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Ágrip 

Hægt er að líta á Norðurskautssvæðið sem heimaland fyrir fjölbreytta og mismunandi 

hópa frumbyggja sem fluttust þangað fyrir allt að 16.000 árum. Samkvæmt 

Þróunarskýrslu Norðurslóða búa um fjórar milljónir manna, þar af um 375.000 

frumbyggjar á Norðurskautssvæðinu. Við Háskólann á Akureyri eru í boði tveir 

áfangar fyrir nemendur í grunnámi innan félagsvísindadeildarinnar sem fjalla um 

Norðurslóðirnar, íbúa þess og málefni. Í þessari ritgerð var gerð eigindleg rannsókn um 

þekkingu og skoðanir háskólanema á frumbyggjum á Norðurslóðum. Tekin voru átta 

viðtöl við nemendur sem stunda nám við Háskólann á Akureyri, þar af tvo skiptinema. 

Tveir af nemendunum höfðu tekið Norðurslóðaáfanga en hinir fjórir íslensku 

nemendurnir og skiptinemarnir tveir höfðu ekki tekið þess konar áfanga. Markmiðið 

með þessari rannsókn var að sjá hversu mikill munur væri á þekkingu nemendanna 

sem höfðu tekið Norðurslóðaáfanga og þeirra sem ekki höfðu tekið þess konar áfanga 

annars vegar og muninn á þekkingu og skoðunum íslensku nemendanna á móti erlendu 

skiptinemunum hins vegar. Í ljós kom að þeir tveir nemendur sem höfðu tekið 

Norðurslóðaáfanga vissu mun meira um málefni og íbúa Norðurskautssvæðisins heldur 

en hinir nemendurnir, en þó var ekki mikill munur á skoðunum. Flestir nemendur voru 

jákvæðir gagnvart frumbyggjum á Norðurslóðum og þeirra lifnaðarháttum. Af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að dæma, eru Norðurslóðaráfangarnir tveir mjög 

mikilvægir til að auka þekkingu nemenda á Norðurskautssvæðinu.  

 

Abstract 

The Arctic can be considered as a homeland for a variety of different indigenous 

groups whose ancestors moved there as early as 16.000 years ago. According to the 

Arctic Human Development Report, about two million people, of which about 375.000 

are indigenous, lives in the Arctic. The University of Akureyri offers two courses for 

undergraduate students within the social sciences department that covers the Arctic, its 

inhabitants and issues. This thesis is based on a qualitative study about university 

students’ knowledge and views regarding indigenous peoples in the Arctic. Interviews 

with eights students who study at The University of Akureyri were conducted, two of 

whom were exchange students. Two of the students had completed an Arctic course, 

but the other four and the two exchange students had not taken such a course. The 

purpose of this study was to discover the difference in knowledge between the two 

students who had taken an Arctic course and the students who had not done so on the 

one hand, and the difference in knowledge and opinion between the Icelandic students 

and the foreign exchange students on the other hand. The results showed that the two 

students who had taken an Arctic course knew much more about the Arctic, its issues 

and peoples than other students, however, there was not much difference of opinions. 

Most students held a positive attitude toward the indigenous peoples of the Arctic and 

their way of living. Judging from the results of this study, the two Arctic courses at 

The University of Akureyri are very important in order to increase students’ 

knowledge about the Arctic.  
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1. Inngangur 

Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar um vitneskju háskólanema á 

frumbyggjum á Norðurslóðum hingað til. Frumbyggjar á Norðurslóðum eru margir 

mismunandi samfélagshópar sem búa á Norðurheimsskautssvæðinu, eða Alaska, 

norður Kanada, Grænlandi, norður Noregi, norður Svíþjóð, norður Finnlandi, norður 

Rússlandi og Síberíu. Flestir frumbyggjar Norðurslóða hafa löngum verið veiðimenn, 

safnarar, fiskveiðimenn og hreindýrahirðingjar. Með nútímavæðingu þeirra síðustu 

áratugi hafa lifnaðarhættir margra þeirra þó breyst töluvert. 

Þessi ritgerð er samantekt úr eigindlegri rannsókn þar sem að rannsakandinn 

tók viðtöl við átta nemendur sem stunda nám við Háskólann á Akureyri. Umræðuefnið 

var hver er vitund og hver eru viðhorf háskólanema um frumbyggja á Norðurslóðum. 

Tekin voru viðtöl við tvo nemendur sem tekið höfðu Norðurslóðaáfanga við 

háskólann, fjögur viðtöl við nemendur sem ekki höfðu tekið þess konar áfanga, tvö 

viðtöl við skiptinema og gerður rýnihópur. Markmiðið var að sjá hvaða þekkingu 

nemendur höfðu um frumbyggja á Norðurslóðum, þá annars vegar muninn á milli 

þeirra sem tekið höfðu norðurslóðaáfanga og þeirra sem ekki höfðu tekið þess konar 

áfanga og hins vegar muninn á þekkingu og viðhorfum íslensku nemendanna og þeirra 

erlendu. Stutt, fræðileg samantekt verður um frumbyggja á Norðurslóðum, fjallað 

verður um framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig úrvinnsla fór fram og í lokin 

umræður og niðurstöður. 
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2. Fræðileg samantekt 

 

2.1 Frumbyggjar á Norðurslóðum 

Frumbyggjar (e. indigenous people) eru skilgreindir sem fólk sem var ýtt úr vegi eða 

innlimað þegar nútíma ríki voru búin til og skilgreina sig sem frumbyggja. Þeir eru 

tengdir við sérstök landsvæði sem að þeir rekja sögu sína til. Þeir sýna eitt eða fleiri 

eftirfarandi einkenni: þeir tala annað tungumál en það tungumál sem ríkjandi hópar 

tala, þeim er mismunað í stjórnmálakerfinu og réttarkerfinu, menning þeirra stangast á 

við ríkjandi menningu innan samfélagsins, þeir nota auðlindir samfélagsins á annan 

hátt með því að vera veiðimenn og safnarar, hirðingjar eða bændur, þeir líta á sjálfa sig 

sem og aðrir líta á þá sem ólíkir öðrum íbúum samfélagsins (Csonka og Schweitzer, 

2004). 

Samkvæmt Þróunarskýrslu Norðurslóða (e. Arctic Human Development Report, 

2004) nær Norðurskautssvæðið yfir allt bandaríska fylkið Alaska, Kanada norðan við 

60°N, ásamt Norður-Quebec og Labrador, allt Grænland, Ísland og Færeyjar og nyrstu 

sýslur Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Hlutar Rússlands sem tilheyra 

Norðurskautssvæðinu eru Murmansk Oblast, Nenets, Yamalo-Nenets, Taimyr, 

Chukotka autonomus okrugs, Vorkuta City í Komi Republic, Norilsk og Igsrka í 

Krasnoyarsky Kray og partar af Sakha Republik sem liggja næst 

Norðurheimskautsbaugnum. Norðurskautssvæðið nær yfir 40 milljón ferkílómetra eða 

um 8% af yfirborði jarðar. Aðeins 4 milljón íbúar búa á Norðurskautssvæðinu og býr 

næstum því helmingurinn innan rússneska ríkisins.  

 Hægt er að líta á Norðurskautssvæðið sem heimaland fyrir fjölbreyttan hóp 

frumbyggja, allt frá Inúítum og Athabaskan indjánum í norðurhéruðum Norður-

Ameríku til Sama í Fennoskandíu og á Kola skaga og áfram til smærri og stærri þjóða í 

Norður-Rússlandi. Þessir hópar eru afkomendur fólks sem eltu hverfandi jökla í 
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Evrópu, breiddust út yfir Norður Síberíu og Rússland innan Asíu og fóru yfir Bering 

flóa fyrir um 4000 árum til allt að 16.000 árum (talið er að forverar indjána (e. first 

peoples) hafi komið fyrir 16.000 árum). Þessir hópar hafa fundið leiðir til að búa á 

Norðurslóðum með góðu móti. Hér áður fyrr höfðu hópar eins og Inúítar í Norður-

Ameríku og Nenets í Norðvestur Síberíu lifað nokkuð sjálfbæru lífi og höfðu þar af 

leiðandi hugtök fyrir sjálfa sig sem þýðir „fólkið“ og „landið“ til að lýsa því svæði sem 

þeir búa á. Frá 10. öld til 20. aldar hafa frumbyggjar á Norðurslóðum komist í samband 

við aðkomumenn, t.d. komust grænlensku Inúítarnir í samband við norrænu 

Íslendingana þegar þeir fluttu sig suður með vesturströnd Grænlands. Aleútar sem búa 

við Beringhafið og Inúítar sem búa í norður Kanada komust einnig í kynni við 

utanaðkomandi aðila (Young og Einarsson, 2004). 

 Heimildum ber ekki saman hversu margir frumbyggjar búa á Norðurslóðum. 

Samkvæmt Þróunarskýrslu Norðurslóða eru frumbyggjar norðurheimsskautssvæðisins 

um 375 þúsund og skiptast þeir í um 40 ættbálka sem tala fjöldan allan af mismunandi 

tungumálum. Aðrar heimildir hafa nefnt hærri tölu, allt að tvær milljónir, en það 

byggist á víðari skilgreiningu á  norðurskautssvæðinu og frumbyggjahugtakinu 

sjálfu (Utanríkisráðuneytið, 2009). Samkvæmt Þróunarskýrslu Norðurslóða búa 627 

þúsund manns í Alaska, þar af 119 þúsund frumbyggjar eða 19% Alaska. Í norður 

Kanada búa 130 þúsund manns þar af 66 þúsund frumbyggjar eða 51% íbúanna. Í 

Grænlandi búa 57 þúsund manns, þar af 50 þúsund frumbyggjar eða 88% allra íbúa 

Grænlands. Í nyrstu sýslum Noregs, Svíþjóðar og Finnlands búa samtals 905 þúsund, 

þar af 50 þúsund frumbyggjar eða 5% af íbúum svæðisins (Svíþjóð, Noregur og 

Finnland skilgreina frumbyggja ekki sérstaklega í tölfræði sinni, því er fjöldi 

frumbyggja í þessum löndun mat frá Arctic Monitoring Assesment Programme). Í 
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norður Rússlandi búa tæpar tvær milljónir manna, þar af 90 þúsund frumbyggjar og eru 

þeir því rúm 4% af fólkinu í norður Rússlandi (Bogoyavlenskiy og Siggner, 2004). 

 

Fjöldi íbúa hvers lands á Norðurslóðum og hlutfall frumbyggja (Young og Einarsson, 2004). 

 

2.1.1 Safnarar, veiðimenn og fiskimenn á barrskógarsvæðinu í Norður-Ameríku 

Mismunandi var eftir árstíðum hvernig var veitt á barrskógarsvæðinu (e. Sub-Arctic). 

Þegar byrjaði að vora var erfitt að ferðast vegna þess að klakinn á ám og vötnum fór að 

þynnast og því var of hættulegt að fara yfir klakann. Þegar vorið var komið vel á leið 

hófu fuglar að koma aftur á svæðið eins og endur, gæsir og svanir og voru þessir fuglar 

mikilvæg uppspretta matar vegna þess að erfitt var að veiða stærri dýr á vorin eins og 

elgi og villt hreindýr (e. caribou) og næstum því ómögulegt að veiða fisk úr ánum. 

Þegar snjórinn og klakinn hvarf færðu fjölskyldur sig um set á kanóum þar sem 

fiskveiðar voru auðveldari. Þá var veiddur ýmis konar fiskur eins og gedda og ýmis 
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konar laxategundir. Á sumrin færðu allar fjölskyldur sig yfir í fiskveiðibúðir nálægt 

góðum fiskveiðiám. Þegar nóg var af fiski, voru fjölskyldurnar oft á sama stað í nokkra 

mánuði yfir sumartímann. Mikilvæg starfsemi á sumrin voru veiðar í opnu vatni þar 

sem að uppsetning fiskigildra var gert í hópum undir eftirliti eins leiðtoga. Meirihluta 

sumarsins var eytt í fiskveiðar þar sem veiddur var lax, gedda, harri og fleiri 

ferskvatnsfiskar. Einnig var sumrinu eytt í að þurrka fisk fyrir komandi mánuði og var 

hægt að tína plöntur og ber á sumrin. Um miðjan september fóru fjölskyldur í 

haustbúðir. Þeir sem bjuggu nálægt leiðum villtra hreindýra gátu veitt þau þegar farið 

var frá túndrunni og að trjálínunni. Notað var skinnið, kjötið og fitan af hreindýrunum. 

Þeir sem að ekki lögðu leið sína nálægt leiðum hreindýra veiddu fisk og ála. Seint um 

haustið fóru fjölskyldur í vetrarbúðir sínar. Vandaður klæðnaður var mikilvægur á 

veturna fyrir mikilvæg vetrarverkefni eins og veiðar á stórum dýrum. Oftast voru það 

konurnar sem að bjuggu til fatnaðinn úr hreindýra- elgs- og bjórskinni. Í byrjun vetrar 

var haldið áfram að veiða og fiska en fólk fiskaði í gegnum ísinn með ýmis konar 

verkfærum. Í janúar og febrúar þegar mataruppsprettur voru sem minnstar þurftu 

veiðimenn að fara í hópum að leita af fæði á skóglendinu.  

 Ýmis konar dýr voru veidd á barrskógarsvæðinu: Hérar, broddgeltir, grenigæsir 

og aðrar minni tegundir auk stærri hófdýra eins og villt hreindýr, elgir og 

skógarvísundar (e. woodland bison). Birnir voru einnig stundum veiddir en þeir voru 

mikils metnir vegna fitu þeirra. Auk þessara dýra var bjórinn mikilvæg uppspretta 

matar og felds. 

 Skýr verkaskipting milli kynjanna var hjá söfnurum og veiðimönnum þar sem 

að mennirnir sáu um að veiða og búa til verkfæri og annað sem þurfti til veiðanna á 

meðan konurnar bjuggu til skýli, úthlutuðu kjöti, saumuðu fötin, söfnuðu berjum, 

fiskuðu o.fl. Þó var mikið jafnræði innan hópanna þar sem að mikilvægar ákvarðanir 
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urðu að vera samþykktar af öllum hópnum. Einstaklingur gat orðið leiðtogi með því að 

sýna færni sína, visku eða með því að sýna að hann hafi yfirnáttúrulegan mátt en þó 

var leiðtoginn aðeins sá fyrsti meðal jafningja. Yfir allt Norðrið var örlæti, deiling og 

gestristni í hávegum höfð. (Bouchard og Zhukova, 2007). 

 

2.1.2 Hreindýrahirðingjar á  Norðurslóðum Evrasíu 

„Hreindýra byltingin“ var ein af helstu þróunum umhverfis Norðurheimskautið í 

Evrasíu. Frá Noregi yfir heimsálfuna að Chuckchi skaga, gerðust flestar 

frumbyggjaþjóðir hreindýrahirðingjar. Þó að lengi hafi verið talið að 

hreindýrahjarðmennska hafi verið iðkuð óbreytt yfir þúsundir ára, þá hafa vísbendingar 

gefið í skyn að þess konar lífsviðurværi hafi ekki orðið til nema fyrir 400 – 500 árum. 

Nánast samtímis, voru nokkrar þjóðir eins og Samarnir að efla hreindýrahjarðmennsku 

sína og færa sig meira frá hefðbundna hagkerfi þeirra byggt á veiðum, fiskveiðum og 

söfnun og notkun þeirra á takmörkuðum fjölda hreindýra til flutninga og tálbeita og 

færðust nær hagkerfi sem byggðist fyrst og fremst á hreindýrum og nýtingu á þeim. 

Izhma Komi ættbálkurinn í Rússlandi náði góðum árangri í hreindýrahjarðmennsku og 

fóru langar leiðir með hreindýrin. Even og Evenki ættflokkarnir í mið og austur Síberíu 

dreifðu sér einnig yfir stór svæði þar sem að nágrannahópar þeirra voru að þurrkast út 

vegna nýlenduvæðingar Rússa. Erfitt er að aðskilja aukningu hreindýrahjarðmennsku 

og aukningu nýlendna og nýlenduráðherra í Rússlandi. Hreindýrahjörð bauð upp á 

mikinn hreyfanleika og var sá hreyfanleiki oft notaður til að færa sig frá nýlendum 

Rússa. Á það sérstaklega við í Yamalo-Nenets. Annars staðar, eins og í Skandinavíu, 

hélst aukning hreindýrahjarðmennsku í hendur með nýlenduvæðingu 

Samayfirráðasvæða og breytti félagsmálakerfi þeirra. Nýlendubúar hófu að flytja á 

suðurhluta samísku svæðanna og byggðu sér bú þar. Til að tryggja að ræktarlönd yrðu 
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ekki eyðilögð hvöttu ríkisstjórnir Skandinavíu að Samar myndu hafa betri stjórn á 

hjörðum sínum og voru þeir látnir sæta ábyrgð ef eitthvað kæmi fyrir ræktarland 

nýlendubúanna en á sama tíma voru þeir hvattir til að stunda hreindýrahjarðmennsku. 

Stefnur eins og þessar urðu til þess að Samar voru kenndir við hreindýrahjarðmennsku 

þó svo að margir lifðu á veiðum. 

 Starfsvenjur hirðingja eru mismunandi milli hópa. Hjá Izhma Komi 

ættflokknum eru hreindýrin undir stöðugu eftirliti til að lágmarka tap og hámarka 

hjarðir, á meðan Samar nyrst í Skandinavíu skilja hreindýrin eftir á beitilöndunum á 

sumrin og sækja þau svo á haustin til að fara með þau til vetrarbeitilandanna. Samar og 

Komi merkja báðir hreindýr sín með ákveðnum skurðum á eyru hreindýranna. Þannig 

er hægt að skila hreindýrum til eigenda sinna ef þau verða óvart viðskila við hjörðina 

sína. Þessi aðferð hefur lengi verið notuð meðal Komi fólksins og annarra 

hreindýrahirðingja í norður Rússlandi.  

Fá hreindýr eru drepin yfir sumartímann. Þar sem að það er engin þörf til að 

geyma kjötið á sumrin, þá er eitt hreindýr drepið og það étið áður en kjötið eyðileggst. 

Á sumrin veiða hreindýrahirðingar einnig önnur dýr, t.d. fisk, þar sem að ár og vötn í 

túndrunni eru með margar tegundir fiska sem hreindýrahirðingjar meta mikils. 

Hreindýrahjarðmennska er framkvæmd með skiptingu verkefna milli kynjanna. Eitt 

helsta verkefni kvenna er að útbúa allan fatnað. Hreindýrahirðingjar nota skinnið af 

hreindýrunum til að búa til fatnað en mismunandi er hvaða tilgangi skinnið er notað. 

Komi fólkið notar t.d. skinnið af fótum hreindýranna til að búa til vetrarstígvél en sá 

partur er talinn vera endingargóður og hentar vel á veturna. Oftast er notað ljóst eða 

hvítt skinn til að búa til stígvél kvennanna en dökkt skinn fyrir stígvél karlanna. 

 Á sumrin eru hreindýrahirðingjar með hjarðir sínar í túndrunni þar sem að 

beitilendi eru góð, en einnig er mikilvægt að færa hjarðirnar norðar, þar sem að 
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sníkjudýr geta ekki lifað í kuldanum fyrir norðan, vegna moskítóflugna sem bíta 

hreindýrin og búa til göt á feld hreindýranna. Þar af leiðandi varð feldurinn gagnlaus til 

fatagerðar ef hann var allur út í götum. Í september eða október er byrjað að undirbúa 

dýrin til að færa sig suður á svæðið þar sem Izhma Komi ættbálkurinn hefur vetrarsetu. 

Þegar byrjar að vora (mars eða apríl) færa hirðingjarnir sig aftur norður til 

sumarbeitilandanna en verða þó að stöðva ferð sína í nokkurn tíma vegna þess að 

hreindýrin byrja að bera á vorin. Þegar því er lokið halda sumir hirðingjar áfram ferð 

sinni allt norður að sjó og eyða þar restinni af sumrinu í túndrunni áður en þeir þurfa 

að fara aftur suður um haustið (Bouchard og Gabyshev, 2007).  

 

2.1.3 Fólkið við sjávarsíðuna 

Fyrir um 3000 – 4000 árum hófst aðlögun ákveðinna frumbyggjahópa að 

strandsvæðum í Beringia. Í Alaska og nágrannasvæðum þess í Rússlandi voru 

frumbyggjar byrjaðir að veiða seli í gegnum ís og á opnu hafsvæði. Þó svo að selurinn 

væri viðbótarfæða, þar sem að frumbyggjarnir veiddu einnig hreindýr (e. caribou), 

fugla og fiska, þá einblíndi hagkerfið á hafið og auðlindir þess. Orðtökin „fólkið við 

sjávarsíðuna“ (e. peoples of the sea) og „fólkið við ströndina“ (e. peoples of the coast) 

vísa til lífsstíla á Norðurskautinu áður en utanaðkomandi aðilar (hvíti maðurinn) komu 

til svæðisins. Við strendur austur Rússlands, yfir til stranda Grænlands, leituðu hópar 

fólks til sjávarins til að finna sér lífsviðurværi. Þeir veiddu sér til matar á hafinu eða í 

gegnum ís og reiddu sig á sjávardýr þar sem þeir fengu mat og orkugjafa frá dýrunum, 

en fitan af sjávardýrum var notuð í olíulampa til að kveikja ljós og til að hita upp 

heimili frumbyggjanna. Fyrir nútímann var fitan af sjávardýrunum eini orkugjafinn 

fyrir íbúa Norðurslóða þar sem að ekki mikið af rekavið var til staðar. Frumbyggjarnir 

reiddu sig aðallega á hvali, seli og rostunga auk fisks. Fólkið við sjávarsíðuna þróaði 
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með sér ýmis konar báta til að ferðast á sjó (kayaka og umiaka) auk fjölda verkfæra 

sem notuð voru til að veiða sjávarspendýr (m.a. skutla og ýmis flotholt). 

 Tvö af mest útbreiddu og algengustu spendýrum í höfum Norðurskautsins eru 

hringanórinn (e. ringed seal) og kampselurinn (e. bearded seal), því þarf ekki að 

undrast á því að selveiðar eru mjög mikilvægar fyrir hagkerfi frumbyggja. Selveiðar 

byggjast upp á einni meginreglu: selir eru spendýr sem þurfa að anda að sér lofti til að 

lifa. Á veturna þegar Norðuríshafið er þakið ís, eyða selirnir öllum sínum tíma í 

sjónum, en halda þó nokkrum loftgötum á ísnum til að anda í gegnum. Inúítar notuðu 

hunda til að þefa uppi loftgötin og var einn maður við hvert gat og voru svo notaðir 

skutlar til að drepa selinn þegar hann kom upp um gatið til að anda.  

 Frumbyggjar reiddu sig á seli á veturna þegar hafið var frosið meirihluta ársins. 

Þegar hlýnaði, bráðnaði ísinn á hafinu og því var hægt að veiða hvali. Eins og selir, þá 

þurfa hvalir súrefni til að lifa og því þurfa þeir líka að koma upp á yfirborðið til að 

anda. Með því að veiða einn hval, en hvalirnir sem að frumbyggjarnir veiddu gátu 

orðið allt að 90 tonn, var hægt að að útvega heilu samfélagi mikið af kjöti og fitu í 

lampa. Einn hvalur gat skaffað það mikið af kjöti, að kjötið var nóg fyrir fjórar til 

fimm fjölskyldur til að lifa á í heilt ár. Til þess að kjötið skemmdist ekki, grófu 

frumbyggjar það í jörðina þar sem það hélst frosið og því hægt að borða það allan 

ársins hring. Fólkið við sjávarsíðuna veiddi einnig hreindýr (e. caribou), þó helst 

vegna skinnsins þar sem að skinnið var notað til að búa til fatnað og rúmföt (Bouchard, 

2007). 

2.2 Kenndir Norðurslóðaáfangar við Háskólann á Akureyri 

Tveir Norðurslóðaáfangar eru í boði fyrir nemendur í grunnnámi innan 

félagsvísindadeildarinnar, NOR0173 -  Inngangur að Norðurslóðafræði, sem samsvarar 

BCS100 í námskrá Háskóla Norðurslóða og ÞMN0273 - Þjóðir og menning á 
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Norðurslóðum, sem samsvarar BCS321 í námskrá Háskóla Norðurslóða. Samkvæmt 

námskeiðslýsingu áfangans  Inngangur að Norðurslóðafræði á hann að: 

Kynna fyrir nemendum þverfaglegar rannsóknir á náttúrulegu umhverfi, 

mannvist, lífskjörum og þróun lífsgæða á Norðurslóðum en er á sama tíma 

kynning á samfélögum og menningu Norðurslóða í vistfræðilegu, sögulegu, 

samtímalegu og hnattrænu samhengi. Á meðal viðfangsefna verða lífríki, náttúra, 

auðlindir og loftslagsbreytingar; lýðfræði, búferlaflutningar og aðlögun; þróun 

lífsgæða og lífvænleiki samfélaga; kyngervi og kynjamálefni; heilbrigði og 

velferð; menntun og menning; hagkerfi og atvinnugreinar; stjórnskipan og 

lagskipting; arktísk samvinna og alþjóðasamfélagið; sjálfbær þróun, hnattvæðing 

og loftslagsbreytingar; og frumbyggjamálefni og margvísleg þekkingarkerfi. Í lok 

námskeiðs ættu nemendur að: 

 Hafa öðlast skilning á náttúrulegu umhverfi og auðlindum á arktíska 

svæðinu 

 Hafa öðlast skilning á mikilvægum málefnum lífskjara og þróunar á 

Norðurslóðum 

 Hafa víðtæka þekkingu á félagslegum, menningarlegum og 

efnahagslegum breytingum í norðri 

 Hafa innsýn í áhrif hnattrænna ferla og loftslagsbreytinga á norðurhjara, 

hafa yfirlit um margvísleg lífsskilyrði, reynsluheima og þekkingarkerfi í 

Norðri (Jón Haukur Ingimundarson, 2012). 

 

 Námskeiðslýsing áfangans Þjóðir og menning á Norðurslóðum er sem hér 

segir: 

Námskeiðið er ítarleg kynning á þjóðum og menningu á norðurslóðum út frá 

rannsóknum í félagsvísindum, sagnfræði og almennum mannvísindum með 

sérstakri áherslu á mannfræði. Á meðal viðfangsefna verða atvinnu- og 

framleiðsluhættir á meðal frumbyggja og annarra íbúa norðursins; iðnvæðing, 

auðlindanýting og hagþróun; breytingar og stöðuleiki samfélaga og menningar; 

mannlífsþróun, aðlögunarhæfni og áskoranir örra félagslegra og vistrænna 

breytinga; auðlindastjórnun og málefni stjórn- og lögskipunar; hagræn og 

félagsleg áhrif hnattvæðingar og loftslagsbreytinga; og landkönnun, ímyndir og 

hagsmunaöfl norðursins. Námskeiðið er kennt á ensku og samsvarar og er metið 



12 
 

sem BCS 321 í námskrá Háskóla norðurslóða. Að námskeiði loknu skal nemandi 

hafa:  

 öðlast víðtæka þekkingu á sögu norðurslóða og menningar- og 

tungumálfjölbreytni á svæðinu  

 góða þekkingu á hinum ólíku atvinnu- og framleiðsluháttum sem 

einkenna arktísk svæði og samfélög 

 öðlast skilning á hinum ýmsu ímyndum norðursins, innan frá sem 

utan frá, og skilning á þeim málefnum, vandmálum og sóknarfærum 

sem fólk á norðurslóðum stendur frammi fyrir með tilliti til 

lífvænleika samfélag og mannlífsþróun í samhengi hnattrænna 

breytinga 

 öðlast skilning á ferlum iðnvæðingar og félagslegra breytinga á 

ólíkum svæðum norðursins og tengsl þessara ferla við mismunandi 

auðlindanýtingarhætti og staðbundna menningu (Jón Haukur 

Ingimundarson, 2011). 

 

3. Aðferðafræði 

3.1 Rannóknarsnið – eigindleg viðtalsaðferð 

Notast var við eigindlega aðferð í rannsókninni. Erfitt er að skilgreina eigindlegar 

rannsóknir nákvæmlega því að engin aðferð innan eigindlegra rannsókna er betri en 

önnur. Þrjár samtengdar, almennar aðgerðir skilgreina ferli eigindlegra rannsókna. 

Hægt er að lýsa þessum aðgerðum á marga vegu en algengustu hugtökin eru kenning, 

aðferð og greining. Eigindlegar rannsóknir hafa enga sérstæða kenningu eða 

hugmyndafræði, heldur eru þess konar rannsóknir notaðar í mörgum mismunandi 

hugmyndafræðum. Eigindlegir rannsóknarmenn nota til dæmis táknfræði, frásagnir, 

efnistök, umræður og jafnvel tölfræði í rannsóknum sínum. Eigindlegar rannsóknir 

nýta einnig leiðir, aðferðir og tækni etnógrafíu, fyrirbærafræða og viðtala svo að dæmi 

séu nefnd (Denzin og Lincoln, 1998 ). Notast var við viðtalsaðferð í þessari rannsókn.  

 Í viðtalsaðferð hlustar rannsakandinn á hvað viðmælandinn segir um lífið sitt, 

hlustar á viðmælandann segja frá sínum skoðunum og sjónarmiðum í sínum eigin 
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orðum, kemst að því hvað honum finnst um starf sitt, fjölskyldulíf og þeirra vonir og 

drauma. Eigindlegar viðtalsaðferðir reyna að skilja heiminn frá sjónarhorni 

viðmælandans, reyna að skilja reynslur og raunir fólks, að afhjúpa heim 

viðmælandans, viðhorf hans og forsendur áður en leitað er til vísindalegra skýringa. 

Rannóknarviðtal er sérstakt form samtala, kallað faglegt samtal og er byggt á 

samtölum um daglegt líf. Ef að samtöl væru ekki til, þá væri það nánast ógerningur að 

deila þekkingu á félagslegum vettvangi (Kvale, S., 1996). 

 

3.2 Rannsóknarsnið – rýnihópur 

Viðtalsaðferð í gegnum rýnihóp er hægt að skilgreina sem rannsóknaraðferð sem 

safnar gögnun í gegnum hópsamskipti um efni sem rannsakandinn ákveður. Þetta er 

víðtæk skilgreining sem inniheldur flestar tegundir hópsamskipta. Vegna þess hversu 

sveigjanleg rýnihópaviðtöl (e. focus group interviewing) geta verið, er þessi aðferð 

mjög vinsæl (Morgan, 2001). Þó svo að rýnihópar séu stundum notaðir sem fljótleg 

leið til að fá upplýsingar frá mörgum á sama tíma, þá eru hópsamskiptin einnig notuð 

sem hluti af aðferðinni. Það þýðir að í staðinn fyrir að rannsakandinn spyrji hvern 

einstakling spurninga, þá eru einstaklingar hvattir til að tala við hvorn annan. Þessi 

aðferð er sérstaklega gagnleg til að kanna þekkingu og reynslu einstaklinga og er hægt 

að nota rýnihópa til að skoða ekki einungis hvað einstaklingar hugsa, heldur líka 

hvernig þeir hugsa og af hverju þeir hugsa þannig (Kitzinger, 1995). 

 

3.3 Gagnaöflun, viðtalsrammi og úrvinnsla gagna 

Tekin voru sex eigindleg viðtöl við íslenska nemendur úr félagsvísindadeild (einungis 

úr almennum félagsvísindum, þjóðfélagsfræði, og sálfræði) Háskólans á Akureyri, 

fimm kvenmenn og einn karlmann auk tveggja viðtala við skiptinema. Ákveðið var að 
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taka viðtal við einungis einn íslenskan karlmann til að endurspegla kynjaskiptingu 

félagsvísindadeildarinnar. Notað var markvisst úrtak við val á nemendum þar sem að 

nauðsynlegt var að fá a.m.k. tvo nemendur sem höfðu tekið Norðurslóðaáfanga og 

voru þeir lykilaðilar. Tveir nemendur á 3. ári höfðu því tekið Norðurslóðaáfanga en 

einn ekki. Síðan voru tveir nemendur á 2. ári og einn nemandi á 1. ári sem ekki höfðu 

tekið Norðurslóðaáfanga. Íslensku nemendurnir voru beðnir um að taka þátt í gegnum 

símtöl og síðan ákveðinn staður og tímasetning. Rannsakandi hafði samband við Rúnar 

Gunnarsson, verkefnastjóra alþjóðamála vegna vals á skiptinemum til að taka viðtal 

við og benti hann á skiptinema sem gott gæti verið að ræða við. Af þeim lista voru 

tveir nemar valdir. Skiptinemarnir voru beðnir um að taka þátt í gegnum tölvupóst og 

síðan ákveðinn staður og tímasetning. Viðtölin við íslensku nemana voru öll tekin 

þann 15. nóvember, 2011 í Háskólanum á Akureyri. Viðtölin við skiptinemana voru 

tekin 21. mars, 2012 og 2. apríl, 2012 í Háskólanum á Akureyri. Viðtölin voru misjöfn 

að lengd og fór eftir því hversu mikið nemendur vissu um frumbyggja á Norðurslóðum 

og málefni þeirra. Það styðsta var rúmar sjö mínútur en það lengsta tæpar 33 mínútur. 

Meðallengd allra átta viðtalanna var tæplega 16 mínútur. Hvert viðtal var tekið upp á 

diktafón og svo skráð niður á rafrænt form. Notast var við hálfskipulagðan 

viðtalsramma í viðtölunum. Spurningarnar voru eftirfarandi;  

1. Telur þú þig vera hluta af Norðurslóðunum/Lítur þú á þig sem Norðurslóðabúa? 

2. Telur þú Ísland vera hluta af Norðurslóðunum? (Samsömun) 

3. Hverjar eru hugmyndir/forhugmyndir þínar um frumbyggja á Norðurslóðum?  

4. Hvaða frumbyggjahópa á Norðurslóðum þekkir þú? (Reyna að fá einhvern nöfn á 

hópum) 

5. Hvað veistu um hreindýrahirð og hreindýrahirðingja? Hvað finnst þér um þess konar 

lífsviðurværi?  
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6. Hvað veistu um inúíta/eskimóa og hvað finnst þér um lífsviðurværi þeirra? 

7. Þekkirðu einhverja aðra atvinnuhætti frumbyggja? Hvað finnst þér um þá?  

8. Hvernig hafa selveiðar áhrif á samfélagið félagslega og efnahagslega?  Hvað finnst 

þér um bann á selvörum og vöruskiptum?  

9. Hverjar eru skoðanir þínar á náttúruverndarsamtökum sem vilja banna hvalveiðar?  

10. Hverjar heldurðu að yrðu afleiðingarnar fyrir frumbyggja ef að hvalveiðar þeirra 

yrðu bannaðar? 

11. Þekkir þú einhver tiltekin málefni sem varða Norðurslóðirnar og íbúa þess? (Ef já, 

hvaðan fékkstu þær upplýsingar?)  

12. Finnst þér að frumbyggjar á Norðuslóðum séu eftirá hvað varðar mannlega þróun 

og vellíðan? Hvað með menntun? 

13. Hvers konar vandamál tengir þú við frumbyggja á Norðurslóðum? (þeirra vesen, 

og það sem þau lenda í) 

14. Hvað finnst þér að frumbyggjar ættu að gera varðandi sínar hefðir? Ættu þeir að 

halda í sínar hefðbundnu menningarlegu hefðir eða færa sig nær nútímavæðingu? Eða 

blanda af báðu? Hvað eru (eða hvað heldur þú) frumbyggjahópar að gera? (vita 

viðmælendur af þeirri fjölbreytni á milli frumbyggjahópa eða halda þeir að hóparnir 

séu allir nútímavæddir eða allir frumstæðir?) 

15. Finnst þér einhverjir þættir í menningu þeirra jákvæðari heldur en í vestrænni 

menningu? En neikvæðari? 

16. Hvaða áhrif telurðu að loftslagsbreytingar hafi haft á Norðurslóðirnar og íbúa þess? 

(siglingar, hafís, dýralíf o.s.frv.) 

17. Hvað telur þú að Norðurskautsráðið geri?  Hvað telurðu að Sameinuðu þjóðirnar 

og aðrir aðilar (lönd, þróunarsamvinna, hvað er Ísland að gera?) séu að gera fyrir 

Norðurslóðirnar og íbúa þess? 
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 Rannsakandi og höfundur þessarar skýrslu tók öll viðtölin. Rannsakandi er 

bundinn trúnaði við viðmælendur sína og því verða engin nöfn né aldur tekin fram. 

Allir viðmælendur fá dulnefni og verður öllum gögnum sem hafa safnast við gerð 

þessarar rannsóknar eytt þegar B.A. ritgerðarskrifum er lokið. Dulnefni nemenda eru 

sem hér segir: Fjóla er á 3. ári og hefur tekið Norðurslóðaáfanga. Bára er einnig á 3. ári 

og hefur tekið Norðurslóðaáfanga. Stefán er á 3. ári og hefur ekki tekið 

Norðurslóðaáfanga. Rúna er á 2. ári og hefur ekki tekið Norðurslóðaáfanga en var þó í 

mannfræðiáfanga. Björk er á 2. ári og hefur ekki tekið áfanga. Arna er á 1. ári og hefur 

ekki tekið áfanga. Elaine og Dylan eru skiptinemar og hafa ekki tekið 

Norðurslóðaáfanga. Meiri upplýsingar um skiptinemana munu ekki koma fram til að 

vernda friðhelgi þeirra. Sleppt var spurningunum „Telur þú þig vera hluta af 

Norðurslóðunun/Lítur þú á þig sem Norðurslóðabúa?“ og „Telur þú Ísland vera hluta 

af Norðurslóðunum?“ í viðtölunum við skiptinemana. 

 

4. Niðurstöður og umræður 

4.1 Einstaklingsviðtölin 

Mikill munur var á vitneskju viðmælandanna og vissu þá, eins og við var að búast, þeir 

viðmælendur sem tekið höfðu Norðurslóðaáfanga mest. Allir viðmælendur voru 

jákvæðir í garð frumbyggja á Norðurslóðum og voru viðhorf þeirra svipuð, nánast 

engin neikvæð viðhorf, nema þá einungis til að segja frá staðreyndum eða því sem að 

viðmælendur höfðu lært í tímum.  

Þrír viðmælendur töldu sig og Ísland vera hluta af Norðurslóðunum og þrír 

töldu sig ekki vera hluta af þeim. Fjóla leit ekki á sig sem Norðurslóðabúa og fannst að 

Íslendingar væru orðnir þróaðri og pínulítið yfir frumbyggjana hafnir. Þó fannst henni 

að Ísland væri hluti af Norðurslóðum. Björk fannst hún ekki vera Norðurslóðabúi en 
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taldi þó Ísland vera hluta af Norðurslóðunum. Arna var ekki alveg viss hvað henni 

fannst því hún hafði aldrei hugsað um það en sagði þó á endanum að Ísland væri 

líklegast hluti af Norðurslóðunum, þó gat hún ekki svarað hvort að hún sjálf 

samsamaði sig með Norðurslóðabúum. 

Þeir viðmælendur sem ekki höfðu tekið Norðurslóðaáfanga höfðu tiltölulega 

litlar hugmyndir um frumbyggja. Stefán sá fyrir sér týpískan Grænlending sem að 

veiddi sér til matar og gat nefnt tvo frumbyggjahópa, Inúíta og Sama. Rúna nefndi 

nokkra lifnaðarhætti þeirra, að sumir þeirra búa í snjóhúsum, þeir noti selaskinn til að 

halda á sér hita og að fæðan sé frekar einhæf. Björk og Arna gátu ekki talað um neitt 

þrátt fyrir þrýsting frá rannskanda (rannsakandi lagði áherslu á að ekki væri til neitt rétt 

svar og viðmælendur mættu segja allt sem þeim dytti í hug), nema þá frá Örnu sem gat 

nefnt Inúíta og sagðist sjá fyrir sér eymd og kulda. Fjóla virtist dást dálítið af hörku 

fólksins og þá lífsánægju sem það hefur og nefndi Inúíta þegar spurt var hvort að hún 

þekkti einhverja frumbyggjahópa. Dylan gat einnig nefnt Inúíta auk Chuckchi 

ættbálksins og vissi af frumbyggjum í Noregi en mundi ekki nafnið á þeim. Dylan 

fannst jákvætt að ennþá væri til fólk sem lifði eins og frumbyggjarnir gera. Bára talaði 

síðan nánast einungis um Grænland og Inúíta, að það væri há sjálfsmorðstíðni í 

Grænlandi og að áfengisdrykkja væri vandamál þar og í Rússlandi en kenndi þó 

Vesturlöndunum um þess konar vandamál þar sem að Vesturlöndin reyna að hafa áhrif 

á frumbyggjana og þröngva sinni menningu upp á þessi samfélög. Bára sagði 

samfélögin væru frekar karlmiðuð og nefndi einnig aðeins safnara, veiðimenn og 

hirðingja, hún vissi að frumbyggjar væru í Rússlandi og hafði hún langflestar 

forhugmyndir um frumbyggja af öllum viðmælendunum. Einnig gat Bára nefnt 

Samana og að þeir væru meðal annars í Lapplandi og Svíþjóð. Elaine talaði um 

Samana í Finnlandi, að þeir byggju þar nyrst og að þeir hefðu ekki sama félagskerfi og 
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aðrir í Finnlandi hafa. Hún hélt að hnattvæðingin væri ekki að ná til 

Norðurskautssvæðisins á sama hátt og annars staðar, hún væri ekki eins sterk. Hún 

sagði einnig að hjá Sömunum væru öðruvísi fyrirtæki heldur en annars staðar í 

Finnlandi og að þeir ynnu meira með hreindýr. Að lokum nefndu Stefán og Bára líka 

að frumbyggjar litu öðruvísi út heldur en við. 

Þegar spurt var sérstaklega um hreindýrahjarðmennsku og hreindýrahirðingja 

gátu fáir viðmælendur sagt nokkuð nema Fjóla og Bára, þær töluðu um líf 

hreindýrahirðingja, ferðir þeirra, hversu hreyfanlegir þeir eru og mikilvægi 

hreindýranna. Bára sagði einnig að mennirnir sæju um dýrin og konurnar væru heima, 

en þó væri ekki ójafnrétti, heldur skýr verkaskipting. Hún nefndi einnig að 

hreindýrahirðingjar í Lapplandi byggju í húsum eins og aðrir. Stefán vissi þó einnig að 

þeir væru meðal annars í Rússlandi og Síberíu en gat ekki sagt neitt um hreindýrahirð 

eða hvernig hreindýrahirðingjar lifa. Hann sagði þó að þegar hann hugsaði um 

hreindýrahjarðmennsku fannst honum eins og hann væri kominn nokkur hundruð ár 

aftur í tímann. Elaine vissi einnig nokkuð, hún sagði að fyrir hreindýrahirðingja þá 

væru hreindýrin þeirra aðal tekjulind. Hún talaði um að sum hreindýrin fengju að vera 

frjáls, en þau væru eyrnamerkt til að þekkja hver væri eigandinn, síðan væru 

hreindýrin smöluð saman á vorin. Hún sagði að það væri mikið af hreindýrum og þau 

skaffa kjöt og hár. Einnig nefndi Elaine að hreindýrin gætu skapað hættu þegar þau 

fengu að vera frjáls ferða sinna vegna þess að þau valda fjölda bílslysa í Finnlandi. 

Rúna, Fjóla, Bára og Stefán voru öll jákvæð gagnvart lífsviðurværum 

hreindýrahirðingja og vissu þau fjögur út á hvað hreindýrahjarðmennska gengur en 

Arna, Björk og Dylan gátu ekki sagt hvað þeim fannst þar sem að þau vissu ekkert um 

hreindýrahjarðmennsku. 
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Þegar spurt var sérstaklega um Inúíta vissu Rúna, Fjóla og Stefán að þeir lifðu 

mikið á afurðum úr sjónum, væru mikið á ísnum, að nánast allur selurinn er notaður, 

skinnið til að halda á sér hita, fitan til að fá ljós. Fjóla nefndi trú þeirra, andatrúna og 

virðinguna fyrir náttúrunni. Aftur virtist Fjóla dást af frumbyggjunum og vissi nokkuð 

mikið um Inúítana. Bára talaði mikið um Inúíta í Grænlandi og vandamál þeirra. Björk 

sagði eftir þrýsting frá rannsakanda (þrýstingurinn fól í sér að nefna nokkur lönd þar 

sem Inúítar búa og þegar rannsakandi nefndi Grænland kveikti Björk á perunni) að 

Inúítar veiddu fisk og væru með sleðahunda og Arna gat sagt að Inúítar væru á 

Grænlandi, þeir væru í þykkum fötum, veiddu í gegnum vök á ís og lifðu örugglega 

við erfiðar aðstæður. Dylan sagði að Inúítar lifðu á fiskveiðum, það væri kalt hjá þeim 

og að þeir lifðu við erfiðar aðstæður. Hann nefndi að þeir byggju í Norður-Kanada, en 

fór síðan með rangt mál þegar hann sagði að Chuckchi fólkið og Samar væru Inúítar. 

Elaine talaði um vandkvæði þeirra á nútímalegri hátt og frá heldur vestrænum 

viðmiðum, en hún hélt að Inúítar væru ekki með ókeypis heilsugæslu eða menntun. 

Hún sagði að það væru engir grunnskólar eða háskólar á þeirra svæði og að það væri 

erfitt fyrir þá að fá góða menntun. Bára nefndi aftur að það væri há sjálfsmorðstíðni hjá 

Inúítum, sérstaklega í Grænlandi. Hún vissi að það væri mikið félagslegt vandamál hjá 

þeim og taldi að ástæðan fyrir því væri vegna hversu hratt samfélagið þeirra hafði 

breyst. 

Rúna, Fjóla og Bára gátu allar nefnt einhverja atvinnuhætti frumbyggja og 

nefndu þá safnara og veiðimenn, garðyrkju og voru þær allar jákvæðar í garð 

lífsviðurværa frumbyggja, Arna nefndi einnig veiðar en Björk og Stefán gátu ekki 

nefnt neina atvinnuhætti. Rúna taldi að þessir atvinnuhættir hlytu að vera mjög 

eðlilegir í því umhverfi sem frumbyggjarnir eru í. Hún taldi að það fólk sem nýtir sér 

þessi úrræði sé að nota það sem umhverfið býður upp á og hafi kannski ekki mörg 
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önnur úrræði. Báru fannst atvinnuhættir safnara og veiðimanna vera sniðugir, hún 

sagði að þeir hjálpast mikið að í vinnu og að vinnan sé árstíðaskipt. Hún nefndi 

selaveiðar sem dæmi þar sem menn safnast saman á klakanum og allir hjálpast að við 

að veiða selina og vakta öndunarholur þeirra. Elaine nefndi að sumir frumbyggjar búa 

til fötin sín sjálf, t.d. með því að prjóna. Dylan nefndi fiskveiðar, 

hreindýrahjarðmennsku meðal Chuckchi fólksins og að Samarnir væru orðnir nokkuð 

nútímavæddir.  

Allir viðmælendurnir voru á móti banni á selveiðum nema Arna, Elaine og 

Dylan sem voru fylgjandi banni. Dylan fannst bannið vera gott, nema fyrir frumbyggja 

vegna þess að það heftir lífstíl þeirra. Sumir vildu þó láta draga úr selveiðunum en ekki 

banna þær algjörlega. Skiptinemarnir voru hlynntir banni, Elaine hafði áhyggjur af því 

að ákveðin selategund myndi deyja út ef haldið yrði áfram að veiða hana. Þegar spurt 

var hvernig selveiðar hafa áhrif á samfélag frumbyggja félagslega og efnahagslega 

nefnir Rúna: „... ég meina þetta hlýtur að þjappa hópinn saman yfir vetratímann þegar 

maður kannski veiðir ekki sel einn eða ég ímynda mér það“. Einnig hélt hún að 

selvörur væru það sem að frumbyggjar hefðu mest af til að skipta á og sagði að ef að 

þeim yrði bannað að selja selvörur þá hefðu þeir ekki margt annað í staðinn. Arna 

nefndi einnig að þeir geti selt skinnið og éta kjötið og taldi selveiðar vera mjög 

mikilvægar fyrir frumbyggja. Fjóla hélt að selveiðar hlytu að hafa gríðarleg áhrif á 

samfélag þeirra. Hún sagði að frumbyggjar nýta selinn allan og að selveiðar hlytu að 

skapa atvinnu hvort sem að hún væri launuð eða ekki auk þess að þetta væri næring og 

velti því fyrir sér hvað þeir ættu að gera í staðinn fyrir selveiðar. Björk sagði að þetta 

væri þeirra menning og hlyti að vera ein af aðaltekjulindum þeirra og að selurinn sæi 

fyrir þeim klæðnaði. Dylan nefndi einnig að frumbyggjar búa til fatnað úr skinni 

selsins og að hann væri mikilvægur fyrir þá. 
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 Allir viðmælendur voru einnig á móti banni á hvalveiðum nema tveir, Arna 

vildi banna hvalveiðar en hún hafði aldrei hugsað út í afleiðingarnar fyrir 

frumbyggjana og taldi að bann á hvalveiðum yrðu slæmar fyrir þá, Rúna vissi ekki 

hvað henni fannst en velti þó fyrir sér að erfitt gæti orðið fyrir frumbyggjana að fá kjöt 

og prótein ef að hvalveiðar yrðu bannaðar. Björk sagði að það yrði minni fjölbreytni í 

fæðu þeirra og að fæðumöguleikar þeirra yrðu færri. Fjóla bar hvalveiðar saman við 

fiskveiðar Íslendinga og velti því fyrir sér hvað yrði um Ísland ef að fiskveiðar yrðu 

bannaðar. Henni fannst hvalveiðar frumbyggja vera svipaðar og fiskveiðar Íslendinga 

og sagði að afleiðingarnar yrðu eins. Elaine sagði að ef að hvalir væru ekki veiddir 

myndi fiskurinn minnka, því væri betra að veiða hvali heldur en að láta fiskinn hverfa. 

Hún sagði einnig að ef að hvalveiðar yrðu bannaðar myndu fæðumöguleikar þeirra 

minnka og myndu þeir jafnvel þurfa að flytja í stærri bæi eða borgir og þar af leiðandi 

ekki geta lifað sínum lífsstíl. Þegar spurt var um skoðanir viðmælendanna á 

náttúruverndarsamtökum sem vilja banna hvalveiðar voru flestir andvígir þeim nema 

Arna en hún var þó ekki hlynnt öfgasamtökum sem skemma skip. Fjóla velti því fyrir 

sér ef að sel- og hvalveiðar yrðu bannaðar, hvað yrði næst: „... kannski verður næst 

þorskur, kannski verður það næst síldin, kannski verður það næst loðnan..“. Bára og 

Björk nefndu þetta einnig. Björk velti því fyrir sér á hverju frumbyggjar ættu að lifa ef 

að hval- og selveiði yrði bönnuð og Stefán sagði að þeir hlytu að skaðast eitthvað ef að 

hvalveiðar yrðu bannaðar þar sem að þeir gætu ekki veitt jafn mikið og myndu hafa 

minni fæðumöguleika. Fjóla sagði þó að hvalveiðar væru mikilvægari fyrir aðrar þjóðir 

heldur en t.d. Ísland og sagði að þó svo að hvalveiðar yrðu leyfðar á Norðurslóðunum 

ættu þær ekki endilega að vera leyfðar á Íslandi. Dylan tók í svipaðan streng og Fjóla, 

hann sagði að það yrði að horfa á hvalveiðar frá tveimur hliðum, frá hlið iðnríkjanna 

og frá hlið frumbyggja. Hann sagði að bann við hvalveiðum myndi hefta lífstíl 
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frumbyggja mikið en ekki iðnvæddu ríkjanna, þannig að hann var fylgjandi banninu 

hvað varðar iðnvæddu ríkin en ekki fyrir frumbyggjana. Dylan sagði að það ætti að 

gefa frumbyggjunum kvóta til að koma í veg fyrir ofveiði. 

Fjóla nefndi umræðuna um siglingaleiðirnar á Norðurskautssvæðinu þegar 

viðmælendurnir voru spurðir hvort að þeir þekktu einhver tiltekin málefni sem varða 

íbúa Norðurslóðanna. Hún sagði að Evrópusambandið (ESB) væri að teygja anga sína 

inn á Norðurslóðirnar og þrengja að íbúum þess. Hins vegar vilja þeir sem hafa aðild 

að hafsvæðinu, og þá siglingarleiðunum, ekki fá alþjóðasamfélagið þar inn. Fjólu 

fannst að verið væri að þrengja að frumbyggjum með ýmis tilskipunum varðandi 

auðlindir og auðlindanýtingu og nefndi að það væri fullt af auðlindum á 

Norðurslóðunum eins og olía og alls kyns námur. Bára sagði að það ætti að fara að 

vinna að því að bæta velferðarkerfið hjá frumbyggjum á Norðurslóðum. Stefán nefndi 

hlýnun jarðar, að hitastig jarðarinnar fari hækkandi og það hefði áhrif á líf frumbyggja. 

Þegar spurt var hvort að viðmælendum fyndist frumbyggjar vera eftir á hvað 

varðar mannlega þróun og vellíðan fengust mismunandi svör. Rúnu fannst það fara 

eftir því um hvað væri verið að ræða. Henni fannst bæði að frumbyggjar væru eftir á í 

sumum tilvikum en að Vesturlandabúar mættu alveg fara aftur tilbaka hvað varðar 

félagsleg og andleg gæði. Hún sagði til dæmis: „... það er rosalega auðvelt að segja 

bara já, klárlega vanþróuð og viðskiptaheft og allt þetta sko en ég held að mörgu leyti 

að þá er hægt að fara með hökuna í báðar áttir“. Rúnu fannst líka erfitt að segja hver 

væri eftir á og hver ekki og fannst þetta snúast meira um mismunandi úrræði og 

forgangsröðun. Fjólu fannst þeir vera á eftir Vesturlandaþjóðum en ekki ef að miðaður 

væri einn ættbálkur við einhvern annan. Björk, Báru og Elaine fannst þeir vera eftir á, 

Björk sagði að þeir væru bara með veiðar en vestrænar þjóðir væru ekki einungis að 

veiða og taldi þá því vera eftir á. Elaine sagði að það væru miklu erfiðari lífsskilyrði á 
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svæðum frumbyggja heldur en í borgum. Bára taldi að velferðarkerfið og menntakerfið 

hjá þeim væri ekki mjög þróað. Arna hélt að þeir væru eftir á en vissi það ekki og vill 

fræðast meira um frumbyggjana. Stefán sagði: „... ég tel að þeir séu ekkert eftirá 

kannski í hugsun ... það er náttúrulega bara mjög erfitt að búa þarna ... en ekkert eftirá 

þannig hinum Vesturlandabúum segi ég“. Hann sagði þó að þegar hann sæi myndskeið 

af frumbyggjum fyndist honum hann vera kominn nokkur hundruð ár aftur í tímann. 

Hvað varðar menntun þá sagði Fjóla að það væri minni menntun hjá frumbyggjum og 

að menntun auki framþróun en hún geti líka orðið til þess að við töpum uppruna okkar. 

Henni fannst vanta hinn gullna meðalveg. Rúna talaði um mismunandi menntun. Hún 

talaði um að þó svo að á Vesturlöndum væri mun breiðari þekking og að krakkar væru 

farnir að læra tungumál án þess að hafa nokkurn tímann farið til útlanda, þá væru 

krakkar á Norðurslóðum með mun meiri skilning á náttúrunni og umhverfinu og 

myndu örugglega bjarga sér mun betur heldur en börn frá Vesturlöndum. Björk taldi þá 

vera eftir á hvað varðar menntun og nefndi að það væru engir háttvirtir háskólar innan 

samfélaga frumbyggja. Stefán sagði að hann hafi heyrt að Grænlendingar væru ekki 

menntaðasta fólk í heimi en sagði að það væri örugglega erfitt að ná sér í menntun, þar 

sem að oft þarf að taka þátt í veiðum, því geta ekki allir menntað sig eins mikið og þeir 

vilja. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða vandamál þeir tengdu við frumbyggjana 

nefndu Rúna og Fjóla fæðuöflun og vandamál sem tengjast því. Fjóla talaði um 

hjartasjúkdóma vegna fæðisins auk hættunnar sem fylgir því að vera í náttúrunni. Fjóla 

nefndi einnig um hættur vegna vestræns yfirráðs og var þá að tala um þá hættu við því 

að tapa uppruna sínum og grundvallargildum. Rúna nefndi slæmt veðurfar og slæm 

vertíð gæti skapað árekstra ef það yrði skortur á fæðu. Arna og Bára nefndu drykkju 

hjá Grænlendingum  og nefndi Bára aftur að sjálfsmorðstíðni væri há hjá 
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Grænlendingum miðað við önnur lönd en sagði einnig að misnotkun á börnum væri 

líka mikið vandamál þar og þunglyndi. Dylan talaði um vandamál vegna bráðnun 

jökla, þá mun meira landsvæði verða til og auðlindir eins og olía og hættan gæti legið í 

því að stór fyrirtæki eða lönd gætu yfirtekið land eða svæði frumbyggjanna.  

Rúna, Arna, Bára og Stefán sögðu öll að frumbyggjar ættu að halda í sínar 

hefðir. Fjóla sagði að menning þeirra væri stórbrotin en það væri þó frábært ef að hægt 

væri að tvinna saman hefðir frumbyggjanna og nútímavæðingu (með nútímavæðingu 

er átt við að færa sig frá hefðbundnu samfélagi byggt á landbúnaði eða veiðum og 

söfnun í átt að þéttbýlu iðnaðarsamfélagi). Hún sagði að það yrði mjög sorglegt ef að 

menning þeirra myndi tapast hvort sem væri verið að tala um handverk eða 

lifnaðarhætti. Bára sagði að fjölbreytileiki væri bestur og fannst að það væri kjánalegt 

ef að allir yrðu eins. Því fannst henni að á meðan frumbyggjar væru ekki að skaða 

aðra, menga jörðina eða annað slíkt ættu þau að fá að vera eins og þau eru. Dylan sagði 

að ef þeir færast nær nútímavæðingu munu ekki vera til neinir frumbyggjar í 

framtíðinni. Björk fannst að frumbyggjar ættu að færa sig nær nútímavæðingu. Hún 

taldi að ef að hval- og selveiðar yrðu bannaðar, þyrftu þeir að færast nær 

nútímavæðingu til að halda lífi. Hún sagði: „Ég meina við fórum áfram þá hljóta allir 

aðrir og þeir að fara áfram“. Elaine fannst að þeir ættu að blanda þessu saman. Hún 

sagði að frumbyggjar gætu alveg haldið í sínar hefðir þó svo að þeir myndu flytja í 

borgir, eins og t.d. trú. Hvað varðar þá þróun sem er raunverulega að gerast meðal 

frumbyggjanna, gerðu Fjóla, Rúna og Dylan sér grein fyrir að það sé mismunandi eftir 

svæðum. Sumir séu að færast nær nútímavæðingu eða eru orðnir nútímavæddir, aðrir 

ekki. Fjóla sagði að það færi eftir samfélögum og aldri fólks og taldi að það væri 

örugglega jafn misjafnt og þau væru mörg. Hún hélt þó að frumbyggjar væru ekkert 

öðruvísi en við og væru án efa forvitnir og einhverjir hlytu að sækja í þetta óþekkta. 
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Stefán og Björk sögðu að frumbyggjar væru kannski að reyna að halda í sínar hefðir, 

en sæju síðan að nauðsynlegt væri að færast nær nútímanum eða að þrýst sé á þau til 

að færa sig nær nútímanum. Bára hélt að þau væru að nútímavæða sig en Elaine hélt að 

frumbyggjar væru að reyna að halda í sínar hefðir og hélt hún að þau væru ánægð eins 

og er. 

Allir viðmælendur nema þrír fannst eitthvað jákvæðara í menningu frumbyggja 

heldur en í Vestrænni menningu og var þá helst nefnt jafnræði og virðing fyrir 

náttúrunni. Bára hélt að það þau hefðu jöfn réttindi og hélt að það væri ekkert 

stéttarkerfi hjá þeim. Hún gerði sér þó grein fyrir því að samfélögin eru mismunandi. 

Aðeins tveir viðmælendur gátu fundið neikvæða hlið á menningu þeirra miðað við 

Vestræna menningu, Bára nefndi drykkju og háa sjálfsmorðstíðni og var þá verið að 

tala um menningu Grænlendinga og Elaine sagði að það væri slæmt að frumbyggjar 

kynnu ekki ríkjandi tungumál landsins sem þau búa í. 

Allir viðmælendur gerðu sér grein fyrir slæmum afleiðingum loftslagsbreytinga 

og hlýnun jarðar. Fjóla, Rúna, Bára og Elaine nefndu að fæðuöflun yrði erfiðari með 

bráðnun jökla og ís en Fjóla fór síðan með rangt mál og sagði að hafís myndi aukast 

með bráðnun jökla. Fjóla taldi að loftslagsbreytingarnar myndu hafa meiri áhrif á karla 

heldur en konur á Norðurslóðum vegna þess að karlar væru að veiða og þyrftu þá að 

fara lengri leiðir til að sækja bráðina. Bára talaði einnig um ávinninga Íslendinga með 

loftslagsbreytingunum þar sem að þeir fá kannski fleiri tækifæri í matiðnaði. Björk og 

Arna nefndu að allt væri að bráðna og myndi því hafa áhrif á atvinnulíf þeirra. Stefán 

taldi að loftslagsbreytingar myndu hafa áhrif á veiðar þeirra á einn eða annan hátt. 

Dylan nefndi að bráðnum jökla og ís gæti haft jákvæð áhrif á sum lönd, eins og 

Grænland, því þar væri hægt að búa á stærra landsvæði en einnig neikvæð áhrif þar 

sem að stór iðnaðarfyrirtæki gætu yfirtekið auðlindir Norðurslóðanna.  
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Þegar spurt var hvort að viðmælendur vissu hvað Norðurskautsráðið gerði var 

fátt um svör. Flestir giskuðu á að það væri að vernda menningu frumbyggja og vinna 

að málefnum þeirra, en aðrir höfðu ekki hugmynd. Stefán og Elaine höfðu heldur 

aldrei heyrt um Norðurskautsráðið. Þegar umræðurnar snerust að Sameinuðu 

þjóðunum og Íslandi fékkst ekki mikið meira upp úr krafsinu. Rúna vissi ekki hvað 

væri verið að gera, en aðrir viðmælendur virtust gera sér grein fyrir því að Sameinuðu 

þjóðirnar væru ekki mikið að skipta sér af frumbyggjum á Norðurslóðum, sem er 

nánast rétt, nema þá að Sameinuðu þjóðirnar eru að reyna að gera málefni þeirra 

sýnilegri, sérstaklega þá vandamál þeirra sem tengjast loftslagsbreytingum. Fjóla 

nefndi einnig að Sameinuðu þjóðirnar standi fyrir jafnrétti, mannréttindum og friði og 

hélt að þær væru því að verja mannréttindi þeirra sem búa á Norðurslóðum. Arna 

nefndi að hún teldi að Íslandi væri í einhverri rannsóknarvinnu. 

 

4.2 Rýnihópurinn 

Ákveðið var að hafa rýnihóp til að fá aukna sýn á niðurstöðum þar sem að hægt er að 

fá skýrari niðurstöður í gegnum umræður innan hóps. Í hópum er oftast einhver 

málglaðari heldur en aðrir og gæti sá einstaklingur ýtt undir þátttöku hinna og þ.a.l. 

skapast meiri umræður. Haft var samband við fjóra aðila í gegnum tölvupóst sem búið 

var að taka einstaklingsviðtöl við vegna þessarar rannsóknar og þeir beðnir um að taka 

þátt í rýnihóp. Þrír svöruðu játandi en einn hafði ekki tíma til þess og því var ákveðið 

að hafa þátttakendur aðeins þrjá. Rannsakandi taldi að þrír þátttakendur væri 

fullnægjandi fjöldi vegna þess að einstaklingsviðtölin við íslenska nema voru aðeins 

sex. Rannsakandi ákvað að hafa samband við þá aðila sem vissu mest um 

Norðurslóðirnar af þeim sex íslensku þátttakendum. Haft var samband við Báru, Fjólu, 

Stefán og Rúnu og var það Rúna sem komst ekki. Hinir þrír mættu stundvíslega kl. 
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15:00 í skólastofu í Háskólanum á Akureyri þann 18. apríl 2012. Viðmælendurnir voru 

boðnir velkomnir og þeim boðið kaffi og vatn. Byrjað var á því að útskýra tilgang 

rýnihópsins auk þess að segja viðmælendunum að nöfnum þeirra yrði breytt í 

ritgerðinni og að engar persónuupplýsingar myndu koma fram fyrir utan kyn þeirra og 

á hvaða ári þau væru í háskólanum. Síðan var spurt hvort að það væri í lagi að taka upp 

fundinn og voru allir viðmælendur samþykkir því. 

 Þá var komið að fyrstu spurningu. Ákveðið var að hafa spurningarnar nánast 

þær sömu og í einstaklingsviðtölunum til að sjá hvernig umræður myndu skapast og 

hvort að svörin yrðu öðruvísi heldur en í einstaklingsviðtölunum. Því var spurt hvort 

að þau litu á sig sem Norðurslóðabúa. Bára sagði strax já, en Fjóla og Stefán voru 

eitthvað efins. Stefán sagði: „Bæði og ... mér finnst við ekki vera beint í sama hópi og 

t.d. Inúítar eða þeir sem búa alveg lengst norður í Síberíu, en við svona tengjumst þeim 

eitthvað aðeins finnst mér“. Fjóla tók í sama streng, hún sagði að þó svo að landakort 

segi að við tilheyrum þeim, þá fannst henni við ekki vera í sama hópi og frumbyggjar. 

Forhugmyndir viðmælendanna voru svipaðar, frumbyggjar Norðursins byggja líf sitt 

upp á veiðum, ekki hægt að skreppa út í búð alls staðar, lifa með náttúrunni, eins og 

Fjóla segir: „... þeir eru náttúrulega bara í þessari tengingu við náttúru og þeir hafa 

ekkert þessa afþreyingarmöguleika sem við höfum en þeir virðast bara vera mjög sáttir 

og ánægðir með sitt hlutskipti og þeir þurfa kannski ekkert endilega á Makka að halda 

til þess að gleðja sig, eins og ég kannski“. Með Makka á Fjóla við Apple Macintosh 

tölvur (e. Mac). Bára bætti við að frumbyggjarnir hafi val, ef að þeir vilja flytja til 

borga eða stærri bæja þá gera þeir það en margir velji að gera það ekki. Bára og Fjóla 

ræða svo sín á milli að þær telji að líf sem að frumbyggjar lifa í smærri samfélögum sé 

ekki slæmt, heldur á öllum myndum sem þær sæju væri fólkið glatt og ánægt. 

Umræðan snerist þá yfir í hlutskipti frumbyggjanna. Fjóla hélt að þeir hlytu að vera 
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ánægðir með sitt hlutskipti og Bára bætti við að þeir sem eru ekki ánægðir hljóta að 

flytja eitthvað annað og nefndi hún að þetta hlyti að vera frekar áhyggjulaust og 

þægilegt líf. Þá tók Fjóla fram í: „Ég held að þetta sé alls ekki áhyggjulaust líf, þeir 

hafa bara aðrar áhyggjur ... kannski bara áhyggjur hvort þau eigi til að borða“. Stefán 

bætti þá við að hann héldi að það væri örugglega mjög erfitt að búa við þær aðstæður 

sem frumbyggjarnir búa við. Þá bætti Bára við: „... af hverju fara þeir þá ekki og hætta 

því?“ Fjóla sagði þá að við höfum líka áhyggjur hér á landi en áhyggjurnar væru 

öðruvísi. Stefán velti þá því fyrir sér hvort að þetta líferni væri það eina sem að 

frumbyggjarnir þekktu, það eina sem þau hafa lifað við og kannski væri erfitt að skilja 

við það. Fjóla var sammála því. 

 Eftir að hafa rætt stutta stund um frumbyggjana í heild, var komið að því að 

þrengja umræðurnar aðeins niður og spyrja um hreindýrahjarðmennsku og líf Inúíta. 

Bára og Fjóla voru báðar sammála því að hreindýrahjarðmennska væri auðveldara líf 

heldur en safnara og veiðimennska. Þegar spurt var hvort að þau gætu stundað 

hreindýrahjarðmennsku sögðu bæði Stefán og Bára nei en Fjóla sagði að það væri 

örugglega skemmtilegt eitt sumar en bara þá af því að hún vissi að hún gæti farið aftur 

heim í þægindin. Þegar umræðurnar færðust yfir í lífsviðurværi Inúíta byrjaði Bára að 

tala um að það væri há sjálfsmorðstíðni, alkóhólismi og barnaníðinar í Grænlandi. 

Viðmælendurnir höfðu ekkert á móti lifnaðarháttum þeirra þó, Bára sagði að þeir væru 

mjög góðir fyrir frumbyggjana og að þau væru mjög sniðug. Fjóla sagði: 

Ég meina það er brjáluð nýting, það þarf ekkert að vera að biðja þá um að 

endurvinna eða eitthvað sko. Þeir sjá bara alveg um það. Þannig að sko þeir 

eru að nýta það sem að þeir veiða sér til matar algjörlega út í eitt sko og 

þeir telja sig líka vera að skila til náttúrunnar því sem þeir taka. Þó þeir 

veiði sér til matar þá bera þeir náttúrulega miklu meiri virðingu fyrir 

náttúrunni heldur en hinn vestræni heimur ég held að það sé alveg klárt. 
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Stefáni fannst aðdáunarvert hvernig þeir lifa á náttúrunni, hann hafði sjálfur komið til 

Grænlands þar sem að var flott náttúra og fannst mjög gaman að koma þangað en hann 

sagðist ekki vilja lifa eins og Inúítar lifa sjálfur. Fjóla var sammála því, hún vildi ekki 

lifa þess konar lífi heldur.  

 Umræðan barst síðan að selveiðum, vöruskiptum og banni við því. Allir 

viðmælendur voru á móti slíku banni. Fjóla sagði: „Og hvað ef að hann verður 

friðaður? Hvaða áhrif hefur það á náttúruna og menningu og líferni Inúíta ... þetta er 

náttúrulega búið að vera þannig þarna á þessum slóðum í margar aldir og þeir hafa náð 

að halda bara ágætu jafnvægi þarna ... og ég meina okkur finnst ekkert mál að slátra 

heimalningnum og borða hann ég skil þetta ekki sko“. Bára skildi ekki af hverju það 

ætti að banna selveiðar fyrir svo fámennan hóp. Stefán fór að velta fyrir sér ástæðunum 

á bakvið bann, hann velti því fyrir sér hvort að selir væru í útrýmingarhættu. Af því 

sem rannskandi best vissi voru einhverjar tegundir í útrýmingarhættu en vissi ekki 

hverjar eða hversu margar. Rætt var um selategundir á Norðurslóðum og að þeim færi 

fækkandi, en það væri þó ekki einungis veiði að kenna heldur hefðu þar einnig áhrif 

hlýnun jarðar og ísbirnir. Þegar spurt var hvað hægt væri að gera í staðinn fyrir 

selveiðar nefndi Bára að hægt væri að veiða meiri fisk, en þá gripu Fjóla og Stefán 

fram í og töldu að frumbyggjar hefðu ekki það mikið val og að þau gætu ekki 

endalaust verið að borða það sama. Fjóla fór þá að bera saman sel og fisk og velti fyrir 

sér hversu marga fiska þyrfti að veiða til að fæða jafnmarga munna auk þess að roðið á 

fiskinum veiti ekki sama skjól og skinnið á selinum gerir. Rannsakandi spurði þá hvað 

þeim fyndist um að setja kvóta á selaveiðar en Bára svaraði strax: „... það getur enginn 

séð að þeir eru að gera rangt eða ég meina hver á að fylgjast með því? Væri einhver 

maður að fylgjast með því?“ Fjóla svaraði að bragði: „Og dugar það? Hvað dugar það 

langt? Eru Inúítar að drepa sér til gleði? Ég held ekki. Þeir eru að drepa sér til 
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lífsviðurværis ... ég hef enga trú á því að þeir séu að drepa bara svona upp á grínið“. 

Fjóla fór síðan að velta því fyrir sér hvað kvóti þýðir, hvort að einstaklingar fari að 

drepa nágranna sína af því að þá vantar kvóta. Hún nefndi einnig að kvótinn á Íslandi 

hefur raðast á hendur örfárra manna. 

 Samtalið skiptist síðan frá selveiðum yfir í hvalveiðar, bann við þeim og 

náttúruverndarsamtök. Allir viðmælendur voru algerlega á móti slíku banni. Stefán 

fannst sum náttúruverndarsamtök ganga full langt og nefndi þar Sea Shepherd sem 

dæmi um samtök sem skemma skip eða báta hjá veiðimönnum. Fjóla talaði aftur um 

hvað gerist næst ef að hvalveiðar verða bannaðar, hvort að öll veiði verði bönnuð og 

við munum á endanum lifa á fræjum. Hún velti því líka fyrir sér hvað kemur fyrir 

önnur lífríki ef að hvalastofninum er ekki haldið innan ákveðinna marka. Fjóla sagðist 

hins vegar ekki endilega vera á móti náttúru- og dýraverndunarsamtökum heldur gæti 

hún ekki stutt öll þessi boð og bönn. Hún sagði að veröldin sé ekki svört og hvít og að 

allir hljóti að þurfa að lifa í sátt og samlyndi við náttúruna og sjálfan sig. Bára sagðist 

vera á móti hvalveiðum en hvað varðar náttúruverndarsamtök fannst henni gott að hafa 

einhvern til að berjast. Fjóla fór þá að tala um þess konar samtök og hversu mikla 

peninga þessi samtök ættu. Henni fannst eins og þessi samtök gætu haft fólk í vinnu 

hjá sér við það að mótmæla. Henni fannst að það ætti að nota peningana í eitthvað 

annað heldur en „einhverja svona andskotans vitleysu“. 

 Rannsakandi ákvað að færa umræðurnar frá hvala- og selveiðum yfir í 

frumbyggjana og spurði hvort að viðmælendum fyndist frumbyggjar vera eftir á hvað 

varðar þróun og vellíðan. Bára hélt að þeir hlytu að vera eitthvað eftir á þar sem að þeir 

gera allt sjálfir og eru ekki endilega að hlaupa á eftir tækninni. Fjóla spurði þá hvort að 

við værum eitthvað sérstaklega þróuð. Hún sagði að við værum öll að verða eins og 

spurði hvort að það væri þóun að tilheyra þessari hjarðhegðun. Bára var sammála því. 
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Þegar umræðan færðist yfir í ánægju héldu Bára og Fjóla að frumbyggjar væru 

ánægðari heldur en fólk í hinum vestræna heimi. Stefán sagði hins vegar: „Ég held að 

það sé ekkert hægt að fullyrða neitt um það ég held að það sé bara rosalega 

einstaklingsbundið. Þetta er örugglega rosalega erfitt líf ... eða mjög erfitt að lifa við 

þessar aðstæður en jú jú þau eru örugglega hamingjusöm“. Fjóla hélt að þau hefðu 

helst áhyggjur af því að fá ekki að borða á morgun en hún væri að hafa áhyggjur af því 

hvort að hún gæti keypt sér Range Rover eða hvort að hún væri með allt í rétta 

merkinu. Hún velti fyrir sér hvort að maður væri ekki hamingjusamari ef að einu 

áhyggjur manns væru, hvort að maður myndi borða á morgun. Bára sagði þá að þau 

eru fá og ekki ríkti mikill ójöfnuður hjá frumbyggjum þannig að þau hugsa ekki: „... ég 

þarf að fá mér Range Rover af því að þessi er með Range Rover, það er bara svona: já 

allir eins. Þannig að það er kannski líka þess vegna sem þeim líður vel“. Stefán nefndi 

þá að þunglyndi og sjálfsvíg væru mjög algeng í Grænlandi og það benti ekki til þess 

að þau væru sérlega hamingjusöm. Fjóla bætti þá við að það væri líka algengt á 

Íslandi, Ísland væri með hæstu tíðni á notkun geð- og slökunarlyfja, maður yrði að 

velta því líka fyrir sér. Bára sagði þá að þunglyndi meðal Grænlendinga gæti verið 

vegna þess hversu hratt þeira samfélag breyttist. Fjóla sagði þá: „Það er eiginlega bara 

búið að slíta ræturnar ... og það þrífst ekkert ef að ræturnar eru ekki góðar“. Stefán hélt 

að þunglyndi væri frekar algengt meðal íbúa sem búa norðanlega þar sem að sólin 

kemur t.d. ekki upp í átta mánuði. Fjóla var sammála því sem Stefán sagði en velti því 

fyrir sér hvort að þunglyndið hefði nokkuð með lifnaðarhætti þeirra að gera, heldur 

væri frekar vegna myrkurs og náttúrunnar. Bára velti því fyrir sér hvort að minni 

kröfur á einstaklingana í frumbyggjasamfélögum skilaði sér ekki í aukinni vellíðan. Í 

íslensku samfélagi væru kröfur á fólk til að stunda nám og gera hitt og þetta en hjá 

frumbyggjunum væru ekki þessar kröfur og því hlytu þeir að lifa áhyggjulausara lífi 
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heldur en við sem skilar sér með ákveðinni vellíðan. Fjóla sagði að það væri kannski 

minni streita og minna áreiti hjá þeim. 

 Bára hafði talað aðeins um jafnræði meðal frumbyggja og ákvað rannsakandi 

að spyrja meira út í það. Hún hélt að konurnar réðu rosalega miklu þarna, en það færi 

þó svolítið eftir því hvernig frumbyggjasamfélögin væru, hvort að þau væru 

garðyrkjufólk eða veiðimenn. Fjóla hélt að það væri þokkalegt jafnræði í samfélögum 

frumbyggja en að verkaskiptingin væri þó alveg skýr. Konurnar sjá um börnin og 

mennirnar um að veiða. Bára sagði þá: „Höfuð hópsins er líka alltaf karl ... ég hef 

allavega ekki séð að það hafi verið kona sem höfðingi meðal hirðingja og svoleiðis“. 

Stefán hafði svipaðar hugmyndir og Fjóla, að konurnar væru með börnin og karlarnir 

sæju um að veiða og væru meira leiðtogar. Stefán sagði svo: „svo er bara spurning 

hvort að konurnar njóti einhverrar virðingar þarna ... en ég hef það á tilfinningunni að 

karlarnir ráði svolítið miklu“. Fjóla og Bára voru sammála, Fjólu fannst karlmennirnir 

allavega vera meira sýnilegir og virkuðu meira afgerandi. 

 Rannsakandi færði umræðurnar yfir í hefðir frumbyggja og spurði hvað 

viðmælendum fannst að frumbyggjar ættu að gera varðandi sínar hefðir, hvort að þeir 

ættu að halda í sínar menningarlegu hefðir eða færast nær nútímavæðingu. Allir 

viðmælendur voru sammála því að þau ættu að halda í sínar hefðir. Fjóla segir: „... eru 

ekki nógu margir í nútímavæðingu og ætlum við þá bara að tapa allri svona 

verkþekkingu og kunnáttu og allt sem tengir þig við uppruna þinn eða ræturnar, á þetta 

bara að glatast? Eins og hefur gerst svolítið mikið á Íslandi“. Allir viðmælendur töldu 

að þau ættu að vera látin í friði og fannst þeim að utanaðkomandi aðilar væru að skipta 

sér af og yfirtaka samfélögin frekar en að hjálpa þeim. Stefáni fannst þetta vera svipað 

og með frumbyggja í Amazon, þar væri verið að hrófla við þeirra svæðum og Bára 
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bætti við að þar væri verið að rústa öllu þar sem að utanaðkomandi aðilarnir þekki ekki 

til á svæðinu. Fjóla var sammála Báru og sagði:  

Já einmitt og farið á næsta svæði og það yfirtekið og þetta er náttúrulega 

pínulítil villimennska af hvíta manninum og þetta er pínulítið svona eins og 

þetta var á nýlendunum í gamla daga eða sko fyrr á öldum. Þá var bara 

farið inn í þessi lönd og rænt og ruplað þannig að það eimir alveg pínulítið 

af þessu. Þetta hefur einhvern vegin verið svo ríkt í manninum að valta yfir 

allt og alla. Sérstaklega hjá hvíta manninum. 

Bára fór að tala um Samana og að þeir væru orðnir nokkuð nútímavæddir og taldi því 

að þeir hefðu viljað færast nær nútímavæðingu á meðan aðrir hópar kannski vilja það 

ekki. En hún hélt þó að það væru ekki lengur til algerlega einangraðir hópar. Fjóla 

spurði þá hvort að það væri algengt að fólk færi úr sínum samfélögum til að sækja sér 

menntun og kæmi svo tilbaka, hún hélt ekki og sagði því að fólk vilji ekki breyta 

heimahögunum. Fólk vill lifa í vellystingum en vill hafa rætur sínar kyrrar. Þegar 

umræðurnar færðust yfir í það hvað frumbyggjar vilja gera sagði Fjóla að það hlyti að 

skipta máli hversu nálægt samfélagið væri vestrænni menningu. Því nær sem það væri, 

því meiri hætta væri á því að áhrifin teygi sig yfir til þeirra en hún hélt að þeir væru 

sjálfir ekki að sækjast eftir því að nútímavæðast. Stefán sagði að það væri örugglega 

mjög mismunandi, sumir vilja halda í sínar rætur aðrir en ekki. Bára var sammála því: 

„Þeir sem vilja það, þeir gera það örugglega“. Viðmælendurnir voru sammála því að 

hvað frumbyggjar vilja gera varðandi hefðir sínar væri einstaklingsbundið. Fjóla hélt 

að það væri örugglega mjög gott að koma heim í hið gamla góða en það væri líka gott 

að vera í allsnægtum. Hún hélt að frumbyggjarnir vildu ekkert endilega flytja borgina 

heim og breyta þannig heimahögunum. 

 Allir viðmælendur voru sammála því hversu aðdáunarvert það væri hvernig 

frumbyggjarnir lifa á náttúrunni og fannst þeim að vestræn samfélögi mættu taka þá til 

fyrirmyndar. Fjólu fannst að við mættum tileinka okkur meiri virðingu fyrir 
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umhverfinu og náttúrunni og fannst henni það vera alveg magnað í þeirra menningu. 

Þau voru einnig sammála því að frumbyggjar hafa ekki mikið val. Ef að einstaklingur 

vill breytast, sækja sér menntun eða flytja þá er einstaklingur frekar bundinn.  

 Að lokum spurði rannsakandi hópinn um áhrif loftslagsbreytinga á 

Norðurslóðirnar og íbúa þess. Fyrst var rætt um áhrif hlýnunar jarðar og bráðnun jökla 

á fæðuöflun og matarræði. Matarræðið myndi breytast og veiðimennska yrði erfiðari 

að stunda. Fjóla færði síðan umræðuna yfir til auðæfa Norðurslóða, að bráðnun ísins 

og jöklanna geri utanaðkomandi aðilum auðveldara fyrir að komast yfir auðæfi þeirra. 

Stefán velti því einnig fyrir sér hvaða áhrif auknar siglingar munu hafa á svæðið. Bára 

og Fjóla héldu að það yrði slæmt fyrir þá sem búa á Norðurskautssvæðinu, nefndi Bára 

mengun. Umræðunum lauk með því að Fjóla velti því fyrir sér hver ætti réttinn á 

siglingaleiðunum. 

 Í lokin þakkaði rannsakandi viðmælendunum kærlega fyrir að taka sér tíma til 

að taka þátt í rýnihópnum. Rýnihópurinn varði í rúmar 40 mínútur.  

 

5. Samantekt og greining 

Við upphaf þessarar rannsóknar hafði verið ákveðið að skoða einungis þekkingu og 

skoðanir háskólanema á frumbyggjum á Norðurslóðum. Það seinna þróaðist yfir í að 

skoða muninn á milli einstaklinga sem höfðu tekið Norðurslóðaáfanga og þeirra sem 

ekki höfðu tekið þess konar áfanga. Jafnramt bættist við að áhugavert gæti verið að 

taka viðtöl einnig við erlenda skiptinema auk þess að gera rýnihóp. Því voru tekin átta 

viðtöl, tvö við einstaklinga sem höfðu tekið Norðurslóðaáfanga, fjögur við einstaklinga 

sem ekki höfðu tekið þess konar áfanga og tvö við skiptinema sem höfðu heldur ekki 

tekið neinn áfanga tengdan Norðurslóðum. Að auki var gerður rýnihópur sem 
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samanstóð af þeim þremur íslensku nemendum sem höfðu mesta vitneskju um 

frumbyggja á Norðurslóðum. 

 Greinilegt er að þeir nemendur sem höfðu tekið Norðurslóðaáfanga höfðu, eins 

og við var að búast, mun meiri þekkingu á málefnum Norðurslóðanna heldur en þeir 

fjórir sem höfðu ekki tekið áfanga. Hins vegar var sláandi að sjá hversu lítið tveir 

nemendur vissu, þær Björk og Arna, en Rúna hafði verið í mannfræði þegar viðtölin 

voru tekin og Stefán hafði unnið í Grænlandi. Því vissu Rúna og Stefán aðeins meira 

en Björk og Arna. Hvað varðar skiptinemana, virtist ekki vera mikill munur á 

þekkingu þeirra og íslensku viðmælendanna þó að viðhorfin hafi verið nokkuð ólík. 

Íslendingarnir voru t.d. mun hlynntari sel- og hvalveiðum heldur en skiptinemarnir. 

Augljóst er að Norðurslóðaáfangarnir sem kenndir eru við Háskólann á Akureyri eru 

nauðsynlegir og ómissandi til að efla vitundavakningu nemenda á frumbyggjum á 

Norðurslóðum. 
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