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Ágrip 

Í þessari ritgerð er hlutverkið „fyrirmynd“ skoðuð út frá sjónarhorni þess sem horfir 

upp til hennar. Umfjöllunin er sett í samhengi við texta Platons, Pierre Bourdieu og 

Judith Butler, en kenning Wittgenstein um merkingu er höfð að leiðarljósi í gegnum 

ritgerðina. Þar að auki eru tvær skilgreiningar á fyrirmynd skoðaðar frá Adeno Addis 

og Kristjáni Kristjánssyni. Fyrirmynd er hugtak sem er mikið notað en virðist ekki fá 

mikla athygli í sjálfu sér sem telja má sérkennilegt í ljósi þess hve mikið er talað um 

fyrirmyndir.  

Einstaklingur verður fyrirmynd sökum þess að hún gefur tilefni til eftirhermu. 

En að sama skapi er ekki endilega svo að fyrirmyndin gefi þetta tilefni heldur frekar að 

aðrir taki til sín þetta tilefni. Hægt er að álíta fyrirmynd sem boðandi hlutverk í eðli 

sínu. En einstaklingar álíta sig ekki endilega sem fyrirmynd þó eftirherma taki skila-

boðum fyrirmyndar sem boðandi. Spurningin vaknar þó hvernig eftirherman túlkar 

þessi skilaboð, af hvaða tilefni, fyrir hvaða markmið og hvernig möguleikar eru eftir-

hermu í boði til að heppnast? 

Lögð er sérstök áhersla á að greina áhrif, vald og tilefni í tengslum fyrirmyndar 

og eftirhermu. Fyrirmynd hefur annars vegar visst vald yfir eftirhermu að því leyti að 

fyrirmynd hefur mótandi áhrif á eftirhermu. Eftirherma veitir fyrirmynd vald að vissu 

leyti til að hafa áhrif á sig með ýmsu móti. Tilefni til eftirhermu spilar megin þátt í því 

hver áhrif og vald eru í sambandinu. En getan til aðgreiningar á milli þessa tilefnis og 

annarra þátta eða hlutverka sem fyrirmynd spilar getur haft áhrif á túlkun og tjáningu 

eftirhermu á þessu tilefni. Mögulega er fyrirmynd ekki hlutverk heldur frekar lýsingar-

orð. Einstaklingum er lýst sem fyrirmynd vegna þess að þeir eða þær hafa skarað fram 

úr eða gera eitthvað vel og veita því öðrum tilefni til að herma eftir sér. 
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Inngangur 

Þessi rannsókn leggur kenningu Wittgenstein um merkingu sér til grundvallar: Merking 

orða felst í notkun. Greining á hugtökum afhjúpar ekki allt sem við getum vitað um 

þau, við eigum ekki síður að horfa á notkun orðs til að komast merkingu þess.1 Leit að 

orðinu „fyrirmynd“ á Skemmu og með Google dregur til dæmis fram ákveðin sam-

eiginleg atriði í notkun þess.2 Eitt það helsta er að fyrirmynd telst ástæða til þess að 

herma eftir öðrum. Fyrirmyndir virðist líka vera náskyld fyrirbæri við áhrifavalda og 

staðalmyndir. Ástæðan fyrir eftirhermu er hins vegar sjaldan sú sama. Eiginleikarnir 

sem virtust vera grundvöllur ástæðunnar voru vissulega alltaf jákvæðir.3 Einstaklingar 

sem eru líklegir til að vera fyrirmyndir eru fordæmdir fyrir neikvæða hegðun eins og 

notkun vímuefna og tóbaks. Þau sem teljast til fyrirmynda eru helst þau sem eru í nánum 

tengslum við börn og ungmenni, foreldrar og uppalendur, systkini, vinir, kennarar, 

starfsmenn félagsmiðstöðva, íþróttaþjálfarar, fjölmiðlar, íþróttastjörnur og einstak-

lingar sem hafa skarað fram úr á sínu sviði. Mikilvægi fyrirmynda bæði hvað varðar að 

vera góð fyrirmynd og að eiga góða fyrirmynd kemur mikið fyrir. Hins vegar hefur 

skort almennilega skilgreiningu eða umræðu um hugtakið sjálft. Það virðist nægja að 

segja að fyrirmyndir hafi áhrif á félagsmótun og séu mikilvægar. Spurningin vaknar því 

hvort hætt sé við að orðið sé misnotað. Það er boðandi í eðli sínu og segir til um hvernig 

einhver eigi að hegða sér bæði hvað varðar fyrirmynd og eftirhermu. Það kann því að 

vera áhugavert að skoða það með áherslu á spurningar um hvað sé boðað og hvernig 

áhrifin lýsi sér. 

Hugtakið „fyrirmynd“ er ekki einungis notað um sambönd einstaklinga heldur 

er það líka notað um ríki, fyrirtæki, reglugerðir, lög, viðskiptamódel og álíka. Þar kemur 

fram svipaður skilningur á orðinu: eitthvað sem er hermt eftir. Það auðveldar aðeins að 

notast við spurningar hvað varðar lög sem fyrirmynd til að vísa að því sem er stefnt að 

því að skoða. Íslensk lög hafa gjarnan lög frá Norðurlöndum að fyrirmynd. En þau lönd 

eru frábrugðin á ýmsa vegu og því er ekki hægt að einfaldlega herma algjörlega eftir 

þeim. Svo hvað er það sem hermt er eftir? Eru það orðin sjálf, ætlun laganna, áhrif 

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein, „Philosophical Investigations,“ (Oxford: Basil Blackwell 1986) nr. 43 og 66 
2 Leitað var að orðinu ‘fyrirmynd’ og ‘fyrirmyndir’ á báðum stöðum og tekið saman hvaða samhengi 

orðin voru í, hvaða ástæður voru taldar, hvaða hlutverk tengdust fyrirmynd og niðurstöður viðeigandi 

rannsókna. Skoðuð voru 68 atriði frá ágripum á Skemmunni, 44 atriði af niðurstöðum á Google. 
3 Traust, heiðarleiki, mótun, samskipti, orðræða, hamingja, einlægni, umhyggja, stuðningur, félagsfærni, 

sjálfsmynd, framfarir, áhrif, fordæmi, forvarnar gildi, uppeldis gildi, örvun, ábyrgð eru dæmi af þeim 

fjölda eiginleika sem lýst er. 
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þeirra, velgengni eða framkvæmdin? Hvernig eru lögin heimfærð í nýtt samhengi? 

Hvað við samhengi fyrirmyndarinnar er viðeigandi og hvað ekki? Hvað er öðruvísi í 

samhengi eftirmyndarinnar sem ber að hafa í huga og hvað er sambærilegt? Hvernig er 

mögulegt að meta hvað sé viðeigandi til eftirhermu og hvernig metur maður samhengi 

fyrirmyndar og eftirmyndar? Aðferð Wittgenstein gæti hér komið að notum: horfðu og 

sjáðu. En slíkt tekur líka tíma. Þessar spurningar beinast frekar að eftirhermunni heldur 

en fyrirmyndinni. Það sem skiptir máli er ekki bara hvernig fyrirmyndin er heldur 

einnig upplifun eftirhermu á fyrirmynd. 

Ýmislegt styður við mikilvægi fyrirmynda. Af þeim ritgerðum sem er að finna 

á Skemmu er bent á tengsl heilbrigðis, líkamsímyndar, málnotkunar, íþróttaiðkunar, 

sjálfsmyndar og sjálfstrausts við fyrirmyndir. Foreldri og fjölskyldumeðlimir eru helstu 

fyrirmyndirnar samkvæmt könnunum. Einnig eru rök færð fyrir því að einstaklingar 

velji frekar fyrirmyndir af sama kyni og kynþætti.4 Hugtakið fyrirmynd fellur vel inn í 

hugsmíðahyggju (e. Social Constructionalism), en það er sú kenning að félagslegur 

veruleiki sé huglæg smíð manna. Í stað náttúru- eða eðlisraka fyrir skipan samfélags 

sem gerir greinarmun á kynþáttum, kyni, stétt og álíka þá felast slíkar skiptingar í at-

höfnum manna. Stofnanir og menning sem skilyrðir einstaklinga á kerfisbundinn hátt 

leiðir til sköpunar slíkrar skiptingar. Það liggur því við að segja fyrirmynd, sem mótandi 

hlutverk, er einn þeirra þátta sem tekur þátt í byggingu samfélagsins. Það er líka hægt 

að benda á að börn læra, þar á meðal, af því að fylgjast með og herma eftir. Þar sem 

hermt er eftir fyrirmynd hefur hún því áhrif á hvað börn læra og hvernig. 

Tvær skilgreiningar á fyrirmynd 

Í grein Adeno Addis „Role Models and the Politics of Recognition“ er farið yfir sögu-

lega þróun og skilgreiningu á fyrirmynd. Nauðsynlegt skilyrði er að fyrirmyndin gefi 

tilefni til eftirhermu. Fyrirmyndin hefur bæði áhrif og vald ásamt því að vera æðri á 

vissan hátt en eftirherma.5 Æðri til dæmis sem foreldri eða kennari með vald sem um-

ráðamanneskja eða sökum meiri færni en eftirherma. Fyrirmynd er annað hvort altæk 

(e. Comprehensive) eða bundin sérstöku hlutverki (e. Role imitation). Í fyrri skilningi 

er hlutverk fyrirmyndar háð nærveru milli beggja aðila og berskjöldun af hálfu eftir-

hermu. Foreldri og kennarar eru því altækar fyrirmyndir. Áhrif þeirra eru einnig þar af 

                                                 
4 Kristján Kristjánsson, „Emulation and the use of role models in moral education“ í Journal of Moral 

Education (veftímarit), 35 nr. 1, (2006), 39–40. 
5 Adeno Addis, „Role Models and the Politics of Recognition“ í University of Pennsylvania Law Review, 

144, (1996), 1389. 
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leiðandi meiri og ná til víðara sviðs. Börn sjá einfaldlega meira af þeim og í fleiri 

aðstæðum. Fyrirmynd bundin sérstöku hlutverki er hins vegar aðeins fyrirmynd í 

tengslum við hlutverk sitt. Hún hefur ekki jafn víðtæk áhrif á hegðun líkt og foreldri. 

Það er ekki endilega tvíhliða samband á milli þeirra tveggja. Fótboltastjarna býr jafnvel 

ekki í sama landi og eftirherma. Þessi síðari skilgreining gerir ráð fyrir að eftirherma 

geti greint á milli mismunandi hlutverks einstaklings.6 Addis bendir einnig á að hug-

takið er teygjanlegt og ekki sjálfgefið hvers það vísar til. Það hefur valdið því að huga-

kið er notað sem retorískt tæki í umræðum. Að vera fyrirmynd getur því bæði falið í 

sér ásökun eða hrós án þess að innihaldið sé skýrt.7 Loks er fyrirmynd fær um að setja 

skilyrði fyrir hæfniskröfum hlutverks. Hlutverkið getur verið nátengt einstaklingnum 

og erfitt að aðgreina bilið á milli einstaklingsins og hlutverksins.8 

Kristján Kristjánsson hefur beint athygli sinni að fyrirmyndum, þá helst í 

tengslum við það sem hann nefnir Character Education. Í grein sinni, „Emulation and 

the use of role models in moral education“, greinir hann notkun siðferðilegra fyrir-

mynda í kennslu frá aristótelísku sjónarhorni. Markmið siðferðilegrar kennslu felst ekki 

í lærdóm á staðreyndum heldur hegðun. Kennslan fer fram með að sýna fyrirmynd sem 

birtingarmynd eftirsótts lífsstílls. Tilgangur þess er að vekja í nemendum „æðra sjálf“ 

sem dvelur innra með þeim. Fyrirmynd þjónar því hlutverki að vekja þetta sjálf og 

hvetja. Kristján segir að blind eftirherma sé þó ekki eftirsóknarverð, heldur þurfi eftir-

herma að vera meðvituð um hvað sé aðdáunarvert í fari fyrirmyndar.9 Það sem eftir-

herma þarf til að ná árangri, eða vera dyggðug eftirherma, er fjórþætt. Hún þarf að hafa 

tilfinningu fyrir skorti á einhverju eftirsóknarverðu, áhuga til að vinna fyrir hinu eftir-

sótta, sannan sjálfskilning og röklega sannfæringu sem beinir henni að einhverju eftir-

sóttu sem er um leið raunhæft. Svo þarf hún að leggja inn vinnuna til að komast yfir 

það sem er eftirsótt.10 Að mati Kristjáns er það grundvöllur fyrir því að siðferði hljóti 

að vera félagslega ívafið og að siðferðislegt sjálf sé félagslega byggt. Til að fyrirmynd 

geti talist árangursrík þurfa siðferðislegir eiginleikar hennar að vera skýrlega tjáðir.11 

                                                 
6 Addis, „Role Models“ 1389, 1393–1395. 
7 Ibid., 1377. 
8 Ibid., 1404. 
9 Kristjánsson, „Emulation“ 40–41. 
10 Ibid., 44. 
11 Kristjánsson, „Emulation“ 46–47. 
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Með þessar skilgreiningar til hliðsjónar og kenningu Wittgenstein verður hlut-

verk fyrirmyndar skoðað í gegnum þau áhrif og vald sem hún hefur á eftirhermu í sam-

hengi við þrjá höfunda. Fyrst verður tekin ræða Sókratesar um Eros í Samdrykkjunni 

eftir Platon. Því næst er farið í hugtök Pierre Bourdieu um veruhátt, smekk og auðmagn. 

Loks er litið á kenningu Judith Butler um kyngervi sem gjörning. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er af hvaða tilefni einstaklingur hefur fyrirmynd, hvaða áhrifum verður 

eftirherma fyrir og hvaða vald er fyrirmynd ljáð? Svarið virðist felast í tíma, sam-

félagslegri viðurkenningu og samhljóm við ríkjandi en mögulega óyrt gildi. 
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1. Kafli 

Samdrykkjan 

Rit Platons, Samdrykkjan, er eitt af þekktari verkum heimspekisögunnar. Þar ræða 

menn um Eros, goð ástar. Hér mun ég beina sjónum mínum að ræðu Sókratesar og 

tengja hana við fyrirmyndir. Ólíkt lofræðum hinna ræðumannana, velur Sókrates að 

hafa sannleikinn að leiðarljósi. Hann rifjar þá upp það sem Díótíma, spök kona sem 

hann lærði hjá, sagði honum um Eros. Eros er í eðli sínu mitt á milli hins fagra og hins 

ljóta. Mitt á milli fávísi og visku gerir hann sér því grein fyrir eigin skorti. Væri hann 

fávís þá myndi hann ekki gera sér grein fyrir því og ef hann væri vitrari þá myndi hann 

ekki skorta visku. En hann getur þá ekki verið goð því þau eru vitur og búa yfir hinu 

góða. Eros er andi samkvæmt Díótímu. Hlutverk anda er að miðla boðum milli manna 

og goða. Eros stendur ekki fyrir ást sem hinn elskaði. Eros táknar frekar þann sem að 

elskar. Þeir sem elska, elska aðeins hið góða. Þegar þeir elska þrá þeir að hið góða sé 

þeirra og að það sé þeirra ævinlega. Þetta er skilgreining Sókratesar og Díótímu á að 

elska. Hið góða veitir hamingju sem er eftirsótt sjálfs sín vegna. Menn skilja ástina 

aðeins sem hluta af þeirri heild sem hún er. Þeir sem stunda viðskipti, líkamsrækt og 

heimspeki elska líka. Rétt leið til að elska er getnaður á bæði líkama og sál. Því ástin 

beinist að getnaði og fæðingu í hinu fagra. Þeir sem stunda viðskipti elska að svo miklu 

leyti sem þeir sækjast eftir hinu góða til að eiga ævinlega. Það getur verið í formi mann-

orðs sem lifir í minnum annarra. Þessi getnaður og fæðing á við nýjar hugmyndir eða 

gjörðir sem valda því að munað sé eftir þeim. Þannig skrifast nöfn þeirra niður í sögu-

bækur og veita hlutdeild í ódauðleika. Getnaður á sér stað í návist hins frjóa við hið 

fagra. Getnaður gefur af sér eitthvað nýtt. Hvort sem það er getnaður við líkama eða 

sál. Löngun eða drifkraftur okkar til að nálgast hið góða og farsæla líf sprettur frá Eros. 

Eros sem dvelur innra með okkur öllum. 

Díótíma segir frá hinni réttu leið til að öðlast hið góða. Það hefur verið talað um 

þessa leið sem þroskastiga. Þessi leið felur í sér för sem byrjar á ungum aldri með því 

að vera í læri hjá einum. Honum ber að horfa til eins fagurs líkama, því næst tveggja 

og svo allra líkama. Þrepið eftir fagra líkama er að horfa til fagurra lífshátta, því næst 

vísinda og loks sjá hið fagra sjálft sem er vitneskja um aðeins sjálft sig.12 Í tengslum 

við fyrirmyndir má segja að Eros sé drifkraftur eftirhermu til að bæta upp eigin skort. 

                                                 
12 Platon, „Samdrykkjan,“ þýð. Eyjólfur Kjalan Emilsson (Reykjavík: Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 

1999), 201 D–211 C. 
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Þessi drifkraftur beinist ekki að því sama hjá öllum en markmiðið er hamingja 

einstaklingsins. Hvað felst í hamingju getur verið frekar einstaklingsbundið. En þær 

tilfinningar sem við upplifum í návist við mismunandi athafnir og fyrirbæri er hægt að 

lýsa sem návist við hið fagra ef þær eru góðar. Hvort hið fagra sé eitt fyrir alla er hins 

vegar umdeilanlegt. Getnaður við hið fagra má segja að sé vinnan við að öðlast einhvern 

eiginleika og fæðingin að ná tökum á honum. 

Bæði Kristján og Addis, sem minnst var á í innganginum, leggja áherslu á að 

einstaklingur geti greint á milli eiginleika fyrirmyndar. Þroskastigi Díótímu bætir 

annarri vídd við fyrirmyndir. Fyrirmynd hefur ekki áhrif til skamms tíma. Ólíkt 

hefðbundinni kennslu þar sem eitthvað er kennt og svo haldið áfram í eitthvað annað, 

þá hefur fyrirmynd áhrif yfir lengra tímabil. Þessi áhrif koma ekki fram á sama línulega 

hátt og kennsla. Þótt kennari sé mögulega fyrirmynd, þá er hlutverk hans sem miðill 

staðreynda ekki endilega það sama og hlutverk hans sem kennari. Hlutverkið sem fyrir-

mynd nær frekar yfir hegðun, orðræðu, skoðanir og gildi sem koma fram í kringum 

hefðbundna kennslu. Slíkt er ekki eitthvað sem eftirherma nær utan um í einu svip-

bragði eða á skömmum tíma. Þekking á því hvernig önnur manneskja er og að tileinka 

sér, meðvitað eða ómeðvitað, einhverja hluti hegðunar eða gilda frá annarri manneskju 

kemur varla til yfir stuttan tíma. Áhrif fyrirmyndar á þroska og breytingar eftirhermu 

geta verið víðtæk. Yfir lengri tíma er hægt að hugsa sér einhvers konar dýnamík í 

sambandi eftirhermu og þess sem hermt er eftir. Eiginleiki eða hegðun sem eftirherma 

tileinkar sér er ekki apað eftir í blindni. Í fyrstu hefur einhver hegðun minni merkingu 

en með tíma verður merkingin djúpstæðari. Ástæður fyrir jákvæðu gildi einhvers 

safnast upp í reynslu eftirhermu. Þessar ástæður leggja grunn að merkingu hegðunar 

eða eiginleika. En reynslan getur verið bæði jákvæð og neikvæð eftir aðstæðum. 

Merking eiginleika og samband eftirhermu við eiginleika breytist því með tímanum. 

Fyrirmynd sem stendur fyrir eiginleika er líka séð í breytilegu ljósi eftir breytingum 

eftirhermu í sambandi við eiginleika. Með tíma og lærdóm kemst eftirherma nær því 

sem fyrirmynd táknar á eigin spýtur og með hjálp fyrirmyndar. Hlutverk fyrirmyndar 

er því líklega breytilegt með tímanum eftir því sem eftirherma nær betri tökum á því 

sem er haft til eftirhermu. Fyrirmyndin verður því valda- og áhrifaminni í samræmi við 

þroska eftirhermu. Mótun félagsfærni og tileinkun gilda og eiginleika er ekki það sama 

og páfagaukalærdómur. Það er einhver sannfæring sem verður til í gegnum það að 

fylgjast með og herma eftir yfir lengri tíma.  



10 

 

Skilningurinn á því sem verið er að herma eftir mótast ekki bara af því að 

fylgjast með. Hugsun, eftirherma, samskipti og reynsla spila stóran þátt. Eftirherma 

getur átt neikvæða reynslu og leitað í eitthvað annað. Það er býsna margt til þess að 

herma eftir. Eftirherma er ekki endilega full viss um hvað eitthvað felur í sér fyrr en 

eftir að hafa einhverja reynslu af þessu eitthvað. Tileinkun einhvers eiginleika eða hæfi-

leika felst ekki síður í æfingunni. Hinn eftirsóknarverði eiginleiki þarf ekki að vera 

augljós og misheppnaðar eftirhermur eru eins líklegar til að eiga sér stað. Það er auðvelt 

að einfalda eftirhermu í upptalningu á hegðun og skoðunum einstaklings sem er litið 

upp til. En að gera sér fyllilega grein fyrir tengslunum á milli mismunandi ástæðna fyrir 

jákvæðu gildi einhvers krefst tíma og reynslu. Það er að sama skapi sjaldan svo einfalt 

að hægt sé að gefa öðrum einstakling einhverja uppskrift til að fylgja eftir. Sem dæmi 

má taka íþróttamann sem fyrirmynd. Þau áhrif sem einstaklingurinn hefur felst ekki 

aðeins í þátttöku á leikvangi. Mataræði, æfingar, hugarfar gagnvart íþrótt og spila-

mennska fléttast saman. En þetta hefur ekki allt áhrif á sama tíma. Í viðtölum sem er 

horft á koma einhver atriði fram um æfingar og mataræði og í leikjum sést einhver 

hæfni sem hægt er að reyna að tileinka sér. Sú tileinkun þarfnast aðlögunar þar sem 

eftirherman tekur sér annað hlutverk. Einnig er ekki alltaf skýrt fyrir eftirhermu hvað 

felst í þeim hlutum sem fyrirmyndin er þekkt fyrir. Hvað felur „rétt mataræði“ í sér og 

af hverju er ákveðið hugarfar svo dýrmætt? Hvaða kosti hafa þessir hlutir fyrir íþrótta-

mennskuna? Það er því augljóst að fyrirmynd þarf ekki að hafa bein áhrif og samhengi 

eftirhermu hefur einnig mikil áhrif. Með tíð og tíma kemur fram meiri dýpt og 

skilningur á merkingu þessara þátta og greining þess sem er viðeigandi verður betri.  

Þroskaþrep eftirhermu sem hefur íþróttamann að fyrirmynd getur því farið frá því að 

fylgjast aðeins með því hvernig fyrirmyndin spilar, til þess hvernig hún spilar við mót-

herja, hvernig liðið spilar og þættir eins og mataræði og hugarfar geta skipt máli. Heild-

stæður skilningur á leiknum sjálfum verður nokkurs konar skilningur á „hinu fagra“, 

eins og Sókrates talar um í Samdrykkjunni. Leikurinn verður margslungin samsetning 

fjölbreyttra þátta sem greina má í sérhverju augnabliki leiksins. Út frá sjónarhorni Witt-

genstein má segja að merking leiksins, og þau gildi sem liggja honum til grundvallar, 

aukist með meiri þátttöku, og reynslu af leiknum. Hér er því um að ræða nokkuð annan 

tón heldur en þann sem felst í aristótelískum skilningi Kristjáns á eftirhermunni. Ein-

staklingurinn þráir að herma eftir fyrirmynd fyrir tilstilli hins góða. Drifkraftur eftir-

hermu tengist ekki sársaukatilfinningu vegna skorts á einhverju heldur gleði. Í stað þess 
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að þjást yfir skorti á eiginleika þá sækir einstaklingur í að tileinka sér einhvern eigin-

leika vegna þeirrar gleði sem hlýst af ástundun. 

Báðir kostir virðast jafn mögulegir til að útskýra hvers vegna hermt er eftir ein-

hverjum. Munurinn felst þó í nálguninni sem getur skipt máli varðandi þau áhrif sem 

sá sem hermt er eftir hefur í raun. Það virðist frekar við hæfi að sækjast í eiginleika með 

jákvæðni frekar en vegna neikvæðra þátta, eins og skorts. Það kann þó alltaf vel að vera 

að skortur valdi ávallt einhverjum sárindum, að einstaklingur upplifi minnimáttarkennd 

sem leiði hann til að leggja sig fram við úrbætur. En það er líka möguleiki á að minni-

máttarkenndin leiði einstakling til þess að horfa fram hjá fyrirmynd. Hið „æðra sjálf“ 

sem býr innra þeim einstakling vaknar þá ekki í ljósi mögulegrar fyrirmyndar. Það 

virðist líklegra að einstaklingur sækist í eitthvað og haldi áfram þeirri eftirsókn ef 

ástundun eða eftirherma vekur gleðilegar tilfinningar. Það er samt líka ýmislegt sem 

við þurfum að læra varðandi hegðun sem getur verið erfitt og valdið einhverri vanlíðan. 

Því er ekki endilega spurning um að gefa annarri nálguninni undir fótinn frekar en hinni. 

En báðar nálganir hjálpa við að færa okkur nær einhverri stærri sýn á áhrifum fyrir-

myndar. 

Samdrykkjan hjálpar við að sjá tengsl eftirhermu við fyrirmynd í samhengi við 

þroska og betrun einstaklingsins. Það er markmið og leið í átt að því sem tekur þennan 

þroska til hliðsjónar. Það er gerður greinarmunur á mismunandi markmiðum á leiðinni 

sem felst í þroskaþrepunum, mikilvægi þess að læra í samskiptum við aðra og áhersla 

á að eitthvað nýtt sé lært. Drifkraftur eftirherma felst í góðum tilfinningum sem vakna 

við návist markmiða. Markmiðið sem einstaklingur nálgast hlýtur aukna merkingu eftir 

því sem það er nálgast og meiri reynsla er af því. 
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2. Kafli 

Heimur fyrirbærafræðinnar er ekki hrein vera heldur merking sem kemur í ljós þar sem 

upplifanir mínar skarast hver við aðra og við skynjanir annarra og ganga saman við 

þær. Heimur fyrirbærafræðinnar er því tengdur sjálfsveruleikanum og samveru-

leikanum órjúfanlegum böndum sem mynda einingu sína með því að taka liðnar upp-

lifanir upp í núverandi upplifunum mínum og upplifun hinna í upplifun minni.13 

Veruháttur og tilhneigingar 

Pierre Bourdieu var franskur félagsfræðingur og heimspekingur. Hann beindi 

rannsóknum og skrifum sínum að miklu leyti að því sem hann áleit vera stéttaskiptingu 

samfélaga samtímans. Eitt lykilhugtak hjá honum er svokallaður veruháttur (e. Habitus) 

einstaklings en það er safn félagslega mótaðra þátta eins og skoðanir, framkoma, gildi, 

venjur og hegðun. Einstaklingar eru fyrir áhrifum skilyrða sem finna má í félagslega 

heiminum. Þessi skilyrði móta einstaklinga kerfisbundið og hlutlaust. Einstaklingar 

skiptast í stéttir og hópa innan samfélags vegna áhrifa frá skilyrðum stöðu þeirra í 

félagslegu rými. Veruháttur tekur til hins félagslega en ekki líffræðilega. Skilyrðin eru 

þar á meðal auðmagn einstaklinga (e. Capital). Barn pípulagningarmanns er líklegra til 

að vita eitthvað um pípulagningar en barn kennara sem er líklegra til að þekkja betur til 

skólakerfisins. Pólitískar skoðanir eru einnig líkast til frábrugðnar á þessum tveim 

heimilum vegna mismunandi hagsmuna og þekkingu. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir hefur 

gert rannsókn á veruhætti meðal barna og unglinga hérlendis. Niðurstöður hennar sýndu 

skýrt aðgreinda hópa veruhátta með mismunandi hugarfar gagnvart námi og starfs-

vali.14 Veruháttur mótast yfir lengri tíma og helst tiltölulega stöðugur í gegnum ævina. 

Þær breytingar sem einstaklingur gengur í gegnum yfir ævi eru byggðar á þeim veru-

hætti sem mótast í æsku. Veruháttur er áunnin og innhverfður yfir lengri tíma og er að 

finna í hverjum einstaklingi. 

Veruháttur birtist í tilhneigingum einstaklings. Tilhneigingar framkalla 

merkingarbærar athafnir og gefa skynjunum merkingu. Fyrri reynsla einstaklings af 

svipuðum atburðum sem mótar viðbrögð eða tilhneigingu til að bregðast við nýjum 

                                                 
13 Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ Hugur 20. 2008, þýð. Jón Lax-

dal Halldórsson, Páll Skúlason, Björn Þorsteinsson, 124. 
14 Ritstjórn Vísindavefsins og Vísindafélag Íslendinga. „Hvaða rannsóknir hefur Guðbjörg Vilhjálms-

dóttir stundað?“ Vísindavefurinn, 11. október 2018. Sótt 14. janúar 2019. https://www.visinda-

vefur.is/svar.php?id=76406. 
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aðstæðum á svipaðan hátt. Barn sem upplifir mikið af hægrisinnuðum stjórnmála-

samræðum er líklegra til að taka í sama streng þegar það sjálft tekur svo þátt í stjórnmá-

laumræðum. Tilhneigingar, segir Bourdieu, eru vísir að heildarkerfi skilyrða sem verka 

á einstakling.15 

Auðmagn 

Bourdieu notar auðmagn til þess að gera grein fyrir því að einstaklingar verða ekki til í 

tómarúmi eða séu óháðir umhverfi sínu. Auðmagn er uppsöfnuð vinna sem birtist í 

efnislegum og líkömnuðum formum. Einstaklingar fæðast inn í mismunandi samhengi 

með mismunandi samspil auðs. Auðmagn fjölskyldu og samfélags spila þátt í mótun 

einstaklinga og marka greinarmun á milli þeirra. Það byrja ekki allir á sama reit heldur 

þeim reit sem auðmagn fjölskyldu gerir einstakling kleift að byrja á.16 Bourdieu skiptir 

auðmagni í þrjár gerðir: efnahagslegt, félagslegt og menningarlegt auðmagn. Bourdieu 

ræðir einnig um táknrænt auðmagn sem fylgir helst efnahagslegu auðmagni. Táknrænt 

auðmagn er til dæmis titill einstaklings vegna doktorsgráðu sem ljáir einstakling 

virðingu. Efnahagslegt auðmagn eru peningar og þær eignir sem auðveldlega er breytt 

í pening. Félagslegt auðmagn eru þau tengsl sem einstaklingur hefur, vinátta, fjöl-

skyldubönd og kunnátta til að notfæra sér þessi tengsl. Menningarlegu auðmagni er 

skipt í þrjá undirflokka: stofnanabundinn menningarauð, hlutbundinn menningarauð og 

líkamnaðann menningarauð. Stofnanabundinn auður er til dæmis prófgráður eða starf-

sréttindi veitt af viðurkenndri stofnun. Hlutbundinn auður eru eignir eins og málverk, 

bækur eða hljóðfæri á heimili. Það er þó ekki nóg að eiga hlutina heldur skiptir um-

gengni eða neysla þeirra líka máli. Þó það standi píanó í stofu heimilis þá þarf það líka 

að vera notað eða bækur í hillum lesnar. Síðan er það líkamnaður auður sem er þekking, 

siðir og færni einstaklings. Kurteisi og geta til að spila á hljóðfæri eru líkamnaður auður. 

En það tekur tíma að líkamna þetta auðmagn. Það veltur á getu einstaklingsins sjálfs, 

auðmagni sem stendur einstakling til boða og tíma sem fjölskylda getur veitt. Sumar 

fjölskyldur geta boðið börnum sínum meiri tíma til að æfa sig á hljóðfæri og eyða tíma 

með þeim til að kenna þeim „rétta mannasiði“. Eitthvað sem getur verið horft framhjá 

                                                 
15 Pierre Bourdieu, „Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste“ þýð. Richard Nice (Cam-

bridge, MA: Harvard University Press, 1996), 170–172. 
16 Ibid., 110. 
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og álitið sem náttúruleg hæfni einstaklingsins. En ekki allir geta boðið uppá meiri 

tíma.17 

Hver gerð auðmagns hefur áhrif á hver aðra og er nokkurs konar hringrás. 

Efnahagslegt auðmagn gerir fólki betur kleift að öðlast menningarlegan auð. 

Menningarlegur auður í formi menntunar gerir einstakling hæfan í betra starf og fá þar 

með meiri efnahagslegan auð. Félagslegur auður gerir einstaklingi fært að fá starf með 

tengslum eða með því að hafa viðeigandi framkomu í samskiptum og auka efnahags-

legan auð. Börn meira menntaðra eru líklegri til að vegna vel í skóla. Orðanotkun heima 

fyrir svipar meira til málfars sem menntastofnanir meta að verðleikum. Auk þess er 

fjölskyldan líklegri til að hafa jákvætt viðhorf gagvart námi. Viðhorf einstaklings gagn-

vart námi eða starfi getur þó bjagast af því viðhorfi sem ríkir innan fjölskyldu. Viðhorf 

einstaklings þarf ekki að samsama því gildi sem samfélag eða atvinnumarkaður hefur 

fyrir gráðu. Því getur einstaklingur unnið að einskis nýtri gráðu án þess að gera sér grein 

fyrir því vegna bergmálsklefans sem hann er í.18 Magn og samsetning auðmagns sem 

er einstakling innan handar eru grundvallar skilyrði sem framleiða veruhátt 

einstaklings. Auðmagn er auðlind sem hefur mismikið vald í för með sér í sambandi 

við notfærni í samfélagi. Sumir hópar eru þó betur staddir til þess að hafa áhrif á og 

viðhalda gildi t.d. prófgráðu í krafti valdastöðu sinnar í samfélagi. Mismunandi samspil, 

dreifing og magn auðmagns varpar ljósi á flokkanir fólks í stéttir.19 

Mismunandi hópar samfélags 

Félagsleg mótun einstaklinga er því háð þeim auð sem heimili býr yfir og getu til að 

nota auðinn. Það er ekki nóg að foreldri séu vel menntuð ef þau gera ekkert til þess að 

yfirfæra eigin auð til barna. Það hafa ekki allir sama byrjunarreit í lífinu né jafna 

möguleika og líkindi á einhverri framtíð. Bourdieu heldur því fram að framtíðarbrautir 

einstaklings dragi möguleika og líkindi sín út frá auðmagni sem gengur milli kynslóða. 

Lífsleið einstaklinga ræðst ekki af tilviljun. Kraftar félagslegs rýmis verka á einstakling 

og núningur af mótafli einstaklings í formi tilhneiginga gera vissar lífsleiðir líklegri en 

aðrar. Til dæmis eru námsmöguleikar skilyrtir af kröftum menntakerfis og 

menningarauði barns. Viðmið sem gefa vissri málnotkun meira vægi og tilhneiging 

                                                 
17 Pierre Bourdieu, „Forms of Capital“ í Handbook of Theory and Reasearch for the Sociology of Educat-

ion, ritstj. John Richardson, þýð. Richard Nice (Westport, CT: Greenwood, 1985), 241–252. 
18 Bourdieu, „Distinction,“ 142. 
19 Ibid., 114–115, 291. 
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barns til að nota svipaða málnotkun gerir barnið líklegra til velgengni í námi. Það þýðir 

þó ekki að öllum séu bundin örlög sem munu nauðsynlega rætast.20 

Veruháttur er ekki aðeins bundinn einstakling. Hópar, í víðum skilningi, hafa 

líka veruhætti. Veruháttur hópa samanstendur af veruháttum einstaklinga þess. Veru-

háttur einstaklings getur haft áhrif á hópinn og hópurinn hefur áhrif á veruhátt 

einstaklings. Veruháttur hópsins er það sem er sameiginlegt veruháttum einstaklinga 

þess. Félagslegt rými hópsins kallar Bourdieu svið (e. field). Hópar geta t.d. verið trúar-

legir, íþróttafélög, listfélög, stjórnmálaflokkur og menntastofnun. Sviðið einkennist af 

vissri rökfræði sem grundvallar og skipuleggur sviðið. Svið er hægt að líkja við leik-

vang, reglur íþróttarinnar samsvara rökfræðinni, einstaklingar samsvara leikmönnum 

og tilhneigingar þeirra fylgja því hvaða stöðu þeir spila. Bourdieu segir sviðið búa yfir 

formgerð og formgerandi formgerð. Formgerð eru til dæmis íþróttatreyjur eða fótbolti 

og formgerandi formgerð er geta einstaklinga innan sviðs til þess að réttilega flokka 

formgerðir. Þekking einstaklinga á rökfræði sviðsins og geta til að nota hana til að 

flokka leikmenn í mismunandi lið eftir klæðnaði.21 

Sviði fylgir viss lífsstíll sem stjórnast af smekk. Smekkur svipar til formgerandi 

formgerðar. Getan til að flokka og gefa hlutum, hegðun og skoðunum vægi eða bera 

saman við annað. Flokkunin fylgir veruhætti einstaklings og þeim hópum sem ein-

staklingur á aðild að. Lífsstíll einstaklinga endurspeglar smekk og smekkur mótast af 

veruhætti bæði hóps og einstaklings. Smekkur og lífsstíll einkennast af neysluvenjum 

fólks og eru að því leiti frábrugðin tilhneigingum. Neysla einstaklinga gerir þá því 

flokkanlega sem líkama í félagslegu rými út frá því hvaða smekkur birtist á líkama. 

Augnaráði fylgir félagslegt vald sem skilgreinir ókunnuga einstaklinga í hópa. 

Augnaráð verður því skilyrði félagslegra afla sem móta okkur að því leyti sem við erum 

vör um og leggjum gildi í augnaráð annarra til að skilgreina okkur. Þetta afl gerir 

líkaman að afurð ætlana sem aðrir gera til okkar samkvæmt skilgreiningum þeirra. 

Líkaminn er flokkaður í hóp og þá rökfræði sem ríkir í hópnum. Í því ljósi þykir 

Bourdieu ekki óeðlilegt hve algengt er að fólk finni maka við hæfi. Geta fólks til að 

flokka aðra út frá smekk og þekkja eigin flokkun gerir þeim kleift að sækjast í einstak-

linga með svipaðan veruhátt.22 

                                                 
20 Bourdieu, „Distinction,“ 110. 
21Ibid., 172–173. 
22Ibid., 172–173, 192–193, 207, 243. 
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Fyrirmyndir 

Bourdieu byggir líkan sitt á reynslugögnum. Það er ekki þar með sagt að það lýsi 

félagslegum heimi nákvæmlega. En hugtökin og líkanið sem hann býður upp á gefa 

mikilvæga innsýn. Þegar við hugsum um fyrirmyndir og eftirhermur í samhengi við 

þetta líkan kemur margt í ljós. 

Fyrirmynd gefur tilefni til eftirhermu. Tilefnið virðist ekki jafn frjálslegt og 

markmið hamingjunnar eins og áður var talað um. Tilefnið er skorðað af ýmsum 

félagslegum þáttum sem hafa að gera með stöðu fjölskyldu í samfélagi. Líkami eftir-

hermu, auðmagn fjölskyldu og notagildi í samfélagi hafa ekki bara áhrif á hvað eftir-

herma er fær um heldur líka hvaða fyrirmyndir eru í sjónarhringnum. Í samhengi við 

Sókrates og Díótímu virðist frelsi einstaklings vera nærri algjört en frá sjónarhorni 

Bourdieu er mótun einstaklings nær nauðhyggju. Það mikilvægi sem er boðað í 

tengslum við fyrirmyndir virðist í raun frekar ósanngjarnt í því ljósi. Hvernig er hægt 

að halda fram mikilvægi fyrirmynda þegar eftirhermur hafa ekki mikið val um hvaða 

fyrirmyndir standa þeim til boða? Hvað er hægt að ætlast til af fyrirmyndum sem hafa 

þegar fastmótaðan veruhátt? Hvaða gildi eiga þær að standa fyrir? Hvaða gildi geta þær 

staðið fyrir? Það virðist felast í möguleika þeirra til að vera fyrirmyndir að þær séu hluti 

af þeim hóp sem hafa þær að fyrirmyndum. Það kann vel að vera að það sé ekkert að 

fyrirmynd eða þeim gildum sem eru ríkjandi í hóp sem hún er hluti af. En hvers vegna 

ættum við að ætlast til þess að hún geri eitthvað annað en hún gerir þegar? Er hægt að 

segja að fyrirmyndir séu talsmenn mismunandi hópa innan samfélags? Þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra séu gagnrýni frá öðrum hópum til þess að aðlagast öðrum hóp sem 

telur sig réttlátari? Er hægt að gera bera saman vægi á gildum mismunandi hópa sem 

réttlæta slíka kröfu? 

Líkömnun mismunandi eiginleika, skoðana, gilda, hegðunar, málnotkun og 

hæfni veltur á því sem er fyrir augum einstaklings. Innihaldið er hægt að flokka frekar 

með auðmagni og sjá hver áhrif þess eru. En fyrirmynd er ekki í þessu samhengi alltaf 

niðurstaða vals. Enginn velur fjölskyldu sína og þær fyrirmyndir sem birtast einstakling 

heima fyrir eru ekki endilega hinar gagnlegustu fyrir markmið og ætlanir eftir-

hermunnar. Markmið og ætlanir eru hins vegar mótaðar af félagslegu umhverfi 

einstaklings. Hvort sem það er að einstaklingur gengst við því sem honum er kennt 

heima fyrir eða gengur gegn því. Ef hann gengur gegn einhverjum gildum sem eru sett 

heima fyrir þá felst það í að neita þeim gildum. Forsendan er neitun á gildunum. 
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Möguleikinn til að velja fyrirmynd utan heimilis er vissu leyti takmarkaður af 

heimilinu. Áhrifin takmarkast enn frekar þar sem fyrirmyndin er líklega fjarri eftir-

hermu. Altækar fyrirmyndir með víðtæk áhrif á veruhátt einstaklings er í raun þvingað 

upp á eftirhermu. Hlutverkabundnar fyrirmyndir geta ekki haft jafn mikil áhrif þar sem 

eftirherma hefur ekki sama aðgengi að henni. Innihald auðmagns sem stendur eftir-

hermu til boða er einnig takmarkað af ýmsum þáttum. Bæði er það auðmagnið sem 

fjölskylda býr yfir og notagildi auðmagns í samfélagi. Aðgengi að upplýsingum um mat 

samfélags á auðmagninu stendur eftirhermu ekki endilega til boða. Eftirherma getur 

eytt miklum tíma í eitthvað sem hún hefur engan áhuga á. Samfélagið helst ekki stöðugt 

og verðmæti til dæmis prófgráðu getur breyst. 

En það er kannski hægt að benda betur á áhrif og vald fyrirmyndar, í hverju 

valdið felst og hver áhrifin eru. Hin altæka fyrirmynd samkvæmt Addis krefst mikillar 

nærveru yfir lengri tíma og berskjöldun af hálfu eftirhermunnar. Eins bendir Kristján á 

að það þurfi að vinna fyrir því að öðlast það sem er eftirsóknarvert í fari fyrirmyndar. 

Veruháttur mótast yfir lengri tíma og er áunnin sem líkamnaður menningarauður. En 

eftirherma hermir eftir (eða tekur allavega eftir) því sem gerist á heimilinu hvort sem 

það er gott eða slæmt. Merking þess hvað er gott og slæmt er skilgreint bæði innan 

fjölskyldunnar og í samfélaginu. Það þurfa ekki að vera samsvarandi skilgreiningar. 

Hvort skiptir meira máli? Myndun merkingar á sér stað á ýmsum stöðum, veltur á 

mörgum þáttum og er mismunandi eftir hópum og samhengi. Sumar merkingar kunna 

að hafa meira vægi í vissum aðstæðum. Áhrif fyrirmyndar er á veruhátt og nær því líka 

til tilhneiginga og formgerandi formgerða eftirhermu. Skoðanir og gildi sem skipu-

leggja innri hugsun einstaklings og móta heimssýn og hvernig þau birtast í hegðun og 

tjáningu verða fyrir áhrifum fyrirmyndar. Ástæðan eða tilefnið fyrir því að fyrirmyndin 

hefur áhrif felst í valdi einstaklings. Valdið felst í æðri stöðu sem getur verið vegna 

mismunandi þátta. Það er hins vegar ekki endilega að það sé bundið einstaklingnum 

sjálfum. Foreldri fær vald sitt líkast til vegna þess að það er foreldri. En vald foreldris 

sem fyrirmynd gæti komið til af öðrum ástæðum. Aðdáun annarra á foreldri eins og 

systkini eða vina getur gert foreldri að fyrirmynd. Það er ekki nauðsynlegt að foreldri 

sé fyrirmynd. Í samhengi við Bourdieu virðist ekki við hæfi að segja að foreldri sé 

fyrirmynd bara vegna þess að barn eyðir miklum tíma í kringum foreldri og er ber-

skjaldað. Einstaklingur verður fyrirmynd vegna þess að hann gefur tilefni til eftirhermu. 

En tilefnið felst ekki beint í því sem einstaklingur gerir heldur í áliti eftirhermu. Ein-

staklingur er fyrirmynd vegna þess að einhver lítur upp til og hermir eftir honum. En 
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einstaklingur verður ekki fyrirmynd bara vegna þess að hermt er eftir honum. Valdið 

sem fyrirmynd hefur er því hægt að segja að sé vald sem eftirherma lætur í hendur 

fyrirmyndar. Þar með væri hægt að tala um val á fyrirmynd. Einstaklingar geta valið 

um mismunandi einstaklinga í sjóndeildarhring sínum út frá því hvort þeir sjá tilefni til 

að herma eftir þeim. En eftirherma þarf líka að heimfæra þau tilefni sem gerir ein-

stakling að fyrirmynd í eigin aðstæður. Það er því ekki nóg að herma bara eftir heldur 

þarf líka að geta ímyndað sér hvernig fyrirmynd myndi bregðast við í aðstæðum eftir-

hermu. Eftirherma veitir því fyrirmynd sérstaka athygli til að geta tileinkað sér tilefnið. 

Tilefnið myndi þó alltaf vera valið í einhverjum tengslum við veruhátt eða neitun á 

veruhátt. Tilefnið gæti falist í einhverri tilhneigingu, sviði, veruhætti hóps, lífsstíll, 

smekk eða jafnvel félagslegu augnaráði. Markmið eða ástæða fyrir því að velja eitthvað 

tilefni er hins vegar stórt spurningamerki. Bourdieu myndi líklega tengja markmið eða 

ástæðu við táknrænan auð.23 Viðurkenning og virðing fyrir eigin veruhætti eða lífsstíll 

í félagslegu rými er einstaklingum mikilvæg. 

Með Wittgenstein er hægt að lesa Bourdieu með áherslu á endurtekningu sem 

endurtekur og réttlætir mismunandi merkingar sem hópar skapa. Merkingar athafna og 

orða er háð samhengi og veruhætti hópa. En sumar merkingar geta haft meira vægi en 

aðrar. Merking vissrar orðræðu er veigameiri fyrir menntakerfi. Fyrirmynd getur haft 

meiri áhrif á merkingu í vissum atriðum. Bæði Addis og Bourdieu benda á möguleika 

einstaklinga til að skilgreina t.d. starfsstétt. Skilgreining á hlutverki felst oftast í 

höndum þeirra sem sitja í hlutverkinu. 24  Skilgreiningin felst ekki endilega í 

hæfniskröfum starfs. Dæmi Bourdieu er af læknum, lögfræðingum og arkitektum sem 

skilgreina starfið sitt með öðrum þáttum en prófgráðu sinni.25 Eftirherma getur því haft 

bjagaða merkingu á hlutverki starfs. Fyrirmyndin horfir fram hjá forréttindum sínum 

sem gerði henni kleift að komast í starfið eða gerir forréttindin að skilyrði fyrir starfinu. 

Eftirherma hefur kannski ekki upplýsingar til að gera greinarmun á hvað af skil-

greiningunni er viðeigandi fyrir raunverulega merkingu starfsins. Það verður erfiðara 

að heimfæra upplýsingarnar, ef hún hefur aðgang að þeim, í eigið samhengi. Eftir-

herman þarf því að geta gert sér grein fyrir merkingu skilgreiningar á hlutverkinu út frá 

mörgum þáttum. Hvað hefur breyst í samtímanum, hvað felur hlutverkið í sér, hvaða 

þættir eru mikilvægir fyrir hlutverkið og hvað ekki? Fyrirmynd getur látið virðast 

                                                 
23 Bourdieu, „Distinction,“ 249–250. 
24 Addis, „Role Models,“ 1404. 
25 Bourdieu, „Distinction,“ 161. 
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auðvelt það sem hún gerir, horft framhjá eigin forskotum eða verið óvör um breytingar 

samtímans sem hafa haft áhrif á starfið. Eftirherma getur auðveldlega mistúlkað 

merkingu skilyrðanna í fjarveru gagnrýninnar hugsunar. Eftirherma tekur líka þátt í að 

viðhalda merkingu hlutverks með því að veita fyrirmynd vald til skilgreiningar. Merk-

ingin mótast og viðhelst því með ástundun á forsendum fyrirmyndar. 
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3. Kafli 

Gjörningur  

Judith Butler er bandarískur heimspekingur og kynjafræðingur. Hugsun hennar hefur 

haft áhrif á feminísk fræði, stjórnmálaheimspeki, og siðfræði. Bók hennar Gender 

Trouble er mögulega eitt af höfuðritum í kynjafræði og feminískum fræðum. 26 

Gjörningur (e. performativity) er eitt af lykilhugtökum í heimspeki Judith Butler sem 

hún þróar frá málspeki Austin. Butler skoðar þann kraft sem gjörningur ber með sér í 

bókinni Excitable Speech í samanburði við skrif annarra höfunda. Í mjög einfölduðu 

máli leitar Austin að útskýringu á krafti og áhrifum talmáls (e. speech act). Austin gerir 

greinarmun á setningum með sanngildi og mál gjörningi sem heppnast eða mis-

heppnast. Fullyrðingin „það snjóar“ er sönn eða ósönn. Mál gjörningur getur hins vegar 

verið dómur í réttarhöldum sem heppnast í krafti venju. Áhrif dóms eru í sjálfum upp-

lestrinum. Gjörningar geta líka haft áhrif eftir á eins og loforð.27 Í kjölfar loforðs fylgja 

áhrif sem ákvarða hvort loforð heppnist. Gjörningur hefur kraft sem veldur áhrifum, 

loforð þarf traust. Einnig er hægt að lofa upp í ermina svo samhengið skiptir líka máli. 

Butler gagnrýnir Derrida og Bourdieu um kraft gjörnings. Fyrir Bourdieu ræðst 

krafturinn félagslegu afli eða táknrænum auð eins og trausti. Félagsleg skilyrði eða 

venjur gjörnings koma í ljós þegar gjörningur misheppnast. Einstaklingur geta þó staðið 

við loforð án þess að vera treyst. Derrida telur gjörning skilyrtan af möguleika endur-

tekningar (e. iterability) í mismunandi samhengjum. Kraftur gjörnings felst ekki í venju 

heldur í sjálfum sér. En það útilokar félagslega greiningu á gjörning að mati Butler. 

Butler telur skilgreiningarnar vísa saman að betri skilgreiningu. Morrison og Felman 

segja kraftinn vera í gjörningnum sem líkamleg athöfn. Ólíkt skrifuðu máli þá skynjar 

áheyrandi bæði talað mál og líkama sem verkfæri tjáningar.28 

Fyrir Butler felst gjörningur í sífellt endurtekinni orðræðu ráðandi valds. Valdið 

skapar og viðheldur merkingum sem er fullyrt að séu fyrirfram til staðar. Líkamar eru 

náttúruvæddir undir merkjum eðlis og sagðir orsök persónueinkenna en orsökin eru í 

raun gjörningurinn. Tilkoma persónueinkenna eru áhrif gjörnings og skilgreind af 

                                                 
26 Judith Butler, „Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,“ (NY & London: Routledge, 

1999) 
27 Austin nefnir þessa tvö mál gjörninga illocutionary og perlocutionary speech acts 
28 Judith Butler, „Excitable Speech: A Politics of The Performative,“ (NY & London: Routledge, 1997), 

2–3, 16–17, 147–152. 
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valdi.29 Fyrir Butler er gjörningur kenning um gerendahæfni og nauðsynlega bundin 

því valdi sem skilyrðir möguleika fyrir gerendahæfni. Valdið náttúruvæðir þekkingu 

um líkama til forvarnar sem er um leið ofbeldisfull umbreyting á veruleikanum. Skiljan-

legar, lögmætar og „raunverulegar“ tjáningar líkama eru takmarkaðar af viðmiðum og 

venjum.30 Það sem telst til skiljanlegs persónueinkennis er framleitt og takmarkað með 

valdi undir yfirskyni eðlis, náttúru og verufræði.31 

Gender Trouble 

Gender Trouble eftir Butler fjallar um pólitík persónueinkenna (e. identity politics). Þar 

færir hún rök fyrir að kyn, kyngervi og kynhneigð (eða löngun) séu félagsgerð (e. social 

construct). Munurinn á kyni og kyngervi er að kyn er líffræðilegt en kyngervi félags-

lega mótuð menningarleg tjáning á kyni. Fyrirfram skilgreindum persónueinkennum er 

þvingað á líkama alls staðar í samfélagi og ristir svo djúpt að þau verða sjálfsögð og 

náttúruleg. Lög og venjur skapa með valdi þegna í eigin mynd fremur en vera fulltrúar 

sjálfstæðra einstaklinga.32  Butler nálgast efnið frá ýmsum áttum (þ.á.m. sálfræðig-

reiningu, feminísk fræði og hugsmíðahyggju)33 og notast við ættfræðagreiningu í anda 

franska heimspekingsins Michels Foucault. Verkefni hennar er tilraun til að sýna að 

undirstöður kvía persónueinkenna eru tilkomin (e. emergence) áhrif vegna myndunar 

valds. Frekar en að leitast eftir sannleik um eðli konu eða uppruna, beinir hún sjónum 

að pólitískum hagsmunum í húfi. 

Hvað er að veði þegar kvíar persónueinkenna eru sagðar eiga uppruna og orsök 

í náttúru frekar en stofnunum, venjum og orðræðu? Reðurrökmiðjuhugsun (e. 

phallogocentrism) og skylduð gagnkynhneigð eru að mati Butler frumforsendur í 

skipulagi samfélags.34 Þessar forsendur eru ráðandi afl hugsunar og heimssýnar fólks. 

Við gefum okkur t.d. að barn sé gagnkynhneigt og skiljum gagnkynhneigð á einhvern 

ákveðinn hátt. Við komum fram við barnið samkvæmt þessum forsendum og tökum 

þar með þátt í að skapa barnið í þessari mynd. Þar með er valdi viðhaldið með mótun 

einstaklinga samkvæmt viðurkenndum viðmiðum persónueinkenna og líkamar gerðir 

skiljanlegir. Butler gagnrýnir eðlishyggju rök til réttlætingar persónueinkenna ásamt 

                                                 
29 Butler, „Preface 1999“ í Gender Trouble, xiv–xv. 
30 Ibid., xxiii–xxiv. 
31 Butler, „Gender Trouble,“ 38–39. 
32 Ibid., 5, 9–11, 15, 23, 33, 35. 
33 Butler, „Preface 1999“ í Gender Trouble, xvi. 
34 Butler, „Preface 1990“ í Gender Trouble, xxix. 
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jaðarsetningu og útilokun vissra persónueinkenna sem fylgir. Þröng takmörk skil-

greininga gera viss persónueinkenni óskiljanleg, fölsk eða óraunveruleg. Butler segir 

að ef jákvæðan boðskap sé að finna í Gender Trouble þá er það framlenging á lög-

mætingu líkama sem nær um jaðarsetta líkama.35 

Réttlætingar í formi upprunasagna (t.d. Adam og Eva), fyrra ástands (t.d. er 

náttúrulegt ástand mannsins ofbeldi og ótti skv. Hobbes) eða verufræði (eðli, kven-

mennska/karlmennska) halda ekki vatni. Kvíar (e. category) persónueinkenna, eins og 

kyns, kyngervis, kynþátta og kynhneigðar, og skilgreiningar þeirra hafa verið breyti-

legar gegnum söguna.36 Skilgreiningarnar sem birtast okkur eru háleitar ímyndir (e. 

ideal) byggðar á blekkingum (e. phantasm) sem er ómögulegt að uppfylla.37 Fortíðin er 

skoðuð í gegnum gleraugu samtímans með ætlun til lögmætingar á núverandi ástandi.38 

Í tilvísun gefur Butler hliðstæðu valdasviðs og karllægs valds samtímans við smásögu 

Kafka, In the Penal Colony. Tilraunum til að lýsa pyntingartæki sem mikilvægum hluta 

af hefð bregst sífellt í upprifjun sagnfræði tækissins. Ómögulegt er að rekja uppruna 

tækissins og þær heimildir sem gætu hjálpað eru óskiljanlegar. Hlutum tækissins er ekki 

hægt að raða í almennilega heild og það er ekki hægt að ímynda sér hvernig það leit út 

á sínum tíma. Butler svipar þessari líkingu við vald í skilningi Foucault. Valdið er orðið 

svo víðdreift að það myndar ekki lengur kerfisbundna heild.39 

Skiljanleg persónueinkenni 

Butler telur persónueinkenni ekki í sjálfum sér slæm. Grundvöllur gerendahæfni ein-

staklinga felst í að vera skiljanleg öðrum. Til að við séum skiljanleg hvor öðru þurfa 

kvíar persónueinkenna að vera stöðugar. Því eru viðurkenndar skilgreiningar boðaðar 

með gjörningi í venjum og lögum. Náttúruvæðing persónueinkenna gerir þau stöðug og 

mynda grundvöll vef skiljanlegra persónueinkenna (e. matrix of intelligability/hetero-

sexual matrix). Þessi vefur felur í sér tengsl kyns, kyngervis og kynhneigðar sem eru 

skilgreind í andstöðum og valdastiga samkvæmt skyldaðri gagnkynhneigð.40 Þannig að 

karl er skilgreindur í andstæðu við konu og hefur samsvarandi kyngervi og kynhneigð. 

Tjáningar utan þess sem er viðurkennt er umorðað og ritskoðað. Óljósar athafnir sem 

eru í ósamræmi við viðmið eru þýdd innan ramma ráðandi skilnings, þ.e. skyldaðrar 

                                                 
35 Butler, „Preface 1999“ í Gender Trouble, xxiii. 
36 Butler, „Gender Trouble,“ 5–6, 9–12. 
37 Ibid., 70. 
38 Ibid., 46. 
39 Ibid., 202. 
40 Ibid., 194. 
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gagnkynhneigðar og reðurrökmiðjuhugsun. Forsendum skilgreindum af jaðarsettum 

hóp er ekki samþykkt. Skiljanleg persónueinkenni haldast þar með innan marka ráðandi 

afla. Krafist er af öllum að gangast við náttúruvæddum persónueinkennum. Ef ekki er 

sloppið undan valdi orðræðu sem framleiðir og hefur eftirlit með því hvað telst skiljan-

legt, hvaða usli eða umbreyting er möguleg innan marka hugsmíðaðra persónu-

einkenna?41 

Gjörningur framleiðir kyngervi og setur mörk fyrir hvernig það er skiljanlegt. 

Butler segir geranda mögulega ekki á bakvið athafnir persónueinkenna sem eru af 

völdum gjörnings þar sem efnistök persónueinkenna færast milli kynslóða gegnum 

orðræðu. Skilningur sem er skapaður utan frá er varpað á líkama sem líkaminn inn-

hverfir. Gerandi hefur því ekki tilvist fyrir innhverfingu kyngervis þar sem þessar 

athafnir eru grundvöllur persónu og þar með gerendahæfni. Athafnir eru því ekki sjálf-

stæð tjáning geranda heldur endurtekning gjörnings. Þessi endurtekning er grundvöllur 

fyrir því að hafa skiljanlegt persónueinkenni.42 En Butler spyr hver sé grunnur þess að 

ætla persónueinkenni séu stöðug, samsvari hvort öðru og séu samheldin til lengri tíma? 

Gerendahæfni helst í hendur við skiljanleg persónueinkenni frekar en tilvist fyrir félags-

lega mótun. Í stað þess að velta vöngum fyrir sér hvernig manneskjan er burt séð frá 

félagslegri mótun ættu spurningarnar að beinast frekar að þeim athöfnum sem viðhalda 

persónueinkennum eins og kyngervi stöðugum. Hvar liggur línan á milli lýsingar á 

reynslu og boðaðri ímynd persónueinkennis?43 

Merking kyngervis sem gjörning ræðst af hendingu hugsmíðar.44 Fremur en að 

vera stöðugt persónueinkenni eða grundvöllur gerendahæfni ætti kyngervi að vera 

skilið sem félagslega tímabundið. Kyngervi er framleitt með endurtekinni stílgerninguu 

á líkama og ætti ekki að hafa vægi sem módel persónueinkennis og þar með grundvöllur 

gerendahæfni. Kyngervi er fljótandi og breytilegt og því ekki hægt að hafa sem undir-

stöðu gerendahæfni eða grundvöll pólitískrar þátttöku.45  

 

 

                                                 
41 Butler, „Gender Trouble,“ 42. 
42 Ibid., 33. 
43 Ibid., 22–23. 
44 Ibid., 177. 
45 Ibid., 179–180. 
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Fyrirmyndir 

Eitt af því sem skilgreinir fyrirmynd er vald. Foreldri hefur vald yfir barni en vald 

foreldris og fyrirmyndar er ekki það sama. Sem foreldri getur það bannað, agað og sett 

reglur á heimili svo kannski má líkja foreldravaldi við vald gjörnings. Vald fyrirmyndar 

tengist þeim ástæðum sem gerir einstakling að fyrirmynd sem er gjörningur þá að því 

leyti sem ástæðurnar samsvara ríkjandi viðmiðum. Ef eftirherma hefur gjörning að 

fyrirmynd þá felst lærdómurinn eða vinnan í að gjörningurinn heppnist. Hvað þarf eftir-

herman að tileinka sér svo að gjörningurinn hafi kraft og þar með áhrif? Þarf eftirherma 

að gera sér grein fyrir innri gerð tákn gjörnings eða hafa táknrænan auð til að 

gjörningurinn heppnist? Heppnast gjörningurinn þegar eftirherma stendur sem líkami 

fyrir framan einhvern og nær fram ætluðum áhrifum með orðum sínum? Samhengi, 

félagsleg staða, líkamnaðir eiginleikar og skilningur á því sem er verið að eru þættir 

sem eftirherma þarf að ná tökum á til þess að heppnast. 

Það er mögulega hægt að gera greinarmun á siðferðilegri fyrirmynd og fyrir-

mynd um kunnáttu í samhengi við Butler og Bourdieu. Þó hegðun og framkoma sé hluti 

af umfjöllun Bourdieu þá er það í samhengi við kunnáttu sem nýtist einstakling í sam-

félaginu til þess að vinna sér inn auðmagni. Einstaklingar bregðast við þeim skilyrðum 

sem eiga við þá og mótast af þeim. Hins vegar beinist umfjöllun um Butler meira að 

því hvernig samfélagið mótar einstaklinga eða líkama beint. Ríkjandi orðræða sem setur 

einstaklinga í vissar kvíar og ætlast til vissrar hegðunar og eiginleika sem eru tengdir 

þessum kvíum eru viss siðferðislegur boðskapur sem er beint að þegnum samfélags. Til 

þess að eftirherma heppnist til við að tileinka sér rétt persónueinkenni þarf að hún rétta 

fyrirmynd. Í raun er nauðsynlegt að hún hafi rétta fyrirmynd ef eftirherman á að verða 

skiljanleg. Gerendahæfni getur því haldist í hendur við hver fyrirmyndin er. 

Ólíkt háleitum ímyndum sem ómögulegt er að uppfylla þá eru fyrirmyndir 

heima fyrir raunverulegar. Eftirherma sem hefur altæka fyrirmynd er mögulega vísari 

til að verða fyrir jákvæðari áhrifum og hafa takmarkaðri áhuga á öðrum fyrirmyndum. 

Hlutverkabundnar fyrirmyndir sem virðast fullkomnar úr fjarlægð ýta undir óraunhæfar 

ímyndir. Fjarlægar persónur sem eru aðeins í sviðsljósinu upp á sitt besta og virðast 

fullkomnar eða hafa náð þessari ímynd. En takmarkað aðgengi að fyrirmyndinni felur 

allt það sem gerði þessi augnablik möguleg. 
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Lokaorð 

Maðurinn er félagsvera. Við viljum geta átt samskipti við hvort annað en líka fá að vera 

við sjálf. En þetta sjálf er ekki endilega til staðar við fæðingu. Umhverfi okkar verkar 

á okkur með örvun, ögun, skömmum og verðlaunum sem við bregðumst við og 

mótumst af. Þar með verðum við öðrum skiljanleg og fær um að gera okkur skiljanleg. 

Seinna meir kann að koma í ljós að við hefðum viljað vera einhver önnur manneskja, 

að við samþykkjum ekki þær forsendur sem er þarfnast til að við séum skiljanleg. Við 

virðumst vera bæði sí breytileg og stöðug í fari okkar. Við getum tekist á við okkur sjálf 

og breyst en það er þá alltaf á forsendum þess hver við erum þegar leitast er við að 

breytast. Við erum bæði takmörkuð að líkama og félagslegri mótun og umhverfi hvað 

varðar mögulegar forsendur til að vera og verða einhvern veginn. Það er erfitt að ætlast 

að aðrir þekki okkur án getu til tjáningar en við ættum að geta ætlast þess að fá að finna 

okkur sjálf án þess að verða útskúfuð fyrir vikið. En sú hætta er til staðar ef boðaðar 

eru óraunhæfar eða ósanngjarnar kröfur um skilyrði til lögmætrar þátttöku í samfélagi 

eru til staðar. Wittgenstein bendir á að orð og athafnir eru merkingalausar í höndum 

aðeins einnar manneskju. Hann segir einnig að ef ljón gæti talað þá myndum við ekki 

skilja það.46 Án sameiginlegrar reynslu og orða sem eru almennt samþykkt til að tjá þá 

reynslu erum við óskiljanleg hvort öðru. Því er tjáningu okkur viss takmörk sett af því 

sem er samþykkt og sameiginlega viðurkennt.  

Fyrirmyndir hafa mögulega sérstakt vald hvað varðar það sem er skiljanlegt og 

hvernig tjáning er samþykkt. Eftirherma lærir hvað er skiljanlegt af fyrirmyndum og 

hefur minni möguleika til áhrifa sökum lægri stöðu. Eftirherma hefur tækifæri til að 

öðlast visst forskot með hjálp fyrirmyndar einstaklings. Tími, reynsla og hugsun 

annarra getur beint augum okkar fyrr í réttar áttir. En það er misjafn tími sem við fáum 

og upplýsingar ekki allar jafn skýrar til að gera okkur betur kleift að notast við þetta 

forskot. 

Fyrirmyndir eru því mikilvægar að því leyti sem þær kenna okkur að vera 

skiljanleg í samfélagi. Eftirherma tileinkar sér gildi og orðræðu sem hjálpar henni að 

verða hluti af samfélaginu eða þeim hóp sem hún er hluti af. Hins vegar er spurning 

hvort að fyrirmynd eigi betur við sem lýsingarorð heldur en nafnorð. Hlutverk, störf, 

eiginleikar og persónueinkenni fá skilgreiningu sína frá einstaklingum sem standa sig 

vel að mati annarra og verða fyrirmyndir að lýsingu á þessum hlutum. Fyrirmynd lýsir 

                                                 
46 Wittgenstein, „Philosophical Investigation,“ 223. 
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þá vissum ljósvita sem leiðbeinir öðrum leiðina um skiljanleg mörk í samfélagi, hóp 

eða fjölskyldu. Vald fyrirmyndar einstaklings má segja að liggi í áherslum á tilefni 

eftirhermu og þessar áherslur móta áhrifin sem eru höfð á eftirhermu. Hvað við teljum 

felast í einhverju starfi, hvernig hið góða er tjáð eða hvað felist í karlmennsku ræðst af 

þeim sem er fyrirmynd okkar í þessum hlutum. Það er að segja ef fyrirmynd er lýsingar-

orð sem lýsir þeim einstaklingum sem við veljum að herma eftir. Hægt er að spyrja 

hvort að foreldri sem ekki er fyrirmynd eða einstaklingur í einhverju starfi sem er ekki 

fyrirmynd hafi áhrif á hvernig við sjáum þessi hlutverk. En það er hægt að svara fyrir 

að ef einstaklingur hefur áhrif á hvernig við skiljum eitthvað hlutverk þá er ein-

staklingurinn óumflýjanlega fyrirmynd, hvort sem það felst í því að gangast við eða 

gegn þeim hætti sem hlutverk skilgreinist af einstaklingnum þá skilgreinist það samt af 

þeim áherslum sem einstaklingurinn leggur. 

Metnaðarfulla rannsóknarspurningin (af hvaða tilefni hefur einstaklingur fyrir-

mynd, hvaða áhrifum verður eftirherma fyrir og hvaða vald er fyrirmynd ljáð?) stendur 

kannski ósvöruð. En mögulega eru einhverjar eyður sem þessi ritgerð fyllir inn í. Ein-

staklingar velja sér fyrirmynd af mismunandi tilefnum sem tengjast mismunandi bak-

grunni og auðmagni. Fyrirmyndir hafa vald sitt vegna hæfni eða einhvers góðs sem þær 

vekja hjá eftirhermu. Fyrirmyndir eru frekar valdar en valið sem er í boði er mis-

munandi eftir sjóndeildarhring einstaklinga. Þau áhrif sem eftirherma verður fyrir eru 

ólík og af mismunandi tagi en felast líkast til í einhverri tilraun einstaklings til að verða 

betri útgáfa af sjálfum sér. Hin stóra siðferðilega og félagslega spurning er hvort þessi 

betri útgáfa sé samþykkt í samfélagi eða fjölskyldu. 
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