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Útdráttur 

Hver er sú samfélagsmynd sem börnin alast upp við – hvaða fyrirmyndir hafa þau og hvernig 

búa þau til sýnar væntingar og vonir? Samfélagsspegill fjölmiðla er oft birtingarmynd 

sértækra afla en ekki sú mynd sem ætti að vera af samfélaginu. Orðræðan mótast ef þeim 

spegli og ýtir undir staðalmyndir sem getur hindrað framgöngu, þróun og þroska þeirra sem í 

samfélaginu búa. Siðferðisvitund og sjálfsmynd hvers einstaklings dregur dám af því. 

Í þessu verkefni er rýnt í ýmsar hliðar samfélagsins og skoðað út frá kenningum hugvísinda.  

Siðferðisvitund er skoðuð útfrá ýmsum kenningum og rannsóknir gerðar á viðhorfum 

unglinga til náms og samfélags. Það er gert með eigindlegum hætti, annars vegar 

vettvangsrannsókn og hins vegar með rýnihópaviðtölum. Einnig er gerð megindleg rannsókn 

á framsetningu frétta í sjónvarpi. Skoðað hverjir vinna fréttirnar og eru á bak við helstu 

fréttamiðla hér á landi.   

Fjölmiðlar eru fjórða valdið og oft kallaðir spegill samfélagsins. Viðhorf þeirra sem þar starfa 

er að þeir uppfylli væntingar og eftirspurn neytenda. En hlutverk fjölmiðla felur í sér mikil 

völd og endurspeglast viðhorf þeirra sem þar halda um stjórnartauma í samfélaginu. Það er 

því mikilvægt að neytendur vakni til vitundar um áhrif fjölmiðlaneyslu.  

 

Með vinsemd og virðingu verður heimurinn betri. 

 

 

Abstract 

How is the society nursing the growth of their children – what kind of rolemodels do they 

follow and how do they create their expectations and hopes? The media often mirrors a 

broken picture influencenced by the people controlling and owning the main media. 

Discoursive meaning are shaped by the media and encourages sterotypes that may hinder 

progress, development and good understanding and growth of the community. Moral values 

and  selfidentity reduces in that duplication. 

This paper examines various aspects of Icelandic society from the view of teaching of the 

Humanities.  

Moral values is examined based on various theories and studies conducted on the attitudes of 

youth in education and their view on society. This is done by qualitative means, with 

fieldwork and by focus group interviews. The presentation of news and general broadcasting 

is mapped by quantitive study, with gender presentation being the main focus. 

With kindness and respect, the world will be a better place.  
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Ég velti því fyrir mér, hvort ég þurfi að segja sjálfinu til  

hvað ég vil 

Ég hlýt að ná þessu að  endingu, gera lífinu skil 

ná lendingu 

Þú þeysist um, allt í kring fljúga orð 

og kostaðar kenningar 

 

Hvað er málið? 

Þetta sem allir eru að spá  

Hvar get ég fundið frið? 

 

*Ef ég gæti hugsana minna*   

 

Þó sumir leggi á, aðrir mæli um 

Verður ekki allt að vonum 

Svo leita ég til þín, á milli þín og mín 

liggja þessi ósögðu orð 

 

Ég reyni að skilja hvað hér á sér stað, 

hef aldrei fengið botn í þetta óskrifaða blað 

Hef samt alltaf skilið þig, þótt ekkert hafi orðið 

okkar farið á milli 

Það er svo margt sem gengur á 

Öll þessi orð komin á útsölu 

Ég opnaði blaðið og mér brá 

Höfundar: Magnús Þór og Jónas Sig 

 

Ritgerð þessi er skrifuð fyrir Guðna bróðir sem náði ekki að ljúka sinni 
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Inngangur 
 

Háskólinn á Akureyri skilgreinir  nútímafræði sem þverfaglega grein á sviði hugvísinda. Þar 

sem hugað er  að rótum nútímans og þeim umbyltingum sem honum fylgja. Í þessu 

lokaverkefni er þverfaglega rýnt  í samfélag nútímans frá sjónarhóli hug- og félagsvísinda. 

Lífið einskorðast ekki við einn þekkingarramma og eins er farið með þessa rýni. 

Á síðustu árum hefur umræðan um siðrof verið áberandi.  Þjóðin virtist vakna til vitundar um 

eigið siðferði og líkaði ekki niðurstaðan. Þjóðarsáttin er horfin og besta leiðin til að höndla 

hamingjuna á þessum tímum virðist vera að loka augunum fyrir því sem raunverulega þarf að 

laga. Siðrofið á ekki eingöngu við um þá sem í daglegu tali kallast útrásarvíkingar heldur felst 

það ekki síður í því hömluleysi sem viðgengst í almennri umræðu, sérstaklega í netheimum. 

Þau sem opinberlega gagnrýna samfélagsástandið og orðræðuna eiga það á hættu að vera 

úthrópuð og uppnefnd af þeim sem telja eigin sýn réttari. Orðræðan er sterkt valdatæki sem 

getur ýtt undir staðalmyndir og mismunun.  

Við, öll sem eitt, þurfum að temja okkur meiri virðingu. Virðingu fyrir jafnrétti, 

fjölbreytileika og mannlegum eiginleikum. Að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum þarf ekki 

að fela í sér að umbera fordóma. Við þurfum að læra að gagnrýni er almennt góð því verið er 

að benda á það sem bæta þarf. Einnig þurfum við að gagnrýna á uppbyggilegan hátt en ekki til 

niðurrifs eða smættunar á því sem skoðað er. Við þurfum að temja okkur gagnrýna hugsun. 

Að meta hugmyndir og skoðanir út frá gæðum og gagnsemi, ekki einblína á hver sagði heldur 

á málefnið, sannleiksgildið og hvað býr að baki. Innan fagstétta geta verið vanhæfir aðilar og í 

samfélaginu er fullt af einstaklingum sem hafa vit og kunnáttu en vantar prófgráðu til 

staðfestingar eigin getu.  

Þjóðfundirnir sem haldnir voru 2009 og 2010 tóku mið af fólkinu sem byggir þessa þjóð. Ekki 

var valið út frá prófgráðum heldur tekinn þverskurður af fólkinu í landinu. Hvert gagnið af 

þeim fundum er má deila um en hins vegar er það óumdeilanlegt að viðstaddir kölluðu eftir 

aukinni virðingu hjá þjóðinni(thodfundur2009.is e.d., thodfundur2010.is e.d.). Virðingin er 

grundvöllur og nauðsynleg undirstaða þeirra gilda sem sett voru í öndvegi. Jafnrétti, 

heiðarleiki, réttlæti, ábyrgð, mannréttindi, lýðræði og frelsi.  

Þjóð í sárum eftir skipsbrot siðferðis lítur á þessi gildi sem græðandi smyrsl  
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Í þessu verkefni er rýnt í samfélagið frá ýmsum hliðum. Gamalt orðatiltæki segir að það þurfi 

heilt þorp til að ala upp barn og hér verður þorpið innihaldsgreint. Skoðuð er hvaða andlegu 

og félagslegu næringu við finnum í umhverfinu. Leitað er að virðingunni sem ætti að vera 

auðfundin en er víða vel falin eða gjörsamlega týnd og tröllum gefin. Þar sem rannsóknarefnin 

sem ég hefði viljað gera í þessu verkefni eru fjölmörg þá er hér stiklað á stóru. Hver er rótin 

að einelti og afhverju viðgengst það enn í samfélagi siðaðra? Hvernig stendur á því að ungt 

fólk misbýður líkama sínum og deyr jafnvel af völdum þess? Hvernig má það vera að enn er 

langt í land með launajöfnuð? Af hverju er allt einhverjum öðrum að kenna?  

1. Siðrof 
 

Siðrof er nýyrði í almennri íslenskri málnotkun, orð sem hitti í mark og hefur verið fullmikið 

notað þar sem það flýtur vel með þjóðarsálinni. Siðrof er orð á gömlum grunni og stendur 

fyrir siðleysi sem jaðrar við lögbrot. Í íslenskri orðræðu er siðrof sterkara orð en siðleysi og 

getur þá átt við siðleysi sem einnig er eða ætti að vera lögbrot. Franski félagsfræðingurinn  

Emilie Durkheim (1893) notaði skilgreininguna á siðrofi (e.anomy, fr.anomie) sem hrun 

ríkjandi siðferðis og virðist sú skilgreining eiga við hér. Durkheim talar um tvo megin 

áhrifavalda siðrofsins. Annars vegar að regluverkið væri of strangt og fólk kikni undan 

kröfum og hins vegar að regluleysið væri ríkjandi og skapi hömlulaust ástand. Durkheim taldi 

að við miklar efnahagslegar breytingar, hvort sem það væri mikil uppsveifla eða þrengingar 

þá væri siðrof algengt. Aðstæðurnar sköpuðu óöryggi og ríkjandi siðferðisstaðlar  nægja ekki 

til að leiðbeina um rétta breytni. Siðferðileg viðmið einstaklings og jafnvel samfélags hopa og 

dvína frá fyrri mörkum (Durkheim,1893).  

 

Hvort siðrof hafi átt sér stað á íslandi verður hver að meta fyrir sig og útfrá eigin siðferði.  

 

1.2. Siðfræðileg sérhyggja og eigin óskhyggja 
 

Að sjá það sem maður vill sjá og trúa því sem maður helst vill að sé satt er góð leið til að 

réttlæta eigin gjörðir og lifa í sátt við sjálfan sig. Siðfræðileg sérhyggja er eins og vofa yfir 

siðfræði samtímans og nýtur ekki mikilla vinsælda heimspekinga. Þeir sem aðhyllast 

siðfræðilega sérhyggju geta  réttlætt eigin framkomu þó aðrir vilji flokka það sem siðleysi. 
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Þegar æðsta markmið mannsins er hans eigin hamingja falla samfélagsskyldur og ábyrgð á 

öðrum í skuggann (Rachels, 1997/1986:106).  

Þessi viðhorf hafa komið fram hjá íslenskri þjóð þegar greitt hefur verið til nauðstaddra 

erlendis. Íslenska þjóðarsálin lætur það óspart í ljós að fyrst skuli hjálpa heima og afganginn, 

ef einhver er, má síðan nýta til þeirra sem utan landsteina liggja. Vissulega eru skiptar 

skoðanir en eiginhagsmunaraddirnar hljóma hátt og gera mikið úr bágu ástandi landsmanna. 

Hér er vitnað í skoðanaskipti sem fóru fram í athugasemdakerfi DV við frétt þegar Össur 

Skarphéðinsson, fyrir Íslands hönd, afhenti sjúkrahús sem Þróunarstofnun Íslands stendur að.  

 
„Guðmundur Franklín Jónsson: „Við erum að loka heilsugæslustöðvum, elliheimilum og sjúkrahúsum 

um allt land. Læknar og hjúkrunarfólk flýr í stórum stíl, og á meðan erum við að reisa spítala í 

Malaví....þvílíkt rugl, en mjög passandi að þetta sé í Monkey Bay og Össur ætti að halda sig þar“ 

Geirmundur Orri Sigurðsson: „ Ekki bera saman ástandið í Malaví við það sem við höfum... Það er 

hræsni!“  

Guðmundur Franklín Jónsson: „Geirmundur Orri Sigurðsson og þú er lýðskrumari ef þú heldur því 

fram að það sé siðferðileg skylda Íslendinga að bjarga heiminum“ (DV.ed) 

 
Frummælandi er hér eingöngu að horfa á eigin hagsmuni með því að segja að siðferðisleg 

réttlætiskennd sé lýðskrum sem eigi ekki rétt á sér nema hugsanlega á tímum velgengis og 

velmegunar.    

 

Siðfræðileg sérhyggja nærir einstaklingshyggjuna og sjálfið með þeirri siðferðisreglu að 

eigingirni sé bæði dygð og skylda hvers manns.  Ef vilji er til að hjálpa einhverjum þá skal 

fyrst hafa í huga þá sem næstir eru.  Fylgismenn  sálfræðilegrar sérhyggju telja það staðreynd 

að fólk sækist alltaf eftir að efla eigin hag og þeir sem aðhyllast siðfræðilega sérhyggju telja 

að engin siðferðileg skylda sé til að hugsa út fyrir eigin hag. „Siðfræðileg sérhyggja er hið 

róttæka viðhorf að menn hafi þá einu skyldu að gæta eigin hags.“ (Rachels, 1997/1986:109).  

 

Það er óvíst hvort þessi sérhyggja hafi verið ráðandi hjá íslensku þjóðinni til langs tíma en 

hins vegar má sjá þessa stefnu umhverfast í þróun talmálsins þar sem nú er venjan að segja: 

„Ég og vinur minn gerðum eitthvað“  í stað þess að segja „Við vinur minn gerðum eitthvað.“ 
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1.3. Nytjastefna og arðbærni 
 

Það kveður við annan tón þegar eigingirnin og hagsmunagæslan snýr að einhverjum öðrum. 

„Við borgum ekki skuldir óreiðumanna“ eru hin fleygu orð Davíðs Oddsonar, þáverandi 

Seðlabankastjóra, í Kastljósþætti 7. október 2008 (ruv.is, 2008, Ríkið borgi“, 2008) og í 

kjölfarið settu Bretar Ísland í flokk hættulegra hryðjuverkamanna og allt varð vitlaust. 

Hvernig voga þeir sér að vernda eigin hagsmuni með þessum hætti? InDefence hópurinn, sem 

stofnaður var í október 2008, var stofnaður vegna þessara viðbragða bresku ríkisstjórnarinnar 

og almenningur tók undir málstaðinn.  Um 83.000 manns skrifuðu undir undirskriftarlista til 

að mótmæla beitingu laganna („Bretar réttlæta“ 2009)  og fjöldi borgara, á öllum aldri, tóku 

þátt í herferð samtakanna „Íslendingar eru ekki hryðjuverkamenn“ og tóku myndir af sér 

með textanum „I am  not a terrorist“ eða álíka skilboðum og birtu á vefsíðu samtakanna. 

(Vefurinn er ekki opinn lengur en gögnin eru vistuð hjá Landsbókasafninu).  

 

Samkvæmt rökvísikenningum Jeremy Bentham (1781) og þeirri klassísku  nytjastefnu sem 

John Stuart Mill útfærði (1861) skal hver athöfn miða að hamingjuaukningu eða hindra 

óhamingju  sem flestra. Útfrá þeirri kenningu má segja að Bretar hafi breytt rétt því vissulega 

telur heildarfjöldi bresku þjóðar langt yfir manntalstölur Íslendinga. Án þess að meta hér 

réttmæti ákvörðunar bresku stjórnarinnar þá eru viðbrögð Íslendinga engu að síður áhugaverð.  

Þegar aðrar þjóðir spila eftir reglum sem hafa eigin hagsmuni að leiðarljósi og setja þar með 

hagsmuni Íslendinga, einstaklinga, fyrirtækja eða þjóðar, ekki í fremst í forgangsröðina viljum 

við nota aðrar leikreglur.  

Bentham taldi að frá nátturunnar hendi væri manninum stjórnað af sársauka og ánægju (e. 

pain and pleasure) og útfrá þeim ættu allar athafnir og ákvarðanir að taka mið. En hins vegar 

væri reglan um rétt og rangt sem og keðja orsaka og afleiðinga, nátengt og órjúfanlegur hluti 

af ferlinu. Hann taldi nytjastefnuna leysa þennan vanda og hver sem neitaði því lifði í myrkri í 

stað ljóss. Skynsamur maður er jafnframt rökvís maður er kjarni kenningar hans(Bentham, 

1781). Mill gengur lengra með þróun nytjastefnunnar en útfrá sömu grunnrökum; Að 

skynsemin leiði ætíð til réttra ákvarðana. Með hamingju heildarinnar að leiðarljósi ættu allir 

ætíð að breyta rétt (Mill, 1861). Hins vegar gleyma þeir að taka það með í reikninginn að allir 

vilja oftast ná hámarksánægju og hámarksfullnægingu langana sinna þrátt fyrir að heildin líði 

fyrir það. Einnig getur sú hámörkun gengið á réttlæti og réttindi annarra ásamt því að hvorki  

ákvarðanir né athafnir geti eingöngu miðast við stað og stund (Rachels, 1997:144-147).    
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1.4. Samfélagssáttmálinn og  sjálfbærni 
 

Viðbrögð hafa einnig verið nokkuð hörð og óvægin þegar aðrar þjóðir neita að lána fé eða 

gangast í ábyrgðir til að létta íslendingum róðurinn í baráttu sinni við erlendar skuldir og 

aðgang að lánsfé.  Icesavemálið ógnarlanga er gott dæmi um það. Það varð að stórmáli sem 

klauf þjóðina og verður að sjálfsögðu ekki rakið hér en óneitanlega er það mál stórmerkilegt 

þegar viðbrögð þjóðarinnar til ábyrgðar eru skoðuð.   

 

Samfélagssáttmáli Thomas Hobbes (1651) gerir ráð fyrir að skynsemi ráði í samskiptum 

einstaklinga og þjóða svo allir geti sáttir við unað og lifað í öruggu umhverfi. Stjórnleysi 

skapi óöryggi og því leitist samfélög eftir regluverki og yfirstjórn. Þegar hið náttúrulega 

ástand ríkir þá eru allir á móti öllum, hver og einn fyrir sjálfan sig, þá verði engar reglur og 

þar með verði ekkert rétt né rangt. Stríðslögmál gildir. Þar af leiðandi leiti einstaklingar og 

þjóðir eftir samningum til að tryggja eigin hagsmuni (Hobbes, 1651).  Ef við eigum að lifa 

saman óttalaus má það ekki ráðast af geðþótta hvers og eins hvort hann eða hún ræðst á aðra, 

stelur frá öðrum og gengur almennt á réttindi annarra (Rachels,1997:197) 

 

Í milliríkjasamskiptum þarf að byggja upp gagnkvæmt traust og vinaþel með hagsmuni allra 

að leiðarljósi. Vinátta þjóða og skyldur þar af lútandi er viðfangsefni Björn Pálssonar og 

Drengs Óla Þorsteinssonar í pistli sem ber yfirskriftina: „Eru Norðmenn vinir í raun?“ Þar 

rifja þeir upp landssöfnun Íslendinga frá árinu 1945, þar sem íslenskur almenningur gaf af 

rýrum eigum sínum af miklu örlæti, og telja þeir þjóðina því eiga inni slíka vinagreiða frá 

frændþjóðum vorum. Að þeirra mati sýndu Íslendingar vinaþel við nágrannaþjóð í vanda og 

því ættu Norðmenn að gera slíkt hið sama. Þó vantraust ríki í garð ríkisstjórnar þá er ekki 

ástæða til að horfa fram hjá því að fólkið í landinu líði skort. Ekki eigi að þurfa 

utanaðkomandi aðstoð, eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, heldur beri frændþjóðum að standa 

saman á erfiðum stundum.  (Eyjan.is. 2009). 

 

Til þess að sáttmálinn gildi þá þurfa allir aðilar að sýna gagnkvæma virðingu og standa við 

orð sín og ábyrgðir. Ef það er ekki gert þá er sáttmálinn rofinn og ekki lengur hægt að ætlast 

til að aðrir virði þær reglur sem brotnar eru.  
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Samfélagssáttmálinn gildir í samskiptum þjóða á alþjóðlegum vettvangi sem og í samskiptum 

innan eigin samfélags. Grunngildin eru traust og heiðarleiki til að byggja öryggi og tryggja 

með því eigin hagsmuni og hagsmuni heildarinnar. Þegar þessi gildi brotna, traustið þverr og 

heiðarleikinn hverfur þá taka eiginhagsmunir yfir hagsmuni heildarinnar.  

Maí 2009 birtist opinberlega bréf á bloggsíðunni Silfur Egils frá ónafngreindum íslendingi 

„Ég var í samkvæmi um helgina. Þar var maður sem sagðist eiga nokkur hundruð milljónir í 

jöklabréfum skráð á félag á Tortóla. Hann sagðist ekki sjá ástæðu til þess að gefa tommu eftir, hann 

hefði jú fjárfest í góðri trú. Stuttu seinna fóru umræðurnar að snúast um afturköllun aflaheimlda. 

Útgerðarmaður í hópnum hló að þessar ríkisstjórn og sagði að þeir myndu fljótlega ganga á vegg með 

þetta. Þarna töluðu allir digurbarkalega um að verja rétt sinn og aflandseyjar. 

Í dag opnaði ég netbankann minn. Teygjulánið var komið inn (skipti um íbúð rétt fyrir hrun og náði ekki 

að selja hina). Það sem á að bætast aftan við lánið er sett í reitinn VANSKIL. Mér sortnaði fyrir augum, 

það hvarf hjá mér öll löngun til að hjálpa þessu landi. Ég hafði jú fengið erlent lán hjá bankanum, en 

nokkrum vikum seinna hringdi sami bankinn og bað mig um að setja allan sparnaðinn í sjóð 9 því að 

það væri svo pottþétt. 

Ég hef vel undan að borga en löngunin er horfin.  

Ég hringdi í lögfræðing og ætla að skipuleggja þrot mitt fram í tímann.“      [ leturbreyting höfundar]

    (Silfur Egils.is, 2009.)  

Hjá bréfritara kemur skýrt fram ákveðin sýn sem hefur margómað í fjölmiðlum síðan.  Hinn 

reiði „réttláti“ maður, sem oft telur sig vera talsmann almennings, réttlætir eigin undanskot og 

siðleysi með því að aðrir gengu á undan og þeirra hegðun sé verri. Siðrofið heldur því áfram 

þar sem siðareglunum er ekki fylgt og virðing fyrir heildarhagsmunum er horfin. 

 

Zygmunt Bauman, pólskur samtíma félagsfræðingur (2004) talar um nútímann sem ferli í stað 

ástands. Hann vekur athygli á þeirri staðreynd að landamæri hafa breyst og virki ekki á sama 

hátt og áður. Athafnir og ákvarðanir eins ríkis, jafnvel einstaklings, hefur áhrif útfyrir 

landfræðileg mörk. Heimurinn er fljótandi í þeirri merkingu að fjármagn, mengun og neysla 

fer þvert á landamæri og hefur áhrif sem aldrei fyrr (Bauman, 2004). Jafnvel smáríkið Ísland 

getur haft áhrif á umhverfið langt umfram það sem fólksfjöldi og landfræðileg stærð segir til 

um. Efnahagshrunið í íslensku fjármálakerfi er eitt dæmi. Skuldir og eignir voru ekki bundin 

innan lögsögu Íslands. Erlendir aðilar ýmist töpuðu eða græddu á sama hátt og íslenskir 

ríkisborgarar. Eldgosið í Eyjafjallajökli er annað dæmi.  Afleiðingar þess og áhrif náðu langt 

út fyrir landssteinana.  Loka þurfti fjölda flugleiða sem hafði áhrif á viðskipti og ferðafrelsi 

almennings sem aldrei hafði heyrt Íslands getið.  
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Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor í sjálfbærnivísindum, bendir á að íslendingar og aðrar 

vestrænar þjóðir, bæði geti og verði að minnka einkaneyslu og draga úr ofnýtingu 

náttúruafurða. Þar sem mannfjöldi í heiminum öllum telur nú um 7 milljarða er ekki lengur 

hægt að sinna þeim þurftafreku á sama hátt og nú er gert. Hagkerfi heimsins er byggt upp á 

ódýrri olíu sem er á þrotum. Vistir eru fluttar á milli heimshorna með dýrum og óvistvænum 

hætti. Vatnsbirgðir eru á þrotum eins og annar náttúruauður. Meðal annars er jarðvegurinn að 

eyðast upp og því er þörf á að hugsa matvælaframleiðslu upp á nýtt. Veldisvöxturinn gengur 

ekki upp endalaust að óbreyttu. Með því er átt við að neysluvöxturinn og sú hegðun sem 

nútímasamfélög hafa tileinkað sér með sínum sjálfhverfa lífstíl er á þrotum. Sjálfbærni er því 

lykillinn að framtíðinni og framtíðarinnar eina von (Kristín Vala, 2012). 

 

Samkvæmt Bauman býður fljótandi nútíminn uppá nýjar áskoranir. Forsendur stofnana og 

samfélagsforma er breytt. Hagsmunavaldið er annað þar sem smáríki sem stórríki og 

stórfyrirtæki lúta hnattrænum breytingum. Hlýnun jarðar og mengun er ekki einkamál heldur 

sameiginlegt vandamál allra. Það nægir ekki að hvert þjóðríki hugsi um eigin hag, innan sinna 

landamæra þar sem náttúran fer ekki eftir landamærum. Hreyfanleiki fólks hefur aukist en það 

hefur ekki haft áhrif á misskiptu auðs og þjóðríki velja „rétta“ fólkið inn og binda frelsi 

einstklingsins þar með við efnahag og stöðu upprunaríkisins. Bauman telur að í stað þess að 

ráðast gegn þeim sem ráðast á okkur þurfi að skoða rót vandans og veltir í því samhengi fyrir 

sér vaxandi andúð á Bandaríkin og vestræna kerfi. Hann telur að leita þurfi hnattrænna lausna 

í stað staðbundinna og hafa beri í huga að heimurinn er ekki sjálfkrafa manneskjulegur þó 

hann byggi manneskjur (Bauman, 2004).  

 

Fleiri vísindamenn og félagsfræðingar velta fyrir sér þessari þróun og benda á að efla þurfi 

alþjóðlega samvinnu til að leita lausna. Ulrich Beck (2002) er einn þeirra og hann vill leita að 

rót hryðjuverka til að finna lausnina. Hvað veldur þessari andúð á vestræn kerfi? Má finna 

rótina í trúarbrögðum eða er vandamálið efnislegt frekar en andlegt. Ójöfnuðurinn er sýnilegri 

nú en áður og Beck tengir hryðjuverkaógnina við hagkerfið. Þróunin hefur verið í átt til 

einkageirans, öryggisgæsla og eftirlit hefur dalað. Fjármálakerfið er orðið hnattrænt og allir 

eru tengdir en ekkert hnattrænt eftirlit eða regluverk er til. Hann kemst að því að staðbundinn 

hugsunarháttur er úreltur til lausna og allir lausnir liggi í alþjóðlegri samvinnu (Beck, 2009)  
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1.5. Dygðir og dáðir menn 
 

Siðareglur samfélaga þurfa að miðast við aðstæður og þarfir hverju sinni. Þar sem við búum 

við breytileika er ekki hægt að ætlast til að allar gamlar dygðir haldi ætíð sínum heilagleik. 

Engu að síður eru og verða ákveðin gildi sem meitluð í stein. Þar fer virðing fremst í flokki og 

má teljast bæði móðir og faðir annarra gilda sem við viljum sjá hjá samferðamönnum Án 

virðingar verður gengisfelling annarra dygða (Gunnar Hersveinn, 2012). Ef einstaklingar og 

þjóðir gera  góða hluti eingöngu af skyldurækni eða með eiginhagsmuni í huga þá rýrir það 

gildi þeirra og verðmæti.  Við eigum að temjum okkur þær lífsreglur sem við viljum að verði 

algildar, þá erum við á góðri leið. Við verðum þá einnig að sætta okkur við þá refsingu sem 

okkar bíður ef þær reglur eru brotnar. Hið skilyrðislausa skylduboð Kants boðar að hver 

athöfn skal framkvæmd með það í huga að við viljum að allir breyti alltaf, við allar aðstæður á 

þann hátt sem við gerum (Kant, 2010/1785). 

Á uppgangstíma í íslensku þjóðfélagi voru mærðir ýmsir menn og konur sem þóttu skara fram 

úr fyrir ýmsar dygðir. Andlegt skipsbrot beið margra þegar sú upphefð reyndist ekki byggð á 

traustum grunni og skipta þurfti snögglega um fyrirmyndir.  Náðarvaldið sem 

„útrásarvíkingarnir“ höfðu skapað sér þurrkaðist út, þeir misstu völd sín og  féllu í ónáð. Í 

áramótaávarpi forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar  árið 2008 segir hann orðrétt 

„Árangur banka og íslenskra fyrirtækja víða um veröld hefur skapað nýjan vettvang fyrir 

athafnafólk og námsmenn sem sótt hafa þekkingu í fjármálum og viðskiptum til háskóla í 

ýmsum löndum.“  Ári seinna var kominn nýr tónn. Í áramótaávarpi sínu  2009 segir hann:  „Á 

liðnum árum hafa margir gert mistök, stór og smá, og það er áríðandi að hver og einn leiti 

þeirra og viðurkenni, dragi af þeim lærdóma. Það hef ég reynt að gera, meta heiðarlega 

hvernig ég gekk of langt í málflutningi og liðsinni við starfsemi íslenskra banka og 

fjármálafyrirtækja erlendis, fundið hve áríðandi er að gaumgæfa betur gagnrýnisraddir og 

grasrótina, að efinn verður ætíð að vera með í för, einkum þegar hætt er við að kappið skyggi 

á forsjána; mikilvægt að muna þann gamla sannleik að hin raunverulegu verðmæti eru jafnan 

traustari en pappírsgróði“ (forseti.is e.d.) 

Á netmiðlum mátti greina ýmsar raddir sem töluðu niður fyrrum dáðadrengi og vildu svipta 

þá hinni íslensku fálkaorðu sem hana höfðu hlotið. Meðal þeirra sem tjáðu sig um þessi mál á 

blogsíðu er Eiður Guðnason, fyrrum ráðherra og sendiherra, þar sem hann kallaði 

útrásarvíkinga ótýnda bankabófa og fjárglæframenn. (eidur.is) 
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Þjóðfræðingurinn Katla Kjartansdóttir hélt erindi um eigin rannsóknir þar sem hún skoðar 

hvernig íslenskur þjóðararfur var tengdur orðræðunni og notaður óspart í orðræðunni með 

tengingu í viðskipti á erlendum vettvangi. Útrásarvíkingur er eitt nýyrðið sem varð til með 

þessari tengingu og nú situr þjóðin uppi með vandræðalega þjóðarímynd og löskuð 

þjóðernistákn. Niðurstöður hennar sýna að í fjölmiðlum, ræðum forseta Íslands og opinberum 

skýrslum kom nánast fram gagnrýnislaus aðdáun á hinum nýju víkingum og orðræðan í 

samfélaginu var með sama hætti (Katla Kjartansdóttir, 2009). 

Samkvæmt kenningum félagsfræðingsins Max Weber (1946) þá er lífið óútreiknanlegt og 

hvorki er hægt að spá fyrir né sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Aðeins er hægt að greina 

eftirá og rekja þræði sögunnar með því að einangra hvern atburð fyrir sig. Karl Marx er því  

ósammála. Hann taldi að hægt væri að segja til um þróun útfrá  því hvernig vinnuafl og 

fjármagn hreyfist (Marx, 1844). Efnahagshrunið hefði því verið fyrirsjáanlegt og undir það 

taka sumir spekingar nútímans sem jafnvel telja að reikna hefði mátt yfirvofandi hrun útfrá 

fjölda byggingarkrana (Ragnhildur Sverrisdóttir, 2008, Eiríkur Bergmann, 2009).  

Hvort sem hægt er að heimfæra efnahagshrunið að kenningum Marx , Webers eða 

byggingarkranakenningum, þá er það óumdeilanlegt að kjörmynd kapítalismans með hið 

ótakmarkaða frelsi markaðarins verður aldrei annað en tálsýn. Jafnvel á Íslandi. Á sama hátt 

og hin Marxíska útópía (Collins, Makowsky, 2005). Þó hvorug kjörmyndin verði að veruleika 

þá er það hins vegar íslenskur veruleiki að, fyrst með góðæri og síðar með hruni, varð til 

áberandi stéttavitund sem ekki hafði þekkst áður. Fólk telur sig þó ekki fætt né fast í 

ákveðnum stéttum eða störfum og allir hafi sömu grunnhagsmuna að gæta og eigi rétt til sama 

lífsstíls (Guðmundur Ævar Oddsson, 2010). Þannig er einnig hægt að útskýra af hverju 

einstaklingur sem telur sig tilheyra lægri millistétt velur að fylgja stjórnmálaflokki sem ver 

hagsmuni þess sem tilheyrir efstu tekjustéttum samfélagsins. Marx mundi telja að þeirra 

hagsmunir fari ekki saman en Weber skilur á milli stéttahagsmuna og hagsmuna einstaklinga 

(Collins, Makowsky, 2005:29-36,110-118). Með því að trúa á efri stéttir er einnig falin 

óskhyggja um seinni tíma eigin arðsemi, hvort sem það er raunhæft eða ekki (Merton, 1949). 
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1.6. Samantekt siðfræðinnar 
 

Í kjölfar bankahrunsins og þeirra efnahagsþrenginga sem fylgdu hafa vaknað margar áleitnar 

spurningar í okkar samfélagi. Viðskiptasiðferði, siðleysi og siðrof voru orðin sem hljómuðu 

víða. Löglegt en siðlaust er ekki ásættanlegt sem siðaregla og krafan um siðareglur ýmissa 

fagfélaga og stofnana fór á loft. Forsetinn og alþingi drógust inn í þá umræðu þar sem ekki 

eru til neinar siðareglur sem gilda um þær stofnanir og embætti (althingi.is). Rachels telur að 

hina fullkomnu siðfræðikenningu skuli kalla „siðferði á hroka – skammstafað SÁH“ þar sem 

hroki mannsins er að mestu leyti óréttmætur en þó ekki alveg. Þróunin hefur gert manninn 

hæfileikaríkari en aðrar skepnur, gætt okkur skynsemi og það getur réttlætt ofvaxið sjálfsálit 

mannsins. Sem skynsemisverur getum við fært rök fyrir því að ákveðin breytni verði okkur til 

hagsbóta sem og að önnur breytni verði okkur í óhag (Rachels, 1997/1986:237).  

Tvíeðli mannsins togar hann ýmist í átt til eigingirni og eiginhagsmuna eða félagslegrar 

góðmennsku og jafnvægi næst ekki nema fundin verði sátt þar á milli (Durkheim, 1895). Það 

er því í andstöðu við siðfræðilega og sálfræðilega sérhyggju sem hygla eigingirninni. Sátt 

verður að ríkja þar sem við höfum þróast sem félagsverur og framkoma annarra í okkar garð 

ræðst af því hvernig við komum fram við aðra. Nytjastefnan er  góð og gild að mestu en hún 

getur ekki verið algild frekar en hið skilyrðislausa skylduboð Kants (2010/1785). Það er 

fallegt í sjálfu sér að setja markið á að hámarka hamingju sem flestra og breyta einungis á 

þann hátt sem við viljum sjá sem algilda breytni. Réttindi og réttlæti verður hins vegar að hafa 

í huga og nota skynsemi og rök til að velja rétta breytni útfrá aðstæðum hverju sinni.  

Manngildi og virðing fyrir öðrum ætti að nægja skynsemisveru til að breyta rétt og bera 

ábyrgð á eigin vali. (Rachels, 1997/1986)  
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2. Samfélagsmyndin  
 

Félagsfræðingurinn Durkheim (1895) setti fyrstur fram þá félagslegu staðreynd að athafnir 

einstaklinga mótist af þeim félagslegu aðstæðum sem samfélagið skapi. Að aðstæður á 

hverjum stað, á hverjum tíma skapi það umhverfi sem einstaklingar svo bregðist við með 

sínum athöfnum. Sökum þess að utanaðkomandi aðstæður eru ólíkar verður innri gerðin 

margbreytileg og fjölbreyttni í samfélögum manna. Til þess að skilja eigin samfélagsmynd 

þarf því að skoða ytri gjörðina. Hvað er það sem hefur áhrif á íslenska þjóðarsál?  

Hvert samfélag byggist af einstaklingum sem mótast af náttúrulegu umhverfi og hefðum. Í 

nútímasamfélagi fæðast nýjir einstaklingar inn í ákveðin mótuð mynstur og þróa sinn 

persónuleika útfrá þeim áhrifaþáttum sem umhverfið veitir. Þar skipta fjölskylda og félagar 

miklu máli en einnig skólaumhverfi og ekki síst fjölmiðlar. Fjölmiðlar eru einn af helstu 

mótendum mannlegrar breytni í nútíma vestrænu samfélagi. Allt í kringum okkur er áreiti þar 

sem verið er að koma upplýsingum á framfæri með ýmis konar miðlum. En það gleymist 

stundum þegar rýnt er í áhrif  fjölmiðla að neytendur þeirra eru ekki einungis börn og 

unglingar, ómótaðir einstaklingar, heldur einnig fullorðið fólk sem verða ekki síður fyrir 

áhrifum sem neytendur. Fjölmiðlar hafa þar með margföldunaráhrif á yngri kynslóðir þegar 

þeir eldri styrkja orðræðuna enn frekar, sem uppalendur og kennarar.  

2.1. Frá Íslandi er þetta helst 

Það er áhugavert að skoða eigið samfélag utan frá og bera saman við önnur. Samkvæmt 

jafnréttismælikvarðanum Gender Gap Report 2011 (Hausmann, Tyson og Zadini, 2011) er 

jafnrétti kynjanna á Íslandi mælanlega það mesta sem gerist í veröldinni.  Ísland hefur verið 

efst á lista síðan 2009 þegar reiknuð er saman jafnréttisstaða með tilliti til efnahagslegrar og 

pólitískrar stöðu, menntunar og heilbrigðis. Erlendir fjölmiðlar keppast við að skrifa greinar 

þar sem íslenska konan er dásömuð fyrir dugnað og eljusemi, sem hefur ekki bara bætt stöðu 

kvenna heldur einnig komið Íslandi upp úr efnahagskreppunni (The Independent.21.4. 2012). 

Í grein í breska blaðinu The Guardian (3.10.2011) er spurt hvort Ísland sé besti staður í heimi 

fyrir konur. Skoðaðar eru tölulegar staðreyndir sem líta vel út og rætt við nokkrar konur. 

Blaðamaður sannfærist um að staðan sé góð og tekur sérstaklega eftir sterkri samstöðu 

kvenna. Allir viðmælendur láta vel að eigin hag en telja engu að síður að áfram sé verk að 

vinna. The Independent (4.3.2012) og Newsweek (20.09.2011) setja Ísland í efsta sæti sem 

besta land fyrir konur.  Bein tilvitnun frá 42 ára ljósmóðir birtist í grein The Independent þar 
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sem vinnusiðferðið er lofað og góðar aðstæður mæðra og barna er dregið fram sem hápunktur. 

Ég bíð þó eftir að búa í þeim heimi þar sem það er einnig talið karlmönnum til happs að 

menntun sé aðgengileg fyrir alla og ekki sé litið til dagvistunar sem kvennamál að mestu.  

Vissulega er staða kvenna á Íslandi mjög góð  og sérstaklega í alþjóðlegum samanburði. Þegar 

reiknað er útfrá tölulegum upplýsingum eins og gert er hjá Gender Gap Report og notast var 

við hjá Newsweek (sjá fylgiskjal 3) þá kemur Ísland einfaldlega vel út. Það er ekki þar með 

sagt að nú eigi konur að halda kjafti og vera glaðar með sitt. Enn eru sláandi háar tölur um 

kynferðisofbeldi og fer sú tala því miður hækkandi miðað við fjölda nýrra mála sem koma til 

Stígamóta (Stígamót, 2011) og kynjað launamisrétti viðgengst víða. Samkvæmt gögnum 

Hagstofu Íslands voru meðallaun kvenna tæp 80% af meðallaunum karla árið 2011 (Hagstofa 

íslands e.d.).  

 2.3.  Ísland að innan 
 

Í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur árið 2007 kom fram bakslag jafnréttishugmynda ungs fólks. 

Strákarnir voru öruggari um stöðu sína og töldu sig vera í betri samningsstöðu varðandi 

verkaskiptingu á framtíðarheimili sínu og stelpurnar sýndu minni löngun og metnað varðandi 

atvinnuþátttöku. Í samanburði við eldri rannsóknir á viðhorfum kynjanna er þarna um að ræða 

afturhvarf til gamalla viðhorfa. Skýringa má meðal annars leita í því umhverfi sem alist er upp 

í og skipta fyrirmyndirnar miklu máli í varðandi viðmót (Andrea Hjálmsdóttir, 2007). 

Í könnun um lífsánægju íslenskra skólabarna kemur fram unglingsstulkum líður ver en 

unglingsstrákum og lífánægja beggja kynja dvínar eftir því sem þau eldast. Efnahagskreppan 

hér á landi virðist ekki hafa haft áhrif á líðan barna en engu að síður má draga þær ályktanir 

að neysluhyggja hafi meiri áhrif á unglinga en börn (Ársæll Már Arnarson, Anna Lilja 

Sigurvinsdóttir og Kristín Linda Jónsdóttir, 2010).  

Það er ástæða til að hafa áhyggjur af þessari þróun og skoða hvað liggur að baki. Unglingarnir 

standa á tímamótum og horfa meira til framtíðar en yngri skólabörn. Umhverfi utan 

fjölskyldunnar fer að skipta meira máli, félagar og fjölmiðlar taka við sem mótunarafl þegar 

foreldrarnir halda ekki lengur um stjórnartaumana. Netið er umhverfi sem erfitt er fyrir 

foreldra að stjórna, sérstaklega þar sem unglingarnir eru oft mun klókari „netverjar“ heldur en 

foreldrarnir. Samtökin Saft vinna öflugt starf til að kynna þennan heim og þær hættur sem þar 

leynast. Það sem helst er talið hættulegt á netinu og ber að fylgjast með er: Einelti, 
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kynferðislegt ofbeldi, myndbirting, tæling, blekkingar, rangar staðhæfingar og fjárhættuspil 

og tölvuleikir. (saft.is e.d.).  Hinn stóri heimur er kominn inn á hvert heimili með 

net/símatengingu og sífellt erfiðara er að stjórna áreitinu með fjölgandi tækjum sem börn og 

unglingar eiga og hafa aðgang að.       

Væntingar unglinga til atvinnuþáttöku og fjárhagslegrar geta til að standa undir þeim lífsstíl 

sem þau vilja getur verið hluti af þessari rénun lífsánægju. Áreiti er mikið og síflellt, bæði 

varðandi útlit og eigur. Strákar og stúlkur fá ekki sömu skilboð og hér verður ein leiðin krufin.  

 2.4.  Áhrif fjölmiðla  

 

Grétar Júníus Guðmundsson (2011) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að fjölmiðlar 

hafi mikil áhrif og ráði miklu um umræðuefni á hverjum tíma. Sökum smæðar og tengslanets 

er aðgangur manna misjafn og markaðurinn hefur sterkari ítök en gott þykir. Siðferðisvitund 

hjá starfsfólki fjölmiðla er ábótavant og fæstir viljugir til að viðurkenna mistök og taka 

ábyrgð. Hans rýni einskorðast við fréttaflutning í aðdraganda bankahrunsins en áhrif fjölmiðla 

ná langt út fyrir viðskiptalífið.  Nýlegar rannsóknir hér á landi staðfesta þau neikvæðu áhrif 

sem fjölmiðlar geta haft á líkamsvitund og virðingu bæði karla og kvenna (Arna Björk 

Árnadóttir, Dagný Edda Þórisdóttir og Þórunn Vignisdóttir, 2009, Lilja S. Jónsdóttir, 2010, 

Stefanía Ósk Arnardóttir, 2011).  

Á alþjóðavettvangi eru nú þegar fjölmargir einstaklingar og hópar, opinberir sem einkaaðilar 

að vinna í því að gera fjölmiðla ábyrgari í umfjöllun sinni. Í framkvæmdaáætlun Sameinuðu 

þjóðanna um málefni kvenna, sem samþykkt var í Peking 1995, er sérstakur kafli um konur og 

fjölmiðla. Þar er kveðið á um mikilvægi jafnrar þátttöku kynjanna í fjölmiðlum; að 

sjónarmiðum kvenna sé gætt jafn vel og karla, og að raunhæf mynd sé gefin af konum í 

fjölmiðlum (The United Nations Department of Public Information, 1995). Who Makes The 

News er samsettur hópur ýmissa samtaka sem vinnur með það að  markmiði að 

birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum grundvallist á jafnræði og losni undan staðalmyndum. 

Frá árinu 1995 hafa samtökin staðið fyrir alþjóðlegri fjölmiðlavöktun, GMMP (The Global 

Media Monitoring Project) sem er framkvæmd með þátttöku sjálfboðaliða víðs vegar um 

heiminn. Samkvæmt könnun þeirra frá árinu 2005, þar sem fréttir í 76 löndum voru skoðaðar, 

var niðurstaðan sláandi ósýnileika kvenna. Niðurstöður sýndu að konur eru helst sýnilegar 

sem „stjörnur“ eða „venjulegt fólk“ en sjaldan sem valdhafar eða stjórnendur. Um 130 lönd 

skráðu sig til þáttöku fyrir könnunina árið 2009 en niðurstöður komu frá 108 löndum og var 
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Ísland þar á meðal í fyrsta sinn. Örlítið hefur þokast í rétta átt en þó er enn langt í land að 

jafnræðinu. Konur fluttu að meðaltali 37% frétta á heimsvísu en einungis 33% í íslenskum 

miðlum. Á Íslandi var fjallað um eða talað við konur í 28% frétta en að jafnaði voru það 24% 

(Who Makes The News, e.d., Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010).  

 

Mynd 1. Hlutfall kvenna í fréttum 1995-2010: Ísland og önnur lönd 

  

Myndin er samanburður frá GMMP könnuninni og sýnir þróunina frá 1995. Ísland var ekki 

þátttökuaðili fyrr en árið 2010 en eins og niðurstöður benda á þá er hlutfall kvenna í fréttum á 

Íslandi hærra en meðaltal þátttökulanda það árið. (Þorgerður Einarsdóttir, 2011) 

En það er ekki bara í fréttaflutningi sem hlutur kvenna er rýr. Í rannsókn sem gerð var árið 

2005 kom fram að birtingarmynd kynjanna í auglýsingum á Íslandi var mjög skekkt. Hlutfall 

karla var rúm 70 % á móti tæpum 30% kvenna. Hjá Stöð 2 voru karlar í 80% auglýsinga og 

hjá Rúv rúm 64%. Innihaldsgreining á auglýsingunum sýndi að karlmenn voru þulir í tæpum 

84% tilvika en kvenfyrirsætur í rúmum 85% af birtum auglýsingum. Fólk að störfum í 

auglýsingum voru tæp 71 % karlmenn en jöfnust var birtingarmynd almenns borgara en þar 

voru karlmenn þó meirihluta. Aldursdreifingin var áberandi, yngri konur, eldri menn. (Auður 

Magndís Leiknisdóttir, 2005) 
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 2.4.1. Fyrirmyndir í fjölmiðlum á Íslandi í dag 

„You can‘t be what you can‘t see“  

„Þú getur ekki orðið það sem þú ekki sérð“ eru upphafsorð Jennifer Siebel Newsom 

(Ted.2011) á fyrirlestri og vitnar hún þar í  ummæli Marie Wilson sem er ein af fjölmörgum 

mektarkonum sem framkoma í heimildarmynd Newsom, MissRepresentation.   

Til að fá einhverja mynd af þeim veruleika sem ljósvakamiðlar á Íslandi varpa fram í dag var 

gerð  megindlega rannsókn þar sem rýnt er í sjónvarpsfréttir með tilliti til kynjaskiptingar og 

sýnileika ungs fólks á þeim vettvangi. Skoðaðar voru kvöldfréttir á Rúv og Stöð 2 vikuna 

25.apríl til 1.maí 2012. Alls voru greindar 140 fréttir hjá Rúv og 124 fréttir hjá Stöð 2. 

Fréttum var skipt í sjö flokka, stjórnmál og stjórnsýsla, efnahagsmál, vísindi og heilsa, 

félagsmál, afbrot og ofbeldi, listir, fjölmiðlar og frægt fólk og að lokum, íþróttir.   (Sjá 

fylgiskjal 1). 

Sambærilegar rannsóknir á fjölmiðlum hafa verið gerðar hér á landi þar sem kynjahlutföll eru 

skoðuð útfrá birtingarmyndum í fréttum og auglýsingum. Í  rannsókn þessari er stuðst við  

kóðun frétta eins og notuð er í GMMP fjölmiðlavöktuninni að undanskildum íþróttum sem 

flokkaðar eru í sér flokk en ekki taldar með öðrum. Ástæðan er einfaldlega sú að við 

greiningu á íþróttafréttum Stöðvar 2 reyndist rannsakandi ekki hafa forsendur til að skilja á 

milli nafna íþróttaliða og einstaklinga í hraðri upptalningu fréttamanns og jafnframt var hlutur 

karla það hár að sérstakur flokkur var nauðsynlegur.   ðurálgkja´sdgj 
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2.4.2.  Hvað er helst að frétta? 

 

Mynd 2. Fréttadreifing 

Nokkuð var um sömu fréttir hjá miðlunum þessa vikuna. Helstar voru fréttir af 

skoðanakönnun um forsetaframboð og úrslit úr biskupskjöri. Nýr forsetaframbjóðandi steig 

fram síðasta daginn sem könnunin spannaði en þann dag voru helstar fréttir af baráttudegi 

verkalýðsins. Athygli er vakin á því að fjöldi íþróttafrétta er ekki í samræmi við þann tíma 

sem fréttaflutningur fékk í miðlunum en farið var hratt yfir sögu og mörg afrekin talin upp á 

hraðbergi. 

  

0

10

20

30

40

50

60

Fjöldi og dreifing frétta Rúv

Fjöldi og dreifing frétta Stöð 2



Vangaveltur um virðingu  Vigdís Arna 
 

Háskólinn á Akureyri – Nútímafræði 2012  20 
 

2.4.3. Hver er fréttnæm/ur? 

Í þessari greiningu er flokkað í fjögur misvæg stig. Með sjónvarpsviðtali eru viðmælendur í 

beinu viðtali við sjónvarpsstöðina eða sýnt frá blaðamannafundi þar sem viðmælandi talar 

beint í myndavél um viðfangsefni frétta. Beint myndskeið eru upptökur af nafngreindum 

einstaklingi að tala um eða að fást við viðfangsefni fréttar. Óbeint myndskeið eru upptökur af 

nafngreindum einstaklingi án eigin tjáninga hans. Nafngreining án myndar skýrir sig sjálft. 

Íþróttirnar eru ekki teknar með í kynjarýnina þar sem karlar voru yfirgnæfandi meirihluti og 

konur varla sýnilegar í þeim flokki.  

 

Mynd 3. Hversu mikið vægi fá karlar, konur, stelpur og strákar í fréttum 

 

Karlar voru í miklum meirihluta viðmælenda í öllum flokkum. Hér sést hversu oft var talað 

við hvern hóp og hvernig það skiptist milli fréttaflokka.   

Þegar birtingin er tekin saman og skoðað hlutfallslega eingöngu útfrá kyni en ekki aldri þá 

verður kynjaskekkjan enn skýrari.  
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Tafla 1. Hlutfallsbirting eftir birtingarvægi og kyni 

Sjónvarpsfréttir Sjónvarpsviðtal Beint myndskeið Óbeint myndskeið 
Nafngreining án 
myndar Heildarbirting 

  Karl Kona Karl Kona Karl Kona Karl Kona Karl kona 

Stjórnmál og stjórnsýsla 18% 10% 14% 4% 35% 7% 11% 1% 78% 22% 

Efnahagsmál 45% 11% 7% 2% 18% 7% 9% 0% 80% 20% 

Vísindi og heilsa 60% 20% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 80% 20% 

Félagsmál 47% 28% 7% 2% 6% 3% 6% 1% 66% 34% 

Afbrot og ofbeldi 38% 0% 8% 0% 23% 15% 15% 0% 85% 15% 

Listir, fölmiðlar,frægt fólk 24% 20% 8% 0% 12% 16% 20% 0% 64% 36% 

Íþróttir 17% 3% 1% 0% 9% 1% 68% 0% 96% 4% 

Konur fá mestu umfjöllun í mjúku fréttunum, þegar fjallað er um listir, fjjölmiðla, frægt fólk 

og félagsmál en eru varla sýnilegar í íþróttum. Hinar svokölluðu hörðu fréttir sem innihalda 

stjórnmál, stjórnsýsla og efnahagsmál  eru áberandi karllægar þar sem um ein kona á móti 

fimm körlum fær umfjöllun.  

 

Mynd 4. Hlutfallsskipting kynja innan hvers fréttaflokks, m.t.t. birtingarvægis 

 Karlarnir yfirtaka myndina sem er sérstaklega athyglis- og umhugsunarvert með tilliti til þess 

að  helstu fréttir þessa tímabils fjalla um konur í tengslum við  stjórnmál og stjórnsýslu. Þegar 

fjallað var um konur var nánast í  öllum tilfellum einnig rætt um eða við karla. Kvenlæg 

sjónarmið virðast því ekki fá sama vægi og karllæg. 
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Tafla 2. Kynjamyndin í umfjöllun útfrá fréttaflokkum. 

Sjónvarpsfréttir Myndbirting og /eða nafngreining   

 
Karl Kona Strákur  Stelpa 

Stjórnmál og stjórnsýsla 65 18 0 0 

Efnahagsmál 44 11 2 3 

Vísindi og heilsa 8 2 0 0 

Félagsmál 66 32 1 3 

Afbrot og ofbeldi 11 2 0 0 

Listir, fölmiðlar,frægt fólk 16 9 0 0 

Íþróttir 199 10 2 0 

Strákar og stelpur ná birtingu í efnahagsflokknum þegar fréttamenn finna fréttir í skólum 

landsins. Tveir strákar eru í íþróttum og í félagsmálaflokknum var talað við börn úti að leika. 

Miðað við þessa samfélagsmynd fjölmiðlanna þá mætti draga þá ályktun að konur stundi ekki 

íþróttir þar sem mismunurinn er sláandi mikill og óhætt er að segja að dregin er fram mjög 

skekkt mynd. Ef miðað er við hvað konur hafa verið áberandi undanfarið og eru með sterka 

stöðu í íslenskum stjórnmálum þá er sú mynd sem hér er upp dreginn ansi brotinn spegill. 

 

Mynd 5. Kyn- og aldursdreifing í umfjöllun útfrá fréttaflokkum 
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Það er óútskýranlegt að á Íslandi í dag, með þá sterku stöðu sem konur hafa innan stjórnmála 

og samfélagsins að fjölmiðlar varpi þessari samfélagssýn til áhorfenda. Hvort sem þessi 

skekkja kemur af ásetningi fréttamanna eða sökum vinnsluhraða og tengslanets þá þarf að 

jafna þessa mynd. Birtingarmynd samfélagsspegils með þessum hætti viðheldur þeirri trú að 

konur séu ekki til jafns við karla áhrifavaldar og gerendur í stjórnun og samfélagsmótun. 

 2.4.4.  Hverjir flytja fréttirnar 

 

Mynd 6. Hvort kynið vinnur fréttina 

  

Veðurfréttir á tímabilinu voru eingöngu fluttar af konum og beint úr myndveri, þær eru því 

vel sýnilegar í mynd. Aðal fréttaþulir í myndveri voru oftar konur og þulir kynna inn  allar 

fréttir. Það blekkir áhorfendur og auðvelt væri að trúa að birtingarmyndin væri góð, kvenlæg 

jafnvel. En þegar rýnt er hvaða flokka konurnar fjalla um og hvaða flokka karlarnir sjá um 

kemur skekkjan vel fram.  
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 2.4.5. Dagskrárgerð og umsjón innlends efnis. 

Dagskrárgerð og umsjón með innlendu efni er að miklu leiti hjá körlum. Þegar rýnt er í 

íslenska þætti sem voru á dagskrá hjá Rúv, Stöð 2 og Skjá 1 þessa viku er niðurstaðan skýr. 

 

Mynd 7. Hlutföll kynja meðal umsjónaraðila í innlendri dagskrárgerð 
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Eini íþróttaþátturinn sem var á dagskrá Stöðvar 2 á tímabilinu er daglegur morgunþáttur, Í 

fínu formi og telst umsjónarkona þess þáttar því eini fulltrúi umsjónarmanna íþrótta á þeirri 

stöð. Skólahreysti er hér einnig með og þar kemur annar kvenumsjónarmaður en annars hefðu 

íþróttaefni státað ef 100% karlumsjón. Skólahreysti er eini þátturinn sem var á dagskrá sem 

sérstaklega snýr að unglingum þó vissulega höfði fleiri til þeirra. Matreiðsluþættir og  

tískuþættir eru hér flokkaðir með menningu og afþreyingu og fréttaskýringar og viðtalsþættir 

eins og Kastljós, Ísland í dag og Silfur Egils fara í flokkinn samfélag og mannlíf. Allir þættir 

sem teljast til innlendrar dagskrárgerðar og sýndir voru á tímabilinu eru listaðir ásamt flokkun 

á fylgiskjali.  

 2.4.6.  Hvað er á dagskrá og hvaðan kemur dagskrárefnið 

Athygli vakti hlutfallslega rýr dagskrá af innlendu efni. Meginhluti dagskrár 

sjónvarpstöðvanna þetta tímabil, fyrir utan fréttir og fréttatengda þætti, er erlent efni. 

Ríkissjónvarpið, sem sendir út allt efni sitt í opinni dagskrá, býður upp á meiri fjölbreytni í 

dagskrá sinni og frumsýna nýtt innlent efni daglega. Einsleitni er hins vegar í dagskrá 

áksriftarstöðvanna, Stöð 2 og Skjár 1, sem bjóða aðallega  sakamálaþætti og létt 

afþreyingarefni frá Bandaríkjunum. Eingöngu Rúv  sýndi evrópska þætti fyrir utan einn nýjan 

sænskan gamanþátt hjá Skjá 1. 

Uppistaða barnaefnis er erlent, talsett á íslensku og aðallega teiknimyndir. Það er því ekki 

eingöngu þörf á að jafna hlutfall kynjanna í fréttaflutningi heldur er einnig rík  þörf á meiri 

fjölbreytni í dagskrárefni. Tilfinnanlega vöntun er á fréttaskýringarþáttum og vettvang 

samfélagsumræðna fyrir ungt fólk og annað efni með áherslu á málefni þeirra.   

Það er ekki nýtt vandamál hversu lítill hluti sjónvarpsdagskrár hér á landi er innlent efni. 

Vissulega hefur smæð landsins með það að gera hversu óhagkvæmt það er að framleiða 

íslenskt sjónvarpsefni og því ekki hægt að ætlast til mikillar aukningar í innlendri 

dagskrárgerð. Þróunin er engu að síður áhyggjuefni og eins og sjá má á mynd 7. Sem byggir á 

tölum frá Hagstofu Íslands þá er innlent efni um helmingur þess efnis sem Rúv sendir út, 

þegar fréttir, allir fréttatengdir þættir og endurútsent efni eru talið með. Mun lægra hlutfall er 

hjá áskriftarstöðvunum en hafa ber í huga að þar er einnig mun lengri útsendingartími og 

mikið af endurútsendingu á erlendu efni.  
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Mynd 8. Innlennt og erlent dagskrárefni íslenskra sjónvarpsstöðva 2005-2010 

 Heimild: Hagstofa Íslands 

Sjónvarpsútsendingar hafa verið að breytast undanfarin ár í takt við tæknina og nú hafa 

neytendur aðgang að áður útsendu efni í gegnum netið og vodið (video on demand) með þar 

til gerðum búnaði. Ekki hafa verið gerðar kannanir á þessari notkun en ungt fólk, sérstaklega 

strákar, nýta sér netið meira heldur en hefðbundnar sjónvarpsútsendingar til að nálgast það 

sjónvarpsefni sem hugur stendur til, óháð útsendingartíma. Þessi tilhneyging kom skýrt í ljós í 

rýnihópaviðtölum við unglinga sem sagt verður frá hér síðar. Á netinu er hægt að finna allt og 

ýmsar leiðir eru til þess að nálgast efni ókeypis sem annars er eingöngu hægt að nálgast hjá 

áskriftarstöðvum hér á landi. Á netinu er enginn ritstjóri og hver og einn getur verið sinn 

eiginn sjónvarpsstjóri, ræður hvað horft er á og hvenær. Það má því velta því fyrir sér hvaða 

áhrif þetta valfrelsi hafi á aðra þætti, sérstaklega ef litið er á stofnanir eins og skóla sem vinna 

eftir allt öðrum reglum.  
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3. Skólasamfélagið 
 

Franski aristókratinn og heimspekingurinn Henri de Saint- Simon (1760-1825) taldi að þeir 

einu sem gera gagn eru þeir einu sem skipta máli í samfélaginu. Að hamingjuna væri að finna 

í því að virkja hæfileikana.  „Öllum ber að vinna“ (e. All men must work)  var hans mottó og 

hans fylgismenn bættu síðan við „Eftir sinni bestu getu“  (e. Each according to his capability) 

og gerði með því alla jafna sem nýttu eigin hæfileika til hins ítrasta, burtséð frá stétt og stöðu 

(Collins og Makowsky, 2005:19).  Samkvæmt hans kenningum ætti því tilgangur og markmið 

menntunar að felast eingöngu í að veita hverjum einstaklingi tækifæri til að finna og þróa 

eigin hæfileika. Verða þannig betri þegnar og samfélagið í heild hagnast á því . Menntuð þjóð 

er mannauður og það eru forréttindi að hafa aðgang að námi. Við teljum þessi réttindi 

sjálfsögð og hættir því til að vanmeta námið og sumir jafnvel líta á það sem leiðinda kvöð í 

stað forréttinda. Samfélagið er í mótun, rétt eins og unglingar, þar sem siðareglur og gildi þarf 

að endurskoða. Á sama hátt eru nýjar menntastefnur gerðar með nýjum yfirstjórnum 

menntamála og sífelld þróunarvinna er unnin til að mæta breyttum þörfum samfélagsins.  

Í formála að nýrri aðalnámskrá grunnskóla 2011 segir Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra: „ Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu. Leikni 

og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. [...] Mennta þarf hinn almenna borgara 

nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í 

fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á öðrum sviðum. Skólar eru í raun einu stofnanir 

samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir 

þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og 

menningarlegum aðstæðum. 

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema fyrir 

tilstuðlan kennara o g skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn 

og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árnagri. 

Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem 

bera hitann og þungann af skólastarfinu.“ (Katrín Jakobsdóttir, 2012) 
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3.1 Gagnkvæm virðing 
 

„If we don‘t stand up for children, we don‘t stand for much!“ 

„Ef við stöndum ekki með börnunum þá stöndum við ekki með miklu“ er haft eftir Marian 

Wright Edelman sem er einna helst þekkt sem baráttukona fyrir réttindum barna í 

Bandaríkjunum (CDF e.d.).  

Ekki er hægt að saka foreldra, kennara né menntamálayfirvöld hér á landi um að standa ekki 

með börnunum. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á kennslustefnum og líðan nemenda, 

ástæður brottfalls og afleiðingar eineltis hafa verið skoðaðar frá ýmsum hliðum. Vanlíðan, 

einelti og brottfall er vandamál sem þarf að takast á við en í stað þess að rýna í sífellu á 

afleiðingar og setja upp fallegar stefnur í orði sem ekki er fylgt eftir á borði er nauðsynlegt að 

hlusta á krakkana sjálfa. Komast að því hvaða lausnir þau hafa í sjónmáli ef einhverjar og 

kenna þeim gagnrýna og lausnamiðaða hugsun í stað þess að einblína á vandamálið.  

Til að finna út hvað krökkunum sjálfum finnst, hvernig þau koma fram og hvernig er komið 

fram við þau var gerð tvíþætt rannsókn. Annars vegar vettvangsrannsókn og hins vegar 

rýnihóparannsókn meðal unglinga. Til að fá innsýn í hugarheim unglingana og þeirra líf er 

nauðsynlegt að gera eins og mannfræðingarnir gerðu í ókunnum löndum, dvelja meðal þeirra, 

ræða við þau og taka þátt. 

 3.2. Vettvangskönnun 
 

Vettvangskönnun er framkvæmd með þeim hætti að rannsakandi fer á viðeigandi vettvang, 

fylgist með hegðun og atferli. Lagt er upp með rannsóknarspurningu og skráð er niður það 

sem fram fer. Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir eigin þekking og/eða fordómum og 

væntingum áður en rannsókn hefst og varast að láta það hafa áhrif á niðurstöður. 

Rannsóknarspurningin sem hér var höfð að leiðarljósi var: Ríkir gagnkvæm virðing í 

samskiptum og framkomu nemenda og kennara? 

3.2.1.  Aðferðir og framkvæmd 

Framkvæmd vettvangskönnunarinnar fór fram með þeim hætti að fylgst var með kennslu hjá 

efsta stigi í grunnskóla í tvo daga. Ég fékk að vera fluga á vegg í skólanum, sitja 

kennslustundir og með kennurum á kaffistofunni. Þeir kennarar og nemendur sem fylgst var 

með í kennslustundum vissu af rannsókninni en rannsakandi var ekki kynntur sérstaklega á 
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kaffistofu kennara. Þar sem kennarar komu og fóru þá fór kynningin fram hjá einhverjum en 

aðrir vissu ástæðu fyrir viðveru rannsakenda. Fyrri daginn var fylgst með sama 

stærðfræðikennnara þar sem hann tók á móti nemendum í 9. og 10. bekk.  Seinni daginn var 

farið eftir stundatöflu 9. bekkjar og þeim fylgt á milli kennslustunda með mismunandi 

kennurum. 

Lagt var upp með að kanna samskipti kennara og nemenda. Athuga hvort nemendur hegðuðu 

sér á annan hátt við ólíka kennara og hvort kennarar gerðu upp á milli nemenda og 

bekkjarheilda. Til þess að geta ályktað um hegðunarmynstur og framkomu hefði rannsóknin 

þurft að ná yfir lengri tíma, fylgjast með í fleiri skólum og fá innsýn inn í fleiri 

kennslustundir. Eingöngu er hægt að segja til um viðhorf í þessum tiltekna grunnskóla og hjá 

þessum nemendum og kennurum sem fylgst var með.  

3.2.2. Á vettvangi 

Tekið var vel á móti mér þegar ég mætti í skólann. Leyfi hafði verið fengið frá skólastjóra og 

viðkomandi kennurum um að fylgjast með og allt gekk það vel. Í upphafi hvers tíma kynnti ég 

mig fyrir nýjum krökkum og sagði frá því að ég væri mætt til að fylgjast með 

kennslustundinni. Það kom mér á óvart hvað krökkunum fannst það skipta litlu máli þó 

einhver ókunnur væri að fylgjast með. Ég get því dregið þá ályktun að framkoma þeirra hafi 

verið með sama hætti þessa daga sem aðra. Þau voru almennt ekkert að spá í hvað ég var að 

gera og spjölluðu hispurslaust við mig í lok kennslustundar. Ég hafði haft nokkrar áhyggjur af 

því að nærvera mín mundi hafa heftandi áhrif og hugsanlega gera bæði nemendur og kennara 

meðvitaða um að fylgst væri með þeim en svo virtist ekki vera. Hugsanlega hafði nærvera 

mín frekar áhrif á framkomu kennara en þó ekki teljanlega. Nemendur töluðu einmitt um að 

„svona kennslustund“ væri venjuleg.  

3.2.3. Samantekt 

Kennslufyrirkomulag byggist upp á 40 mínútna kennslustundum sem eru annað hvort 

samfelldar eða með frímínútum á milli. Áberandi var báða dagana að sama hvað kennt var, 80 

mínútur í sömu grein var of langur tími. Einbeitingarskortur varð greinilegur þegar líða fór á 

tímann og hvorki kennari né nemendur nýttu vel síðustu 10-20 mínúturnar.  Flestir kennarar 

töldu besta árangur nást í tvöföldum tíma með frímínútum á milli. Einföld kennslustund þótti 

of stutt þar sem yfirleitt fór of mikill tími í að ná kyrrð og einbeitingu áður en kennsla hófst. 

Þetta kom skýrlega fram í þeim kennslustundum sem fylgst var með. Áhugavert var að sjá 
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þroskamuninn milli nemenda í 9.bekk annars vegar og 10.bekk hins vegar. Elstu nemendurnir 

voru almennt áhugasamari og vildu gera vel á meðan þeir yngri sýndu náminu lítinn áhuga. 

Samkvæmt kennurunum eru nemendur 10.bekkjar mjög meðvitaðir um að einkunnir þeirra 

skipta meira máli nú en áður og það breytir viðhorfinu. Nokkrir tímar fóru í upprifjun fyrir 

próf sem leggja átti fyrir seinna og almennt virtust nemendur kvíðnir og töldu sig ekki tilbúna. 

Þrátt fyrir að hafa vitað af prófunum með góðum fyrirvara voru nemendur duglegir að týna til 

allskonar afsakanir sem ástæðu fyrir lélegum undirbúningi.  

Greinilegt var að þeir kennarar sem komu fram við nemendur sem jafningja en sýndu 

samtímis aga náðu mestu athyglinni og einbeitingu. Ein stúlkan úr 10.bekk sagði við mig eftir 

tíma að þótt henni fyndist stærðfræði ekki skemmtileg þá væru það alltaf góðir tímar og hún 

væri jafnvel leið ef kennslustund í stærðfræði félli niður. Aðrir nemendur virtust vera á sömu 

skoðun þar sem stærðfræðitímarnir voru þær kennslustundir sem krakkarnir hlustuðu best á 

kennarann og allir tóku þátt. Einnig var betur unnið af nemendum í þeim tímum þar sem 

kennari virkjaði nemendur eða gekk á milli og aðstoðaði en mikil ókyrrð myndaðist í 

kennslustundum með fyrirlestrarformi. 

Í kennslustund í íslensku var áberandi hve einbeitingarskorturinn var mikill þegar kennari var 

við töfluna og fór yfir verkefni með því að varpa svörunum á töflu og tala um þau. Endurtaka 

þurfti svörin aftur og aftur og sami nemandi spurði ítrekað spurninga sem áður var bæði búið 

að spyrja og svara ítarlega. Með þessu fyrirkomulagi gátu þeir nemendur sem ekki höfðu gert 

verkefnin sjálf skrifað niður rétt svör án þess að leita sjálf að þeim og læra þannig af eigin 

vinnu. Sumir nemendur voru geinilega þegar búin með verkefnið og fóru yfir til að vera viss 

um réttmæti sinna svara en aðrir höfðu ekki lært en greinilega tamið sér að taka eingöngu 

niður rétt svör. Með þessu kennslufyrirkomulagi má segja að verið sé að kenna nemendum 

hvernig hægt er að komast hjá því að læra en nýta vinnu annarra að eigin markmiðum. Í 

rýnihóparannsókn kom fram að metnaðarfullir nemendur eru ekki sátt við að vera sífellt að 

draga vagninn og vinna verkefni með öðrum nemendum sem kunna að koma sér undan vinnu. 

Virkja þarf betur kennslustundir í grunnskóla og kenna vinnulag en ekki leiðir til undankomu. 

 3.2.4. Niðurstaða 

 

Almennt sýndu kennarar og nemendur gagnkvæma virðingu en ákveðið agaleysi ríkti sem 

kom fram í því að nemendur töluðu í síma, fóru fram án þess að fá til þess leyfi, mættu með 

mat í kennslustund og mættu of seint í kennslustund án þess að biðjast afsökunar. Nokkru 

sinnum þurfti að ávíta sömu nemendur, sem í öllum tilfellum voru strákar eða biðja um þögn 



Vangaveltur um virðingu  Vigdís Arna 
 

Háskólinn á Akureyri – Nútímafræði 2012  31 
 

áður en hlýtt var. Áhugavert var að sjá hvernig allt þetta var umborið af kennurum. Jafnframt 

var greinilegt að kennararnir voru með fastmyndaða skoðun á hverjum nemanda sem lýsti sér 

til dæmis í því að sami einstaklingur fékk ávítur oftar en hinir þó hann ætti það ekki skilið og 

sumir nemendur sýndu engan áhuga á náminu og fengu að vera í friði. 

Á kennararstofunni varð það viðhorf skýrara. Sumir kennarar gerðu grín af ákveðnum 

staðalímyndum eins og grenjandi stelpum með dramavesen og aumingjaskap hjá strákunum 

sem sýndu ekki karlmensku sína í íþróttatíma. Aðrir kennarar tóku annað hvort undir þau orð 

eða sögðu ekkert.  

Það fyrsta sem vakti athygli þegar ég kom í fyrstu kennslustofuna var plakat unnið af 

nemendum 9. bekkjar í umsjón stærðfræðikennarans. Þar höfðu nemendur sett upp hlutverk 

og markmið með eigin orðum. Ég spurði krakkana út í boðskapinn og þau sögðust aðallega 

leið á því að gera sífellt samskonar verkefni – ár eftir ár – en enginn færi eftir því. Að þeirra 

mati var enginn að hlusta á þau, hvorki í þessu verkefni né á öðrum vettvangi skólans þegar 

þau vildu gangrýna eða koma ábendingum á framfæri.   

Hlutverk nemenda:  

- Læra 

- Vera stundvís 

- Að hlusta 

- Bera ábyrgð á mér sjálf/ur 

- Koma fram við aðra eins og þú vilt að sé 

komið fram við þig. 

 

 

 

 

 

Hlutverk kennara: 

- Vera stundvís 

- Að kenna 

- Að hjálpa nemendum 

- Vera skemmtilegur 

- Sýna tillitsemi 

- Hlusta á nemendur 

- Sýna góða framkomu 

- Halda aga  

- Vera kurteis 

- Vera góð fyrirmynd 

Við þurfum að hlusta betur – á börnin! 
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3.3. Rýnihópar 
 

Andy Field (2009) segir í inngangi sínum í kennslubók um tölfræði og SPSS að hann hafi 

sjálfur verið slæmur námsmaður þangað til hann fékk góðan kennara. Hann telur sig eiga 

bróður sínum sinn akademíska feril að þakka þar sem honum tókst að vekja áhuga hans á 

námsefninu með því að kenna á skemmtilegan máta. Að hans mati er lykilatriði í námi að 

kveikja áhuga nemenda. Til þess þarf kennari að ná vel til nemenda og kennsluefnið þarf 

einnig að vera skemmtilegt (Field A. 2009). 

 3.3.1. Aðferð og framkvæmd 

 

Til að skyggnast inn í hugarheim unglinga og athuga hvort þau eru sammála Andy voru 

myndaðir tveir rýnihópar. Annar með unglingum úr grunnskóla, aðallega 10.bekk og hinn 

með unglingum á fyrsta ári í menntaskóla. Grunnskólahópurinn var valinn af starfsfólki 

félagsmiðstöðvar en kennarar menntaskólans völdu úrtak sitt. 

Í grunnskólahópnum voru sjö viðmælendur, tveir strákar og fimm stelpur. Sex þeirra í 

10.bekk, fædd árið 1996 og einn úr 9.bekk, fæddur 1997. Í hópnum var einn gestanemandi 

sem almennt býr og stundar nám í öðrum landshluta. Framhaldsskólahópurinn var kynjajafn, 

þrír strákar og þrjár stelpur. Tvö þeirra komu úr smærri sveitaskólum en hin úr ýmsum 

grunnskólum á svæðinu. Viðmælendur eru öll fædd árið 1995 utan einn, fæddum árið 1996, 

sem er í sérhönnuðum bekk fyrir þá sem sleppa síðasta ári grunnskóla eða taka lokapróf á 

undan sínum árgangi.  

Hóparnir eru því á svipuðum aldri en standa sitt hvoru megin við skólaskylduna. Annar mjög 

félagslega virkur og hinn metnaðarfullir námsmenn. Engu að síður hefði ekki verið auðvelt að 

greina hvaða nemendur tilheyrðu hvorum hópnum ef þeim hefði verið blandað saman.  

Viðtölin fóru fram á heimavelli hópanna til að skapa þægilegt og afslappað umhverfi, annars 

vegar í félagsmiðstöð yngri hópson og hins vegar í framhaldsskóla eldri hópsins.  

Meðrannsakandi var Hildur Friðriksdóttir, BA nemandi á nútimfræðibraut við Háskólann á 

Akureyri.  Unnum við saman að gerð spurningalista, framkvæmd viðtala og frumúrvinnslu. 

Spurningar sem unnnið var útfrá má sjá í fylgiskjali 2.   
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 3.3.2. Að rýna til gagns 

 

Spurningaramminn sem unnið var út frá miðaði að því að kanna viðhorf nemendanna til 

kennara, kennsluaðferða og kennsluefnis. Einnig vildum við ná sem mestu flæði hjá hópunum 

til að sjá hvert það mundi leiða og hvaða ófyrirséðu umræður og við horf það gæti skapað. 

Annar rannsakandi sá um að leiða viðtalið en hinn hlustaði og tók þátt ef ástæða var til en var 

annars í hlutverki skriftu og lýsti ýmsum viðbrögðum og hegðun viðmælenda. 

 3.3.3. Samantekt 

 

Þegar þau voru beðin um að lýsa hvað einkenndi góðan kennara og kennslufyrirkomulag var 

samhljómur hjá hópunum. Viðmælendur lögðu mikið uppúr því að kennarinn sýndi 

nemendum  sínum virðingu með því að hlusta á þá og svara spurningum þeirra, jafnvel þó þær 

væru kjánalegar. Kennari þyrfti að líta á nemendur sem einstaklinga með eigin þarfir en ekki 

sem einn hóp þar sem öllum henti sami hraði og sama verklag. Einnig bentu þau á að 

fyrirmyndarkennari fari út af beinu brautinn, brjóti upp hefðina og fyrirlestraformið og nái 

með því að skapa metnað og keppnisanda. Það væri til bóta ef kennari samsamaði sig við 

nemendur og kæmi fram við þá á jafningjagrundvelli, væri skemmtilegur, fyndinn og gáfaður. 

Stelpurnar lögðu meiri áherslu á vinnufrið en strákarnir en öll vildu þau hafa aga. 

Viðhorfsmunur kom fram til sjálfstæðis í vinnubrögðum. Menntaskólanemarnir efuðust um 

þroska grunnskólanema til sjálfstæðis í vinnubrögðum og töldu að meðan skyldunám væri 

stundað væri tilætlunarsemi til kennara meiri og nemendur gætu því ekki unnið mjög 

sjálfstætt. Hins vegar töldu þau nauðsynlegt að hefja ætti þannig vinnubrögð fyrr en gert er og 

undirbúa þannig betur fyrir framhaldsnám.  

Skýr afstaða kom fram í viðhorfum til kennara og kennslufyrirkomulags hve miklu máli 

gagnkvæm virðing skiptir þau. Í þeirra huga er það grunnforsenda þess að kennari nái hlustun 

og að nemendur fylgist með og taki eftir. Framkoma kennara getur haft áhrif á líðan og 

námsáhuga nemenda. Tveir viðmælenda töluðu um að einkunnir þeirra í íslensku hefðu 

hækkað svo um munaði við það að nýr kennari tók við áfanganum og annar viðmælandi 

sagðist ekki læra jafnvel í tímum hjá kennara sem hann væri ósáttur við. Þá sögðust allir 

nemendur nema einn hafa reynslu af því að kennarinn hefði látið persónulega óvild koma 

niður á einkunnagjöf. Einum nemanda þótti kennarar almennt setja of mikla pressu á 

nemendur með því að gera of miklar kröfur til þeirra. 
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Áhugaverðar umræður sköpuðust um mötuneyti grunnskólanna en nemendur voru óhressir 

með þá ákvörðun að sameina matseðil allra mötuneyta. Þau töldu að nýleg könnun sem setti 

Ísland ofarlega á lista yfir of þungar þjóðir um og nú væri stefnan að grenna þau. Þeim fannst 

það ekki vera rétt leið og vildu frekar að í boði væru fleiri hreyfitímar heldur en 

kaloríusnauður heilsumatur. Sérstaklega var þetta hitamál hjá stelpunum en þeim fannst mikil 

krafa vera gerð til útlits þeirra þó þær gætu ekki sagt hver gerði þá kröfu.  

Þegar umræðan barst að jafnrétti og femínista þá kom viðhorf þeirra okkur skemmtilega á 

óvart. Allir, jafnt strákar sem stelpur vildu kalla sig femínista og vissu alveg hvað það stendur 

fyrir. Stelpurnar töldu það sjálfsögð réttindi að þeirra biðu sömu framtíðarmöguleikar á námi 

og atvinnu, bæði í framboði sem og launum. Strákarnir gerðu sér grein fyrir og viðukenndu  

að þeirra barátta væri auðveldari og einn þeirra var ekki viss um hvort það ætti að vera í hans 

verkahring að berjast fyrir jöfnum kjörum þegar hann gæti þá misst sitt forskot. Viðhorf þeirra 

til heimilisstarfa voru ekki á sama jafnréttisgrundvelli og til atvinnulífsins en strákarnir töldu 

mikilvægt að feður hefðu jafnan rétt til föðurhlutverks og mæður til móðurhlutverks. 

 3.3.4. Niðurstaða 

 

Heilt yfir virtust viðmælendur gera kröfu til þess að námið þyrfti að hafa hagkvæmt gildi. Þau 

sammæltust öll um að þau væru að byggja grunn að betri framtíð og námið væri mikilvægt til 

að ná þeim markmiðum sem þau hafa sett sér, leynt og ljóst. Áberandi var að áhyggjur 

menntaskólanemanna tengdust ekki eigin vangetu heldur hugsanlegum vanmætti kennara og 

skólans til að standa sig í hlutverki sínu. Meiri efa á eigin getu mátti finna hjá stelpunum í 

grunnskólahópnum en undantekningarlaust strákarnir töldu sig geta unnið og lært þó þeir 

væru „óheppnir“ með kennara. Öll vildu þau að að gerðar væru strangari kröfur til nemenda 

og ekki mætti rýra gildi einkunna og skóla með því að hleypa nemendum í gegn sem ekki 

standa sig. 

Almennt töldu viðmælendur að ekki væri í raun hlustað á þau. Sumir skólarnir buðu upp á 

vettvang fyrir nemendur sína til að koma ábendingum og kvörtunum á framfæri en þau sáu 

aldrei neina eftirfylgni á því. Þannig skynjuðu þau að það væri alls ekki tekið tilllit til þeirra 

skoðana og menntaskólanemendurnir hlökkuðu til að verða 18 ára og með sterkari rödd og 

sjálfstæði. 

Viðmælendur voru sammála um að leggja þyrfti meiri áherslu á agaðri og sjálfstæðari 

vinnubrögð strax á efri stigum grunnskólans. Kennsla í gagnrýnni hugsun auki þroska og 
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sjálfsaga. Báðir hópar töldu mikilvægt að það ríki gagnkvæm virðing milli nemenda og 

kennara. Grunnskólanemarnir hefndu að kennari mætti ekki gera óraunhæfar kröfur til þeirra á 

meðan menntaskólanemarnir horfðu meira á það að kennarar mættu ekki leyfa krökkunum að 

komast upp með að sinna skyldum sínum.  

„Sumir draga alltaf vagninn á meðan aðrir nemendur læra fljótt að komast upp með að njóta 

góðs af vinnu annarra.“ (haft eftir nemanda) 

 

 3.4.  Sameiginleg niðurstaða beggja rannsókna 
 

Helstu niðurstöður úr  þessum rannsóknum meðal unglinga eru þær að notagildið er í 

fyrirrúmi hjá nemendum. Ef þau sáu ekki tilgang með lærdómnum þá var áhuginn lítill sem 

enginn. Grísku fræðingarnir væru ekki ánægðir með áhugaleysi nemenda á listum og 

menningu eins og ljóðum og fagurbókmenntum. Einn nemandinn sá engan tilgang með 

dönskukennslu og taldi að Danir ættu bara að læra ensku – það væri miklu gáfulegra fyrir alla. 

Skemmtanagildi víkur og notagildið verður allsráðandi. Markmiðið er gráðan, lokaprófið og 

einungis er lært af nauðsyn en sjaldnast af ánægju. Það er firringin í náminu. Nemendur njóta 

ekki leiðarinnar að markmiðinu en keppast að því að komast sem fyrst uppá næsta stig – rétt 

eins og í tölvuleikjum. Metnaðurinn og áhugi á náminu þarf að vera til staðar beggja vegna 

þar sem það smitast á milli nemenda og kennara.  

Samkvæmt æviágripi Immanel Kant (2003)leið honum ekki leið honum ekki vel í grunnskóla 

þeim sem hann stundaði. Sagt er að hann hafi ætíð borið kala til skólans og talað um að veran 

þar hefði slökkt fróðleiksfýsn og námslöngun. Ef ekki hefði verið fyrir einn kennara sem 

kveikti hjá honum innblástur og löngun til frekari mennta þá hefði heimurinn hugsanlega farið 

á mis við þann mikla hugsuð. 
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4. Orðræðan  
 

Michel Foucault (1975) bendir á að samfélagsþróun nútímans miði að því að viðhalda 

valdastrúktur elítunnar. Orðræðan sé notuð til að viðhalda hefðum og halda ástandi óbreyttu, 

jafnvel með því að smætta og lítillækka. Foucault bendir á að sannleiksveldi ákvarði hvað sé 

„eðlilegt“ að taka til umfjöllunar og hvernig sé „eðlilegt“ að fjalla um ýmis samfélagsleg 

málefni. Slíkt veldi hefur vitaskuld mikil áhrif á hvernig fólk upplifir og ræði skynjanlegt 

umhverfi sitt og mótar skoðanir á „eðlilegum“ málaflokkum á borð við bankakerfi, 

heilsugæslu og skóla. Um leið og orðræðan setur mörk og veitir einum völd, útilokar hún 

aðra. (Foucalt, 1975) 

Valdhafar geta skapað ákveðin form hugsunar með því að stjórna umfjöllunarefninu og vinkli 

umræðunnar. Við sjáum þess glögg merki í fjölmiðlum hér á landi þar sem eigendur kvóta og 

þeirra hagsmunaaðilar nota fjölmiðla óspart í þeim tilgangi að vernda eigin hag en setja 

umræðuna í búning þjóðarhagsmuna. Að sama skapi mótaði markaðurinn og hagsmunaaðilar 

umræðuna í aðdraganda hrunsins (Grétar Júníus, 2010). Hugmyndafræðilegt forræði gefur 

mun meiri völd en sýnileg eru og stjórna því hvað seytlast inn sem sannleikur. Slíkt vald hefur 

áhrif á hvernig fólk upplifir og ræðir umhverfi sitt, auk þess að móta skoðanir á „eðlilegum“ 

samfélagsmálum. 

Þegar skoðuð eru efstu lögin í stjórnmálum á íslandi þá eru konur áberandi. Forsætisráðherra, 

fjármálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra,  umhverfisráðherra og 

Forseti Alþingis eru allir konur. Konur hafa verið að styrkja stöðu sína víðar, Biskup Íslands 

verður kona við næstu biskupsvígslu og nýlega var kona í fyrsta sinn skipuð ríkissaksóknari. 

Af þeim sem nú (1.maí 2012) hafa boðað þátttöku sína í komandi forsetakosningum eru þrjár 

konur af átta frambjóðendum. En ná konur inn á efsta lagið hjá fjórða valdinu – þar sem 

umræðuefnið er valið, birtingarmyndin sett fram og orðræðan færð í búning. 

  

 

4.1. Stjórnartaumarnir 
 

Til að sjá hverjir stjórna orðræðunni hjá fjórða valdinu  þarf að skoða nánar hverjir halda um 

stjórnartauma stærstu fjölmiðla landsins. Nú þegar hefur verið rýnt í fréttastofur 

sjónvarpsstöðvanna og þar var niðurstaðan mjög karllæg. Skoðum þetta aðeins betur. 
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Mynd 9. Skipurit RÚV - Ríkisútvarp Sjónvarp 

Auk þeirra sem hér sjást eru fjórir varafréttastjórar, tvær konur og tveir karlar.  

RÚV er ríkisrekið fyrirtæki í Ohf sjálfsrekstrarformi. Stjórn er valin reglulega og þar sátu 

oftast pólitískt skipaðar stjórnir en undanfarið hefur fagaðilum fjölgað og kynjajöfnur er betri. 

 

 

Mynd 10. Skipurit 365 miðla 
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 100% karlar á toppnum hjá 365 miðlum –  

Auk þeirra sjö sem sjást á skipuritinu er Gunnar Reynir Valþórsson fréttastjóri hjá visir.is. 

Ólafur Þ. Stephensen starfaði áður hjá Morgunblaðinu og ritstýrði því frá 2008-2009. 

Aðstoðarritsjóri Fréttablaðsins er Steinunn Stefánsdóttir en hún hefur starfað hjá blaðinu frá 

upphafi og var ráðin aðstoðarritstjóri árið 2006. Erfitt reynist að finna haldbærar upplýsingar 

um eignarhald en fyrirtæki í eigu Ingibjargar Pálmadóttur er skráð fyrir stærstum hlut. Hverjir 

standa hins vegar á bak við þau fyrirtæki er erfitt að sjá. 

 

Mynd 11. Skipurit Árvakurs og Morgunblaðsins 

Nauðsynlegt er að gera sér einnig grein fyrir því að orðræðu og umræðu Morgunblaðsins 

stjórna ekki einungis karlmenn heldur er einnig um fjársterka hagsmunaðila og fyrrum 

pólitíska valdhafa að ræða. Ritstjóri Morgunblaðsins Davíð Oddsson var borgarstjóri 

Reykjavíkur, 1982-1991, forsætisráðherra frá 1991-2004 og utanríkisráðherra 2004-2005 og 

formaður Sjálfstæðisflokksins frá 1991-2005(althingi.is). Davíð var seðlabankastjóri frá árinu 

2005 – 2009 (sedlabanki.is.) Af þessu má greina að ritstjóri þessa áhrifamikla miðils einn af 

lykilþáttökumönnum í samfélaginu fram yfir bankahrun. (samkvæmt mælingum Modernus.is 
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er mbl.is fjölsóttasti fréttavefurinn). Eignarhaldsfélagið Þórsmörk er meðal annarra í eigu 

Guðbjargar Matthíasdóttur og Þorsteins Más Baldvinssonar sem eru hagsmunaaðilar í 

sjávarútvegsfyrirtækjum („Hópur Óskars“ 2009). Merkja má að fréttir dagblaðsins eru litaðar 

af þessum tengslum.  

 

 

Mynd 12. Stjórn DV og ritstjórn 

Ritstjórar: 

Reynir Traustason og  

Jón Trausti Reynisson 

Fréttastjóri: Ingi Freyr Vilhjálmsson 

Vaktstjórar: 

Einar Þór Sigurðsson og  

Valgeir Örn Ragnarsson 

 

 

Eignarhald DV er nú í gegnsæju ferli og á heimasíðu þeirra eru allir hluthafar taldir upp sem 

og eignarhlutur hvers eiganda. Það er til fyrirmyndar en kynjajafna þarf hjá ritstjórn. 

Karllæg sjónarmið eru greinilega mun meiri og sterkari hjá öllum þessum helstu fréttamiðlum 

landsins. Þegar kemur að því að velja hvað fær birtingu og hver fréttavinkillinn er þá er ansi 

hætt við því að karllæga sýnin verði fyrir valin og mjúka fréttin sem bíða má birtingar verði 

gæluverkefni fréttakonunnar.  Eins og kemur fram í rannsókn Erlu Maríu Davíðsdóttur á 

fréttavali þá eru það fréttastjórarnir sem hafa úrslitavaldið hvað fær birtingu. Allir fréttamenn 

koma með uppástungur en hraðinn ræður oft för og þá er gott að hafa tilkippilegt tengslanet. 

Þar af leiðandi er oftar rætt við þá sem viðkomandi fréttamaður hefur myndað tengsl við og 

lítill tími gefst til að leita nýrra viðmælenda (Erla María, 2011). Hins vegar hafa hópar kvenna 

ítrekað reynt að koma sér á framfæri sem viðmælendur sem og í stjórnarsetu fyrirtækja, með 

litlum árangri eins og sjá má í birtingarmynd fréttagreiningarinnar. 
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4.2. Tjáningarfrelsi 

 

Einn af hornsteinum mannréttinda er rétturinn til eigin skoðana og rétturinn til þess að tjá 

skoðanir sínar. Mikil umræða hefur verið um þennan rétt og hvar mörkin liggja eftir birtingu 

umdeildra teiknimynda í dönskum blöðum þar sem deilt var á Múhameðstrú með háði 

(Jylland-Posten.dk). Tjáningarfrelsið, trúfrelsið og mannréttindi rekast stundum á og nýlegt 

dæmi um það er svokallað Betelblogg mál. Siðareglur fagfélaga geta einnig sett 

tjáningarfrelsinu skorður þó hver einstaklingur haldi frelsi sínu til trúar og skoðana. Með 

auðveldum aðgangi almennings til skoðanaskipta á opinberum vettvangi, bæði í gegnum eigin 

bloggsíður, samskiptasíður og aðgang að athugasemdakerfum fréttamiðla hefur eðli 

umræðunnar breyst.  

 4.3. Netfrelsi  
 

Samskipti á netinu er áhugavert rannsóknarefni þar sem ýmislegt fer þar fram í skjóli 

nafnleysis eða fjarlægðar. Samkvæmt kenningu Goffman (1959) um leikræna tjáningu þá 

leikum við öll mörg og ólík hlutverk þegar við skiptum á milli „leiksviða“. Við hegðum okkur 

ekki eins í fermingarveislu og með félögunum á góðri stundu en hið algilda sjálf er þó alltaf 

grunnurinn sem við byggjum hegðun okkar. Flestir kunna sín hlutverk og fá stuðning frá 

umhverfinu ef leikurinn fipast (Goffman, 1959).  En sá stuðningur er annar á hinu nýja 

leiksviði netheimsins,  þar eru leikreglurnar eru enn ómótaðar og ekki algildar. Regluleysið og 

fjarlægðin getur ýtt undir framkomu sem ekki viðhefst í raunheimi. Aðgát skal höfð í nærveru 

sálar á jafn vel við um netið sem sem annarsstaðar. 

Samfélagið byggist á því að hver einstaklingur hafi siðferðilegan rétt til að vera metinn á eigin 

forsendum. Samkvæmt því ættu einstaklingar jafnframt að vera sannir í þeirri mynd sem þeir 

setja fram sem sinn persónuleika (Goffmann, 1959). Framkoma í netheimum brýtur oft þessa 

samfélagsreglu þar sem einstaklingar leyfa sér óforskammaðri framkomu en þekkist í 

persónulegri samskiptum manna á milli.   

Nafnþekktir einstaklingar sem og aðrir, hafa af vankunáttu (eða ekki) sent tölvupósta á fleiri 

viðtakendur en ætlað var og afleiðingar þess geta reynst dýrkeyptar. Af vanvirðingu er 
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ýmislegt látið í loftið sem betur hefði aldrei flogið. Málinu til stuðnings gætu hér komið 

margar tilvísanir en ég læt eitt nýlegt nægja.    

 

 

Mynd 13. Strengjabrúða á Bessastöðum 

Á heimasíðu eins karlkyns forsetaframbjóðanda 2012 segir að kominn er tími til að fá mann 

með balls (þýð. hreðjar) í embættið og engin þörf er fyrir strengjabrúðu á Bessastaði.  Textinn 

er sunginn við lagið Power To The People (þýð. Völdin til fólksins) og myndskeið frá 

Búsáhaldabyltingunni og mótmælagöngum notuð sem skreytiefni. Með þessu er verið að vísa 

í styrkleika karlmennsku frambjóðandans og myndræn framsetning notuð til að smætta þann 

konuna sem hlotið hefur mesta fjölmiðlaathygli og nýtur mesta fylgis samkvæmt 

skoðanakönnunum. („Þóra sögð“ DV 2012 – vísað er hér í frétt um málið þar sem viðkomandi 

færsla var fjarlægð a.m.k um tíma af heimasíðunni) 

Konur eru ítrekað hlutgerðar í birtingu mynda og myndbirting af konum jafnvel notaðar sem 

uppfyllingarefni eða bakgrunnur.  Mynd af ómálaðri / illa til hafðri / þrútinni / eða geislandi 

óléttufallegri -  valdamikilli eða frægri  konu getur verið slegið upp sem frétt, forsíðufrétt 

jafnvel, og með því að setja fókusinn ætíð á útlitið en ekki hæfileika, getu eða atvinnu 

konunnar þá er hún smættuð. Netmiðlar og slúðurblöð eru sérstaklega iðin við þessa tegund 

frétta en fréttamiðlarnir sem vilja vera „alvöru“ taka einnig þátt.  

Davos heilkennin skína í gegnum netmiðlana með enn skýrari hætti en í prent- og 

ljósvakamiðlum. Davos heilkennin er hugtak sem mannfræðingar nota, uppruni óljós en 

vísunin er í ráðstefnu World Economic Forum sem haldin er í bænum Davos í Sviss. Með því 

er vísað í jakkafataklædda miðaldra hvíta karla sem táknmynd valdhafa. Ukraínskir 

femínistar, Femen, hafa vakið mikla athygli þar með því að mótmæla ójafnrétti og 

valdabaráttu sem þær gjarnan gera berbrjósta (Global post, 28.jan.2012) 
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Mynd 14. Femen mótmæla í Davos 

 

 

Mynd 15. Davos heilkennið 

 

Ungt fólk í dag neytir nær eingöngu netmiðla. Lestur dagblaða í prentformi, áhorf á sjónvarp í 

reglubundinni útsendingu sem og hlustun á útvarp í gegnum viðtæki tilheyrir nú hverfandi 

kynslóðum. Netnotkun býður upp á frelsi sem ekki fæst með hinum eldri miðlum. Hægt er að 

nálgast efni hvar sem er og hvenær sem er og samskiptin geta jafnvel verið gagnvirk eins og í 

athugasemdakerfum netmiðla og með samskiptavef eins og Facebook. (Eigin ályktun útfrá 

viðtölum við unglinga)  
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5. Virðing 
 

„Virðing felst í því að heiðra sambandið milli sín og annarra og veita umhverfinu stöðu í 

hjarta sínu. Virðingin felur í sér væntumþykju gagnvart öðrum. Hún er forsenda fyrir betri 

heimi. Virðing er svarið við fordómum og aðskilnaði.”                     (Gunnar Hersveinn. 2010)  

Ef við hættum að bera virðingu fyrir okkur sjálfum og siðareglum samfélagsins þá má kannski 

segja að við séum firrt. Firring væri því andstaðan við virðingu.  

Samkvæmt skilgreiningu Karl Marx á firringu mannsins, sem hann setti fram árið 1844  út frá 

eigin samfélagi og sögu, þá er  maðurinn firrtur þegar hann er:  

- firrtur náttúrunni  

- firrtur líkama sínum  

- firrtur gáfum sínum og hæfni 

- firrtur vinnu sinni og afurðum 

- firrtur tengslum við aðra 

 

Hvar er virðingin þegar: 

- Neysluvenjur og lífsstíll vestrænna samfélaga gengur á náttúruauð og afurðir langt 

umfram þarfir. 

-  Ónauðsynlegar „útlitsbætandi“ lýtaaðgerðir og líkamsmisnotkun verða sífellt 

algengari. 

-  Nemendur velja sér námsgreinar útfrá þörfum markaðarins og arðbærni í stað eigin 

verðleika og ánægju. 

-  Launamunur er svo mikill að þeir tekjulægstu væru heila ævi að vinna fyrir 

mánaðarlaunum yfirmanna sinna. 

- Þegar forgangsröðin er svo skekkt  að milljónir svelta og deyja úr vatnsskorti á meðan 

aðrir fara í geimferðir og safna geimögnum til gullgerðarframleiðslu.(sjá NASA e.d.)  

 

 5.1 Sjálfsvirðing 

 

Hver einstaklingur metur sjálfan sig útfrá þeim viðbrögðum sem hann les frá umhverfinu. 

Charles Cooley setti fram kenningu um spegil sjálfsins (e. Looking glass mirror) (1922)sem 

Goerge Herbert Mead (1934) síðan útfærði enn frekar. Sú mynd sem við gerum af því sem er í 

kringum okkur, bæði efnislegu og huglægu, er sá veruleiki sem við búum við. Ímynd okkar er 
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það eina sem við eigum og því það eina sem skiptir máli. Rétt eða röng, þá búum við til 

ímynd útfrá okkar skynjun og skilningu – þannig sköpum við venjur hugans samkvæmt 

Cooley. Viðbrögð við áreiti umhverfisins og sú hegðun sem mótast þegar við reynum að veita 

okkur gleði og forðast það sem veldur sárskauka er viðfangsefni Mead(1934). Hann kallar sig 

félagslegan atferlisfræðing (e.social behaviorism) og skoðar hegðun mannsins á sama hátt  við 

skoðum  hegðun dýra. 

Mead taldi hugmyndir um hugann ekki skipta máli – hugurinn er óþekkt svart box sem við 

spáum ekki í. Áreiti og svörun er sú hegðun sem horfa skal  á og það eina sem skiptir máli. 

Cooley segir að það sé eitthvað að gerast í hugum fólks, þar sé sjálfstæður veruleiki sem stýrir 

því hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur (Cooley,1922).  John Dewey (1929) 

færði þessar kenningar inn í kennslufræðina og setti fram róttækar hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám, skapandi starf og gagnhyggju eða nám af reynslu (e.Learning by 

doing). 

Það sem þessir fræðingar eiga sameiginlegt er að horfa á manninn sem einstakling en ekki 

eingöngu sem hluta af heildinni. Þeir leggja allir áherslu á einstaklingseðlið sem ber að virða í 

öllum sínum birtingarmyndum. Kenningar þeirra eiga eiga samhljóm við nútímasamfélag. Það 

er nauðsynlegt til að skoða skynjun einstaklingsins til að skilja samfélagið. Samfélagið er 

síðan hið mótandi afl sem skilyrðir birtingarmynd sjálfsins og heldur einstaklingnum í 

ákveðnum farvegi. Hinn sérstaki borgarsamfélagsrýnir, George Simmel (1908) komst að 

þeirri skoðun að því stærri sem samfélögin verða þeim mun meiri munur er á milli 

einstaklinga. Það sama og Durkheim talar um í verkaskiptingu lífræna samfélagsins. Samstaða 

minnkar innan hópsins þar sem einstaklingsmunurinn verður meiri og meiri eftir því sem 

hópurinn, hvort sem það er samfélag eða stofnun, stækkar (Durkheim,1893). 

Útfrá þessum kenningum má álykta að sjálfsvirðing hvers einstaklings sé ekki sjálfgefin þar 

sem mynd af eigin sjálfi er dregin frá fjölbreyttu og ósamstæðu samfélagi. Ef myndin sem við 

sjáum er tálsýn þar sem fyrirmyndirnar eru skekktar verður sjálfsvirðingin engin. Annað hvort 

náum við aldrei þeim háu markmiðum fullkomnunar sem við teljum samfélagið setja eða við 

gefumst upp og sættum okkur við eigið getuleysi og ófullkomnun. Hvorugt er ásættanlegt.   

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fjölmiðla á einstaklinga. Hins vegar fer 

minna fyrir rannsóknum á þróun samfélaga sem heildar útfrá áhrifum fjölmiðlaframsetningar. 

Fyrstu rannsóknir einblíndu á  samband ofbeldis í miðlum og tölvuleikjum á afbrotatíðni og 

ofbeldi. Á seinni árum hafa rannsóknir meira færst yfir á kynjafræði og áhrif þeirra 
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fyrirmynda sem birtast í netmiðlum, tímaritum, kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, fréttum og 

öðru sjónvarpsefni, þar með talið í auglýsingum. Jean Kilbourne hefur staðið fyrir 

vitundarvakningu á birtingarmynd kvenna með fyrirlestrum sýnum og heimildaþáttum, 

Killing me softly, sem mætti þýða „Myrtu mig mjúklega“. Þar fjallar hún aðallega um 

hlutgervingu kvenna og hver áhrifin eru á sálarlíf og væntingar neytenda.  Jennifer Siebel 

Newaen (2011) og samtökin Miss Representation standa fyrir vitundarvakningu á áhrifamætti 

fjölmiðla og framsetningu sem ríkir í kvikmyndum og fjölmiðlum almennt.  Í heimilda 

myndinni MissRepresentation (2011) er sýnt hvernig bandarískri æsku er seld sú hugmynd að 

gildi kvenna felist í æskuljóma, fegurð og kynþokka. 

 

5.2. Líkamsvirðing 
                  „It is all about the body – not about the brain“ 

„Það snýst allt um líkamann, heilinn skiptir engu máli“ segir ein framhaldsskólastúlka í 

myndinni (MissRepresentation, 2011) og fleiri raddir hljóma þar á sama veg, bæði strákar og 

stelpur tjá sig um vöntunina á virðingu við þau sjálf eins og þau eru. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið hér á landi styðja þá kenningu að fjölmiðlar varpi fram staðalímyndum sem 

búa til óraunhæfar kröfur og veikja líkamsmynd neytenda/óhorfenda.  

Viðbrögð samfélagsins má meðal annars sjá á samfélagsvefnum Facebook en þar er síða sem 

einfaldlega heitir „Líkamsvirðing“.  Yfirlýsing þeirra  er einföld: „Líkamsvirðing er 

mannréttindayfirlýsing. Við eigum öll rétt á því að líða vel í eigin skinni.“  Meðal þess sem 

samtökin standa fyrir er Megrunarlausi dagurinn sem á að vekja fólk til vitundar.  

Átröskunarsjúkdómar hafa hingað til verið, og eru enn,  ein alvarlegasta birtingarmyndin af 

slæmri líkamsvirðingu  en ný afbrigði eru að verða algengari sem felast meðal annars í 

sjúklegri útlitsdýrkun og ávanbindandi lýtaaðgerðum (Arna Björk Árnadóttir, Dagný Edda 

Þórisdóttir og Þórunn Vignisdóttir, 2009, Lilja S. Jónsdóttir, 2010, Stefanía Ósk Arnardóttir, 

2011).  

Ungt fólk er í sérstökum áhættuhópi og áhrif klámvæðingar eru að verða sýnilegri hjá yngri 

hópum en áður. Karlmenn virðast vera frekar tregir til að tjá sig um eigin kynfæri og annarra. 

Þeim finnst það ekki karlmannlegt en viðurkenna þó að horfa stundum og vera með 

minnimáttarkennd ef þeirra „tól“ er minna en þeir telja eðlilegt. Hins vegar eru þeirra 

hugmyndir um eðlilega stærð oft fengin úr klámblöðum og myndum og því er ekki um 
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eðlilegt viðmið að ræða. Aukinn kynfærarakstur opinberar á nýjan hátt útlit og lögun sem áður 

var hulið með líkamshárum. Þessi þróun hefur leitt til mikillar aukningu í 

kynfæralítaaðgerðum, karlmenn fara í typpastækkun og konur fara í skapabarmaaðgerðir.  

(My Penis,2005, My Penis and Everyone Else‘s, 2008, The Perfect Vagina,2011  )   

5.3. Kynvirðing 
 

Umfjöllun um konur  er almennt með allt öðrum hætti en umfjöllun um karla. Eins og skýrt 

kom fram í fjölmiðlagreiningunni hér áður eru konur ekki áberandi í almennri fréttaumfjöllun. 

Þegar fjallað er um konur, hvort sem það er í slúðurfréttum eða almennri samfélagsumræðu, 

þá er útlitið oft það sem athyglin beinist að á meðan fjallað er á faglegri hátt um karla. Með 

þannig umræðu er ýtt undir þá hugmynd að konur eigi að líta vel út og karlar eigi að vera 

klárir. Í bæklingnum Klámvæðing er kynferðisleg áreitni (2012) er bent á hvernig konur eru 

hlutgerðar og lítillækkaðar af samstarfsmönnum, oft í skjóli gríns. Með því að nota húmor er 

dregið úr alvörunni sem umræðan getur haft á þann sem ummælin beinast að og þá jafnframt 

notað sem eigin vörn ef ummælin falla í grýttan jarðveg (Thomas Brorsen Smidt, 2012).  

 Bresk rannsókn sem gerð var með því að taka ummæli dæmdra nauðgara annars vegar og 

hins vegar ummæli úr viðtölum og pistlum í vinsælum karlablöðum (e. Lad mags) kom í ljós 

að karlmenn samsvöruðu sig frekar ummælum nauðgaranna en hinna. Þeir vildu meina að hin 

almennu ummæli sem tekin voru úr tímaritunum sýndu meiri kvenfyrirlitningu og 

ofbeldishneigð. Viðmælendur í rannsókninni álitu að hin almennu ummæli væru frá hinum 

dæmdu nauðgurum sem oft voru hófstilltari („Are Sex Defenders“ 2011). Í kjölfar 

rannsóknarinnar hófst löngu þörf umræða um þau áhrif sem lestur svona efnis hefur á 

markhópinn.  Það er ekki næg forvörn að færa blöðin úr augsýn barna heldur þarf einnig að 

huga að því hvaða áhrif lesendur blaðanna verða fyrir og hvernig það skilar sér út í 

samfélagið. Með því að samþykkja orðræðuna er verið að taka undir óæskilegt hugarfar sem 

jafnvel virkar hvetjandi á þá sem líklegir eru til að beita kynferðisofbeldi.  
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Fæstir mundu samþykkja nútímakaffiauglýsingu með þennan boðskap en margir mundu 

hlægja án þess að gera sér grein fyrir að með því er gefið ákveðið samþykki. 

En þegar um landkynningu er að ræða þá er í lagi að hlutgera íslenska konu – eða hvað? 

 

(Myndirnar sem hér eru koma frá netheimum – þær eru út um allt – flestar ómerktar 

höfundum og allir hafa aðgang að þeim (þó vissulega eigi einhver höfundarréttinn). En þar 

sem verið er að fjalla um misnotkun á myndum og myndefni þá tekur höfundur sér það 

bessaleyfi að merkja ekki myndirnar né geta annarra heimilda annað en að vísa í google og 

leitarorðin e. Misogyny in ads / ísl. kvenfyrirlitning í auglýsingum) 

http://www.businesspundit.com/10-most-sexist-print-ads-from-the-1950s/ads-2/
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Enn dýpra er sokkið hjá tískuiðnaðnum 

             

Myndefni sem vísar í ofbeldi og nauðgun hefur enn sterkari og neikvæðari áhrif en orð. 

Ekki er allt kynferðislegt túlkað sem klám heldur verður það einnig að fela í sér 

valdamisræmi; stigveldi þar sem einhver drottnar yfir öðrum. Karlar hafa þar oftast 

yfirhöndina og  konur eru undirskipaðar. Klámvæðing er „menningarferli þar sem klám 

smeygir sér inn í daglegt líf okkar sem samþykkt og jafnvel menningarlegt fyrirbæri.  

(Thomas Brorsen Smidt, 2012, Sörensen, 2003) 

Klámvæðingin hefur sett sitt mark á samskipti kynjanna. Rómantíkin á í vök að verjast þar 

sem ungum karlmönnum er kennt að drottna en ekki deila og ungar stúlkur verða lítilmagnar 

þegar þær vita ekki betur. Í Kastljósþætti  (Kastljós, 2012) var rætt við unga stúlka sem sagði 

frá eigin upplifun af kynlífi með kærastanum sínum, sem var jafnaldri hennar. Hjá þessum 
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ungu krökkum var væntumþykja og kærleikur ekki sá þáttur í kynlífi sem ætla má heldur vildi 

kærastinn upplifa og prófa allskyns athafnir sem hann taldi tilheyra eðlilegu kynlífu. Hans sýn 

á kynlíf var lituð af neyslu kláms og hann skildi ekki að kærastan upplifði þvingun og brotna 

sjálfsmynd. Þau eru bæði fórnarlömb klámvæðingarinnar. 

Sú hefð hefur skapast víða að börn fari í hópum í fyrirtækjaheimsóknir á öskudag. Það ætti 

því ekki að koma neinum á óvart þó  litlir púkar og  furðuverur komi syngjandi. Að kvöldi 

þess dags árið 2012 birtist þessi uppfærsla á samskiptasíðu fésbókarinnar:   

Mín 8 ára um öskudaginn: ,,Æ mamma, sko.....Það var svo ótrúlega pirrandi... í öllum fyrirtækjunum voru konur á 

brókinni á veggnum og ekki í brjóstahaldara bara með hendurnar fyrir. Og sumir mennirnir voru meira að segja pabbar 

einhverra og á einum stað var meira að segja kona að vinna og samt var svo kona á brókinni uppá vegg." 

   (þar sem birtingin var ekki á  opinni samskiptasíðu verður ekki vitnað í heimild með nafni) 

Samskonar vinnustaðaumhverfi er lýst bæklingnum Klámvæðing er kynferðisleg áreitni 

(2012) þar sem „Eva“  þurfti að sækja tölvuna sína í tölvuherbergið og þar tóku á móti henni 

naktar konur með sílikonbrjóst á tölvuskjám og dagatöl með allsberum konum héngu á 

veggnum. Henni fannst brotið á sér, hún lítillækkuð og hlutgerð en reyndi samt að halda 

„kúlinu“, sinnti erindinu og sagði ekki neitt. (Thomas Brorsen Smidt, 2012) 

Þetta er ekki sú veröld sem ég vil og greinilega ekki sú 8 ára heldur. 
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6.  Lokaorð 
: 

VII. 

 65. gr. [Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

 Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.] 

Úr Stjórnarskrá Íslands –   65. gr. samþykkt árið 1944,    viðbót frá 1995. 

(Alþingi e.d.) 

Við búum við það lagaumhverfi sem gerir alla jafna og í orði eiga allir að hafa samskonar 

möguleika. En er hér það félagslega umhverfi sem gerir alla jafna? Aðalnámskrá grunnskóla 

er hljómfagurt plagg og eineltisáætlanir eru hafa verið til lengi. Stjórnarskrá Íslands felur í sér 

mannréttinda ákvæði sem banna mismunun.  

Hér hefur verið rýnt í samfélagið og hinar ýmsu myndir skoðaðar. Niðurstaðan er ekki alslæm 

en betur má ef duga skal og að ýmsu ber að hyggja. Við erum bara peð á stóru alheimstafli og 

leikmennirnir koma víða að og spila ekki allir eftir sömu reglunum. Við þurfum því fyrst og 

fremst að temja okkur gagnrýna hugsun til að sía úr óæskileg áhrif.  Orðræðunni er stjórnað af 

valdhöfum og sterkustu valdhafarnir eru þeir sem koma boðum sínum inn á hvert heimili og 

eru þar með ráðandi í umræðu samfélagsins – Það eru því fjölmiðlar og þeir sem næg tengsl 

eða fjármagn hafa til að koma sínum málum á framfæri. 

Karllæg viðhorf eru ráðandi í fréttaflutningi og dagskrárefni er einsleitt. Unglingarnir nálgast 

allt sem þau vilja á netinu og þar er siðgæðisvörðurinn – ja enginn. 

  

Hvernig er hægt að ljúka svona verkefni?  Verkefni sem þetta kveikir sífellt fleiri spurningar 

og endalaust er hægt að bæta við, koma með fleiri dæmi og rýna í nýjar fréttir. Eina leiðin er 

að setja punkt og hætta og vona að það sem komið er veiti einhverja innsýn lesanda í það 

samfélag sem rýnt er í.  

 

Karl Sigurbjörnsson biskup sagði í hátíðarmessu á páskadag 2001, í tilefni þúsund ára afmælis 

kristnitöku: „Við höfum svo margt að gleðjast yfir og þakka. En váboðana má allt of víða sjá. 

Okkur finnst svo oft sem myrkrið hrósi sigri. [...] Myrkur syndar og siðleysis sækir á, birtist í 
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hlutadýrkun og neyslufári, lífsflótta og mannfyrirlitningu. Hvaða sögu segja klámbúllurnar, 

skemmtanasukkið og skrílmennskan, sem hér veður uppi, um þjóðarsálina, menningu og 

siðferðisstyrk okkar? Virðingarleysið, siðblindan og græðgin sem næturlífið í Reykjavík ber 

vitni um, því miður? Þetta, og fíkniefnaflóðið, klámið og meðfylgjandi kvenfyrirlitning og 

niðurlæging, harka og ofbeldi, sem sífellt færist neðar í aldurshópa og börnin okkar eru 

varnarlaus fyrir, það veldur ómældum þjáningum fjölskyldum og samfélagi“ 

 

 

 Lokaorð mín eru á hinn veginn – Virkjum með virðingu þann kraft sem felst í 

samfélaginu. Virðum manngildi og mannauð og göngum samtaka með sterka 

siðferðisvitund til jafnréttisframtíðar. Með virðinguna að vopni eru allar götur greiðar. 
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Helgur maður var í viðræðum við Guð og sagði:  

Guð, mig langar að vita hver munurinn er á himni og helvíti.  

 

Við svo búið fór Guð með manninn að tvennum dyrum.  

Hann opnaði aðra þeirra og hinn helgi maður leit inn.  

 

Í miðju herbergisins var stórt hringlaga borð. Á miðju borðsins var stór pottur með pottrétti 

sem ilmaði svo vel að hinn helgi maður fékk vatn í munninn.  

 

Fólkið sem sat við borðið var horað og veiklulegt.  

Það leit út fyrir að vera að svelta í hel.  

 

Fólkið var bundið við stólana og hélt á skeiðum með löngu handfangi.  

Hendur þeirra voru frjálsar og þau gátu  veitt matinn upp úr pottinum með skeiðinni.  

 

En þar sem handföngin á skeiðunum voru lengri en hendur þeirra þá gátu þau ekki komið 

matnum úr skeiðinni upp í sig.  

 

Hinn helgi maður varð undrandi á þeirri eymd og þjáningu sem við honum blasti.  

 

Guð sagði, 'Þú hefur nú séð inn í helvíti.'  

 

Síðan fóru þeir að næstu hurð og opnuðu hana.  

 

Við blasti svipuð sjón og í fyrra herberginu. Fólkið hafði sama búnað, þ.e. skeiðar með löngu 

handfangi.  

 

Stórt hringlaga borð með stórum potti fullum af pottrétti sem einnig varð til þess að hinn 

heilagi maður fékk vatn í munninn.  

 

Munurinn var hins vegar sá að þetta fólk var vel haldið, kátt,hresst og talaði saman. Þetta 

sagðist hinn helgi maður ekki skilja.  

 

Þetta er einfalt, sagði Guð. Munurinn er umhyggja, samstaða og virðing.  

 

Hér hjálpast fólk að og mata hvert annað á meðan að hinir gráðugu hugsa eingöngu um sjálfan 

sig. 

 

Höf. ókunnur 
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Fylgiskjal 1 

 

 

Innlend dagskrárgerð Heiti þáttar Tegund/flokkur 

Umsjón 
/ 
ritstjórn    

      karlar konur 

          

RÚV         

  Kastljós Samfélag og mannlíf 3 3 

  Djöflaeyjan Menning og afþreying 2 2 

  Kiljan Menning og afþreying 1   

  Silfur Egils Samfélag og mannlíf 1   

  Landinn Samfélag og mannlíf 3 2 

  Andraland Samfélag og mannlíf 1   

  Stundin okkar Barnaefni   1 

  Morgunstundin okkar Barnaefni   2 

  Framandi og freistandi Menning og afþreying   1 

  Tónspor Menning og afþreying 1   

  Útsvar Menning og afþreying 1 1 

  Alla leið 2012 Menning og afþreying 2 2 

  Hvert stefnir Ísland Samfélag og mannlíf 1   

  EM stofan Íþróttaefni 1   

  Meistardeild í hestaíþróttum Íþróttaefni 1   

  Íslenski boltinn Íþróttaefni 1   

  360 gráður -  Íþróttaefni 2   

  Skólahreysti Íþróttaefni 1 1 

 
 

  
22 15 

     Stöð 2         

  Ísland í dag Samfélag og mannlíf 1 2 

  Í fínu formi Íþróttaefni   1 

  Kalli Berndsen - í nýju ljósi Menning og afþreying 1   

  Spaugstofan Menning og afþreying 4   

  Algjör Sveppi Barnaefni 2   

  Sjálfstætt fólk Samfélag og mannlíf 1   

  Spurningabomban Menning og afþreying 1   

  Sjáðu Menning og afþreying 1   

  Týnda kynslóðin Menning og afþreying 1 1 

  Íslenski listinn Menning og afþreying 1 1 

 
 

  
13 5 
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    Skjár 1         

  Málið Samfélag og mannlíf 1   

  HA? Menning og afþreying 2   

  Matarklúbburinn Menning og afþreying   1 

  Innlit/Útlit Menning og afþreying   2 

  Game TV Menning og afþreying 2   

   
5 3 
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Fylgiskjal 2 

 

 

Spurningar fyrir rýnihópaviðtöl 

Hvernig er góður kennari? 

Hvernig kemur hann fram við nemendur? 

Er hann leiðbeinandi eða fyrirlesari? 

Er námsefnið við hæfi – er það of krefjandi eða of létt? 

Er námsefnið skemmtilegt? 

Er of mikil eða of lítil áhersla lögð á heimanám? 

Er hlustað á ykkar hugmyndir, kvartanir og ábendingar? 

Af hverju er mikilvægt að kennarinn hlusti á sjónarhorn nemenda? 

Finnst ykkur námið einstaklingsmiðað? 

Nýturðu sjálfstæðis i vinnubrögðum? 

Aukaspurningar voru síðan um viðhorf til femínista og jafnréttis.
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Fylgiskjal 3 

 

 

The Best Places to be a Woman 

Previous1 / 11Next 

 

We examined five measures that affect women’s lives. Of 165 countries, these 10 

earned top marks in factors from health care to political power. We graded each 

country on 5 factors, using a scale of 1 to 100 

JUSTICE 

Laws protecting women from domestic violence, adolescent marriage and marital 

rape, and also women’s access to land and bank loans 

HEALTH 

Includes rates of maternal death, HIV, and infant mortality, and also access to safe 

abortions and skilled health workers 

EDUCATION 

Education level, literacy, and gender parity in schools 

ECONOMICS 

Includes percentage of women in the labor force, gender pay gap, access to all 

industries, ability to climb the ladder 

POLITICS 

Share of women in government, including senior positions 
 

http://www.thedailybeast.com/newsweek/galleries/2011/09/18/the-best-places-to-be-a-woman-photos.html
http://www.thedailybeast.com/newsweek/galleries/2011/09/18/the-best-places-to-be-a-woman-photos.html
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1, Iceland 

Illustration by Newsweek; Photo: Stian Lysberg Solum / AFP-Getty Images 

Photo: Iceland's Prime Minister Johanna Sigurdardottir 

Overall score (out of 100): 100.0  

Justice: 100.0  

Health: 90.5  

Education: 96.7  

Economics: 88.0  

Politics: 92.8 
 

 


