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Útdráttur 

 

Margir fræðimenn hafa haldið því fram að kynjamunur á samlíðan sé óumdeilanlega 

til staðar. Við yfirferð á þeim gögnum sem til staðar eru kemur þó í ljós að þetta er 

einföldun á niðurstöðum sem oft eru litaðar af mæliskekkjum og staðalmyndum 

kynjanna. Í fræðilegu samhengi hefur verið erfitt að skilgreina samlíðan og ekki allir 

rannsakendur sammála um merkingu þessa orðs. Í nútímasálfræði er oftast talað um 

annars vegar tilfinningalega samlíðan og hins vegar hugræna samlíðan og var stuðst 

við þá tvíkiptingu í þessari ritgerð. Yfirferð á fyrri rannsóknum af margvíslegum toga 

var tekin fyrir: rannsóknir á börnum, lífeðlislegar rannsóknir, rannsóknir á 

samlíðanarnákvæmni, sjálfsmatsrannsóknir og rannsóknir á mikilvægi áhugahvatar. 

Niðurstöður þessarar yfirferðar benda til þess að mælanlegur kynjamunur á samlíðan 

sé háður aðferðum við mælingu sem og hugmyndum þátttakenda um kynhlutverk og 

hvort þeir átti sig á því hvað verið sé að mæla. Kynjamunur á samlíðan virðist því 

fyrst og fremst eiga rætur að rekja til mismunandi áhugahvatar karla og kvenna til 

frammistöðu frekar en mismunandi getu (e. differences in motivation vs. differences 

in ability).  
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Manneskjan er ekki bara vera í fæðukeðju sem aflar sér matar, ungar út afkvæmum og sefur 

þess á milli. Við byggjum samfélög, stofnum til sambanda og elskum hvert annað. Vilji og 

geta hvers og eins til að finna fyrir þessum mennsku tilfinningum er samt mismunandi. Sumir 

einstaklingar eru afar viðkvæmir og gráta auðveldlega yfir bíómynd en mun meira þarf til 

þess að aðrir upplifi sömu tilfinningar og telja jafvel slíka tilfinningasemi hallærislega. 

 Oft hefur konum og körlum verið stillt upp andspænis hvorum öðrum í þessu 

samhengi. Konur eru viðkvæmari, umhyggjusamari og tilfinningalega næmari en karlar sem 

aftur á móti eru sterkari, styðjast við rökhugsun og láta verkin tala. En er þetta rétt? Tilgangur 

þessarar ritgerðar er að reyna að svara þeirri spurningu, nánar til tekið hvort kynjamunur sé á 

almennri getu einstaklinga til að sýna og upplifa samlíðan eða hvort vilji til þess háttar 

tilfinningasemi sé háður kyni. Endalaus runa af staðalmyndum kynjanna sem birtast í 

auglýsingum, bíómyndum, samskiptum kynjanna almennt og þeim félagslegu viðmiðum sem 

samfélagið setur okkur hafa fylgt okkur frá blautu barnsbeini. Við ölumst upp í þeirri veröld 

að sumt er fyrir stráka og annað er fyrir stelpur; bleikt eða blátt, bílar eða dúkkur, tjáning 

tilfinninga eða að láta verkin tala. Enginn getur haldið því fram að munurinn á kynjunum sé 

eingöngu líkamlegur. 

 Margir hafa velt vöngum yfir þessu viðfangsefni. Verkefni mitt felst í því að draga 

saman helstu niðurstöður á þeim heimildum sem til eru í dag. Eru karlar og konur mislíkleg til 

að sýna samlíðan? Á hvaða hátt? Kemur þessi munur stöðugt fram eða aðeins undir 

ákveðnum kringumstæðum? Hvað segir sagan okkur um viðhorf rannsakenda gagnvart 

konum og körlum, gæti það litað niðurstöður? 

 Þrátt fyrir þann einstaklingsmun sem er á tilfinningalegri tjáningu erum við öll 

félagsverur sem tengjumst hvorum öðrum. Stór hluti af tengslum okkar við annað fólk felst í 

samlíðan; við finnum til með öðru fólki alveg eins og við samgleðjumst því. Hoffman telur 

samlíðan lykilinn að því hvernig samfélög manna haldast saman, hvernig við hugsum um 

jafnrétti og hvernig við viðhöldum því (Hoffman, 1990).  

 Þó getur verið afar erfitt að skilgreina hvað samlíðan er, hvað þá að mæla hana. Orðið 

samlíðan (e. empathy) hefur verið notað á marga vegu í gegnum mannkynssöguna. Þótt að 

hugtakið empathiea hafi birst lítillega í verki Aristótelesar, Rhetoric, þá  kemur það fyrst fram 

á sjónarsviðið af einhverri alvöru um miðja 19. öld  í Þýskalandi í verkum Friedrick Vischer 

(Verducci, 2000). Það var svo sonur hans, Robert Vischer sem skilgreindi þetta ferli undir 

heitinu Einfühlung sem Edward Titchener þýddi seinna yfir á ensku sem empathy (Verducci, 

2000).  

 Þó hafa verið rannsakendur sem töldu samlíðan aðeins tilkomna sökum sjálfselskra 
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hvata einstaklingsins, eins og fram kemur í verkum Cialdini, og hefur lengi verið tekist á um 

þá sönnu áhugahvöt (e. motiation) sem liggur að baki samlíðan (Batson, 2011; Cialdini, 1997; 

Eisenberg og Strayer, 1987; May, 2011). Charles Daniel Batson, einn áhrifamesti rannsakandi 

á samlíðan innan sálfræði, taldi að manneskjan byggi án efa yfir hæfileikanum til að sýna 

öðrum velvild eingöngu sökum góðmennsku. Í bók sinni, Altruism in Humans, sagði hann að 

ein megin uppspretta óeigingjarnrar áhugahvatar (e. altruistic motivation), eða hvatans til að 

láta eitthvað gott af sér leiða án þess endilega að græða eitthvað á því persónulega, væri 

umhyggja gagnvart velferð annarra (e. empathic concern). Skilgreining hans á þessari gerð 

umhyggju, sem hann einnig kallaði samlíðan, var „tilfinningar sem beinast að öðrum komnar 

til og í samræmi við túlkaða velferð einhvers í neyð“ (Batson, 2011).  

 Hugmyndir Batson eru ekki nýjar af nálinni og hann sækir innblástur sinn til margra 

fræðimanna þar á meðal þroskasálfræðingsins Martin Hoffman sem minnst var á að hér að 

framan, félagssálfræðingsins Dennis Krebs og jafnvel enn aftar í tímann til sálfræðingsins 

William McDougall sem og heimspekinganna David Hume og Adam Smith (Batson, 2011).  

 Víxlun hugtaka er algeng í umræðunni í kringum samlíðan og eins og Verducci (2000) 

nefnir gæti skilningur eins á samlíðan verið alveg eins og skilningur annars á samkennd. 

Slíkur ruglingur á hugtökum sýnir einfaldlega fram á mikilvægi almennrar og greinargóðrar 

skilgreiningar. Nánar verður farið yfir hvað felst í muninum á þessum tveimur hugtökum 

ásamt fleirum í komandi köflum.  
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Hvað er samlíðan? 
 

Skilgreining á samlíðan 

 

Eins og gildir um mörg önnur hugtök innan sálfræði hefur reynst erfitt að skilgreina 

nákvæmlega hvað samlíðan er. Oft er talað um samkennd eða samúð þegar átt er við samlíðan 

bæði í talmáli og í fræðilegu samhengi, m.a. innan sálfræði. Þó er samlíðan réttari þýðing á 

enska orðinu empathy, „..það á sér eldri sögu í íslensku og spannar víðara svið en samkennd, 

það er að því marki sem líðan nær til fleiri þátta en kennd” (Bergljót S. Kristjánsdóttir og 

Guðrún Steinþórsdóttir, óbirt grein).  

 Til eru þeir sem hallast að hugrænni (e. cognitive) skilgreiningu á samlíðan og sjá þá 

samlíðan sem það ferli að setja sig í spor annarra hugrænt og sjá hlutina frá sjónarhóli annarra 

(Karniol, Gabay, Ochion og Harari, 1998). Slíkt viðhorf var tiltölulega algengt í kringum 

1950 (Batson, Fultz og Schoenrade, 1987). Upp úr 1970 hefur tilfinningalegri (e. affective) 

nálgun orðið algengari en það er gerð af samlíðan sem einkennist af því að tilfinningar 

áhorfanda samræmist tilfinningum viðfangsins sem geti leitt til sýnilegrar hegðunar eins og 

samkenndar og umhyggju (Eisenberg og Lennon, 1983). Að skilja sjónarhorn annarra og að 

geta sett sig í spor þeirra hefur verið talin forsenda tilfinningalegrar samlíðanar en sé ekki það 

sama og samlíðan í sjálfu sér (Batson o.fl., 1987). Batson og félagar aðhylltust tilfinningalegri 

nálgun og töluðu um þrjár mismunandi skilgreiningar á henni sem væru hvað vinsælastar. Í 

fyrsta lagi hefur samlíðan verið skilgreind sem það að finna fyrir tilfinningum í annars stað þó 

þær samræmist ekki tilfinningum þeirra sem samlíðanin beinist að, t.d. með því að finna fyrir 

reiði þegar þolandi finnur fyrir depurð. Í öðru lagi hefur samlíðan verið skilgreind sem það að 

upplifa sömu tilfinningar og einhver annar og í þriðja lagi að finna fyrir tilfinningum í annars 

stað sem samræmast tilfinningum þeirra þó þær séu ekki nákvæmlega eins. Aðhylltust þeir 

þessa síðustu útgáfu og töldu hana sérstaklega mikilvæga fyrir mælingar á samlíðan við neyð 

annarra (Batson o.fl., 1987).  

 Út frá þessari þriðju skilgreiningu töldu Batson og félagar að hægt væri að flokka 

tilfinningaleg viðbrögð við neyð annarra í tvo þætti; annars vegar samlíðan með viðkomandi 

einstaklingi og hins vegar persónulega vanlíðan (e. personal distress) sökum þess að verða 

vitni að slíkri neyð. Samkvæmt þessu sjónarhorni leiðir samlíðan til óeigingjarnrar 

áhugahvatar (e. altruistic motivation) til að hjálpa öðrum en persónuleg vanlíðan leiðir aðeins 

til hjálpar þegar flótti er ómögulegur sem bendir til sjálfhverfrar áhugahvatar (Batson o.fl., 
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1987; Karniol o.fl, 1998). Batson benti þó á að mikilvægt væri að átta sig á því að aðal 

munurinn milli samlíðanar gagnvart neyð annarra og persónulegri vanlíðan væri hvort 

tilfinningar af samlíðan beindust að manni sjálfum eða öðrum (e. „other-oriented“ vs. „self-

oriented“) (Batson o.fl., 1987). 

 Ekki eru allir sammála um að kjarninn í samlíðan geti verið klofinn í þessa tvo megin 

þætti heldur telja að samlíðan sé fjölþátta fyrirbæri sem hafi margar hliðar. Þar fer Mark H. 

Davis fremstur í flokki en hann hannaði kvarða, Interpersonal Reactivity Index, IRI, sem 

metur samlíðan með sjálfsmati (e. self-report). Af 28 þáttum sem IRI metur eru 7 

undirkvarðar sem skoða einhverja undirliggjandi þætti allsherjar samlíðanar (e. global) og út 

frá því hafa verið flokkaðar fjórar megin gerðir samlíðanar; sjónarhorn annarra (e. perspective 

taking) sem metur getu einstaklingsins til að setja sig í spor annarra einstaklinga og sjá 

veröldina frá þeirra sjónarhorni, fantasía (e. fantasy) sem metur hæfni einstaklingsins til að 

setja sig í spor söguhetja bóka eða bíómynda með aðstoð ímyndunaraflsins, samlíðan gagnvart 

velferð annarra (e. empathic concern) sem metur tilfinningar af samlíðan og samlíðan 

gagnvart neyð annarra, og að lokum persónuleg vanlíðan (e. personal distress) sem metur 

tilfinningar af kvíða eða óþægindum í persónulegum samskiptum (Davis, 1983; Karniol o.fl., 

1998).  

 Í grein sinni árið 1983 rannsakaði Davis réttmæti þessara fjögurra útgáfa af 

fjölþáttagreiningu samlíðanar með þremur mismunandi leiðum; samband meðal IRI 

undirkvarðanna samkvæmt tilgátu, milli undirkvarðanna og annarra sálfræðilegra mælinga og 

milli undirkvarðanna og annarra mælinga á samlíðan, og komst að því að það væri mikill 

stuðningur fyrir því að samlíðan sé fjölþátta (Davis, 1983).  

 Endurómun í þessum mismunandi skilgreiningum er þó grunnhugsunin að samlíðan sé 

annars vegar tilfinningaleg og hins vegar hugræn. Við finnum til með fólki með því að upplifa 

tilfinningar sem samræmast tilfinningalegu ástandi þess og við setjum okkur í spor þess og 

veltum því fyrir okkur hvernig því líður og hvernig það sé að sjá veröldina frá þeirra 

sjónarhóli. Samkvæmt Tania Singer og Claus Lamm er samlíðan metin út frá 

sjónarhornsnálguninni en þau telja samlíðan felast í því að setja sig í spor annarra og að það 

leiði til viðbragða innra með okkur sem heyri meira til hugrænu gerðar samlíðanar (Singer og 

Lamm, 2009). 

 Nanci Eisenberg og Paul A. Miller fjölluðu um samlíðan út frá tilfinningalegu 

nálguninni og skilgreindu hana sem upplifun tilfinninga sem samræmist tilfinningum annarra 

og komi til vegna skilnings einstaklingsins á tilfinningalegu ástandi annars (Eisenberg og 

Miller, 1987). Á hinn bóginn notuðu þau orðið samkennd (e. sympathy) til að fjalla um þau 
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tilfinningalegu viðbrögð sem eiga sér stað í kjölfar samlíðanar gagnvart öðrum (Eisenberg og 

Miller, 1987) ekki ósvipað og viðbrögð við persónulegri neyð sem og samlíðan gagnvart 

velferð annarra eins og Batson og Davis töluðu um. Skilgreining Eisenberg á samlíðan er 

svipuð skilgreiningu Hoffman og felur í sér að „finna til með“  (e. „feeling with“) viðkomandi 

en Hoffman lagði áherslu á tilfinningaleg viðbrögð (e. affective response) í sinni skilgreiningu 

(Eisenberg og Strayer, 1987; Hoffman, 1977).  

 Þó að skilgreining Eisenberg á samlíðan sé tilfinningaleg lagði hún áherslu á 

mikilvægi samvinnu tilfinningalegrar og hugrænnar samlíðanar. Þar nefndi hún að þó að 

tilfinningaleg samlíðan feli í sér að upplifa tilfinningar annarra upp að einhverju marki felur 

hugræn samlíðan í sér m.a. getuna til að aðskilja sjálfan sig og tilfinningar sínar frá 

viðkomandi einstaklingi sem við finnum til samlíðanar með, sem er afar mikilvægur þáttur af 

samlíðan (Eisenberg og Strayer, 1987). Að sama skapi talaði Batson um að það að sjá hlutina 

frá sjónarhóli annarra, sem er óumdeilanlega þáttur af hugrænni samlíðan, væri forsenda 

tilfinningalegrar samlíðanar eins og talað var um að ofan.  Augljóslega er þetta viðfangsefni 

ekki klippt og skorið og væri fráleitt að halda því fram að hugræn samlíðan og tilfinningaleg 

samlíðan séu ekki samverkandi og hafi ekki áhrif hvort á aðra.  

 Eftir þessa grófu yfirferð á skilgreiningarsögu samlíðanar hyggst ég fjalla um samlíðan 

eftir tvíflokkun hennar í hugræna samlíðan annars vegar og tilfinninglega samlíðan hins vegar 

svipað og t.d. Eisenberg og Miller og Singer og Lamm. 

 

Skyld hugtök en ólík merking 

 

Samhliða verkefninu að skilgreina samlíðan þarf að aðgreina hana frá tengdum hugtökum sem 

bera þó aðra merkingu. Samlíðan og samkennd eru afar skyld hugtök og hafa í daglegu tali 

verið notuð til skiptis um sama fyrirbærið en innan sálfræðinnar hafa þessi tvö hugtök ólíka 

merkingu sem ekki má rugla saman. Samlíðan felst í því að upplifa tilfinningar sem 

samræmast tilfinningum annars en samkennd felur ekki endilega í sér þessa tilfinningalegu 

samsvörun. Til dæmis hefur samlíðan með öðrum sem er leiður í för með sér að við sjálf 

upplifum depurð en samkennd með viðkomandi leiðir til tilfinninga eins og vorkunnar eða 

umhyggju gagnvart viðkomandi en ekki depurðar í sjálfu sér (Singer og Lamm, 2009). 

Lykilmunurinn á samlíðan og öðrum tilfinningum eins og samkennd felst því í því að í 

samlíðan finnum við til með öðrum en þegar við upplifum samkennd finnum við til fyrir hönd 

viðkomandi (e. „feeling with“ vs. „feeling for“) (Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún 
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Steinþórsdóttir, óbirt grein; Singer og Lamm, 2009).  

 Aðrir þættir sem hafa áhrif á tilfinningaleg viðbrögð (e. emotional response) eru t.d. 

eftirhermun (e. mimicry) og tilfinningahrif (e. contagion). Eftirhermun er skilgreind sem 

tilhneigingin til að samstilla sjálfkrafa tilfinningalega tjáningu, t.d. andlitsdrætti, líkamsstöðu, 

hljómfall raddar o.þ.h., við tilfinningalega tjáningu annarra og er því einskonar speglun á 

tilfinningalegu ástandi annarra (Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, óbirt 

grein; Singer og Lamm, 2009). Á hinn bóginn lýsa tilfinningahrif því ferli þegar einstaklingur 

smitast af tilfinningum annarra og hefur verið talað um það sem „frum-samlíðan“ (e. 

primitive-empathy). Þetta fyrirbæri kemur sterklega í ljós þegar ungbörn bresta í grát við það 

eitt að sjá önnur börn gráta eða þegar umönnunaraðili þeirra stífnar upp (Bergljót S. 

Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, óbirt grein; Singer og Lamm, 2009). Dæmi um 

tilfinningahrif meðal fullorðinna má finna í félagslegum aðstæðum svo sem veislum þar sem 

gleði og glens umleikur alla. Tilfinningar einstaklings í slíkum aðstæðum litast því af 

umhverfinu og hann smitast af gleði annarra gesta (Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, óbirt grein). Annað dæmi væri breyting á stærð sjáaldra í samræmi við 

sjáöldur annarra en rannsóknir sýna að slíkar breytingar eiga sér stað utan meðvitundar og eru 

því ef til vill undanfarar samlíðanar (Singer og Lamm, 2009). Tilfinningahrif og samlíðan eru 

því nokkuð náin en eru ekki nákvæmlega sami hluturinn. Aðal munurinn á samlíðan og 

tilfinningahrifum felst í því að undir tilfinningahrifum gerir viðkomandi ekki greinarmun á 

sínum tilfinningum og tilfinningum annarra (Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, óbirt grein).   

 Innan mengi samlíðanar má finna önnur hugtök sem eru einskonar undirgerðir 

samlíðanar og aðstoða okkur við að meta hana. Má þar nefna samlíðanarnákvæmni (e. 

empathic accuracy) og samlíðanartúlkun (e. empathic inference). Samlíðanartúlkun er 

hversdagslegur hugarlestur einstaklingsins til að reyna að geta sér til um hvað annar aðili er að 

hugsa og hvernig honum líður, samlíðanarnákvæmni er svo hversu vel viðkomandi aðila tekst 

það (Ickes, Gesn og Graham, 2000). William Ickes og Tiffany Graham hafa lengi rannsakað 

samlíðanarnákvæmni og nota það hugtak einmitt til að meta kynjamun í samlíðan. Sérstaklega 

má þar nefna Ickes sem frumkvöðul.  

 

 

 



10 
 

Skortur á samlíðan 

 

Rannsóknir á samlíðan hafa komið úr mörgum áttum en hafa að mestu fjallað um börn, 

lífeðlisfræði, sjálfsmat og samlíanarnákvæmni. Rannsóknir á börnum hafa náð frá nýfæddum 

ungbörnum til unglinga á barmi fullorðinsáranna. Fyrst margar hverjar fást við ungbörn ganga 

rannsakendur út frá þeirri hugmyndafræði að samlíðan sé mælanleg við eða stuttu eftir 

fæðingu, m.a. í rannsóknum á viðbragðsgráti sem farið verður nánar í síðar. Þar af leiðandi 

væri hægt að halda því fram að samlíðan sé okkur meðfædd og skortur á henni endurspegli 

einhvers konar skaða.  

 Tveir megin sálfræðilegir kvillar hafa verið tengdir við skort eða vanvirkni á samlíðan 

en það eru einhverfa (e. autism) og siðblinda (e. psychopathy). Einhverfa er þroskaröskun sem 

einkennist m.a. af skertum þroska í félagslegum samskiptum við aðra, þröngu sviði 

áhugamála og síendurtekinni hegðun (American Psychiatric Association, 2013; Blair, 2005). 

Einhverfir einstaklingar sýna skerta getu til hugrænnar samlíðanar en Blair (2005) taldi ekki 

næg sönnunargögn fyrir því að einhverfir sýndu einhvern skort á tilfinningalegri samlíðan. 

Siðblinda einkennist aftur á móti af tilfinningalegum afbrigðileika, sérstaklega á skorti af 

samlíðan, kvíða og skömm, andfélagslegri hegðun og athyglissýki (American Psychiatric 

Association, 2013; Blair, 2005). Samkvæmt Blair (2005) sýna siðblindir engan skort á 

hugrænni samlíðan en að geta þeirra til tilfinningalegrar samlíðanar sé sködduð. Sú niðurstaða 

kemur ekki á óvart þar sem skortur á samlíðan er eitt af einkennum röskunarinnar.  

 Samlíðan er þó ekki einungis borin saman við raskanir sem einmitt einkennast af 

skorti á samlíðan heldur einnig við aðra hópa taugafræðilegra dæmigerðra einstaklinga (e. 

neurotypical). Hver sá sem veltir fyrir sér samlíðan og rannsóknum á henni hlýtur fljótt að 

beina athyglinni að kynjamun.  
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Kynhlutverk og kyn 

 

Einn áhrifamesti og alkunnasti sálfræðingur sem lagði áherslu á kynjamun í kenningum sínum 

er án efa Sigmund Freud. Samkvæmt kenningum hans tekst stúlkum ekki að leysa Oedipus 

duldina jafn vel og drengjum, sökum líffræðilegs munar á líkömum þeirra, og þróa með sér 

veikara sjálf (e. ego) og yfirsjálf (e. superego) fyrir vikið sem leiðir til þess að félagsleg 

samskipti þeirra ráðast meira af tilfinningum þeirra heldur en röklegu mati á 

raunveruleikanum (Freud, 1925; Hoffman, 1977). Freud taldi sig hafa fundið 260 sálrænar 

afleiðingar af þeim líffræðilega mun sem er á milli kynjanna sem útskýrðu þannig þann 

félagslega mun sem væri á milli þeirra. Einnig taldi hann femínista sem knúnir væru til að 

„..neyða okkur til að líta á kynin sem algjörlega jöfn hvað varðar stöðu og virði..“ í afneitun 

um rétta stöðu kynjanna (Freud, 1925). Freud aðhyllist því þá skoðun að sá munur sem finna 

má á kynjunum ráðist einfaldlega af þeirri líffræði sem ákvarðar kyn þeirra til að byrja með. 

Þessi ofureinföldun á hegðun kynjanna sem eingöngu samspil gena og líffræði svipar eilítið til 

þeirrar mýtu að strákar eru bara og verða strákar því það sé þeirra eðli. 

 Fyrstu nútímarannsóknir á samlíðan innan sálfræði litu dagsins ljós í kringum 1970. 

Árið 1974 gáfu þær Eleanor E. Maccoby og Carol Nagy Jacklin út bókina The Psychology of 

Sex Differences og er bókin ítarleg yfirferð á kynjaskiptum rannsóknum úr heimi sálfræðinnar 

(Maccoby og Jacklin, 1974). Fjalla þær meðal annars um tilfinningaleg viðbrögð, minnisgetu, 

greind, félagslega hegðun og að sjálfsögðu samlíðan.  

 Í þessari bók nefndu þær tvær algengar leiðir sem notaðar voru til að mæla samlíðan 

meðal barna út frá kyni. Annars vegar var hægt að sýna börnum sögur eða myndir og biðja 

þau um að útskýra hvernig félagslegum samsktipum einstaklinganna í sögunni var háttað, 

hvernig þeim leið, hvað kom fyrir þá, af hverju og þess háttar. Hins vegar var félagslegum 

áherslum í samskiptum við börnin breytt og áhrif þess metin út frá viðbrögðum barnanna, t.d. 

með því að breyta tóni raddar, vingjarnleika í fasi, notast við styðjandi eða hlutlausar 

setningar og þess háttar (Maccoby og Jacklin, 1974).  

 Niðurstöður yfirferðar þeirra bentu til þess að enginn kynjamunur hafi fundist á 

samlíðan meðal barna. Af tæplega 30 rannsóknum sem studdust við þessar aðferðir til 

mælinga á samlíðan meðal aðallega barna (nokkrar voru með blönduð úrtök barna og 

fullorðinna) sýndu langflestar, eða 21, engan mun milli kynja (Maccoby og Jacklin, 1974). Þó 

taka þær fram að vissulega hafi þær úr afar litlu að moða hvað varðar samlíðan enda voru svo 

fáar rannsóknir búnar að kljást við það viðfangsefni árið 1974.  
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 Þrátt fyrir niðurstöður þessara rannsókna er sú hugmynd innan sálfræðinnar viðvarandi 

að konur hafi einfaldlega meiri eðlislæga getu til að sýna samlíðan heldur en karlar. Þessi 

staðalímynd teygir anga sína til margra sviða sálfræðinnar bæði hvað varðar 

sálaraflskenningar, eins og t.d. í hugmyndum Sigmund Freud, eins og talað var um að framan, 

sem og innan félagslegu sálfræðinnar eins og í verkum Parsons og Bales (Eisenberg og 

Lennon, 1983; Hoffman, 1977). Samkvæmt Parsons og Bales krefst fjölskyldan, sem og hver 

önnur félagsleg eining, tveggja megin hlutverka. Einhver þarf að taka að sér hlutverk 

tjáningar (e. expressive role) sem felur í sér að vera tilfinningalega til staðar fyrir aðra 

fjölskyldumeðlimi, stuðla að sátt og samlyndi innan fjölskyldunnar og vera næmur fyrir 

tilfinningum og þörfum annarra. Hitt hlutverkið, hlutverk aðfanga (e. instrumental role), felur 

í sér tengingu milli fjölskyldunnar og annarra félagslegra eininga, sérstaklega hvað varðar 

atvinnu. Konur hafa iðulega tekið að sér fyrra hlutverkið og karlar það síðara (Eisenberg og 

Lennon, 1983; Hoffman, 1977; Parsons og Bales, 1955). 

 Þær hugmyndir sem við höfum um kyn og kynhlutverk hljóta að hafa áhrif á líf okkar. 

Ef við teljum annað kynið betur í stakk búið fyrir tilfinningalegri verkefni hljóta slíkar 

hugmyndir að hafa áhrif á umhverfi okkar. Til að mynda hafa niðurstöður rannsókna sýnt 

fram á að kvenkyns læknar sýni meiri samlíðan gagnvart sjúklingum sínum sem stuðli að 

meiri ánægju þeirra (Bylund og Makoul, 2002; Hojat o.fl., 2002). Einna áhugaverðast er að 

slíkar rannsóknir sýna einnig fram á að skortur á félagslegum tengslum milli lækna og 

sjúklinga séu ein megin orsök málsókna á hendur læknum (Hickson o.fl., 1994; Hojat o.fl., 

2002). Því er mikilvægt að velta fyrir sér afleiðingum af slíkum kynhlutverkum og hvort 

rannsóknir styðji þau. 

 

 

  

  



13 
 

Rannsóknir á börnum 
 

Nær öruggt má telja að sama gildi um samlíðan og önnur sálfræðileg fyrirbæri, að 

birtingarmynd hennar sé samspil líffræðilegra og félagslegra mótunarhátta. Í því samhengi eru 

rannsóknir á ungum börnum sérlega áhugaverðar þar sem þau hafa orðið fyrir lágmarks 

félagslegri mótun. Því eru rannsóknir á börnum kjörin aðferð til að rannsaka hvort 

kynjamunur sé frekar til kominn vegna félagslegs náms eða sé okkur í blóð borinn.    

 Ein leið til að rannsaka samlíðan meðal ungbarna er með mælingum á grátviðbragði 

(e. reflexive crying). Hugmyndin er einföld, ef ungbörn gráta sem svar við öðrum grátandi 

ungbörnum er það merki um frumstæða útgáfu samlíðanar eins og kom fram ofar (Eisenberg 

og Lennon, 1983; Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, óbirt grein; Singer og 

Lamm, 2009). Eisenberg og Lennon framkvæmdu yfirgripsmikla safngreiningu árið 1983 á 

þeim rannsóknum er meta kynjamun á samlíðan allt frá nýfæddum ungbörnum til fullorðinna. 

Af þeim sjö rannsóknum sem Eisenberg og Lennon fundu á grátviðbragði í sinni 

safngreiningu framkvæmdi Marvin L. Simner fjórar. Hann komst að því að nýfædd ungbörn 

gráta meira sem svar við gráti annarra nýfæddra ungabarna heldur en við hvítt suð (e. white 

noise) eða við gráti fimm mánaða gamalla ungabarna. Einnig komst hann að því að kvenkyns 

ungbörn sýndu eilítið meira grátviðbragð í öllum fjórum rannsóknum heldur en karlkyns 

ungbörn en sá munur var aðeins marktækur í einni (Eisenberg og Lennon, 1983; Simner, 

1971).  

 Fleiri rannsóknir sýndu fram á þennan kynjamun á grátviðbragði ungabarna (Sagi og 

Hoffman, 1976) og út frá þeim gögnum lagði Hoffman fram þá tilgátu að stúlkur hafi meiri 

samlíðanartengdar tilhneigingar heldur en drengir aðeins nokkurra klukkustunda gamlar 

(Eisenberg og Lennon, 1983; Hoffman, 1977). Í safngreiningu sinni frá 1977 fór Hoffman yfir 

tugi rannsókna er mátu samlíðan út frá kyni meðal barna frá fæðingu til fullorðinsára og 

komst að því að stúlkur óháð aldri mældust hærri á samlíðan en drengir. Hins vegar var 

stærðargráða þess munar breytileg eftir rannsóknum og taldi Hoffman því heildarmun milli 

kynja á samlíðan lítinn í raun. Þó benda þessar niðurstöður til þess að kynjamunur á samlíðan 

sé til staðar frekar en ekki (Hoffman, 1977).  

 Samlíðan meðal eldri barna er oft mæld með því að meta viðbrögð þeirra við sögum 

eða myndum eins og Maccoby og Jacklin nefndu í bók sinni frá 1974 sem talað var um að 

framan. Ein af slíkum aðferðum er FASTE prófið, Fesbach and Roe Affective Situations Test 

for Empathy, þróað af Feshbach og Roe til að meta samlíðan meðal leikskóla- og ungra 
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grunnskólabarna (Eisenberg og Lennon, 1983; Feshbach og Roe, 1968). FASTE prófið 

inniheldur átta, stuttar sögur sem fjalla um aðalpersónur af mismunandi kyni sem í gegnum 

söguna upplifa tilfinningar eins og hamingju, sorg, ótta eða reiði. Tilgáta þeirra var sú að kyn 

barnsins og kyn aðalpersónunnar myndu hafa samverkandi áhrif og að barn myndi sýna aukna 

samlíðan með aðalpersónu af sama kyni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einmitt fram á 

þetta (Feshbach og Roe, 1968). 

 Niðurstöður á rannsóknum meðal barna á samlíðan virðast benda til þess að 

kynjamunur sé til staðar og að stúlkur sýni meiri samlíðan en drengir (Hoffman, 1977). Hins 

vegar nefndu Eisenberg og Lennon (1983) nokkra vankanta á þessum rannsóknum sem draga 

úr áreiðanleika þeirra. Í fyrsta lagi er aðferðafræðileg takmörkun í þeim. Í öllum rannsóknum 

á ungbörnum nema þeim sem framkvæmdar voru af Martin og Clark var áreitisgráturinn 

grátur kvenkyns ungabarns. Sökum þess að ungbörn gráta meira sem svörun við gráti sem 

svipar til þeirra eigin (Eisenberg og Lennon, 1983; Martin og Clark, 1982; Simner, 1971;) 

gætu kvenkyns ungbörn sýnt sterkara grátviðbragð en karlkyns því áreitisgráturinn var líkari 

þeirra (Eisenberg og Lennon, 1983).  

 Svipaða sögu er að segja af rannsóknum á börnum. Hvað varðar FASTE prófið og 

aðrar útgáfur af því töldu Eisenberg og Lennon (1983) að niðurstöður þeirra séu blendnar (e. 

confounded) þar sem samspil kyns rannsakandans og kyns þátttakanda hafi áhrif á 

niðurstöðurnar. Í öllum rannsóknum þar sem stúlkur skoruðu marktækt eða næstum því 

marktækt hærra en drengir var rannsakandinn kvenkyns. Á móti kemur að í öllum 

rannsóknum þar sem drengir skoruðu hærra en stúlkur var rannsakandinn karlkyns (Eisenberg 

og Lennon, 1983). 

Einnig má nefna að í lok safngreiningar Hoffman (1977) nefndi hann að sá kynjamunur á 

samlíðan sem hann fann megi rekja til félagsmótunar, að stúlkur séu hvattar til 

tilfinningalegrar tjáningar en drengir til aðgerðabundinnar virkni. Taldi hann slíka 

félagsmótun geta leitt til munar á vilja til tjáningar tilfinningalegra þátta eins og samlíðanar.  
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Lífeðlislegar rannsóknir 

 

Margir rannsakendur hafa lagt til að tengsl séu milli taugafræðilegra þátta og fjölbreytts rófs 

aðgerða og tilfinninga. Innblásnir af fyrri líkönum lögðu Preston og de Waal (2002) fram eitt 

slíkt líkan er sneri að samlíðan. Töldu þeir að með því að fylgjast með eða ímynda sér aðra 

manneskju í ákveðnu tilfinningalegu ástandi virkjaðist svipað ástand hjá áhorfandanum með 

aðstoð spegilfruma (e. mirror neurons) (Preston og de Waal, 2002; Singer og Lamm, 2006). 

Aðrar rannsóknir styðja þá tilgátu að sömu heilasvæði virkjist þegar einstaklingar framkvæma 

aðgerð og þegar þeir sjá aðra framkvæma hana og að slík speglun eigi sér líka stað við 

skynjun á tilfinningum (Gallese, 2001). Þessar niðurstöður styðja þá tilgátu að samlíðan eigi 

sér lífeðlislegan þátt. Hvað varðar kynjamun virðast niðurstöður úr fyrri rannsóknum er 

styðjast við stafræna segulómmyndun (e. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) 

benda til þess að karlar og konur styðjist, að minnsta kosti að hluta til, við mismunandi 

tilfinningalega og hugræna úrvinnslu sem gæti leitt til kynjamunar í niðurstöðum (Schulte-

Rüther, Markowitsch, Shah, Fink og Piefke, 2008). 

 Tania Singer og félagar hennar voru ein af þeim fyrstu til að rannsaka taugalífeðlisleg 

tengsl samlíðanar við kyn en þeirra rannsókn er frá 2006 svo sú nálgun að samlíðan er 

tiltölulega ný. Í rannsókn þeirra spiluðu karlar og konur leik þar sem andstæðingar þeirra 

kepptu annað hvort af sanngirni eða svindluðu. Seinna sáu þátttakendurnir andstæðinga sína 

upplifa sársauka og var heilavirkni þeirra mæld með stafrænni segulómmyndun. Niðurstöður 

sýndu að bæði kyn sýndu samlíðanartengda virkni í sársaukatengdum heilasvæðum. Það dró 

þó úr þessum viðbrögðum meðal karla þegar þeir fylgdust með þeim andstæðingum sem 

svindluðu verða fyrir sársauka. Að auki virkjuðust verðlaunatengd heilasvæði samhliða 

tjáðum vilja karlanna til að hefna sín. Singer o.fl. drógu því þá ályktun að samlíðanartengd 

svörun, að minnsta kosti hjá körlum, mótist af mati einstaklinga á félagslegri hegðun annarra 

á þann hátt að þeir sýndu samlíðan með þeim sem spiluðu af sanngirni en samþykktu refsingu 

gegn þeim sem svindluðu. Þessi niðurstaða endurspeglar nýleg sönnunargögn fyrir 

óeigingjarnri refsingu (e. altruistic punishment) (Han, Fan og Mao, 2008; Singer, Saymour, 

O‘Doherty, Stephan, Dolan og Frith, 2006). Þess háttar refsing felur í sér að einstaklingur 

refsar öðrum þrátt fyrir að refsingin sé honum dýrkeypt eða skili ekki af sér neinum 

efnislegum gróða og er framkvæmd vegna hugmynda um réttlæti og siðferði.   

 Þó nokkur heilasvæði hafa verið tengd við samlíðan. Sterkustu vísbendingar eru fyrir 

tengslum samlíðanar við miðsvæði ennisblaðs (e. medial frontal lobes) og hafa rannsóknir 
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sýnt fram á að einstaklingar með skaða á því svæði sýna minni samlíðan en aðrir (Eslinger, 

1998; Rueckert og Naybar, 2008). Rueckert og Naybar framkvæmdu rannsókn sem gerð var 

til að endurtaka eldri rannsóknir er sýndu fram á að þátttakendur óháð kyni kysu frekar að 

fylgjast með vinstri hlið andlita í samlíðanartengdum verkefnum (sem benda þá til aukinnar 

virkni í hægra heilahveli). Sú tilgáta að tengsl væru á milli hægra heilahvels og samlíðanar var 

studd að hluta en aðeins meðal kvenna. Að auki bentu niðurstöður þeirra til þess að enginn 

munur væri meðal karla og kvenna hvað varðar tengsl hægra heilahvels við tilfinningalega 

tjáningu (e. emotional expression). Að lokum minnast þær á að þær fáu rannsóknir sem snúa 

að kynjamun í taugafræðilegum rannsóknum á samlíðan benda til þess að ekki sé munur á 

getu karla og kvenna til samlíðanar beint heldur dragi mismunandi aðstæður fram 

mismunandi styrkleika samlíðanar milli kynjanna, t.d. að konur sýni meiri samlíðan heldur en 

menn gagnvart einhverjum sem talinn er vera samkeppnisaðili eða óvinur (Rueckert og 

Naybar, 2008). Niðurstöður tilraunar Singer og Lamm (2006) eru í samræmi við þessa túlkun. 
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Sjálfsmatsrannsóknir  

 

Langalgengustu rannsóknirnar á samlíðan eru framkvæmdar með sjálfsmatskvörðum (e. self-

report scales). Vinsælastir þessara kvarða eru Mehrabian and Epstein Empathy Scale 

(Mehrabian og Epstein, 1972), Hogan‘s Empathy Scale (Hogan, 1969) og síðan á níunda 

áratugnum Davis‘s Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1980; Davis 1983) (Stueber, 2013). 

Allir eru þeir sjálfsmatskvarðar. Slíkir kvarðar voru hannaðir með það í huga að meta 

samlíðan sem persónuleikaeinkenni (e. trait), þ.e. viðvarandi tilhneigingu einstaklingsins til að 

sýna samlíðan. Dæmigerð atriði á kvarða Mehrabian og Epstein eru t.d. „að sjá annað fólk 

gráta kemur mér í uppnám“ og „að sjá einmana einstakling innan hóps gerir mig leiða/n“ 

(Eisenberg og Lennon, 1983; Mehrabian og Epstein, 1972). Kvarði Hogan samanstendur af 64 

þáttum sem hannaðir voru með því að bera saman þá sem mælast með litla samlíðan við þá 

sem mælast með mikla (Hogan, 1969). IRI  kvarða Davis var fjallað betur um að framan en 

hann metur samlíðan út frá fjórum þáttum en þeir eru; sjónarhorn annarra (e. perspective 

taking), fantasía (e. fantasy), samlíðan gagnvart velferð annarra (e. empathic concern) og 

persónuleg vanlíðan (e. personal distress). 

 Margar rannsóknir er styðjast við sjálfsmatskvarða sýna fram á hógværa, jákvæða 

fylgni milli samlíðanar og félagsvænnar hegðunar (e. prosocial behaviour). Við yfirferð á 36 

rannsóknum á tengslum félagsvænnar hegðunar og samlíðan sem Eisenberg og Miller 

framkvæmdu (1987) fannst lágur en áreiðanlegur fylgistuðull, 0.17, milli þessara tveggja 

breyta. Yfirferð þeirra á tengslum félagsvænnar hegðunar og samlíðanar náði til fjölbreyttra 

rannsóknarsniða en rannsóknir sem studdust við sjálfsmatskvarða sýndu sterkustu tengslin 

(Eisenberg og Miller, 1987).  

 Ásamt félagsvænni hegðun hefur samlíðan einnig verið metin í tengslum við 

fyrirgefningu. Niðurstöður rannsóknar Zechmeister og Romero (2002) sýndu fram á tengsl 

samlíðanar og fyrirgefningar sem og rannsókn Fincham, Paleari og Regalia (2002) sem 

einblíndi sérstaklega á samlíðan og fyrirgefningu innan hjónabands. Hvað varðar kynjamun 

sýndu niðurstöður rannsóknar Toussaint og Webb (2005) á tengslum samlíðanar og 

fyrirgefningar fram á að enginn kynjamunur væri á fyrirgefningu en að konur sýndu meiri 

samlíðan en karlar. Samvirkni samlíðanar og fyrirgefningar var hins vegar kynjaskipt og var 

aukin samlíðan meðal karlmanna með jákvæða fylgni við fyrirgefningu en þau tengsl fundust 

ekki meðal kvenna. 

 Þessar niðurstöður eru áhugaverðar því félagsvæn hegðun og fyrirgefning eru 
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mikilvægir þættir mannlegrar hegðunar. Hill telur fyrirgefningu skipta sköpum fyrir þroska 

manneskjunnar (2001) og hefur samlíðan verið talin megin áhrifavaldur í félagsvænni hegðun 

og óeigingjarnri áhugahvöt svo áratugum skiptir (Batson, Duncan, Ackerman, Buckley og 

Birch, 1981; Eisenberg og Miller; 1987; Feshbach, 1978; Hoffman, 1984). 

 Umtalsverður munur er á kynjunum þegar samlíðan er mæld með sjálfsmatskvörðum. 

Í öllum rannsóknum sem Eisenberg og Lennon tóku fyrir í sinni safngreiningu sýndu konur 

meiri samlíðan heldur en karlar. Þau fóru yfir 22 rannsóknir er studdust við sjálfsmatskvarða 

unna út frá spurningalistum sem voru framkvæmdar á árunum 1978-1982. Í öllum 

rannsóknum mældust konur með hærri samlíðan heldur en karlar. Kynjamunurinn var svo 

mikill meðal fullorðinna að hann var marktækur við p ˂ .000000001 (Eisenberg og Lennon, 

1983).  

 Sá munur sem hér kemur fram milli kynjanna er mun meiri en birtist í rannsóknum 

sem styðjast við aðrar rannsóknaraðferðir en sjálfsmatsskala. Rannsóknir sem reiddu sig á 

sjálfsmatskvarða sýndu statt og stöðugt fram á marktækan og mikinn mun meðal kynjanna 

sem er í ósamræmi við niðurstöður rannsókna er nýttu annars konar mælingar og því má velta 

fyrir sér áreiðanleika túlkunar á slíkum niðurstöðum. Er sjálfsmatskvarðinn skýrari leið til að 

mæla samlíðan sem áður hafði ekki tekist eða er um mæliskekkju að ræða?  

 Eisenberg og Lennon töldu að þessi munur væri hvað ýktastur þegar þátttakendur sjá 

augljóslega hvaða þátt verið er að meta (Eisenberg og Lennon, 1983). Í aðstæðum þar sem 

þátttakendur eru beðnir um að meta sjálfa sig í þáttum og hegðun sem tengjast samlíðan skora 

konur mun hærra en karlar. Í rannsóknum þar sem aðferðafræðin er eilítið lúmskari og 

þátttakendur vita ekki nákvæmlega hvað verið er að mæla skora konur hærra en karlar en 

munurinn er mun minni. Að lokum, í rannóknum þar sem mælingar á samlíðan eru af þeim 

toga að ekki er hægt að vita hvað verið er að mæla, t.d. í lífeðlislegum rannsóknum, t.d. með 

mati á andlitsdráttum, er munur á milli kynjanna ekki til staðar (Eisenberg og Lennon, 1983).  

 Því lögðu þau Eisenberg og Lennon fram þá tilgátu að sá kynjamunur sem finnst með 

sjálfmatskvörðum sé til kominn vegna þess að þættir eins og samlíðan eru hluti af hinni 

kvenlegu staðalmynd og því líklegra að konur vilji sýnast hærri á samlíðan heldur en karlar 

gagnvart öðrum (Eisenberg og Lennon, 1983). Rannsóknir á hegðunum öðrum en samlíðan 

sem lúta samt að kynjamun hvað varðar staðalmyndir og kynhlutverk, t.d. viðbrögð 

fullorðinna við ungum börnum, styðja þessa tilgátu (Eisenberg og Lennon, 1983).  

 Sökum þess að niðurstöður voru afskaplega breytilegar og í ósamræmi við hvor aðra 

eftir því hvaða aðferðir voru notaðar til að meta samlíðan töldu Eisenberg og Lennon (1983) 

rökrétt að ætla að kynjamunurinn sem kom fram væri vegna aðferðafræðilegra mæliskekkja 
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frekar en að raunverulegur munur væri til staðar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

safngreiningu Ickes o.fl. (2000) sem og fleiri rannsóknir er meta tengsl áhugahvatar og 

samlíðanar (Karniol o.fl., 2001; Klein og Hodges, 2001) og verður fjallað um nánar.  
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Rannsóknir á samlíðanarnákvæmni og áhugahvöt 
 

Samlíðanarnákvæmni 

 

William Ickes er án efa einn áhrifamesti rannsakandi á samlíðanarnákvæmni innan sálfræði. 

Samlíðanarnákvæmni (e. empathic accuracy) er eins og segir að framan mæling á færni 

einstaklingsins til að geta sér til um innra ástand annarra (Ickes o.fl., 2000). Ickes og félagar 

lögðu fram þá tilgátu að áreiðanlegur kynjamunur á samlíðanarnákvæmni takmarkist við 

rannsóknir þar sem þátttakendur vita að verið er að mæla samlíðan og finna því fyrir 

mismikilli áhugahvöt til að standa sig vel (Ickes o.fl., 2000). Upprunaleg safngreining þeirra 

er frá 1977 og innihélt tíu rannsóknir en árið 2000 var ítarlegri safngreining endurtekin sem 

byggði á fimmtán rannsóknum, þessum upphaflegu tíu sem og fimm í viðbót, til að rannsaka 

einmitt þessa tilgátu (Ickes o.fl., 2000).  

 Þegar þessar tíu rannsóknir voru fyrst skoðaðar árið 1997 sýndu fyrstu sjö ekki fram á 

neinn áreiðanlegan mun milli kynjanna. Hins vegar sýndu síðustu þrjár rannsóknirnar allar 

mikinn kynjamun konum í hag og þótt þær hafi verið aðferðafræðilega fjölbreyttar áttu þær 

allar einn hlut sameiginlegan: Í þeim áttu þátttakendur að meta eigin getu í 

samlíðanarnákvæmni í staðinn fyrir einungis að meta tilfinningalegan tón sem jákvæðan, 

neikvæðan eða hlutlausan. Þessi aukna einbeiting að eigin getu þátttakenda telja Ickes, 

Graham og Gesn að virki kröfueinkenni (e. demand characteristics) sem eru kynjakóðuð út frá 

samfélagslegum viðmiðum og kynhlutverkum á þann hátt að konur finni fyrir meiri 

áhugahvöt til að sýnast betri í samlíðan því það er viðeigandi fyrir þeirra kynhlutverk en ekki 

karlar (Ickes o.fl., 2000).  

 Niðurstöður yfirferðar þeirra veita mikinn tölfræðilegan stuðning við tilgátuna sem sett 

var fram árið 1977. Þegar þátttakendur þurftu að meta eigin frammistöðu á 

samlíðanarnákæmni birtist mikill kynjamunur en í þeim rannsóknum þar sem þess var ekki 

krafist svo gott sem hvarf hann. Sú túlkun sem þau bjóða upp á í kjölfar þessara niðurstaðna 

er sú að kynjamunur á samlíðan ráðist að miklu leyti af mismun í áhugahvöt frekar en mismun 

í getu (e. differences in motivation vs. differences in ability). Þegar þátttakendur áttuðu sig á 

því að verið var að meta samlíðan fundu konur fyrir meiri áhugahvöt til að standa sig vel til að 

vera í samræmi við kynhlutverk sitt en karlar ekki þar sem þeirra kynhlutverk felur í sér að 

vera ekki eins tilfinningalega næmir og konur (Ickes o.fl., 2000).  

 Önnur túlkun á þessum niðurstöðum gæti verið að konur hafi í raun meiri getu til 

samlíðanar en karlar en sýni hana einungis þegar ákveðnir þættir úr umhverfinu minna þær á 
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að samkvæmt þeirra kynhlutverki eiga þær að vera framúrskarandi á þessu sviði. Þó er auðvelt 

að finna rök gegn þessari útskýringu. Ef svo væri þyrftu konur að standa sig verr í öðrum 

verkefnum á samlíðan sem hvetja þær ekki til aukinnar frammistöðu en þeirra eigin geta gerir 

þeim kleift af einhverjum óútskýranlegum ástæðum (Ickes o.fl., 2000). Fyrir utan að krefjast 

margra breyta til að ganga upp (e. be parsiominious) getur þessi túlkun ekki útskýrt 

niðurstöður úr öðrum rannsóknum (Eisenberg og Lennon 1983; Ickes o.fl., 2000). Yfirferð 

þeirra Ickes, Gesn og Graham er því samhliða niðurstöðum safngreingar þeirra Eisenberg og 

Lennon á mikilvægi áhugahvatar til að standa sig vel í verkefnum er meta þætti viðeigandi 

eða óviðeigandi fyrir eigið kynhlutverk.  Áhugahvöt gæti því verið lykillinn að því að skilja 

kynjamun í samlíðan.  

 

Hlutverk áhugahvatar 

 

Af rannsóknum á áhugahvöt til samlíðanar má nefna rannsókn Karniol, Gabay, Ochion og 

Harari (2001). Þau nálguðust kynjamun á samlíðan út frá þeirri hugmynd að félagsmótun 

kynjanna sé ólík hvað varðar tilfinningar almennt. Strákar og stelpur fá ekki sömu upplýsingar 

frá umhverfi sínu um hvernig best er að vinna úr eigin tilfinningum og hvernig eigi að 

bregðast við tilfinningum annarra og þar koma úrelt kynhlutverk og staðalmyndir í ljós. Þau 

settu fram þá tilgátu að það sé því ekki kynið í raun sem ákvarði áhugahvöt til samlíðanar 

heldur samband kynhlutverks við kynið, með öðrum orðum að kvenleiki eða karlmennska ráði 

mestu. Konur séu því með hærri áhugahvöt til samlíðanar ekki einungis vegna þess að þær eru 

kvenkyns heldur vegna þess að samlíðan er pöruð við kvenleika sem er hluti af kynhlutverki 

þeirra. Þar af leiðandi gæti tileinkun annað hvort kvenleika eða karlmennsku tekið yfir 

líffræðilegt kyn hvað varðar áhrif þess á sálræna úrvinnslu einstaklingsins. Karlkyns 

einstaklingur sem tileinkar sér kvenleika gæti því sýnt jafn mikla áhugahvöt til samlíðanar og 

sambærilegur kvenkyns einstaklingur. (Bem, 1974; Bem, 1975; Karniol o.fl., 2001). Í raun 

taldi Sandra Lipsitz Bem að einstaklingar sem eru tvíkynja (e. androgenous) og einkennast því 

bæði af karlmennsku og kvenleika væru best undirbúnir fyrir breytileika í kröfum félagslífsins 

um hvað sé viðeigandi hegðun (Bem, 1974; Bem, 1975; Karniol o.fl., 2001).  

 Karniol og félagar lögðu til að fyrst tilhneiging til kynhlutverks væri megin ástæða 

kynjamunar á samlíðan og fyrst unglingsárin eru mikilvægur mótunartími fyrir kynhlutverk 

ætti breytileiki á samlíðan milli árganga á því tímabili að endurspeglast í breytileika á 

tilhneigingu til kynhlutverks en ekki kyns. Einnig töldu þau að einstaklingar sem mældust hátt 
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á kvenleika mundu mælast hátt á samlíðan og að einstaklingar sem mældust hátt á 

karlmennsku mundu mælast lágt á samlíðan óháð kyni. Studdust þau við Bem Sex-Role 

Inventory (BSRI) til að meta hversu vel einstaklingar féllu vel að dæmigerðum 

kynhlutverkum tengdum kvenleika eða karlmennsku eða hvort þau höfðu eiginleika beggja og 

því flokkuð tvíkynja. Einnig notuðu þau IRI (Davis, 1980) til að leggja mat á samlíðan 

(Karniol o.fl., 2001).  

 Niðurstöður þeirra sýndu fram á að kvenleiki og samlíðan höfðu jákvæða fylgni en 

karlmennska og samlíðan höfðu ekki neikvæða fylgni eins og tilgátan sagði til um. Í raun 

sýndu niðurstöður að bæði kvenkyn og kvenleiki tengdust samlíðan en karlmennska ekki; 

strákar mældust lægra á samlíðan en stelpur og einstaklingar sem mældust hátt á kvenleika 

óháð kyni mældust hærra á samlíðan en einstaklingar sem mældust lágt á kvenleika. (Karniol 

o.fl., 2001).  Á hinn bóginn hurfu meginhrif þegar leiðrétt var fyrir kvenleika. Því renna 

þessar niðurstöður stoðum undir þá tilgátu að það sé tilhneiging til kynhlutverks frekar en 

kynið sjálft sem ákvarðar stig samlíðanar og er þar kvenleiki ákvörðunarþátturinn. Samkvæmt 

rannsókn Karniol og félaga væri hægt að líta á kvenleika og það að vera kvenkyns sem 

einskonar „losun“ á samlíðanartengdum hegðunum en karlmennska og  það að vera karlkyns 

hamla þessari losun (Karniol o.fl., 2001).  

 Þegar við setjum þessar upplýsingar í samhengi við safngreiningu Eisenberg og 

Lennon og þeirra Ickes, Gesn og Graham sjáum við að félagsmótun einstaklingsins út frá 

staðalmyndum kynjanna hefur áhrif á hegðun einstaklingsins. Virðist því tilhneiging 

einstaklingsins til að hegða sér samkvæmt kynhlutverki sínu ráða för og að líffræðilegt kyn 

hafi lítil áhrif.  

 

Aukin áhugahvöt 

 

Klein og Hodges undir áhrifum Ickes, Gesn og Graham töldu að samlíðan mætti einkum rekja 

til breytileika á áhugahvöt milli kynjanna. Hugðust þær rannsaka þetta fyrirbæri nánar og 

hvort hægt væri að auka áhugahvöt meðal þátttakenda. Rannsókn þeirra samanstóð af tveimur 

tilraunum þar sem lagt var mat á samlíðanarnákvæmni (Klein og Hodges, 2001). 

 Fyrsta tilraunin innihélt tvö verkefni, annars vegar um samlíðanarnákvæmni og hins 

vegar um samkennd (e. sympathy). Breyturnar í þessari tilraun voru tvær, annars vegar röðin á 

verkefnunum, hvort þátttakendur tókust fyrst á við verkefni um samlíðanarnákvæmni eða 

samkennd, og hins vegar þær upplýsingar sem þátttakendur fengu um hvað verið var að mæla, 
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félagslega hæfni  (e interpersonal abilities) eða hugræna getu. Hvað varðar fyrstu breytuna 

töldu þær Klein og Hodges að það að ljúka verkefni í samkennd á undan samlíðanarnákvæmni 

myndi virka sem eins konar vísbending fyrir þátttakendur og þar með gera þeim ljóst að verið 

væri að meta tilfinningalega þætti sem myndu hvetja konur til að standa sig betur, 

nákvæmlega eins og Ickes, Gesn og Graham töluðu um í sinni safngreiningu. Á sama hátt 

virkuðu upplýsingarnar um að verið væri að meta tilfinningalega samskiptahæfni sem svipuð 

vísbending (Klein og Hodges, 2001).  

 Þegar þátttakendur fengu verkefni um samkennd á undan verkefninu um 

samlíðanarnákvæmni stóðu konur sig betur en sá munur hvarf þegar röðinni var breytt sem 

styður þá tilgátu að kynjamunur komi til sökum breytileika á áhugahvöt. Sami megin munur 

kom fram varðandi mismunandi upplýsingar sem þátttakendur fengu en var ekki marktækur 

(Klein og Hodges, 2001).  

 Til að renna styrkari stoðum undir tilgátuna um áhugahvöt var gerð önnur tilraun þar 

sem peningagreiðslur þjónuðu hlutverki hvata (Klein og Hodges, 2001). Í seinni tilrauninni 

voru þrír handahófsvaldir hópar, þátttakendur í þeim fyrsta fengu greitt í samræmi við 

frammistöðu í verkefninu, í þeim næsta voru engar greiðslur og var því samanburðarhópur og 

í þeim síðasta fengu þátttakendur ekki greitt en fengu upplýsingar um frammistöðu sína 

jafnóðum. Eins og búast mátti við var verulegur kynjamunur í samanburðarhópnum sem var í 

raun endurtekning á tilraun 1. Hvað varðar hópinn sem fékk greitt fyrir frammistöðu sína var 

röð verkefna alveg eins og í samanburðarhópnum, verkefni í samkennd fyrst og svo í 

samlíðan, en þær Klein og Hodges töldu að sökum peninganna myndu þessi kynjuðu vísbendi 

ekki skipta máli því peningarnir myndu hvetja karlmenn meira en virkjun staðalmynda myndi 

hamla þeim. Þetta reyndist rétt en bæði karlar og konur stóðu sig betur en í 

samanburðarhópnum og stóðu karlar og konur sig alveg jafn vel í verkefninu í 

samlíðanarnákvæmni. Einkunn kvenna í þriðja hópnum var aðeins lægri en í 

samanburðarhópnum og karlanna aðeins hærri en þessi munur reyndist ekki vera marktækur.  

 Þessar niðurstöður benda sterklega til þess að áhugahvöt til frammistöðu er það sem 

ákvarðar kynjamun í samlíðan og er í samræmi við rannsóknir Ickes og félaga sem og 

Eisenberg og Lennon. Hugmyndin að karlmenn séu líffræðilega ekki jafn vel í stakk búnir til 

að upplifa samlíðan er að því er virðist röng fyrst hægt er að auka frammistöðu þeirra með 

aukinni áhugahvöt með peningagreiðslum. 
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Niðurstaða og umræða 
 

Í kjölfar yfirferðar á þeim gögnum sem til staðar eru má draga í efa sannleiksgildi hugmynda 

um viðvarandi kynjamun á samlíðan sem oft má rekja til staðalmynda kynjanna. Með tilliti til 

safngreiningar Eisenberg og Lennon (1983) annars vegar og Ickes, Gesn og Graham (2000) 

hins vegar má draga þá ályktun að ekki sé hægt að útskýra þann mun sem finnst á samlíðan 

milli kynjanna einungis með vísun í mismunandi getu karla og kvenna til samlíðanar heldur á 

sá munur oft rætur að rekja til mæliskekkja. Áhrif áhugahvatar sem möguleg megin útskýring 

á kynjamun á samlíðan var viðfangsefni rannsókna Karniol o.fl. (1998) og Klein og Hodges 

(2001). Niðurstöður þessara tveggja rannsókna renna stoðum undir þá tilgátu að mismunandi 

áhugahvöt þátttakenda hafi áhrif á vilja þeirra til að sýna samlíðan. Þennan mismunandi vilja 

til samlíðanar töldu höfundar beggja rannsókna að mætti rekja til mismunandi félagslegrar 

mótunar kynjanna sem leiði til reglufastra kynhlutverka. Á þann hátt eru karlmenn síður en 

konur hvattir til tilfinningalegrar tjáningar því það fer þvert á þeirra kynhlutverk. Seinni 

tilraun Klein og Hodges (2001) styður þá tilgátu enn frekar en niðurstöður hennar sýndu að 

hægt væri að auka áhugahvöt þátttakenda til samlíðanar með peningagreiðslum. Áhugavert 

væri að endurtaka þá rannsókn með ólíkum úrtökum og athuga hvort svipaðar niðurstöður 

fengjust.  

  Lífeðlislegar rannsóknir á kynjamun á samlíðan eru tiltölulega nýlegar enda var 

rannsókn Tania Singer frá 2006 ein af þeim fyrstu. Niðurstöður rannsókna er styðjast við 

stafræna segulómmyndun benda til þess að konur og karlar styðjist að minnsta kosti að hluta 

til við mismunandi heilasvæði við tilfinningalega úrvinnslu. Aðrar rannsóknir benda á að þó 

svo sé þýði það ekki þar með sagt að geta karla og kvenna til tilfinningalegra upplifana sé ólík 

heldur einungis birtingarform þeirra. Lífeðlislegar rannsóknir renna stoðum undir þá tilgátu að 

samlíðan eigi sér lífeðlislegan þátt eins og t.d. rannsóknir á spegilfrumum sýna fram á. 

Forvitnilegt verður að sjá hverjar áframhaldandi niðurstöður úr lífeðlislegum rannsóknum á 

samlíðan verða og hvort rannsakendum takist að skilja taugafræðilegan grunn hennar betur. 

 Enn er margt sem ekki er vitað um samlíðan. Þó er það álit mitt eftir þessa yfirferð að 

draga meigi í efa þá hugmynd að kynin hafi mismunandi getu til samlíðanar. Rannsóknir er 

halda slíkum tilgátum fram eru í öllu falli misvísandi. Tel ég mismunandi áhugahvöt til 

samlíðanar útskýra að mestu leyti þann mun sem mælist. Kenningar Parsons og Bales um 

eðlislæga söðu kynjanna sem og kenningar Freud eru að mínu mati einföldun á þeim 

félagslega mun sem greinir kynin að og eigi rætur að rekja í staðalmyndum. Tilgáta um 

mismunandi áhugahvöt kynjanna út frá kynhlutverki þeirra útskýrir þann mun sem kemur 
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fram í rannsóknum þar sem þátttakendum er ljóst að verið er að mæla tilfinningalegar breytur 

sem og skort á kynjamun í rannsóknum þar sem þátttakendur átta sig ekki á hvað verið sé að 

mæla. Því tel ég að kynjamun á samlíðan megi að minnsta kosti að hluta rekja til mismunandi 

vilja karla og kvenna til frammistöðu frekar en mismunandi getu til samlíðanar. 

 Að telja samlíðan kynjaskipt fyrirbæri þar sem karlar hafi minni samlíðan en konur 

getur haft alvarleg áhrif á líf okkar allra. Viðtekinn sannleikur sem byggist á staðalmyndum 

og mæliskekkjum hamlar okkur sem manneskjum. Konur er hvattar og jafnvel krafðar um 

tilfinningalega nánd en dregið úr slíkri tjáningu meðal karlmanna. Að sama skapi er 

tilfinningalegt rólyndi og áhugaleysi á heimilislífi og barneignum meðal kvenna litið 

hornauga af samfélaginu. Sú viðvarandi hugmynd að karlar og konur séu andstæður er 

skaðleg. Hún stillir fólki upp í fyrirfram ákveðna kassa og segir til um hvað má og má ekki 

gera út frá líffræðilegu kyni einu saman. Samlíðan sem kynjaskipt fyrirbæri leiðir til væntinga 

til ýgis meðal karlmanna og hlýju meðal kvenna en býður ekki upp á mikið annað. Út frá 

þeim hugsanahætti segjum við ungum drengjum að harka af sér og hætta að væla og ungum 

stúlkum að hafa ekki hátt og vera stilltar. Þessi fyrirfram gefnu handrit til hegðunar leggja 

áherslu á það sem sundrar körlum og konum frekar en það sem sameinar þau. Kynhlutverk 

sem fyrirbæri eru úrelt viðmið liðinna tíma sem nútímasamfélög þurfa að losa sig við. Stelpur 

geta kastað fast, strákar geta grátið og allir þurfa að læra að setja í uppþvottavél.  

 

  



26 
 

Heimildaskrá 

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

 disorders: fifth edition DSM-5. Arlington: American Psychiatric Publishing. 

Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. New York: Oxford University Press. 

Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T. og Birch, K. (1981). Is empathic 

 emotion a source of altruistic motivation? Journal of Personality and Social 

 Psychology, 40, 290-302.  

Batson, C. D., Fultz, J. og Schoenrade, P. A. (1987). Distress and empathy: two qualitatively 

 distinct vicarious emotions with different motivational consequences. Journal of 

 Personality, 55, 19-39. 

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and 

 Clinical Psychology, 42, 155-162.  

Bem, S. L. (1975). Sex role adaptability: one consequence of psychological androgyny. 

 Journal of Personality and Social Psychology, 31, 634-643.  

Bergljót S. Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir (óbirt handrit). Samkennd er […] 

 stundum kölluð samlíðun.  

Blair, R. J. R. (2005). Responding to the emotions of others: dissociating forms of empathy 

 through the study of typical and psychiatric populations. Consciousness and 

 Cognition, 14, 698-718. 

Bylund, C. L. og Makoul, G. (2002). Empathic communication and gender in the physician-

 patient encounter. Patient Education and Counseling, 48, 207-216. 

Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C. og Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting 

 the empathy-altruism relationship: when one into one equals oneness. Journal of 

 Personality and Social Psychology, 73, 481-494. 

Davis, M. H. (1980). A multidemensional approach to individual differences in empathy. 

 JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85-102. 

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: evidence for a 

 multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-

 126. 

Eisenberg, N. og Lennon, R. (1983). Sex differences in empathy and related capacities. 

 Psychological Bulletin, 94, 100-131.  

Eisenberg, N. og Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related 

 behaviours. Psychological Bulletin, 101, 91-119. 



27 
 

Eisenberg, N. og Strayer, J. (1987). Empathy and its development. New York: Cambridge 

 University Press.  

Feshbach, N. D. (1978). Studies of empathic behaviour in children. Progress in Experimental 

 Research, 8, 1-42. 

Feshbach, N. D. og Roe, K. (1968). Empathy in six- and seven-year-olds. Child Development, 

 39, 133-145.  

Fincham, F. D., Paleari, F. G. og Regalia, C. (2002). Forgiveness in marriage: the role of 

 relationship quality, attributions and empathy. Personal Relationships, 9, 27-37. 

Freud, S. (1925). Some psychological consequences of the anatomical distinction between the 

 sexes. The Psychoanalytic Review, 8, 133-142. 

Gallese, V. (2001). The ‘shared manifold’ hypothesis, from mirror neurons to empathy. 

 Journal of Consciousness Studies, 8, 33-50. 

Han, S., Fan, Y. og Mao, L. (2008). Gender differences in empathy for pain: an 

 electrophysiological investigation. Brain Research, 1196, 85-93. 

Hickson, G. B., Clayton, E. W., Entman, S. S., Miller, C. S., Githens, P. B., Whetten-

 Goldstein, K. og Sloan, F. A. (1994). Obstetrician‘s prior malpractice experience and 

 patients‘ satisfaction with care. JAMA, The Journal of the American Medical 

 Assocation, 272, 1583-1587. 

Hill, E. W. (2001). Understanding forgiveness as discovery: implications for marital and 

 family  therapy. Contemporary Family Therapy, 23, 369-384. 

Hoffman, M. L. (1977). Sex differences in empathy and related behaviours. Psychological 

 Bulletin, 84, 712-722.  

Hoffman, M. L. (1984). Interaction of affect and cogntion in empathy. Í Izard, C. E., Kagen, J. 

 og Zajonc, R. B (ritstjórar), Emotion, Cognition, and Behaviour (bls. 103-131). New 

 York: Cambridge University Press. 

Hoffman, M. L. (1990). Empathy and justice motivation. Motivation and Emotion, 14, 151–

 172. 

Hogan, R. (1969). Development of an empathy scale. Journal of Consulting and Clinical 

 Psychology, 33, 307-316. 

Hojat, M., Gonnella, J. S., Mangione, S., Nasca, T. J., Veloski, J. J., Erdmann, J. B., Callahan, 

 C. A. og Magee, M. (2002). Empathy in medical students as related to academic 

 performance, clinical cometence and gender. Medical Education, 36, 522-527. 

Ickes, W., Gesn, P. R. og Graham, T. (2000). Gender differences in empathic accuracy: 

 differential ability or differential motivation? Personal Relationships, 7, 95-109.  



28 
 

Karniol, R., Gabay, R., Ochion, Y. og Harari, Y. (1998). Is gender or gender-role orientation a 

 better predictor of empathy in adolescence? Sex Roles, 39, 45-59.  

Klein, K. J. K. og Hodges, S. D. (2001). Gender differences, motivation, and empathic 

 accuracy: when it pays to understand. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 

 720-730. 

Maccoby, E. E. og Jacklin, C. N. (1974). The psychology of sex differences, Volume 1. 

 Stanford: Stanford University Press.  

Martin, G. B. og Clark, R. D. (1982). Distress crying in neonats: species and peer specificity. 

 Developmental Psychology, 18, 3-9. 

May, J. (2011). Egoism, empathy, and self-other merging. The Southern Journal of 

 Philosophy, 49, 25-39. 

Mehrabian, A. og Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of 

 Personality, 40, 525-543. 

Preston, S. D. og de Waal, F. B. M. (2002). Empathy: its ultimate and proximate bases. 

 Behavioral and Brain Sciences, 25, 1-72. 

Parsons, T. og Bales, R. F. (1955). Family, socialization and interaction processes. New 

 York: Free Press. 

Rueckert, L. og Naybar, N. (2008). Gender differences in empathy: the role of the right 

 hemisphere. Brain and Cognition, 67, 162-167.  

Sagi, A. og Hoffman, M. L. (1976). Empathic distress in the newborn. Developmental 

 Psychology, 12, 175-176. 

Schulte-Rüther, M., Markowitsch, H. J., Shah, N. J., Fink, G. R. og Piefke, M. (2008). Gender 

 differences in brain networks supporting empathy. NeuroImage, 42, 393-403.  

Simner, L. M. (1971). Newborn‘s response to the cry of another infant. Developmental 

 Psychology, 5, 136-150.  

Singer, T. og Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York 

 Academy of Sciences, 1156, 81-96. 

Singer, T., Seymour, B., O‘Doherty, J. P., Stephan, K. E., Dolan, R. J. og Frith, C. D. (2006). 

 Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. Nature, 

 439, 466-460. 

Stueber, K. (2013, 21. desember). Measuring empathy. Sótt af 

 http://plato.stanford.edu/entries/empathy/measuring.html 

Toussant, L. og Webb, J. R. (2005). Gender differences in the relationship between empathy 

 and forgiveness. The Journal of Social Psychology, 145, 673-685. 

http://plato.stanford.edu/entries/empathy/measuring.html


29 
 

Verducci, S. (2000). A conceptual history of empathy and a question it raises for moral 

 education. Educational Theory, 50, 63-80.  

Zechmeister, J. S. og Romero, C. (2002). Victim and offender accounts of interpersonal 

 conflict: autobiographical narratives of forgiveness and unforgiveness. Journal of 

 Personality and Social Psychology, 82, 675-686. 

 

 

 

 

 

 


