way and explored in a structural way.
It was concerned with the car system in itself and its structure (Dunn, 1999; Urry,
1999) and how its different component are interlocked. Nevertheless, those approaches
turned out to be limited as they did not provide a sufficient amount of information
regarding what’s behind a person’s automobility. Other fields had to be explored. Some
people began to explore the emotionality of cars (Sheller, 2004) and opened up new
possibilities. Automobility became something emotional. It was about feeling a certain
form of technology and sensing a certain form of movement (Bull, 2004; Sheller, 2004).
Following that path, researchers such as Sheller and Urry called for a new mobility
paradigm (Sheller & Urry, 2006). They declared that mobility should be approached
in a more dynamic way and enticed researchers to look for new methods researching
mobility. Researchers could not explore mobility without being mobile themselves.
Büscher and Urry (2009) then claimed that researchers have to experience themselves
the mobility of their subject in order to understand it. Nevertheless, this created certain
issues. As presented before, automobility constitutes a whole set of power relations,
it sorts individuals. It gives a social and spatial status. It is also an intimate and private
thing. In addition to that, you have to catch people when they are on the move which is
a big problem when research and researchers are immobile
Back in 2007, when I began to research young drivers in Iceland I did not have a
drivers licence. I was an enthusiastic car free commuter. For me, cars were just plain
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annoying. Alternating between biking, roller blading and walking, I was pretty much
happy with my personal level of mobility. At that time, the aim of the project was to try
to understand the high level of car use in Iceland and eventually to try to tackle it with
some “revolutionary” ideas. The methodological design of the research project was
according to that particular plan. During the first phase of the research a questionnaire
was made and submitted. Questionnaires are useful, give you plenty of information;
they also allow you to keep a good distance between yourself and your subject of study.
Nevertheless, parallel to that submission time, my mobile fate had changed and I had to
move for several months to the north of Iceland, six hours drive from Reykjavik, and
due to that relocation, I had to undergo the process of getting a driver licence (CollinLange, Manuscript submitted for publication-a). Thus finding myself in an interesting
situation; first, because I had to attend the driving school;, I got a first-hand access to
young people and young drivers, second I became one of my subjects of study. I had to
readapt my methods. In addition to becoming myself a young driver, I gained a social
and spatial status. I became automobile. It also gave me a greater understanding of what I
was studying. It is in that new context, inspired by Sheller and Urry (2006) and Büscher
and Urry (2009), that I begun to study the Rúntur in Reykjavík. I decided to interviews
young people involved in car cruising. When designing the methodologies I decided
to explore myself those particular on the move methodologies as they appeared to be
innovative and challenging in the way that it forces researchers to both think and act
outside the box thus opening a world of possibilities for future research. The first part
of the methodology included in-situ interviews: in the car and ´on the move´ interviews
of people while they were cruising. I was sitting in the car, with them, as a passenger.
The goal here was to disturb the activity as little as possible. For this particular part, I
did 14 interviews with young people, 7 males and 7 females. They were from different
parts of the capital area. Most of them were secondary grammar school students. Most
of the participants had a driver licence. One of them was about to get it.
These in-situ interviews were made when people were car cruising in Reykjavík.
Contact was made with one potential driver, who was supposed to inform me when
he was going cruising with a 30 minutes warning, at least. He could bring some of his
friends with him. In all cases, drivers came accompanied with at least one person. Some
of them picked up friends during the interviews. Those friends also took part in the
interviews. The original plan was to randomly approach people from the street, involved
in car cruising during week-end nights, but this totally failed. It appears that car-cruising
is a very intimate activity and young people involved in the activity are not willing to let
anyone, even friendly researchers, get into their car. The methods were thus redesigned
accordingly. The same fears were expressed by the 14 acquainted participants, and at
several occasions, I had to reiterate the fact that I was neither spying on them for their
parents, nor working for the police. Trust had to be earned and people were concerned
about eventual intrusion and disruption of their private life. It is also important to note
that most of the participants became more confident and talkative once the interviewer
bought them ice cream.
Few strict rules were set for the interviews. The goal was not to disturb the habits
of the participants. One rule was that the pick-up would occur at a location of their
choice. Interestingly all the participants chose to meet at the same place which is one
of the main nodes of the rúntur; a gas station situated downtown. The interview only
took place in the car while people were cruising. The interviewer usually sat in the back
seat and asked questions. Answers coming from the drivers were usually quite short
compared to the ones of the passengers. It is mainly due to the fact that the driver had
to focus on his driving down the strip. Participants drove between 4 and up to 13 times
down the strip.
In the second phase of the project, the same participants were asked to take a series
of pictures of their “rúntur” activities in the absence of the interviewer. The pictures
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have mainly been used to back up some of the interviews. Participants took up to 10
pictures. Most of them were taken during the cruise down the strip itself. Others were
describing activities parallel to the strip. The pictures revealed themselves to be quite
interesting, as they confirmed many of the things that young drivers hinted at during
the interviews.
The blend of the two methods has given extremely interesting results. Those
methods are challenging and clearly depend on the researcher positionality. It became
very difficult, as you hand over the fate of your own research path to someone else (such
as waiting to be contacted on weekend nights, going into a stranger’s car). Nevertheless,
the whole process, helped to clearly link theories and new “on the move” methodologies.
It appears to be more about spacing oneself, (that may be the researcher or the subject
of study) than studying it. It is about catching ones process of becoming mobile.

Spacing
Spacings differ conceptually from spaces in that the former are explicitly never
finished, always open to negotiation and thus always in a process of becoming
(Malbon, 1999, p. 64).

Being mobile is a learning process, as Þórðarson puts so nicely in his description
of the rúntur. It is about learning how to be mobile among others. I also see it as an
opportunity to create a space for oneself within a cultural, social and physical context.
Automobility is a good example of that. More than being a mere form of mobility,
it is, as pointed out by many, a form of power, a set of social relations (Böhm, et
al., 2006b; Sheller, 2004; Sheller & Urry, 2000). Getting a driver licence and beginning
to drive is more about social gain, than a mobile one as it marks ones first step into
adulthood. That spacing is a perpetually evolving process (Malbon, 1999). This is what
makes it difficult to research. This is where “on the move” methodologies become
useful for geographers and social scientists as those methods seem to be without certain
limitations. Those methods are in fact an on-going process and offer the opportunity to
capture on-going moments. Previous methodological approaches revealed themselves
to be limited as they were only catching an instantaneous moment in one’s mobile spam.
They also kept the researchers away from their subjects of study. Thus, the new mobility
paradigm and the call for new methods, have affected the researcher’s position. It calls
for more personal involvement but also represents a challenge, as researchers have to
consider their own position within their own research. Reflexivity at its best. It becomes
a methodological experience.
Furthermore, researchers have, in this way, been obliged to experience on themselves
their own theories and their content. In my own case, getting a driver licence, going
car cruising with young people, and taking a stand on automobility was also a way
to personally experience automobility. Acquiring a driver licence during the process,
has been crucial in terms of access to research material, as it gave me the necessary
statuses - be it social and/or spatial - to perform the role as a researcher. More than
a form of empowerment, I see it as an opportunity of spacing oneself within my
own research. In a previous work on automobility, I wrote that automobility should
be considered as a form of human territoriality. Methodologies “on the move” are key
components to access the mobile territories rendered by automobility. We could see
those methodologies also as a form of human territoriality. A way for researchers to
gain access to certain spaces, controlled and used by their subject of studies, but also to
make it their own and gain from it.
For many young people, to rúnta in Reykjavik is a personal, social, intimate, physical
and cultural experience. The results of the survey showed that young people go car
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cruising to explore and experience what the nightlife of the city has to offer. As the
protagonists of Þórðarson, they are there to learn in the evening school of life. Studying
those processes is extremely important, as they are representative of the values people
in Iceland attach to cars. It demonstrates that the structural reasons used by many; only
represent a small section of a much more complex and particular automobile set-up.
Entering the regime of automobility is not an easy task. Getting a driver licence is just
an administrative step within this regime. The important thing is to display ones newly
acquired status and get acknowledged as a driver and enter the automobile community.
The rúntur in Iceland offers that opportunity to young people. It is a signified movement;
mobility in its pure state. It is a spatial statement, a power display. We researchers have
to catch that movement, study the signification processes and finally embrace those new
forms of mobility, as it is what makes us human after all.
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Information literacy

Learning theories and assessment
Þórdís T. Þórarinsdóttir
Ágústa Pálsdóttir

In the ever changing world of today information literacy – the ability to identify
information need, seek, locate, critically evaluate and use information in an ethical
manner (Alexandria Proclamation, 2005; Prague Declaration, 2003), is a very valuable
competency for the individual to take along as a fundament for lifelong learning. This is
especially valid when young people leave the secondary school and approach the working
life or tertiary education, which are under constant transformation due to the effects of
rapid innovations in technology and communication and the rising globalization.
Many governments have realized how important information literacy is for the
individual in the Information Age and have included it into their respective national
curricula. Students have to be provided with opportunities to learn how to find
information, how to evaluate information for credibility and usefulness and how to use
information in a respectful and ethical manner to build up new knowledge (Eisenberg,
Lowe, & Spitzer, 2004).
The purpose of the article is to explore and discuss the fundamentals of information
literacy, i.e. access to information as a human right and further free access to information.
Besides that the development of learning theories is presented as well as theories on
information literacy. The teaching of information literacy is dealt with and theories on
the assessment of information literacy competencies are introduced.

Access to information as human right
In Article 19 of The Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by the
General Assembly of the United Nations (United Nations, 1948), it is stated that:
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart
information and ideas through any media and regardless of frontiers (authors´
emphasis).

In the introduction to the Universal Declaration of Human Rights it is emphasised that the
General Assembly has called upon all member countries to publicize the text of the
Universal Declaration and “to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded
principally in schools and other educational institutions, without distinction based on
the political status of countries or territories” (United Nations, 1948). In addition to
the right to freedom of opinion and expression in Article 19 it is also made clear that
everyone has the right to seek, receive and communicate information through every
medium.
Sturges and Gastinger (2010) point out that more significant statement justifying
the work of the information professions than Article 19 is hard to imagine and stress
also that it is not cited as frequently in professional debates and writings as it deserves.
Almost all countries of the world are members of the United Nations and probably the
world would be a different place if all governments would take Article 19 more seriously.
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The definition of information literacy in the Prague Declaration (2003) towards an
information literate society comes close to the statement in Article 19, but in the Prague
Declaration the definition is as follows:
Information Literacy encompasses knowledge of one’s information concerns and
needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize and effectively create, use and
communicate information to address issues or problems at hand; it is a prerequisite for
participating in the Information Society, and is part of the basic human right of
lifelong learning (authors´ emphasis).

To be able to take advantage of the right to access information the general public
has to master information literacy. Therefore it is exigent that the individual receives
training in information literacy in general compulsory education.

Information literacy and access to information
Sturges and Gastinger state further that Article 19 of the The Universal Declaration of
Human Rights does not offer “supporting arguments that indicate specific dimensions
and potential structures of an information right” (Sturges and Gastinger, 2010, p. 196).
Thus nations need to pass laws on freedom of access to information that allows the
public to obtain access to official documentation by right. More than 70 states have
passed information laws that reflect the idea that the information right stated in Article
19 needs to be underpinned by such legislation. Iceland is one of those states. The first
Information Act in Iceland (Upplýsingalög, 92/1996) was passed in 1996 and has since
been revised several times.
Further, Sturges and Gastinger (2010) point out that the idea of an information right
leads towards “a need for Information Literacy programmes, defined in the broadest
sense possible” (p. 201). They also state that “individuals need a broad and self-selected
set of skills across the range of formats and media to support their human right to
information” (p. 200).
UNESCO sees information literacy as a “basic human right in a digital world and
promotes social inclusion in all nations”. Further information literacy “empowers
people in all walks of life to seek, evaluate, use and create information effectively to
achieve their personal, social, occupational and educational goals” (Karklins, 2011).

General learning theories
Much water has flown under the bridge since the individual was seen as a “tabula
rasa”1 that could be moulded at birth and many different learning theories have been
developed. Learning theories usually have their roots based in psychological theories
and research and develop from there. According to Limberg & Alexandersson (2010)
three waves of theories of learning can be identified underpinning the late history of
learning.
a. Behaviourist theory
b. Cognitive theory
c. Constructivism
The behaviourist theory assumes that learning is based on physical experience
and that individuals tend to repeat behaviour that is linked to positive experiences of
1

The concept is ascribed to John Locke (1632-1704) who put it forward in his book An Essay Concerning
Human Understanding. London 1690.
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satisfaction or reinforcement. Learning is seen as a change in behaviour (Limberg &
Alexandersson, 2010; Pritchard, 2009). The American psychologist Burrhus Frederic
Skinner (1904-1990) was one of the most important scholars of behaviourism.
The second wave, cognitive theory, replaced behaviourism in the 1960s. It was a
response to behaviourism and people were not seen as “programmed animals” any
more who merely responded to environmental stimuli but rational beings that require
active participation in order to learn and whose actions are a consequence of thinking
(Limberg & Alexandersson, 2010). Computer is e.g. sometimes used as metaphor for
the mind: the information that comes in is processed and that leads to certain outcomes.
The emphasis is on individual experiences.
Constructivism, being the third wave in understanding learning processes, replaced
in the 1980s partially the cognitive theory. It posits that learning is an active, constructive
process. Limberg & Alexandersson (2010) state that nowadays “constructivism
represents one of the major ideas in education and has been characterized as the
dominant philosophy of learning” (p. 3254). The individuals (learners) have to build
their own understanding of new ideas. John Dewey (1859-1952) is mostly seen as the
philosophical founder of constructivism. Todd (2000) posits that ”new knowledge and
meaningful learning result when a person consciously and explicitly ties new knowledge
to relevant concepts and propositions already possessed” (p. 168).
Limberg & Alexandersson (2010) state that constructivism embodies the following
major perspectives:
a. Cognitive constructivism
b. Social constructivism
According to cognitive constructivism the individual cognitive structuring process
is emphasised. Jean Piaget (1896-1980), a Swiss developmental psychologist and
philosopher, is considered to be the major theorist. The individuals (learners) have to
build their knowledge through experience.
In social constructivism the social context of learning is emphasised. The major
theorist is Lev Vygotsky (1896-1934), Russian psychologist. His work was largely
unknown to the West until it was translated to English and published in 1962: Thought
and Language and later Mind and Society (Learning theories, 2011). Vygotsky claims that
social learning precedes development. According to him we use tools that develop from
culture, e.g. speech and writing (Limberg & Alexandersson, 2010).
In short, according to the behavioural theory learning occurs because of a stimuli
coming from outside the individual opposed to the cognitive theory where the focus
is on mental processes, such as thinking, memory, knowing and problem solving.
Constructivism on the other hand implies more activity on behalf of the individuals
(learners), who link new information to prior knowledge which makes mental
representation subjective.

Theories on information literacy
Theories in Information Literacy instruction are intertwined with learning theories
since acquiring information literacy competencies is a learning process.
It is generally recognized by information literacy scholars (e.g. Eisenberg et al.,
2004; Horton, 2008; Kuhlthau, 1987) that the concept information literacy (IL) was
first introduced in the year 1974 by Paul Zurkowsky, president of the US Industry
Association, in a proposal submitted to the National Commission for Libraries and
Information Science (NCLIS). In the proposal Zurkowsky writes about the necessity
for citizens to become “information literate“ if they are to survive and compete in an
emerging Information Society (Zurkowski, 1974).
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Information literacy maintained a low profile in the 1980s, but became during the
1990s focus increased attention (Andretta, 2005). Today one can almost talk about
information overflow in articles on information literacy; in the last decade a great deal
has been written about the subject and therefore it is a major task to grasp all that is
written on information literacy.
Information literacy is based on functional literacy and, furthermore, e.g. on
computer literacy, digital literacy, media literacy, web literacy, information handling and
information skills, visual literacy, civic literacy and critical literacy (see also SCOUNUL,
2011; Sturges & Gastinger; 2010).
For clarification of the information literacy concept several experts in the area have
put forward models of processes in information searching and information literacy.
Kuhlthau (1985, 1987, 1993) developed the following six-stage model of the
information search process (Kuhlthau´s ISP-model) which also identifies the feelings
students are likely to experience along with strategies and thinking that can lead them
through a productive search:
1. Initiation – uncertainty
2. Selection – optimism
3. Exploration – confusion/frustration/doubt
4. Formulation – clarity
5. Collection – sense of direction/confidence
6. Presentation – satisfaction or disappointment
Kuhlthau (1987) points out that using a timeline to describe the search process helps
students to understand the time and effort involved in an extensive search and to plan
the work accordingly. Kuhlthau (1987) also states that information gathering and use
are not linear, “but rather complicated processes in which questions are continually
changing and evolving as new information is collected and thought about” (p. 8).
Bruce (1997) identifies the following seven faces of information literacy:
1. Information technology aspect. Information literacy is seen as the technological
aspect of retrieving information.
2. The information sources aspect. Information literacy seen as dealing with
different resources.
3. The information process aspect. Information literacy seen as a process linked to
problem solving and requires personal involvement.
4. The information control aspect. Information literacy is seen as controlling
information, e.g. recognising and managing relevant information.
5. The knowledge construction aspect. Information literacy seen as building
personal knowledge and perspective with the knowledge gained.
6. The knowledge extension aspect. Information literacy is seen as new knowledge
and insight base gained, built on the ones own existing knowledge base and
experiences.
7. The wisdom aspect. Information literacy seen as using information for the
benefit of others, values and ethics combined with the knowledge.
The seven stages are hierarchic. Every new stage contains earlier stage/stages until
the wisdom stage is reached. The seven faces approach shows clearly the multifaceted
character of information literacy.
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Bruce (1997) and Kuhlthau, Caspari & Mainotes (2007) place emphasis on making
sense of information and its transformation into knowledge. Limberg´s findings
(2000) show that learners interaction between information seeking and use are not
independent of the content of the information used, i.e. learners/students do not think
about information seeking as separate from the subject content of an assignment.
In 1999 The Seven Pillars of Information Skills Model was first introduced (SCONUL,
1999). Since then, the model has been adopted by librarians and teachers around the
world as a means of helping them to deliver information skills to their learners. This
year (April, 2011) the model was updated and expanded (SCONUL, 2011) to reflect
new developments in information literacy. The Seven Pillars of Information Literacy Model is
as follows; the original version (SCONUL, 1999):
The ability to ...
1. recognise a need for information.
2. distinguish ways in which the information ´gap´ may be addressed.
3. construct strategies for locating information.
4. locate and access information.
5. compare and evaluate information obtained from different sources.
6. organise, apply and communicate information to others in ways appropriate to
the situation.
7. synthesise and build upon existing information, contributing to the creation of
new knowledge.
Development of the individual as an information literate person is a continuing, holistic
process. Within each of the pillars the individual can develop from “novice” to “expert”
(SCONUL, 2011). The model can thus be used in different context and for different
ages and levels of learners.
Horton (2008) gives an exact elucidation of information literacy and identifies eleven
stages of the Information literacy life cycle as seen below (authors´ emphasis):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Realize the information need.
Know how to identify and define the information needed.
Know how to determine if the needed information exists.
Know to find the needed information (if it exists).
Know to create, or cause to be created, unavailable information.
Know how to fully understand found information.
Know how to evaluate information, including source reliability.
Know how to communicate and present the information to others.
Know how to utilize the information to solve a problem, make a decision.
Know how to preserve, store, reuse, record and archive information for future use.
Know how to dispose of information no longer needed and safeguard information
that should be protected.

Horton´s Information literacy life cycle shows a process beginning with the realization
that information is needed and closes with the disposal of information no longer
needed or its preservation if it should be protected, e.g. saved as computer file.
When the models above are compared, they broadly seem to have in common that
information literacy is described as a process, which begins when information is needed
and ends with the presentation of the outcome of the process, i.e. the end product;
the core remains the same: recognize information need, seek, locate, evaluate and use
information.
Klingenberg (2011) introduced last June on the 100. Deutscher Bibliothekartag (100th
German Library Congress) in Berlin a draft of Common European Framework of Reference
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(CEFR) for Information Literacy (Entwurf eines gemeinsamen Referenzrahmens
Informationskompetenz) based on the CEFR model for languages, which the European
Union Council has recommended to use in setting up validation systems of language
competencies, increasingly used in the reform of national curricula. The CEFR for
languages provides a basis for the “mutual recognition of language qualifications, thus
facilitating educational and occupational mobility” (CEFR, 2011). To develop a CEFR
for information literacy would certainly function as a lever towards more information
literate societies in Europe.
Before the 77th IFLA conference (San Juan, August 2011) the IFLA Information
Literacy Section and UNESCO´s Information for All Programme (IFAP) organized jointly
a session on Information Literacy Indicators and Government Action Recommendations.
There the following plan of UNESCO was presented (Karklins, 2011):
•
•
•
•

Prepare a model of media and information literacy curriculum for teachers.
Develop media and information literacy (MIL) indicators.
Perform an international survey on the current status/situation of media
and information literacy in countries.
Develop media and information literacy recommendations/standards in
cooperation with IFLA

In the core of the process are the teachers and the training of teachers. Last July
(2011) UNESCO launched a model: Media and Information Literacy Curriculum for Teachers.
The first step is to make the teachers information literate so they can teach their students
efficiently. The goal is to promote and enhance information literacy around the world.

Teaching Information Literacy
Today information technology affects everyone. Most businesses and organizations
focus on meaningful uses of information technology and hire employees who are
able to apply technology in an effective way. It is undoubtedly the responsibility of
the educational system to develop students who are not only technologically literate
but also information literate. The students must learn how to use technology to solve
information problems (Eisenberg et al., 2004).
Nowadays familiarity with computers is becoming a prerequisite for most jobs and
schools must prepare the students for the future by teaching the use of computers but
competence with technology must be set within the context of information literacy.
Being able to use computers is not enough. One has to be able to apply computer skills
to real situation and real needs and must be able to identify information problems and
locate, use information in an ethical manner, synthesize and evaluate information in
relation to the problems at hand.
Information literacy instruction programs can consist of various methods, e.g.
(Cameron, 2004; Catts, 2000; Grassian & Kaplowitz, 2001):
a.
b.
c.
d.
e.

Standalone information literacy instruction.
Discipline-specific or course-related information literacy instruction.
Self-paced workbooks to be completed within a given time.
Online tutorials.
Individual assistance.

According to Eisenberg et al. (2004) there are the two following main pedagogical
approaches/ models for teaching technology which is included in information literacy:
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a. Technology as an object of instruction (skills out of context approach).
Computer science is considered as part of the curriculum for all students.
b. Using technology as a tool in preparing assignments (skills in context approach).
Computer science is considered to be an inherent part of each subject.
Rather than teaching individual skills out of context as in the technology as the
object of instruction approach, the technology as an integral tool model emphasizes
the use of technology in context to accomplish goals and solve problems at hand, e.g.
an assignment for a school subject, like geography or history.
The skills in context approach is becoming more widely supported as being
consistent with current pedagogy and theories of learning and preparing students for
lifelong learning. The focus is on learning with technology rather than learning about
technology. The same applies for teaching information literacy; it is more effective to
teach it in context than out of context.
Eisenberg and Berkowitz created the Big6™ program and learning model in 1990.
It is one of the most widely-known and widely-used approach to teach information
and technology skills. The Big6 is an information and technology literacy model and
curriculum, implemented in many schools, in primary and higher education as well. It
is sometimes called the Big6 an information problem-solving strategy, because with the
Big6, the learners are considered to be able to handle any problem, assignment, decision
or task. (Eisenberg, 2001; Lau, 2007).
According to the Big6™ Information & Technology Skills for Student Achievement
program information problem solving is described in terms of the following six two
part steps. The two sub-stages are part of each main category in the Big6™ model,
where the individual stages are defined more exactly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Task definition: Define the problem and identify information requirements.
Information seeking strategies: Determine range of sources and prioritise them.
Location and access: Locate sources then find information in them.
Use of information: Engage (read, view etc.) and extract information.
Synthesis: Organise and present information.
Evaluation: Judge the product and judge the process.

The learners go through the different stages, when they seek or apply information
to solve a problem or make a decision. It’s not necessary to complete the stages in linear
order. But it is an approach that clarifies the problem at hand.
Library user education has been criticized for being more focused on “telling people
about information sources and specific electronic tools” (Streatfield, Allen & Wilson,
2010, p. 235) rather than being experimental and constructing learning experiences.
Kuhlthau (1987) argues for integrating information skills with the curriculum.
Emphasis is placed on teaching “the information skills required to use resources
effectively in the context of classroom learning, not as isolated library skills lessons”
(p. 12).
The constructivist approach in information literacy instruction with emphasis
on building on prior knowledge seems to be more fruitful. According to Limberg,
Alexandersson, Lantz-Andersson & Folkesson (2008) there is strong research evidence
that information literacy skills are best developed within the learner´s (researcher´s)
subject context.
Information literacy instruction seems to be best served in cooperation and interaction
between the students on one hand and educators (subject teachers and information
professionals) on the other hand dealing with meaningful tasks and projects, which are
credit-bearing and a part of the curriculum in a given subject.
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Assessment of information literacy competencies
Generally speaking information literacy assessment is performed in order to see if the
learners/students have assimilated, what was set out to teach, how well the goals and
objectives have been met and further to lend credibility to the information literacy
instruction program at hand (Grassian & Kaplowitz, 2001). Furthermore information
literacy assessment gives useful information to revise and improve the given program.
The assessment of information literacy instruction programs can thus give evidence of
the effectiveness of the program.
How to assess information literacy instruction in secondary schools is not thoroughly
discussed in the scholarly literature about Information Literacy. The main emphasis has
been on the definition and discussion of the concept in higher education. Since not all
secondary school students attend a university it is important, that students in secondary
schools are information literate when they graduate and go for further studies or enter
working life as lifelong learners.
Cameron (2004) points out that many librarians feel unprepared to conduct an
assessment of information literacy and do not know where to begin. Assessment can
offer a „chance to go beyond counting sessions and show that students have actually
learned the skills they need to complete their assignments and become independent
learners“(Cameron, 2004, p. 207).
Walsh (2009) gives a picture of the types of methods being popular and used
for assessment of information literacy in higher education and identifies different
assessment methods by category as follows, ranked by popularity:
1
2
3
4
5
6
7-8
7-8
9

Multiple choice questionnaires
Analysis of bibliographies
Quiz / Test
Self-assessment
Portfolio
Essay
Observation
Simulation
Final grades

The four most popular assessment tools accounted for 79% of the methods used
in the studies under consideration. Multiple choice questionnaires were by far the
most popular method used. The main reasons given for its use were ease of use and
convenience and that it did not intrude on teaching time (Walsh, 2009). The question
is however how well Information Literacy assessment can assess the effectiveness of
students Information Literacy skills in real life situations.
New information landscapes, such as online access of electronic resources, require
completely new attitude towards information management and information literacy
instruction as well. One has to cogitate, what the theoretical underpinnings are, that
stand behind the practices of information literacy instruction.
Grassian and Kaplowitz (2001) state that increased interest in the process of learning
also has contributed to the growing emphasis on assessment (authors´emphasis).
Educators are thus interested in how students learn and which teaching methods are
the most effective ones.
Grassian and Kaplowitz (2001) describe the assessment – evaluation - revision cycle,
where assessment is seen as a relatively neutral process of the collection of data, formally
or informally; evaluation on the other hand is seen as involving judgement and placing
value on the data collected. The final step in the cycle is revision based on the findings
of the assessment and then the cycle can begin again. Accountability and improvement
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are given as the main reasons for assessing information literacy instructtion programs.
Oakleaf (2009) on the other hand identifies seven stages assessment cycle which
improve the student information literacy skills.
Ideally information literacy assessment is an ongoing process oriented toward
improvement of the program with focus on assessing, whether the educational goals
have been achieved.

Summary
The discussion above deals with the theoretical framework and conceptual definitions
of learning, information literacy and assessment but obviously the subject cannot be
fully explored in a short article. The next step is to take a closer look at the different
types of assessment, e.g. prescriptive or diagnostic, formative and summative assessment
methods, relate them with information literacy assessment and the development
of assessment procedures with reference to reliability and validity (cf. Grassian &
Kaplowitz, 2001; Williams, 2000).
It is appropriate to close by quoting Cameron (2002, p. 235): “Assessment is not
an end in itself; it is a way to get answers to important questions that have to do with
educating students effectively.”
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Hraður vöxtur Reykjavíkur og síðar höfuðborgarsvæðisins umhverfis borgina er afar
áberandi þáttur í mannfjöldaþróun landsins á síðari tímum. Árið 1891 var Reykjavík
nokkuð minni en Ísafjarðarbær er nú (Hagstofa Íslands, 2011b, 2011c). Árið 1901 var
Reykjavík á stærð við Akranes árið 2011 en árið 1921 voru borgarbúar orðnir álíka
margir og Akureyringar áttatíu árum síðar. Eftir það á vöxtur Reykjavíkur og síðar
höfuðborgarsvæðisins alls sér enga hliðstæðu í íslenskri sögu. Eftir 1960 varð vöxtur
byggðarlaganna umhverfis borgina hraðari en vöxtur borgarinnar sjálfrar og árið 2011
voru þeir 58 prósent ríflega tvö hundruð þúsund íbúa höfuðborgarsvæðisins. Að
sama skapi hefur hlutdeild höfuðborgarsvæðisins af heildarmannfjölda landsins aukist
jafnt og þétt. Árið 1921 voru íbúar höfuðborgarsvæðisins um fjórðungur landsmanna
en helmingur þeirra árið 1961. Í ársbyrjun 2011 bjuggu tveir af hverjum þremur
Íslendingum á höfuðborgarsvæðinu.
Þessi þróun hefur orðið ýmsum tilefni til þess að lýsa því yfir að landsbyggðin sé að
hruni komin, fólksflóttinn til suðvesturhorns landsins sé óstöðvandi og Ísland verði í
framtíðinni borgríki að forngrískri fyrirmynd. Þannig hefur Ágúst Einarsson (2005) til
dæmis lýst því yfir að samanborið við önnur lönd sé landsbyggðin horfin hérlendis og
Jón Rúnar Sveinsson (2000) telur að baráttunni fyrir jafnvægi í byggð landsins sé lokið
með ósigri byggðastefnunnar og landsbyggðin verði héðan í frá einungis bakgarður
borgríkisins.
Þótt íbúar landsbyggðarinnar séu mun lægra hlutfall þjóðarinnar en þeir voru fyrir
einni öld er þó langt frá því að þeim fari fækkandi. Á tímabilinu 1911–2010 fjölgaði
Íslendingum úr 86 þúsundum í tæp 320 þúsund (Hagstofa Íslands, 2011b, 2011c).
Fjölgunin var langmest á höfuðborgarsvæðinu sem tólffaldaðist úr 15 þúsundum árið
1911 í 202 þúsund árið 2010. Annars staðar á landinu fjölgaði íbúum engu að síður úr
70 þúsundum í 116 þúsund eða um 65%. Þvert á staðhæfingar um hið gagnstæða hafa
því aldrei fleiri búið utan höfuðborgarsvæðisins en einmitt nú um stundir.
Mannfjöldabreytingar voru þó mismunandi eftir landshlutum á þessu hundrað ára
tímabili. Verulegrar fólksfækkunar gætti aðeins á Vestfjörðum þar sem fólki fækkaði um
sex þúsund eða 46% á öldinni. Einnig fækkaði fólki um þúsund eða 12% á Norðurlandi
vestra. Annars staðar á landsbyggðinni fjölgaði fólki umtalsvert eða um 48% á Vesturlandi,
um 125% á Norðurlandi eystra, um 23% á Austurlandi og 77% á Suðurlandi. Mest var
fjölgunin þó á Suðurnesjum þar sem fólksfjöldinn ríflega sjöfaldaðist frá 1911 til 2010.

Þéttbýlisvæðing landsbyggðarinnar
Sú tilhneiging að líta á vöxt höfuðborgarsvæðisins sem andstæðu við hnignun lands
byggðarinnar hefur beint athygli fólks frá þeirri þéttbýlisvæðingu sem í raun var
grunnstef íslenskrar byggðaþróunar á síðustu öld. Árið 1901 voru Reykjavík, Ísafjörður
og Akureyri einu þéttbýliskjarnar landsins þar sem íbúar voru fleiri en þúsund, en árið
1911 höfðu Hafnarfjörður og Vestmannaeyjar bæst í þann hóp (Hagstofa Íslands,
2011c). Árið 2011 voru 31 byggðakjarni svo fjölmennur, sjö á höfuðborgarsvæðinu og
24 utan þess (Hagstofa Íslands, 2011a). Byggðakjarnar utan höfuðborgarsvæðisins með
yfir þúsund íbúum dreifast nokkuð jafnt um landið. Fimm þeirra eru á Suðurnesjum,
fjórir á Vesturlandi, fimm á Norðurlandi, fjórir á Austurlandi, fimm á Suðurlandi en
aðeins einn á Vestfjörðum.
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Á tímabilinu 2001–2011 fjölgaði íbúum þessara 24 byggðakjarna utan höfuðborgar
svæðisins að meðaltali um 15% sem er nokkuð yfir landsmeðaltali. Fólki fjölgaði í 16
kjörnum en stóð í stað eða fækkaði í átta þeirra. Ríflega 80 þúsund Íslendingar, eða
fjórðungur þjóðarinnar, búa í þessum byggðakjörnum utan höfuðborgarsvæðisins og
eru þeir því fleiri en þau 78 þúsund sem bjuggu á landinu öllu í upphafi 20. aldar.
Staða þessara 24 byggðakjarna er nokkuð mismunandi eftir stærð þeirra og aðstæðum
á hverjum stað en almennt eru tækifæri til atvinnu, verslunar, þjónustu og afþreyingar
þokkaleg í slíkum byggðarlögum og samgöngur eru yfirleitt tiltölulega greiðar. Þeir
mynda á vissan hátt gisið net þéttbýlis á landsbyggðinni sem heldur smærri stöðum og
dreifbýlinu í byggð. Þannig má til dæmis teljast víst að Hofsós njóti verulega góðs af
Sauðárkróki, Reykholt af Borgarnesi, Hrafnagil (Reykárhverfi) af Akureyri, Súðavík af
Ísafirði og þannig mætti áfram telja.
Í sumum tilvikum njóta stærri byggðakjarnar á sama hátt nábýlis við
höfuðborgarsvæðið og útvíkka áhrifasvæði þess. Þannig styrkir ríflega sex þúsund
manna byggðakjarni á Selfossi til dæmis byggð austur að Hvolsvelli og jafnvel lengra og
áhrifa þjónustumiðstöðvarinnar í Borgarnesi gætir að nokkru leyti um vestanvert landið
allt til Hellissands á utanverðu Snæfellsnesi, Hólmavíkur á austanverðum Vestfjörðum
og Hvammstanga á Norðurlandi vestra.
Mikilvægi annarra byggðakjarna á borð við Akureyri, Ísafjörð og Egilsstaði hefur
hins vegar að stórum hluta byggst á fjarlægð þeirra frá höfuðborgarsvæðinu og því
sjálfstæða hlutverki sem þeir gegna fyrir smærri byggðakjarna og sveitir á áhrifasvæði
sínu. Sú fjölbreytni sem slíkir staðir geta boðið upp á ræðst bæði af stærð staðanna og
stærð áhrifasvæðanna og þannig geta afmarkaðar samgöngubætur eflt öll byggðarlög
innan slíkra svæða. Þannig má til dæmis búast við því að Bolungarvíkurgöngin sem
opnuð voru haustið 2010 hafi ekki aðeins jákvæð áhrif á Bolungarvík og Ísafjörð heldur
geti þau einnig stutt Súðavík, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri að því marki sem þau efla
Ísafjörð sem þjónustumiðstöð fyrir svæðið allt.
Í ársbyrjun 2011 voru byggðakjarnar með færri en þúsund íbúa 72 talsins (Hagstofa
Íslands, 2011a) og bjuggu þar samtals um tuttugu þúsund manns. Samanlagður
íbúafjöldi þessara byggðakjarna hefur staðið í stað á síðasta áratug en þó er byggðin
aðeins í jafnvægi í þriðjungi þeirra. Tæpur þriðjungur þeirra er í örri sókn en veruleg
byggðaröskun blasir hins vegar við rúmum þriðjungi þessara smærri byggðakjarna.
Í þeim smærri byggðakjörnum sem eru í hvað mestum vexti er fólksfjölgun
næstum fjórfalt yfir landsmeðaltali. Margir þeirra eru innan áhrifasvæðis Reykjavíkur
eða Akureyrar og hafa vaxið hratt í skjóli þeirra, en slíkir kjarnar hafa einnig byggst
upp í kringum háskólastofnanir og ákveðna framhaldsskóla. Meðal byggðakjarna með
100–300 íbúa sem vaxið hafa um meira en 50% á síðasta áratug má nefna Melahverfi í
Hvalfirði, Hrafnagil í Eyjafirði, Bifröst og Hvanneyri í Borgarfirði, Hóla í Hjaltadal og
Reykholt í Biskupstungum (Hagstofa Íslands, 2011a).
Í sumum fámennum byggðakjörnum sem standa höllum fæti hefur fólksfækkun
verið meiri en 20% á síðustu tíu árum. Þessir byggðakjarnar eiga það flestir sameiginlegt
að þar búa færri en 200 manns og fjarlægð til stærstu þéttbýliskjarna landsins er meiri
en hundrað kílómetrar. Á tímabilinu 2001–11 er fækkunin mest á bilinu 30–45% á
Drangsnesi og Bíldudal á Vestfjörðum, Raufarhöfn og Bakkafirði á norðausturhorni
landsins og Laugarbakka í Vestur-Húnavatnssýslu.
Loks hefur fólksfækkun í sveitum landsins staðið nær óslitið í heila öld og hefur
íbúum í strjálbýli fækkað úr um 50 þúsund árið 1911 í 16 þúsund árið 2011 (Hagstofa
Íslands, 2011a, 2011c). Mest hefur fækkunin orðið á Vestfjörðum en þar bjuggu um 8.700
í strjálbýli árið 1911 en aðeins um 750 manns þann 1. janúar 2011. Tæpur þriðjungur
íbúa strjálbýlis býr nú á Suðurlandi þar sem slík búseta er í þokkalegu jafnvægi. Í öðrum
landshlutum hefur íbúum í strjálbýli hins vegar fækkað um 12–22% á síðasta áratug.
Strjálbýli í nágrenni stærri þéttbýlisstaða stendur yfirleitt vel en í afskekktari sveitum sem
njóta helst stuðnings af litlum, hnignandi byggðakjörnum er ástandið víða alvarlegt.
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Mannfjöldaþróun utan höfuðborgarsvæðisins einkennist því af þéttbýlisvæðingu
og hóflegri fólksfjölgun fremur en hnignun og fólksflótta. Stærri þéttbýlisstaðir búa
flestir við stöðugleika eða fólksfjölgun þótt á því séu alvarlegar undantekningar og um
þriðjungur smærri þéttbýliskjarna er í örum vexti. Hnignunar gætir helst í dreifbýli og
þriðjungi smærri þéttbýliskjarna sem búa við einhæft atvinnulíf, takmarkaða þjónustu
og erfiðar samgöngur.

Fólksflutningar og flutningsjöfnuður
Mannfjöldaþróun í tilteknu byggðarlagi á sér aðeins tvenns konar skýringar. Annars
vegar byggist náttúrleg fjölgun eða fækkun á fjölda fæðinga og dauðsfalla og hins vegar
ræðst flutningsjöfnuður af fjölda aðfluttra og brottfluttra á tilteknu tímabili. Íslenska
þjóðin er ung samanborið við flest önnur Vesturlönd, frjósemi Íslendinga er tiltölulega
mikil og lífslíkur háar. Því er náttúruleg fjölgun í flestum byggðarlögum á Íslandi en
búferlaflutningar ráða því hvort íbúum fjölgar eða fækkar. Mannfjöldi í tilteknu
byggðarlagi getur þannig verið í jafnvægi ef náttúruleg fjölgun er til dæmis eitt prósent
á ári en flutningsjöfnuður neikvæður um sama hlutfall.
Af almennri umræðu mætti oft ráða að fólksflutningar innanlands og utan séu
einkum með þeim hætti að fólk flytji unnvörpum til höfuðborgarsvæðisins og frá
höfuðborgarsvæðinu til útlanda. Einnig flytji fólk í talsverðum mæli frá útlöndum til
höfuðborgarsvæðisins og í minna mæli til fámennra sjávarbyggða þar sem auðvelt sé
að fá fremur illa launaða erfiðisvinnu. Flutningar til annarra byggðarlaga innanlands séu
fátíðari og flutningar fólks innanlands af höfuðborgarsvæðinu séu að mestu bundnir
við atvinnu- og þjónustusvæði Reykjavíkur.
Til þess að meta réttmæti þessarar myndar af fólksflutningum er nauðsynlegt
að skoða fjölda þeirra sem flytja til og frá einstökum landshlutum í samhengi við
mannfjöldann á hverju landssvæði. Þannig fara til dæmis tveir af hverjum þremur sem
flytja til eða frá landinu milli höfuðborgarsvæðisins og útlanda. Tafla 1 sýnir hins vegar
að slíkir flutningar eru ekki sérstaklega tengdir höfuðborgarsvæðinu heldur er straumur
fólks til og frá landinu svipaður í flestum landshlutum. Þannig fluttu um 2,5% íbúa
höfuðborgarsvæðisins til útlanda árið 2010 sem er hærra hlutfall en á Norðurlandi,
svipað Austurlandi og Suðurlandi en lægra en á Suðurnesjum og Vestfjörðum. Hlutfall
aðfluttra frá útlöndum er hæst á höfuðborgarsvæðinu en þó munar hálfu prósentustigi
eða minna á höfuðborgarsvæðinu og flestum öðrum landssvæðum.
Tafla 1. Flutningar til og frá útlöndum árið 2010

Landssvæði
Höfuðborgarsvæði
Suðurnes
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland

Hlutfall íbúa
brottfluttir til
útlanda 2010

Hlutfall íbúa
aðfluttir frá
útlöndum 2010

Aðfluttir sem
hlutfall af
brottfluttum

2,5%
3,4%
1,8%
2,9%
1,2%
1,7%
2,5%
2,3%

1,9%
1,8%
1,4%
1,4%
1,1%
1,3%
1,4%
1,7%

76%
52%
82%
51%
89%
77%
57%
74%

Flutningar hvert ár sem hlutfall af mannfjöl da 1. júlí það ár.

Þá má sjá af töflu 1 að um það bil þrír íbúar flytja til höfuðborgarsvæðisins frá útlöndum
fyrir hverja fjóra íbúa höfuðborgarsvæðisins sem flytja til útlanda. Hlutfallið er svipað á
Norðurlandi eystra og Suðurlandi en hagstæðara á Vesturlandi og Norðurlandi vestra.
Hlutfallið er hins vegar mun óhagstæðara á Suðurnesjum, Vestfjörðum og Austurlandi
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þar sem um það bil tveir íbúar flytja til útlanda fyrir hvern íbúa sem flytur þangað frá
útlöndum. Fólksflutningar til og frá landinu virðast því vera nokkuð mismunandi eftir
landshlutum en ekki eru skörp skil milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðanna að
þessu leyti.
Tafla 2 sýnir yfirlit fólksflutninga til og frá höfuðborgarsvæðinu árið 2010. Þar má
sjá að í öllum landshlutum flytja fleiri til höfuðborgarsvæðisins en frá því, en þó er langt
því frá að um einstefnu í fólksflutningum sé að ræða. Þannig fluttu til dæmis 590 manns
frá höfuðborgarsvæðinu til Norðurlands eystra árið 2010 sem samsvarar 91% þeirra
652 einstaklinga sem fluttu frá Norðurlandi eystra til höfuðborgarsvæðisins. Með sama
hætti voru fólksflutningar frá höfuðborgarsvæðinu 89% af flutningum til Suðurlands
og 88% af flutningum til Norðurlands vestra. Lægst var þetta hlutfall á Vestfjörðum
þar sem flutningar frá höfuðborgarsvæðinu voru aðeins 60% af flutningum suður og á
Austurlandi þar sem þetta hlutfall var 75%.
Tafla 2. Flutningar innanlands til og frá höfuðborgarsvæðinu árið 2010

Landssvæði
Suðurnes
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland

Brottfluttir til
höfuðborgarsvæðis

Aðfluttir frá
höfuðborgarsvæði

Aðfluttir sem
hlutfall af
brottfluttum

843
529
296
173
652
399
847

678
452
178
152
590
298
751

80%
85%
60%
88%
91%
75%
89%

Það er því afar villandi þegar talað er um þjóðflutninga eða jafnvel fólksflótta
af landsbyggðinni. Það liggja tveir straumar milli höfuðborgarsvæðisins og annara
landshluta. Sterkari straumurinn er hvarvetna fólk sem flytur suður, meðal annars til
að afla sér menntunar, sækja vinnu eða njóta fjölbreytni borgarlífsins. Hins vegar er
einnig nokkuð sterkur straumur frá höfuðborgarsvæðinu til annarra landshluta og er
þar á ferðinni bæði fólk á heimleið og fólk í leit að nýjum tækifærum eða öðruvísi lífi en
borgin getur boðið upp á. Árið 2010 fluttu alls 3.739 einstaklingar af landsbyggðunum
til höfuðborgarsvæðisins en 3.099 fluttu í hina áttina. Ekki virðist réttmætt að túlka
þessar tölur sem svo að annar hópurinn hafi öðrum fremur flúið milli landssvæða.
Einnig er mikilvægt að átta sig á því að umtalsverðir fólksflutningar eiga sér stað á
hverju ári milli einstakra landssvæða utan höfuðborgarsvæðisins. Sé Austurland tekið
sem dæmi voru flutningar til og frá höfuðborgarsvæðinu aðeins 40% allra flutninga til
og frá landshlutanum. Þannig fluttu til dæmis 116 einstaklingar frá Norðurlandi eystra til
Austurlands árið 2010 en 107 fluttu frá Austurlandi til Norðurlands eystra sama ár. Í því
tilviki eru fólksflutningar milli Austurlands og Norðurlands eystra því um þriðjungurinn
af fólksflutningum milli Austurlands og höfuðborgarsvæðisins. Séu fólksflutningar
innanlands skoðaðir út frá þessu sjónarhorni kemur í ljós að flest byggðarlög einkennast
af talsverðum hreyfanleika.
Tafla 3 sýnir að á tímabilinu 2006–2010 flutti að jafnaði 7,6% íbúa Reykjavíkur
burtu frá borginni en þeir sem fluttu til borgarinnar samsvöruðu 7,4% borgarbúa.
Flutningsjöfnuður borgarinnar var því eilítið óhagstæður eða um -0,2% á ári að
meðaltali. Það er þó rétt að hafa í huga að vegna náttúrulegrar fólksfjölgunar fjölgaði
íbúum Reykjavíkur þó um 2% á þessu fimm ára tímabili.
Annars staðar á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði fólki hins vegar umtalsvert. Til dæmis
var flutningsjöfnuðurinn jákvæður um 1,7% í Hafnarfirði og Kópavogi. Bakvið þessa
tölu er þó mun umfangsmeiri búferlaflutningar. Að meðaltali fluttu rúm tíu prósent
Kópavogsbúa frá Kópavogi á hverju ári en aðfluttir á hverju ári samsvöruðu tæpum
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tólf prósent íbúanna. Í Hafnarfirði fluttu tæp níu prósent á brott en rúm tíu prósent til
sveitarfélagsins á hverju ári.
Á Mið-Norðurlandi var flutningsjöfnuður á Akureyri og Sauðárkróki eilítið neikvæður
líkt og í Reykjavík en fólksfjölgun 1-2% vegna náttúrlegrar frjósemi. Á Húsavík var
flutningsjöfnuðurinn óhagstæðari vegna þess að örlítið færri fluttu að meðaltali til
bæjarins og örlítið fleiri fluttu þaðan. Þar var náttúrleg fólksfjölgun ekki nógu mikil til
að vega upp á móti neikvæðum flutningsjöfnuðu og þvi fækkaði Húsvíkingum um eitt
prósent á tímabilinu.
Tafla 3. Flutningar til og frá völdum byggðakjörnum á einstökum vaxtarsvæðum,
2006 – 2010
Byggðakjarnar

Meðalfjöldi

Höfuðborgarsvæði
Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður

117.298
29.154
25.002

Suðvestu rsvæði
Keflavík/Njarðvík
Akranes
Selfoss

Flutningsjöfnuður

Aðfluttir

Brottfluttir

-0,2%
1,7%
1,7%

7,4%
11,8%
10,3%

7,6%
10,1%
8,6%

13.076
6.340
6.324

3,0%
1,8%
1,3%

12,7%
8,3%
9,7%

9,7%
6,5%
8,4%

Mið-Norðurland
Sauðárkrókur
Akureyri
Húsavík

2.609
17.060
2.271

-0,4%
0,1%
-0,9%

6,5%
6,6%
6,3%

6,9%
6,5%
7,2%

Mið-Austurland
Egilsstaðir
Reyðarfjörður
Neskau pstaður

2,188
1,613
1,442

2,1%
-4,7%
-0,6%

13,4%
32,1%
7,4%

11,3%
36,8%
8,0%

Á Mið-Austurlandi var aðflutningur fólks til Egilsstaða á þessi tímabili meiri en í
byggðarlögum á borð við Hafnarfjörð, Kópavog eða jafnvel Keflavík/Njarðvík. Hins
vegar voru brottflutningar einnig meiri og fyrir vikið var jákvæður flutningsjöfnuður
Egilsstaða svipaður og Kópavogs og Hafnafjarðar en lægri en í Keflavík/Njarðvík. Á
Neskaupstað var hlutfall aðfluttra það sama og í Reykjavík en hlutfall brottfluttra svolítið
hærra og því var flutningsjöfnuður Neskaupstaðar aðeins neikvæðari en Reykjavíkur.
Á Reyðarfirði var flutningsjöfnuður að meðaltali neikvæður um tæp fimm prósent á ári
á þessu tímabili. Hér gætir enn verulegra áhrifa af framkvæmdum við byggingu álversins
á Reyðarfirði en hlutfall aðfluttra og brottfluttra samsvarar um þriðjungi bæjarbúa á
tímabilinu. Mjög dregur úr þessum áhrifum á tímabilinu því flutningsjöfnuðurinn er
neikvæður um 32% árið 2007 en rétt um núllið árið 2010. Því virðist sem fólksflutningar
til og frá Reyðarfirði séu að ná jafnvægi eftir umhleypinga framkvæmdatímans.
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Tafla 4.Flutningar til og frá völdum byggðakjörnum á varnarsvæðum, 2006–2010
Byggðakjarnar

Meðalfjöldi

Flutningsjöfnuður

Aðfluttir

Brottfluttir

Norðvestur
Stykkishólmur
Ísafjörðu r
Blönduós

1.122
2.732
833

-1,4%
-1,6%
-0,3%

7,3%
8,1%
10,3%

8,6%
9,6%
10,6%

Norðaustur
Siglufjörður
Þórshöfn
Vopnafjörður

1.274
383
551

-2,0%
-1,3%
-1,7%

7,2%
9,3%
4,1%

9,2%
10,5%
5,8%

Suður
Höfn í Hornafirði
Vík í Mýrdal
Vestmannaeyjar

1.647
289
4.107

-0,7%
0,3%
-0,7%

6,8%
11,1%
5,7%

7,6%
10,9%
6,4%

Í töflu 4 er litið til fólksflutninga á varnarsvæðum þar sem fólksfækkun hefur verið
viðvarandi. Flutningsjöfnuður er þar neikvæður í nær öllum byggðakjörnum en hlutföll
aðfluttra og brottfluttra eru þó í flestum tilvikum svipuð því sem gerist á vaxtarsvæðum.
Eins og sjá má af þeim byggðakjörnum sem hér eru til skoðunar liggur neikvæður
flutningsjöfnuður fremur í óhagstæðu hlutfalli aðfluttra og brottfullra en óvenjulega
háu hlutfalli brottfluttra. Þannig er t.d. flutningsjöfnuður á Siglufirði neikvæður um tvö
prósent á ári. Hlutfall aðfluttra til Siglufjarðar er þó svipað og í Reykjavík og hlutfall
brottfluttra lægra en í Kópavogi. Með sama hætti er flutningsjöfnuður Ísafjarðar
neikvæður um tæp tvö prósent þótt hlutfall aðfluttra sé svipað og á Akranesi og hlutfall
brottfluttra svipað og í Keflavík/Njarðvík.
Eins og sjá má í töflu 5 er svipað upp á teningnum í strjálbýli í einstökum landshlutum.
Brottflutningur úr strjálbýli er á bilinu 7–10% á ári í flestum landshlutum og aðflutningur
á bilinu 6–9%. Flutningsjöfnuður er því í flestum tilvikum neikvæður um hálft til eitt og
hálft prósent á ári.
Tafla 5. Flutningar til og frá strjálbýli, meðaltal 2006–2010
Landssvæði
Strjálbýli á Vesturlandi
Strjálbýli á Vestfjörðum
Strjálbýli á NV-landi
Strjálbýli á NA-landi
Strjálbýli á Austurlandi*
Strjálbýli á Suðurlandi*

Meðalfjöldi
2.685
772
2.376
3.449
2.150
5.744

Flutningsjöfnuður

Aðfluttir

Brottfluttir

-1,5%
-0,9%
-1,4%
-1,1%
-11,8%
-0,6%

8,9%
7,1%
5,7%
7,2%
15,5%
8,5%

10,4%
8,1%
7,2%
8,3%
27,3%
9,1%

* Í tö lum Hagstofu Íslands er strj ál býl i í Austur-S kaftafellssýslu talið til Austurlands en í þessari töfl u er það talið til S uðurlands.

Strjálbýli á Austurlandi sker sig nokkuð úr að þessu leyti en þar fluttu að meðaltali
27% íbúa á brott á hverju ári en aðflutningur samsvaraði tæpum 16% íbúafjöldans
á ári. Fyrir vikið var flutningsjöfnuður neikvæður um 12% á ári. Hér eru á ferðinni
eftirköst stóriðjuframkvæmdanna, en svo virðist sem verkamenn sem unnu við gerð
Kárahnjúkavirkjunar séu um síðir farnir af skrá Hagstofu Íslands. Flutningsjöfnuður í
strjálbýli á Austurlandi var þannig neikvæður um 32% árið 2008, 19% árið 2009 en 4%
árið 2010.
Byggðarlög þar sem íbúum fækkar að jafnaði um 1-2% á ári tapa helmingi íbúa sinna
á 34-69 árum. Þau standa því frammi fyrir brýnum vanda sem mikilvægt er að takast
á við með markvissum hætti. Ólíkt því sem víða hefur verið haldið fram felst vandi
þeirra þó hvorki í einhliða fólksflótta né því að enginn flytjist til slíkra byggðarlaga.
Hreyfanleiki fólks á slíkum stöðum er svipaður og annars staðar en fólksfækkun stafar
af því að hlutfallið milli aðfluttra og brottfluttra er þeim óhagstætt.
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Umræða
Þessar niðurstöður sýna með óyggjandi hætti að byggðaþróun landsbyggðarinnar
er mun jákvæðari en haldið hefur verið fram. Það er ekki fyllilega ljóst hvers vegna
ranghugmyndum um gríðarlega fólksfækkun á landsbyggðinni er haldið á lofti,
sérstaklega í fjölmiðlum. Að hluta til kann skýringin að vera sú að margir flytja vitaskuld
til höfuðborgarsvæðisins á hverju ári, rétt eins og margir flytja til annarra byggðarlaga eða
til útlanda. Það er því nánast óhjákvæmilegt að fjölmiðlamenn í Reykjavík þekki allmarga
sem flutt hafa af landsbyggðinni og sumir þeirra eru sjálfir aðfluttir af landsbyggðinni.
Þetta kann að ýta undir þá hugmynd að landbyggðin hljóti að fara að tæmast úr því svo
margt landsbyggðarfólk sé komið til höfuðborgarsvæðisins. Einnig má vera að mikil
umræða um fólksfækkun á einstökum stöðum eða landshlutum sem eiga mjög undir
högg að sækja ýti undir þá mynd meðal fjölmiðlamanna og íbúa höfuðborgarsvæðisins
almennt að fólki fækki hratt á landsbyggðinni.
Umræðan um fólksfækkun á landsbyggðinni virðist þó einnig tengjast framtíðarsýn
ákveðins hóps Reykvíkinga um Ísland sem borgríki með gríðarstóra náttúruparadís og
frístundasvæði fyrir borgarbúa á meginhluta landsins. Í þeirri framtíðarsýn eru fáeinir
íbúar landsbyggðarinnar einkum einrænir einbúar og kynlegir kvistir eða harðduglegt
þjónustufólk sem tekur hjartanlega á móti borgarbúum í skemmtiferðum þeirra um óbyggt
landið. Í þessari umræðu fléttast gjarnan saman hörð andstaða gegn innanlandsflugi
og flugvellinum í Vatnsmýri, gegn uppbyggingu menntastofnana, heilbrigðisþjónustu
og annarrar opinberrar þjónustu um land allt, gegn vegaframkvæmdum utan
höfuðborgarsvæðisins og gegn stuðningi hins opinbera við bændur og smábátasjómenn
svo fátt eitt sé nefnt. Ekki þarf að leita lengi í bloggheimum til að finna nokkuð
yfirgengilegar yfirlýsingar þessa efnis en ástæðulaust er að draga orðljóta bloggara fram
í dagsljósið á þessum vettvangi. Ýmsir fræðimenn hafa einnig lýst því yfir að sívaxandi
mikilvægi borgríkisins og hrun landsbyggðarinnar sé bæði óumflýjanleg og jákvæð
þróun (sjá t.d. Ágúst Einarsson, 2005; Jón Rúnar Sveinsson, 2000).
Mannfjöldasaga Íslands síðastliðna öld hefur fyrst og fremst einkennst af hraðri
fólksfjölgun og þéttbýlisvæðingu. Markvisst hefur verið unnið að eflingu Reykjavíkur
sem höfuðborgar landsins allt frá því helstu menningar- og valdastofnanir landsins voru
fluttar þangað á nítjándu öldinni (Helgi Skúli Kjartansson, 2010). Á síðustu hundrað
árum hefur vöxtur Reykjavíkur og síðar höfuðborgarsvæðisins verið svo hraður að
undrum sætir. Á sama tíma spruttu upp margir minni þéttbýlisstaðir vítt og breitt um
landið sem byggðu á útgerð, þjónustu við sjávarútveg og landbúnað, iðnaði og síðar
ferðaþjónustu. Sumir þessara staða blómstruðu sem þjónustukjarnar landshluta sinna,
aðrir sem verstöðvar og enn aðrir sem útverðir verslunar og þjónustu sem brúuðu bilið
milli höfuðborgarinnar og fjarlægari byggðarlaga á Suður- og Vesturlandi.
Sumir þeirra þéttbýliskjarna sem mynduðust vítt og breitt um landið á tuttugustu
öldinni náðu aldrei fótfestu og byggð lagðist þar af að nýju. Flestir íslenskir þéttbýlisstaðir
hafa þó dafnað ágætlega þótt á sumum stöðum hafi fólki fækkað frá því sem mest var
á blómatíma þéttbýlismyndunar á Íslandi. Fólksfækkun á Íslandi hefur verið langmest
í strjálbýli og þar horfir sums staðar nánast til landauðnar. Fólksfækkun ógnar einnig
tilvist nokkurra byggðarlaga sem búa við fámenni, erfiðar samgöngur og breytingar á
atvinnuháttum og eru þau einatt nefnd til sögunnar til marks um meint yfirvofandi hrun
landsbyggðarinnar.
Verulegan byggðavanda er helst að finna á dreifbýlum svæðum þar sem byggðakjarnar
eru litlir og geta ekki haldið uppi fjölbreyttri atvinnu eða þjónustu. Veruleg hætta er á
því að einstakir litlir byggðakjarnar og sveitir leggist í eyði á næstu áratugum ef ekkert
verður að gert. Slíkar aðgerðir gætu meðal annars falist í nýsköpun í atvinnumálum,
aukinni opinberri þjónustu í heimabyggð á kostnað miðlægrar þjónustu í Reykjavík,
styrkingu stærsta byggðakjarnans á tilteknu svæði eða samgöngubætur sem tengja slíkt
svæði við nærliggjandi atvinnu- og þjónustusvæði. Í sumum tilvikum kunna lýðfræðilegar
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og landfræðilegar aðstæður að vera með þeim hætti að einungis öflugt innanlandsflug
til Reykjavíkur eða Akureyrar geti tryggt áframhaldandi búsetu á tilteknum svæðum.
Í öðrum tilvikum verður kannski líta á mannfjöldaþróunina sem hamfarir á borð
við eldgos, jarðskjálfta eða snjóflóð. Í slíkum aðstæðum mætti spyrja hvort bæta eigi
íbúunum tjónið á svipaðan hátt og Viðlagatryggingar bæta tjón vegna náttúruhamfara.
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Siðfræði og fagmennska í heimi fáránleikans:
Um siðrof, útlaga og fagmenn í kvikmynd
Sams Peckinpah The Wild Bunch
Þórólfur Þórlindsson

Kvikmynd Sams Peckingpah, The Wild Bunch er tilraun til þess að lýsa því hvernig víðtækar
félagslegar breytingar geta leitt til upplausnar og siðrofs. Hann dregur upp stílfærða mynd
af því hvaða afleiðingar slíkt siðrof geta haft á almennt siðferði, afbrot, réttlæti, völd og
lögmæt yfirráð. Með öðrum orðum veður hann inn á svið félagsfræðinnar og fjallar um
eina af hennar vinsælustu og lífsseigustu kenningum án þess að minnast á fræðimennina
Durkheim eða Merton. Svo ekki sé minnst á allar rannsóknir afbrotafræðinnar sem sýnt
hafa fram á tengsl siðrofs (anomie) við sjálfsvíg, afbrot og vímuefnaneyslu, svo það helsta
sé nefnt.
Nú er í sjálfu sér ekkert nema gott um það að segja að listamenn eins og Peckingpah
fjalli um félagsfræðileg efni. Vísindi og listir eru jú skapandi greinar sem beita tungumáli
og táknum, ímyndunarafli og greiningu til þess að varpa ljósi á umhverfi okkar og setja
mannlega reynslu í víðara samhengi. Þessi tvö svið fást gjarnan við sömu viðfangsefnin í
umhverfi okkar. Þau segja hins vegar hlutina á ólíkan hátt, beita ólíkum aðferðum og þau
búa við ólíkt félagslegt skipulag. Listamenn tala milliliðalaust við almenning og þegar
vel gengur geta þeir haft mikil áhrif á ótrúlegan fjölda fólks um allan heim. Listamenn
byggja að sjálfsögðu á verkum annarra listamanna. Hins vegar þurfa þeir ekki að standa
öðrum listamönnum nein sérstök reikningsskil í verkum sínum, þar sem þeir eru ekki
bundnir af vinnureglum tiltekins sérfræðingasamfélags á sama hátt og vísindamenn. Það
er ekki markmið listamanna í sjálfu sér að ná til annarra listamanna eða leggja verk sín
endanlega í dóm þeirra. Listamenn verða aftur á móti að höfða til almennings og fjalla
um viðfangsefni sín þannig að þau tengist á einhvern „trúverðugan” hátt reynsluheimi
viðtakenda.
Félagslegt skipulag vísinda er með öðrum hætti en skipulag lista. Vísindamenn skrifa
í ríkum mæli fyrir aðra vísindamenn. Þeir verða að taka þátt í rökræðum fræðimanna
og vera virkir í samfélagi þeirra. Framlag vísindamanna byggir á eldri rannsóknum, þar
sem tengja þarf bæði rannsóknarniðurstöður og nýjar kenningar við eldri niðurstöður
samkvæmt ákveðnum leikreglum. Í samfélagi vísinda, ólíkt listaheiminum, verður því að
fylgja ákveðinni forskrift um fræðileg vinnubrögð (Merton, 1973; Inga Dóra Sigfusdottir
og Þórólfur Þórlindsson, 2000).
Í stuttu máli má segja að tengsl vísinda og lista séu margflókin. Ekki er rúm til þess
að gera þeim nein viðunandi skil hér. Þó má benda á að listir og vísindi nærast hvort á
öðru. Vísindin leggja gjarnan rithöfundum til efnivið og innblástur. En við höfum einnig
mörg dæmi um það að hugmyndir sem settar eru fram í skáldsögum eða kvikmyndum
geti orðið vísindamönnum hvatning til þess að takast á við ný viðfangsefni. Jules Verne
skrifaði til dæmis um kafbáta og geimskot löngu áður en vísindamenn gerðu þessi
fyrirbæri að veruleika.
Í þessu sambandi er rétt að benda á að fræðimenn taka ekki upp hugmyndir úr
skáldsögum og kvikmyndum af því þær séu sannar. Stundum eru þær teknar upp af því
að þær eru áhugaverðar. Þær geta orðið fræðimönnum hvatning til þess að spyrja nýrra
spurninga og prófa nýjar hugmyndir. Þá má nefna að listamenn segja oft sömu sögur og
fræðimenn en á áhrifameiri hátt en vísindamenn gera. Því er oft freistandi að nýta sögur
og kvikmyndir til þess útskýra fræðileg viðfangsefni.
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Um siðrof, útlaga og fagmenn í kvikmynd Sams Peckinpah The Wild Bunch
Hér að neðan ætla ég að fjalla um kvikmynd Sams Peckingpah, The Wild Bunch. Ég
ætla að velta upp nokkrum atriðum sem félagsfræðingar ættu ef til vill að taka til nánari
athugunar.
Umfjöllun Peckingpah minnir að mörgu leyti á umfjöllun Durkheims um siðrof. Eins
og Durkheim, leggur hann áherslu á að örar félagslegar breytingar geti skilið fólk eftir
í félagslegu tómarúmi sem verður til á mörkum tveggja menningarheima. Hann dregur
til dæmis upp dökka mynd af því hvað gerist þegar traust á lögmætum stofnunum
samfélagsins hverfur. Hvað verður um réttlæti og góða siði í samfélagi þar sem ekki
er hægt að treysta neinum? Verða siðareglur ekki að vera til staðar í samfélaginu sem
hluti af réttlátu skipulagi þess? Er nauðsynlegt að standa við loforð sem maður gefur
siðlausum embættismönnum? Svör Peckingpah við þessum spurningum eru oft býsna
mikið í anda Durkheims. Hann kemst til dæmis að svipaðri niðurstöðu og Durkheim
(1992/1959) komst að á gamals aldri. Það er að fagmennska og siðferði fagstétta spili
stórt hlutverk í að draga úr þeim siðferðilega vanda sem óhjákvæmilega fylgir upplausn.
Peckingpah fjallar einnig mikið um félagssálfræði hópsins. Einkum hvernig gerð og
samskipti, taumhald og forusta í minni hópum getur haft áhrif á samstöðu í samfélagi
sem einkennist af losaralegu skipulagi. Þá fjallar Peckingpah einnig um áhrif aldurs á
siðrof. Hann gengur út frá því að siðrof geti haft mismunandi áhrif á ólíka hópa vegna
þess að félagslegar breytingar snerti þá á mismunandi hátt. Enn má nefna að hann snýr
kenningum Mertons um siðrof á haus. Peckingpah spyr hvað verður um frávikshegðun
þegar leiðirnar til afbrota lokast vegna siðrofs og félagslegra breytinga. Eiga menn þá
ekki aðra leið út en að gerast heiðarlegir borgarar. Durkheim fjallaði ekki mikið um
þessa þætti né aðra slíka sem hugsanlega gætu haft áhrif á einstaklingsbundna þætti
siðrofs.

Félagsfræði Peckingpah
The Wild Bunch er ekki einföld mynd. Hún fjallar um aldraða útlaga sem reyna að komast
af á landamærum Texas og Mexíkó. Úlagarnir sem mynda villta gengið eru Pike Bishop
(William Holden), Dutch Engstrom (Earnst Borgnine), Sykes (Pat OBrian), bræðurnir
Lyland og Techtor Gorch (Ben Johnson og Warren Othes) og Angel (Jamie Scanches).
Þeir eru eins og náttröll sem hafa dagað uppi í nútímanum eins og hann birtist okkur
árið 1913. Lífsmáti þeirra á ekki lengur við og færni þeirra er úrelt. Frásagnarmáti
Peckingpah er oft mjög knappur. Hann minnir einna helst á Íslendingasögur. Okkur er
ætlað að ráða í aðstæður sem birtast okkur, út frá látbragði, athöfnum eða meitluðum
setningum hvað söguhetjurnar eru eigninlega að fara og í hvers konar samfélagi þær
búa. Stundum er okkur ætlað að ráða af svipbrigðunun einum hvað er að gerast. Þá
útskýrir Peckingpah hegðun söguhetjanna með því að sýna myndbrot aftur í tímann.
The Wild Bunch fékk á sínum tíma misjafna dóma. Nær allir voru sammála um að
myndin væri vel gerð. Myndatakan þótti stórkostleg og klippingin alger snilld. Handritið
frábært, tónlistin flott og leikstjórn afbragðsgóð. Myndin fékk meðal annars tvær
tilnefningar til Óskarsverðlauna.
The Wild Bunch vakti í upphafi hvað mesta athygli fyrir ofbeldið sem var mikið í
myndinni. Þá var það sýnt á öðruvísi og mun ógeðfelldari hátt en tíðkast hafði áður.
Peckingpah vildi breyta þeirri hefð í bandarískum kúrekamyndum að sýna ofbeldi og
manndráp á óraunverulegan hátt, nánast án blóðsúthellinga. Markmið hans var því að
sýna bæði ofbeldi og dauða á mun raunsannari hátt. Ofbeldi bitnar ekki aðeins á þeim
sem berjast. Það bitnar á saklausum borgurum, konum og börnum. Þannig átti ofbeldið
í The Wild Bunch bæði að vekja óhug og vera eins konar víti til varnaðar. Sú varð þó ekki
alveg raunin. Áhorfendur brugðust í mörgum tilvikum öðruvísi við en Peckingpah hafði
reiknað með (Weddle, 1994). Bardagasenurnar í The Wild Bunch, sérstaklega í upphafi og
lok myndarinnar, eru vissulega yfirþyrmandi. Hin frábæra myndataka Lucien Ballard og
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snjöll klipping Lou Lombardo sem sýna ofbeldi og dauða frá misunandi sjónarhornum
á misunandi hraða, jafnvel í hægagangi (slow motion) gera ofbeldið hins vegar nánast
seiðmagnað. Þetta varð til þess að gagnrýnendum þótti að verið væri að gera ofbeldi
aðlaðandi.
Það er skoðun mín að ofbeldið dragi athygli frá öðrum þáttum myndarinnar, þá
sérstaklega samtölum og svipbrigðum sem gegna lykilhlutverki í því að koma sögunni til
skila. Söguþráður myndarinnar, sem sagður er á annan og mun flóknari hátt en tíðkast
hafði fram til þessa í bandarískum kúrekamyndum, hvarf í skuggann af ofbeldinu. Það
þarf því engan að undra að The Wild Bunch virkaði á bandaríska áhorfendur eins og
upphafning á tilgangslausu ofbeldi við fyrstu sýn.
Í The Wild Bunch er fléttað saman nokkrum sögum sem gerast á ólíkum
greiningarstigum. Túlkun mín er lituð af kenningum innan félagsfræðinnar og er hún
aðeins ein af mörgum mögulegum. Ég kýs að vinna með þrjú greiningarstig (makrómíkró- og einstaklingstig) eins og sumir félagsfræðingar gera (Thorlindsson, 2010).
Samfélagsgreiningin eða sögusviðið, sem myndar ramma atburðarrásarinnar,
einkennist af siðrofi og upplausn. Næsta greiningarstig fjallar um félagssálfræðileg
lögmál hópsins, hvernig augliti til auglitis samskipti fólks skapa félagssálfræðilegan
veruleika. Þriðja greiningarstigið er svo einstaklingurinn sjálfur. Það vísar til þess
hvernig persónuleg reynsla og einstaklingsbundin viðhorf söguhetjanna hafa áhrif á
atburðarás myndarinnar. Þessi þrjú greiningarstig virðast framan af í myndinni vera
býsna laustengd. Þau koma þó saman í lok myndar, þar sem þau leggjast á eitt og ráða
að lokum örlögum söguhetjanna. Víkjum fyrst að siðrofinu.
Samfélag siðrofs og upplausnar
Einn þráð myndarinnar sé ég sem tilraun til þess að lýsa samfélagi sem einkennist af
upplausn, siðrofi og átökum sem verða til á mörkum tveggja heima, í kjölfar mikilla
félagslegra breytinga. Annars vegar er heimur sigurvegaranna úr norðri sem vilja
siðvæða Suðurríkin, meðal annars með því að efla löggæslu og framkvæmdarvald
og einnig koma lögum yfir útlaga og eftirlegukindur sem neita að viðurkenna yfirráð
Norðanmanna. Norðanmenn eru fulltrúar nýrra tíma. Þeir eru fulltrúar iðnvæðingar og
auðmagns. Þeir koma með nýja tækni, breytta atvinnuhætti og nýtt valdakerfi. Hins vegar
er heimur Suðurríkjamanna blanda af hefðbundnum íhaldssömum Suðurríkjagildum
og framvarðarmenningu sem einkennist af sérstakri gerð einstaklingshyggju. Þeir
eru fulltrúar þjóðskipulags sem er nánast horfið. Það eimir eftir að fjandskap við
Norðurríkin og margir Suðurríkjamenn eru tregir til þess að viðurkenna yfirráð
Norðanmanna. Þetta á ekki síst við um útkjálka á mörkum Mexíkó og Texas þar sem
The Wild Bunch gerist árið 1913. Þetta sögusvið nýtir Peckinpah sér til þess að skilgreina
og endurskilgreina grunngildi í samskiptum fólks og velta upp ýmsum siðferðis- og
félagslegum vandamálum.
Í þessu samfélagi upplausnar virðist oft býsna erfitt að gera greinarmun á réttu
og röngu eða ótýndum glæpamönnum og laganna vörðum. Að minnsta kosti sér
Peckingpah ekki alltaf mikinn mun á útlögum sem ræna lestir og banka og fulltrúum
laga og réttar sem beita valdi til þess að flæma smábændurna frá býlum sínum til þess að
rýma til fyrir járnbrautarteinum eða stórum nautgripabúum. Bandarískar kúrekamyndir
sem gerðar voru fyrir tíma The Wild Bunch lýstu villta vestrinu sem baráttu milli góðs og
ills. Laganna verðir voru fulltrúar réttlætis. Þeir voru góðu gæjarnir sem voru að uppræta
spillingu og komu á lögum og reglu. Þeir voru komnir til þess að temja þessa villtu
óskipulögðu framvarðarmenningu og breyta henni í samfélag siðaðra manna. Maður
vissi alltaf hvar maður hafði John Wayne. Hann var hetja sem barðist fyrir réttlæti. Hann
hafði siðferðislega yfirburði yfir andstæðinga sína. Þess vegna var hann ósigrandi.
Í The Wild Bunch er þetta hins vegar allt í einhverjum graut. Það kemur fljótt í ljós að
fulltrúar laganna eru ekki fulltrúar réttlætisins. Harrington, sem er bæði fulltrúi eiganda
járnbrautarinnar og laga og réttar, er ekki hugrökk bardagahetja. Hann er hálfgerð
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bleyða sem lætur aðra um það að berjast fyrir sig. Aðstoðarlögmennirnir eru samansafn
óásjálegra, ófaglegra og prinsippslausra byssumanna sem er ekki einu sinni annt um
heiður sinn. Eina undantekningin frá þessu er Deke Thorton fyrrum samstarfsmaður
og nánast vinur útlagans Pikes, fagmaður sem er tilbúinn að leggja allt undir til þess að
standa við orð sín. Hann er ekki tilbúinn til þess að rjúfa heiðurssamkomulagið sem
hann gerði við Harrington um að færa honum Pike og útlagana í The Wild Bunch.
Siðrofið og upplausnin sem Peckingpah lýsir einkennist af samstöðuleysi og skorti á
lögmætum yfirráðum sem gerir það að verkum að allt er raunar leyfilegt. Hin félagslegu
byggingarefni, eins og félagslegt taumhald, sameiginleg norm og gildi sem við notum
til að skapa traust, siðferði og smíða sameiginlegar reglur, eru einfaldlega ekki til
staðar. Hvað verður um heiður, vináttu, fagmennsku og traust þegar grunnstofnanir
samfélagsins hætta að virka? Hvað verður um siðferði einstaklinga þegar hinn félagslegi
grunnur siðferðis leysist upp í frumeiningar sínar? Við slík skilyrði verður allt siðferði
afstætt. Fólk öðlast ótakmarkað frelsi og getur gert það sem það vill.
Siðferði og samstaða
Samstaða villta gengisins byggir á skilyrðislausri hollustu. Menn verða að standa saman
hvað sem það kostar. Þetta lögmál útlagahópsins birtist hvað best í orðum Pikes, þegar
einn meðlimur gengisins leggur til að þeir losi sig við Sykes gamla. Pike segir: „We’re
not gonna get rid of anybody! We’re gonna stick together, just like it used to be! When
you side with a man, you stay with him! And if you can’t do that, you’re like some
animal, you’re finished! We’re finished! All of us!“. Í þessari ræðu Pikes birtist okkur
kjarni lögmálsins um hollustu og heiður. Samstaða hópsins byggist ekki á skrifuðum
samning heldur heiðursmannasamkomulagi. Það er algert grundvallaratriði að meðlimir
gengisins geti treyst hver á annan. Það getur þó skipt máli hverjum loforðið er gefið. Er
maður skyldugur að standa við loforð sem maður gefur spilltum embættismönnum sem
starfa fyrir járnbrautina? Um það má deila. Þannig telur Dutch nánasti starfmaður Pikes
að Deke Thorton sé ekki bundinn af heiðursmannasamkomulaginu sem hann gerði við
Harrington. Þegar allt kemur til alls er hann nánast einn af útlögunum. Af hverju er
hann þá að elta fyrrum vini og félaga? Pike reynir að útskýra málið fyrir Dutch hér að
neðan, í broti úr samtali þeirra á milli í myndinni.
•
•
•
•

Pike: He gave his word.
Dutch: He gave his word to a railroad.
Pike: It’s his word.
Dutch: That ain’t what counts! It’s who you give it to.
•
Samstaða villta gengisins byggir einnig á forustu og fagmennsku. Vel unnið verk er það
sem máli skiptir. Pike Bishop, sem er foringi gengisins, tekur að sér að skipuleggja ránið
sem við sjáum í upphafi myndar. Ránið sem átti að gera þeim fært að stofna sæmilegan
eftirlaunasjóð og hverfa til borgaralegs lífs. Útlagarnir undir forystu Pikes ganga beint í
gildru laganna varða sem eru fulltrúar jánbrautareigenda, iðnjöfra og atvinnurekenda frá
norðausturhluta Bandaríkjanna. Þeir leggja höfuðáherslu á að stoppa þessa glæpamenn
sem ógna uppbyggingu og skipulagi hins nýja samfélags. Fyrirsátin er skipulögð af Deke
Thorton, fyrrum vini og nánasta samstarfsmanni Pikes. Hann hefur samið um að vinna
sér það til frelsis að elta uppi fyrrum félaga sína og vini og koma þeim í hendur laganna
varða. Í staðinn fær hann fulla náðun. Mistakist honum hins vegar þetta ætlunarverk fer
hann aftur í hið illræmda fangelsi í Yuma. Hvorki fyrirsátin né bankaránið ganga upp.
Með því upphefst eitt allsherjarblóðbað þar sem öllu ægir saman. Meðlimir gengisins,
laganna verðir og óbreyttir borgarar falla hver um annan þveran. Hluti gengisins kemst
undan með feng sinn. Þeir uppgötva fljótlega að í stað silfursins sem ætlunin var að
komast yfir, reynist fengur þeirra vera verðlausar þvottaklemmur. Þessi atburðarás er
útlistuð í efirfarandi samtali:
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•
•
•
•

•

Lyle Gorch: Washers. Washers. We shot our way out of that town for a
dollar’s worth of steel holes!
Pike Bishop: They set it up.
Lyle Gorch: „They“? Who in the hell is „they“?
Sykes: [laughs hysterically] „They“? Why, they is the plain and fancy they,
that’s who “they” is! Caught you, didn’t they? Tied a tin can to your tail. Led
you in and waltzed you out again. Oh my, what a bunch! Big tough ones,
hunh? Here you are with a handful of holes, a thumb up your ass, and a big
grin to pass the time of day with. They? Who the hell is “they?“
Pike Bishop: Railroad men... bounty hunters... Deke Thornton.

Þetta samtal dregur fram mikilvægt atriði um villta gengið. Þeir ráða ekki lengur við
verkefnin. Þeir ganga beint í gildruna sem fyrir þá var lögð. Hvers konar gengi er það
sem lætur fara svona með sig? Hvað um foringjann sem skipulagði ránið? Hann er varla
hæfur sem foringi. Í stuttu máli, þeir eru ekki fagmenn og leiðtogi þeirra Pike Bishop er
ekki hæfur leiðtogi.
Hér komum við að einu megineinkenni villta gengisins. Meðlimir þess eru úreltir.
Þeirra tími er liðinn. Þeir eru utanveltu, bæði í tíma og rúmi. Það eru breyttir tímar með
nýjum áherslum. „We have to start thinking beyond our guns…this days are closing fast“,
segir fyrirliðinn Pike Bishop. Tector Goarch bætir við: „Those railroads ain’t getting any
easier“ Sykes á lokaorðin: „Yeah, and you boys ain’t getting any younger“. Þeir þurfa að
skipuleggja starf sitt betur og hugsa fram í tímann. Svona lífsmáti gengur ekki lengur.
Félagarnir í villta genginu velta því fyrir sér að draga sig í hlé og hverfa til hefðbundins
borgaralegs lífernis. Því er brýnt að útvega fjármagn í sæmilegan eftirlaunasjóð. Fremja
eitt gott rán enn og draga sig síðan í hlé. En er það svo eftirsóknarvert að draga sig
í hlé? Hvers konar líf er það? Geta þessir útlagar vænst sómasamlegrar tilvistar utan
þessa flökkulífs sem þeir hafa lifað svo lengi? Þessum sjónarmiðum er lýst í eftirfarandi
samtali milli þeirra Pikes og Dutch.
•
•

Pike: I’d like to make one good score and back off.
Dutch: Back off to what?

Með öðrum orðum, borgaralegt líferni er ef til vill ekki svo eftirsóknarvert fyrir þá,
jafnvel þó gildir sjóðir væru til staðar. Hvað verður um fagmennsku þeirra og heiður í
borgaralegu samfélagi? Sjálfsmynd þeirra og stolt eru sprottin af færni þeirra og þeim
lífsmáta sem fylgir þessu lífi. Því neita þeir að breyta til og halda áfram að gera það sem
þeir kunna, jafnvel þó lítið sé upp úr því að hafa. Þegar allt kemur til alls snýst þetta
ekki um peninga. Þetta snýst ekki síður um það að taka áskorunum sem bíða handan
hornsins. Læra af reynslunni og gera betur næst. Þeir vita að það verður setið fyrir þeim.
En það er hluti af leiknum. Í því er stærsta áskorunin fólgin.
•
•
•

Dutch: They ‘ll be waitin for us.
Pike: I wouldn’t have it any other way.
Dutch: Pike, I wouldn´t have it any other way ,either.

Jafnvel Deke Thorton sem er í lok myndarinnar frjáls maður og getur snúið sér að
heiðvirðu lífi í fullri sátt við ný yfirvöld, ákveður að snúa aftur til fyrra lífernis. „It ain’t
what it used to be. But it will do“. Segir Sykes við Deke Thorton í lok myndarinnar.
Í þessu sambandi má benda á að samfélagið sem Peckingpah lýsir er ekki beint
heimur hins skrifaða orðs. Festan sem fylgdi tilurð og uppgangi prentmiðla í Evrópu
er órafjarri. Það er ekki mikið vitnað í hið ritaða orð í The Wild Bunch, áhrifa þýsks
skrifræðis eða franska hirðsiða gætir lítt. Jafnvel hugmyndir um lögmæt pólitísk yfirráð
eru ekki til staðar í þessari jaðarbyggð siðmenningar á landamærum Texas og Mexíkó
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árið 1913. Útlagagengið hans Peckingpah virðist miklu fremur búa í heimi hins talaða
orðs, þar sem hægt er að semja um svo margt sem hefur verið njörvað niður með
skráðum lögum og reglum hins siðvædda samfélags. Augnablikið, framganga manna
og stíll skiptir að sama skapi meira máli. Að þessu leyti minnir The Wild Bunch á heim
Íslendingasagna.
Tilvistar hetjur í heimi fáránleikans
Einstaklingarnir í útlagagenginu eru ekki dæmigerðar hetjur. Þeir eru á gráu svæði hvað
það varðar. Þeir minna þó á margan hátt á tilvistarhetjur í heimi fáránleikans. Þeir eru
útlagar. Þeir eru útlendingar hvert sem þeir fara. Þeir eru eftirlýstir og hundeltir í Texas
og utangarðsmenn í Mexíkó. Eins og Dutch segir við Mapache hershöfðingja. „We are
not associated with anybody“. Þegar fólk missir tengslin við félagslegt umhverfi sitt
þá verður samfélagið framandi, jafnvel fáránlegt. Meðimir villta gengisins eru einnig
utangarðsmenn í tíma. Aldur þeirra í bland við tæknibreytingar gerir lífsstíl þeirra og
hæfni úrelta. Þetta er undirstrikað í myndinni aftur og aftur. Senan þar sem útlagarnir
skoða bíl Mapace hershöfðingja undistrikar ef til vill betur en nokkuð annað að færni
þeirra er úrelt og dagar þeirra brátt taldir. Þeir lifa í merkingarlausum heimi siðrofs
og upplausnar. Upplausnin felur líka í sér ákveðið frelsi þar sem félagslegt taumhald
minnkar eða hverfur jafnvel alveg. Upplausnin getur því skapað tilvistarhetjur sem fylgja
sínum siðalögmálum jafnvel þó aðrir geri það ekki. Villta gengið hans Pikes er svo
sannarlega ekki án gilda. Þeir reyna að lifa eftir siðareglum sem þeir hafa komið sér upp.
Þeir vilja vera fagmenn, það er gera hlutina vel (being good) og rétt. Þeir vilja einnig
vera sjálfum sér samkvæmir. Þeir taka áhættu og lifa á mörkum lífs og dauða. Val þeirra
er persónulegt. Pike þarf að takast á við að hafa brugðist félaga sínum, Deke Thorton.
Skilið hann eftir í höndum andstæðingana. Þar með svíkur hann reglur sínar um hollustu
og fagmennsku. Í lok myndarinnar velur hann rétt. Bætir fyrir brot sín er hann ásamt
félögum sínum snýr til baka til þess að sækja félaga þeirra Angel. Þeir haga sér eins
og sannar tilvistarhetjur og velja rétt, jafnvel þó það kosti þá lífið. Tilvistarspeki villta
gengisins birtist á einfaldan hátt í tveimur setningum sem eru endurteknar reglulega í
myndinni. „Let’s go“ og „why not“. Það sem sýnir þó tilvistarspeki þeirra hvað best er
hláturinn. Þeir hlæja að óförum sínum. Þeir hlæja að örlögum sínum. Þeir hlæja til þess
að storka guðunum.

Lokaorð
Hér að framan hef ég fjallað stuttlega um kvikmynd Sams Peckingpah, The Wild Bunch.
Það vantar mikið upp á að ég hafi gert þessari margflóknu og margræðu mynd nein
tæmandi skil. Sá er einn munur á listaverkum og fræðiverkum að fræðiverk eiga að vera
nákvæm og forðast margræðni og óljósa framsetningu. Listaverk eiga hins vegar að vera
margræð þannig að þeir sem þeirra njóta geti tengst þeim á eigin forsendum og túlkað
þau út frá eigin reynsluheimi. Þetta þýðir að margar túlkanir eru mögulegar og engin
ein er alveg rétt. Túlkun mín er aðeins ein af mörgum mögulegum. Frá því The Wild
Bunch kom út árið 1969 hef ég átt þess kost að ræða hana við félaga mína og vini. Margir
þeirra hafa séð hana sem sundurlausa ofbeldismynd. Aðrir hafa séð hana sem lýsingu
á persónulegum átökum manna sem eru útlagar í tíma og rúmi. Þá eru þeir sem telja
myndina fyrst og fremst lýsingu á vináttu, hollustu og persónulegu drama sem snúist
um glímu Pikes Bishop við sjálfan sig. Allar þessar túlkanir eiga rétt á sér. Hér að framan
hef ég lagt áherslu á samspil siðrofs, félagssálfræði hópsins og framgöngu einstaklinga.
Frekari rannsóknir eru nauðsynlegar til þess að útskýra hvernig þessi þrjú greiningartæki
spila saman. Það er áskorun sem gaman verður að takast á við. Ég er reyndar viss um
að gagnrýnendur bíða færis á því að rakka þessi væntanlegu fræðistörf mín niður. Í því
sambandi get ég bara tekið undir með Pike Bishop og sagt: „I wouldn´t have it any other
way“.
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