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Ágrip 

Hér verður fjallað um um kenningu bandaríska þroskasálfræðingsins Carol Gilligan um 

umhyggjusiðfræði en bók hennar, Með annarri rödd vakti mikla athygli þegar hún var gefin 

út árið 1982 og  var hampað af sumum en harðlega gagnrýnd af öðrum. Farið verður yfir það 

hvernig kenning Gilligan er tilkomin og á hverju hún byggir hana en hún var sett fram sem 

andsvar við kenningu Lawrence Kohlberg um mismunandi siðferðisþroskastig barna og 

fullorðinna en þar kom fram að stúlkur næðu síður efri stigum í siðferðisþroska á meðan 

drengir náðu því auðveldlega. Niðurstaða Kohlbergs var því sú að konur hefðu ekki sama 

siðferðisþroska og karlar. Einnig verður farið yfir hluta af þeirri gagnrýni sem Gilligan fékk í 

kjölfar útgáfu bókarinnar og hvernig hún hefur kosið að svara gagnrýninni. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær að þó ásetningur Gilligan hafi ekki verið að blanda sér með beinum 

hætti í feminíska umræðu verði ekki hjá því komist að staldra við þá gagnrýni að áhersla 

hennar á kyn sem frumbreytu í siðferðisþroskanum sé að einhverju leyti ófullnægjandi og því 

vanti ákveðna þætti til þess að umhyggjusiðfræði Carol Gilligan geti staðið sem fullmótuð 

siðfræðikenning sem getur lýst siðferðisþroska einstaklinga.   
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Inngangur 

Vangaveltur um kyn, kyngervi og siðferði hafa lengi verið til staðar í samfélagi karla og 

kvenna og í gegnum aldirnar hafa margir glímt við spurninguna um eðli kynjanna, það er að 

segja hvort kynbundnir eiginleikar væru komnir til vegna náttúrlegs eðlismunar á körlum og 

konum eða að þeir væru afsprengi samfélagslegrar mótunar. (Tong & Williams, 2009). Þrátt 

fyrir að hafa verið til umræðu í jafn langan tíma og raun ber vitni hefur ekki orðið til nein ein 

sameiginleg niðurstaða um þetta málefni. Umræðan hefur þó þróast töluvert frá því að 

Aristóteles velti því fyrir sér hvað það var sem gerði konur ólíkar körlum, en hann komst að 

þeirri niðurstöðu að konan væri í raun vanskapaður karlmaður. Konan væri frávik frá 

karlkyninu, náttúrulegur vanskapnaður sem þó hafði til að bera eiginleika sem nauðsynlegur 

var fyrir viðhald mannkyns. Þessi skilgreining var á meðal þess sem skortskenning 

Aristótelesar fjallaði um og kom til vegna þess að konuna skorti það sem karlmaðurinn hafði 

en samkvæmt kenningunni var hinn eini tilgangur með tilvist kvenna fjölgun mannkyns þar 

sem konur lögðu til efnið á móti forminu sem karlinn gaf frá sér en í forminu var allt það sem 

þarf til að úr verði manneskja (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 22-23).  

 Á 18. öld leitaðist Mary Wollstonecraft við að réttlæta þá kröfu sína að konur ættu að 

hafa jafnan rétt á við karla og gerði hún það að umfjöllunarefni í bók sinni Um réttlætingu 

kvenréttinda (A Vindication of the Rights of Women,1792). Hún hafnaði því að konur væru 

frá náttúrunnar hendi síður færar um að tileinka sér dyggðir en karlar og komst jafnframt að 

þeirri niðurstöðu að siðræn dyggð væri eitthvað sem bæði kynin áttu sameiginlegt. Af þeim 

sökum væri ekki til neitt sem héti karllægt eða kvenlægt siðgæði, heldur einungis mannlegt 

siðgæði (Tong & Williams, 2009). Á 19. öld skrifaði John Stuart Mill Um kúgun kvenna (The 

Subjection of women, 1869) en sú bók er talin hafa markað tímamót í þróun femínisma. Mill 

var það hugleikið hvernig siðferði kynjanna var metið og þótti honum það vera rangt mat á 

konum að þær hefðu sterkara siðferði en karlar en væri þrátt fyrir það ekki eins miklar 

vitsmunaverur. Hann taldi siðferði kvenna vera sprottið af skilyrðingu samfélagsins frekar en 

að konur væru gæddar siðferðilegum yfirburðum (Tong & Williams, 2009). Að hans mati gat 

samfélagslegur þrýstingur orkað mjög íþyngjandi og gert fólki erfitt fyrir um að lifa 

samkvæmt eigin sannfæringu og að samfélagsgerðin kenndi konum einmitt að lifa þvert á sína 

eigin sannfæringu (Mill, 1869). Um miðja 20. öld eða árið 1949 skrifaði Simone De Beauvoir 

bók sína Hitt kynið (Le Deuxiéme Sex) þar sem hún veltir fyrir sér möguleikanum á því að 

konur fæðist ekki sem slíkar heldur sé það félagsmótunin sem innræti konum það hlutverk 
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sem þeim er falið. Hún skrifaði um þörf kvenna að geta skilgreint sig sem menn, með sömu 

eiginleika og menn og vera ekki álitnar afleiður af „hinu rétta kyni“, en titill bókarinnar á 

frummálinu gefur einmitt þær hugleiðingar til kynna - staða konunnar ætti ekki að vera 

hugsuð út frá því sem konunna skortir á við karlinn. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 133-

134) Beauvoir vildi að konur hefðu sama sjálfsagða réttinn og menn til að lifa sínu lífi á eigin 

forsendum en ekki þeim er samfélagsgerðin gerði ráð fyrir að þær gerðu (Beauvoir, 1949).  

Um kvennasiðfræði má segja að hún sé nauðsynleg sem gagnrýnin sýn á hefðbundnar 

siðfræðikenningar þar sem karllæg hugsun og sýn á málefni líðandi stundar virðast oftar en 

ekki taka lítið tillit til kvenna. Hvort sem það er í málefnum er varða siðfræði, heimspeki, 

stjórnmál eða öðrum samfélagslegum málefnum er mikilvægt að viðteknar venjur í hugsun og 

framkvæmd fái aðhald í formi gagnrýni. Með gagnrýni er athygli vakin á hlut þeirra sem 

jafnan tilheyra minnihlutahópum og eru konur því miður oftar en ekki hluti af slíkum hópum. 

Wollstonecraft, Mill og Beauvoir eiga það öll sameiginlegt að hafa horft gagnrýnið á 

viðteknar venjur þess samfélags sem þau ólust upp í og jafnvel þótt umfjöllun þeirra um sín 

hugðarefni hafi á þeim tíma ekki fallið undir kenningaramma kenndan við konur, þá er þeirra 

framlag mikilvægt til þess sem við köllum í dag kvennasiðfræði. 

Árið 1982 birtist svo ný sýn á kvennasiðfræði þegar Carol Gilligan, bandarískur 

þroskasálfræðingur, gaf út bók sína Með annarri rödd (e. In a Different Voice). Í bókinni 

kynnir Gilligan kenningu sína um umhyggjusiðfræði sem hún byggir að einhverju leiti á 

kenningu Lawrence Kohlbergs um að stigsmunur sé að siðferðiskennd kynjanna. Þá kenningu 

kom Kohlberg fram með eftir að hafa gert rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við börn þar 

sem borin voru fyrir þau upphugsuð siðferðileg vandamál sem þau áttu að koma með lausn á. 

Svör barnanna þóttu vera misjöfn eftir því af hvaða kyni barnið var og leiddi það Kohlberg að 

þeirri niðurstöðu að stúlkur næðu ekki sama siðferðisþroska og drengir. Kohlberg hafði skipt 

siðferðisþroska upp í þrep og sýndu niðurstöður hans að stúlkur náðu ekki sömu þrepum og 

drengirnir höfðu gert.  

Bók Gilligan er andsvar við þessari kenningu Kohlbergs þar sem hún gat ekki sætt sig 

við niðurstöðu hans, þ.e. að drengir væru komnir lengra í siðferðisþroska en stúlkur (Gilligan, 

1982). Í bókinni lýsir hún eigin túlkun á sömu rannsókn þar sem hún kemst að þeirri 

niðurstöðu að siðferðisþroski drengja sé ekki meiri en stúlkna eða öfugt heldur geti 

einstaklingar af sitthvoru kyni náð jafn miklum siðferðisþroska. Hins vegar leysa kynin 

siðferðileg vandamál á ólíkan hátt og samkvæmt Gilligan er munurinn ekki eðlislægur heldur 

er hann sprottinn af mismunandi áherslum í uppeldi barna. Strax í frumbernsku haga kynin sér 
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á ólíkan hátt, drengir verða fyrr sjálfstæðir á meðan stúlkur samsama sig frekar  móður sinni 

og umhyggjuhlutverkinu sem hún sinnir. Einnig skoðar Gilligan hvernig stúlkur fá strax í 

frumbernsku skilaboð frá umhverfi sínu um það hvernig þær skuli haga sér  - þær skuli vera 

auðsveipar, hljóðar og sjálfsmeðvitaðar. Það sem hún að eigin sögn leitast við að skýra í bók 

sinni, Með annarri rödd, er að sem ungar stúlkur læri konur að bæla niður alla hegðun sem 

gæti leitt til framsækni og skorts á samkennd. Í bókinni leggur hún jafnframt áherslu á það að 

til að komast hjá slíkum hugsanagildrum er það hverri konu – og manni, því jafnvel þótt 

kenning hennar útskýri hvers vegna kynin taki ólíkar ákvarðanir í siðferðilegum álitamálum, 

þá talar hún jafnt til karla og kvenna – nauðsynlegt að hlusta á eigin rödd frekar en falla 

sjálfkrafa í það mót sem umhverfi og samfélag ætlar hverjum og einum. Bókin þjónar því í 

raun tvennum tilgangi, að kynna andsvar Gilligan við kenningu Kohlbergs en á sama tíma er 

hún hugleiðing um hlutverk einstaklingsins í samfélagi og hvernig hann getur mögulega notið 

lífsgæða án tillits til kyns, stéttar, stöðu eða kynþáttar (Gilligan, In a Different Voice: 

Psychological Theory and Women´s Development, 1982). 

Kenning Gilligan hefur fallið í misjafnan jarðveg og þá helst meðal annarra 

þroskasálfræðinga sem gagnrýna aðferðafræði rannsóknarinnar sem kenningin byggir á en 

einnig á meðal róttækra femínista. Sú gagnrýni sem vegur ef til vill hvað þyngst snýr að því 

að munurinn á siðferðisdómum kynjanna sé ekki marktækur og ef á annað borð væri hægt að 

benda á einhvern mun, þá væri hægt að rekja hann til dæmis til menntunnar eða 

þjóðfélagsstöðu þeirra sem um ræðir. Það má ef til vill segja sem svo að með bók sinni hafi 

Gilligan verið að ögra þeim framförum sem höfðu orðið í samfélagi karla og kvenna frá því 

að konur fengu kosningarétt. Helstu rökin gegn því að konur fengju að kjósa voru einmitt þau 

að hin eðlislæga tilfinningasemi kvenna myndi aftra þeim frá því að taka rökréttar ákvarðanir 

í eins mikilvægum málefnum og kosningum. Kenning sem leitast við að skýra að munur 

kynjanna sé einmitt tilkominn vegna þess að konur hafi tilhneigingu til þess að taka 

ákvarðanir fyrst og fremst út frá umhyggjusjónarmiðum getur því ekki orðið annað en 

umdeild. Fram að þeim tíma sem Gilligan skrifaði Með annarri rödd hafði femínísk umræða 

og réttindabarátta kvenna einkennst af því að útrýma viktorískum hugmyndum um barnslegar 

og óþroskaðar konur (Driver, 2007, bls. 156). Kosningaréttur kvenna var hluti af þessari 

réttindabaráttu og það hefur án nokkurs vafa þótt vera skref tekið afturbak að fallast á þann 

mun á milli kynjanna sem Gilligan kynnti í bók sinni.  

Markmið þessa verkefnis er að skoða verk Gilligan, á hverju hún byggir kenningu sína 

og á hverju gagnrýni hennar byggist og jafnframt verður rýnt í  hluta af þeirri gagnrýni sem 
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hún hefur mætt. Ein þeirra radda sem hafa gagnrýnt verk Gilligan kemur frá bandaríska 

siðfræðingnum Michele Moody-Adams og verður sú gagnrýni skoðuð sérstaklega. Einnig 

verður hugtakið sniðmengi (e. Intersectionality) skoðað en það er skilgreint sem kenning eða 

hugtak í feminískum fræðum sem hægt er að nota til að greina hvernig félagslegir og 

menningarlegir þættir fléttast saman. Þannig eru tengsl milli kyngervis, kynþáttar, etnísks 

uppruna, fötlunar, kynverundar, stéttar og þjóðernis skoðuð. Leitast er við að skoða tengsl 

milli félagslegra og menningarlegra þátta og þess hvernig hópar og einstaklingar auðkenna sig 

og horft er á það hvernig ólíkir þættir eins og fjölmenning og samfélagsleg formgerð fléttast 

saman. Með hugmyndinni um sniðmengi er hið fjölbreytilega skoðað og ytri mörk skilgreind 

(Knudsen, e.d.). Kenning Gilligan í umhyggjusiðfræði verður borin saman við hugtakið um 

sniðmengi en sá samanburður leiðir í ljós að kenning hennar stenst ekki samanburð við þá 

aðferðafræðilegu nálgun sem notuð er til að finna sniðmengi breyta. Aðferðakenning um 

félagslegar víddir þarf að taka tillit til sniðmengis til að hægt sé að taka hana alvarlega. Að 

lokum verður skoðað hvaða áhrif sú gagnrýni sem hún hefur fengið fyrir verk sín hefur haft 

og skoðuð verða þau rök sem gefin hafa verið gegn henni og hversu haldbær þau séu í seinni 

tíð en jafnframt verður rýnt í það hvernig Gilligan sjálf svarar þeirri gagnrýni sem hún hefur 

fengið.  

Rannsókn Kohlbergs  

Bandaríski sálfræðingurinn Lawrence Kohlberg (1927-1987) sérhæfði sig í rannsóknum á 

siðferðilegu uppeldi og rökfærslu. Hann er talinn vera einn fremsti fræðimaður á sviði 

rannsókna á siðferðisþroska einstaklinga en kenningu sína um sex stig siðferðislegs þroska 

byggði hann á verkum svissneska sálfræðingsins Jean Piaget (1896-1980). Kohlberg gerði það 

að sínu ævistarfi að þróa kenningu sína en hún fjallar um að siðferðileg rökfærsla sé forsenda 

siðlegrar hegðunar. Hin áðurnefndu sex stig siðferðilegs þroska taka hvert öðru fram þegar 

einstaklingur stendur frammi fyrir því að taka siðferðilegar ákvarðanir í erfiðum 

úrlausnarefnum. Piaget kom fram með hugsmíðikenningu þar sem hann hélt því fram að 

þroski rökhyggju og siðferðis væri stigvaxandi, það er að segja  þegar einstaklingur tileinkar 

sér nýja hluti, þá er nýrri reynslu blandað saman við þá reynslu sem þegar er til staðar án þess 

þó að breyta því sem fyrir er. Það má segja sem svo að ný reynsla sé byggð ofan á gamla og er 

það ferli sem á sér stað alla ævi. Kohlberg, sem þekktur var fyrir klípusögur sínar, nýtti sér 

þær rannsóknir sem Piaget hafði gert og víkkaði þær út í sína eigin kenningu um stig 

siðgæðisþroska. Hann var þess fullviss að siðferðilegur þroski og hugmyndir um réttlæti væru 
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tvennt sem færi óhjákvæmilega saman og notaði hann viðtöl þar sem hann lýsti tilteknum 

ímynduðum forsendum fyrir viðmælendum sínum sem áttu að koma með lausnir á þeirri 

siðferðilegu klípu sem lýst hafði verið fyrir þeim (Flanagan & Jackson, 1987).  

Frægt dæmi er sagan sem um fátæka manninn Heinz sem stóð frammi fyrir því að hafa 

ekki efni á að kaupa nauðsynlegt lyf fyrir eiginkonu sína sem lá fyrir dauðanum. Lyfsalinn, 

sem hafði fundið upp lyfið, vildi selja lyfið dýru verði þar sem hann hafði hug á að verða ríkur 

af uppfinningu sinni og hugnaðist ekki að selja Heinz lyfið á lægra verði en uppsett var. 

Svarendum var uppálagt að setja sig í spor Heinz og svara hvernig lausnir þeir myndu finna í 

sömu aðstæðum. Niðurstöður rannsóknar sinnar byggði Kohlberg á svörum viðmælanda sinna 

og því hvernig þeir rökstuddu svör sín. Siðferðileg rökfærsla viðmælandanna skipti 

veigamiklu máli í niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem þrepin byggðust á því frekar en 

endanlegri niðurstöðu viðmælandans (Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory 

and Women´s Development, 1982).Verk Kohlbergs hafa mætt gagnrýni úr ýmsum áttum en á 

meðal þeirra er gagnrýni sem felst í því að sú áhersla sem hann leggur á réttlæti útiloki í raun 

önnur siðferðileg gildi, eins og til dæmis umhyggju. Önnur gagnrýni felst í því að þrep 

siðferðisþroska eins og Kohlberg kynnir þau skarast í stað þess að litið sé á þau sem aðskilin 

mengi, en þrátt fyrir að hafa mætt töluverðri gagnrýni skapaði kenning Kohlbergs nýja grein 

innan sálfræðinnar og er hann af þeim sökum virtur innan hennar sem sést á því hversu mikið 

hefur verið vitnað í hann og rannsókn hans.  

Hin sex stig siðferðislegs þroska eru mælikvarði fyrir það hvernig fólk réttlætir hegðun 

sína og er honum ætlað að mæla siðferðilega hegðun einstaklinga, það er að segja fylgni á að 

vera á milli þess hvar einstaklingur mælist og hvernig hann hegðar sér. Tilgátan er sú að 

siðferðileg hegðun sé ábyrgðarfull, staðföst og fyrirsjáanleg hjá einstaklingum sem mælast 

hátt. Í verkum sínum fylgir Kohlberg forskrift Piagets fyrir hugsmíðar og „stigamódel“ eins 

og því er lýst í kenningu hans um vitræna þróun en samkvæmt fræðum Piagets er mjög 

sjaldgæft er að afturför eigi sér stað hjá einstaklingum, það er að segja að hærri stig færni 

glatist. Ekki er mögulegt að sleppa neinu af þessum sex stigum þar sem hvert stig hefur að 

geyma nauðsynlega yfirsýn sem er yfirgripsmeiri en hjá undanfara þess og um leið innbyrðis 

ólík, en á sama tíma eru stigin samtvinnuð (Kohlberg & Hersh, 1977) (Gilligan, In a Different 

Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982).  

Hægt er að flokka hin sex stig Kohlbergs í þrjú þrep: For-hefðbundið (pre-

conventional), hefðbundið (conventional) og óhefðbundið (post-conventional) og hér að 
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neðan má sjá hvað það er sem einkennir hin sex stig siðferðislegs þroska: (Kohlberg & Hersh, 

1977) 

I.þrep (for-hefðbundið) 

 Afstaða gagnvart hlýðni og refsingu (The punishment-and-obedience 

orientation). Hvernig er hægt að komast hjá refsingu - börnin hlýða af ótta 

við refsingu og munurinn á réttu og röngu er því í raun skilyrt hegðun þar 

sem það lærist að hegðun sem refsað er fyrir er röng hegðun.  

 Afstaða sem byggist á því að fullnægja eigin þörfum og í einstaka tilvikum 

þörfum annarra (The instrumental-relativist orientation). Rétt hegðun 

miðast við það sem fullnægir eigin þörfum - en stundum annara, ef það 

kemur sér vel. Rétt hegðun gagnvart öðrum leiðir af sér velvilja, vertu 

góð/ur við aðra og þá verða aðrir góðir við þig. 

II.þrep (hefðbundið) 

 Afstaða sem byggist á því að þóknast öðrum (The interpersonal 

concordance or „good boy – nice girl“ orientation). Hegðun sem miðar að 

því að þóknast öðrum, hegðunin er talin vera sprottin af ásetningi og það er 

eftirskóknarvert að njóta velvilja annarra fyrir góðan ásetning.  

 Afstaða gagnvart lög og reglu, virðing gagnvart yfirvaldi (The „law and 

order“ orientation). Lög, reglur og skyldur skipta miklu máli, til að 

samfélagið geti virkað á skilvirkan hátt er nauðsynlegt að fylgja fyrirfram 

ákveðnum reglum sem yfirvald hefur umsjón með og sér til þess að fylgt sé 

eftir. Til að viðhalda reglu er hverjum og einum skylt að fara fylgja lögum. 

III.þrep (óhefðbundið) 

 Afstaða gagnvart samfélagslegum samning, hugmyndir um nytjastefnu og 

það sem þjónar hag fjöldans (The social-contract, legalistic orientation). 

Þarna örlar á nytjahyggju hugmyndum, reglurnar eru til þess fallnar að þær 

henti stórum hópi fólks og þurfa þess vegna að uppfylla þarfir 

samfélagsins. Ef verður vart við óréttlæti er möguleiki gefinn á að breyta 

lögum með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir að brotið sé á 

mannréttindum.  

 Afstaða gagnvart algildum siðalögmálum(The Universal-ethical-principle 

orientation). Þetta stig rímar við kantískar hugmyndir um siðferði, það sem 

er rétt ákvarðast af einstaklingnum sjálfum þar sem hann hefur skapað sinn 
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eigin ramma í kringum það sem honum þykir vera siðferðilega rétt. 

Réttlætið felst í virðingu gagnvart mannkyninu sem og einstaklingum. 

Kohlberg leggur áherslu á að reglur um siðferðilega hegðun séu ekki 

meitlaðar í stein líkt og boðorðin tíu, heldur séu þær óhlutbundin 

grundvallaratriði.  

 

Það var mat Kohlbergs að æðstu stigin einnkenndust af hæfni einstaklings til að nota 

siðferðislögmál til að komast að rökstuddri niðurstöðu og að konur hefðu tilhneigingu til þess 

að staðna einhverjum stigum neðar en karla, þ.e. á millistigum siðferðisþroska eins og hann 

setur hann fram (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 52). Hans niðurstaða var að einstaklingar 

væru búnir að ljúka fyrsta og öðru stigi áður en níu ára aldri væri náð, þriðja og fjórða stig 

næðist snemma á unglingsárunum en síðustu tvö stigin, fimmta og sjötta tilheyrðu 

fullorðinsárunum. Rannsóknir síðari tíma hafa þó sýnt fram á að þróunin upp þrep 

siðferðisþroskans er seinlegri en Kohlberg hafði gert ráð fyrir (Santrock, 2007).  

Með annarri rödd 

Kenning Gilligan byggir á kenningu Kohlbergs um að stigsmunur sé á siðferðiskennd 

kynjanna, að siðferðiþroski og hugmyndir um réttlæti væru tvennt sem færu óhjákvæmilega 

saman og að siðferðileg rökfærsla sé forsenda siðlegrar hegðunar. Gilligan hafði aðstoðað 

Kohlberg við rannsókn hans þar sem skoðaður var munur á svörum drengja og stúlkna við 

upphugsuðum vandamálum (klípusögum) og voru niðurstöðurnar sem Kohlberg dró af 

rannsókninni hvatinn að bók hennar, Með annarri rödd. Munur á svörum drengja og stúlkna 

gaf Kohlberg þá niðurstöðu að siðferðisvitund stúlkna væri ekki eins þroskuð og drengja. 

(Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982)  

Gilligan gat ekki sætt sig við að viðbrögð stúlknanna, sem einkenndust af næmi fyrir 

samhengi og persónulegum tengslum gæfu Kohlberg ástæðu til að draga þá ályktun stúlkur 

væru ekki jafnlangt komnar og drengir hvað siðferði varðaði og þar af leiðandi að stigsmunur 

væri á siðferðisþroska karla og hvenna. Þessi stigsmunur átti að útskýra hvers vegna kynin 

felldu siðferðisdóma á ólíkan hátt, það er að segja drengir sýndu færni til að leggja algild 

siðalögmál til grundvallar ákvörðunum sínum á meðan áherslur stúlknanna virtust vera annars 

eðlis (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 53-54). Hún hafnaði því þeim niðurstöðum sem 

Kohlberg kynnti í kjölfar rannsóknar sinnar en byggði kenningu sína að hluta til á sömu 

rannsókn. Með kenningunni vildi hún sýna fram á að siðferðisþroski kynjanna væri sá sami en 
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að kynin væru einfaldlega ólík, konur byggðu siðadóma sína meðal annars á samhengi og 

aðstæðum frekar en óhlutdrægum lögmálum réttlætis. Mögulegan mun á siðferðiskennd 

kynjanna mætti því rekja til frumbernsku þar sem uppeldi hefur áhrif á hvernig e instaklingur 

þroskast og mótast en einnig væri reynsluheimur karla og kvenna ólíkur. (Gilligan, In a 

Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982) (Gilligan, Reply to 

critics, 1993) 

Til að glöggva sig á muninum á svörum stúlkna og drengja er tilvalið að skoða frægt 

dæmi um vandamál, eina af klípusögum Kholbergs, sem börnin Jake og Amy – þá 11 ára 

gömul - voru látin taka afstöðu til: Fátæki maðurinn Heinz, er í þeirri klípu að hafa ekki efni á 

að kaupa lyf handa dauðveikri konu sinni og neyðist því til að stela lyfjunum til að bjarga lífi 

hennar. Fyrir drengnum var það hið eina rétta í stöðunni að stela lyfinu því líf konunnar er það 

mikilvægt að það vegur upp á móti þeim rangindum sem maðurinn beitti. Stúlkan velti 

þessum vanda hins vegar mikið meira fyrir sér og hafði áhyggjur af afleiðingum verknaðarins. 

Hún spurði spurninga sem snéru að mögulegri líðan konunnar ef maður hennar færu í fangelsi 

vegna aðstæðna sem urðu til vegna hennar. Jafnvel þótt konan næði heilsu með hjálp lyfsins 

og sá vandi yrði úr sögunni, þá myndu hjónin standa fyrir öðrum vanda sem er afleiðing 

veikinda hennar. Stúlkan veltu fyrir sér hvort ekki væri hægt að vinna úr málum hjónanna á 

annan hátt en með því að stela lyfinu. Ólík afstaða barnanna gagnvart vanda Heinz varð til 

þess að Gilligan sá mun á siðgæði sem héldist óbreyttur fram á fullorðinsár; karlar virðast 

hugsa frekar út frá réttlætissjónarmiðum og algildum lögmálum þegar þeir mynda sér afstöðu 

gagnvart aðstæðum og málefnum á meðan konur hugsa sínar lausnir út frá persónulegum 

tengslum, sýna meiri hluttekningu og taka afstöðu út frá þeim aðstæðum sem eru til staðar 

hverju sinni. Umhyggja fyrir öðrum vegur líka þungt þegar taka þarf ákvörðun. (Gilligan, In a 

Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982)  

Túlkun Gilligan á svörum Amy í rannsókn Kohlbergs gefur til kynna að það er til 

kvenlæg rödd siðgæðis og það hvernig Amy vildi leysa vandamál Heinz er einmitt dæmi um 

slíka rödd. Amy lagði meiri áherslu á sambönd við annað fólk en Jake gerði í sínum svörum, 

en áherslan á sambönd þarf ekki endilega að vera samband karls og konu eða móður og barns 

heldur samskipti á milli fólks almennt. Í samfélagi þar sem ólíkir einstaklingar búa þarf að 

gera ráð fyrir að ólíkar aðstæður krefjist ólíkra lausna – lög og reglur sjá til þess að ekki sé 

brotið á réttindum fólks en áður en siðgæðisdómar eru felldir er nauðsynlegt að taka mið a f 

aðstæðum og taka tillit til persónulegra þátta. Samkvæmt Gilligan er það einmitt það sem 

fellst í hinni kvenlægu rödd siðgæðis á meðan karllæga nálgunin er sú að virðing fyrir 
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réttindum annarra er mikilvæg og að þess þurfi að gæta að ekki sé brotið á réttinum til 

einkalífs (Driver, 2007, bls. 157-158) (Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory 

and Women´s Development, 1982). 

Það er þó ekki þar með sagt að Gilligan vilji halda því fram að umhyggjan sé konum 

eiginleg og eðlislæg eða að karlar taki eingöngu ákvarðanir út frá lögmálum réttlætis. Röddin 

sem er „öðruvísi“ þarf ekki endilega að vera rödd konu þar sem Gilligan telur að rödd 

umhyggjusiðferðis sé hvorki kvenlæg né karlæg, heldur sé hún mannleg, með karllæga og 

kvenlæga eiginleika í senn. (Gilligan, Reply to critics, 1993) Hún telur konur byggja meira á 

reynslu og taka þær af þeim sökum aðra afstöðu til siðferðisvanda en karlar. Rætur þessa 

mismunar segir hún liggja í bernskunni en þar mótast einstaklingarnir, stúlkur samsama sig 

móður sinni á meðan drengir kljúfa sig frá henni og verða við það sjálfstæðari einstaklingar en 

stúlkurnar, í það minnsta verða þeirr fyrr sjálfstæðir. (Gilligan, In a Different Voice: 

Psychological Theory and Women´s Development, 1982) 

 Hugmyndir sínar um áhrif bernskunnar á mótun einstaklingsins byggði Gilligan á 

kenningu Nancy Chodorow en hún útfærði þær nánar til þess að endurskilgreina hugmyndina 

um siðferðislegan þroska. (Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and 

Women´s Development, 1982) Samkvæmt Chodorow voru það félagslegar aðstæður í uppeldi 

barna sem stýrðu því hvernig sjálfsmynd einstaklinga varð til. Það er að segja, það hafði áhrif 

á þroska og sjálfsmynd barnsins ef uppalandinn var af öðru kyni en það sjálft. Chodorow taldi 

að það væri augjós og eðlilegur munur á körlum og konum og tengdi hún þann mun við þá 

staðreynd að hlutverk uppalandans var aðallega í höndum kvenna. Samband móður og barna 

er afgerandi fyrir kynsjálfsmynd þeirra, stúlkur eiga erfiðara en drengir með að vera 

sjálfstæðar því sjálfsmynd þeirra er að svo stórum hluta mótuð af tengslum við móður allt frá 

bernsku (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Munurinn á milli kynjanna var því félagslegur en ekki 

líkamlegur. Það sýndi sig til dæmis í því að mæður komu öðruvísi fram við syni sína en 

dætur, þ.e. þær fundu meiri samkennd með dætrum sínum en sonum. Á sama hátt tengdust 

drengir mæðrum sínum ekki á sama hátt og dætur þeirra gerðu. Mæðurnar gátu samsamað sig 

dætrum sínum þar sem þær voru álitnar vera einhvers konar endurkast eða framhald af 

mæðrum sínum og af þeim sökum varð ekki raunverulegur aðskilnaður á milli þeirra eins og 

gerðist með drengina. (Chodorow, 1978) Samkvæmt Chodorow mótast kynsjálfsmynd stúlkna 

af sambandi þeirra við móður þeirra en Gilligan er meira umhugað um tengslamyndun 

barnanna, þ.e. hvernig stúlkur mynda sterkari tengsl við mæður sínar og þróa með sér næmni 

fyrir umhverfi og aðstæðum (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001)Vegna þess hve ólíkir synirnir 
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voru mæðrum sínum skapaðist ekki sams konar samkennd á milli móður og sonar og gerðist á 

milli móður og dóttur og skýrði það hvers vegna drengir aðgreina sig frá öðrum og skilgreina 

sig á annan hátt en stúlkur gera. Ólíkt drengjunum fundu stúlkur til meiri samkenndar með 

sínu nánasta umhverfi og höfðu þess vegna ekki þörf fyrir að hafa eins skýr mörk í 

skilgreiningu sinni á sjálfum sér og drengir. (Chodorow, 1978) Kenning Chodorow er þó talin 

vera ófullkomin vegna þess að ef drengur elst upp hjá föður sínum mun hann ekki endilega 

vaxa upp sem öðruvísi einstaklingur en ef hann hefði alist upp hjá móður sinni. Það þýðir að 

erfitt er að halda því fram að tengslamyndun barna við umönnunaraðila í frumbernsku hafi 

eins mikil áhrif á siðferðisþroskann og Chodorow heldur fram (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001).  

 Í bókinni Með annarri rödd lýsir Gilligan rödd sem er ólík öðrum vegna þess að hún 

einkennist af ákveðnu þema frekar en kyngervi en hún gat einangrað hana með því að taka 

viðtöl við konur og hlusta á þær. Þannig gat hún gert grein fyrir því hvernig röddin þróaðist.  

Hún leggur áherslu á að sá munur sem hægt væri að finna á karllægri og kvenlægri rödd hefði 

eingöngu þann tilgang að sýna fram á blæbrigðamun á tvennskonar hugarfari og hvernig hann 

er túlkaður frekar en að hún sé að alhæfa nokkuð um kynin. Jafnframt leggur Gilligan áherslu 

á þrátt fyrir að hún hafi verið að leita eftir ákveðinni samleitni í samspili beggja radda, 

karllægrar og kvenlægrar, þá hafi hún viljandi ekki tekið tillit til víðara samhengis, menningar 

eða tíma. Hún hafi verið meðvituð um að félagsleg staða, valdaójafnvægi og líffræði séu 

breytur sem hafi áhrif á slíkar rannsóknir en áhugi hennar hafi ekki verið sá að skoða það 

náið. Hún hafi verið að leita eftir samspili reynslu og hugsunar – hvað það var sem fólst í því 

sem raddirnar sögðu um okkur sjálf og okkar líf. (Gilligan, In a Different Voice: 

Psychological Theory and Women´s Development, 1982) 

 Í bókinni vísar Gilligan í þrjár rannsóknir sem hún dregur niðurstöður sínar af en þær 

draga fram hvernig fólk lítur á og talar um sitt eigin líf, hvaða tungutak fólk notar til að lýsa 

reynsluheimi sínum og hvernig tengslamyndun fólks er háttað. Ef hægt er að gera grein fyrir 

því hvernig fólk myndar tengsl við aðra er hægt að fá góða mynd af því hvernig af því hvernig 

hugarheimur og reynsluheimur þess rennur saman. Til að hægt væri að fá niðurstöður út frá 

þessum rannsóknum var nauðsynlegt að ræða við einstaklinga um þá sjálfa en einnig leggja 

fyrir þá spurningar, sömu spurningar fyrir alla viðmælendurnar, um sjálfsmynd, siðferði og 

hver reynsla þeirra af ágreiningi sem gæti hafa orðið og hvernig ákvarðanir voru teknar í 

ýmsum álitamálum. Aðferðafræði rannsóknanna fólst í því að fylgjast með orðavali og 

tungutaki viðmælenda og rökhugsun. Hlutverk þess sem framkvæmdi rannsóknina var spyrja 

enn frekar út í svör viðmælendanna og leitast þannig við að skýra afstöðu þeirra og viðbrögð 
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(Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982, bls. 

2). 

 Gilligan tók viðtöl við háskólanema sem miðuðu að því að skoða hvernig ungt fólk 

auðkenndi sjálft sig og hvernig siðferði fólks sem var að stíga inn í fullorðinsárin þróaðist. 

Þannig voru gerðar athuganir á sjálfsmynd þeirra og því hvernig teknar voru mikilvægar 

ákvarðanir sem gátu mögulega haft áhrif á líf unga fólksins til frambúðar. Valdir voru af 

handahófi 25 einstaklingar úr hópi nemenda sem höfðu á öðru ári valið að taka námskeið í 

siðfræði og stjórnmálum og þeir teknir tali þegar þeir voru á lokaári háskólagöngunnar en svo 

aftur fimm árum eftir útskrift. Þegar Gilligan valdi úrtakið fyrir rannsóknina vakti það athygli 

hennar að af þeim 20 sem höfðu sagt sig úr námskeiðinu áður en því lauk voru 16 konur. Hún 

hafði samband við þessar konur og tók viðtöl við þær á útskriftarárinu þeirra ásamt þeim sem 

höfðu lokið námskeiðinu (Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s 

Development, 1982, bls. 2-3).  

 Önnur rannsókn Gilligan var á ákvörðun kvenna um hvort þær færu í fóstureyðingu 

eða ákveddu að ljúka meðgöngu. Rannsóknin tók til tengsla á milli reynslu og hugsunar og 

hvernig átök og innri barátta kvennanna hafði áhrif á siðferðisþroska þeirra. 29 konur á 

aldrinum 15 til 33 ára, af ólíkum etnískum uppruna, stétt og stöðu voru teknar tali. Sumar 

voru einhleypar, aðrar giftar og einhverjar áttu börn á leikskólaaldri en allar áttu það 

sameiginlegt að eiga von á barni. Viðtölin áttu sér stað þegar þær voru á fyrsta þriðjungi 

meðgöngunnar og voru að íhuga fóstureyðingu. Konurnar voru ekki valdar sérstaklega fyrir 

rannsóknina heldur komst Gilligan í samband við þær fyrir milligöngu heilsugæslustöðva eða 

læknastofa sem sérhæfðu sig í fóstureyðingum. Af þessum 29 konum tóku 24 þátt í 

rannsókninni til enda og af þessum 24 voru 21 teknar tali aftur innan árs frá því að ákvörðunin 

var tekin (Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 

1982, bls. 3). 

 Báðar þessar rannsóknir teygðust út fyrir hefðbundinn ramma rannsókna á því hverju 

siðferðisdómar byggðust á þar sem viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir skilgreindu 

siðferðileg vandamál og hvað það var í þeirra eigin lífi sem þeim fannst falla undir það að 

vera siðferðilegt álitamál. Hefbundin leið í vinnslu þess konar rannsóknar hefði verið að 

leggja fyrir viðmælendurnar sama vandamálið og lesa úr svörum þeirra niðurstöður út frá því 

hvernig lausnir þeim fannst eiga best við. Tilgátan sem varð til vegna þessara rannsókna var 

sú að hægt er að hugsa um siðferði á mismunandi hátt en tengsl siðferðis við ólíka sjálfsmynd 

voru skoðuð enn frekar í rannsókn þar sem skoðuð voru réttindi og ábyrgð (Gilligan, In a 



 

 
12 

 

Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982). Í þeirri rannsókn 

tóku þátt karla og konur valin með aldur, vitsmuni (intelligence), menntun, starf og félagslega 

stéttskiptingu í huga og á aldrinum 6-9, 11, 15, 19,22, 25-27, 35, 45 og 60 ára. Aldursbili 

úrtaksins var því skipt í níu stig og innihélt 144 einstaklinga, átta af hvoru kyni á hverju stigi. 

Einnig var með í rannsókninni 36 manna undirflokkur í úrtakinu en þar voru tveir 

einstaklingar af hvoru kyni á hverju stigi. Í gegnum viðtöl var gögnum safnað um hugmyndir 

viðmælenda um sjálfið, siðferði, reynslu af siðferðilegum álitamálum, valmöguleikum þeim 

tengdum og hvernig dómgreind einstaklinga tókst á við upphugsuð vandamál. (Gilligan, In a 

Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development, 1982) 

 Tilgangurinn með þessum rannsóknum var að koma fram með skýra mynd af þroska 

kvenna, hvernig sjálfsmynd þeirra þróast og um leið siðferðilegt þroskaferli frá unglingsárum 

fram á fullorðinsár. Gilligan vildi með starfi sínu kynna hugsunarhátt kvenna fyrir konum og 

þannig skapa þá vissu að til væri eitthvað konur áttu sameiginlegt, sameiginlegur 

reynsluheimur sem var jafngildur þeim sem karlar áttu og væri jafn mikilvægt innlegg í heim 

þroskasálfræðinnar. Hún vildi auka skilning á þeirri staðreynd að líf og þroski kvenna átti jafn 

mikið erindi í rannsóknir á þróun og þroska mannkyns – og um leið byggja upp nýja kenningu 

sem tæki tillit til beggja kynja, eitthvað sem henni þótti vera stórkostlega ábótavant í 

rannsóknum og kenningum hennar samtíma. (Gilligan, In a Different Voice: Psychological 

Theory and Women´s Development, 1982) 

Gagnrýni  

Kenningu Gilligan um umhyggjusiðfræði var á sínum tíma tekið fagnandi sem nauðsynlegri 

viðbót við hin femínísku fræði en að sama skapi hlaut hún töluverða gagnrýni. Í þessum kafla 

er ætlunin að fara ítarlega yfir hluta af þeirri gagnrýni sem Gilligan hefur mætt frá því að bók 

hennar var gefin út. 

Nálgun Gilligan þegar kemur að því að útskýra að ólíkir eiginleikar kynjanna felist 

ekki í misjöfnum siðferðisþroska heldur að muninn megi rekja til frumbernsku, þar sem 

stúlkur og drengir hljóta ólíkt uppeldi, hefur af mörgum verið sett í samhengi við eðlishyggju 

- jafnvel þótt að í kenningu hennar sé hvergi að finna þá fullyrðingu að munurinn sé 

líffræðilegur. Í kenningu Chodorow, sem Gilligan byggir að hluta til á, kemur fram að kynin 

hljóti ólíkt uppeldi sem megi skýra með ólíkum líkamlegum eiginleikum. Uppalandinn 

samsamar sig frekar með þeim sem eru með sömu líkamlegu eiginleika og hann sjálfur en þar 

kemur ekki fram að það hafi með eðlislæga samkennd að gera.  Með eðlishyggju í tengslum 
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við kynferði er yfirleitt átt við að kynin fæðist með ólíka eiginleika og skapgerð, að 

samanburður sýni andstæður þar sem alhæft er um að þeir sem eru af sama kyni hafi sömu 

eiginleika, eins og til dæmis þær að karlinn er skynsamur á meðan konan er tilfinningavera. 

Þar sem eðlishyggjan gerir ekki endilega ráð fyrir að eðlið þurfi að skilgreina sem líffræðilegt 

heldur séu það eiginleikar einstaklingsins sem segja til um hvers kyns hann er auðvelt að 

tengja kenningu Gilligan eðlishyggju. Eðlishyggjuna má líka skilja þannig að það séu 

ákveðnir eiginleikar sem nauðsynlegir eru að séu til staðar ef einstaklingur á að telja st til 

ákveðins hóps og jafnvel að þeir eiginleikar séu nægjanlegt skilyrði þess að einstaklingurinn 

teljist til hópsins. Slíkir eiginleikar geta verið hvort heldur sem er líffræðilegir eða áunnir með 

félagsmótun. Þannig má túlka kenningu Gilligan sem eðlishyggju, þó Gilligan telji 

eiginleikana ekki endilega líffræðilega (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2002) (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 1999). 

Michele Moody-Adams 

Moody-Adams var ekki sátt við það hvernig margir kenningasmiðir tóku fullyrðingar Gilligan 

sem ótvíræðan sannleika. Í gagnrýni sinni á verk Gilligan veltir hún fyrir sér hvort í raun sé 

hægt að hafa hlutlægar hugmyndir um kynjamun þegar kemur að siðferðislegum þroska, hvort 

hægt sé að vita hvort siðferðileg rödd sé í raun kvenlæg og hvort sú hugmynd sé þess valdandi 

að margbreytileiki siðferðis missi marks í slíkri umfjöllun. Moody-Adams hefur einnig 

ýmislegt við rannsóknaraðferðir Gilligan að athuga en hún telur að viðhorf þess sem 

framkvæmdi rannsóknina hafi áhrif á það hvernig „raddir“ kvennanna voru túlkaðir. Sú 

fullvissa þarf að vera til staðar um að sá sem hlustaði hafi heyrt rétt og erfitt getur reynst að 

segja til um hvort það sé raunin (Moody-Adams, 1991). Hún finnur mótsagnir í lýsingu 

Gilligan á ásetningi sínum og því sem seinna kemur fram í bókinni – í fyrstu er hún treg til að 

taka afstöðu til þess að að kynin séu svo ólík þar sem þarna sé á ferðinni tvenns konar 

hugarfar frekar en raunverulegur munur á kynjunum. Á sama tíma vill hún þá kynna til 

sögunnar skýrari sýn á þroska og hugsunarhátt kvenna. Moody-Adams segir Gilligan gera 

lítið sem ekkert til þess að leiðrétta þá mistúlkun á kenningu hennar sem fer inn á eðlishyggju, 

jafnvel þótt hún sjái að þessi mistúlkun er sprottin út frá hræðslu við að viðurkenna ákveðnar 

staðalímyndir þegar kynin eru annars vegar.  

 Fullyrðing Gilligan um að sú staðreynd að karlmenn í fangelsum sé fjölmennari hópur 

en konur í sömu stöðu renni stoðum undir hugmyndir hennar þar sem tilhneiging kvenna að 

hafa velferð barna sinna að leiðarljósi fyrir sakir umhyggju er ekki endilega ásættanleg 

(Gilligan & Wiggins, 1987). Moody-Adams telur það skjóta skökku við að tala um mun milli 
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kynja þegar kemur að siðferði og hegðun tengdri því en á sama tíma halda því fram að ekki sé 

munur á kynjunum þegar samkennd og siðferðileg röksemdafærsla er annars vegar (Moody-

Adams, 1991). Moody-Adams telur Gilligan vera að halda á lofti siðferðilegum yfirburðum 

kvenna með því að taka til dæmis kynjamun í fangelsum sem dæmi um ólíka hugsun á milli 

kynja, óttinn við að fara í fangelsi gæti einfaldlega skýrt þessa kynjadreifingu. Annað sem 

veldur vandræðum þegar fullyrðing Gilligan er skoðuð er að ef litið er á dreifingu milli 

kynþátta í fangelsum þá gæti það leitt í ljós að meirihluti karlmanna í fange lsum eru svartir. 

Með því að taka kynjamun í fangelsum inn í umræðuna um það hvernig kynin er siðferðilega 

ólík er auðvelt að líta á það sem svo að Gilligan sé að segja að ekki einungis kyn sé breyta 

þegar siðferðilegur munur sé annars vegar heldur sé kynþáttur það líka. Jafnvel þótt það sé 

ekki ásetningur Gilligan að setja fram kenningu sem elur á staðalímyndum, þá er það 

ámælisvert að kenningin skuli gera slíkt mögulegt. Að komast hjá því að enda í fangelsi ætti 

ekki að vera merki um siðferðilega yfirburði (Moody-Adams, 1991). 

 Moody-Adams gagnrýnir Gilligan fyrir að rannsaka konur sem standa frammi fyrir 

ákvörðun um hvort þær ætli að láta verða af fóstureyðingu og gera rannsóknina að helstu 

sönnun þess að siðferðiskennd kynjanna sé ólík. Moody-Adams þykir þetta ekki vera vera 

sannfærandi niðurstaða vegna eðlis ákvörðunarinnar – aðstæðurnar sem konurnar standa 

frammi fyrir eru grundvallaratriði (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Gilligan telur greinilega að 

það vald sem kona hefur yfir eigin líkama þegar þær standa frammi fyrir ákvörðun um hvort 

hún láti eyða fóstri gefi til kynna siðferðilega dómgreind hennar. Moody-Adams er ekki 

sammála þeirri sýn Gilligan og af sömu ástæðu er hún ekki sammála því að hvernig kona tekst 

á við átök eða ofbeldi eigi nokkuð erindi í umræðu um mögulega mun á siðferði kynjanna.  

Hún gagnrýnir í raun bæði aðferðafræðina í kringum rannsóknina sem lýtur að 

fóstureyðingum og telur hana gefa ranga mynd af því sem henni var ætlað að skýra, þ.e. 

siðferðisþroska kvenna. En jafnvel þótt Moody-Adams telji rannsókn Gilligan ekki geta gefið 

raunhæfa mynd af því hvað það er sem vegur þyngst þegar konur taka ákvörðun um að eyða 

fóstri, þá getur hún fallist á það að hún geti skipt máli þegar skoðað er hvernig hvernig konur 

hugsa um almennt um siðferði (Moody-Adams, 1991).  

 Enn fremur er það álit Moody-Adams að Gilligan geri ekki ráð fyrir margbreytileika í 

röddum kvenna og þykir henni hún þar með missa marks í ásetningi sínum að fjalla um 

siðferði og rökhyggju þannig að hægt sé að taka hann alvarlega. Hún er þó sammála Gilligan 

þar sem hún leggur fram þá forsendu að Kohlberg geri ekki ráð fyrir hversu margþætt 

hugmyndin um siðferði í raun sé og dregur í efa að hægt sé að mæla siðferðilegan þroska með 



 

 
15 

 

því að að flokka hann í þrep og stig líkt og Kohlberg hafði gert. En það að Gilligan telji það 

fullnægjandi að skýra hina margþættu hugmynd um siðferði með því bæta við  kvenlægri rödd 

er umhugsunarefni - en rödd sem hægt er að setja í samhengi við umhyggju frekar en 

óhlutbundið tungumál þess sem rétt er ekki endilega lausn á því vandamáli.  

 

Sniðmengi  

Sniðmengi (e.intersectionality) er hægt að skilgreina sem hugtak í femíniskum fræðum sem 

notað er til að greina hvernig félagslegir og menningarlegir þættir fléttast saman. Þ annig eru 

tengsl milli kyngervis, kynþáttar, etnísks uppruna, fötlunar, kynverundar, stéttar og þjóðernis 

skoðuð. Leitast er við að skoða tengsl milli félagslegra og menningarlegra þátta og þess 

hvernig hópar og einstaklingar auðkenna sig. Horft er á það hvernig ólíkir þættir eins og 

fjölmenning og samfélagsleg formgerð fléttast saman. Með samtvinnun er hið fjölbreytilega 

skoðað og ytri mörk skilgreind. (Knudsen, e.d.)  

Með hugmyndinni um sniðmengi er verið að vísa í það þegar tvær línur skerast, enska 

orðið intersection merkir einmitt skurðpunktur en einnig getur það átt við um gatnamót, þar 

sem margar götur liggja saman. Upphaflega var það Kimberlé Crenshaw sem kynnti 

sniðmengi sem viðbót við femínisk fræði en hún gagnrýndi þá einsleitni sem virtist vera í 

skilgreiningum á kynþætti á meðan áhersla var lögð á að greina kyngervi. (Crenshaw, 

Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminst Theory, and Antiracist Politics., 1989) Í Bandaríkjunum 

kom hugtakið sniðmengi fram á seinni hluta tíunda áratugarins og var áberandi fram til 

byrjunar 21. aldarinnar. Horft er á tengsl kynþátta og kyngervis og varð hún til sem samspil 

milli Femínisma hinna svörtu (Black Feminsim), femíniskra kenninga og kenninga eftir-

nýlendutímans (Knudsen, e.d.).  

Það sem felst í hugmyndinni um sniðmengi er að einstaklingur geti tilheyrt mörgum 

hópum sem hver um sig getur verið beittur einhverskonar misrétti. Þannig getur skörun leitt af 

sér sameiginlegan reynsluheim fólks sem upplifir misrétti á annan hátt en þeir sem tilheyra 

aðeins einum (Altman, 2011). Svört kona í Bandaríkjunum upplifir til dæmis öðruvísi misrétti 

en hvít kona í sama landi, báðar tilheyra þær hópnum konur sem kyns síns vegna hafa ekki 

sama samkeppnisforskot á vinnumarkaði og karlar, svo dæmi sé tekið. Svarta konan tilheyrir 

að auki hópnum svartar konur sem hafa á enn meiri bratta að sækja á vinnumarkaði en þær 

sem tilheyra hópnum hvítar konur. Á sama hátt má bera saman hópana svartar konur í 

Bandaríkjunum og svartar konur í Afríkuríkinu Sómalíu, þar sem umskurður á kynfærum 
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kvenna er algengur, og komast að þeirri niðurstöðu að jafnvel þótt að kyn og húðlitur sé 

sameiginlegur með konunum og að þær séu beittar misrétti, þá er himinn og haf á milli þess 

veruleika sem þær upplifa í sínu daglega lífi. Samkvæmt skilgreiningu á sniðmengi er kona, 

annars vegar, og kynþáttur, hins vegar, tvær breytur sem hvor um sig lýsa ákveðnum 

reynsluheimi en ef þessar tvær breytur skarast afhjúpast annar reynsluheimur  sem á ekkert 

sameiginlegt með hinum tveim breytunum þegar þær standa stakar. Segja má að hugmyndin 

um sniðmengi sé mikilvægt tæki til að vekja athygli á félagslegu réttlæti – eða óréttlæti – og 

gera kleift að bregðast við því á viðeigandi hátt en sýna jafnframt fram á hvernig hefðbundin 

sýn á málefni eins og misrétti og útilokun getur falið raunveruleg vandamál (African 

American Policy Forum, e.d.). 

Ef litið er á hvernig kenning Gilligan er túlkuð þá leggur hún í raun reynsluheim allra 

kvenna að jöfnu burtséð frá öðrum þáttum sem kunna að vera skilgreinandi frá öðrum konum. 

Hún skoðar kyn sem frumbreytu þegar kemur að flokkun án þess að taka tillit til annarra 

breyta sem að geta skipt jafnmiklu eða meira máli en kynið gerir. Hún virðist ekki taka tillit til 

þess hvernig það er að vera kona við ákveðnar aðstæður, að ákvarðanir um siðferðileg málefni 

geti verið aðstæðubundin en ekki kynbundin. Gilligan notast við þá hugmynd að munur 

kynjanna felist í sameiginlegum reynsluheimi kvenna, svo sem umönnun, barnauppeldi og 

öðru sem lýtur að umhyggju. Konur séu að eðlislagi umhyggjusamari en karlar, eru mildari og 

í betri tilfinningalegum tengslum við aðra en karlar eru (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2002). 

Sniðmengi tekur tillit til ólíkra aðstæðna og samkvæmt þeirri hugmynd er nálgun Gilligan, að 

hugsa óhlutbundið um aðstæður, ekki heppileg þar sem reynsla og staða manneskju hefur 

mikið að segja um túlkun hennar á ákveðnum vandamálum og hvernig hún leysir úr þeim. Ef 

kenning Gilligan er borin saman við hugmyndina um sniðmengi á þennan hátt kemur í ljós að 

kenningin stenst ekki samanburð við þá aðferðafræðilegu nálgun sem notuð er til að finna 

sniðmengi breyta. Kenning sem byggir á alhæfingu út frá veruleika þröngs samfélagshóps 

stenst ekki þá kröfu sem aðferðakenning um félagslegar víddir þarf að uppfylla, þ.e. að taka 

tillit til sniðmengis og af þeim sökum er ekki hægt að taka hana alvarlega.  

Svar Carol Gilligan við gagnrýni  

Gilligan leitast við að stýra kenningunni frá gagnrýnendum sínum með því að leggja áherslu á 

að hún hafi þróað kenningu um „aðra rödd“ - um aðra leið til að byggja upp sjálfið og 

siðferðið og þar af leiðandi kemur önnur nálgun á siðferðilegar ákvarðanir en sú sem 

Kohlberg kemur fram með. Gilligan hafnar gagnrýni og blæs á mótmæli gagnrýnendanna með 
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þvi að segja að ólík nálgun hennar og sú aðferðafræði sem hún notar sé réttlætanleg miðað við 

ásetning hennar og að öll gögn og rannsóknir sem liggja kenningunni til grundvallar staðfesti 

Hina röddina (Gilligan, Reply to critics, 1993). 

Að hennar mati hafa rannsóknir á konum og kvenlegum eiginleikum dregið athygli að 

ólíkum leiðum þess hvernig einstaklingseðlið og siðferði er sett fram. Fram að þeim tíma sem 

hún skrifaði bók sína höfðu rannsóknir einblínt á mun á milli kynja út frá stöðlum sem 

eingöngu er hægt að rekja til kyns einstaklinganna sem um ræðir. Hún telur jafnframt að 

þessar aðferðir hafi verið viðurkenndar vegna þess að þær séu runnar undan rifjum kar llægrar 

samfélagsgerðar eða feðraveldis. Þegar gagnrýnendur segja hugmynd hennar geta vel átt 

saman með því sem konur finna með innsæi sínu, þá sé hún á engan hátt í samræmi við 

niðurstöður sálfræðilegra rannsókna svarar Gilligan því að það er einmitt það sem hún hafði 

verið að skoða. Að það sé ósamræmi milli reynsluheims kvenna og kenninga innan 

sálfræðinnar. Hún gagnrýnir að niðurstöður rannsókna um mun milli kynjanna séu byggðar á 

óljósum forsendum þegar í úrtakinu eru eingöngu karlmenn. Slíkar niðurstöður hljóta gefa 

óraunsæja mynd af raunveruleikanum. Þá ætti frekar við að velta upp spurningum um hversu 

ólíkar körlum konur er og miða þá við karlana sem staðalgildi (e. norm) og konur sem frávik. 

Tilgátu um ólíka eiginleika kynjanna ætti ekki að vera hægt að taka alvarlega ef hún tekur 

ekki mið af reynsluheimi einstaklinga af báðum kynjum. Það var því í viðleitni til að spyrja 

öðruvísi spurninga að bókin Með annarri rödd varð til. Þörf var á að bæta upp fyrir að konur 

höfðu fram að þessu ekki komið nálægt kenningasmíðum á vettvangi þroskasálfræðinnar 

(Gilligan, Reply to critics, 1993). Þannig var Gilligan að skora á kenningu læriföður síns, 

Kholberg, og aðferðafræði hans og reyndar þá í leiðinni kenningar fleiri fræðinga á þeim 

sviðum sem fást við þroska manneskjunnar og persónuleika.  

Tilgangurinn með skrifum bókarinnar var því sá að bæta upp fyrir að ekki hafi verið 

tekið tillit til þess sem konur hafa að segja og jafnframt draga fram það sem áður hafði ekki 

komið fram í annars karllægu samfélagi þroskasálfræðinnar. Þegar athyglin var dregin að því 

hvernig konur hugsa um siðferðileg vandamál vöknuðu upp spurningar sem ekki höfðu komið 

upp áður um þroskaferli karla og kvenna en um leið var hægt að skýra áður óljós atriði sem 

ekki virtust eiga heima áður útgefnum niðurstöðum. Um leið og Gilligan tók til við að 

skilgreina upp á nýtt samhengi hlutanna, sem breytti merkingu lykilhugtaka í allri umræðu um 

siðferði – eins og til dæmis hugmyndum um sjálfið (einstaklingseðlið), sambönd milli fólks, 

og ábyrgð – þá setti hún umhyggjusiðfræði upp sem mótsögn við siðfræði sem byggir á 

réttlætislögmálum. Einnig leiddu athuganir hennar í ljós að umhyggjusjónarmið voru áberandi 
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þegar konur hugsuðu um siðferði og notaði hún dæmi úr viðtölum sínum því til stuðnings.  

(Gilligan, Reply to critics, 1993)  

Að sögn Gilligan eiga gagnrýnendur hugmynda hennar erfitt með að gera upp við sig 

hvort það sé hreint út sagt barnalegt að tengja konur við umhyggju eða þá að þarna hafi hún 

verið að benda á eitthvað sem var hvort eð er löngu vitað og þess vegna augljóst. Þessu svarar 

Gilligan með þeirri athugasemd að eftir því sem gagnrýnendurnir tjá sig meira um efnið, því 

augljósara verður það að bókin sem þeir tala um er ekki sú sama og hún hafi skrifað. 

(Gilligan, Reply to critics, 1993) 

Hún telur að í augum gagnrýnenda séu umhyggja og tilfinningar tvennt af sama meiði 

og að jafnframt sé umhyggja hlutlaust og afmarkað fyrirbæri sem tilheyri eingöngu því sviði 

sem fellur undir umönnunar- og heilbrigðisþjónustu. Gilligan er ekki sammála þessu, heldur 

lítur hún á umhyggju og réttlæti sem sitthvort siðferðilega sjónarhornið (séð í sama samhengi) 

sem nær utan um bæði hugsun og athafnir sjálfsins, bæði í einkalífi og opinberlega. Titill 

bókarainnar var valinn með þetta í huga – með annarri rödd – röddin sem vísað er í í titli 

bókarinnar á ekki að vera kvenmannsrödd, ekki bundin við kyngervi, heldur meginþema 

bókarinnar. Hún varar lesandann við að tengja röddina við hið kvenlæga og leggur áherslu á 

að ef munur virðist vera á hinni kvenlægu rödd og þeirri karllægu, þá sé þar verið að draga 

fram mismunandi áherslur í hugsun og þar með sýna fram á vandamál þegar kemur að túlkun 

frekar en að verið sé að alhæfa um kynin. Til að greina þroska skoðar hún samspil radda hjá 

hvoru kyni fyrir sig og leggur til að þar sem raddirnar kunna að mætast (einhverskonar 

skurðpunktur eða samleitni) sé tímabil breytinga eða erfiðleika. Hún lýsir því yfir í svari sínu 

til gagnrýnenda að hún fullyrði í engu um uppruna þeirra radda sem hún talar um né sé hún að 

skoða þær í víðari samhengi við óendanlegt mengi einstaklinga, menningarmismun eða tíma 

en menning, siðir og venjur breytast með tíð og tíma. Þess vegna sé framsetning Gilligan á 

sjónarhorni umhyggju ekki ákvörðuð af líkamlegum þáttum eða sérstaklega bundin við konur. 

Hins vegar er hið siðferðilega sjónarhorn ólíkt því sem áður hafði þekkst og afmarkast það af 

því að hlusta á bæði karla og konur og lýsa reynsluheimi beggja. Gilligan undrast þá afstöðu 

gagnrýnenda að vilja ekki tengja reynsluheim kvenna við kvenlæga hugsun, að niðurstaða 

þeirra geti mögulega verið sú að engin sálfræðileg ummerki geti verið um það sem algengt er 

að konur gangi í gegnum. Hún telur ekki vera hægt að styðjast við rannsóknir sem sýna 

skýran mun á milli drengja og stúlkna þar sem kemur fram að félagsleg hegðun stúlkna sé ólík 

drengja og að drengir skilji sig frá þeirri hegðun ungir að aldri - en á sama tíma haldið því 

fram að enginn siðferðilegur þroski eigi sér stað á þessum mótunarárum barna. Telur Gilligan 
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þá gagnrýnendur sína sem aðhyllist slíka hugmyndafræði vera nauðbeygða til þess að skýra 

eftir sálfræðilegum forsendum hvers vegna sá munur á milli kynjanna sem þeir lýsa sé í engu 

samhengi við siðferðilegan þroska og hugmyndina um sjálfið. Að mati Gilligan skýtur það 

skökku við að halda því fram að félagsleg staða í samfélagi og menntun hafi mikið að segja 

þegar siðferðislegur þroski er annars vegar á meðan reynsluheimur sá er tengist kyngervi sé 

málinu óviðkomandi. Með þessu er hægt að sjá að við mælingar á þroska er hvorki tekið tillit 

til siðferðis né kyngervis.  

Í svörum sínum til gagnrýnenda leggur hún áherslu á að svara þremur 

ágreiningsatriðum – ágreiningi um aðferðafræði, túlkun á kenningunni og þeim ágreiningi 

sem snertir markmið og menntun. Hún telur sig ekki þurfa að sýna fram á með gögnum þá 

staðreynd að aðeins þarf eina rödd til að hægt sé að sjá sannanlegan mun á því sem 

sálfræðingar hafa lagt fram að þeim tímapunkti sem Gilligan lagði fram sína kenningu.. Þær 

raddir sem fram að þessum tíma hafa fengið áheyrn hjá sérfræðingum á sviði sálfræðinnar 

hafa verið karllægar, um reynsluheim karla, skráðar af körlum. Til að geta skilgreint 

niðurstöður sínar um reynsluheim kvenna í samhengi við það sem hún fékk út úr viðtölum 

sínum við konur var nauðsynlegt að taka niðurstöðurnar úr samhengi við þau fræði se m fyrir 

voru. Hún segir rannsókn sína vera á engan hátt frábrugðna öðrum rannsóknum þegar hún 

takmarkast við eðli þess sem rannsóknin snéri að og því samhengi. Jafnframt sé ekki óeðlilegt 

að niðurstöðurnar hafi endurspeglað það sem hún lagði upp með. Hún bendir á að gögn ein og 

sér geti ekki borið heila rannsókn og segi í raun ekkert, það hvernig gögnin eru túlkuð og þær 

niðurstöður sem eru dregnar af þeirri túlkun er það sem skiptir máli. Á meðan hún stundaði 

sína rannsókn hlustaði hún á konur lýsa reynslu sinni og hvernig þær leystu úr vandmálum 

sínum og siðferðilegum álitamálum og bar saman við reynslu annarra, bæði karla og kvenna. 

Á grundvelli þessara athugana og þess fræðilega grunns sem hún sjálf byggði á dró Gilligan 

ályktanir um muninn á kynjunum, eðli hans, um þroska kvenna, hvað hugtakið um sjálfið 

felur í sér og hvað það er sem felst í siðferðislegum reynsluheimi.  

Gagnrýnendur Gilligan halda áfram og telja það vera rangt að tala um kynjamismun í 

siðferðislegum þroska þar sem þrep Kholbergs gera ekki ráð fyrir slíku en þar bendir hún á að 

þarna hafi hennar sjónarmið farið framhjá þeim – það sé ekki hennar markmið að sýna fram á 

mun milli kynja samkvæmt þrepum Kohlbergs. Það sem hún leitast við að draga fram með 

kenningu sinni er að það sé munur á því hvernig umhyggja og réttlæti er skynjað, hvernig 

skilningur fólks sé þegar þetta tvennt er annars vegar. Því til stuðnings vísar hún í skrif sín 

(Gilligan & Murphy 1979 og Gilligan & Belenky 1980) en í báðum tilfellum gerir hún grein 
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fyrir því að í þrepum Kohlbergs er ekki gert ráð fyrir kynjamismun. Hún telur að áhugi hennar 

á því hvernig viðmælendur hennar skilgreina siðferðisleg vandamál endurspeglist í 

rannsóknaraðferð hennar og þar af leiðandi einnig í niðurstöðunum. Gilligan bendir á að fleiri 

en hún hafa dregið gildi verka Kholbergs í efa og nefnir þar meðal annarra Diana Baumrind 

sem vakti athygli á að hámenntaðar konur í úrtaki sem hún vann með voru síður líklegri en 

annað fólk til að ná þriðja þrepi Kohlbergs, því óhefðbundna (e.post-conventional). Ástæðu 

þess taldi Baumrind vera þá að konurnar voru síður líklegar til að hugsa um siðferðilegt 

vandamál með tilliti til óhlutbundinna réttlætissjónarmiða. (Baumrind, 1993) Samkvæmt 

þessari niðurstöðu Baumrind gefa þrep Kohlbergs ekki raunsæja mynd af því sem í raun er – 

að vera metinn í neðri þrepum mælkvarðans þarf ekki endilega að gefa til kynna minni 

siðferðislegan þroska heldur getur það verið merki um að breytingar hafa orðið því í hvernig 

samhengi horft er á siðferðisleg mál. (Gilligan, Reply to critics, 1993)  

Gilligan segir dæmið um hina 11 ára gömlu Amy í Með annarri rödd sýna glöggt 

hvernig umhyggjusjónarmiðum er ekki gert nægilega hátt vel undir höfði í þeim ramma sem 

Kohlberg leggur upp með. Viðtöl sem tekin eru við Jake og Amy þegar þau eru 15 ára, þar 

sem þau eru spurð áfram um klípu Heinz, sýna enn frekar fram á hversu lítið Kohlberg gerir 

úr umhyggjusjónarmiðum þegar mælikvarðinn er annars vegar. Börnin eru bæði fæ r um að 

hugsa út frá siðferðilegu sjónarhorni en á ólíkan hátt. Amy leysir vandamálið innan ramma 

réttlætissjónarmiða og hún mælist á efsta þrepi Kohlberg mælikvarðans en að sama skapi 

færist hugsun Jake meira að umhyggjusjónarmiðum. Samkvæmt mælikvarða Kohlberg sýnir 

Jake engar framfarir í siðferðisþroska þrátt fyrir þessa breytingu. Með þessum breytingum á 

svörum barnanna á milli þeirra fjögurra ára sem liðu á milli er hægt að sýna fram á að 

rannsókn Kohlbergs nær ekki gera grein fyrir siðferðisþroska Jake og Amy. Mælikvarði 

Kohlbergs gerir því eingöngu ráð fyrir því að siðferðisþroski barna aukist ef sýnt þykir að 

réttlætissjónarmið stýri því hvernig þau leysa úr siðferðislegum vandamálum (Gilligan, Reply 

to critics, 1993). 

Samantekt og niðurstöður 

Vilhjálmur Árnason segir í grein sinni Umhyggja og réttlæti að siðferðilegt réttmæti 

fóstureyðingar víki í raun fyrir annarri spurningu: Hvers konar lífi langar mig til að lifa? Hann 

bendir á að niðurstaða slíkra spurningar sé meira í takt við hið karllæga réttlætislögmál og gefi 

til kynna einstakling sem leggur áherslu á sjálfstæði fremur en að rækta samband við annan 

einstakling (Vilhjálmur Árnason, 2002). Í Með annarri rödd skrifar Gilligan um að ekki 
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einungis hugsi konur öðruvísi um siðferðismál en karlar heldur er þeim nauðsynlegt að hlusta 

á sína eigin rödd umfram það sem samfélagið segir og býður þeim að gera. Innri röddin snýst 

ekki alfarið um siðferði og siðferðisdóma, hvernig þeir eru hugsað ir og hvaða ákvarðanir eru 

teknar, heldur þarf innri röddin að vera svo sterk og örugg að hún yfirgnæfi raddir annarra, 

þ.e. rödd samfélagsins má ekki yfirgnæfa þá rödd sem býr innra með fólki. Þá er það ekki svo 

að Gilligan gefi ekki leyfi til þess að fólk hunsi alfarið það sem ætlast er til af því sem 

samfélagsþegnum og enn síður telur hún að siðferði og siðferðisdómar annarra séu ekki þess 

verðir að hlustað sé á. Samfélagið mun njóta góðs af þeim einstaklingum sem eru heilsteyptir, 

sjálfsöruggir, hamingjusamir – eða í það minnsta sáttir og færir um að taka ákvarðanir 

byggðar á því sem þeim þykir réttast fyrir þá – án þess að aðrir beri skaða af. Fóstureyðingar, 

réttmæti þeirra, og siðferðið í kringum þær er svo allt annar handleggur en Gilligan nær fram 

innri rödd kvennanna þegar hún skoðar ákvarðanir þeirra varðandi fóstureyðingar. Ef til vill er 

sú rödd einmitt hvað skýrust þegar kona stendur frammi fyrir slíkri ákvörðun og óttinn við að 

særa eða skaða einhvern er ekki það sem skiptir sköpum þegar verið er að meta stöðuna en 

ákvörðun konunnar mun alltaf koma til með að snerta samfélagið á einhvern hátt, sama hvort 

úr verði líf eða ekki. Bandaríski siðfræðingurinn Michele Moody-Adams er þó ekki sammála 

þessari sýn Gilligan á það hvernig ákvörðun kvenna um hvort eyða skuli fóstri eða ekki geti 

verið mikilvæg breyta þegar siðferði kvenna er annars vegar. Hún telur mörgu vera ábótavant 

í rannsókn Gilligan og hvernig hún mótar kenningu sína út frá henni en Moody-Adams bendir 

á mótsagnir eins og til dæmis þá að Gilligan vill kynna skýrari sýn á þroska og hugsunarhátt 

kvenna en áður hafði verið gert en án þess þó að taka afstöðu til þess hvort raunverulegur 

munur sé á kynjunum eða hvort um tvenns konar hugarfar sé að ræða. Í gagnrýni sinni á verk 

Gilligan fer Moody-Adams einnig inn á tilraun hennar til að nota fangelsisvist sem 

siðferðilegt viðmið og telur hún þá tilraun misheppnast þar sem sú umræða getur auðveldlega 

endað með fullyrðingu á borð við þá að svartir karlmenn séu líklegri til að enda í fangelsi 

vegna siðferðilegs vanþroska á meðan konur mega þakka siðferðilegum yfirburðum sínum 

það að þær lenda síður í fangelsi en karlar.  

 Þegar túlkun á kenningu Gilligan er borin saman við hugtakið sniðmengi þá kemur í 

ljós að hún virðist ekki gera ráð fyrir öðrum þáttum sem kunna að vera skilgreinandi þegar 

fjallað er um konur. Fyrir Gilligan er kyn frumbreyta og ekki er tekið tillit til þess að 

ákvarðanir um siðferðileg málefni geta verið aðstæðubundnar frekar en kynbundnar. Þar sem 

sniðmengi tekur tillit til ólíkra aðstæðna er nálgun Gilligan, þar sem hún ætlar manneskjunni 

að huga óhlutbundið um aðstæður, ekki heppileg – reynsla og staða manneskjunnar er stór 
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breyta þegar kemur að túlkun á áveðnum vandamálum og hvernig úr þeim er leyst. Við 

samanburð kenningar Gilligan við sniðmengi kemur í ljós að kenningin stenst ekki 

samanburðinn þar sem sú aðferðafræðilega nálgun sem notuð er til að finna sniðmengi breyta 

er yfirgripsmeiri en sú nálgun sem Gilligan notar.  

Í Með annarri rödd fjallar Gilligan um samfélagsmótun og hvernig konum er gert að 

lúta ákveðnum lögmálum sem samfélagið leggur til en að hægt sé að sporna við slíku með því 

að hlusta á sína innri rödd og skapa sér eigin velsæld. í bókinni leitast hún við að útskýra að 

reynsluheimur karla og kvennar er ólíkur en lendir í vandræðum þar sem kenning hennar er 

látin falla undir eðlishyggju. Mögulega gæti Gilligan átt við að um félagslegt eðli væri að 

ræða og ef til vill er sú skilgreining meira lýsandi yfir það sem hægt er að lesa úr skrifum 

hennar og í því samhengi væri félagslega breytan kyn einstaklingsins. Vandamálið sem 

Gilligan gæti staðið frammi fyrir við slíka skilgreiningu er aðvið félagsmótun af þessum toga 

þarf alltaf vera ákveðin innræting sem byggir fyrst og fremst á líffræðilegu kyni án tillits til 

persónueinkanna hvers og eins. Sé litið á málin með þeim hætti mætti í raun segja að Gilligan 

útiloki í einhverjum skilningi möguleikann á fjölbreytileika með því að leggja áherslu á kyn 

sem frumbreytu, hvort sem það var ásetningur hennar að tala sérstaklega til kvenna eða ekki.  

 Slíkar vangaveltur virðast byggjast á aðferðafræði sniðmengis, þar sem rík áhersla á 

kyn án tillits til annarra þeirra þátta er kunna að móta sjálfsmynd einstaklinganna og hafa áhrif 

á siðferðisþroska þeirra eru ekki tekin til greina. Þannig mætti segja að þó Gilligan telji hinn 

ólíka siðferðisþroska karla og kvenna ekki vera meðfæddan eða hluta af náttúrulegu eðli 

kynjanna byggi hún að vissu leyti á kynbundnu eðli þar sem líffræðilegt kyn virðist á vissan 

hátt skilyrði þess að hin röddin verði til. Gilligan hafnar því sjálf að tala sérstaklega til kvenna 

en í ljósi kenningar hennar um uppruna hinnar raddarinnar, í gegnum tengslamótun barna í 

frumbernsku, er erfitt að sjá hvernig kyn einstaklinganna getur orðið annað en frumbreyta 

þegar kemur að því að skapa hina öðruvísi rödd siðferðisþroskans. 
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Lokaorð 

Er hægt að koma fram með kenningu um siðferði og siðgæðisvitund sem gengur þvert á  

þjóðerni, kyn, kynhneigð, búsetu, menningu, efnahag og stjórnmálaskoðanir? Sú staðreynd 

ein og sér að ekki geti allir horft á sjálfa sig sem femínista, svo dæmi sé tekið um ólíkar 

áherslur, hlýtur að draga úr möguleikanum. Til að vera einstaklingur sem er fær um að njóta 

þess sem er, gefa af sér og hafa þroskaða siðgæðisvitund er nauðsynlegt að hver og einn sé 

meðvitaður um hver hann er, hvert hann er að fara og hvers vegna. Þar kemur Hin öðruvísi 

rödd við sögu, hin innri rödd sem skilgreinir einstaklinginn, langanir og þarfir, óháð því hvers 

kyns, þjóðernis eða stéttar hann er. Það má vera að Carol Gilligan hafi með kenningu sinni 

sett drengi „út í kuldann“ en hennar rannsókn kom til sem andsvar við niðurstöðum Kohlbergs 

og eðli málsins samkvæmt einbeitir hún sér það því sem Kohlberg telur vera staðreynd, þ.e. 

að stúlkur hafi lægri siðferðisþroska en drengir.  

Það kemur hins vegar skýrt í ljós þegar Gilligan svarar gagnrýni á verk sín að hún 

þegar hún skrifaði Með annarri rödd, að það var ekki hennar ásetningur að hvetja stúlkur og 

konur til að hlusta eftir sinni rödd og með því gera tilraun til að kæfa hina karllægu rödd. 

Þvert á móti. Að hennar mati ætti umhyggjusiðfræði ekki að snúast um karllæg eða kvenlæg 

gildi, heldur hvort tveggja – Hún sá fyrir sér altækt hugtak sem snertir alla, konur og karla. 

Það er einmitt það sem siðferði og siðgæði þarf að vera, altækt hugtak sem snertir alla hvar 

sem er, í hvaða aðstæðum sem er. En um leið og þessari niðurstöðu er náð, þá má ekki útiloka 

réttlætishugsjón. Réttlætissjónarmið og umhyggjusjónarmið eru innbyrðis háð hvort öðru – 

annað útilokar ekki hitt, það er að segja ekki er hægt að byggja siðferðisdóma eingöngu á 

réttlætislögmálum, heldur þarf að taka tillit til aðstæðna. Á sama hátt þarf að taka tillit til þess 

sem þykir vera réttlátt en ekki byggja siðferðisdóma eingöngu á því sem aðstæður bjóða upp 

á. Hafa ber í huga að réttlætislögmál byggja ekki endilega á gildandi lögum og reglum, hægt 

væri að líta á lög og reglur sem rammann sem umlykur hugmyndir um réttlæti og siðferði 

kennt við umhyggju.  

Það virðist vissulega mikilvægt að skapa svigrúm fyrir bæði réttlætissjónarmið og 

umhyggjusjónarmið innan ramma siðferðisins, sér í lagi þar sem báðum sjónarmiðum er 

haldið á lofti í samfélaginu. Það þýðir þó ekki endilega að þetta séu einu radd irnar sem 

mikilvægt er að hlusta eftir, eða að raddirnar ættu að vera tengdar ákveðnu kyni. Ef við lítum 

til sniðmengis mismunabreyta sjáum við að við skörun tveggja breyta verður til nýr 

reynsluheimur sem á lítið skylt við þá tvo sem hann er skapaður úr. Úr þessum 

reynsluheimum, sem virðast óendanlega margir, getur svo skapast ný rödd sem vert er að 

hlusta á þegar kemur að siðferðinu. Þannig mætti segja að það að skilgreina tvær raddir sem 
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hrópi hver á móti annarri á vettvangi umræðu um siðfræði sé í besta falli útilokandi þar sem 

sú skilgreining skapar hættu á því að við lokum eyrunum gagnvart annars konar röddum sem 

verða til utan ramma aðgreiningarinnar í hið karllæga og kvenlæga.  
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