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Formáli 

Þjóðarspegillinn, ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum, er nú haldin í ellefta sinn í 
Háskóla Íslands. Allt frá upphafi ráðstefnunnar árið 1994 hefur markmið hennar verið 
að gefa fræðafólki kost á að kynna rannsóknir sínar og hugsmíðar og skapa vettvang 
fyrir fræðilega umræðu en ekki síst að efna til samræðna við almenning. Útgáfa ráð-
stefnurits hefur frá upphafi verið á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en 
síðustu tvö ár hefur stofnunin haldið alfarið utan um undirbúning og framkvæmd 
ráðstefnunar. Þær breytingar hafa orðið á yfirstjórn Félagsvísindastofnunar frá fyrra ári 
að Magnús Árni Magnússon, forstöðumaður hennar, hvarf til annarra starfa en við tók 
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og er hún boðin velkomin til starfa. 

Í ár eru gerðar tvær veigamiklar breytingar á útgáfu ráðstefnurits Þjóðarspegilsins. Í 
fyrsta lagi var boðið upp á ritrýningu greina og er óhætt að segja að það hafi mælst vel 
fyrir. Alls fóru 91 grein í gegnum ritrýningarferli á um það bil sex vikna tímabili, þar af 
voru 35 sem tengdust Félags- og mannvísindadeild. Í heild var höfnunarhlutfall 14%. 
Ritrýning hefði ekki verið gerleg nema fyrir mikla og ósérhlífna vinnu rýna en það 
komu til að mynda fleiri en 60 einstaklingar að rýningu greina úr Félags- og mann-
vísindadeild. Fyrir hönd Félagsvísindastofnunar færum við þeim okkar bestu þakkir.   

Í öðru lagi er nú gerð sú breyting að ráðstefnuritið er gefið út á rafrænu formi og í 
opnum aðgangi. Það er gert í samvinnu við Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 
sem birtir greinar höfunda og ráðstefnurit í heild sinni í rafrænu gagnasafni sínu 
Skemmunni (www.skemman.is). Þetta hefur þrjá megin kosti í för með sér. Í fyrsta lagi 
batnar aðgengi almennings að efni ráðstefnuritsins stórlega en undanfarin ár hefur það 
verið það rit sem er hvað mest tekið að láni á Háskólabókasafninu enda mikið notað 
við kennslu á mismunandi skólastigum. Í annan stað er vettvangur útgáfu í opnum 
aðgengi efldur en það er vaxandi krafa opinberra sjóða að niðurstöður rannsókna sem 
styrktar eru með almannafé séu að einhverju leyti gefnar út í opnum aðgangi. Það er 
því nauðsynlegt að að Háskóli Íslands styrki og nýti tækifæri sem til þess eru. Í þriðja 
lagi sparar rafræn útgáfa umtalsvert fé enda hefur ráðstefnurit Þjóðarspegilsins vaxið 
mjög að umfangi á síðustu árum með tilsvarandi hækkun prentkostnaðar. 

Vegna ofangreindra breytinga er ráðstefnuritið í ár gefið út í 12 bindum. Greinum 
sem tengjast hverri deild Félagsvísindasviðs er safnað saman í ritrýnda útgáfu annars 
vegar og ritstýrða útgáfu hins vegar. Auk þess að hver bók er aðgengileg á netinu í 
heild sinni eru allar greinar vistaðar undir nafni höfunda sem gerir það að verkum að 
höfundar eru sjálfkrafa leitarbærir í Skemmunni. 

Í ráðstefnuritum Félags- og mannvísindadeildar eru alls 75 greinar, 32 í ritrýndum 
hluta og 43 í ritstýrðum. Almenn ritstjórnarstefna hefur haldið sér frá síðasta ári og 
voru greinar valdar inn á grundvelli ágripa. Nokkrum tillögum að greinum var hafnað 
vegna ófullnægjandi ágrips eða þess að rannsókn væri ekki á því stigi að hún ætti erindi 
inn á ráðstefnuna að svo stöddu. Reglu um að leiðbeinendur væru meðhöfundar að 
greinum sem kynntu niðurstöður meistararitgerða var haldið til streitu og eins reglu 
um að hver höfundur gæti aðeins verið höfundur að tveimur greinum, þar af aðal-
höfundur að einni. Ljóst er að vegna mikillar fjölgunar framhaldsnema skapa þessar 
reglur þann vanda að leiðbeinendur geta þurft að velja á milli nemenda sinna. Það 
skýtur skökku við þar sem á sama tíma er hvatt til þess, t.d. af hálfu rannsóknasjóða, 
að leiðbeinendur birti með nemum sínum. Þó er ljóst að það væri óeðlilegt ef 
akademískir starfsmenn háskóla gætu uppfyllt árlega rannsóknarskyldu sína sem metin 
er til stiga með þátttöku á einni ráðstefnu. Hugsanleg lausn á þessu væri að hver og 
einn þátttakandi gæti aðeins fengið tvö framlög á ráðstefnunni metin til stiga í vinnu-



 

 

mati, en það væri ekki þak á fjölda framlaga hvers höfundar. Nánar verður hugað að 
þessu fyrir næsta Þjóðarspegil.  

Við þökkum höfundum og þeim sem unnið hafa að útgáfu bókarinnar með einum 
eða öðrum hætti fyrir gott samstarf og vel unnin störf. Sérstaklega viljum við þakka 
Völu Jónsdóttur, Sóleyju Lúðvíksdóttur og Sigríði Kristínu Hrafnkelsdóttur sem báru 
hitann og þungann af umbroti greina og umsýslu vegna útgáfu ráðstefnuritsins. 
Jafnframt færum við Hólmfríði Ósk Arnalds, Lindu Guðmundsdóttur, Guðrúnu 
Jónsdóttur, Olgu Árnadóttur, Ástu Björk Birgisdóttur, Hörpu Lind Jónsdóttur, Huldu 
Sævarsdóttur, Hlín Kristbergsdóttur, Önnu Maríu Valdimarsdóttur og Katrínu Áka-
dóttur kærar þakkir fyrir vinnu þeirra.  

 
Reykjavík, í október 2010 
Gunnar Þór Jóhannesson 
Helga Björnsdóttir 
Helga Ólafs 
Hulda Proppé 
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Af betri konum og bóndadætrum  

Um stéttbundna misnotkun kvenna í fornaldarsögum og 
öðrum afþreyingarbókmenntum miðalda 

Aðalheiður Guðmundsdóttir 

Af íslenskum miðaldabókmenntum að dæma mætti stundum ætla að menn hafi talið 
það til almennra mannasiða þegar gest bar að garði, að gestgjafinn – húsbóndinn á 
heimilinu – byði hinum gestkomandi ekki einungis upp á gistingu í húsum sínum, 
heldur beinlínis upp á rekkju dóttur sinnar, og dótturina með.  

Í þessari grein er leitast við að varpa ljósi á viðhorf til kvenna innan íslenskra 
miðaldabókmennta með áherslu á þýddar riddarasögur og fornaldarsögur 
Norðurlanda, auk þess sem stuðst er við erlend lærdómsrit. Áhersla er lögð á að skoða 
hvort munur sé á frásögnum sagnategundanna tveggja, sem endurspegla annars vegar 
mið- og suður-evrópska sagnahefð og hins vegar norræna. Einkum er litið á stéttar-
vitund í sögunum og hvort stétt kvennanna hafi með einhverju móti áhrif á hlutverk 
þeirra, kynbundna stöðu og þá framkomu sem þeim er sýnd. Dregnar eru fram 
andstæður milli riddara- og fornaldarsagna, þar sem konur eru annars vegnar settar á 
stall gyðja og hins vegar beittar grófu kynjamisrétti, og jafnvel ofbeldi. Spurt er að hve 
miklu leyti þessi munur kunni að endurspegla norrænt samfélag gagnvart mið-
evrópsku, þ.e. hvort hann sé einkennandi fyrir mun á almennu viðhorfi til kvenna á 
þessum tveimur menningarsvæðum, eða hvort bókmenntatextarnir segi ef til vill ekki 
alla söguna, og séu þar af leiðandi ekki marktækir sem samfélagsspegill. 

Ástin við hirðina 

Hugmyndir vestrænna manna um ást og hjónaband hafa tekið miklum breytingum í 
aldanna rás. Sé litið á elstu heimildirnar, má álykta ýmislegt um fyrirkomulag 
hjónabanda af margs konar ævafornum ritum, en á hinn bóginn förum við ekki að fá 
skýrar hugmyndir um ástina fyrr en með riti Rómverjans Óvíðs (Ovidiusar, 43 f. Kr–
17/18) sem skrifaði rit sitt Ars amatoria (Listin að elska) um og eftir Kristsburð.1

                                                           

1  Fyrir tíma Óvís hafði Platon (um 427 f.Kr.–347 f.Kr.) sett fram heimspekilegar hugleiðingar um 
ástina í ritum sínum Samdrykkjunni og Fædrosi, þar sem hann segir m.a. frá hugmyndum Sókratesar um 
Eros og ástina, sem hann telur að beinist ávallt að hinu góða og fagra í lífinu. Hugleiðingarnar eru 
mun upphafnari en hjá Óvíð, sem ræðir ástina með opinskáum og jarðbundnum hætti.  

 Þessi 
bók var fyrst og fremst ætluð fólki af efri stéttum samfélagsins eða jafnvel sérstaklega 
því fólki sem stundaði samkvæmislífið, og tóku menn þessum fræðum hans fegins 
hendi. Í kjölfarið skrifaði Óvíð svo aðra fræga bók, Remedia amoris (Lækning ástar-
innar), sem segja má að sé eins konar rökrétt framhald af fyrri bókinni og fjallar um 
það hvernig maður á að venja sig af ástinni, eða brjóta sig úr viðjum hennar og binda 
enda á ástarsambönd. Allt eru þetta mjög jarðbundnar hugleiðingar, og má jafnvel 
segja að Óvíð setji samansemmerki á milli ástar og nautnar, þar sem hann fjallar 
einungis um ást utan hjónabands, enda heldur hann því fram að hjón geti ekki elskað 
hvort annað (Ovidius, 1953). Við eigum kannski erfitt með að skilja þessi viðhorf nú 
til dags, enda liggja í raun allt aðrar forsendur að baki þeim heldur en nú, þar sem 
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hjónabandið var fyrst og fremst hagsmunalegs eðlis. Óvíð brýnir það hins vegar vel 
fyrir fólki að halda ástarsamböndum sínum leyndum fyrir maka sínum – og að slíkt sé 
mjög mikilvægt.  

Í ritum Óvíðs er í fyrsta sinn, svo okkur sé kunnugt, rætt með opinskáum hætti um 
tilhugalífið, ástina, hjónabönd og framhjáhöld, svo eitthvað sé nefnt, og oftar en ekki 
hefur höfundur svör á reiðum höndum um flest það er varðar samskipti kynjanna. Það 
er ekki gott að segja hversu langlífar hugmyndir hans voru þær aldir sem á eftir fylgdu, 
en hitt er víst að rit hans og þar með kenningar komust aftur í tísku í Frakklandi á 12. 
öld, eða rúmum 1100 árum síðar, og héldust vinsældir hans þá að minnsta kosti út 13. 
öldina. Þessi endurkoma hélst í hendur við síaukinn áhuga Frakka á ástinni, sem segja 
má að eigi sér upphaf í kvæðum svonefndra trúbadora, eða farandsöngvara, sem 
flökkuðu á milli hirða og fluttu söngva um ástina. Með þessum hætti náðu hugmynd-
irnar inn í hirðirnar, til aðalsins, og höfðu mikil áhrif á alla list- og menningarsköpun 
12. og 13. aldar; bókmenntirnar voru t.d. mjög markaðar af þessum straumum, enda 
sóttu rithöfundar í auknum mæli í hin fornu rit Óvíðs, sem segja má að hafi þar með 
haft veruleg áhrif á hugmyndir manna um ástina. Það merkilega var þó að á 12. öld 
þróaðist alveg sérstök „tegund“ ástar, ef svo má segja, sem hefur verið nefnd hirðleg ást 
eða ástin við hirðina, enda varð hún til og var fyrst og fremst stunduð innan hirðanna. 
Þessi svonefnda hirðlega ást var umfram allt mjög upphafin, og að mestu leyti snérist 
hún um leynilega aðdáun og einkum ást ungra og einhleypra riddara á eiginkonu tigins 
höfðingja. Ástin var því í rauninni bæði einhliða og ófullnægð og olli því hamingju og 
hugarangri í senn (Duby, 1994; Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2006).  

Líkt og Óvíð héldu boðberar hirðlegu ástarinnar því fram að ást þrifist ekki á milli 
hjóna, heldur kviknaði hún ávallt utan hjónabands eða framhjá því. En þótt þróun 
hugmynda hafi þannig greinilega legið frá því jarðbundna og til þess háleita – og 
forsendurnar að því leyti tekið breytingum – leituðust menn enn, líkt og Óvíð, við að 
skilgreina ástina með því að setja henni fast mótaðar skorður, byggja utan um hana 
hugmyndakerfi og koma á ákveðnum hegðunarreglum, líkt og menn teldu nauðsynlegt 
að undirbúa sig fyrir komu hennar með þekkingu á því hvernig bregðast ætti við 
hinum og þessum einkennum. Einn þessara kenningasmiða var Andreas Capellanus 
sem starfaði við hirðina í Troyes í Frakklandi og skrifaði hið merka rit De amore libri tres 
(Þrjár bækur um ástina) á síðari hluta 12. aldar. Í raun er þetta eins konar ritgerð, þar 
sem höfundur fjallar um ástina með fræðilegum hætti, en um leið má segja að hann 
ljúki upp fyrir okkur dulmáli hirðlegu ástarinnar, auk þess sem ritið gefur okkur góða 
innsýn í hirðlíf þessa tíma, þar sem hirðleg ást var bæði kennd og stunduð (Capellanus, 
1990).  

Capellanus sótti mjög í hugmyndir Óvíðs; að sjálfsögðu er hvergi um að ræða beina 
þýðingu úr verkum Óvíðs í riti hans, heldur notar hann hugmyndirnar mjög frjálslega 
og setur þær í samtímalegt samhengi, þ.e. í þá umgjörð sem féll að frönsku mið-
aldasamfélagi. Líkt og Óvíð gaf hann lesendum sínum, þ.e. karlmönnum, gagnleg ráð, 
auk þess að fræða þá um eðli kvenna, enda má þar finna ýmsar áhugaverðar 
hugleiðingar, eins og t.d. þegar hann veltir því fyrir sér hvort hægt sé að rökræða við 
konu til að fá hana til að elska sig? Líkt og Óvíð taldi Capellanus að besta/vænlegasta 
ástkonan væri gift, en slíkt gat svo aftur flækt málin og valdið ómældu hugarangri. 
Vanlíðanin er mjög einkannandi fyrir hugmyndir manna um ástina á þessum tíma, og 
jafnvel talið eðlilegt að menn verði veikir líkamlega. Þessi viðhorf endurspeglast mjög í 
bókmenntum þessa tímabils, þar sem finna má dæmi þess að menn hreinlega gangi af 
vitinu, verði þeir ástfangnir. Ritgerð Capellanusar naut þvílíkra vinsælda á 12. og 13. 
öld að óhætt er að fullyrða að hún hafi á þeim tíma verið lögð til jafns við verk Óvíðs 
og til samans voru þessi tvö grundvallarrit um ástina hefðarfólki innblástur um kurteist 
hirðlíf. Hugmyndirnar höfðu því bæði mikil og víðtæk áhrif, enda setja þær mark sitt 
mjög á riddarabókmenntir miðalda, bókmenntir sem voru Íslendingum vel kunnar allt 
frá 13. öld, og þá bæði í formi þýddra bókmennta og frumsaminna.  
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Í frönskum riddarasögum, sem og reyndar í riddarasögum annarra þjóða Vestur-
Evrópu, er að jafnaði fjallað um ást í meinum og ýmsar hindranir sem verða á vegi 
elskenda. Kvenhetjurnar, sem eru oftar en ekki fangar feðra sinna eða eldri 
eiginmanna, eru fríðar, hjartahreinar og kurteisar, og undantekningarlítið af góðum 
ættum, en umfram allt eru þær eftirsóttar og dýrkaðar af örvæntingafullum aðdáendum 
og/eða biðlum. Ein þeirra riddarasagna sem þýddar voru yfir á norrænu var Flóres saga 
og Blankiflúr sem segir frá ungum elskendum, syni heiðins konungs og dóttur kristinnar 
þjónustukonu. Konungur er að sjálfsögðu ósáttur við samdrátt ungmennanna, þeirra 
Flóres og Blankiflúr, og gerir allt sem í hans valdi stendur til að skilja þau að. Karlhetja 
sögunnar, Flóres, er fagur, viðkvæmur, tilfinninganæmur og mjög dramatískur í öllum 
sínum viðbrögðum; ekki einungis er hann sífellt grátandi, heldur fellur hann ítrekað í 
yfirlið við þær fréttir að unnusta hans hafi verið send að heiman (Riddarasögur, 1951). 
Við lestur sögunnar getur maður ekki annað en velt því fyrir sér hvernig íslenskum 
áheyrendum hér áður fyrr, og þá sérstaklega karlmönnum, hafi liðið undir lestrinum, 
því að samkvæmt Íslendingasögunum voru karlmenn jú af allt annarri tegund, að 
minnsta kosti þeir sem töldust vera sannir karlmenn. Þar að auki var ekki vaninn að 
hafa mörg orð um samskipti þeirra við hitt kynið, t.d. geta tilburðir Grettis 
Ásmundarsonar, þar sem hann siglir til Noregs og nennir ekki að taka þátt í 
hásetastörfum um borð, varla talist hástemmdir, þar sem hann liggur í gröf sinni og 
„klappa[r] um kviðinn á konu Bárðar stýrimanns“ (Grettis saga Ásmundarsonar, 1964, 
bls. 51–52); hvað þá þegar hann grípur til griðkonunnar, líkt og frægt er orðið, og 
„svipti hann henni upp í pallinn“ (Grettis saga Ásmundarsonar, 1964, bls. 240). En 
hversu líkar eða ólíkar voru hetjur á borð við Flóres þeim hetjum sem spruttu úr 
íslenskri frásagnarhefð eða hinum svokallaða norræna hugmyndaheimi? Við skulum 
líta nokkru nánar á annars konar afþreyingabókmenntir, og þá einkum fornaldarsögur 
Norðurlanda, sem voru skrifaðar samhliða riddarasögunum, eða á 13. og 14. öld. 
Sögurnar endurspegla að vísu norrænan hugmyndaheim, en þó ber ávallt að hafa í 
huga að þær eiga að gerast á tímum norrænna víkinga, og því má stundum vera að 
lýsingarnar beri fremur vott um hugmyndir manna um fortíðina en þau viðhorf sem 
þóttu góð og gild á ritunartíma sagnanna.  

Fornaldarsögur Norðurlanda 

Í stuttu máli sagt kveður hér við annan tón, enda hefur sænski fræðimaðurinn Daniel 
Sävborg, sem hvað ítarlegast hefur rannsakað hugmyndir um ást í íslenskum miðalda-
bókmenntum, bent á að umræða um ástina, eða samdrátt karls og konu, sé með 
ólíkum hætti í sagnategundunum tveimur, fornaldar- og riddarasögum (Sävborg, 
2003). Þetta þarf auðvitað varla að koma á óvart, því að líkt og áður segir bárust 
riddarasögurnar Norðurlandabúum frá suðlægari svæðum Evrópu og þar af leiðandi er 
ekki ólíklegt að þær feli í sér gildi sem eru ólík þeim sem finna má í fornaldarsögunum, 
sem segja má að séu afsprengi norrænnar sagnahefðar. Fornaldarsögurnar eru þó allt 
annað en einsleitur sagnaflokkur, og hvorki er hægt að segja að viðhorf til ástarmála 
séu þar öll á einn veg, né viðhorf til kvenna almennt. Það er þó óhætt fullyrða að 
hegðunarmynstur norrænu hetjanna sé afar ólíkt því sem riddarasögurnar sögðu frá og 
í fornaldarsögunum má jafnvel finna dæmi um það sem nú til dags væri skilgreint sem 
frámuna kvenfyrirlitning og ofbeldi; hitt er annað mál hvaða augum söguhöfundar litu 
frásagnir sínar og hvaða áhrif þær höfðu á íslenska áheyrendur.  

Sem dæmi um neikvætt viðhorf til kvenna má nefna athugasemdir á borð við þá 
þegar Vilhjálmur nokkur, söguhetja úr Göngu-Hrólfs sögu, segir að skaplyndi kvenna sé 
ómerkilegt (Rafn, 1829–1830). Þeir eru þó fleiri sem láta orðin ein ekki nægja, líkt og 
þær hetjur sem ferðast langar leiðir norður til Finnmerkur til að berja á skessum sér til 
skemmtunar. Ekki má heldur gleyma berserkjunum, sem leggja það í vana sinn að 
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nema á brott bóndadætur og skila þeim svo aftur eftir dúk og disk þegar þeir telja sig 
hafa haft af þeim næg afnot í það og það skiptið. Ofan á allt þetta segja nokkrar 
fornaldarsögur, leynt eða ljóst, frá nauðgunum – frá höfðingjum og höfðingjasonum 
sem leggja af stað í hetjuferðir, koma við á bæjum og þiggja þar næturgreiða í meira 
lagi. Ýmsum verður kannski hugsað til Bósa, söguhetju Bósa sögu og Herrauðs, sem hefur 
líklega verið álitinn, með réttu eða röngu, einn mesti kvennabósi íslenskra bókmennta. 
Líkt og frægt er kemur Bósi við á þremur bæjum, þar sem hann þiggur gistingu hjá 
viðkomandi bónda og sefur hjá bóndadóttur. Lýsingarnar eru opinskáar og í raun 
nokkuð einstakar innan íslenskra miðaldabókmennta,2

Í tveimur áþekkum sögum er að finna mjög sambærilegar frásagnir, að öðru leyti 
en því að ekki er getið um að stúlkunum hafi líkað vel. Í Áns sögu bogsveigis segir af Katli 
nokkrum sem kemur til bónda og fær hjá honum gistingu. Gesturinn er ekkert að 
tvínóna við hlutina og segist ætla að byggja rekkju með dóttur bónda um nóttina, og 
muni bónda eigi betur boðið. Ekkert er getið um viðbrögð bóndadóttur, enda hefur 
hún varla haft mikið um málið að segja, því að í sögunni segir einungis: „karli kveðst 
ekki mikit um þat“ (Rafn, 1829–1830, II bls. 340). Í Ketils sögu hængs segir frá öðrum 
Katli sem kemur til bóndans Brúna og þiggur hjá honum gistingu. Brúni bregst vel við 
og spyr Ketil umsvifalaust hvort hann vilji ligga hjá dóttur sinni eða einn saman. Ketill 
þiggur boðið og segist vilja liggja hjá dóttur bónda, og segir sagan að hann hafi 
skemmt sér við henni þá um nóttina (Rafn, 1829–1830). Í sögunun þremur, Örvar-Odds 
sögu, Áns sögu bogsveigis og Ketils sögu hængs, sem hafa stundum verið nefndar einu nafni 
Hrafnistumannasögur, á samræði/meint nauðgun sér stað með samþykki eða að 
undirlagi föður stúlkunnar, ekki ólíkt því sem gerist í Bósa sögu og Herrauðs, þar sem 
feðurnir virðast hvorki kippa sér upp við aðfarir Bósa, né lauslæti dætranna.  

 og sameiginlegt eiga þær það 
allar að stúlkurnar eru ekki beittar neinum þvingunum. Þær eru forvitnar um hinn 
fjallmyndarlega gest og hvíla hjá honum af fúsum og frjálsum vilja, og allar eru þær 
fróðari um lífsins lystisemdir þegar Bósi kveður og þakkar fyrir sig. Í Örvar-Odds sögu er 
að finna annað dæmi um hetju sem tekur frumkvæðið, ekki ólíkt Bósa, með þeim 
afleiðingum að stúlkunni líkar vel. Atvikið á sér stað þegar Örvar-Oddur dvelur um 
stund hjá risa nokkrum, Hildi, sem þykir Oddur svo lítill að hann færir honum dóttur 
sína til fósturs. Risadóttir leggur Odd í sæng hjá sér, og segir sagan: „Oddr lèk allt þat, 
er lysti; gjörðist þá harðla vel með þeim“ (Rafn, 1829–1830, II bls. 234). Af þessu 
leiðir að dóttir risans verður þunguð, en þegar Oddur yfirgefur hana segir hann henni 
að senda sér barn þeirra sé það sveinn, en annars muni hann engan gaum gefa að 
barninu.  

Þótt ekki sé endilega um nauðgun að ræða, eru ýmis dæmi um að konum sé sýnd 
heift og ofbeldi sem á rætur að rekja til kynferðis þeirra og kynhlutverks. Það má t.d. 
vel deila um prúðmennsku Hjalta hins hugprúða úr Hrólfs sögu kraka, dag nokkurn um 
jól þegar hann er staddur hjá frillu sinni, og dettur þá í hug að gaman væri að spyrja 
hana hvort henni þættu betri tveir tvíefldir karlmenn eða einn áttræður. Frillan svarar 
að bragði að henni lítist betur á tvo tvíellefda og líklega hefur hún valdið þeim 
hugprúða einhverjum vonbrigðum með svari sínu, því að hann reiðist og kallar hana 
hóru, ræðst á hana og bítur af henni nefið og afskræmir hana svo um eilífð. Eftir þetta 
fer hann út, vekur upp konung sinn og félaga þar sem þeir drekka jólin og segir 
mönnum meiri þörf að berjast en spenna konur. Spyrja má hvort höfðingjarnir hafi 
vanalega haldið jól sín með þessum hætti? (Rafn, 1829–1830). Ekki er kven-
fyrirlitningin minni hjá Yngvari nokkrum, söguhetju Yngvars sögu víðförla, þegar 
kvennaflokkur heimsækir hann ásamt liði sínu, því að þegar Yngvar kemur auga á 

                                                           
2  Sverrir Tómasson telur lýsingar Bósa sögu og Herrauðs sverja sig mjög í ætt við bókmenntagrein sem 

nefnist á frönsku fabliaux (et. fabliau), en á íslensku fábyljur (Sverrir Tómasson, 1996). Fábyljurnar 
skera sig frá hirðlegum bókmenntum að því leyti að þær eru gamansamari, jarðbundnari og ekki 
bundnar við aðalinn.  
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konurnar biður hann menn sína að varast þær sem verstu eiturorma. Hin tignasta 
þessara kvenna leitar lags við Yngvar, sem hún hefði betur látið ógert, því að hetjan 
grípur til hnífs og leggur til hennar leyndustu staða (Fornaldarsögur Norðurlanda, 
1950) og afskræmir hana þar af leiðandi, líkt og Hjalti úr Hrólfs sögu kraka, sem 
afskræmdi frillu sína líkamlega.3

Niðurlag 

 

Inn í hvaða samfélagslega samhengi falla þær frásagnir sem reifaðar voru hér að 
framan? Var viðhorf norrænna karlmanna í garð kvenna svona gjörólíkt því sem 
tíðkaðist sunnar í álfunni? Í fyrstu virðist sem himinn og haf skilji þessar frásagnir frá 
þeim sögum sem Íslendingum bárust frá meginlandi Evrópu og fjölluðu um ástir 
riddara og kurteisra meyja, og reyndar er það svo. Hetjur eins og Flóres úr Flóres sögu og 
Blankiflúr eiga í raun afar fátt sameiginlegt með þeim norrænu ribböldum sem hvað 
verst hegða sér. Þetta þarf þó ekki endilega að þýða að Norðurlandabúar hafi í reynd 
verið svo ólíkir mönnum frá suðlægari löndum, því að ef vel er gáð, þá fjalla 
riddarasögurnar vanalega ekki um bóndadætur, líkt og fornaldarsögurnar þar sem 
fjallað er um konur af öllum stéttum. Af þeim sex íslensku sögum sem taldar voru upp 
og bera vott um lauslæti kvenna/kynbundið ofbeldi, er einungis ein kona kölluð tigin, 
á meðan allar hinar mega teljast til lágstéttar eða alþýðu. Það þarf því að taka það með 
í reikninginn, þegar bókmenntatextar eru notaðir sem mælikvarðar á samfélagið, að 
stétt skipti máli. Viðhorf í garð kvenna geta því verið gjörólík, eftir því hvaða stétt þær 
tilheyra.4

Svo mikið er víst að Íslendingar hrifust af miðevrópskum riddarabókmenntunum – 
og reyndar svo mjög að þeir sömdu sínar eigin riddarasögur um langan aldur. Ekki er 
þó þar með sagt að þeir hafi tekið heim riddarasagnanna bókstaflega, og sennilega 
hefur sá hugmyndaheimur sem einkennir fornaldarsögur Norðurlanda almennt séð 
legið þeim nærri, rétt eins og hann gæti verið kunnugur franskri og annarri evrópskri 
alþýðu. Af þessu má draga þá ályktun að þær afþreyingabókmenntir sem um hefur 
verið rætt þurfa alls ekki ekki að endurspegla almenn gildi í samfélaginu, heldur ríkir í 
þeim skýr stéttavitund og þar með bera þær vott um sérhæfðari gildi. Þótt ráða megi af 
íslenskum miðaldabókmenntum að norrænar hetjur og miðevrópskar komi frá 
algerlega sitt hvoru sauðahúsinu, sýnir ritgerð Capellanusar að svo hefur ekki endilega 
verið. Bókmenntatextarnir segja því ekki alla söguna, og séu þeir notaðir sem 

 Og það er vert að hafa í huga að allar þær hugmyndir sem riddarabókmenntir 
byggja á, allt frá hugmyndum Óvíðs og fram til ritgerðar Capellanusar, eru algjörlega 
bundnar við yfirstéttina; hirðlega ástin átti alls ekki heima hjá almúganum. Reyndar var 
hún almúganum svo fjarlæg að Capellanus sá ástæðu til að taka fram að kenningar 
sínar ættu ekki við um bændafólkið, sem sinni að sjálfsögðu kalli náttúrunnar, líkt og 
dýrin, og að slíkt ætti ekkert skylt við þá háleitu ást sem ríkti meðal hefðarfólksins í 
höllunum. Þau skilaboð sem hann gefur ungum hefðarmönnum eru þau að ef svo 
skyldi vera að þeir féllu fyrir bóndadóttur, þá ættu þeir einfaldlega að skjalla hana og 
leiða á afvikinn stað, og ekki hika við að koma fram vilja sínum (Capellanus, 1990); 
þannig virðist sem aðalsmennirnir hafi getað komið fram við bóndadætur og 
vinnukonur af algjöru virðingarleysi, á meðan þeir dýrkuðu hinar giftu frúr innan 
hirðarinnar, líkt og væru þær gyðjur.  

                                                           
3  Frásagnir sem þessar eru ekki eingöngu bundnar við íslenskar bókmenntir, heldur virðast þær hafa 

tilheyrt norrænni sagnahefð. Sambærileg dæmi, þar sem menn taka dætur bænda með valdi er að finna 
í Danmerkursögu eftir Saxo Grammaticus, sem var rituð um 1200 (Saxo Grammaticus, 2005). Þar má 
ennfremur finna dæmi um föður sem veitir manni aðgang að rekkju dóttur sinnar. 

4  Sambærileg dæmi um stéttarvitund er að finna í mörgum sagnadösnum, þ.e. þjóðkvæðum sem sungin 
voru undir dansi. Í sumum tilvikum endurspegla textarnir átök milli stétta og sýna með hvaða hætti 
yfirstéttinn gat leyft sér spillingu á kostnað lítilmagnans, og hvernig alþýðan svo rís upp þegar henni 
er nóg boðið. Nokkrir textar fela í sér sláandi dæmi um kynjamismun og vald karla yfir konum. 
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samfélagsspegill er nauðsynlegt að greina þá með tilliti til stéttaskiptingar; kona er 
þannig séð ekki það sama og kona. 
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Máttur sjónvarpsins 

Athugun á áhrifum sjónvarps á íslensk ungmenni í ljósi 
ræktunarkenningar George Gerbners 

Andri Már Sigurðsson 
 Þorbjörn Broddason 

Kenningar um áhrifamátt fjölmiðla eru jafn misjafnar og þær eru margar og hafa náð 
allt frá því að þeir hafi engin áhrif og í að afl þeirra og sannfæringarkraftur sé sam-
bærilegur við ógnarkraft atómsprengjunnar (Scannel, 2007). Hægt er að líkja 
sjónvarpinu við vin sem staðsettur er á heimilinu sem hægt er að leita til þegar við 
þörfnumst skemmtunar eða fræðslu á einhvern hátt. Í sjálfu sér er ekkert að því að 
eiga vísan vin til að skemmta, gleðja og græta. Hins vegar gæti verið efni til áhyggju ef 
þessi sami vinur talaði við okkur nokkra klukkutíma dag hvern án þess að við næðum 
að koma orði að. Það er því ekki að furða þótt kenningasmiðir á sviði fjölmiðlafræða 
hafi reynt að ráða í og útskýra afleiðingar mikillar sjónvarpsnotkunar. 

Upphaf rannsókna í anda ræktunarkenningarinnar má rekja til ársins 1967. 
Rannsóknarviðfangið var sjónvarp, stefnumörkun þess og áhrif í samfélagi þar sem 
sjónvarpsáhorf er ein algengasta athöfn einstaklinga (Gerbner, Gross, Morgan, 
Signorielli og Shanahan, 2002). Samkvæmt ræktunarkenningunni sinnir sjónvarp svo 
mikilvægu hlutverki í lífi okkar að það hafi í raun áhrif á skynjun okkar og sýn á raun-
veruleikann. Sú reynsla sem við höfum safnað og sú heimssýn sem við höfum komið 
okkur upp í gegnum okkar eigin reynslu af umheiminum víkur eða rennur saman við 
þá heimssýn og þann raunveruleika sem sjónvarpið sýnir okkur og úr verður brengluð 
sýn sem er frábrugðin þeirri sem einstaklingar sem lítið horfa á sjónvarp hafa komið 
sér upp. Rannsóknir George Gerbners, upphafsmanns ræktunarkenningarinnar, 
byggjast að miklu leyti á því að flokka einstaklinga í tvo ólíka og afmarkaða flokka. 
Annars vegar þá sem horfa mikið á sjónvarp og hins vegar þá sem lítið horfa á 
sjónvarp. Samkvæmt kenningunni eru þeir sem mikið horfa á sjónvarp líklegri en þeir 
sem lítið horfa á sjónvarp til að yfirfæra raunveruleika sjónvarpsins yfir á sinn eigin. Í 
þeirri rannsókn sem sagt er frá í þessari grein voru athuguð tvenn áhrif sem ræktunar-
kenningin gerir ráð fyrir, svokallað vonda heims einkenni (Mean world syndrome) og 
sjálfsmynd. 

Þar sem sjónvarpið sýnir að jafnaði mikið frá heimi glæpa og ofbeldis er ekki 
langsótt hugmynd að þeir sem mikið horfa á sjónvarp séu líklegri en aðrir til að yfir-
færa birtingarmynd sjónvarpsins af glæpum og ofbeldi yfir á eigin heimsmynd. Sam-
kvæmt því eru þeir sem mikið horfa á sjónvarp líklegri en aðrir til að ofmeta líkur á því 
að verða fyrir barðinu á ofbeldi og halda að glæpir séu algengari en þeir í raun eru. Það 
eru þessi áhrif sem hafa verið þýdd á íslensku sem vonda heims einkennið (Gerbner, 
Morgan og Signorielli, 1999). Þó ber að benda á að þrátt fyrir að ræktunarkenningin 
geri ráð fyrir því að sjónvarp hafi áhrif á veruleikasýn sjónvarpsáhorfandans er alls 
ekki þar átt við að sjónvarpsáhorfandinn sé með öllu gagnrýnislaus á það sem hann 
horfir á í sjónvarpi og trúi öllu sem þar kemur fram. 
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Í bandarísku sjónvarpsefni, sem er algengasta erlenda sjónvarpsefnið á Íslandi 
(Hólmfríður Anna Aðalsteinsdóttir og Jón Stefán Jónsson, 2006), eru 30% kvenna 
undir kjörþyngd á meðan aðeins 5% kvenna í Bandaríkjunum eru undir kjörþyngd. 
Sex af hverjum 10 körlum í Bandaríkjunum eru yfir kjörþyngd, en í bandarísku 
sjónvarpsefni eru þeir 24%. Þá eru feitar konur mun líklegri en mjóar konur til að vera 
niðurlægðar í sjónvarpi á meðan mjóum konum er frekar hrósað í sjónvarpi en feitum 
konum (Levin og Harrison, 2009). Hæglega má ætla að þetta hafi einhver skoðana-
myndandi áhrif á þá sem horfa mikið á sjónvarp. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem 
mikið horfa á sjónvarp telja meðalmanninn vera léttari og í betra líkamlegu formi en 
hann er í raun og veru (McCreary og Sadava, 1999).  

Markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að athuga hvort þau áhrif sem höfundar ræktunar-
kenningarinnar gera ráð fyrir sé að finna meðal íslenskra ungmenna. Athugað var 
hvort veruleiki sjónvarpsins næði að breyta eða jafnvel yfirtaka veruleikasýn þeirra og 
hafa áhrif á viðhorf þeirra og gildi. Áhrifin eru þá, samkvæmt kenningunni, að viðhorf 
einstaklingsins sem mikið horfir á sjónvarp nálgast þann raunveruleika sem sjónvarpið 
sýnir og fjarlægist raunveruleika annarra einstaklinga. Samkvæmt ræktunarkenningunni 
verða einstaklingar sem mikið horfa á sjónvarp fyrir ákveðnum áhrifum óháð tegund 
sjónvarpsefnis sem horft er á. Það sem máli skiptir er heildarsjónvarpsáhorfið 
(Gerbner o.fl., 1999). Þá eru það ekki endilega aðalatriðin í sjónvarpsefni sem áhorf-
andinn trúir, heldur þvert á móti geta það verið aukaatriðin (Gerbner og Gross, 2003). 
Hversu fjarstæður og ótrúverðugur sem söguþráður eða aðalatriði sjónvarpsefnis 
virðist getur áhorfandi samt gert ráð fyrir því að það sem gerist í bakgrunni sé 
raunhæft. 

Utan Bandaríkjanna hafa aðrar niðurstöður fengist en þær sem Gerbner fékk í 
Bandaríkjunum (Shanahan og Morgan, 1999). Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið 
gerðar á efninu hér á landi en rannsókn sambærileg við þá sem hér verður greint frá 
var gerð fyrir nokkrum árum á Íslandi þegar Guðbjörg Hildur Kolbeins athugaði 
sjónvarpsáhorf og viðhorf íslenskra ungmenna. Þar komu fram tengsl á milli 
sjónvarpsáhorfs og þeirra áhrifa sem ræktunarkenningin segir frá en þau tengsl voru 
betur útskýrð með öðrum breytum (2004). 

Þessi rannsókn er þó að nokkru frábrugðin rannsókn Guðbjargar Hildar. Til að 
byrja með var rannsóknin lögð fyrir einstaklinga á lokaári í framhaldsskóla en fyrri 
könnunin var lögð fyrir krakka í 8. -10. bekk í grunnskóla. Þá er mælikvarði sjónvarps-
áhorfs annar en í rannsókn hennar. Í þessari athugun voru svarendur beðnir um að 
reyna að svara í tímaeiningum hversu mikið þeir horfðu á sjónvarp en þátttakendur í 
rannsókn Guðbjargar Hildar voru beðnir um að svara á skalanum 1-9. Þá er rétt að 
geta þess að ekki er ástæða til að ætla að vegna þess að áhrif hafa ekki fundist áður að 
þau muni ekki finnast seinna. Menning getur breyst með tíð og tíma og samfélag getur 
breyst ekki síður en einstaklingarnir sem í því eru. 
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Aðferðir 

Gagnaöflun fór fram í þrem skólum í Reykjavík og þremur á Norðurlandi. Fyrir valinu 
urðu Menntaskólinn í Reykjavík, Kvennaskólinn í Reykjavík, Verslunarskóli Íslands, 
Menntaskólinn á Akureyri, Verkmenntaskólinn á Akureyri og Framhaldsskólinn á 
Húsavík. Skipting á milli svæðanna var nokkuð jöfn, 51,3% svarenda voru frá Norður-
landi á meðan 48,2% svarenda voru frá Reykjavík. Alls var leitað til 797 nemenda og 
svöruðu 758 þeirra könnuninni eða um 95%. Stefnt var að því að ná nemendum í 
elstu bekkjum skólanna og reyndist 51% svarenda vera 19 ára en meðalaldurinn var 
19,2 ár. Kynjaskipting á milli höfuðborgarsvæðisins og Norðurlands var nokkuð 
svipuð en í heildina voru 38,3% svarenda karlkyns og 61,7% svarenda kvenkyns. Þrátt 
fyrir að þessi skipting virðist í fljótu bragði ójöfn reyndist hún, við nánari athugun, í 
allgóðu samræmi við kynjaskiptingu brautskráðra stúdenta árið 2008 en í þeim hópi 
voru karlar 40% og konur 60% (Hagstofa Íslands, 2009). 

Svarendur voru beðnir um að svara 19 spurningum þar sem 3 spurningar snéru að 
aldri, kyni og staðsetningu eins og nefnt var hér á undan. Þrjár spurningar fjölluðu um 
áhorf svarenda og þær 13 sem eftir standa tengdust tilgátum um áhrif í anda ræktunar-
kenningarinnar. Hægt er í grunninn að flokka þær kenningar sem voru til athugunar í 
þessari rannsókn í tvennt. Annars vegar þær sem fjalla um áðurnefnt vonda heims 
einkenni og hins vegar þær sem fjalla um áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. 

Kenningin um vonda heims einkennið byggist á því að sá raunveruleiki sem sjón-
varpið sýnir sé verri en sá sem við lifum í raun og veru í. Þetta verður til þess að þeir 
sem mikið horfa á sjónvarp yfirfæra þennan neikvæða heim sjónvarpsins yfir á sinn 
eigin og þeim finnst því heimurinn vera hættulegri og verri en þeim sem lítið horfa á 
sjónvarp (Gerbner o.fl., 1999). 

Eins og fyrr greinir er mun algengara að einstaklingar sem birtast í sjónvarpi séu 
undir eða í kjörþyngd en í raunveruleikanum. Of mikil sjónvarpsnotkun getur leitt til 
þess að við ímyndum okkur að hlutfall þeirra sem eru undir kjörþyngd í heiminum sé 
hærra en það er í raun og veru og á það sama við um fjölda fallegs fólks í heiminum 
(McCreary og Sadava, 1999). Þessar breytingar hafa ekki einungis áhrif á það hvað við 
teljum vera venjulegt útlit og fegurð heldur getur þetta leitt til þess að einstaklingar 
sem mikið horfa á sjónvarp verði óánægðari með líf sitt en fólk sem lítið horfir á 
sjónvarp (Speck og Roy, 2008). 

Niðurstöður 

Að meðaltali töldu svarendur að þeir horfðu á sjónvarp 3,06 klukkustundir dag hvern. 
Mesta sjónvarpsáhorfið var 14 klukkustundir á dag en á hinum enda skalans voru 
svarendur sem kváðust aldrei horfa á sjónvarp. Tvær leiðir voru farnar til að athuga 
tengsl sjónvarpsáhorfs við raunveruleikasýn einstaklinganna. Annars vegar var 
reiknaður fylgnistuðull og marktæknipróf gert á bakgrunnsbreytunni, það er að segja 
sjónvarpsáhorfi, og svo rannsóknarspurningum. Hins vegar voru borin saman svör 
þeirra sem lítið horfðu á sjónvarp og þeirra sem mikið horfðu á sjónvarp. Þeir sem 
horfðu að meðaltali á sjónvarp eina klukkustund eða minna dag hvern voru taldir 
horfa lítið á sjónvarp („lágnotendur“) á meðan þeir sem horfðu á sjónvarp að 
meðaltali fimm klukkutíma eða meira dag hvern voru taldir horfa mikið á sjónvarp 
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(„hánotendur“). Að meðaltali horfðu 284 einstaklingar, eða 37,5%, á sjónvarp klukku-
stund eða minna dag hvern á meðan 228 einstaklingar, eða 30,1%, horfðu á sjónvarp 
að meðaltali fimm klukkustundir dag hvern eða meira eins og fram kemur á töflu 1. 

Tafla 1. Hánotendur og lágnotendur 
 

Áhorf Fjöldi 
svarenda 

Fjöldi 
svarenda 

Flokkur 

Klst. eða minna 284 37,5% Lágnotendur 
Milli 1 og 5 klst. 246 32,5% Aðrir 
5 klst. eða meira 228 30,1% Hánotendur 

Alls 758 100%   

 
Fyrst voru svarendur beðnir um að geta sér til um hversu mörg morð væru framin 

á Íslandi ár hvert. Að meðaltali giskaði fólk á að 5,16 morð væru framin hvert ár. Hér 
skiptir ekki máli hvert rétt svar er heldur munurinn á svörum þeirra sem lítið horfa á 
sjónvarp og þeirra sem mikið horfa á sjónvarp. Lágnotendurnir giskuðu á að framin 
væru 4,56 morð ár hvert á Íslandi á meðan hánotendur giskuðu á 6,30 morð. Þá mátti 
jafnframt finna jákvæða fylgni í heildarhópi svarenda á milli sjónvarpsáhorfs og trúar á 
fjölda morða sem framin eru hvert ár. Fylgnin var ekki mikil, (r=0,075) en reyndist eigi 
að síður marktæk. 

Næst voru svarendur beðnir að geta sér til um fjölda einstaklinga yfir kjörþyngd. 
Að meðaltali var giskað á að 37,49% þjóðarinnar væru yfir kjörþyngd. Svör náðu allt 
frá 2% þjóðarinnar og til 90%. Lágnotendurnir töldu að meðaltali að 34,69% þjóðar-
innar væru yfir kjörþyngd en hánotendurnir héldu að meðaltali að um 40,79% þjóðar-
innar væru yfir kjörþyngd. Hér mátti finna veika en þó marktæka jákvæða fylgni á milli 
sjónvarpsáhorfs og trúar á fjölda einstaklinga sem væru yfir kjörþyngd (r=0,090). 

Í öðrum lið voru fimm spurningar þar sem svarendur voru beðnir um að segja álit 
sitt á öðrum samfélagsþegnum. Í fyrsta lagi hvort fólk væri yfirleitt hjálpsamt, í öðru 
lagi hvort fólk væri almennt heiðarlegt, í þriðja lagi hvort hægt væri að treysta fólki og 
að lokum hversu óhætt fólk teldi að vera eitt á ferli í miðbæ Reykjavíkur eða stór-
borgum Bandaríkjanna. Ekki var marktæk fylgni milli sjónvarspsnotkunar og trúar á að 
fólk væri ekki hjálpsamt. Í annarri spurningu þessa liðar, sem sneri að trú á heiðarleika 
fólks, kom í ljós marktæk neikvæð fylgni á milli sjónvarpsnotkunar og trúar á að meiri-
hluti fólks væri heiðarlegur (r=-0,108). Það er að segja að því meira sem einstaklingur-
inn horfði á sjónvarp, því ólíklegra var að hann hafði trú á heiðarleika annarra 
einstaklinga. Að meðaltali merktu svarendur þessarar rannsóknar við 5,54 á skalanum 
frá 0-10 yfir hversu sammála þeir voru fullyrðingunni að meirihluti fólks væri heiðar-
legur. Þeir sem horfðu á sjónvarp að meðaltali klukkutíma dag hvern eða minna 
merktu að meðaltali við 5,93 á þennan lista á meðan þeir sem horfðu að meðaltali á 
sjónvarp 5 klukkutíma dag hvern eða meira merktu að meðaltali við 5,25 á sama skala. 

Í þriðja lagi voru svarendur spurðir hversu sammála þeir væru því að hægt sé að 
treysta fólki. Í þeim lið mátti einnig finna marktæka neikvæða fylgni á milli þess sem 
einstaklingar horfðu á sjónvarp og að þeir væru sammála því að hægt væri að treysta 
fólki (r=-0,147). Að meðaltali merktu svarendur við 5,58 á skalanum 0-10 yfir hversu 
sammála þeir væri fullyrðingunni. Lágnotendur merktu að meðaltali við 6,05 á skalann 
á meðan hánotendur merktu að meðaltali við 5,07 á þessum sama skala. Að lokum 
voru svarendur spurðir annars vegar hvort þeim fyndist óhætt að vera einir á ferli á 
laugardagskvöldi í miðbæ Reykjavíkur og hins vegar hvort þeir teldu óhætt að vera 
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einir á ferli í stórborgum Bandaríkjanna. Í stuttu máli sagt fannst ekki marktæk fylgni á 
milli þessara tveggja þátta og þess hversu mikið fólk horfði á sjónvarp. 

Fjórði liður er tvíþættur en þar er annars vegar spurt um hversu sáttir svarendur 
séu með útlit sitt og hversu tilbúnir þeir væru í að fara í lýtaaðgerð í framtíðinni. Hvað 
útlitið varðar mátti finna veika en þó marktæka neikvæða fylgni á milli þess hversu 
lengi svarendur horfðu á sjónvarp og hversu sáttir þeir voru með eigið útlit (r=-0,082). 
Að meðaltali merktu svarendur við 7,28 á skalanum 0-10 yfir hversu sammála þeir 
væru fullyrðingunni þeir væru sáttir með eigið útlit. Þeir sem horfðu á sjónvarp að 
meðaltali klukkutíma hvern dag eða minna merktu að meðaltali við 7,60 á skalann á 
meðan þeir sem horfðu á sjónvarp að meðaltali fimm klukkutíma dag hvern eða meira 
merktu að meðaltali við 6,84. Ekki var marktæk fylgni á milli þess að einstaklingar 
horfðu á sjónvarp og að þeir væru líklegri til að fara í lýtaaðgerð í framtíðinni. 

Í fimmta lið voru svarendur beðnir um að segja hversu sammála þeir væru 
fullyrðingunni að þeir væru ánægðir með lífið. Að meðaltali merktu svarendur við 8,24 
á skalanum 0-10 svo flestir eru ánægðir með sitt líf. Mun mátti þó finna á svörum 
einstaklinga eftir því hversu mikið þeir horfðu á sjónvarp. Þeir sem horfðu á sjónvarp 
að meðaltali klukkustund dag hvern eða minna merktu að meðaltali við 8,67 á þessum 
skala. Þeir sem horfðu að meðaltali á fimm klukkustundir eða meira á sjónvarp merktu 
aftur á móti að meðaltali við 7,77 á sama skala. Því var marktæk neikvæð fylgni milli 
sjónvarpsáhorfs og þess hversu ánægðir svarendur kváðust vera með lífið (r=-0,157). 
Því meira sem svarendurnir horfa á sjónvarp, því líklegri eru þeir til að vera óánægðir 
með líf sitt.  

Í sjötta lagi voru svarendur beðnir um að segja hversu sammála þeir væru því að 
ofbeldi væri stundum nauðsynlegt til að leysa alvarleg vandamál. Þar mátti finna 
marktæka jákvæða fylgni á milli sjónvarpsáhorfs svarenda og þess að þeir væru 
sammála þessari fullyrðingu (r=0,128). Svarendur merktu að meðaltali við 2,03 á 
skalanum 0-10 yfir hversu sammála þeir væru þessari fullyrðingu. Þeir sem horfðu að 
meðaltali á sjónvarp klukkustund eða minna dag hvern merktu að meðaltali við 1,26 á 
meðan þeir sem horfðu að meðaltali á sjónvarp fimm klukkutíma eða meira dag hvern 
merktu að meðaltali við 2,53 á skalann. Það er því ef til vill ekki hægt að segja að þeir 
sem mikið horfa á sjónvarp séu hlynntari ofbeldi en þeir sem lítið horfa á sjónvarp, 
heldur frekar að þeir sem lítið horfa á sjónvarp eru ekki eins ósammála fullyrðingunni 
og þeir sem lítið horfa á sjónvarp. 

Að lokum voru svarendur spurðir til hvaða lands þeir vildu helst flytja. Gert var 
ráð fyrir því að marktæka jákvæða fylgni mætti finna á milli sjónvarpsáhorfs og að 
svarendur vildu flytja til Bandaríkjana. Sú varð raunin (r=0,104).  

Lagðar voru fram tólf tilgátur sem snéru að þeim áhrifum sem ræktunarkenningin 
gerir ráð fyrir. Hægt var að sýna fram á fylgni sem búist var við í átta tilfellum en í 
fjórum tilfellum var fylgnin til staðar sem búist var við en þær niðurstöður reyndust 
ekki marktækar.  

Umræða 

Þrátt fyrir að meirihlutinn af þeim tilgátum sem lagðar voru fram í þessari athugun 
fengust staðfestar virðist sjálf ræktunarkenningin sem tilgáturnar byggjast á fá veikan 
stuðning. Ýmsar grundvallatilgátur sem ræktunarkenningin byggist á, til að mynda 
marktæk neikvæð fylgni á milli sjónvarpsáhorfs og trúar á að fólk sé yfirleitt hjálpsamt, 
fannst ekki. Auk þess var ekki að finna marktæka neikvæða fylgni á milli sjónvarps-
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áhorfs og þeirrar skoðunar að óhætt sé að vera einn á ferli á laugardagskvöldi í miðbæ 
Reykjavíkur eða stórborgum Bandaríkjanna. Því virðist vera að ræktunarkenningin, 
sem þessi athugun leggur út af, hafi eitthvað til síns mál þrátt fyrir að ekki hafi komið 
fram öll þau áhrif sem hún gerir ráð fyrir. 

Hér var sett fram sú tilgáta að fylgni væri á milli þess að einstaklingar horfðu mikið 
á sjónvarp og að þeir hefðu hug á að flytjast til Bandaríkjanna. Frekari athugun á 
svörum þátttakenda sýndi fylgni milli sjónvarpsáhorfs og vals á öðrum löndum. Til að 
byrja með mátti finna marktæka jákvæða fylgni á milli sjónvarpsáhorfs og vilja til að 
flytja til enskumælandi landa (r=0,157). Enskumælandi lönd voru í þessu tilfelli Banda-
ríkin, Kanada, Bretland og Ástralía (þrátt fyrir að tvö tungumál séu í raun töluð í 
Kanada). Áhugavert er að enskumælandi lönd hljóta meiri fylgni en eingöngu Banda-
ríkin, en tilgátan var að fylgnin yrði sterkust við Bandaríkin þar sem algengasta 
sjónvarpsefni á Íslandi er bandarískt. Þá er jafnframt áhugavert að finna mátti mark-
tæka neikvæða fylgni á milli sjónvarpsáhorfs og vilja til að flytja til Norðurlanda (r=-
0,140). Áhugavert að þessi fylgni er sterkari en fannst varðandi Bandaríkin (r=0,104). 

Vert að geta þess að ekki er sannað með þessari athugun hvort sjónvarpið hafi 
áhrif á viðhorf einstaklinganna eða hvort það séu viðhorf einstaklinganna sem hefur 
áhrif á sjónvarpsnotkun. Ekki er hægt að fullyrða með öllu að mikil sjónvarpsnotkun 
hafi þau áhrif að einstaklingar verði óánægðir með lífið. Verið getur að það séu 
einstaklingar sem eru óánægðir með líf sitt sem séu líklegri til að stunda athafnir eins 
og að horfa á sjónvarpsefni. Þá gæti einnig verið, líkt og fram kom í rannsókn 
Guðbjargar Hildar, að þau áhrif sem finnast megi rekja til annarra þátta. Þá er einnig 
vert að minnast á að sú fylgni sem fannst í þessari athugun er oftast lítil, en ekki er litið 
á það sem veikleika þar sem ræktunarkenningin gerir ráð fyrir að fylgnin sé lítil. Þar að 
auki er lítil fylgni engin ástæða til að hunsa þá fylgni sem er til staðar. 

Ástæða er til þess að rannsaka frekar þau áhrif sem ræktunarkenningin gerir ráð 
fyrir. Þar sem ræktunarkenningin sjálf virðist standa höllum fæti hér á landi væri 
ástæða til að rannsaka betur ýmsa þá þætti sem hún gerir ráð fyrir. 

Hvernig sem á það er litið ættu þær niðurstöður sem greint hefur verið hér frá að 
hvetja til stöðugrar endurskoðunar á hugmyndum um hlutverk og áhrif sjónvarps og 
nýrra miðla. Sjónvarp getur verið upplýsingaveita okkar og tæki til afþreyingar og 
afslöppunar, en ósanngjarnt er að áætla að engir gallar séu á gjöf Njarðar. 
Einstaklingur sem eyðir einum fjórða af vökutíma sínum eða meira í að upplifa annan 
veruleika en aðrir í kringum hann gæti vel myndað sér aðrar skoðanir en þeir sem 
upplifa raunveruleika með takmörkuðu sjónvarpi. 
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Ritun í leikskóla 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

Hugtök tengd læsi eru gjarnan eignuð grunnskólanum en síðustu árin hefur athygli 
beinst að því að þróun og færni á lykilþáttum tengdum læsi fer fram á leikskólaaldri. 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig leikskólakennarar meta þekkingu 
sína og viðhorf til ritunar og hvernig hún birtist í starfi þeirra og orðræðu. Greint er 
frá niðurstöðum sem fengnar voru með orðræðugreiningu, spurningalistum og við-
tölum í nokkrum leikskólum. Niðurstöður eru að kennarar skilgreina ritun vítt, telja sig 
hafa þekkingu á ritun ungra barna, nota fjölbreyttar leiðir og eru meðvitaðir um mikil-
vægi ritunar í leikskólastarfi. 

Orðræða 

Málörvun er stór þáttur í starfi hvers leikskóla og málþroski og málörvun eru hugtök 
sem hafa verið leikskólakennurum töm lengi enda bæði áberandi í Aðalnámskrá 
leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Málörvun er í almennu tali innan leikskóla 
gjarnan notuð yfir það námssvið sem í aðalnámskrá heitir málrækt. Ástæðuna má ef til 
vill rekja til þess að sú var hefðin í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (Menntamála-
ráðuneytið, 1985) og Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) 
sem voru undanfarar aðalnámskrár. Umræða innan leikskóla um að málörvun spili 
stórt hlutverk í undirbúningi fyrir lestrarnám er almennari en áður var. Farið er að 
skilgreina lestur í víðara samhengi og nota orðið læsi. Þetta má sjá með því að skoða 
skólanámskrár leikskóla og þróunarverkefni sem unnin hafa verið á þessu sviði. Slíkur 
lestur vekur upp spurningar um hvort skilgreiningar á hugtökum séu ekki fullmótaðar.  

Síðasta áratuginn hafa ný hugtök skotið upp kollinum í umræðunni um læsi. Árið 
2005 kemur orðið bernskulæsi fyrir í kynningu á ráðstefnu við Háskólann á Akureyri 
(Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri, 2005). Tveimur árum síðar, í Orðaskrá í 
lestrarfræðum (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007), er bernskulæsi 
(early literacy) útskýrt sem „Fyrstu skref í þróun læsis hjá ungum börnum“. Í Miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur verið þróuð samvirk kennsluaðferð við 
byrjendakennslu í lestri og fékk hún heitið Byrjendalæsi (Birna María Svanbjörnsdóttir 
og Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). Aðferðin er ætluð fyrstu bekkjum í grunnskóla og 
leiddi af sér sambærilega aðferð fyrir leikskólastigið. Fyrsta leikskólaverkefnið sem 
unnið er í anda hugmynda um bernskulæsi fékk heitið Læsi í leikskóla. Forsendum 
aðferðarinnar er gerð skil með eftirfarandi hætti „en þar er um að ræða 
hugmyndafræði sem gerir ráð fyrir að læsi þróist allt frá fæðingu; að grunnur að síðari 
lestri þróist jafnhliða málþroska barna og að hægt sé að hafa áhrif á þróun læsis í 
gegnum leik barna allt frá því þau hefja leikskólagöngu“ (Halldóra Haraldsdóttir, 
2007). Hér er gert ráð fyrir að grunnurinn að lestrarnámi, eða læsi, sé lagður á 
leikskólaaldri og sé nátengdur málþroska. Það væri þá hlutverk leikskóla að vinna að 
læsi líkt og öðrum þroskaþáttum og námssviðum. Áhersla er lögð á aðferðir í gegnum 
leik og samræmist það stefnu aðalnámskrár. Nú eru unnið að þróunarverkefnum í 
nokkrum leikskólum á vegum Miðstöðvar um skólaþróun við Háskólann á Akureyri 
undir heitinu Leikskólalæsi. Þess má einnig sjá merki að leikskólar séu farnir að setja 
sér læsistefnu, til dæmis í Garðabæ - enda er það hluti af stefnu sveitarfélagsins (Anna 
Magnea Hreinsdóttir, 2008). 
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Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 er hvetjandi uppeldisumhverfi eitt af áherslu-
atriðunum. Þetta ákvæði var ekki í fyrri lögum (Lög um leikskóla nr. 78/1994) en 
lestra- eða læsishvetjandi umhverfi er orðalag sem er algengt í námskrám skóla sem 
leggja sérstaka áherslu á læsi. Það er ekki algengt að kennarar skilgreini hvað liggur að 
baki orðunum, hugsanlega vegna þess að merkingin er skýr í þeirra huga. Þó má finna 
dæmi um skóla sem leggur áherslu á hvetjandi umhverfi og skilgreinir það sem 
„aðstæður sem ýta undir sjálfsnám.“ Þar er einnig áréttað að alúð verði að leggja í að 
skipuleggja skólaumhverfið með fjölbreyttum efnivið (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 
2008).  

Í leikskólum sem vinna að leikskólalæsi er í einum skóla rætt er um lestrar- og 
hugtakakennslu í gegnum leik og útskýrt að aðferðin felist í samvirkni ritunar, lesturs, 
hlustunar og tals (Leikskólinn Kiðagil, e.d.). Í öðrum skóla er talað um örvandi náms-
umhverfi og lestrarvænt umhverfi sem hluta af markmiðum án þess að það sé útskýrt 
nánar (Leikskólinn Kátakot, e.d.). Hér er annars vegar talað um örvandi umhverfi og 
hins vegar kennslu í skólum sem styðjast við sömu aðferðafræðina. Sé litið víðar yfir 
völlinn má sjá að gjarnan er talað jöfnum höndum um lestrarhvetjandi umhverfi og 
markvissa lestrarkennslu (Leikskólinn Pálmholt, 2004). Annað hvort eru leikskóla-
kennarar að nota tvær aðferðir jöfnum höndum eða þá að skilgreiningar á orðum og 
hugtökum eru mismunandi. Hvort um sig getur átt við rök að styðjast. 

Við greiningu á námskrám skóla og efnis af heimasíðum þeirra má sjá að orðin 
lestur og læsi eru bæði algeng og gjarnan skilgreind sem hluti af málörvun. Hvetjandi 
umhverfi er kennsluaðferð leikskólakennara þó einnig sé sagt frá skiplögðum stundum 
með beinni kennslu. Hugsanlega er ekki séð fyrir endann á því hvaða orð og hugtök 
munu verða ráðandi né hvernig þau verða skilgreind. 

Ritun barna á leikskólaaldri 

Rannsóknir sýna að lestur er ferli sem hefst snemma og heldur áfram út lífið. Ferlið 
þróast samhliða málþroska og krefst virkrar þátttöku í verkefnum sem hafa tilgang og 
merkingu í daglegu lífi (Beauchat, Blamey og Walpole 2009; Bergeson, Kelly, Riggers, 
Williams-Appleton og Shureen, 2000; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Thogmartin, 2000). 
Jafnvel þó umræða um læsi og lestur hafi lengi náð til barna á leikskólaaldri hefur ritun 
þeirra ekki fengið teljandi athygli fyrr en síðustu áratugina (Epstein, 2002). Því er enn 
mikið verk óunnið við að rannsaka ritun barna á leikskólaaldri, hvernig hún þróast og 
hvernig hún birtist. 

Gjarnan var litið svo á að ritun væri viðfangsefni grunnskólans og áherslan þar var 
lengi vel á að kenna börnum fyrst að lesa og síðan að skrifa. Ritun var auk þess skil-
greind þröngt með áherslu á skrifa vel og rétt (Sulzby, 1992). Nú orðið má oftar sjá 
ritun skilgreinda, ekki bara sem það að rita skýr tákn sem aðrir geta lesið, heldur einnig 
að hún felist í því sem verið er að rita, hugsun og tjáningu (Jenný Gunnbjörnsdóttir, 
2010; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Á síðustu áratugum hefur sjónarhornið á læsi í leikskóla orðið víðara og skilningur 
aukist á því að á leikskólaaldri er lagður mikilvægur grunnur að læsi, þar með talið 
ritun. Strawn (2006) telur til að mynda að ritun hafi áhrif á læsi og Dale og Crain-
Thoreson (1999) segja ritun hafa áhrif á hljóðkerfisvitund. Sambærileg niðurstaða 
fékkst við mat á þróunarverkefni sem unnið var í tveimur leikskólum í Reykjavík um 
hvetjandi og þroskandi ritmálsumhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Niðurstöður 
sýna að við það að leggja áherslu á ritun jókst áhugi á lestri og bókum (Leikskólar 
Reykjavíkur, 2001). 

Ritun er að mörgu leyti flókin og krefst færni og þroska sem börn ná fyrst fullu 
valdi á í fyrstu bekkjum grunnskólans. Því yngri sem börnin eru því ólíklegra er að þau 
hafi náð nauðsynlegri fínhreyfigetu til að rita stafi sem hafa merkingu á augum þess 
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sem les (Bus, Both-de Vries, de Jong, Sulzby, de Jong og de Jong 2001). Því má hugsa 
sér að færni á þessu sviði geti verið falin og fái því ekki nauðsynlega athygli og 
stuðning. Börn á leikskólaaldri nota gjarnan form til að tákna bókstafi og hvort sem 
hinn fullorðni kallar það krass, krot eða myndir, þá er slík ritun sums staðar 
viðurkennd sem dæmi um bakgrunnsþekkingu. Sulzby (1992) segir að í huga barna á 
leikskólaaldri sé ritun einfalt fyrirbrigði og þau geri skýran greinarmun á teikningu og 
ritun. Ef þau fái stuðning geti þau sett hugmyndir sínar á blað með eins konar 
byrjendaritun löngu áður en þau ná hefðbundnari ritunarfærni. Þetta megi greina á því 
að þau taka sér hlé frá rituninni og koma að henni aftur og þau skoða fyrirmyndir til 
að herma eftir (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008; Sulzby, 1992). 

Ritun ungra barna í ritvinnslu í tölvu hefur gefið nýja reynslu af ritun og opnað 
nýja möguleika (Sulzby, 1992). Mcbee (1994) bar framfarir elstu barna í leikskóla sem 
rituðu á blað saman við börn sem fengu að spreyta sig við tölvu. Niðurstaðan var sú 
að reynsla af ritun hafði meiri áhrif en hvaða tæki var notað til að rita. Börn sem fengu 
tækifæri og stuðning til að skrifa bættu færni sína og þekkingu hvort sem tækið var 
blýantur eða lyklaborð. Hins vegar þá þótti börnunum tölvan spennandi verkfæri, þau 
tóku sér fremur hlé, þau báru fremur fram hljóð, ritstýrðu jafnóðum og þau höfðu 
meiri samskipti um ritunina við tölvuna og sömdu stundum saman. Ritun í tölvu gefur 
aðra möguleika en þegar ritað er á blað og börn geta sýnt meiri ritunarfærni en með 
hefðbundnari leiðum. Það er samhljóma áherslum Cress (1998) sem telur mikilvægar 
að horfa á merkinguna á bak við það sem börn eru að setja á blað fremur en færnina 
til að rita. 

Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingu og viðhorf leikskólakennara á ritun 
barnanna sem þeir kenna og þær leiðir sem þeir telja árangursríkastar við að efla ritun 
barna á leikskólaaldri. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig leikskólakennarar meta 
þekkingu sína og viðhorf til ritunar og hvernig hún birtist í starfi þeirra og orðræðu. 
Valdir voru þrír skólar sem eiga það sameiginlegt að státa af háu menntunarstigi 
starfsmanna sem og stöðugleika í starfsmannahaldi. Kennarar og leiðbeinendur 
svöruðu spurningalista sem var að hluta til með lokuðum spurningum og að hluta til 
með opnum spurningum. Nýir starfsmenn voru undanskildir til að skekkja síður 
myndina. Hópur kennara tók að sér að leggja ritunarverkefni fyrir börn á aldrinum 2-5 
ára og í tengslum við þau fóru fram samræður við umrædda kennara, bæði augliti til 
auglitis, í síma og í tölvupósti. Tekin voru hálfopin viðtöl við deildarstjóra þar sem 
meðal annars var rætt um ritun í starfi viðkomandi deilda. Viðtölin við deildarstjóra, 
hálfopnar spurningar í spurningarlista og samræður við einstaka kennara við skil á 
ritunarverkefninu voru greind til að skoða orðræðuna með áherslu á orðanotkun og 
skilgreiningar. Að síðustu var framkvæmd textagreining á slembiúrtaki á skóla-
námskrám og á heimasíðum leikskóla sem leggja sérstaka áherslu á læsi. Vert að minna 
á úrtak og fjöldi þátttakenda takmarkar yfirfærslugildi á niðurstöðum. 

Niðurstöður og umræða 

Það er ekki sjáanlegur mikill grundvallarmunur á hugmyndafræðinni á bak við læsis-
verkefni ólíkra skóla en greina má ákveðinn blæbrigðamun á aðferðum. Þegar betur er 
að gáð virðist sá munur meira felast í orðavali en beinlínis í aðferðum. Leikskóla-
kennarar sem segjast leggja áherslu á hvetjandi umhverfi vinna svipað og hinir sem 
nota orðalagið að þeir skipuleggi kennslustundir. Þetta er athyglisvert og styður þá 
hugmynd að orðræðan sé í mótun. 
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Þegar öll gögn höfðu verið greind kom í ljós að orðið málrækt kom aðeins einu 
sinni fyrir og er það í samræmi við vangaveltur í upphafi um að það hafi ekki náð 
fótfestu eftir breytingar á aðalnámskrá. Orðið málörvun er leikskólakennurum greini-
lega tamt því það kom oft og ítrekað fyrir í tengslum við öll umræðuefni. Tíðnin getur 
bent til mikilvægi þessa þáttar í hugum leikskólakennaranna. Hvetjandi og örvandi 
umhverfi var annað orð sem kom jafn oft fyrir og gefur vísbendingu um áherslur í 
starfi. Læsi kom oftar fyrir en lestur sem gjarnan var einnig oftar tengdur umræðu um 
skipulagðar stundir, einskonar lestrarkennslu. Kennarar nefndu hvorki bernskulæsi né 
leikskólalæsi. 

Kennarar töldu sig hafa góða þekkingu á ritun með leikskólabörnum og hafði 
menntun og starfsreynsla minni áhrif á svörin en munur á milli skóla. Þegar kennarar 
voru beðnir að forgangsraða verkefnum vildu kennarar í einu af skólunum að læsi væri 
mikilvægari áhersluþáttur en ritun á meðan kennarar í hinum skólunum vildu jafnt 
vægi þessarar þátta. Hins vegar voru kennarar meðvitaðir um að aldur barna væri 
áhrifaþáttur sem taka þyrfti tillit til og það kom ítrekað fram í svörum við ólíkum 
spurningum. Þetta sást einnig vel í viðtölum. Deildarstjórarnir töluðu af fagmennsku 
og öryggi um ritun í starfi deilda sinna. Það sást á því að þeir rökstuddu dæmin sem 
þeir tóku af ritunarverkefnum og tengdu við aldur barna, færni og þroska. Kennarar 
yngri deilda nefndu að lágmarki 12 atriði sem dæmi um ritun á sinni deild upp í 34 
atriði á deild elstu barna. Í öllum tilvikum var um bein ritunardæmi að ræða og engin 
nefndi algenga þætti í leikskólastarfi svo sem eins og lestur bóka, söng eða samtöl. Í 
viðtölum við deildarstjóra innan sama skóla var greinanlegur þráður þar sem þeir 
nefndu allir einhver sömu atriði sem dæmi um ritun. 

Kennarar voru flestir sammála um að börn á leikskólaaldri gerðu snemma greina-
mun á teikningu og ritun. Það væri erfiðara að aðgreina ritun og teikningu hjá yngri 
börnunum bæði vegna þess að fullorðnir sjá ekki muninn og svo hafa börnin 
takmarkað vald á talmáli og færri möguleika á að útskýra það sem þau gera. Hér koma 
fram vangaveltur sambærilegar við orð Bus o.fl. (2001) um að þekking geti verið meiri 
en færnin til að sýna hana. Það er ljóst að leikskólakennarar hafa skilning á mikilvægi 
ritunar og líkt og Epstein (2002) benti á, þá hefur orðið ákveðin vakning á þessu sviði. 
Ritunarverkefnin vöktu sérstaka athygli nokkurra kennara og sýndu þeim dæmi um 
skilning og þekkingu hjá yngstu börnunum sem þeir höfðu ekki allir gert sér grein fyrir 
áður. 

Í einum af skólunum voru gefin dæmi af því að þegar ung börn fengu að rita í 
tölvu sýndu þau færni og þekkingu sem þau gætu ekki sýnt með sama hætti með öðru 
móti. Þannig gat 29 mánaða barn leitað á lyklaborði tölvunnar að bókstöfum nokkurra 
í fjölskyldu sinni og slegið þá inn. Barnið sýndi þekkingu sem það gat ekki sýnt með 
blaði og blýanti. Tölva getu því gefið möguleika til viðbótar hefðbundnari leiðum. 
Sulzby (1992) og Mcbee (1994) hafa einnig fjallað um möguleika tölvu til að opna leið 
fyrir börnin að sýna raunverulega þekkingu á ritun. 

Kennarar telja að ritun hafi áhrif á læsi og læsi geti verið stuðningur við málörvun. 
Einn kennari sagði ritun mikilvæga til að ná árangri í læsi og annar taldi læsi vera 
góðan stuðning við málörvun barna. Þriðji kennarinn dregur þetta saman og segir 
„lestur og ritun er mikill stuðningur við máltöku.“ Hér er samhljómur með niður-
stöðum Dale og Crain-Thoreson (1999), Jóhönnu Einarsdóttur (1995), og Strawn 
(2006) um gagnvirk áhrif, að ritun hafi áhrif á aðra þætti svo sem læsi og hljóðkerfis-
vitund. 

Samþætting og fjölbreyttar kennsluaðferðir voru lykilorð sem skutu oft upp 
kollinum. Gjarnan með keimlíku orðavali. Þannig var umræða um ritun, læsi, mál-
örvun og jafnvel fleiri þroskaþætti og námssvið tengd saman með orðalaginu eins og 
“algengt að vinna með alla þætti saman, flétta inn í annað starf“ eða eins og annar 
kennari komst að orði: „Það fer svolítið eftir deildum, ég held að málörvun sé sterkari 
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þáttur á yngri deildum en að vægið jafnist eftir því sem þau verða eldri. Málörvunin er 
minnst áberandi á eldri deildinni þar sem samþættingin er mest.“ 

Áherslu kennara á fjölbreyttar aðferðir má sjá á því að þeir nefndu margvíslegar 
leiðir þegar þeir voru spurðir um hvernig þeir vinna með ritun. Þá kynntu þeir jöfnum 
höndum til sögunnar skipulagðar stundir, svo sem hópastarf, samverustundir og 
matartíma og frjálsan leik bæði úti og inni. Þeir nefndu upplestur, samræður, söng og 
tjáningu, greiðan aðgang að hvetjandi leikefni og mikilvægi fyrirmynda. 

Spurningum um ritun var oft svarað með tengingum við málörvun eins og sjá má 
þegar kennari svaraði því hvernig hann vinnur með ritun: „Við vinnum með málörvun 
í gegnum allt starfið.“ Annar sagði: „Ef eitthvað þá mættum við bæta málörvunina enn 
meira.“ Í þeim skóla sem læsisáhersla var hvað mest sögðu nær allir kennarar að mál-
örvun sé það sem er mest áberandi í skólastarfinu. Þetta er að mörgu leyti athyglisvert, 
sérstaklega þegar flestir kennarar í hinum skólunum sögðu læsi mest áberandi, þá ritun 
og að síðustu málörvun. 

Í stuttri samantekt eru niðurstöður þær helstar að kennarar eru meðvitaðir um 
mikilvægi ritunar í leikskólastarfi. Þeir skilgreina ritun í víðu samhengi sem hluta af 
læsisþroska og málörvun. Þeir telja sig hafa góða þekkingu á ritun ungra barna og færa 
um að vinna að ritmálsörvun. Kennarar nota fjölbreyttar leiðir til að vinna með ritun 
og leggja áherslu á hvetjandi umhverfi og samþættar aðferðir, til dæmis með því að 
hafa ritun markviss sem víðast í umhverfinu og fletta hana inn í leik. Það fundust 
einnig vísbendingar um að skilgreiningar á hugtökum séu ekki mótaðar. Það er ljóst að 
leikskólakennarar þurfi að ræða ný hugtök og sammælast um skilning og skilgreiningar. 
Það myndi styrkja faglega umræða um kennslufræði leikskólans. 
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Haustið 2008 gekk í garð á Íslandi skeið fjölþættra breytinga og umbrota á flestum 
sviðum efnahagslífsins þegar þjóðin stóð andspænis einhverju mesta efnahagshruni 
sem vestrænt ríki hefur þurft að takast á við á friðartímum (Danielsson, 2009). Banka-
kerfið hrundi og fjármálakreppa skall á og teygði anga sína um allt samfélagið. Í kjöl-
farið fylgdu margs konar áföll, óöryggi, eftirsjá og breytingar sem telja má víst að snert 
hafi alla Íslendinga á einhvern hátt. Staðan í samfélaginu var metin svo alvarleg að 
ríkisstjórn Íslands samþykkti í febrúar árið 2009 að setja á stofn sérstaka velferðarvakt 
með það að markmiði að fylgjast með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum efna-
hagshrunsins á fólk og fjölskyldur (Þingskjal 714, 2009-2010). Síðan hefur staðið yfir 
umbrotatímabil í samfélaginu sem ekki sér fyrir endann á og segja má að dag hvern 
berist inn á heimilin neikvæðar fréttir sem snúa á einn eða annan hátt að stöðu 
fólksins í landinu. Fjöldi atvinnulausra hefur aukist mikið frá október 2008, en þá var 
1,9% atvinnuleysi á landinu. Í júlí mældist atvinnuleysi hérlendis 7,5% en það hefur 
minnkað frá því í janúar á þessu ári þegar það náði hámarki og var 9,3% 
(Vinnumálastofnun, 2010). Atvinnumöguleikar hafa því skerst verulega og hátt í 28 
þúsund ársverk höfðu tapast í lok árs 2009. Á sama tíma hefur hlutfall einkaneyslu af 
landsframleiðslu orðið lægra en nokkru sinni enda hafa ráðstöfunartekjur lækkað 
verulega og heimilin eru skuldsett (Seðlabanki Íslands, 2010). Einnig hefur gengi 
krónunnar veikst, kaupmáttur dregist saman og skuldabyrði almennings þyngst 
(Fjármálaráðuneytið, 2009). Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða breytingar á 
lífsánægju íslenskra skólabarna yfir þetta mikla umbrotatímabil. Sérstaklega er horft á 
hvort aldur og kyn hafi áhrif á lífsánægju barnanna. 

Það ástand sem hér ríkir svipar til þess sem var í byrjun tíunda áratugs síðustu aldar 
í Finnlandi. Afleiðingar kreppunnar þar voru meðal annars samdráttur í lands-fram-
leiðslu, veikt gengi, háir vexti og hrun á fasteignamarkaði. Efnahagskreppan í 
Finnlandi leiddi einnig til verulegrar aukningar á atvinnuleysi og er landið enn í dag að 
glíma við það vandamál en árið 2008 mældist atvinnuleysi í Finnlandi 6,9% (Haukur 
Sigurðsson, e.d).  

Aukin athygli hefur beinst að áhrifum efnahagsþrenginga á fjölskyldutengsl og 
uppeldi barna (Leinonen, Solantaus og Punamaki, 2002; Sleskova o.fl., 2006). 
Foreldrar sem eiga í fjárhagserfiðleikum upplifa oft kvíða og þunglyndi. Þetta getur 
haft neikvæð áhrif á barnauppeldi sem og uppeldishæfni foreldra. Pirringu og gremja 
foreldra vegna fjárhagserfiðleika getur einkennt samkipti þeirra við barn sitt 
(Leinonem o.fl., 2002). 

Atvinnumissir er mikill streituvaldur og honum fylgja breytingar sem snerta alla 
fjölskyldumeðlimi. Atvinnulausir upplifa streitu vegna fjárhagsóvissu (Sleskova, o.fl., 
2006), sem og aukið álag í hjónabandi/sambandi vegna fjárskorts (Leinonen o.fl., 
2002). Atvinnuleysi foreldra hefur verið tengt við ýmsa þætti, þar með talið hegðunar-
vanda barna (Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove-Vanhorick og Verhulst, 2002), 
lélegt sjálfsálit (Sleskova o.fl., 2006), ofneyslu áfengis (Lundborg, 2002) og þunglyndi 
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(Katliala-Heino, Rimpela, Rantanen og Laippala, 2001; Sund, Larsson og Wichstorm, 
2003). Hins vegar getur atvinnumissir styrkt fjölskylduböndin og gert fjölskylduna 
samrýmdari (Sleskova o.fl., 2006). 

Það er eðlilegt að ætla að þessi miklu umbrot í samfélaginu og sú neikvæða umræða 
sem þeim fylgir setji sitt mark á líðan grunnskólabarna enda snéri eitt verkefni 
Velferðarvaktarinnar sérstaklega að stöðu barna og unglinga (Þingskjal 714, 2009-
2010). Líklegt má teljast að kreppunni hljóti að hafa fylgt fjárhagsáhyggjur, kvíði, 
streita, álag og óöryggi hjá mörgum íslenskum forledrum. Sýnt hefur verið fram á að 
slíkar efnahagsáhyggjur foreldra draga úr foreldrafærni og geta ýtta undir verri geð-
heilsu og óstöðuga hegðun sem hefur áhrif á samskipti foreldra við börn sín og í 
framhaldi af því neikvæð áhrif á líðan og hegðun barnanna. Hér er um svo kallað 
fjölskyldu-, efnahags- og streitulíkan að ræða sem hefur verið rannsakað ítrekað 
(Conger o.fl., 1992). 

Meðal þeirra mælitækja sem nýtt hafa verið til að rannsaka líðan fólks er 
lífsánægjukvarði Cantrils sem var fyrst gefinn út árið 1965. Um er að ræða sjón-
hendingakvarða sem er settur upp sem stigi og er fólk beðið um að meta lífsánægju 
sína frá 0 upp í 10. Þessi kvarði hefur áunnið sér sess sem áreiðanleg og réttmæt 
mæling og hefur verið rannsakaður út frá ýmsum félagslegum þáttum, s.s. aldri, kyni, 
hæð, tekjum, hjúskaparstöðu, atvinnu og trú (Ball og Chernova, 2008; Deaton og 
Arora, 2009; Pouwels, Siegers og Vlasblom, 2008). Rannsóknir í nokkrum löndum 
hafa sýnt að útkoma barna á lífsánægjukvarða Cantrils (1965) tengdist ýmsum heilsu-
farstengdum þáttum í lífi skólabarna, s.s. ofneyslu áfengis í Wales (Desousa, Murphy, 
Roberts og Anderson, 2008), óhollu mataræði í Hollandi (van Kooten, de Ridder, 
Vollebergh og van Dorsselaer, 2007), vannæringu á Írlandi (Molcho, Gabhainn, Kelly, 
Friel og Kelleher, 2007) og hreyfingaleysi og fjölmiðlanotkun í Bandaríkjunum og 
Kanada (Iannotti, Kogan, Janssen og Boyce, 2009). 

Efniviður og aðferðir 

Notuð voru gögn frá hinni alþjóðlegu rannsókn „Health Behaviour in School-aged 
Children“ sem styrkt er af Alþjóða heilbrigðismálastofnunni (WHO) og fjallar um 
heilsu og lífskjör skólabarna. Árið 2006 var spurningalisti þeirrar könnunar lagður fyrir 
11.813 íslensk börn í 6., 8. og 10. bekk. Fjórum árum síðar var spurningalistinn lagður 
fyrir í sömu bekkjardeildum í 161 skóla og bárust svör frá 11.561 nemendum eða 87% 
þýðisins.  

Lífsánægja þátttakenda (Cantril, 1965) var metin með sjónhendingarkvarða (visual 
analog scale). Fyrirmælin voru svohljóðandi: „Hér er mynd af stiga. Efst í stiganum er 
talan ‘10’ sem táknar besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt og neðst er talan ‘0’ sem 
táknar versta hugsanlega lífið sem að þú gætir átt. Hvar í þessum stiga er líf þitt núna? 
Merktu í reitinn hjá þeirri tölu sem lýsir lífi þínu best.“ 

Útkoma á lífsánægjukvarða Cantrils (1965) var borin saman milli hópa með ó-
pöruðu t-prófi. 

Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir samanburð á útkomu íslenskra skólabarna í 6., 8. og 10. bekk á 
lífsánægjukvarða Cantrils (1965). Að meðaltali mældist lífsánægja þessara aldurshópa 
7,7 (sf=1,9) í fyrirlagningu árið 2006 en hafði aukist um 0,3 stig í 8,0 stig árið 2010 
(sf=1,8). Meðal 6. og 8. bekkinga er aukningin í lífsánægju marktæk hjá báðum kynjum 
(p<0,001). Sé litið til nemenda í 10. bekk má greina nokkru meiri lífsánægju meðal 
stráka árið 2010 en árið 2006 en lífsánægja stelpna stendur í stað á sama tímabili og 
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breytingin á lífsánægju 10. bekkinga í heild á þessum árum er ekki marktæk. Rétt er að 
vekja athygli á að bæði árið 2006 og 2010 eru það stelpurnar í 10. bekk sem meta eigin 
lífsánægju lakasta í fyrirlögninni og að þær eru eini hópurinn sem bætir stöðu sína 
ekkert á þessu fjögurra ára bili.  

Tafla 1. Samanburður á lífsánægju íslenskra skólabarna 2006-2010 – Meðaltöl (staðalfrávik) 
 

  6. bekkur 8.bekkur 10. bekkur 
  Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur 

2006 8,0 (1,9) 8,2 (1,8) 7,7 (1,8) 7,6 (1,9) 7,5 (1,8) 7,4 (1,9) 
2010 8,3 (1,8) 8,3 (1,8) 8,0 (1,7) 8,0 (1,7) 7,6 (1,9) 7,4 (1,9) 

 
Augljóst er af töflu 1 að lífsánægja skólabarna fer dvínandi með aldri. Þannig meta 

börn í 6. bekk lífsánægju sína að meðaltali vera 8,3 en í 10. bekk er þessi tala komin 
niður í 7,5. Strákar og stelpur meta sig á sama róli í 6. og 8. bekk en stelpur í 10. bekk 
telja lífsánægju sína minni en karlkyns jafnaldrar þeirra.  

Meðaltalsútreikningar eru ágætir til síns brúks en jafnframt er nauðsynlegt að skoða 
dreifingu barnanna eftir gildum. Mynd 1 sýnir hvernig útkoman á sjónhendingakvarða 
Cantrils dreifðist á einstök gildi í fyrirlagningunum 2006 og 2010. 

 

  
Mynd 1. Dreifing útkomu á kvarða Cantrils 2006 og 2010 
 

Eins og sést á mynd 1 þá er engin breyting á milli fyrirlagnanna 2006 og 2010 á 
hlutfalli þeirra nemenda sem meta lífsánægju sína lakasta. Árið 2006 mátu 2,0% 
nemenda lífsánægju sína 0-2 á kvarða Cantrils. Fjórum árum síðar eru það 1,7% sem 
meta lífsánægju sína svo rýra. Af þeim 226 börnum sem mátu sig svo laklega árið 2006 
er ekki að sjá að kyn eða aldur ráði neinu þar um. Það voru 194 nemendur sem lentu í 
lægstu þrepum lífsánægjunnar árið 2010 og er helmingur þeirra í 10. bekk en sitt hvor 
fjórðungur í 6. og 8. bekk. Ekki er að sjá mun milli kynja. 

Færri nemendur meta lífsánægju sína vera á bilinu 3-8 árið 2010 en 2008. Hins 
vegar hefur þeim nemendum fjölgað hlutfallslega sem meta lífsánægju sína á bilinu 9-
10. 
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Ályktanir 

Miðað við þá erfiðleika sem íslenskt samfélag hefur staðið frammi fyrir og neikvæða 
umræðu í þjóðfélaginu á þessu árabili ætti vellíðan íslenskra skólabarna að eiga undir 
högg að sækja. Niðurstöður okkar benda hins vegar ekki til þess að það sé raunin. 
Þvert á móti virðist lífsánægja 6. og 8. bekkinga aukast í hinni margumtöluðu kreppu, 
en hún stendur í stað hjá 10. bekkingum. Illmögulegt er að segja til um hvort kreppan 
sjálf og breytingar henni tengdar séu orsakavaldur enda er hér um að ræða fylgni-
rannsókn og slíkar ályktanir ekki raunhæfar. Hins vegar má leiða líkum að því að 
kreppan hafi ekki haft umtalsverð neikvæð áhrif á lífsánægju íslenskra skólabarna á 
þessu árabili 

Það er ekki auðvelt að segja til um hvaða þættir það eru sem ráða mestu um 
lífsánægju barna á skólaaldri. Eflaust eru það heldur ekki nákvæmlega sömu þættir hjá 
öllum börnum, meginþættir eins og kyn og aldur geta haft gríðarleg áhrif þar á. Meðal 
yngri barna er líklegt að samband við foreldra og heimilisaðstæður skipti meira máli, 
en hjá eldri börnunum er líklegt að félagarnir og staða utan heimilis hafi meira um 
líðanina að segja. Hugsanlegt er að aukin lífsánægja barna á aldrinum 11-14 ára, 
nemenda í 6 og 8 bekk, kunni í einhverjum mæli að stafa af því að hægst hefur á 
hjólum atvinnulífsins, fullorðið fólk hefur því meiri tíma utan vinnu hvort sem er 
foreldrar, eldri systkini eða aðrir í fjölskyldunni. Jafnframt hafi íslenskum heimilum, 
skólum og samfélagi tekist að viðhalda ákjósanlegum lífsskilyrðum fyrir börn í þessum 
aldurshópi þrátt fyrir kreppuna.  

Lífsánægja tíundubekkinga hefur hinsvegar ekki aukist. Í því sambandi má benda á 
að 15-16 ára börn á Íslandi eru á leiðinni út í atvinnulífið og það að fá ásættanlega 
sumarvinnu og jafnvel vinnu með námi getur skipt miklu fyrir sjálfsmynd þeirra og 
möguleika til einkaneyslu og tómstundastarfs. Þar sem íslenskt atvinnulíf er nú laskað 
eftir efnahagshrunið eru þessir möguleikar takmarkaðri en áður var. Einnig má velta 
því upp að unglingamenning á Vesturlöndum, og þá einnig á Íslandi, er verulega 
mörkuð af neysluhyggju þar sem grundvallarþarfir eins og klæðnaður og snyrting lítur 
sértækum kröfum markaðsaflanna. Þessar kröfur neyslumenningarinnar snúa ekki 
síður að stúlkum en drengjum og tengjast samkeppni í jafningjahópnum, ímyndar-
sköpun og sjálfsmati. Hugsanlegt er að áhrif efnahagshrunsins hafi því snert þennan 
aldurshóp á annan hátt en þau börn sem yngri eru. 

Heildaraukningin á lífsánægju skólabarna skilar sér í mismiklum mæli. Þannig er 
engin breyting milli áranna fjögurra í hlutfalli þeirra sem meta lífsánægju sína lakasta 
(0-2 á kvarða Cantrils). Tilfærslan virðist vera á þann veg að þeim sem meta ánægju 
sína á bilinu 3-8 fer hlutfallslega fækkandi og þess í stað eru fleiri sem meta lífsánægju 
sína í hæstu hæðum (9-10).  

Minni lífsánægja eldri unglinga er í samræmi við aðrar rannsóknir en minni 
lífsánægja unglingsstúlkna ætti að vera hvatning til sérstakra aðgerða. Þó lífsánægja 
stúlkna í 10. bekk sé 7,4 á sjónhendingakvarða Cantrils sem í sjálfu sér er ekki slæm 
niðurstaða, þá verður engu að síður að horfa til þess að hún lækkar verulega frá því 
sem gerist í 6. bekk, eða um rétt tæplega heilt stig. Lífsánægja stráka minnkar aðeins 
minna en stúlknanna. 
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Gáð til veðurs 

Rannsókn á veðurgleggni Íslendinga og hæfileikanum að 
lesa í náttúruna 

Eiríkur Valdimarsson 
Terry Gunnell 

Því miður eru allir sjálfmenntaðir veðurfræðingar að hverfa úr sögunni, og er 
það illa farið. Nú þykjast menn ekki þurfa að góna á skýjafar og önnur einkenni, 
sem gömlu mennirnir studdust við. Nú treysta menn veðurskeytum og bölva 
þeim svo, er út af ber (Halldór Guðmundsson, 1968, bls. 65).   

 
Upphafsorðin eru komin frá bónda í Vopnafirði sem sendi grein um veðurdrauma 

sína til ritstjóra tímaritsins Veðrið. Hann lýsir því í raun best hvernig staða þekkingar á 
veðurfræðum var í lok sjöunda áratugar síðustu aldar þegar þessi orð voru skrifuð þar 
sem vísindin voru farin að sinna veðurathugum þjóðarinnar, en um leið að því er 
virðist með ófullnægjandi hætti samanborið við þá tækni sem eldra fólk kunni. Hér er 
skoðað hvernig hinir „sjálfmenntuðu veðurfræðingar“ spáðu í veðrið og „og góndu á 
skýjafar og önnur einkenni“.1 

Hið hversdagslega veður 

Það er fátt eins sjálfsagt í hinu hversdagslega lífi og að upplifa mismunandi veðurfar. 
Án þess að taka eftir því erum við farin að gá út um gluggann að morgni: hvort það sé 
þoka, súld, sól, snjór, heitt eða kalt. Í kjölfarið, klæðum við okkur og börnin okkar 
eftir veðri, svo engum verði kalt, engum verði of heitt; kannski svo að veðrið hafi sem 
minnst áhrif á okkar hversdagsleika. 

Veðurspár eru orðnar nákvæmar og aðgengilegar hverjum þeim sem þarf á þeim að 
halda. Í dag þarf ekki annað en að kveikja á útvarpi, sjónvarpi eða tölvu til þess að fá 
góða veðurspá, ekki bara fyrir daginn í dag, heldur kannski marga daga í einu. Þannig 
er það ekki á ábyrgð okkar að spá fyrir um veðrið í framtíðinni, heldur vísinda-
mannanna. Þessi breyting er í raun mjög mikilvæg ef við horfum á þetta út frá 
tengslum manns og náttúru. Alþýðulegar veðurspár gefa okkur vísbendingar um hvað 
fólk horfði eftir varðandi veðurfar, eða til að setja þetta í nútímalegra samhengi: Á 
hverju kveikti fólk þegar það gekk út til að gá til veðurs? 

Næmni 

Segja má að áður fyrr hafi fólk verið í mun nánara sambandi við náttúruna heldur en í 
dag þar sem afkoman var nátengd þessari stormasömu sambúð og nauðsynlegt var að 

                                                           

1  Þessi grein byggir á kafla í MA-ritgerð í þjóðfræði sem unnin var undir handleiðslu Terry Gunnell 
prófessors 2010. Sú ritgerð fjallar um það hvernig spáð var í veður á öldum áður, en einnig í 
samtímanum þar sem tekin voru viðtöl við 17 einstaklinga árin 2008-2009 með styrk frá 
Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og Þjóðminjasafni Íslands. 
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kunna að skilja hegðun náttúrunnar eins og vel og aðstæður hverju sinni leyfðu. 
Margir nota samband dýra og veðurs í því samhengi til að sýna hvert við erum komin 
og á sama tíma hvernig dýr í dag eru að færast frá náttúrunni þar sem þau standa allt 
árið inni, t.d. kýr. Þannig má ráða í orðin að húsdýrin séu að fara sömu leið og við 
mannfólkið. Tengsl veðurs og hegðunar dýra er áberandi í alþýðlegum veðurspám og 
virðast hafa verið misjöfn en þó er að finna slík dæmi af mörgum tegundum dýra og 
sum þykja næmari en aðrar. Maðurinn er vitaskuld dýrategund og til eru einnig ýmsar 
frásagnir af því hvernig hann telur sig finna fyrir breytingum á undan tilteknum 
veðrum. En það var ekki þar með sagt að maðurinn sjálfur hafi alltaf áttað sig á þeim 
breytingum, heldur gátu aðrir séð þessar breytingar (rétt eins og er með hegðun dýra 
sem menn taka eftir). 

Nokkuð ber á því að sjómenn kannist við einstaklinga sem hófu að hegða sér 
einkennilega á undan óveðrum eða veðrabreytingum. Til að mynda sagði einn frá 
tveimur dagfarsprúðum mönnum sem skyndilega fóru að syngja og tralla og vera með 
gleðilæti þegar rok var að bresta á (Viðtal 7, Borg./Strand.). Fleiri dæmi eru til af 
slíkum mönnum. Einn heimildarmaður þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands (ÞÞ) 
talar um Hafliða nokkurn, en menn miðuðu við að óhætt væri að fiska á meðan hann 
færi ekki að syngja. En svo var það einn morgun að Hafliði þessi kom upp á 
lúkarskappann, teygði sig og hoppaði og rak upp hljóð sem áttu að vera einhvers 
konar söngur. Brugðust skipverjar þá hart við og sigldu í var því fljótlega upp úr því 
skall á norðaustan aftakaveður svo ekki mátti bíða lengi eftir að Hafliði fór að syngja 
(ÞÞ 3823, N-Ísafj.). Annar heimildamaður segir frá matsveini sem honum var samtíða 
til sjós í nokkur ár. Sá var þungur og feitlaginn alla jafna en rétt á undan stormi 
breyttist þessi maður til mikilla muna. Hann fór að syngja og hlæja og varð léttur á sér 
þrátt fyrir holdafarið. Eins og áður segir byrjaði þetta áður en veður spilltist en fjaraði 
út þegar hvasst var orðið. Heimildarmaður segir að honum hafi oft verið strítt út af 
þessu en hann réði ekki við þetta, það var ósjálfrátt og óviðráðanlegt (ÞÞ 7450, Borg.). 
Hér eru það breytingar á andlegri líðan og hegðun frá hinu eðlilega sem vekja upp 
spurningar um breytingar á veðri, rétt eins og með skepnur sem byrja að hegða sér 
undarlega á undan óveðrum, sbr. „kuldagalsi“ í hestum. 

Annar flokkur þar sem veður hefur áhrif á næmni fólks er sá sem snertir líkamlegar 
þjáningar í tengslum við veðrabreytingar. Þar eru gigtarverkir sennilega þekktastir en 
fáar lýsingar eru jafn áþreifanlegar og sjá má í Íslenzkum þjóðháttum:  

 
Þá er það algengt, að menn finni það á sér, ef einhver veðrabrigði eru í vændum, 
helzt íhlaup, stormur eða rigning eða stórhríðar. […] Þá ískrar og ólmast gigtin, 
einkum í gamla fólkinu, og lætur ekki undan, fyrr en veðrið er skollið á (Jónas 
Jónasson frá Hrafnagili, 1961).  

 
Slík vísindi hafa gjarnan verið tekin með ákveðnum fyrirvara í vísindasamfélaginu 

og í grein sem birtist í tímaritinu Rheumatology árið 2003 þar sem kannað var sambandið 
á milli veðurs (loftþrýstings, úrkomu og hitastigs) og eymsla vegna slitgigtar, voru 
niðurstöður þeirra rannsóknar þær að lítið sem ekkert samband var það á milli 
(Wilder, Hall og Barrett, 2003). Aftur á móti komust portúgalskir vísindamenn að því 
að sambandið á milli veðurs og vefjagigtar væri sterkt og því þyrfti að hafa í huga áhrif 
veðurfars við mat á slíkum gigtarsjúklingum (Miranda o.fl., 2007). 

Á Íslandi voru svipaðar rannsóknir gerðar þar sem þetta samband var rannsakað 
og var það dr. Helgi Tómasson, yfirlæknir á Kleppi, sem stýrði þeim en hann féll frá 
áður en niðurstöður lágu fyrir (Björn L. Jónsson, 1959). Þrátt fyrir það skrifaði Björn 
L. Jónsson, veðurfræðingur og læknir, grein í tímaritið Veðrið árið 1959 þar sem hann 
segir frá þessu sambandi veðurs og gigtar, og hvernig ýmsir aðrir kvillar létu á sér 
kræla þegar loftþrýstingur væri fallandi, svo sem botnlangaköst og höfuðverkjaköst, 
auk þess sem sjálfsvíg séu tíðari við slíkar aðstæður (Björn L. Jónsson, 1959). Til eru 
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einnig ýmsar lýsingar frá fyrstu hendi þar sem fólk lýsir sínum eigin þjáningum eða 
annarra en oftar en ekki eru þær á þá leið að um er að ræða eldra fólk sem finnur fyrir 
óþægindum áður en illviðri eða kuldi lætur á sér kræla, stundum á undan votviðri og 
aðrir töldu að slík næmni væri fyrst og fremst fyrir norðanáttum (ÞÞ 7997, V-Hún.; ÞÞ 
8321, Borg.; ÞÞ 3937, Snæf.; ÞÞ 5394, Kjós.; ÞÞ 5355, V-Ísafj.). Sumir segja að verst 
sé þegar gigtin fer í mjöðm, læri og bak (ÞÞ 5556, Borg./Mýr.) en einnig kemur fram 
að það er ekki einungis gigtin sem magnast upp á undan veðrabreytingum heldur 
magnast upp ýmsar aðrar kvalir og kenndir, svo sem tannpína, drungi og leti (ÞÞ 3947 
S-Þing.; ÞÞ 3807, Borg.; ÞÞ 3999, Eyj.). Einn maður sagðist aldrei hafa fundið fyrir 
verkjum af þessu tagi en hins vegar notaði hann konu sína sem viðmið, því að í 
austanátt og miklum raka var hún áberandi slæm auk þess sem hann gat séð það á 
tiltekinni stöðu á barómeti sínu hvenær henni leið hvað verst (ÞÞ 5308, S-Múl.). Af 
þessu má sjá að margir hafa kynnst einhvers konar breytingum á líkama sínum sem 
þeir tengdu meðal annars við veðrabreytingar. Slíkt er enn í umræðunni í dag. 
Hómópatar veita til að mynda gigtarsjúklingum sínum remedíuna „dulcamara“ ef gigt 
versnar við það að veðrið verður kalt og rakt (Guðný Ósk Diðriksdóttir, e.d.). Þannig 
lifir þessi þekking ágætu lífi í einhverri mynd. 

En það er eitt að finna á sér breytingar á veðurfari og annað að geta séð þær fyrir í 
umhverfinu. Í raun virðist þetta vera sitt hvor hæfileikinn sem reynir á ólíka hæfni 
mannsins og ekki víst að sá sem finnur fyrir veðrabreytingum geti séð þær með eigin 
augum. 

Eftirtekt og reynsla 

Þessi hluti veðurþekkingar var mjög mikilvægur þar sem nauðsynlegt var fyrir fólk að 
geta lesið í umhverfið og greint í sundur ólík teikn á lofti, láði eða legi. Eftirtekt, 
beiting skynfæranna og um leið reynsla er nokkuð sem fólk hefur þroskað með sér. 
Slíkt hefur gerst misjafnlega og ólíkar aðstæður og áherslur hafa þannig getið af sér 
mismunandi veðurspáfólk. Sem dæmi um slíkt er rétt að vísa í tvö viðtöl sem tekin 
voru sumarið 2009 þar sem viðmælendur voru sveitafólk úr sitt hvorri sýslunni og 
höfðu bæði kynnst öldruðum sjómönnum sem bjuggu á heimilum þeirra í upp-
vextinum. Báðir virtust þessir sjómenn hafa litið mikið til hafs og heyrt í brimi langt 
inn til landsins þegar aðrir heyrðu ekki neitt. Þannig gátu þeir séð hvaða vindáttir voru 
á næsta leiti (Viðtal 12, Eyj.; Viðtal 10, A-Hún.). Hér má segja að ein heimsmynd hitti 
fyrir aðra. Sjómenn virðast hafa þroskað með sér aðra hæfileika sem fólust í því að 
heyra og meta brimhljóð á meðan sveitafólkið hefur ekki alltaf skilið þessa næmni eins 
vel. Áhugaverð er lýsing ein á formanni frá Hellissandi, en þegar veður var eitt sinn 
þungbúið þurfti hann að meta aðstæður áður en haldið væri af stað í róður: 
 

Hann hlustar eftir sjávarhljóði veður svo út í sjóinn og stendur þar nokkra stund, 
kemur svo í land og segir hásetum sínum. „Ég ræ ekki í dag það eru þung sog í 
sjónum“. Þeir sem reru þennan dag náðu fáir heimalendingu. Norðan stórviðri 
rann fljótlega á (ÞÞ 7469, Snæf.). 

 
Atvinnuvegur hvers og eins hefur sennilega mikið að segja um hvernig viðkomandi 

hefur þróað veðurþekkingu sína og það hefur sýnilega fylgt fólki þótt það flytti frá 
sjávarsíðunni inn til landsins. Einnig ber að hafa það í huga að persónuleg ábyrgð 
einstaklings fyrir lífum annarra kann að hafa hvatt fólk til að veita umhverfinu athygli 
og meta veðrabreytingar, til dæmis voru formenn skipa álitnir sérstaklega veðurglöggir 
(ÞÞ 3877, V-Ísafj.; Karvel Ögmundsson, 1981). Þó kann það líka vera að veðurglöggt 
fólk hafi frekar valist í slíkar stöður og þannig leyst verkefni sín farsællega. Formenn 
litu eftir breytingum á skýjafari, hreyfingum brimsins við ströndina og hlustuðu eftir 
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veðurhljóðum úr órafjarlægt þar sem þeir lögðu eyru við jarðfasta hluti þar sem leiðni 
hljóða var oft betri (Karvel Ögmundsson, 1981). 

Þegar heimildir eru skoðaðar virðist sem margir hafi verið glöggir á veðurútlit og sú 
þekking hefur sennilega gengið yfir allflesta en þó ekki jafnt. Eins og sést í dæmunum 
hér að framan er gjarnan talað um einstaklinga sem báru af og hafa verið gleggri en 
aðrir við að ráða í veður en slíkt fólk var gjarnan sagt vera „athugult“. Það hefði búið 
lengi á sama stað og beindi athyglisgáfu sinni að hlutum í umhverfinu sem aðrir 
skeyttu ekki um. Stundum voru það hugboð og reynsla sem hjálpuðu. Stundum væri 
það heppni og almennar gáfur spilltu ekki fyrir (ÞÞ 3894, V-Ísafj.; ÞÞ 3906, A-Barð.; 
ÞÞ 3807, Borg.; ÞÞ 3856, Dal.; ÞÞ 3947, S-Þing.). Allir þessir þættir veittu þessu fólki 
forskot á aðrar en stundum væri talað um að sjómenn og bændur hafi stundað þess 
háttar störf að þeir kæmust oft í vanda og yrðu þannig að leysa gátuna með því að 
treysta á sjálfan sig sem kenndi þeim að hugsa og taka eftir (ÞÞ 3856, Dal.). Eins og 
áður segir dreifðust þessir hæfileikar ekki jafnt yfir alla, ekki miðað við þær lýsingar þar 
sem talað er um að vissir einstaklingar hafi verið það glöggir að hægt væri að taka eftir 
því hvenær þeir færu annað hvort á sjó eða hæfu slátt því þá væri öruggt fyrir aðra að 
fylgja í kjölfarið veðurfarslega séð (ÞÞ 8321, Borg.). Einn heimildarmaður úr 
söfnuninni 2008-2009 virðist vera einstaklega veðurglöggur í sinni heimasveit enda 
sagði hann frá því hvernig hann náði saman heyi í óþurrkatíð en hann sá að hann 
þurfti að vera viðbragðsfljótur og fór að slá í „mígandi vestan-rigningu“. Hann vissi 
sem var að um sérafbrigði af veðri var að ræða sem þýddi að í kjölfarið kæmi þurrkur 
sem stóð heima (Viðtal 4, Rang.). 

En það voru ekki allir sem mátu aðstæður rétt. Sem dæmi um slíkt má nefna að 
þegar páskabyl gerði árið 1917 urðu víða miklir fjárskaðar vegna þess að um 
morguninn hafði verið besta veður og margir settu út fé. En fóstri eins 
heimildarmanns þjóðháttasafns hafði séð þetta fyrir þá um morguninn og ekki látið 
neina skepnu út, ekki einu sinni hesta. Ekki fylgir sögunni hvað hann hafði fyrir sér 
(ÞÞ 3829, Dal.). Hér hefur þessi einstaklingur haft eitthvað fyrir sér sem aðrir sáu ekki 
eða að hann hefur vitað af þeirri trú að um páska gerði hret og því ekki viljað taka 
neina áhættu þrátt fyrir að veðurútlit hafi verið gott. 

Þeir hæfileikar sem hér hafa verið reifaðir virðast hafa dofnað í seinni tíð hjá þeim 
atvinnustéttum sem hafa verið undir veðrinu komnar. Ástæðan er vitaskuld sú að á 
seinni árum hafa vísindastofnanir í veðurfræðum tekið við keflinu og annast spágerð 
og rannsóknir á veðurfari og miðlað þeim upplýsingum til almennings. Þannig hefur 
samfélagið ekki þurft að gá til veðurs. Það breytir því ekki að mörgum hefur fundist 
súrt að sjá á eftir þessum hæfileikum og í svörum þjóðháttasafns Þjóðminjasafns 
Íslands frá 1975 segir einn heimildamaður svo frá ástæðum þess að slík þekkingu 
hefur hopað: 

 
Í fyrsta lagi er það einhverskonar minnimáttarkennd hjá ómenntuðum alþýðu-
mönnum gagnvart Veðurstofunni, sem hefir vísindalega lærðum mönnum á að 
skipa. Í öðru lagi virðist allur sá fróðleikur sem fólkið er matað á af lærðum 
veðurfræðingum slæva athyglina fyrir að taka eftir ýmsum fyrirbrigðum í 
náttúrunni sem geta gefið upplýsingar um veðurfar. Í þriðja lagi finnst mér nú á 
dögum að ýmislegt sem fyrri tíma menn byggðu veðurspár sínar, á t.d. draumar 
og hegðum dýra og jafnvel fugla sé nú metið sem hjátrú og hindurvitni, en er þó 
nú sem fyrr veigamikill upplýsingagjafi um þessa hluti ef því er veitt athygli. En 
raunvísindi nútímans dæma þessa hluti úr leik en telja að flestir hlutir í þessu 
sambandi verði að byggjast á vísindalegum skólalærdómi. Enginn má skilja orð 
mín svo að ég sé að reka hornin í vísindi og skólalærdóm. En ég held því 
hinsvegar fram að sjálfsnám sem byggt er á athyglisgáfu og reynslu séu jafngóð 
vísindi, eins og það sem læra má af bókum (ÞÞ 3832, A-Hún.). 
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Segja má að undirliggjandi sé sú skoðun að veðurvísindi kynslóðanna standi 
jafnfætis þeirri sem vísindamenn hafa þróað og að athyglisgáfa og reynsla séu 
hæfileikar sem ekki megi vanmeta. Í samtímanum má enn finna dæmi um þessar 
skoðanir, bæði hvað varðar það hvernig staðbundnar spár sem byggja á eftirtekt hvers 
og eins á hverjum stað eru álitnar óbrigðulli heldur en spá vísindamanna en einnig 
viðhorf þar sem menn undrast yfir því að veðurspár í fjölmiðlum eru ekki betri en svo 
(Viðtal 5, Skag.). Enn er það til umræðu að slíkir veðurspámenn sem gá til veðurs á 
hverjum stað séu að hverfa enda sé Veðurstofa Íslands sífellt að batna og traust fólks á 
spá hennar fer vaxandi (Viðtal 4, Rang.). 

Á öllu þess má sjá hvernig manneskjan hefur í raun „tengt“ sig við náttúruna til 
þess að freista þess að skilja hegðun hennar og framgang, ekki ólíkt því og þegar við 
tengjum okkur við tölvu og leitum á „Google“ að upplýsingum til dæmis um veður, 
vegaframkvæmdir eða „vuvuzela“! En líkt og athuganir okkar kunna að skila tiltekinni 
niðurstöðu, festist hún í minni og situr eftir þrátt fyrir að búið sé að slökkva á tölvunni 
og getur þannig gagnast aftur þegar réttar aðstæður skapast. Hið sama má segja með 
veðurþekkinguna en minnið hefur skipt miklu máli og að hægt væri að rifja upp 
vitneskjuna þegar sambærilegar veðurfarslegar aðstæður kæmu upp. Margir tala um 
minni sem mikilvægan þátt í því að geta metið aðstæður og þannig rifjað upp eldri 
spár þegar þeir sáu endurtekningar í veðurfarinu (ÞÞ 5458, Eyj./Skag.; ÞÞ 3821, V-
Barð.; ÞÞ 3856, Dal.). Reyndar er það svo að sumir vilja meina að það sé 
„höfuðskilyrði“ að leggja á minnið þau atriði sem fara úrskeiðis í spánum til þess að 
hægt sé að bæta spána (Viðtal 4, Rang.). Þannig er það mikilvægur hluti af þessu ferli 
að muna eftir mistökunum við spágerðina, reyna að læra af þeim og halda þannig 
áfram að þróa vísindin í takt við samtíma hvers og eins, jafnvel í takt við hverskonar 
breytingar á loftslagi sem kunna að verða og hafa orðið og breytt aðstæðum og 
jafnframt lífi kynslóðanna. 

Gamla þekkingin hefur verið fljót að tapast niður með tilkomu Veðurstofu Íslands 
og vísindalegum rannsóknum á veðurfari og miðlun veðurspáa. Á stríðsárunum mátti 
til að mynda ekki flytja veðurspár í útvarpi og þá rifjuðu margir upp gömlu þekkinguna 
sem þá var strax farin að hverfa (Viðtal 12, Eyj.). Hið sama segir bóndi í Rangár-
vallasýslu en þá segir hann að hafi orðið vendipunktur þegar fólkið neyddist til að nota 
gamlar veðurspár (Viðtal 4, Rang.). Í þessu tilviki er það í raun tæknin og hraði 
nútímans sem hefur orðið að lúta í gras fyrir hinni tímalausu þekkingu. 

Í samtímanum minnast margir á það að með veðurspám í fjölmiðlum hafi 
tilfinningin fyrir náttúrunni daprast og í staðinn fyrir að horfa á skýin er horft niður í 
grasrótina eða að fólk taki meira mark á því sem það heyrir og síður því sem það sér 
og þannig hafi manneskjan orðið sjálf eins og „vélagarmur“ sem gengur bara áfram og 
sé í staðinn orðin tengd allri „væðingu“ (Viðtal 10, A-Hún; Viðtal 8, Borg.; Viðtal 12, 
Eyj.). Þetta sýnir okkur að fólk er hætt að nota hin ólíku skynfæri eins og tíundað er 
hér að framan en um leið hvernig ábyrgðin hefur færst af herðum einstaklinganna til 
vísindanna. Sú tilfærsla virðist skilja eftir sig einhvers konar tóm, sérstaklega hjá þeim 
sem kynntust hinum gömlu vísindum af eigin raun. Ástæðan fyrir þessu tómi og 
eftirsjá er kannski ekki sú sama og Halldór Guðmundsson talar um í upphafi kaflans, 
þ.e. að fólk treysti spánum of mikið. Traust almennings til veðurspáa vísindafólks 
hefur vissulega batnað til muna á síðustu árum (s.s. Viðtal 4, Rang.; Viðtal 8, Borg.; 
Viðtal 7, Borg./Strand.). 

Í dag eru æ færri sem gá til veðurs, og í rauninni eru æ færri sem telja sig þurfa á 
veðurspám að halda. En það breytir því ekki, að alþýðlegar veðurspár eru enn til 
staðar, hvort sem það er í minni fólks eða á prenti, og eru enn nothæfar á hverjum 
stað fyrir sig, til að mynda staðbundnar veðurspár sem virka vel í samanburði við þær 
sem berast frá rannsóknarstofnunum í veðurfræði. 

Segja má að sjálfsbjargarviðleitni kynslóðanna endurspeglist í þessu efni, hvernig 
umhverfið var rannsakað og grandskoðað með það fyrir augum að vera viðbúin 
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breytingum og geta komið í veg fyrir að þær hefðu öfgakennd áhrif á 
hversdagsleikann. Ef eitthvað færist frá því sem er eðlilegt ástand: Ef manneskjur 
hegða sér undarlega á sjó, ef gigtarsjúklingar bera sig illa, ef kunnuglegar veðurfarslegar 
aðstæður vekja upp spurningar, og ef skýjafar gefur tilefni til breytinga, þá leitast 
manneskjan við að svara kallinu.  

Í framtíðinni mun manneskjan halda áfram að glíma við blíð eða óblíð náttúru-
öflin. Og manneskjan heldur áfram búa á þessu landi, ferðast um það og læra að meta 
töfra þess og öfga. Þó svo að alþýðlegar veðurspár séu kannski barn síns tíma, þá er 
mikilvægt að safna slíkum heimildum saman því þær sýna viðleitni manneskjunnar til 
að lifa af á landinu, þær eru hluti af landslaginu og afsprengi kynslóðanna sem hér 
þraukuðu. 
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Konur og karlar í fjölmiðlum 

Ísland í alþjóðlegri fjölmiðlavöktun  
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Fjölmiðlar gegna afar mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og eru oft nefndir fjórða 
valdið. Mikilvægi fjölmiðla er ekki síst á sviði jafnréttismála. Kynjaskekkja í fjölmiðlum 
er vel þekkt, sem og þáttur þeirra í að skapa ímyndir af körlum og konum. Í fram-
kvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna, sem samþykkt var í Peking 
1995, er sérstakur kafli um konur og fjölmiðla. Þar er kveðið á um mikilvægi jafnrar 
þátttöku kynjanna í fjölmiðlum; að sjónarmiðum kvenna sé gætt jafn vel og karla, og 
að raunhæf mynd sé gefin af konum í fjölmiðlum (The United Nations Department of 
Public Information, 1995). Í framhaldi af Pekingráðstefnunni var fyrstu fjölmiðla-
vöktuninni á vegum samtakanna Global Media Monitoring Project (GMMP) hleypt af 
stokkunum, en hún felst í að fylgjast með kynjahlutföllum og birtingarmyndum kynja í 
fréttamiðlum heims samtímis einn tiltekinn dag. Vöktunin fór fyrst fram árið 1995 og 
hefur síðan verið gerð á fimm ára fresti. Nú síðast tóku höndum saman 
kvennasamtök, samtök fjölmiðlafólks og háskólar frá 108 löndum, þar á meðal Íslandi, 
og vöktuðu alla helstu fréttamiðla í hverju landi fyrir sig þann 10. nóvember 2009. 
Alþjóðlegu niðurstöðurnar voru kynntar í september 2010 en í þessari grein verður 
gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðunum fyrir Ísland. Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland 
tekur fullan þátt í GMMP verkefninu. Nemendur í fjölmiðlafræði kóðuðu fréttir í 
verkefninu árið 2000, en ekki var unnið úr þeim upplýsingum og gögn um 
niðurstöðurnar ekki til. Nýjustu niðurstöðurnar hvað Ísland varðar er því ekki hægt að 
bera saman við fyrri GMMP rannsóknir, en nokkrar afmarkaðri rannsóknir hafa verið 
gerðar hér á landi á hlut kynjanna í fjölmiðlum.  

Konur og karlar í fjölmiðlum 

Niðurstöður GMMP 2005 (Gallagher, 2005) sýndu að hlutfall kvenna sem fjallað var 
um í fréttum var 21%, eða ein kona á móti hverjum fimm körlum. Íslenskar rann-
sóknir á fjölmiðlum hníga í sömu átt. Fyrstu rannsóknirnar hérlendis voru gerðar af dr. 
Sigrúnu Stefánsdóttur fjölmiðlafræðingi á árunum 1966 til 1986. Niðurstöður hennar 
sýndu að fyrstu fimm ár fréttastofu Ríkissjónvarpsins var ekki talað við neinar konur í 
fréttum, en upp úr 1971 hófu þær að birtast á skjánum. Árið 1986 voru konur 13% 
viðmælenda (Hildur Jónsdóttir, 1990). Eftir þetta hefur þróunin verið hæg. Í framhaldi 
af Pekingáætlun SÞ frá 1995 og með vísan í framkvæmdaáætlun um jafnrétti 
kynjanna 1998-2001 var árið 1998 skipuð nefnd af menntamálaráðuneytinu og skrif-
stofu jafnréttismála. Nefndin gerði innihaldsgreiningu á fjölmiðlaefni sem sýndi að 
hlutur kvenna var alls 32% á móti um 68% hlut karla, sem reyndist sambærilegt við 
evrópskar rannsóknir. Hlutur kvenna í fréttatímum sjónvarpsstöðvanna var enn minni 
eða 27% á móti 73% hlut karla (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001).  

Árið 2005 var aftur gerð könnun á kynjahlutföllum og birtingarmyndum kynja í 
fjölmiðlum fyrir tilstilli menntamálaráðuneytisins og reyndust hlutföllin lítið hafa 
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breyst frá 1999. Um 19% viðmælanda frétta Stöðvar 2 voru konur og 25% 
viðmælenda Ríkissjónvarpsins (Margrét Valdimarsdóttir, 2005). Árið 2005 greindu 
Kristín Loftsdóttir og Helga Þórey Björnsdóttir (2005) myndefni á forsíðu Frétta-
blaðsins og leiddi könnunin í ljós að 139 af 199 myndum, eða 70%, voru af körlum. 
Einnig má nefna nýlega rannsókn á kynjahlutföllum í fréttavefmiðlunum mbl.is og 
visir.is sem sýndi að konur voru umfjöllunarefni í 22,5% tilvika, en karlar í 77,5% 
tilvika. Algengast var að konur fengju umfjöllun í efnisflokknum „slúður“ (Kristín Ása 
Einarsdóttir, 2008). Í rannsókn sem gerð var á fréttum fjölmiðla um fjármálafyrirtæki í 
aðdraganda bankahrunsins fyrir Rannsóknarnefnd alþingis kom í ljós að karlar voru 
97% viðmælenda en konur 3% (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Loks má nefna að 
rannsókn sem gerð var á umfjöllun fjölmiðla um stjórnmálafólk fyrir alþingis-
kosningarnar 2009 sýndi að stjórnmálakarlar fengu meiri umfjöllun en fjöldi þeirra á 
framboðslistum gaf tilefni til og stjórnmálakonur fengu á sama hátt minni umfjöllun 
(Anna Lilja Þórisdóttir, 2010). Fræðafólk hefur varpað fram þeirri spurningu hvort 
þolmörkum fjölmiðla fyrir konum sé náð þegar þær eru orðnar um 20-25% við-
mælenda eða fréttaefnis (Eide, 2001).   

Þær rannsóknir sem að framan getur snúast einkum um kynjahlutföll, þ.e. hver 
hlutur kvenna sé miðað við hlut karla. Annar mikilvægur hluti er birtingarmynd 
kvenna í fjölmiðlum. Rannsóknir Sigrúnar Stefánsdóttur frá 7. til 9. áratugs síðustu 
aldar sýndu að konur voru útilokaðar frá umfjöllun í vissum málaflokkum á borð við 
orkumál, fiskveiðar, iðnað, fjármál, tækni- og utanríkismál (Hildur Jónsdóttir, 1990). 
Allar seinni rannsóknir hafa staðfest þetta. Í rannsókn menntamálaráðuneytisins 
reyndist mikil kynjaskekkja í þeirri mynd sem dregin var upp af kynjunum og skipti þá 
engu hvort um var að ræða dægur- og skemmtiefni, fréttir og fréttatengt efni eða 
auglýsingar (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2005; Elsa María Jakobsdóttir, 2005; 
Margrét Valdimarsdóttir, 2005). Við greiningu á auglýsingum kom t.d. í ljós að konur 
voru gjarnan í hlutverki fyrirsæta (85% tilvika) meðan karlar voru í hlutverki þula 
(84%) (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2005). Rannsókn sem gerð var á 
fjölmiðlaumfjöllun um íþróttafólk árið 2005 sýndi að miklu algengara er að umfjöllun 
um konur sé smættandi eða með kynferðislega undirtóna en umfjöllun um karla 
(Center for Gender Equality, 2005).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á stjórnmálafólki sýna að konur og karlar 
eiga ekki sama aðgengi að fjölmiðlum og fá þar ólíka umfjöllun. Fréttamatið hefur 
kynbundin formerki og rannsóknir benda til að fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmála-
konur snúist í talsverðum mæli um kyn þeirra og útlit (Byerly og Ross, 2006). Þótt 
orðræða samfélagsins geri ráð fyrir að kyn skipti ekki máli er kyn kvenna oft gert að 
aðalatriði í umfjöllun um þær og vísað í kynið sem eins konar tegundareinkenni. 
Fréttamatið er kynbundið og dæmi eru um að smættandi hugtök séu notuð um útlit og 
klæðaburð kvenna, einkum kvenna í stjórnmálum (Þorgerður Einarsdóttir, 2005; 
Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009).  

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Fjölmiðlavöktun GMMP er ein umfangsmesta og langlífasta rannsókn á hlut kynjanna 
í fréttum sem gerð hefur verið. Að þessu sinni tóku 108 lönd þátt og voru fréttamiðlar 
vaktaðir þann 10. nóvember 2009. Fréttirnar voru kóðaðar eftir samræmdum reglum 
og nákvæmum leiðbeiningum GMMP. Upplýsingar um þær og aðferðafræðina að baki 
er að finna á heimasíðu verkefnisins www.whomakesthenews.org. Umsjónarkonur verk-
efnisins eru Valgerður A. Jóhannsdóttir, MA, aðjúnkt í blaða- og fréttamennsku við 
HÍ og Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði við HÍ. Auk þeirra tóku þátt í 
vöktuninni átta fyrrum og núverandi nemendur í kynjafræði og blaða- og frétta-
mennsku við HÍ. Greindar voru fréttir í öllum helstu fréttamiðlum landsins; Frétta-
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blaðinu, Morgunblaðinu, Stöð 2, Bylgjunni (kl: 12:00), Ríkisútvarpinu (sjónvarpsfréttir 
kl. 19:00 og 22:00 og útvarpsfréttir kl. 8:00, 12:20 og 18:00) og á Skjá 1 (kl. 18:50) sem 
þá var í samstarfi við Morgunblaðið um sjónvarpsfréttir. DV kom ekki út þennan dag. 
Kóðaðar voru samtals 137 fréttir, 110 í ljósvakamiðlunum og 27 í prentmiðlum. Í ljós-
vakamiðlum voru kóðaðar allar fréttir í fréttatímanum, en í dagblöðum 13-14 fréttir á 
fremstu fréttasíðum. Vefmiðlar voru einnig vaktaðir en ekki verður gerð grein fyrir 
þeim niðurstöðum hér. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum. Í fyrri 
hlutanum verður fjallað um hlutfall kynja í fréttum og það sett í evrópskt og norrænt 
samhengi. Í síðari hlutanum verður hins vegar rýnt í hvernig myndir eru dregnar upp af 
konum og körlum í fréttum. Þar er byggt nánar á efni úr Morgunblaðinu og 
Fréttablaðinu 10. nóvember og DV 11. nóvember, en þessi greining er til viðbótar 
samræmdri gagnaöflun GMMP. 

Fólkið í fréttunum 

Fólkið í fréttunum er fyrst og fremst karlar, hvort heldur fólkið sem fréttirnar fjalla um 
eða fólkið sem býr til og flytur fréttirnar. Á Íslandi var hlutfall kvenna í þessum báðum 
hópum samanlagt 27%. Það er ívið hærra en hlutfallið í löndunum 108 sem könnunin 
náði til sem var að jafnaði 24%. Á mynd 1 má sjá hvernig Ísland er í samanburði við 
önnur norræn ríki, en þar eru hóparnir tveir aðgreindir. Þegar skoðaðar eru fréttir þar 
sem fjallað er um eða rætt við konur er hlutfallið hæst í Noregi eða 33% og lægst á 
Íslandi eða 28%. Þessi könnun er ekki alveg sambærileg við könnun menntamála-
ráðuneytisins frá 2005 en gæti bent til að hlutfall kvenna hafi þokast upp á við. Það er 
þó enn undir 30% markinu. Konur virðast vera hlutfallslega mun færri í hópi frétta-
manna hér á landi en í könnun GMMP. Í heild voru 37% fréttanna skrifaðar eða 
fluttar af konum en 67% af körlum. Þriðjungur (33%) íslensku fréttanna var skrifaðar 
eða fluttar af konum og rétt rúmur helmingur fréttanna í Svíþjóð.  Hlutfallið er 40% í 
Finnlandi en 30% í Noregi og Danmörku.  
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Mynd 1. Hlutfall kvenna í fréttum á Norðurlöndum 2009 

Viðmælendur og umfjöllunarefni frétta 

Niðurstöður GMMP til þessa hafa sýnt að þeir sem rætt er við eða fjallað um í 
svokölluðum ,,hörðum“ fréttum á borð við pólitík, efnahagsmál og afbrot eru oftast 
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karlar (Gallagher, 2005). Niðurstöðurnar hvað það varðar eru ekki ótvíræðar fyrir 
Ísland. Eins og sjá má á mynd 2 eru konur viðmælendur eða umfjöllunarefni í 15-38% 
frétta eftir því hvaða fréttaflokkur á í hlut. Hæst er hlutfall kvenna í félagsmálum. Þær 
eru viðmælendur eða umfjöllunarefni í 29% frétta um stjórnmál, eða svipað og 
almennt í fréttunum. Þetta er hærra hlutfall en í Evrópu að jafnaði, þar sem konur eru 
viðmælendur eða umfjöllunarefni í 21% frétta um pólitík. Athygli vekur að konur eru 
viðmælendur eða fréttaefni í 33% frétta um afbrot og ofbeldi, sem gjarnan eru 
talin ,,hörð“ mál, en í Evrópu er þetta hlutfall 28%. Þá eru konur viðmælendur eða 
fréttaefni í einungis 15% frétta um vísindi og heilsu, en hlutfallið í Evrópu er 36%. Í 
þessum flokki má m.a. finna fréttir um lyf, heilsu, forvarnir, getnaðarvarnir og fleiri 
málaflokka þar sem konur hafa gjarnan verið hlutfallslega fjölmennar. Þessar fréttir eru 
hins vegar fáar og varasamt að draga miklar ályktanir út frá þeim og sama gildir um 
fréttir í flokknum félagsmál.  
 

29%

23%

15%

38%
33%

30%

71%

77%

85%

62%
67%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Stjórnmál og 
stjórnsýsla

Efnahagsmál Vísindi og 
heilsa

Félagsmál Afbrot og 
ofbeldi

Íþróttir, listir, 
fjölmiðlar, 
frægt fólk

Konur (49)

Karlar (128)

Mynd 2. Hlutfall kvenna og karla sem viðmælendur og umfjöllunarefni eftir 
fréttaflokkum  
 

Almennt voru efnahagsmál lang fyrirferðarmesti fréttaflokkurinn í öllum fjöl-
miðlum hér á landi. Rúmur þriðjungur (34%) allra frétta féllu í þann flokk. Það kemur 
ekki á óvart í ljósi þess að stjórnvöld, atvinnulífið, fólk og fyrirtæki glíma öll við 
afleiðingar bankahrunsins og fréttir því tengdar margar. Ísland sker sig úr í evrópskum 
samanburði þar sem fréttir af pólitík eru alla jafna flestar. Konur koma aðeins sjaldnar 
við sögu í efnahagsfréttum en ætla mætti út frá heildarfjölda þeirra í íslenskum fréttum 
almennt, eða 23% en það er svipað og meðaltalið í þessum flokki fyrir Evrópu sem er 
22%.  
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Mynd 3. Hlutfall fréttaflokka eftir kyni þeirra sem fjallað er um eða rætt við 

 
Þegar dreifing fréttanna er skoðuð innan hvors kyns (mynd 3) sést að 12% allra 

frétta þar sem konur eru viðmælendur eða umfjöllunarefni eru um pólitík, eða sama 
hlutfall og hjá körlum. Konur virðast síður rata í fréttir af efnahagsmálum en 31% 
frétta með konur sem viðmælendur eða umfjöllunarefni eru um efnahagsmál, á móti 
38% frétta um karla. Konur ná hins vegar í ríkara mæli í fréttir af afbrotum og ofbeldi 
en karlar, eða 29% á móti 23%. Að efnahagsmálum undanteknum benda þessar 
niðurstöður þannig ekki til þess að síður sé fjallað um eða talað við konur í svo-
kölluðum ,,hörðum“ fréttamálum, öfugt við það sem fyrri rannsóknir hafa bent til 
(Gallagher, 2005). Hins vegar verður að hafa þann fyrirvara á að fréttaflokkarnir hér 
eru grófir og önnur kynjaskipting gæti komið í ljós ef þetta væri sundurgreint nánar. 
Það er þó ekki gerlegt í þessari rannsókn því fréttirnar í undirflokkunum eru of fáar til 
að hægt sé að álykta mikið út frá þeim. En þótt kynjaskiptingin sé ekki skýr í frétta-
flokkum virðist hún nokkuð greinileg þegar kemur að stöðu þeirra sem fjallað er um 
eða rætt við í fréttum. Viðmælendur og umfjöllunarefni fréttamanna koma oftast úr 
stjórnmálum (27%), og atvinnu- og viðskiptalífi (18%). Konur eru 38% en karlar 62% 
stjórnmálamanna sem fjallað er um eða rætt við. Í hópi viðmælenda og umfjöllunar-
efna í viðskipta- og atvinnulífi blasir við önnur mynd. Þar eru konur 10% en karlar 
90% (ekki sýnt í mynd eða töflu).   

Fréttafólkið 

Fréttakonur eru mun færri en fréttakarlar eins og fram kom hér að ofan. Fyrri 
rannsóknir GMMP (Gallagher, 2005) benda til þess að fréttakonur fjalli síður en karlar 
um svokölluð ,,hörð“, fréttamál eins og pólitík, efnahagsmál og afbrot. Við fyrstu sýn 
virðist þessi skipting ekki mikil í fjölmiðlum hér á landi samkvæmt mælingu GMMP. 
Konur flytja fjórar af hverjum tíu fréttum um efnahagsmál þótt þær séu í heild mun 
færri en karlarnir. Mynd 4 sýnir hvernig fréttir kvenna og karla dreifast á 
fréttaflokkana. Rúmur helmingur allra frétta sem konur flytja snúast um efnahagsmál 
en þær eru rúmlega þriðjungur allra frétta sem karlar flytja. Ekki mælist kynjamunur 
þegar fréttir um félagsmál og afbrot eru annars vegar. Fréttakonur flytja hins vegar 
hlutfallslega færri fréttir um stjórnmál en fréttakarlar og hlutfallslega fleiri um vísindi 
og heilsu, en þær fréttir eru fáar. Hins vegar verður að hafa þann fyrirvara á að 
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Mynd 4. Hlutfall fréttaflokka eftir kyni fréttafólks 

Fréttakonur eru ólíklegri en fréttakarlar til að flytja fréttir um íþróttir, listir, frægt 
fólk og fjölmiðla. Það kemur ekki á óvart í ljósi þess að langflestar fréttirnar í þessum 
fréttaflokki eru um íþróttir og karlar hafa lengi nær einokað þann vettvang í frétta-
mennsku. Fréttakonur eru ekki líklegri en fréttakarlar til að tala við eða fjalla um konur 
samkvæmt niðurstöðum okkar. Konur voru viðmælendur eða umfjöllunarefni í 23% 
frétta sem fréttakonur fluttu og 22% frétta sem karlar fluttu. Það eru svipaðar niður-
stöður og á hinum Norðurlöndunum, nema í Noregi þar sem fréttakarlar töluðu 
hlutfallslega oftar við konur en starfssystur þeirra gerðu, en í Danmörku eru frétta-
konur mun líklegri til að tala við eða fjalla um konur, en starfsbræður þeirra.  

Að segja meira en hálfa söguna 

Tölurnar hér að framan gefa sem slíkar góða mynd af stöðunni en segja þó bara hálfa 
söguna. Í GMMP er fréttum skipt niður í sjö grófa fréttaflokka svo líkur eru á að 
önnur kynjaskipting komi í ljós ef þetta er sundurgreint nánar. Dæmi um það er frétta-
flokkurinn íþróttir, listir, frægt fólk og fjölmiðlar, sem er þriðji stærsti flokkurinn í 
íslenska hlutanum. Þar eru hlutfall kvenna sem viðmælenda og umfjöllunarefnis 30% á 
móti 70% karla, eins og sést á mynd 2 hér að framan, en 12% allra frétta um konur 
falla í þennan flokk og 11% frétta um karla. Út frá þessu væri því hægt að álykta að 
umfjöllun um konur og karla sé hlutfallslega jöfn í þessum fréttaflokki. En sé kafað 
dýpra fæst önnur mynd. Annars vegar með því að aðgreina íþróttafréttir og af-
þreyingarfréttir, og hins vegar með því að skoða birtingarmyndir kynjanna í þessum 
fréttaflokkum. Sem áður segir voru eingöngu 13-14 fréttir á fremstu fréttasíðum dag-
blaðanna kóðaðar í rannsókninni. Í rannsókninni voru því hvorki íþróttasíðurnar 
skoðaðar sérstaklega, né slúðurfréttirnar sem eru gjarnan aftast í blöðunum. Um-
fjöllunin hér á eftir byggist á íslenskum viðbótargögnum um þessa tvo flokka sem ekki 
eru hluti af samræmdri gagnaöflun GMMP. 

Í Morgunblaðinu þann 10. nóvember er að finna 29 misveigamiklar fréttir úr 
íþróttaheiminum (listar um úrslit leikja undanskildir). Í fimm af þessum fréttum er á 



Konur og karlar í fjölmiðlum 

41 

einhvern hátt fjallað um kvennaíþróttir. Af 24 manneskjum sem birtast á mynd er ein 
kona, sem að vísu er ofarlega á forsíðu íþróttablaðsins. Í Fréttablaðinu eru fimm 
íþróttafréttir, ein af þeim fjallar um konu. Þrír karlar og ein kona sjást á ljósmynd, og 
eru þrjár konur nafngreindar á móti tólf körlum. Fyrir utan að almennt fjalla fáar 
íþróttafréttir um konur, er kynjahlutfallið innan hverrar fréttar einnig mjög ójafnt. Sem 
dæmi má nefna að í frétt Morgunblaðsins um væntanlega baráttu kvennaliðs í hand-
knattleik er einungis karlkyns þjálfarinn nafngreindur. Á hinn bóginn eru allir leikmenn 
liðs nafngreindir í fréttum um komandi keppnir karlaliða í körfubolta og knattspyrnu. 
Af nafngreindum viðmælendum í íþróttaumfjöllun reynast konurnar níu á móti 100 
körlum. Kynjavitund virðist almennt lítil í þessum fréttum og því vekur athygli að í 
frétt um atvinnumót kvenna í golfi er tilgreint sérstaklega að sigurvegarinn hafi fengið 
í verðlaun 1/6 af vinningsupphæð karlkyns sigurvegara á heimsmótinu. 

Hlutfall kynjanna í fréttum um listir, fræga fólkið og annað í þeim dúr er mun 
jafnara en í íþróttafréttunum. Einnig þar er þó tilhneiging til að nafngreina karla oftar 
en konur. Í Morgunblaðinu 10. nóvember eru 18 slíkar fréttir og er fjallað um konur í 
14 þeirra, þar af er kona miðpunktur sjö frétta en karlar átta frétta. Ljósmyndir sýna 
nánast jafnt kynjahlutfall, eða 15 karla og 14 konur (tvær hópmyndir undanskildar). Á 
öftustu síðum Fréttablaðsins eru 15 afþreyingarfréttir, og nefna sjö þeirra konur. 
Fréttir þar sem kona er miðpunktur umfjöllunarinnar eru sex talsins, jafnmargar frétt-
um þar sem karl er miðpunktur. Af fólki í mynd eru tólf karlar á móti sjö konum. Þótt 
fjöldi frétta sem fjallar aðallega um konu/r annars vegar og karl/a hins vegar sé jafn, 
virðist vera tilhneiging til að minnast á fleiri karla í hverri frétt. Í afþreyingarfréttum 
Morgunblaðsins er 31 kona nafngreind en 55 karlar, og eru 30 karlar nafngreindir í 
Fréttablaðinu á móti 17 konum.  

Birtingarmyndir kynjanna  

Þegar skyggnst er nánar á bak við tölurnar hér að framan kemur í ljós að umfjöllun um 
kynin er mismunandi. Hátt hlutfall kvenna í fréttum væri vart í jafnréttisátt ef sú um-
fjöllun fylgdi úreltum staðalmyndum um konur. Þannig má til dæmis skoða muninn á 
íþróttasíðu og slúðursíðum í DV þann 11. nóvember. Sem fyrr segir ráða karlar ríkjum 
í íþróttafréttunum meðan rannsóknir hafa sýnt að konur eru algengt umfjöllunarefni í 
fréttum af frægu fólki (Gallagher, 2005; Kristín Ása Einarsdóttir, 2008). Eðli málsins 
samkvæmt er í íþróttafréttunum fjallað um íþróttaleiki, sigra og tap, samninga og aðra 
þætti íþróttaheimsins. Fréttamyndirnar sýna í flestum tilvikum íþróttafólk við iðju sína.  

Annað er uppi á teningnum ef litið er á umfjöllun um fræga fólkið. Í DV má til 
dæmis finna fjórar slíkar fréttir, allar um heimsþekktar konur úr heimi kvikmynda og 
tónlistar. Fréttirnar fjalla þó minnst um frammistöðu þessara kvenna í starfi og meira 
um atriði á borð við útlit þeirra, kynbundið ofbeldi og þess háttar. Við hverja af 
þessum örstuttu fréttum fylgja tvær til fimm ljósmyndir sem taka meira prentpláss en 
textinn sjálfur. Myndirnar eru fæstar af konunum í starfi, heldur sýna þær „uppstríl-
aðar“ að stilla sér upp fyrir ljósmyndara í tískuljósmyndatöku eða á rauða dreglinum. 
Eina myndaserían sem er af leikkonu í kvikmyndahlutverki sínu er úr nektarsenu. Í 
þeirri frétt er fjallað um kvikmynd þar sem leikkonan Jessica Alba leikur vændiskonu 
og einblínt á kynlífsatriði sem sagt er „nokkuð klúrt“, nánar tiltekið þegar karlhetja 
myndarinnar flengir hana með belti sínu. Fyrirsögn fréttarinnar er: „Flengd á beran 
bossann“ og er vísað til hennar á forsíðu. Fjórar ljósmyndir frá umræddu kvikmynda-
atriði fylgja fréttinni (sjá mynd 5), þar af ein sem sýnir nakinn afturenda leikkonunnar í 
nærmynd.  
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Mynd 5. Fréttamynd úr DV þann 10. Nóvember af leikkonunni Jessicu Alba 

 
Önnur frétt fjallar um leikkonu að nafni Mo´Nique sem lék í myndinni Precious, 

sem í fréttinni er sögð líkleg til að hreppa Óskarsverðlaun. Fyrirsögn fréttarinnar er 
hins vegar: „Var sjálf misnotuð“ sem vísar til þess að leikkonan var sem barn beitt 
kynferðislegu ofbeldi, og segir hún þá reynslu hafa hjálpað sér við að túlka ofbeldis-
geranda í myndinni. Í fréttinni er einnig tekið fram að söngkonan Mariah Carey leiki 
félagsráðgjafa í myndinni og þykir ástæða til að nefna að söngkonan sé mjög ólík sjálfri 
sér í hlutverkinu, þar sem hún er ómáluð og illa til höfð en þannig sjáist annars aldrei 
til hennar. Tvær ljósmyndir sýna tvær leikkonur myndarinnar á rauða dreglinum. 

 

 

Mynd 6. Fréttamynd úr DV þann 10. nóvember af leikkonunni Demi Moore 
 
Þá er frétt um söngkonuna Rihönnu. Hún varð fyrir líkamsárás af hendi unnusta 

síns, og fjallar fréttin um verðlaun sem glanstímaritið Glamour veitti henni fyrir að 
vinna vel úr þeirri reynslu og vera öðrum konum til fyrirmyndar með að hvetja þær til 
að tala um slíka hluti fremur en leyna þeim. Ein ljósmynd er af Rihönnu á rauða 
dreglinum og önnur af henni að senda fingurkoss til götuljósmyndara. Nýlegar 
tískuljósmyndir af leikkonunni Demi Moore er umfjöllunarefni síðustu fréttarinnar. 
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Fyrirsögnin er: „Unglingurinn Demi“ og segir fréttin að líklegt verði að teljast að átt 
hafi verið við myndirnar, vegna þess hve ungleg hin 46 ára gamla kona er á þeim. 
Leikkonan hafi þó ávallt harðneitað að hafa gengist undir fegrunaraðgerðir og segir 
aldurinn hafa mikil áhrif á þau hlutverk sem henni bjóðist þar sem þau góðu fari til sér 
yngri kvenna. Meðfylgjandi fréttinni eru tvær af tilteknum ljósmyndum af Demi (sjá 
mynd 6).  

Þessi dæmi sýna að á bak við tölur um kynjahlutföll leynist umfjöllun um konur og 
karla sem er með ólíkum formerkjum. Jafnvel þegar töluleg hlutföll í fréttaflokkum eru 
svipuð getur inntak umfjöllunar verið með þeim hætti að staðalmyndum er viðhaldið. 

Lokaorð 

Í greininni er kynnt könnun GMMP frá 2009 og ljósi varpað á hlutfall og birtingar-
mynd kynjanna í fjölmiðlum. Á Íslandi eru konur í minnihluta í fjölmiðlum, eða 27%, 
þegar horft er samanlagt til þeirra sem starfa á fjölmiðlum og þeirra sem fjölmiðlar 
fjalla um eða ræða við. Umfjöllunin sýnir að kynin koma mismunandi oft við sögu í 
hinum ýmsu fréttaflokkum. Konur eru viðmælendur eða umfjöllunarefni í 15-38% 
frétta eftir því hvaða fréttaflokkar eiga í hlut. Hæst er hlutfallið í fréttum af 
félagsmálum og lægst í fréttum um vísindi og heilsu. Þegar dreifing fréttanna er 
skoðuð innan hvors kyns sést nokkur kynjamunur. Karlar eru hlutfallslega oftar 
umfjöllunarefni eða viðmælendur í fréttum af efnahagsmálum, og vísindum og heilsu, 
en konur oftar í fréttum af félagsmálum og afbrotum. Að efnahagsmálum undan-
teknum benda niðurstöðurnar ekki til þess að síður sé fjallað um eða talað við konur í 
svokölluðum ,,hörðum“ fréttamálum. Sá fyrirvari er þó á niðurstöðunum að frétta-
flokkarnir eru grófir og önnur kynjaskipting gæti leynst þar að baki. 

Fréttakonur eru mun færri en fréttakarlar en við fyrstu sýn virðist ekki vera mikil 
kynjaskipting þannig að konur fjalli síður en karlar um svokölluð ,,hörð“ fréttamál eins 
og pólitík, efnahagsmál og afbrot. Þannig er rúmur helmingur allra frétta sem konur 
flytja um efnahagsmál en þær eru rúmlega þriðjungur allra frétta sem karlar flytja. Í 
skýrslu GMMP frá 2005 kemur fram að konur eru í „mýkri“ málum innan þessa 
málaflokks og því gæti slík kynjaskipting leynst á bak við þessar tölur. Fréttakonur eru 
ólíklegri en fréttakarlar til að flytja fréttir í flokknum íþróttir, listir, frægt fólk og 
fjölmiðlar. Fréttakonur eru ekki líklegri en fréttakarlar til að tala við eða fjalla um 
konur samkvæmt þessum niðurstöðum, en það er í samræmi við hin Norðurlöndin. 

Í seinni hluta greinarinnar var skyggnst á bak við tölurnar og inntak frétta um 
konur og karla skoðað. Sú greining leiddi í ljós að jafnvel þótt hlutfall kynjanna í 
fréttaflokknum væri svipað, eins og í fréttaflokknum íþróttir, listir, frægt fólk og 
fjölmiðlar (11-12%), er innihald fréttanna um kynin mjög ólíkt. Karlar eru oftar 
umfjöllunarefni í íþróttafréttum en konurnar í fréttum um fræga fólkið. Þá eru karlar 
oftar myndefni og oftar nafngreindir en konur í þessum fréttaflokki. Umfjöllun um 
konur í flokknum um fræga fólkið er mjög kynjuð. Fréttirnar fjalla lítið um frammi-
stöðu kvennanna í starfi heldur meira um útlit þeirra og aldur. Myndefnið er gjarnan 
líkamar þeirra og dæmi eru um mjög kynferðislegt yfirbragð. Umfjöllunin sýnir að 
tölur um kynjahlutföll segja ekki alla söguna. Jafnvel þegar töluleg hlutföll í frétta-
flokkum eru svipuð getur inntak umfjöllunar verið með þeim hætti að staðalmyndum 
kynjanna er viðhaldið. 

Með ójafnri umfjöllun um kynin og með því að skapa og viðhalda stöðluðum 
kynjaímyndum eiga fjölmiðlar sinn þátt í kynjaskekkju samfélagsins. Alþjóðasáttmálar 
eins og Pekingsáttmálinn leggja skyldur á herðar fjölmiðlum í jafnréttismálum. 
Vönduð fjölmiðlun krefst þess að fjölmiðlar axli þær skyldur og taki hlutverk sitt í 
jafnréttismálum alvarlega. Í því felst m.a. að taka tillit til kynja- og jafnréttissjónarmiða 
í öllu starfi.  



Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 

44 

Heimildir 

Anna Lilja Þórisdóttir. (2010). Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í 
fjölmiðlum fyrir Alþingiskosningarnar 2009. Óbirt MA-ritgerð: Háskóli Íslands, Félags- 
og mannvísindadeild. 

Auður Magndís Leiknisdóttir. (2005). Konur og karlar í auglýsingum: Athugun á þætti karla 
og kvenna í auglýsingum á RÚV, Stöð 2 og Skjá einum. Reykjavík: Menntamála-
ráðuneytið. Sótt 9. september 2010 af http://www.menntamalaraduneyti.is/-
media/MRNpdf_reports/konurogkarlarauglysingum2005.pdf 

Byerly, C. M. og Ross, K. (2006). Women and Media: A Critical Introduction. Útgáfustaður: 
Blackwell.  

Jafnréttisstofa. (2005). Sports, Media and Stereotypes. Men and Women in Sports and Media. 
Akureyri: höfundur. Sótt 9. september 2010 af http://www.jafnretti.is/D10/-
_Files/sms_report_lokaloka.pdf 

Eide, E. (2001). „The twenty percent limit” for Women in News Media. NIKK 
magasin, 3, 26-29. Sótt 9. september 2010 af http://www.nikk.uio.no/publika-
sjoner/nikkmagasin/magasin/mag20013.pdf 

Elsa María Jakobsdóttir. (2005). Karlar og konur í sjónvarpsþáttum: Athugun á birtingu 
kynjanna í sjónvarpsþáttum á RÚV, Stöð 2 og Skjá einum. Reykjavík: Menntamálaráðu-
neytið. Sótt 9. september 2010 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/-
MRNpdf_reports/konurogkarlarsjonvarpsthattum2005.pdf 

Gallagher, M. (2005). Who makes the news. Global Media Monitoring Project. London: 
WACC. Sótt 9. september 2009 af http://whomakesthenews.org/images/stories-
/website/gmmp_reports/2005/gmmp-report-en-2005.pdf 

Hildur Jónsdóttir. (1990). Hlutleysi fjölmiðla er blekking. Fljóðafæð í fjölmiðlum. 
Vera, 3, 20-23. 

Kristín Ása Einarsdóttir. (2008). Íslenskir fréttavefmiðlar, kynjahlutfall og birtingarmyndir 
kynjanna. Óbirt BA-ritgerð: Háskóli Íslands, Félags- og mannvísindadeild. 

Kristín Loftsdóttir og Helga Þórey Björnsdóttir. (2005). Í fréttum er þetta helst: 
Myndræn orðræða fjölmiðla. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í Félagsvísindum 
VI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2005 (bls. 283-292). Reykjavík: Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan. 

Margrét Valdimarsdóttir. (2005). Karlar og konur í íslensku sjónvarpi. Fréttir. Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið. Sótt 9. september 2010 af http://www.menntamalaradu-
neyti.is/media/MRN-pdf_reports/konurogkarlarfrettir2005.pdf 

Nefnd um konur og fjölmiðla. (2001). Álit og tillögur. Reykjavík: Menntamála-
ráðuneytið. Sótt 9. september 2010 af http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/fjolmidla-
2.pdf 

Rannsóknarnefnd Alþingis. (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 
tengdir atburðir. Í Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson. 
Reykjavík: Höfundur. Sótt 9. september 2010 af http://rna.althingi.is/pdf/-
RNABindi1.pdf 

The United Nations Department of Public Information. (1995). Platform for Action and 
The Beijing Declaration. Höfundur. 

Þorgerður Einarsdóttir. (2005). „Ekki fegurðarsamkeppni eða stjörnuleit...“ Kyn-
bundnar hugmyndir um stjórnmálaþátttöku, forystu og leiðtogahæfni. Í Úlfar 
Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í Félagsvísindum VI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 
2005 (bls. 305-321). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Háskóla-
útgáfan. 

Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. (2009). Kynjaskekkja í 
stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir. Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit, 1, 5-48. 
Sótt 9. september 2010 af http://www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories-
/fg2009v/the_glh.pdf 



46 

Siðafár og samfélagslegar breytingar 

Áhrif fjölmiðla á baráttu samkynhneigðra 
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Samkynhneigðir hafa háð erfiða baráttu fyrir jafnrétti og jafnvel tilverurétti. Tilvera 
þeirra var lengi falin og þögnin sem umlukti líf þeirra var yfirþyrmandi. Framan af var 
umfjöllun um samkynhneigða á hæðnisnótum og rætt var um þá sem frávik sem þurfti 
að varast en á seinni hluta síðustu aldar fór þó að bera á því að rödd þeirra sjálfra fór 
að heyrast. Þrátt fyrir erfitt tímabil í kringum alnæmisumfjöllunina þá opnaði hún um-
ræðuna um samkynhneigða og réttindi þeirra. Baráttan hefur því farið fram að miklu 
leyti í fjölmiðlum. Þó svo að neikvæðni hafi einkennt fjölmiðlaumfjöllunina í upphafi 
þá hafa fjölmiðlar hins vegar einnig verið vettvangur fyrir samkynhneigða til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri og þar með gert umræðuna opnari. Í greininni er 
skoðuð orðræða um samkynhneigða á níunda áratugnum og hvernig hún hefur þróast 
út frá kenningum um siðafár.  

Siðafár 

Hugtakið siðafár (moral panic) hefur verið notað í félagsvísindum um nokkurt skeið en 
það var Stanley Cohen sem skilgreindi það fyrst árið 1972. Hugtakið kom fram í bók 
hans Folk Devils and Moral Panic en þar er það skilgreint sem aðstæður þar sem sam-
félagsleg gildi eru talin í hættu. Cohen lýsir því hvernig fjölmiðlar eigi stóran þátt í að 
skilgreina og móta þessa ógn og þar með að blása hana upp. Hann byggði hugtakið á 
eldri hugtökum félagsfræðinnar, svo sem frávikum (sjá í Critcher, 2008). Með hug-
takinu frávik er átt við frávik frá félagslegum normum eða reglum sem settar eru af 
samfélaginu. Frávik eru til í öllum samfélögum en eru misjöfn og mishart tekið á þeim 
(Becker, 1963). Samkvæmt Kenneth Thompson (1998) er siðafár skilgreint út frá fimm 
þrepum samkvæmt kenningu Cohens: 
 

1. Eitthvað eða einhver er skilgreindur sem hætta gagnvart hagsmunum og 
gildum samfélagsins. 

2. Hættan er matreidd í fjölmiðlum á einfaldan hátt. 
3. Áhyggjur almennings magnast. 
4. Viðbrögð yfirvalda eða álitsgjafa eru sett fram. 
5. Skelfingin dofnar út eða útkoman verður breyting á samfélaginu.  

(Thompson, 1998, bls. 8) 

Það er ekki hræðslan um að veraldlegir hlutir séu í hættu heldur sjálfar reglur 
samfélagsins eða hluti þess sem er talinn mikilvægur. Hættan og illvirkjarnir sem koma 
henni af stað nefnir Cohen þjóðarskelfa (folk devils) og vekja þeir upp sterka réttlætis-
kennd (innan) samfélagsins. Sú réttlætiskennd vekur upp kröfu um að snúið verði 
aftur til hefðbundinna samfélagslegra gilda (Thompson, 1998). Samfélagsleg gildi 
byggja meðal annars á gagnkynhneigða forræðinu og þeirri skoðun að hjónaband á 
milli karls og konu sé ein af helstu undirstöðum samfélagsins. Breytingar á því geti haft 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar á þróun mannlífsins.  
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Cohen skilgreinir þátttakendur í siðafárum. Það eru: fjölmiðlar, siðgæðisverðir 
samfélagsins (moral entrepreneurs), eftirlisaðilar (control culture) og almenningur. Fjöl-
miðlarnir eru mikilvægasti þátturinn í þessu ferli. Þeir eru upphafsaðilarnir í að 
skilgreina frávikin og atburðina sem vekja athygli. Hann segir þó að það sé ekki hægt 
að lýsa þessu sem samanteknum ráðum hjá miðlunum heldur er þetta hefðbundið 
hlutverk fjölmiðlanna; að einblína á atvik og fólk sem skekur samfélagsleg gildi. Það er 
hægt að líta á fjölmiðlana sem virka þátttakendur í siðafári en oftar eru þeir þó óvirkir, 
þ.e.a.s. þeir eru tæki til að miðla skoðunum og fullyrðingum samfélagsins (Critcher, 
2008). Þeir eru því beggja vegna borðsins; þeir eru bæði uppspretta siðafársins sem og 
miðill fyrir skoðanir almennings (Drottner, 1992). Annar orsakavaldurinn eru sið-
gæðisverðir samfélagsins en það eru einstaklingar eða hópar sem berjast gegn því sem 
talið er siðlaus og hættuleg hegðun. Hér er meðal annars hægt að nefna presta eða 
forstöðumenn annarra trúfélaga. Þeir sem tilheyra hópi eftirlitsaðila, þriðji orsaka-
valdurinn, eru þeir sem hafa einhvers konar vald í samfélaginu; lögreglan, dómstólar 
og stjórnmálamenn.  

Samvinna þáttanna þriggja leiðir svo til þess að sá fjórði, almenningur, myndar sér 
skoðanir en umræða meðal almennings var eitt af því sem Cohen tók fyrir í rannsókn 
sinni. Það er því samspil þessa fjögurra þátta sem skilgreina vandamálið en ráða einnig 
bót á því. Siðafár eiga sér stað af þeirri ástæðu að þau staðfesta siðferðisleg gildi 
samfélagsins. Samfélög framleiða siðafár til þess eins að fordæma þau; þegar siðferð-
inu í samfélaginu er ógnað, brjótast úr siðafár sem verða til þess að breytingar eiga sér 
stað og gildin eru staðfest eða þeim skipt út fyrir ný. Afleiðingar siðafára eru í flestum 
tilfellum breytingar á lögum eða reglum samfélagsins (Critcher 2008).  

Í bók Erich Goode og Nachman Ben-Yehuda Moral panics: The social construction of 
deviance (1994) er siðafár Cohens skoðað. Þeir eru sammála Cohen um að siðafár séu 
síendurtekin í nútíma samfélagi og hafi lögfræðilegar eða samfélagslegar breytingar í 
för með sér. Þau endurskapa megingildi samfélagsins. Það sem skilur að kenningar 
þeirra Goode og Ben-Yehuda annars vegar og Cohen hins vegar er hvernig þeir líta á 
hlutverk fjölmiðla í siðafári. Cohen álítur að fjölmiðlar séu mikilvægir í að skapa siða-
fár en Goode og Ben-Yehuda líta svo á að fjölmiðlarnir séu óvirkir. Þeir eru vett-
vangur fyrir skoðanir annarra.  

Goode og Ben-Yehuda (1994) velta því einnig fyrir sér hvað gerist þegar siðafár 
deyr út. Þeir segja að það sé jafn mikilvægt að skoða það eins og að skoða áhrif þess. 
Hefur siðafár raunveruleg langtímaáhrif á samfélagið eða fuðrar það upp og gleymist? 
Það fer eftir því hver styrkleiki þess er, en hversu smávægilegt það virðist þá skilur það 
alltaf eftir sig áhrif á einhvern hátt. Þegar áhrif siðafárs eru rannsökuð verður að skoða 
þau út frá langtíma sjónarhorni. Það er ekki hægt að skoða þau sem einstæðan og 
stakan atburð heldur sem samfélagslegt ferli. Siðafár er því mikilvægur hlekkur í því 
ferli sem samfélagsleg breyting er. 

Kenning Cohens um siðafár birtist fyrst árið 1972 en bók þeirrra Goode og Ben-
Yehuda var gefin út árið 1994. Í janúar 2009 birtist svo grein eftir Ben-Yehuda þar 
sem hann endurskoðar fyrri skrif um siðafár. Hann bendir á að í upphafi hafi því ekki 
verið veitt athygli að frávikin gætu verið virk í hlutverki sínu sem þjóðarskelfar. Það 
hafi ekki verið litið á það sem möguleika að frávikin gætu haft áhrif á stöðu sína eða 
þá sjálfsmynd sem búin var til fyrir þau. Seinna hafi verið farið að veita frávikum 
athygli sem virkum þátttakendum og rannsakendur hófu að skoða hvernig, hvar og 
hvenær þjóðarskelfar veittu viðnám og hvaða afleiðingar það hafði.  
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Gögn og aðferðir 

Í rannsókninni er skoðað hvaða orð hafa verið notuð um samkynhneigða og hvernig 
sú orðanotkun hefur þróast. Rannsökuð var tíðni og magn greina í Morgunblaðinu 
sem fjalla um samkynhneigða frá 1920 til 2006. Við söfnun gagna um orð og orðræðu 
í Morgunblaðinu var notast við vefsíðuna www.timarit.is en það er stafrænt bókasafn 
sem veitir aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna úr dagblöðum og tímaritum frá 
Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Morgunblaðið hefur veitt safninu aðgang að sínum 
fréttum og greinum fram til ársins 2006 en til að skoða fréttir og greinar Morgun-
blaðsins um samkynhneigða sem hafa birst í blaðinu eftir árið 2006 var notast við 
úrklippusafn Samtakanna ´78.  

Valin voru nokkur af þeim orðum sem notuð hafa verið um samkynhneigða í 
gegnum tíðina og athugað hvort það væri hægt að greina mynstur í notkun þeirra. 
Orðin sem valin voru eru kynvillingur, hommi, lesbía, samkynhneigður og kynhvarfi. Val 
orðanna byggist á því að hart var deilt þau um á níunda áratugnum (Þóra Björk 
Hjartardóttir, 2005).  

Þegar magn og tíðni orðanna var skoðuð kom í ljós að á níunda áratugnum varð 
gífurleg aukning á notkun allra orðanna á síðum Morgunblaðsins. Skoðað var hvað 
einkenndi þessa umfjöllun út frá kenningum um siðafár, og hvaða áhrif það hafði á 
samkynhneigða og baráttu þeirra.  

Við rannsóknina var notuð innihaldsgreining (content analysis). Fyrst voru tölulegar 
upplýsingar teknar saman og metnar en síðan er orðræða skoðuð og greind. Það er 
hægt að nálgast orðræðugreiningu á ýmsa vegu en hér er skoðað hvernig tungumálið 
og orðræðan eru mikilvægur áhrifavaldur í því hvernig fólk er stimplað eða sett í hópa 
(Taylor, 2001). Takmark þeirra sem styðjast við þessa aðferð er að rannsaka mynstur í 
tungumálinu og hvernig þau hafa áhrif á viðhorf í samfélaginu. Áherslan er á ágreining 
eða mótsagnir þar sem greiningin byggir á valdi og mótspyrnu: 

 

... það hefur áhrif á gangverk samfélagsins í víðara samhengi, hvernig talað er um 
eitthvað og þá sérstaklega um fólk. Með tungumálinu er fólk sett í hópa eða 
stimplað sem öðruvísi, og með tungumálinu er vald gefið eða valdi hafnað1

     (Taylor, 2001, bls. 9) 
. 

 

Orðræðan er alltumlykjandi og síbreytileg, vettvangur þar sem hugmyndir og viðhorf 
eru mynduð en einnig véfengd (Taylor, 2001). 

Niðurstöður 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á orðræðuna hverju sinni og geta þar af leiðandi haft áhrif á 
skoðanir almennings. Umræðan um samkynhneigða hefur breyst gífurlega á síðustu 
þremur áratugum en frá árinu 1920 og fram á áttunda áratuginn var umræðan í 
Morgunblaðinu nánast engin. Hún jókst á níunda áratugnum í kjölfar eyðniumræð-
unnar og hefur aukist jafnt og þétt síðan. Gildishlaðin orð eins og kynvillingur hafa 
vikið fyrir orðunum hommi og lesbía, orðum sem samkynhneigðir börðust fyrir að 
yrðu notuð á níunda áratugnum. 

                                                           

1  ...the way in which something, or, more likely, someone, is talked about does make a difference to the 
larger workings of society. It is through language, for example, that certain things or people are either 
categorized together or separated out as different, and through language that value is attributed or 
denied. 



Gunnhildur Steinarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 

49 

Siðafár er samfélagslegt ferli og mikilvægur hlekkur þegar kemur að samfélags-
legum breytingum. Þegar umræðan í Morgunblaðinu er skoðuð út frá kenningum 
Cohens má greina nokkur siðafár. Það siðafár sem var viðamest og má segja að hafi 
haft hve mest áhrif var umræðan í fjölmiðlum í kringum alnæmi. Svo virðist sem 
íslenskir fjölmiðlar hafi átt mikinn þátt í að alnæmi var kallað hommasjúkdómur eða 
kynvillingaplága. Í fyrirsögn fyrstu fréttanna um alnæmi sem birtust í Morgunblaðinu 
segir: ,,Æ fleiri fórnarlömb „kynvillingaplágunnar““ (Scobie, 1983a, bls. 56). Næstu 
vikurnar birtust reglulega erlendar fréttir af því hversu margir höfðu fallið fyrir 
sjúkdóminum og alltaf var minnst á það að á ferðinni væri faraldur sem gengi á milli 
„kynvilltra“ karlmanna eða tekið fram hversu margir af þeim sem hefðu látið lífið 
væru samkynhneigðir.  

Á níunda áratugnum var orðið hommi komið í almenna notkun en þó notuðu 
blaðamenn Morgunblaðsins enn orðið kynvilla. Það má því segja að fordómarnir 
endurspeglist líka í þýðingum erlendra frétta eins og: ,,Telur svínasótt orsök 
kynvilluplágunnar í Bandaríkjunum“ („Telur svínasótt“, 1983, bls. 23). Hefðu 
blaðamenn verið fordómalausir og meðvitaðir um þá baráttu sem samkynhneigðir 
háðu á þessum tíma, bæði fyrir jafnrétti og orðanotkun, þá hefðu þeir notað önnur 
orð, burtséð frá því hversu gildishlaðin erlendu orðin voru. 

Í júlí árið 1983 voru rúmar þrjár síður í Morgunblaðinu lagðar undir safn af fréttum 
og greinum með yfirskriftinni „AIDS óttinn“ (Aids óttinn, 1983, bls. 20-23). Á meðal 
þess sem birtist þar voru yfirlýsingar frá Bandaríska blóðbankanum og Blóðbanka 
Íslands ásamt frásögnum frá alnæmissmituðum, vinum og vandamönnum alnæmis-
smitaðra og sagt frá hræðslu heilbrigðisstarfsmanna og lögreglumanna. Í hluta 
greinarinnar er aðeins rætt um sjúkdóminn á læknisfræðilegan hátt en hún lýsir þó í 
heild þeirri ofshræðslu sem greip um sig í Bandaríkjunum, og víðar, eins og eftir-
farandi dæmi sýnir: 
 

Eftir greiningu AIDS hjá 24 ára gömlum karli, var honum ekið frá húsi foreldra 
sinna og skilið við hann á götunni. Öðrum var úthýst af elskhuga sínum og 
neyddist til að lifa í húsasundum á sama tíma og hann hafði 38 gráðu hita. Þegar 
einn sjúklinganna lést, neitaði fjölskylda hans að taka við líkinu. 

(Aids óttinn, 1983, bls. 21) 
 

Aftar í sama blaði var hins vegar minni frétt, staðsett á blaðsíðu 59 í tölublaði II, 
aukablaði Morgunblaðsins, um það hvernig samkynhneigðir séu ekki þeir einu sem séu 
í áhættuhópi: 
 

AIDS, sem kallaður hefur verið „kynvillingaplágan“, er nú einnig farinn að 
stinga sér niður meðal annarra ... Í ýmsum málgögnum hægrimanna er sjúk-
lingunum sjálfum beinlínis kennt um sjúkdóminn og þess krafist, að gripið verði 
til aðgerða gegn kynvillingum ... heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, sagði nú 
nýlega, að ótti fólks við sjúkdóminn stafaði að mestu af fáfræði. 

(Scobie, 1983b, bls. 59) 
 

Þær skynsemisraddir sem komu fram í þessari frétt hafa líklega ekki látið hátt eftir 
lestur greinarinnar sem birtist framar í blaðinu og var að umfangi mun stærri. 

Fleiri opnugreinar um alnæmi, afleiðingar og smitleiðir hennar fylgdu í kjölfarið. 
Mikið var rætt um alnæmi í fjölmiðlum og sannkallað siðafár myndaðist í kringum 
umræðuna. Það sem þær eiga sammerkt er að í flestum tilfellum var rætt um tengingu 
sjúkdómsins við samkynhneigða. Í sumum þeirra kom fram að sjúkdómurinn væri 
ekki einungis hættulegur áhættuhópunum en það var ekki fyrr en árið 1985, rúmum 
tveimur árum eftir að fyrstu fréttir birtust. sem eftirfarandi birtist á forsíðu Morgun-
blaðsins með fyrirsögninni „Allt mannkynið í hættu“:   
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Sérfræðingar eru hættir að líta svo á að útbreiðsla AIDS sé bundin við ákveðna 
áhættuhópa, kynhverfa karlmenn, eitulyfjasjúklinga og blóðþega. Nú er talið 
fullsannað að AIDS-veiran geti borist með kynmökum af hvaða tagi sem er, sem 
gerir allt mannkynið að áhættuhópi.  

(„Allt mannkynið“, 1985, bls.1) 
 

Morgunblaðið fékk á sig gagnrýni frá Ríkisútvarpinu vegna þessarar fyrirsagnar en í 
leiðara blaðsins 30. apríl sama ár svarar ritstjóri þessari gagnrýni. Þar segir hann að 
blaðið hafi einungis birt þá staðreynd að þá hafi verið vitað að alnæmi væri ekki 
bundið við „kynhverfa“ karlmenn, að sjúkdómurinn gæti smitast við kynmök af hvaða 
tagi sem er og því væri allt mannkynið í hættu („Fréttabæklun sjónvarpsins“, 1985, bls. 
34). Eins og áður sagði þá hafði fréttaflutningur um sjúkdóminn snúist að mestu um 
að úthrópa alnæmi sem „kynvillingapláguna“. 

Árið 1986 var fræðsluátak um alnæmi kynnt í Morgunblaðinu (30. nóvember) og 
var fylgiblað Morgunblaðsins lagt undir það og var þar farið yfir forvarnarstarf og 
áætlanir heilbrigðisyfirvalda. Við lestur fylgiblaðsins sést að tengingin á milli homma 
og alnæmis, eins og hún var, hafði verið rofin. Nú var rætt um að allir væru í 
áhættuhópi og þá aðallega þeir sem áttu marga rekkjunauta, hvort sem þeir væru 
gagnkynhneigðir eða samkynhneigðir.  

Í þessu átaksblaði Morgunblaðsins var líklega í fyrsta skiptið leitað til Samtakanna 
´78 í tengslum við alnæmisumræðuna en það vakti athygli við lestur frétta og greina 
um alnæmi frá þessum tímum að samkynhneigðir létu lítið í sér heyra til að byrja með. 
Ætla má að ástæða þess hafi einfaldlega verið sú að í fyrstu var rekinn gífurlegur 
hræðsluáróður í fjölmiðlum. Þetta var illræmd „kynvillingaplága“ og erfitt fyrir sam-
kynhneigða að standa uppréttir í réttindabaráttu sinni á meðan þjóðin var svo upp-
tekin af sjúkdómnum og meintum tengslum hans við samkynhneigð. Hér má sjá 
hvernig orðanotkun og hvernig fjallað er um (minnihluta)hópa hefur áhrif á sam-
félagið í heild, líkt og kemur fram hjá Taylor (2001). Umræðan um alnæmi og samkyn-
hneigða aðskildi þá enn frekar frá „eðlilega“ hluta samfélagsins og þeir voru ekki 
viðurkenndir í samfélaginu. Almennt virðist hafa verið litið svo á að þeir hefðu ekkert 
til málanna að leggja; það var rætt um þá en þeir tóku ekki þátt í þeirri umræðu ef 
undan er skilið átaksblað Morgunblaðsins.  

Líkt og Ben-Yehuda benti á í grein sinni frá 2009 þá hafði upphaflega verið litið 
svo á að frávik gætu ekki haft áhrif á samfélagslega stöðu sína. Litið var á þau sem 
þolendur en ekki gerendur. Seinna var farið að veita þeim athygli sem virkum þátt-
takendum sem gætu veitt viðnám. Það má segja að það hafi gerst í þessu tilviki. Sam-
kynhneigðir voru þöglir til að byrja með en risu svo upp og börðust fyrir rétti sínum. 

Þó svo að fólk væri farið að átta sig á því að alnæmi væri sjúkdómur sem væri 
hættulegur öllum voru ekki allir landsmenn ánægðir með þá breytingu sem hafði orðið 
á umfjöllun um sjúkdóminn. Eftirfarandi dæmi er úr Velvakanda en þar er rætt um 
þáttinn Geisla sem sýndur hafði verið 16. nóvember 1986 og þar var rætt um alnæmi: 
 

Ábyrgðarmenn þessa þáttar gera sér lítið fyrir og gefa þessum hópum fólks 
tækifæri á að koma þeim áróðri sínum á framfæri að kynvilltir séu í hæsta máta 
eðlilegir og misrétti beittir í þjóðfélaginu ... Það er einnig kunnugt að helstu 
smitberar eyðni eru kynvillingar. Þar með má leiða líkur að því að þeir sem 
komu fram í sjónvarpinu á mánudagskvöldið séu einmitt fulltrúar þeirra sem 
valdið hafa hve mestum skaða bæði hér á landi og annarsstaðar sem smitberar 
HTVL-III vírussins sem veldur eyðni.  

(Ívar Magnússon, 1986, bls. 67) 
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Það hefði mátt ætla að tími innsendra greina sem þessara hefði verið liðinn og 
athyglisvert að Morgunblaðið birti slíkt örfáum dögum eftir átaksblaðið.  

Samkynhneigðir voru að hefja baráttu fyrir tilverurétti og viðurkenningu 
samfélagsins þegar alnæmi er uppgötvað. Þeir voru enn álitnir óæskileg frávik og ráðist 
var að þeim í gegnum orðræðuna. Gildishlaðin orð um samkynhneigða var skeytt fyrir 
framan orð um sjúkdóminn og þannig var umræðan matreidd í fjölmiðlum á einfaldan 
hátt; kynvillingaplága. Fjölmiðlar voru einn af orsakavöldum þessa siðafárs með stórum 
fyrirsögnum á borð við „Þjóðaróvinur nr.1“, „Drepsótt risin meðal kynvillinga“ og 
„Plágan mikla“.2

Þetta var erfiður tími í baráttu samkynhneigðra fyrir tilverurétti sínum en með því 
að skoða breytinguna á umfjölluninni má segja að þetta hafi ekki verið til einskis. 
Þegar umræðan var komin á það stig að samfélagið varð að viðurkenna að alnæmi væri 
ekki „kynvillingaplága“ neyddist það til að taka afstöðu. Eins og kenningar um siðafár 
segja til um þá varð breyting í samfélaginu í kjölfar siðafársins; annars vegar var það 
vakning fyrir stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld að grípa þyrfti til aðgerða, hins vegar 
varð breyting á hugsunarhætti samfélagsins. Líklegt er að örlað hafi á samviskubiti hjá 
almenningi og fjölmiðlum þegar mönnum varð ljóst að sjúkdómurinn gat herjað á alla, 
burt séð frá kynhneigð. Ef litið er svo á að veruleikinn sé skapaður af samfélaginu og 
þar af leiðandi má ætla að almenningur hafi gert sér ljóst þá staðreynd að samkyn-
hneigðir eru ekki slæmir, það erum ,,við“ sem gerðum þá slæma.  

 Líkt og í kenningum Cohen um siðafár, þá jukust áhyggjur 
almennings og samkynhneigðir upplifðu jafnvel enn meiri fordóma í sinn garð heldur 
en áður. Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda og álitsgjafa voru sett fram og þegar í ljós kom 
að yfirvöld ætluðu að bregðast við og hefja herferð gegn alnæmi er eins og fólk hafi 
róast að einhverju leyti. Að lokum dofnaði skelfingin í samfélaginu. Siðafárið í 
kringum alnæmisumræðuna uppfyllti því skilyrði siðafárs Cohens (Critcher, 2008).  

Seinni tíma siðafár 

Þau siðafár sem birst hafa á síðustu áratugum hafa að mestu komið til vegna umræðu 
um breytingar á lögum sem viðkoma samkynhneigðum. Hér má nefna umræðu í fjöl-
miðlum árið 1996 þegar deilt var um lög um staðfesta samvist. Einnig var umræða um 
prestastefnu árið 2007 og tillögu sem þar var sett fram um að prestum yrði heimilt að 
annast hjónavígslu samkynhneigðra. Loks er sú umræða sem varð eftir að frumvarp til 
laga um ein hjúskaparlög var sett fram og varð að lögum í júní 2010. Sú umfjöllun sem 
braust út í aðdraganda þessara lagasetninga var mikil en þó af allt annarri stærðargráðu 
en sú sem sást á níunda áratugnum (sjá Gunnhildur Steinarsdóttir, 2010). Það sem 
þessi siðafár eiga sameiginlegt er að þar má greina breytingu á íslensku samfélagi sem 
var orðið fjölmenningarlegra og opnara fyrir fjölbreytileika mannlífsins. Ben-Yehuda 
(2009) bendir á að siðafár breytist með breyttum samfélögum. Samfélög verða æ fjöl-
menningarlegri og afleiðingar þess eru að siðafárin verða minni. Þau hafa samt sem 
áður sömu áhrif; upphafsmenn þeirra koma úr mismunandi áttum og reyna að vinna 
mismunandi menningarhópa á sitt band og það er enn hlutverk siðafára að viðhalda 
siðferðilegum skilningi.  
 

 

 

                                                           
2  Fyrirsagnir þessar tók Böðvar Björnsson saman í grein sinni ,,Tímamót í baráttunni gegn AIDS“ sem 

birtist í Morgunblaðinu 1. október 1986. 
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Hvað vita börn um læsi við lok leikskóla? 

Halldóra Haraldsdóttir 

Í læsi felst að geta nýtt sér lestur og ritun í daglegum athöfnum, til upplýsinga, sam-
skipta, afþreyingar, náms og skapandi hugsunar. Mál, lestur og ritun eru mikilvægir 
undirstöðuþættir að lífslangri færni og samfélagsþátttöku. Börn hafa tileinkað sér við-
horf til læsis og ýmsa grundvallarþætti þess áður en formleg lestrarkennsla hefst í 
grunnskóla. Hugtakið bernskulæsi er hér notað um þessa þekkingu barna um læsi á 
leikskólaaldri. Umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði hin síðari ár 
(sjá m.a. Dickinson og Neuman, 2006; Gillen og Hall, 2003; Gunn, Simmons og 
Kameenui, 1995; National Institute for Literacy, 2008; Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Markmið með rannsókn sem hér er kynnt er að skoða hugmyndir barna um læsi á 
þeim tímamótum sem þau ljúka leikskólagöngu og að greina lítillega persónulega 
þekkingu barnanna á ákveðnum læsistengdum þáttum þ.e. bókstafaþekkingu og til-
heyrandi hljóðum, færni til að tengja bókstafi og lesa. En byrjað verður á því að kynna 
aðrar rannsóknir sem tengjast börnum og læsi. 

Íslendingar eru þátttakendur í fjölþjóðarannsóknum sem einkum tengjast 
lesskilningi grunnskólabarna. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er ein 
slík og nær til 40 landa. Eitt af megin markmiðum rannsóknarinnar er að meta hvernig 
níu ára börn geta lesið, skilið og nýtt sér texta af ólíkum toga s.s. bókmennta- og 
fræðitexta. Athygliverðar niðurstöður PIRLS eru að þrátt fyrir meðalárangur íslenskra 
barna þá voru einungis 3% þeirra sem náðu hámarksleikni og 6% þeirra náðu ekki 
lágmarksviðmiðum um lesskilning (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. 
Björnsson, 2007). Í PISA rannsókninni (OECD lönd), sem framkvæmd er á þriggja 
ára fresti, er lesskilningur 15 ára barna meðal annars skoðaður. Niðurstöður á 
tímabilinu 2000–2006 sýndu að lesskilningi íslenskra ungmenna hrakaði og mældist 
undir meðaltali miðað við önnur þátttökulönd (Almar Miðvík Halldórsson, Ragnar F. 
Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). Íslendingar eru einnig þátttakendur í 
fjölþjóðlegri samanburðarrannsókn þar sem markmiðið er að skoða þróun máls með 
textagerð í töluðu og rituðu máli. Rannsóknin tekur til fjögurra aldurshópa (11 ára, 14 
ára, 17 ára og fullorðinna). Heildarniðurstöður rannsóknarinnar liggja ekki fyrir en 
niðurstöður afmarkaðra þátta eru sláandi hjá hópi 17 ára ungmenna en þar er nánast 
engin framför í textagerð miðað við 14 ára hópinn. Þessi niðurstaða er ólík því sem 
kom fram í öðrum þátttökulöndum en þar átti sér stað mikil breyting á milli umræddra 
aldurshópa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007). Í langtímarannsókn um börn og 
fjölmiðla sem lögð var fyrir nokkrum sinnum á áratuga tímabili voru lestrarvenjur 
barna skoðaðar en þar kom fram skýr mynd af yndislestri ólíkra hópa; unglingar lesa 
minna en yngri börn og strákar lesa minna en stelpur. Árið 1968 lásu 11% barna sem 
tóku þátt í rannsókninni enga bók á 30 daga tímabili, en 2009 jókst hlutfallið í 28%. 
Börn sem lásu 10 bækur eða fleiri á sama tímabili var 10% árið 1968 en hlutfallið hafði 
minnkað í 4% árið 2009 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét 
Karlsdóttir, 2009). 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að bera þessar rannsóknir beint saman tala þær sínu máli. 
Bókin skipar ekki stóran sess í tómstundaiðju unglinga, lesskilningi þessa hóps hefur 
hrakað og vísbendingar eru um slaka færni í textagerð eftir fjórtán ára aldur. En hvað 
segja íslenskar rannsóknir um læsi yngri barna?  

Íslendingar eiga aðild að rannsókn sem lýtur að grundvallarþáttum læsis í 
evrópskum tungumálum. Einn þáttur rannsóknarinnar greinir m.a. hversu fljótt börn 
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tileinka sér grunnþætti læsis á fyrsta ári grunnskóla. Niðurstöður sýna að lestrarkennsla 
gengur hægar hjá íslenskum börnum en hjá öðrum þátttökuþjóðum, en talið er að það 
taki börn lengri tíma að tileinka sér lestur í þeim tungumálum þar sem ósamræmi er á 
milli framburðar og ritháttar (Anna Sigríður Þráinsdóttir, Baldur Sigurðsson og 
Rannveig G. Lund, 2006). Spurningunni er þó ósvarað um það hvort og þá hvers 
vegna íslensk börn sýna fram á hægari framför þegar kemur að formlegri lestrar-
kennslu. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2009) vinna 
að rannsókn fjögurra til átta ára barna þar sem kannaðir eru ýmsir þættir mál- og 
félagsþroska sem geta spáð fyrir um þróun læsis. Fyrstu niðurstöður sem taka til orða-
forða og bókstafaþekkingar fjögurra og sex ára barna benda til mikillar breiddar í 
þekkingu. Bókstafaþekking meðaltalshóps fjögurra ára barna er 11.7 bókstafir, börn í 
lægstu 25% dreifingar kunna 2.1 bókstaf, en börn í efstu 25% dreifingar kunna 24.5 
bókstafi. Meðaltalshópur 6 ára barna þekkir 25,3 bókstafi. Marktæk fylgni er á milli 
bókstafaþekkingar, orðaforða og menntunar móður.  

Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) um frásagnarfærni sýndi allt að 
fjögurra ára þroskabil í frásagnarfærni fimm ára barna. 

Allar framangreindar rannsóknir beinast að færni og þekkingu barna á ákveðnum 
mál- og læsisþáttum.  

Hugmyndir um þróun læsis ungra barna 

Hugmyndafræði um þróun læsis á leikskólaaldri hefur tekið breytingum í áranna rás. Á 
fyrri hluta síðustu aldar byggðust lestrarkenningar á hugmyndafræði atferlishyggju. 
Læsisrannsóknir beindust að börnum á grunnskólaaldri enda talið að börn yrðu les-
þroska (reading readiness) um sex ára aldur. Lesturinn var talinn einhliða umskrán-
ingarferli frá bókstaf til lestrar eða bein þýðing rittákna yfir á talmál (Morrow, 2001; 
Philips og Lonigan, 2005). Rannsóknir á læsi leikskólabarna var ekki inn í myndinni. 

Eftir 1960 urðu róttækar breytinga á hugmyndum um máltöku sem tengdust 
kenningum um erfðahyggju, þ.e. að maðurinn væri fæddur með ákveðna erfðaeigin-
leika sem gerði hann móttækilegan til að skynja og skilja mál í umhverfi sínu. Almennt 
eru kenningar Noam Chomsky (f. 1928-) viðurkenndar á þessu sviði. Uppúr 1970 
urðu aftur þáttaskil í málrannsóknum, nú flokkaðar undir yfirhugtakið samvirkni-
kenningar (interactionist approaches) (Bohannon og Bonvillian, 2009). Sjónum var beint 
að gagnvirkni ólíkra þátta við þroska barns. Tvær megin áherslur komu fram innan 
málvirknikenninga; annars vegar þróun máls í tengslum við vitsmuni og hins vegar í 
félagslegum samskiptum (Brown, 2007; Ingram, 1989). Í kjölfar mikillar grósku í 
málrannsóknum urðu gagngerar breytingar á lestrarrannsóknum. Kenningar um 
bernskulæsi (emergent literacy) byggja á þessum bakgrunni. Í fyrstu var hugtakið notað 
um læsistengda hegðun barna undir grunnskólaaldri, t.d. á hvern hátt þau lásu og 
skrifuðu á sinn hátt án þess að kunna það í raun (Razfar og Gutiérrez, 2003). Hug-
myndin felur í sér þá hugsun að læsisþættirnir mál, ritun og lestur þróist jafnhliða og 
hafi víxlverkandi áhrif hver á annan. Læsisþróun á sér stað í félagslegum sam-skiptum 
barns og fullorðins án formlegrar kennslu (Razfar og Gutiérrez, 2003; Teale, 1983; 
Whitehurst og Lonigan, 1998). Þannig er þáttur foreldra, leikskóla, bóklestur fyrir börn 
og læsisríkt umhverfi afgerandi í læsisþróun. Hugmynd um bernskulæsi er tengd 
hugsmíðahyggju (social constructivism) sem m.a. byggir á kenningum Vygotsky og Piaget 
(Razfar og Gutiérrez, 2003). Á grunni hugsmíðahyggju er litið svo á að nám byggist 
upp stig af stigi. Þessi stoð kenningarinnar er komin frá Piaget og skýringum hans á 
þróunarferli náms í gegnum víxlverkun samlögunar og aðhæfingar þegar barn leitast 
við að ná jafnvægi á milli fyrri þekkingar og nýrrar reynslu. Önnur stoð hug-
smíðahyggju byggir á hugmyndafræði Vygotsky, einkum skilningi hans á svæði 
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mögulegs þroska. Nám er skilgreint sem félagsleg hugsmíð þar sem samskipti gegna 
lykilhlutverki. Barn byggir við fyrri þekkingu og reynslu í samspili við getumeiri börn 
og fullorðna, þannig gegna mál- og félagsleg samskipti megin hlutverki í tileinkun 
náms (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Hin síðari ár hafa komið fram kenningar um læsi sem byggja á félags-menningar 
fræðilegum grunni (sociocultural theory). Nám er skilgreint sem afurð félags- og 
menningarlegra þátta. Heimili barnsins og menningarbundnir þættir eru taldir lykil-
þættir í læsistileinkunn, í samræmi við kenningar sem hugsmíðahyggjan byggir á. 
Athygli er hins vegar beint enn frekar að samskiptaformi barns og fullorðins sem geta 
verið nokkuð fljótandi: Börnin eru virkir þátttakendur og hinn fullorðni er ekki alltaf í 
hlutverki þess sem meira kann. Þannig eru samskipti í læsistengdum athöfnum skil-
greint sem fjölátta (Razfar og Gutiérrez, 2003).  

Bernskulæsi vísar til lestrarhegðunar barns áður en formleg lestrarkennsla hefst. 
Það er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf sem þroskast sem undanfari 
eiginlegs lestrar og ritunar. Börnin byggja upp þekkingu í gegnum uppgötvanir um 
ritmál og í málhvetjandi samskiptum og umhverfi við aðstæður sem eru lausar við 
gagnrýni. Á þann hátt hafa börn aflað sér mikillar bakgrunnsþekkingar um læsi án þess 
þó að geta lesið (Christie, Enz og Vukelich, 2007; Gunn, Simmons, og Kameenui, 
1995). Læsi tekur til fjölmargra þátta. Bernskulæsi inniheldur hefðbundna læsisþætti; 
hljóðkerfisvitund; bókstafaþekkingu, umskráningu, málskilning og ritun (Gunn 
o.fl.,1995). Síðari rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl við nefnuhraða (rapid 
naming), minnisvídd (phonological memory) og sjónræna úrvinnslu upplýsinga (visual prosess-
ing) sem áhrifaþætti við þróun læsis (National Institue for Literacy, 2008).  

Rannsóknin 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna (13. gr.) leggur áherslu á rétt barna til þess að hafa 
að segja um mál sem varða þau. Samningurinn hefur haft þau áhrif að fræðimenn fóru 
að líta á börn sem fullgilda þátttakendur í rannsóknum í kjölfar þess að sýnt var fram á 
að sjónarmið barna geta varpað ljósi á viðfangsefni sem ekki eru svo augljós frá 
sjónarhóli fullorðinna (Dockett og Perry, 2005). Rannsóknir með börnum byggja 
gjarnan á hópviðtölum, teikningum eða ljósmyndum, hlutverkaleik, formlegum eða 
óformlegum viðtölum (Dockett og Perry, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Smith, 
Duncan og Marshall, 2005). Rannsókn sem hér um ræðir byggði í grunninn á viðtölum 
en barnabókmenntir og myndefni, stafaspjöld og ritföng voru höfð til stuðnings.  

Úrtakið var markmiðsúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 
Viðmið sett fram af rannsakenda var jöfn kynjaskipting og lokaár barns í leikskóla. 
Leikskólar voru valdir úr þremur hverfum í einu bæjarfélagi. Lagt var upp með 18 
þátttakendur í þremur elstu deildum þessa leikskóla. Viðtölin voru tekin í júní þegar 
börnin voru um það bil að ljúka leikskólagöngu. Samþykki fyrir viðtölum lá fyrir af 
hálfu foreldra, leikskólastjóra og deildarstjóra en þeir síðastnefndu fengu samþykki 
barnanna og völdu úr þeim hópi sem enn var til staðar í leikskólanum. Tíu drengir og 
átta stúlkur tóku þátt í rannsókninni. Viðtölin voru tekin í leikskólum barnanna, fengin 
var samþykkt þeirra fyrir upptöku viðtala og reynt að skapa þægilegt andrúmsloft í 
þeim tilgangi að viðhalda öryggiskennd barnanna.  
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Niðurstöður 

Sem áður segir var markmið með þessari rannsókn að skoða hugmyndir barna um læsi 
þegar þau ljúka leikskólagöngu og að greina lítillega persónulega þekkingu barnanna á 
ákveðnum læsisþáttum. Viðfangsefni fyrri liðar hefur ekki verið skoðað sérstaklega hér 
á landi eftir því sem ég best veit og gefur því nýtt sjónarhorn í umræðuna um læsi. 

Flest telja börnin að maður læri að lesa sex til sjö ára ýmist heima eða í grunn-
skólanum. Enginn nefndi leikskólann að fyrra bragði. Þegar börnin voru spurð hver 
hefði kennt þeim það sem þau kunnu var heimilið nefnt í yfir 80% tilvika. Mamma var 
tilgreind í 55,5% svara, aðrir nefndir til sögunnar á heimili voru amma, pabbi og systir. 
Utan heimilis var kona á leikskóla nefnd til leiks en tvö börn töldu sig ekki hafa þurft 
neina aðstoð, þau höfðu alltaf kunnað að lesa. 

Börnin greindu frá ólíkum leiðum við lestrarnámið. Í svörum þeirra komu fram 
hugmyndir eða reynsla sem má tengja fræðihugtökum s.s. uppgötvunarnám, mynd-
lestur, þátttökulestur, umhverfi, samvirkni, hljóðlestur, heilorðalestur og gildi bókar og 
þjálfunar við lestrarnám. Dæmi um svör nokkurra barna: 
 

Uppgötvunarnám!  
„Ég bara kenndi bara sjálfri mér“:  
R: Hvernig gerðir þú það?  
„Úr bókinni, ég á fullt af bókum.“ 

 
Læsishvetjandi umhverfi:  

„Ég bara lærði þá (stafina) hjá svona stafabunkat“ (plakat!).   
 

Myndlestur!  
„ Ég hermdi eftir myndum.“ 

 
Þátttökulestur!  

„Þegar mamma er að lesa fyrir mig þá má ég oft og þegar ég skoða bækur og þá 
les ég. 

 
Hljóðlestraraðferð!  

„ Af því að byrja að gera fyrsta stafinn – og alltaf fleiri og fleiri.“ 
 

Orðalestur!  
„ Segir orðin sem eru í bókinni.“ 

 
Í svörum barnanna við spurningu um það hvers vegna maður þurfi að kunna að 

lesa kemur fram þekking á því að lestur er notaður í fjölbreytilegum aðstæðum og 
lestrarþekking býður upp á ólíka möguleika; gagnsemi, upplýsingaöflun, fræðslu og 
yndislestur. Hér eru gefin nokkur dæmi úr svörum um tilgangs lesturs.  
 

Að lesa sér til gagns! 
„ Til að maður geti lesið í bók.“  

 
Að afla sér upplýsinga! 

„Til að vita hvað stendur á skiltum, til að vita hvaða leið maður á að fara.“ 
 

Að fræðast! 
 „ Til að vita um allskonar hluti.“ 
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Lestrarstund er gæðastund! 
„Þegar það er kvöld þá les mamma mín svo mig dreymi fallega og í leik-
skólanum er bara sögustund.“ 

 
Svör þessara barna spegla alhliða þekkingu þeirra á hlutverki ritmáls og hagnýti 

þess að skrifa. Nokkur börn gáfu til kynna ákveðið viðhorf til grunnskóla hvað þetta 
varðar.  

 
„Til að skrifa bréf, til að skrifa númerið á matinum sem maður kaupir og ég veit 
ekki meir.“ 
„ Til að skrifa í allskonar, skrifa í tölvu, - bara allskonar - hvað sem gerðist.“ 
„ Til að kennarinn verði ekki reiður.“ 
„ Til að standa sig vel í skólanum.“ 

 
Börnin voru spurð hvort þau kynnu að lesa og eru fimm börn (um 28%) viss um 

að þau kunni það. Við athugun kom í ljós að þau gátu stautað sig fram úr léttum texta 
eða tengt bókstafi. Önnur hafa ólíkar hugmyndir um það hvernig beri að skilgreina 
hvort lestrarþekking sé til staðar. Helmingur segist kunna smá eða pínulítið að lesa eða 
að þau þylja upp bókstafi til staðfestingar á kunnáttu sinni. Börnin voru einnig spurð 
hvort þau kynnu að skrifa. Hugmyndir þessara barna um eigin getu hvað varðar lestur 
og skrift eru ólíkar þar sem tíu börn (55%) voru viss um að þau kynnu að skrifa. 
Einungis eitt barn sagðist ekkert kunna að skrifa en við nánari athugun kom fram að 
viðkomandi gat skrifað nafnið sitt og fleiri bókstafi. Gerð var athugun á bókstafa-
kunnáttu, færni til að tengja saman bókstafi/hljóð og að lesa orð. Öll börnin kunna frá 
80%–100% bókstafanna eða minnst 25 af 32 stöfum. Bókstafir sem helst valda 
erfiðleikum tilheyra eftirfarandi flokkum bókstafa: broddstafir á, é, í, ó, ú, ö, æ, tví-
hljóð au, ei og ey og hljóð- eða sjónlíkir bókstafir þ-ð, f-v, m-n, t-d, b-p. Fjögur 
barnanna gátu tengt bókstafi saman í orð og tvö til viðbótar gátu tengt saman tvo 
bókstafi. Það er ljóst að þessi hópur barna eru nokkuð viss um læsisþekkingu sína, það 
vefst ekki mikið fyrir þeim hvað felst í læsi og hvers vegna það er mikilvægt að tileinka 
sér það. En hér er minnt á að þátttakendur í þessari könnun voru átján börn og því 
ekki hægt að draga víðtækar ályktanir af niðurstöðum. 

Umræða 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að félags- og menningarlegt umhverfi sem barn 
elst upp við er mikilvægur áhrifavaldur við mótun viðhorfa og þekkingarsköpunar. 
Börn eru athafnasamir einstaklingar og þátttakendur í eigin námi. Vettvangur náms í 
barnæsku er heimili, leikskóli og nærumhverfi barns sem mótar siði, venjur og hug-
myndir um veruleikann (Razfar og Gutiérrez, 2003; Teale, 1983; Whitehurst og 
Lonigan, 1998). Rannsóknin sem hér var kynnt staðfestir það sem aðrar rannsóknir 
hafa sýnt fram á að þekking barna á læsi er töluverð áður en formleg lestrarkennsla 
hefst en þá er um að ræða þekkingu á bókstöfum hljóð þeirra og tengingar bókstafa í 
orð. Þessi rannsókn er mikilvæg að því leyti að hún gefur nýjar upplýsingar um læsi frá 
sjónarhóli barna. Þátttakendur höfðu víðtæka þekkingu mikilvægi þess að kunna að 
lesa og skrifa og á hvern hátt það lærist. Þau virðast einnig mun öruggari um eigin 
færni til ritunar en lestrar. Sum barnanna virðast telja lestrarnám flókið ferli, í það 
minnsta þarf að æfa lestur mikið áður en færni er náð. Mörg virðast hins vegar líta á 
lestrarnámið sem lítið mál, ég dreg þá ályktun vegna þess hvað hugtakið „bara“ kom 
oft fyrir í svörum barnanna.  

Hugmyndir barna um það hvernig maður lærir að lesa hafa ákveðnar tilvísanir til 
ólíkra kenninga fræðimanna um læsistileinkun. Í svörunum koma fram hugmyndir sem 
tengja má hugsun á bak við þrjár megin kenningar um lestrarferli og lestrarkennslu 
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sem fræðimenn stríða um þ.e. eindaraðferðir, heildaraðferðir og samvirkar aðferðir 
(Vacca o.fl., 2008). 

Hugsmíð barna um læsi endurspeglar reynsluheim þeirra og í tilviki sem hér um 
ræðir þá fremur af heimili þar sem flest börnin telja sig hafa numið það sem þau 
kunna (Razfar og Gutiérrez, 2003; Whitehurst og Lonigan, 1998). Það er athyglivert að 
börnin tengja læsistileinkun nánast ekkert við leikskóla, nema ef þau eru spurð 
sérstaklega. Ástæðan kann að tengjast starfsháttum leikskólans. Þar fer nám fram í 
gegnum skapandi starf við leik, lestur og daglegar athafnir. Leikskólinn er ekki 
vettvangur formlegrar kennslu (Menntamálaráðuneytið, 1999) og hugtökin „að 
læra“ og „kenna“ því ekki í forgrunni. Engu að síður læra börn mikið um læsi í leik-
skóla. Það væri áhugavert að kanna nánar hvað leikskólabörn leggja í hugtökin að læra, 
að kenna og hlutverk leiksins. Spurning hvort leikur í huga barna sé bundinn 
skemmtun og afþreyingu og alls ekki námstengd athöfn! 

Hugmyndir barna um læsi geta gefið leik- og grunnskólakennurum, foreldrum og 
rannsakendum vísbendingar í starfi. Það er áhugavert viðfangsefni að skoða á hvern 
hátt upplýsingar um viðhorf barna skila sér á milli skólastiga og hvernig þær nýtast í 
nýju skólaumhverfi. Í samræmi við hugmyndir um kennsluhætti sem byggja á hug-
smíðahyggju er starfið skipulagt á þann hátt að hver nemandi fái viðfangsefni við hæfi 
innan þess hóps sem hann heyrir til. Kennarinn er leiðbeinandi sem fylgist með náms-
stöðu nemenda sinna og skipuleggur námsaðstæður í samræmi við ólíkar þarfir 
hópsins. Með vitneskju um þekkingu og viðhorf barnanna stendur kennarinn betur að 
vígi í fjölþættu hlutverki sínu.  
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Eftirskjálftar tæknibyltingarinnar innan safna 

Heiða Björk Árnadóttir 
Tinna Grétarsdóttir 

Hér á eftir verður fjallað um áhrif Internetsins og hinar stafrænu tæknibyltingar á 
starfsemi safna. Nýting Internetsins til miðlunar safnkosts er sett í samhengi við hug-
myndafræðilega strauma póstmódernismans, þá kenningarlegu þróun sem orðið hefur 
innan safnafræði undanfarna áratugi og breytingar á safnastarfi á alþjóðavísu. Leitast 
verður við að skýra gildi og álitamál við miðlun safnkosts á Internetinu og sérstaklega 
litið til listasafna í því samhengi. Farið verður stuttlega yfir stöðu mála hérlendis og 
greint frá helstu hindrunum sem mæta íslenskum söfnum við stafræna miðlun 
safnkosts.  

Nýfrjálshyggja og hin „nýja safnafræði“ 

Frá því um sjötta áratug síðustu aldar hefur átt sér stað víðtæk endurskoðun meðal 
safnamanna á hugmyndafræðilegum grundvelli safnastarfs, auk þess sem valda-
formgerð safna hefur hlotið vaxandi athygli fræðimanna um víðan heim. Helst sú 
krufning í hendur við gagnrýni fræðimanna, á ýmsum sviðum hug- og félagsvísinda, á 
valdaformgerð vestræns samfélags og alþjóðasamfélagsins alls. Í kjölfar mótmæla 
ýmissa félagslegra hreyfinga (s.s. þrýstihópa femínista, samkynhneigðra og frumbyggja) 
gegn misskiptingu valds á alþjóðavísu og innan vestræns samfélags á sjötta og sjöunda 
áratug síðustu aldar, varð til hreyfing meðal safnamanna sem gjarnan er kennd við 
„nýja safnafræði“ og hefur hún knúið á um ýmsar breytingar á starfi safna um víðan 
heim. Segja má að hin „nýja safnafræði“ sé viðbragð við póst-strúktúralískum 
kenningum og hugmyndafræðilegum afkvæmum þeirra. Innan safnafræðinnar eru 
kenningar Jacques Derrida um afstæði merkingar og endurskoðun Michel Foucault á 
valdahugtakinu t.d. gjarnan taldar hafa haft afdrifarík áhrif og eru hugmyndafræðilegar 
rætur þeirrar endurskoðunar sem hér hefur verið lýst stundum raktar til þeirra, auk 
baráttu félagslegra hreyfinga, líkt og hér hefur verið nefnt (Watson, 2007). 

Sheila Watson (2007) heldur því fram að áherslur í safnastarfi víða um heim hafi 
færst frá söfnun, varðveislu og rannsóknum á safneigninni, til þeirrar þjónustu sem 
söfnin bjóða samfélögum sínum og einstaklingum innan þeirra. Aðrir fræðimenn hafa 
einnig tekið undir það sjónarmið. Eilean Hooper-Greenhill (2007) heldur því t.d. fram 
að tímabili söfnunar sé lokið og söfn framtíðarinnar muni leggja aukna áherslu á 
nýtingu safneignar sinnar. Stephen Weil (2007) gengur svo langt að spá því að innan 
fjörutíu til fimmtíu ára muni valdaformgerð safna verða algjörlega umturnað, þannig 
að ákvarðanavald um starfsemi og starfshætti safna verði í auknum mæli í höndum 
safngesta og almennings. Hvað sem gildi slíkra spádóma líður er ljóst að miklar 
breytingar hafa átt sér stað á starfi safna undanfarna áratugi og aukin áhersla verið lögð 
á að efla tengsl safna við gesti sína og samfélögin sem þau þjóna.  

Skýringa á þessari áherslubreytingu er þó ekki eingöngu að finna í áhrifum 
félagslegra hreyfinga og hugmyndafræðilegri endurskoðun í anda póst-strúktúralisma. 
Þær eiga sér einnig efnahagslegar og pólitískar skýringar. Miklar breytingar hafa orðið á 
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aðkomu yfirvalda í Bandaríkjunum og Bretlandi að listum og menningu frá 9. áratug 
síðustu aldar, en samhliða því að ríkisstjórnir þessara landa drógu úr styrkjum til 
menningar og lista jukust ítök einkaaðila innan listastofnanna og listheimsins (Walsh, 
1992). Chin-tao Wu (2002) rekur þær breytingar sem orðið hafa á rekstri og starfsemi 
safna til pólitísks uppgangs nýfrjálshyggjuafla í Bretlandi og Bandaríkjunum við upp-
haf 9. áratugar síðustu aldar. Hún segir:  
 

Eftir að Ronald Reagan og Margaret Thatcher voru kosin til valda 1981 og 1979 
hvert um sig í áðurnefndri röð, leiddu þau ríkisstjórnir sínar undir því tvöfölda 
flaggi að draga úr opinberum útlátum og þenja út einkageirann. Einka-
væðingarstefna þeirra endurskilgreindi ekki eingöngu hlutverk ríkisins á öllum 
sviðum hagkerfisins og félagsmála í Bandaríkjunum og Bretlandi, heldur hafði 
hún einnig áhrif á menningarlegt landslag beggja landa. Hugmyndum sósíal-
demókrata og frjálslyndra - um að aðgengi að listum, líkt og öll önnur opinber 
þjónusta, séu sjálfsögð réttindi allra borgara - var rækilega hafnað1

 

 (Wu, 2003, 
bls. 47). 

Svipuð þróun hefur orðið á aðkomu einkaaðila að menningarmálum hérlendis 
undanfarin ár (Loftur Atli Eiríksson, 2010; Tinna Grétarsdóttir, 2010). Má sem dæmi 
nefna samstarf Listasafns Íslands við eignarhaldsfélagið SAMSON, en félagið var 
aðalstyrktaraðili safnsins frá 20. febrúar 2006 til ársins 2008. Þar áður höfðu Actavis 
og Pharmaco verið aðalstyrktaraðilar safnsins („Ókeypis aðgangur“, 2006). Lands-
bankinn var einnig iðinn við að styrkja íslenskt menningarlíf síðustu ár; m.a. Listahátíð 
í Reykjavík, Íslenska dansflokkinn og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Jafnframt styrkti 
bankinn grasrótarstarfsemi ungs fólks, líkt og útgáfustarfsemi Nýhils og listasmiðjuna 
Klink & Bank, sem starfrækt var af aðstandendum Gallerís Kling & Bang með 
fjárstuðningi bankans í tæplega tvö ár, frá upphafi árs 2004 til októbermánaðar 2005 
(Björgólfur Guðmundsson, 2006 ). 

Í greininni „The Museum and the Public“ heldur Stephen Weil því fram að 
meðvitund um þá staðreynd að óvenju hátt hlutfall rekstrarfjár safna komi frá 
opinberum yfirvöldum, í samanburði við aðrar stofnanir, hafi gert það að verkum, auk 
hræðslu safnamanna við niðurskurð, að knúið hafi verið á um að söfn tækju upp 
starfshætti sem tíðkast á hinum frjálsa markaði og keppi um fjármagn og athygli 
almennings við aðrar stofnanir og fyrirtæki (Weil, 2007).  

Þannig hafa pólitísk öfl, auk hugmyndafræðilegrar endurskoðunar fræðimanna og 
kröfubaráttu ýmissa samfélagslegra þrýstihópa, haft afgerandi áhrif á þróun safnastarfs 
á alþjóðavísu. 

Að deila völdum  

Ein meginkrafa fylgismanna „nýrrar safnafræði“ hefur verið að starfsmenn safna deili í 
auknum mæli völdum yfir öllum þáttum safnastarfsins með samfélögunum sem þau 
þjóna. Safnamenn hafa reynt að deila völdum yfir starfi safna með ýmsum leiðum. Á 
fjölmörgum söfnum hefur mikið verið gert til þess að reyna að bæta aðgengi ólíkra 

                                                 

1  Hér er um beina þýðingu höfundar á texta Wu að ræða. Á frummálinu: “After Ronald Reagan and 
Margaret Thatcher came to power in 1981and 1979 respectively, they conducted their terms of office 
undert he dual banners of reducing public spending and expanding the private sector. The policy of 
privatisation on their political agendas not only redefined the role of the state in every aspect of 
economic and social life in contemporary USA and Britain, but also extended into the cultural 
landscape of both countries. The previous social-democratic/liberal assumption – that access to the 
arts, like that to any other public service provided by the state, is a fundamental right of every citizen 
– was profoundly challenged.” 
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samfélagshópa, en segja má að aðgengi hafi á síðari hluta 10. áratugarins orðið að 
lykilorði í safnastarfi um gjörvallan heim. Auk þess hefur mikið verið lagt upp úr því 
að virkja safngesti og almenning í tengslum við starfsemi safna, að brjóta niður múra 
milli safnsins og safngesta, safnrýmisins og hins almenna rýmis. Þannig er reynt að 
endurskilgreina safnahugtakið og ná til þess hluta almennings sem yfirleitt leggur ekki 
leið sína á söfn (Weil, 2007). 

Er þetta t.d. gert með því að brjóta upp hefðbundið sýningarrými, færa sýningar 
safnsins út úr safnbyggingunni og í nýtt umhverfi, eða með því að koma á samstarfi og 
skapa aukna snertingu safnsins við ólíka hópa samfélagsins með ýmsum hætti. Sem 
dæmi um slíkar tilraunir hérlendis má nefna svokallaðar „flökkusýningar“ Listasafns 
Reykjavíkur fyrir grunnskóla Reykjavíkur, en skólarnir geta fengið tvær flökkusýningar 
að láni í 2-3 vikur ásamt fræðslupakka og eru sýningarnar þá settar upp innan veggja 
skólanna og nýttar til kennslu (Listasafn Reykjavíkur, 2009). Annað áhugavert dæmi er 
sýningin ÚT/INN, sem sett var upp í sama safni í nóvembermánuði 2008. Þá færði 
sýningarstjórinn, Hlynur Hallson, hluta af safneign safnsins út úr hinu hefðbundna 
sýningarrými. Munir úr safneigninni voru settir upp hjá hinum og þessum þjónustu-
aðilum og söluvörur eða munir frá fyrirtækjununum hins vegar sýndir inni á safninu 
(Listasafn Reykjavíkur, e.d.). 

Internetið - ógn eða frelsun? 

Auk þess sem hér hefur verið nefnt hafa söfn víða um heim í vaxandi mæli nýtt sér 
Internetið til þess að bæta aðgengi gesta sinna að safneigninni eða þeirri starfsemi sem 
fram fer innan safnsins og útvíkka þannig þá þjónustu sem safnið býður upp á. Hefur 
tilkoma Internetsins og bylting stafrænnar tækni mikla möguleika á að valda raun-
verulegum straumhvörfum í þjónustu safna við samfélögin sem þau þjóna og bæta 
aðgengi að safneign safna og þeirri þekkingu sem þau búa yfir. Í greininni 
„Interpretive Communities, Strategies and Repertoires" segir Eilean Hooper-Greenhill 
um framtíð safna:  
 

Þar sem hið móderníska safn var (og er) hugsað sem bygging, má hugsa sér safn 
framtíðarinnar sem ferli eða reynslu. ... Það er, hins vegar, ekki háð veggjunum 
sem umlykja það...2

 
 (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 82). 

Þó að þessi framtíðarsýn Hooper-Greenhill geti vissulega átt við margar af tilraun-
um safnamanna til að deila völdum með almenningi og gestum sínum kemur hún ef til 
vill hvað best heim og saman við þá möguleika sem Internetið býður upp á. 

Aðgengi að upplýsingum hefur stóraukist á hnattræna vísu á undangengnum árum 
og ljóst að miklar auðlindir eru fólgnar í þekkingu og upplýsingum. Megindrifkraftur 
þessarar þróunar er fólginn í þeirri gríðarlega öru tækniþróun sem átt hefur sér stað 
undanfarna áratugi og endurmótað daglegt líf almennings, víðs vegar um heiminn. 
Aðgengi að upplýsingum, svo og upplýsingalæsi, er nauðsynlegur lykill að virkri sam-
félagslegri þátttöku og þátttöku í lýðræðislegum ferlum upplýsingasamfélags sam-
tímans og spilar Internetið þar gríðarmikilvæga rullu, en auk þess að gera mögulega 
dreifingu upplýsinga til síaukins fjölda fólks hefur Internetið þar að auki gjörbreytt 
möguleikum stórs hluta fólks til þekkingarsköpunar. 

Umræða um nýtingu og áhrif Internetsins í safnastarfi hefur að mestu farið fram 
innan afmarkaðs hóps safnamanna og áhugamanna um upplýsingatækni, á ráðstefnum, 

                                                 
2  Bein þýðing höfundar. Á frummálinu: “Where the modern museum was (and is) imagined as a 

building, the museum in the future may be imagined as a process or an experience. ... It is, however, 
not limited to its own walls...”  
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í tímaritum og á vefsíðum sem gjarnan verða til í kringum málþing. Hefur hún ein-
kennst af áherslu á afmörkuð dæmi og tæknilegar úrlausnir (Cameron og Kenderdine, 
2007). Með bókinni Theorizing Digital Cultural Heritages er tilraun gerð til þess að færa 
umræðuna út fyrir þessi mörk og horfa gagnrýnum augum á áhrif stafrænnar tækni á 
starfsemi safna og varðveislu og miðlun menningararfs. Greinarhöfundar leggja ríka 
áherslu á að notkun Internetsins og stafrænna miðla í safnastarfi krefjist þess að öll ytri 
og innri starfsemi safna sé krufin til mergjar og hugsuð upp á nýtt. Söfnin verði að 
aðlagast nýrri tækni og nýta sér möguleika nýrra miðla, til þess hreinlega að verða ekki 
úrelt í upplýsingasamfélagi samtímans.  

Fiona Cameron og Helena Robinson (2007) halda því fram að Internetið, sem slíkt, 
vegi að hefðbundnum stoðum safnastarfs. Þær byggja m.a. á kenningum fjölmiðla-
fræðinganna Marshall McLuhan og Lev Manovich og þeim skilningi að tækni og 
fjölmiðlar séu menningarlegar afurðir, sem spretti úr menningarlegum og hugmynda-
fræðilegum farvegi hvers tíma, en móti um leið umhverfi sitt á áhrifaríkan máta. Tilurð 
Internetsins telja þær þannig spretta af póstmódernískum og póst-strúktúralískum 
hugmyndastraumum síðustu áratuga og sérstaklega höfnun hugmyndarinnar um 
algildan, hlutlægan sannleika, sem er ein af grunnstoðum raunhyggju. Internetið gerir, 
að mati Cameron og Robinson (2007), afstæði merkingar sýnilegt á máta sem aldrei 
áður hefur verið mögulegur og um leið verður póstmódernisminn áþreifanlegur sem 
aldrei fyrr. Þar sem söfn hafa allt frá miðri 19. öld byggt kennivald sitt á stoðum 
raunhyggju ógnar hugmyndin um margræði merkingar og Internetið sem afurð 
hennar, grundvelli hefðbundins safnastarfs.  

Rannsóknir á upplýsingaþörf þeirra sem heimsækja vefsíður safna eru fáar og rýrar, 
en hins vegar virðast þær benda til þess að notendur hafi þörf fyrir opnara umhverfi 
en margar slíkar síður bjóða upp á í dag, umhverfi sem bíður upp á gagnvirk samskipti 
við fræðimenn og stafsmenn safna og gefur notandanum frekari möguleika á þátttöku 
í merkingarsköpun umhverfis safnmuni. Á sama tíma er sú brotakennda og huglæga 
þekkingarsköpun sem ný tækni býður upp á ógnandi fyrir suma gesti og ljóst að sætta 
verður þörf þeirra fyrir „traustar“ upplýsingar og sérfræðiþekkingu annars vegar og 
þörf annarra gesta fyrir beina þátttöku í merkingarsköpun innan safnanna hins vegar 
(Cameron og Robinson, 2007). Cameron og Robinson kalla því eftir því að safnamenn 
þrói með sér aðferðir til þess að tvinna þá sérfræðiþekkingu sem býr í söfnum og 
starfsfólki þess saman við þekkingarfræðilegt módel póstmódernismans.  

Þær binda jafnframt miklar vonir við möguleika nýrrar tækni til valddreifingar og 
afmiðjunar á þekkingarsköpun innan safna. Þær hvetja til aukinnar nýtingar annarra 
miðla en texta – svo sem vídeó- og hljóðupptökum eða þrívíddarhönnun – við 
skráningu og miðlun safnkosts, en þessa miðla telja þær bjóða upp á beinni samskipti 
við safngesti, skapara safnmuna, eigendur og aðra sem hugsanlega búa yfir þekkingu á 
safnkosti safna. Þannig telja þær að megi auka samvinnu og samskipti milli fræði-
manna, starfsmanna safna og safngesta og leitast við að mæta kröfum „nýrrar 
safnafræði“ um að safnið deili völdum með almenningi, á sama tíma og innri starfsemi 
safna er gerð skilvirkari og samstarf ólíkra safna auðveldað. Einradda 
„uppfræðsla“ safngesta á hugmyndafræðilegum grundvelli raunhyggju mætir hreinlega 
ekki lengur kröfum og upplýsingaþörf safngesta og heldur ekki vatni í 
hugmyndafræðilegu umhverfi samtímans (Cameron og Robinson, 2007). 

Faglegt gildi og àlitamál  

Vinnuhópur á farskóla Félags íslenskra safna og safnamanna, sem haldinn var 16. - 18. 
september 2009, skilaði skýrslu um opnun gagnagrunna íslenskra safna á veraldar-
vefinn. Í upphafi skýrslunnar kemur fram að í vinnuhópnum voru 24 þátttakendur frá 
17 söfnum og stofnunum, en af þeim birtu einungis fjögur söfn ljósmyndir, skrár eða 
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skjöl á Internetinu þegar skýrslan var gefin út. Einnig kemur fram að eina þekkta 
dæmið um íslenskt safn sem birtir heildstæðan gagnagrunn á Internetinu sé Listasafn 
Sigurjóns Ólafssonar. Í skýrslunni eru taldir upp kostir og gallar þess að opna gagna-
grunna safna á veraldarvefinn. Helstu kostirnir eru, að mati skýrsluhöfunda, bætt 
aðgengi almennings að söfnunum, auknir möguleikar í markaðssetningu safna, aukin 
samvinna safna á milli og nýting safneignar til fræðslu og í rannsóknarskyni (Farskóli 
FÍSOS, 2009). 

Þegar siðareglur Alþjóðlegs ráðs safna eru skoðaðar kemur faglegt gildi þess að 
miðla safneign á Internetinu skýrt fram. Rík áhersla er lögð á það að safnið, safneignin 
og allar upplýsingar þar að lútandi séu gerðar eins aðgengileg almenningi og mögulegt 
er. Ríkar skyldur eru sömuleiðis lagðar á herðar starfsfólks safna og ber því að miðla 
þekkingu sinni og reynslu til starfsfélaga, fræðimanna og nemenda á viðkomandi sviði 
og kenna öðrum allt sem getur gagnast þeim af nýjungum og framförum í tækni. 
Starfsfólk safna skal auk þess viðurkenna og halda á lofti nauðsyn þess að eiga 
samstarf og samráð milli stofnana sem hafa sameiginleg svið og söfnunarstefnu og ber 
því að styðja rannsóknir, varðveislu og notkun á þeim upplýsingum sem búa í 
safneigninni og forðast að gera nokkuð sem valdið gæti því að slíkar upplýsingar tapist 
(Íslandsdeild ICOM, e.d.). 

Í skýrslu vinnuhópsins á farskóla FÍSOS haustið 2009 voru jafnframt taldir upp 
ókostir við opnun gagnagrunna íslenskra safna á veraldarvefinn. Snúa þeir einkum að 
auknum umsvifum safnastarfsins, sem birting gagnagrunna safna myndi hafa í för með 
sér og svo þeim auknu faglegu kröfum sem vinnuhópurinn ímyndar sér að slík birting 
myndi hafa í för með sér. Segir m.a. að möguleiki sé á að villur í skráningu séu gerðar 
opinberar og skaði ímynd safna, að söfn sem ekki vinni samkvæmt viðurkenndum 
stöðlum „geti lent í vandræðum“ (Farskóli FÍSOS, 2009), og að söfn sem ekki birti 
gagnasöfn sín á Internetinu geti fengið neikvæða ímynd og virkað gamaldags og 
óaðgengileg. Geta þetta varla talist haldbær eða sérlega fagleg rök gegn opnun gagna-
grunna safna og aukinni miðlun á Internetinu og eru varla til þess fallin að draga úr 
þeim mikilvægu möguleikum og sóknarfærum sem felast í því. 

Hins vegar er mikilvægt að safnamenn séu sér meðvitaðir um þau fjölmörgu 
álitamál sem tengjast miðlun safnkosts á Internetinu og þau áhrif sem það gæti haft í 
för með sér. Sem dæmi skortir stórlega þekkingu á notendum Internetsins almennt og 
þegar kemur að gestum heimasíða safna er þekkingin jafnvel enn minni. Er það 
eitthvað sem verður að bæta úr til þess að faglega megi standa að miðlun á 
Internetinu. Auk þess má ímynda sér að aukið aðgengi almennings að safneign leiði af 
sér kröfu um aukið samráð og samstarf safna við samfélögin sem þau þjóna og fjalla 
um. Varðveisla þekkingar og menningarverðmæta í stafrænu formi er einnig að 
sjálfsögðu ekki lýtalaus og ávallt er hætta á að verðmæti glatist rétt eins og við 
hefðbundna varðveislu. Stafræn miðlun gæti leitt af sér ný hlutverk fyrir sýningarstjóra 
og krefst ef til vill enn frekari meðvitundar sýningarstjóra um afstæði merkingar og 
ólík sjónarhorn safngesta. Einnig hlýtur hún að kalla á stefnumótun um hvað það er úr 
safneigninni sem á að njóta forgangs við miðlun á Internetinu (Cameron og 
Kenderdine, 2007). Einnig er rétt að hafa í huga að aðgengi að Interneti og upp-
lýsingum er háð efnahagslegum og félagslegum veruleika, auk þess sem efnahagslegir 
hvatar liggja að baki tækni- og upplýsingavæðingu samtímans og því ber að varast 
útópískar hugmyndum um frelsunarmátt nýrra miðla (Fernández, 1999). 

Söfnun, varðveisla og miðlun samtímalistar 

Þegar litið er sérstaklega til listasafna eru ávinningar af nýtingu Internetsins og 
stafrænnar tækni í safnstarfi sérstaklega skýrir. Flókin samsetning samtímalistar veldur 
því að erfitt getur verið að varðveita hana eða sýna með hefðbundnum hætti og getur 
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Internetið gegnt mikilvægu hlutverki í því samhengi. Rafræn skráning og miðlun 
tengist þannig jafnframt varðveislu menningararfsins.  

Samtímalist er á margan hátt afkvæmi róttækrar höfnunar á listastofnuninni og er 
þá bæði átt við efnislegar stofnanir og gjörvalla hugmyndafræðilega umgjörð mynd-
listar (Heiða Björk Árnadóttir, 2009). Má færa fyrir því sannfærandi rök að listasöfnum 
hafi mörgum hverjum ekki tekist á viðunandi hátt að mæta þeirri gagnrýni eða aðlaga 
starfshætti sína nýrri listsköpun. Myndlistamenn samtímans afmarka sig ekki lengur við 
einn miðil heldur vinna gjarnan jafnt í málverki, skúlptúr, innsetningum, gjörningum, 
vídeólist o.s.frv. Auk þess skapa listamenn í síauknum mæli verk á grundvelli annarra 
verka, með túlkun, endurframleiðslu eða endurnýtingu verka og annarra 
menningarafurða. Þannig líkir franski listgagnrýnandinn og sýningarstjórinn Nicolas 
Bourriaud samtímalistamönnum við plötusnúða (DJ, disc jockey) og forritara 
(programmer) sem „sampla“ (sample) menningarafurðir og félagsformgerðir, endurvinna 
og skapa úr þeim eitthvað nýtt (Bourriaud, 2005). 

Listasöfn byggja hefðinni samkvæmt á sannleiksskilningi raunhyggjunnar og hafa 
haft það að markmiði að varðveita listaverk um ókominn tíma, auk þess að skapa og 
miðla einhvers konar tímalausri, hlutlægri þekkingu um þróun myndlistar. Því veldur 
hverfulleiki samtímalistar hinu hefðbundna listasafni miklum vandræðum. Hana er oft 
eingöngu hægt að varðveita og skrásetja með feril-tengdum miðlum (process-related 
media). Auk þessa kallar eðli samtímalistar á endurskoðun á skráningaraðferðum safna 
og krefst virkrar þátttöku fræðimanna, sýningarstjóra, skrásetjara, listamanna og 
notenda (Kraemer, 2007).  

Stafræn miðlun á íslenskum söfnum 

Segja má að bókasöfn hafi tekið sér nokkurs konar forystuhlutverk meðal íslenskra 
safna í miðlun safneignar á Internetinu. Landskerfi bókasafna, sem stofnað var árið 
2001, rekur Gegni - miðlægt bókasafnskerfi, en gengið var frá kaupum á bókasafns-
kerfinu 3. maí 2001 (Dögg Hringsdóttir, Elísabet Halldórsdóttir og Sigrún 
Hauksdóttir, 2001) og þann 19. maí 2003 var Gegnir opnaður almenningi á 
veraldarvefnum (Landskerfi bókasafna, e.d.-b). Þar getur almenningur allur nálgast 
upplýsingar um safneign um 300 íslenskra bókasafna (Landskerfi bókasafna, e.d.-a). 
En auk þessa hafa náðst gríðarlega mikilvægir samningar um landsaðgang að 
rafrænum gagnasöfnum og vísindatímaritum. Er það ekki síst vegna þrýstings frá 
bókasafns- og upplýsingafræðingum, en jafnframt hefur ríkt skilningur meðal 
ráðamanna í ríkisstjórnum undanfarinna ára á mikilvægi rafræns aðgangs að 
upplýsingum í nútímasamfélagi. Til dæmis má nefna að menntamálaráðherra skipaði 
árið 1998 nefnd til að rannsaka aðgang bókasafna, stofnana og einstaklinga að 
erlendum og innlendum gagnasöfnum (Ingibjörg St. Sverrisdóttir, 2006). 

Undanfarin ár hefur Þjóðminjasafn Íslands, í samvinnu við hugbúnaðarfyrirtækið 
Hugvit hf., unnið að þróun gagnasafnsins Sarps, sem hátt í fjörutíu minjasöfn og 
menningarstofnanir um allt land eiga nú aðild að. Fyrsta útgáfa Sarps leit dagsins ljós 
árið 1998 en síðan hefur verið unnið að þróun kerfisins og er áætlað að gera gagna-
safnið aðgengilegt á veraldarvefnum á þessu ári, 2010 (Rekstrarfélag Sarps, e.d.).  

Á listasöfnum landsins hefur hins vegar lítil þróun orðið á nýtingu stafrænnar tækni 
til miðlunar safneignar. Ekki hefur verið komið upp sameiginlegum gagnagrunni fyrir 
listasöfn landsins og lítið er um markvissa miðlun safneignar þeirra á Internetinu. 
Segja má að ein helsta hindrunin við nýtingu stafrænnar tækni til miðlunar safnkosts 
listasafna séu núgildandi lög og reglugerðir, en bæði höfundaréttarlög og lög um 
persónuvernd hefta miðlun safnkosts á netinu (Höfundalög nr. 73/1972). Nýlega voru 
samþykkt drög að frumvarpi til laga um breytingar á höfundalögum (Þingskjal 312, 
2009) og hefur Félag um stafrænt frelsi á Íslandi gert athugasemdir við þau, þar sem 
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segir m.a. að félagið telji að eðlilegt sé að tekið sé tillit til hagsmuna fleiri aðila en 
eigenda höfundarréttar og telur félagið að það hafi ekki verið gert við samningu 
frumvarpsins (Félag um stafrænt frelsi á Íslandi, 2009). 

Þegar fundargerðir Safnaráðs eru skoðaðar kemur í ljós að ekki skortir á með-
vitund meðal safnamanna um áhrif núgildandi löggjafar og mikilvægi þess að þrýsta á 
breytingar á henni sem gerði söfnum kleift að miðla safneign á Internetinu í 
fræðsluskyni (Safnaráð, 29, 2010). Mætti því ef til vill gera því skóna að það sem 
einkum skorti til breytinga, sé pólitískur vilji eða skilningur á gildi miðlunar á safnkosti 
safna á Internetinu, til jafns við þann skilning sem bókasafns- og upplýsingafræðingar 
hafa notið í sinni baráttu. Í stefnu ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið fyrir 
árin 2008-2012, sem gefin var út af forsætisráðuneytinu í maímánuði 2008, kemur þó 
fram að stefnt skuli að því að bókasöfn, minja-, lista- og skjalasöfn, ásamt öðrum 
gagnasöfnum verði gerð aðgengileg á einum stað. Auk þess er tekið fram að stefnt 
skuli að því að upplýsingatækni verði í auknum mæli nýtt við nám og kennslu og að 
almenningi verði gert kleift að stunda fjölbreytt nám þar sem honum hentar og þegar 
honum hentar (Forsætisráðuneytið, 2008). Þó að lítið hafi gerst, sérstaklega hjá 
listasöfnum, frá því að þessi skýrsla kom út gefur hún vissulega vonarglætu um 
breytingar.  

Lokaorð  

Að öllu ofansögðu má ljóst vera að söfn samtímans standa frammi fyrir gjörbreyttu 
landslagi frá því sem áður var. Segja má að söfn séu nú að upplifa eftirskjálfta tækni-
byltingar sem þegar hefur kippt fótunum undan grunnstoðum safnastarfs. Til þess að 
söfn haldi fótum í nýju umhverfi og haldist samkeppnishæf verða safnamenn, svo þeir 
geti réttilega talist faglegir, að vera sér meðvitaðir um þau fjölmörgu sóknarfæri og 
álitamál sem felast í miðlun safnkosts á Internetinu og stöðu safna innan stærra alþjóð-
legs nets upplýsinga og þekkingar.  

Hér hefur verið stiklað mjög á stóru um stafræna miðlun íslenskra safna, svo og 
um íslenskt lagaumhverfi og áhrif þess á tækifæri íslenskra safna til slíkrar miðlunar. 
Auk þess hefur ekki gefist færi á að fjalla ítarlega um tæknilegar úrlausnir og þróun 
stafrænnar miðlunar meðal safna á alþjóðavísu. Er það von okkar að þessi grein verði 
til þess að opna á frekari opinbera umræðu um þessi mál meðal íslenskra safnamanna 
og auka almenna meðvitund um gildi miðlunar safnkosts á Internetinu.  
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Facebook: Flagð undir fögru skinni? 

Hilmar Thor Bjarnason 
Guðbjörg Hildur Kolbeins 

Í rúm tvö ár hafa höfundar þessarar greinar verið í hópi þeirra fjölmörgu sem nota 
samskiptavefinn Facebook, en talið er að allt að 195.000 Íslendingar noti vefinn að 
staðaldri. Um miðjan september 2010 voru notendur vefjarins á heimsvísu tæpar 516 
milljónir („Global audience,“ 2010).  

Svo mikil virðist notkunin á Facebook vera hér á landi að sumir vinnustaðir hafa 
lokað fyrir eða takmarkað möguleika starfsmanna sinna á að nota Facebook í 
vinnunni. Má nefna að Seðlabanki Íslands heimilar eingöngu notkun á vefnum í 
matar- og kaffitímum („Seðlabankinn bannar“, 2010) og verkfræðistofan Mannvit 
telur sig spara um 3 milljónir króna á ári í kostnað við rekstur tölvukerfis stofunnar 
eftir að hafa lokað fyrir aðgang á Facebook („Dýrt að“, 2010).  

Þann tíma sem höfundar hafa notað samskiptavefinn hefur hann iðulega orðið 
kveikjan að umræðum þeirra á milli um áhrif hans á samskipti fólks, en þar sem við 
tökum tækninýjungum oft sem gefnum höfum við ef til vill tilhneigingu til að vanmeta 
áhrif þeirra. Fullyrða má að engin uppfinning hafi, á jafn stuttum tíma, haft jafn mikil 
áhrif á félagsleg samskipti fólks eins og Facebook. Samskiptavefnum hefur tekist að 
afmá viðurkennd menningarleg og landfræðileg mörk, orðið uppspretta nýrra orða 
(sbr. ensku sögnina defriend), og gjaldfellt eða breytt merkingu annarra orða (sbr. 
notkun Facebook á orðunum friend og news).  

Þessi grein er afrakstur skoðanaskipta höfunda um Facebook, sem og óformlegra 
samtala þeirra við aðra notendur vefjarins, og heimildaleitar. En enn sem komið er 
hefur notkun Íslendinga á Facebook verið lítt rannsökuð og niðurstöður nýbirtra 
erlendra rannsókna byggja yfirleitt á gögnum frá fyrstu árum vefjarins. Fræðileg 
þekking á notkun fólks á Facebook hefur því verið miklum takmörkunum háð hingað 
til. Vefsíðan CheckFacebook.com safnar upplýsingum um notendur Facebook en taka 
verður þeirri tölfræði sem þar birtist með fyrirvara því líklegt er að hún ýki notkunina. 
Margir eru t.d. með fleiri en eina síðu og einnig hafa mörg fyrirtæki og stofnanir skráð 
sig inn á vefinn sem einstaklingar. Ef marka á CheckFacebook eru 112% Íslendinga á 
þrítugsaldri með síðu á Facebook! („Íslendingar flykkjast“, 2010).  

Í nýlegu viðtali við tímaritið Vanity Fair er haft eftir einum af stofnendum vefjarins, 
Sean Parker: „It’s technology, not business or government, that’s the real driving force 
behind large-scale societal shifts.“ Talar hann um að vilja nýta þekkingu sína á Netinu 
til að endurskipuleggja samfélagið (Kirkpatrick, 2010, bls. 105). Það eru einmitt þessar 
félagslegu breytingar sem Parker ræðir um sem valdið hafa höfundum þessarar greinar 
heilabrotum að undanförnu. Vefurinn hefur t.d. auðveldað aðgengi að fjölmiðlum, 
fyrirtækjum, stofnunum og opinberum persónum, og löngu „týndum“ vinum og 
skólafélögum, ásamt því að auðvelda fólki að stilla saman strengi sína í mótmælum eða 
öðrum fjöldaaðgerðum. Aðalmarkmið greinarinnar er því að fjalla um hvaða áhrif 
formið sem Facebook býður upp á hefur haft á samskiptahegðun fólks, og ræða kosti 
og galla hugsanlegra breytinga á samskiptum fólks.  
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Sameinaðir stöndum vér 

Facebook er svokallaður samskiptavefur (social network) sem á rætur að rekja til 
febrúarmánaðar 2004 er nemandi við Harvard-háskóla, Mark Zuckerberg, setti hann á 
laggirnar ásamt öðrum fyrir samnemendur sína við skólann (Facebook, e.d.-b). Í stuttu 
máli felst máttur vefjarins í að fólk skráir sig sem notendur og tengir síðan síður sínar 
við síður annarra notenda með því að bæta þeim við sem „vinum“. Í gegnum þessa 
sameiginlegu tengingu er fólki gert kleift að deila efni með öðrum.  

Megintilgangur Facebook er að stuðla að vináttu og efla tengsl, eða eins og segir á 
forsíðu vefjarins: „Facebook hjálpar þér að tengjast og deila með fólkinu í lífi 
þínu“ (Facebook, e.d.-a). Stofnandi vefjarins hefur ávallt lagt ríka áherslu á að 
notendur hans deildu sem mestum upplýsingum um sjálfa sig með öðrum. Hann 
virðist þó hafa misreiknað sig að einhverju leyti því sífellt hringl með 
friðhelgisstillingar og opnara aðgengi að síðum fólks olli bylgju óvinsælda vorið 2010. 
Aðstandendur Facebook hafa reyndar verið harðlega gagnrýndir fyrir að ganga of 
nærri einkalífi notenda vefjarins (Memmott, 2010) en til að mæta gagnrýninni hafa þeir 
kynnt til sögunnar sérstök lokuð heimasvæði (groups) þar sem notendur geta skipst á 
efni (Chai, 2010). Áður hafði Facebook gert notendum kleift að takmarka aðgang 
fólks að síðum sínum með því að skipta „vinum“ sínum niður á lista. Í ljós kom, hins 
vegar, að aðeins 5% notenda vefjarins nýtti sér þennan möguleika. Haft er eftir 
Zuckerberg að enginn hafi viljað búa til lista (Swartz, 2010). Það er reynsla höfunda að 
mörgum hafi þótt aðgangsstillingarnar vera flóknar og iðulega segist fólk ekki kunna 
nógu vel á vefinn.  

Þrátt fyrir talsverða gagnrýni virðist Facebook hafa náð því markmiði sínu að 
tengja fólk saman, m.a. með því að brúa bilið milli kynslóða og fá afa og ömmur til að 
nota vefinn til jafns á við barnabörnin og foreldra þeirra. Höfundar vita dæmi þess að 
þrjár kynslóðir sömu fjölskyldu noti samskiptavefinn. Gamlir vinir og kunningjar sem 
hurfu sjónum okkar fyrir áratugum og öll tengsl höfðu rofnað við urðu einnig aftur 
sýnilegir. Þannig hafði annar höfundur þessarar greinar uppi á einum besta vini sínum 
frá bernskuárum sínum í San Francisco. 

Óumdeilt er að á Facebook hefur fólk, sem engin samskipti hefur haft árum og 
áratugum saman, náð saman aftur. Rithöfundurinn Gerður Kristný (2009) lýsti í 
Bakþankagrein í Fréttablaðinu upplifun sinni af því að hafa tengst aftur fyrrum 
skólafélögum sínum. Skipti ekki lengur máli hvernig samskiptunum var háttað í grunn- 
eða framhaldsskóla. Fyrir þennan hóp bauð Facebook upp á nýtt upphaf. „Á 
snjáldurskjóðunni fáum við tækifæri til að byrja upp á nýtt“ (bls. 32). 

Facebook er orðið mikilvægt tæki til að viðhalda og rækta vináttu, sérstaklega við 
þá sem eru fjarri (Pempek, Yermolayeva og Calvert, 2009). Samskipti á vefnum við 
góða vini dregur ekki úr persónulegum samskiptum við þá dags daglega. Því meiri 
tíma sem fólk eyðir á Netinu, því fleiri vini sér það a.m.k. einu sinni í viku. Dregin er 
sú ályktun að samskiptavefir fjölgi tækifærum til að hlúa að og rækta vináttu (Wang og 
Wellman, 2010). Eins og í tilfelli Gerðar Kristnýjar hafa rannsóknir staðfest að 
vefurinn er notaður til að viðhalda veikum tengslum við fólk úr fortíðinni, t.d. gamla 
skólafélaga, en jafnvel þó tengslin séu veik kann fólk að meta að hægt sé að fylgjast 
með gömlum félögum á þennan hátt (Lewis og West, 2008; Pempek o.fl., 2009; 
Subrahmanyam, Reich, Waecther og Espinoza, 2008).  

Einnig hefur verið sýnt fram á að samskiptavefir gefa þeim sem eru feimnir að 
eðlisfari færi á að nálgast fólk á þægilegan hátt. Óframfærið og feimið fólk eyðir meiri 
tíma á Facebook en aðrir og það hefur jákvæðari viðhorf gagnvart samskiptavefnum 
þrátt fyrir að hafa færri nöfn á tengslalistanum sínum en aðrir (Baker og Oswald, 2010; 
Orr o.fl., 2009; Sheldon, 2008). Að sama skapi getur notkun á Facebook hjálpað 
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ungmennum með lágt sjálfsálit til að ná betri tengslum við nærumhverfi sitt (Steinfield, 
Ellison og Lampe, 2008). 

En Facebook styrkir ekki eingöngu tengsl fólks maður-á-mann heldur hefur 
samskiptasíðan einnig reynst öflugt tæki fyrir hópa. Hópar sem upphaflega hafa verið 
stofnaðir af örfáum einstaklingum hafa hlaðið utan á sig eins og snjóboltar. Hópurinn 
Tunnumótmæli fyrir brotinn trúnað er gott dæmi um hvernig fámennur hópur fólks gat 
virkjað Facebook með hópasíðu til að fá nær 8.000 manns til að mótmæla við 
þingsetningu Alþingis mánudaginn 4. október 2010 („Mótmæli við“, 2010). Vert er 
samt að hafa í huga að hefðbundnu fjölmiðlanir vöktu athygli á síðu hópsins og þar 
með einnig fyrirhuguðum mótmælum (t.d. „Tunnumótmæli á“, 2010). Malcolm 
Gladwell, höfundur bókanna The tipping point og Blink, hefur reyndar haldið því fram 
að hlutverk samskiptavefja í að virkja fólk til mótmæla sé stórlega ofmetið. Gallinn sé 
fyrst og fremst sá að tengsl milli fólks í hópum á Netinu séu veik og að afgerandi 
forystu vanti í aðgerðum sem skipulagðar eru í gegnum slíka vefi (Gladwell, 2010). 
Vegna smæðar Íslands er hins vegar ekki ólíklegt að návígið sé frjósamari jarðvegur 
fyrir aðgerðir hópa á Facebook en í stærri samfélögum og því eigi gagnrýni Gladwell ef 
til vill ekki jafn vel við hér á landi.  

Ofangreind umræða um hvernig Facebook hefur auðveldað samskipti fólks bendir 
til að vefurinn samræmist um margt hugmyndum Marshall McLuhan um heimsþorpið 
sem hann setti fram í Understanding media árið 1964: 

 
After three thousand years of specialist explosion and of increasing specialism 
and alienation in the technological extensions of our bodies, our world has 
become compressed by dramatic reversal. As electrically contracted, the globe is 
no more than a village (McLuhan, 2001, bls. 5). 
 

Heimsþorpið hefur iðulega verið heimfært upp á sameiningarafl sjónvarps þó 
McLuhan hafi verið að ræða almennt um áhrif rafmiðla. Hann bætti síðar við í viðtali 
að í heimsþorpinu ríkti hvorki eining né friður ekki fremur en í fjölskyldum (Gordon, 
1997). Segja má að heimsþorps-líking McLuhan hafi sjaldan eða aldrei átt eins vel við 
eins og nú á tímum. Í raun má halda því fram að á Facebook séu jarðarbúar ekki 
eingöngu staddir í sama þorpinu heldur samankomnir inni í sömu stofunni, í einu alls 
herjar hanastéli. Athyglisvert er að á Facebook eru allir vinir skv. sjálfgefnum 
stillingum (default settings) hvort sem um er að ræða nánustu ættingja, æskuvini, gamla 
skólafélaga, samstarfsfólk eða fólk sem við erum eingöngu málkunnug. Þannig virðir 
samskiptavefurinn ekki hefðbundin félagsleg hlutverk, heldur færir fólk mun nær hvert 
öðru en það kann að vera í raun. Facebook býður því öllum heim í stofu, í óeiginlegri 
merkingu.  

Íslendingar hafa löngum gert skýran greinarmun á vinum og kunningjum. Vina-
hópurinn er iðulega lítill þó kunningjahópurinn geti verið stór. Sem dæmi má nefna að 
fyrir 25 árum settist ung bandarísk stúlka óboðin til borðs með öðrum höfundi 
þessarar greinar og bryddaði upp á samræðum við hann. Eftir smá stund var hún 
flogin aftur yfir á næstu borð „to make some more new friends“, eins og hún orðaði 
það. Íslendingurinn starði í forundran á eftir stúlkunni því það var ofar hans skilningi 
hvernig hægt væri að eignast vini eftir nokkurra mínútna samtal við bláókunnuga 
manneskju. Áhugavert væri að rannsaka hvort að notkun Facebook á orðinu 
„vinur“ hafi breytt viðhorfum fólks, og þá aðallega ungs fólks, til þess munar sem 
hingað til hefur verið talinn á milli vina og kunningja.  

Ekki eru allir á eitt sáttir við notkun Facebook á hugtakinu „vinur“ og Carol Stuart 
(2007) nefnir sem dæmi hversu óþægilegt henni hafi fundist að fá vinabeiðnir frá 
nemendum sínum og samstarfsfélögum. Leggur hún áherslu á að margir þeirra sem 
sent hafi henni vinabeiðnir hafi ekki uppfyllt í hennar huga þær kröfur sem hún geri til 
vina. Vissulega hefði hún getað stýrt aðgangi fólks að síðu sinni en það var, að hennar 
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dómi, misnotkun Facebook á hugtakinu „vinur“ sem takmarkaði hverjum hún bætti 
við á tengslalista sinn. Hún taldi mikilvægt að samræmi væri á milli hennar eigin 
skoðunar á hver væri sannur vinur og notkunar Facebook á orðinu.  

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig Facebook hefur náð að styrkja tengsl 
á milli einstaklinga, en ýmsir fræðimenn hafa bent á að samskiptavefurinn riðli 
sambandsslitum og viðhaldi tengslum milli fólks sem undir venjulegum 
kringumstæðum myndi feta ólíkar brautir. Nefna má að nær 80% þátttakenda í 
rannsókn Muise, Christofides og Desmarais (2009), á aldrinum 17 til 24 ára, voru með 
á tengslalistum sínum fólk sem það hafði áður átt í ástarsamböndum við. Væntanlega 
mun tíminn leiða í ljós, og frekari rannsóknir, hvaða langtímaafleiðingar það hefur 
fyrir fólk að slíta ekki samböndum sem fyrir daga Facebook hefði slitnað upp úr.  

 Höfundar þekkja einnig til nokkurra dæma um að hið göfuga markmið stofnenda 
Facebook um að tengja fólk saman hafi snúist upp í andhverfu sína. Áratuga vináttu 
hefur verið slitið með einum smelli (sem er dæmi um defriending og fjallað er m.a. um í 
blaðagrein Considine, 2010). Ástæðan er ekki síst sú að vinátta, jafnvel þó hún sé 
sterk, þolir oft ekki þessi stöðugu samskipti sem Facebook býður upp á. Höfundar 
telja að hefðbundin fjarlægð á milli vina og ættingja sé ekki lengur til staðar, og með 
auknum samskiptum, og auknum kröfum um samskipti, hafi líkurnar á árekstrum og 
misskilningi aukist.  

Það er helst í „fréttum“ 

Samskipti fólks á Facebook fara að miklu leyti fram í gegnum fréttaveituna (news feed) 
og hún hefur því mótandi áhrif á hvernig fólk hefur samskipti á vefnum. Fréttaveitan 
kom fyrst fram á sjónarsviðið hinn 5. september 2006 (Sanghvi, 2006) en hugmyndin 
að henni er fengin beint frá dagblöðunum. Í nýlegu viðtali við The New York Times 
sagði Chris Cox hjá Facebook: 

 
When we started working on the news feed, we had a metaphor of the 
newspaper. It was a way to pull in a bunch of sources and find what the reader 
found interesting. But it’s not just the newspaper, because that fully wouldn’t 
work (Cutler, 2010). 

  
Í ljósi þess að fréttaveitunni var ætlað að líkja eftir dagblaði er ekki skrýtið að 

vísbendingar séu um að með notkun fólks á fréttaveitunni hafi hugtakið „frétt“ einnig 
breyst í huga þess. Nick Bilton (2010), tæknibloggari hjá The New York Times, greinir 
frá því að ung stúlka hafi beðið hann um að fá fartölvuna sína lánaða til að kanna 
fréttirnar. Hann komst þá að því að hennar skilgreining á „fréttum“ var önnur en hans 
eigin. 

Hann segir: 
  

To many in her age group, news is not defined by newspapers, or broadcast 
television stations, or even bloggers or renegades. Instead, news is what is 
relevant to the individual -- in her case, what Facebook calls its "news feed" 
(Bilton, 2010). 

 
Sá reginmunur er hins vegar á dagblöðunum og fréttaveitunni að í stað þess að 

koma einu sinni á dag eða sjaldnar gegnum bréfalúguna, uppfærist fréttaveitan stöðugt 
í rauntíma eftir því sem einstaklingar og skipulagsheildir, sem notendur Facebook hafa 
tengt sig við, setja inn nýjar stöðuuppfærslur (status updates), bæta við nýjum myndum, 
taka þátt í leikjum, skrifa inn á síður annarra, gerast áskrifendur að síðum (pages) eða 
lýsa yfir hrifningu sinni með tilteknar fréttir fjölmiðla með því að smella á líkar-þetta-
hnappinn – svo eitthvað sé nefnt. Hvort að fréttir birtist í fréttaveitu notanda er háð 



Facebook: Flagð undir fögru skinni? 

74 

friðhelgisstillingum annarra netverja. Fréttaveitan getur þannig verið suðupottur 
persónulegra hugleiðinga ættingja og vina, upplýsinga frá fyrirtækjum og stofnunum 
og fréttatengla gömlu fjölmiðlanna.  

Mörgum finnst fréttaveitan ganga of langt í að birta upplýsingar um hvað notendur 
Facebook gera á Netinu. Rúmlega helmingur þátttakenda í einni rannsókn á 
Facebook-notkun sagði að með tilkomu fréttaveitunnar myndi hann hugsa sig tvisvar 
um áður en hann deildi upplýsingum með öðrum (Hoadley, Xu, Lee og Rosson, 
2010). Jafnframt hefur verið bent á að fréttaveitan hafi breytt eðli og uppbyggingu 
upplýsingaflæðis (Boyd, 2008) og að sú þróun sem hefur orðið í átt að frjálsari miðlun 
upplýsinga líktist æ meira gömlu sveitasímunum þegar fólk gat hlerað símtöl nágranna 
sinna á öðrum bæjum (Jayson, 2010). Þó svo að í fréttaveitunni birtist upplýsingar sem 
engin sérstök leynd hvílir yfir, hefur mörgum þótt óviðeigandi að megnið af því sem 
þeir gera á samskiptavefnum skuli vera safnað saman á einn stað og gert sýnilegt öllum 
á tengslalista þeirra (Eldon, 2010), en magn upplýsinga sem aðgengilegt er öllum er að 
sjálfsögðu háð friðhelgisstillingum hvers og eins, að einhverju leyti.  

Segja má að fréttaveituformið líkist gömlu símskeytunum og það samræmist því 
þeirri gagnrýni sem Neil Postman (1986) setti fram í bók sinni Amusing ourselves to death 
í umfjöllun sinni um hvaða áhrif símskeytið sem uppfinning hafði á samskipti fólks. 
Símskeytið afmáði landamæri, á sama hátt og Facebook gerir nú, en með tilkomu 
símskeytanna endurskilgreindi fólk hvað teldist til upplýsinga og almenn orðræða 
breyttist. Þetta er áhugavert, sbr. dæmið að ofan sem bendir til að skilgreining ungs 
fólks á hvað sé frétt hafi breyst. Postman telur að símskeytin hafi heimilað að 
upplýsingar væru settar fram án samhengis, og ekki síst að þau hafi krafist þess að fólk 
talaði saman án þess að það hefði í raun nokkuð merkilegt að segja. Postman vitnar í 
Henry David Thoreu sem sagði á sínum tíma: 

 
We are in great haste to construct a magnetic telegraph from Maine to Texas; 
but Maine and Texas, it may be, have nothing important to communicate...We 
are eager to tunnel under the Atlantic and bring the old world some weeks 
nearer to the new; but perchance American ear will be that Princess Adelaide 
has the whooping cough (Thoreau 1957, í Postman, 1986, bls. 65). 

 
Vissulega má spyrja sig, eins og Henry David Thoreau gerði um miðja 19. öld og 

Postman gerði síðar, hvort sú tækni sem Facebook býður upp á hafi tekið öll völd á 
kostnað innihaldsins. Efst á hverri Facebook-síðu er t.d. lítill kassi með spurningunni 
„Hvað liggur þér á hjarta?“? sem bókstaflega heimtar að sé svarað – þó vissulega 
standist margir ákall kassans. Hin mismunandi svör „vinanna“ við þessari spurningu 
mynda síðan straum samhengislausra upplýsinga í fréttaveitunni – upplýsinga um 
smáatriði í lífi þessari sömu „vina“ okkar. Það er misjafnt hvort að þær upplýsingar 
sem birtast í fréttaveitunni hafi þýðingu fyrir okkur eða veki áhuga okkar en samt 
virðumst við sækjast eftir þessum upplýsingum á Facebook. Ef til vill endurspeglar 
það sjálfsást okkar að vilja deila með öðrum því sem við upplifum í lífinu og að sama 
skapi kann það að vera forvitnin sem rekur okkur áfram til að skoða hvað aðrir eru að 
gera.  

Eins og Max van Manen (2010) bendir réttilega á þá myndi okkur yfirleitt leiðast að 
fá að vita um öll smáatriðin í lífi vina okkar. Hann segir:  

 
The absurdity of constantly checking how your friend is doing and feeling right 
now, what he or she is having on his sandwich, that your friend has a third 
coffee by 10:00 a.m., how she hates a certain song on the radio, how he found 
some moldy food in the refrigerator, the clothes your friend is wearing today, 
the disagreement she had with her boyfriend, how she feels tired after shopping 
for groceries – all these trivialities of daily life would bore many people (bls. 
1027). 
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Manen gengur út frá að það sem við deilum með öðrum sé sannleikanum 

samkvæmt, en því hefur stundum verið haldið fram að á samskiptavefjum reyni fólk 
að vera eitthvað annað en það er. Þegar rýnt er í síður fólks á Facebook eru þær 
lýsandi fyrir persónuleika þess (Back o.fl., 2010). Sjálfselskir einstaklingar (narcissistic) 
eiga t.d. fleiri vini en aðrir, þeir eru virkari í að setja innlegg á síður sínar og gæta þess 
að setja inn myndir sem sýna þá sem aðlaðandi (Buffardi og Campbell, 2008).  

Á Facebook komum við til dyranna eins og við erum klædd. En að vera 
samkvæmur sjálfum sér á Facebook býður þeirri hættu heim að það sem fólk segir sem 
einstaklingar samræmist ekki stöðu þess á vinnumarkaði. Nýlega lét t.d. Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður ummæli falla á Facebook-síðu sinni sem ollu nokkru 
uppþoti („Telur ummæli Sveins Andra“, 2010) og sænskur skólastjóri þurfti að taka 
pokann sinn eftir að hann flíkaði áhuga sínum á kynlífi á Facebook (Arvidsson og 
Broberg, 2009). Í september 2009 tilkynnti Atli Fannar Bjarkason, blaðamaður á 
Fréttablaðinu, á sinni síðu að hann hefði stofnað söfnunarreikning fyrir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, þáverandi eiganda fjölmiðlafyrirtækisins 365 sem Fréttablaðið heyrir 
undir. Jón Ásgeir brást ókvæða við og fór fram á að hann yrði rekinn („Hefur 
áhyggjur“, 2009; Jóhann Hauksson, 2010).  

Hinn 11. október 2010 átti Sveinn Andri (e.d.) 4.665 áhangendur og Facebook-síða 
hans var opin. Atli Fannar (e.d.) átti 1.126 „vini“ og hafði lokað síðunni sinni. Líklega 
er of mikil alhæfing að segja að þeir félagar hafi orðið fórnarlömb Facebook, en telja 
má líklegt að þeir hafi séð hjá sér þörf til að segja eitthvað sniðugt – að hið tæknilega 
form fréttaveitunnar hafi krafist þess af þeim að þeir hefðu eitthvað skemmtilegt að 
segja þessum mikla fjölda „vina“ sinna, á sama hátt og símskeytið krafðist þess að fólk 
ætti samskipti þó það hefði frá engu að segja, skv. Postman.  

Í lokin 

Á undanförnum sex árum hefur saga Facebook verið engu lík – sem mun ekki síst 
vera Sean Parker, fyrrum forstjóra Facebook, að þakka en hann var einn af stofn-
endum skráaskiptasíðunnar Napster á sínum tíma (Kirkpatrick, 2010). Aðeins tíminn 
einn getur leitt í ljós hvort að Facebook muni halda vinsældum sínum eða vera skipt út 
fyrir eitthvert annað fyrirbæri sem enginn veit enn hvað muni verða. Fyrirtækið 
Google hefur t.d. reynt mikið að komast inn á markaðinn með vefinn Buzz en hann 
fór fremur illa af stað eftir að fólk áttaði sig á að hann bjó sjálfkrafa til opinberan 
vinalista með því að nota Gmail-tölvupóst þess (McMillan, 2010). Dauða Facebook 
hefur reyndar þegar verið spáð því unglingar á aldrinum 13 til 17 ára séu að missa 
áhugann á samskiptavefnum - ekki síst vegna vinsælda hans hjá eldri kynslóðum. 
Facebook geti orðið eins og draugabær á Netinu (Rundager, 2010).  

Hvað sem því líður er nokkuð ljóst að Facebook hefur nánast umturnað félags-
legum samskiptum okkar. Í titli þessarar greinar er velt upp þeirri spurningu hvort 
Facebook sé flagð undir fögru skinni. Þeirri spurningu er í raun ómögulegt að svara 
því ekki er auðvelt að meta kosti og galla samskiptavefjarins. Sömu þættir geta bæði 
flokkast sem kostir og gallar. Þannig gæti sumum fundist eftirsóknarvert að endurnýja 
kynni við fyrrum ástmenn/ástkonur meðan öðrum gæti fundist það óþægilegt og 
óhugsandi. Þær rannsóknir, sem fjallað hefur verið um í þessari grein, benda samt til 
að fólk kunni að meta að geta viðhaldið og endurnýjað tengsl við vini og ættingja, 
jafnvel þó tengslin séu veik. Notendur vefjarins geta á auðveldan hátt miðlað efni til 
annarra notenda og stýrt, upp að vissu marki, hverju þeir deila með öðrum. Vefurinn 
auðveldar líka feimnu fólki að eiga samskipti við aðra. Að auki getur Facebook verið 
sameiginlegur vettvangur fyrir hóp fólks til að skiptast á skoðunum, samræma aðgerðir 
og ræða við aðra um áhugamál sitt.  
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Facebook getur hugsanlega líka verið afl í lýðræðislegri umræðu og tæki fyrir 
almenning til að hafa áhrif. Hér má t.d. nefna Dagbók borgarstjóra (e.d.) þar sem Jón 
Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, deilir hugleiðingum sínum og reynslu með þeim sem 
áhuga hafa, og persónulegar síður stjórnmálamanna eins og Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra (e.d.).  

Á hinn bóginn má segja að fólk umgangist ekki vefinn alltaf af þeirri varúð sem 
æskilegt væri. Auðvelt er að gleyma hversu margir, og oft misleitur hópur, 
áheyrendurnir eru. Hver „vinur“ túlkar orð manns með sínu nefi, sem getur leitt til 
misskilnings, sérstaklega þegar haft er í huga að fréttaveitan miðlar stöðu-upp-
færslunum, sem Postman myndi telja innihaldslausar, samhengislaust til annarra. 
Höfundar þekkja einnig nokkur dæmi þar sem notendur Facebook hafa gleymt að 
„ósnotr maðr hyggr sér alla vera viðhlæjendr vini“ (Hávamál, e.d.) og brennt sig á að 
oft leynist misjafn sauður í mörgu fé.  

Samskiptavefir eru enn að slíta barnskónum og því eru rannsóknir á þeim fremur 
skammt á veg komnar. Á undanförnum árum hafa fræðimenn samt í auknum mæli 
glímt við rannsóknir á notkun fólks á slíkum vefjum. Hafa menn t.d. beint sjónum 
sínum að persónuleikaþáttum notenda (t.d. Ross o.fl., 2008) og félagslegri færni þeirra 
(t.d. Sheldon, 2008) en einnig hefur verið stuðst við notagildiskenninguna (Bonds-
Raacke og Raacke, 2010; Cheung, Chiu og Lee, 2010; Park, Kee og Valenzuela, 2009). 
Því miður líður ávallt nokkur tími frá því að rannsókn er framkvæmd og þangað til 
niðurstöður hennar eru birtar. Af þeim sökum byggjast nýjustu fræðigreinarnar um 
Facebook á gögnum frá allra fyrstu árum vefjarins, og eins og oft vill verða hafa 
þátttakendur í þessum rannsóknum yfirleitt verið háskólanemendur (t.d. Cheung o.fl., 
2010; Lewis og West, 2009; Steinfield o.fl., 2008), sem ávallt vekur upp spurningar um 
hversu auðvelt sé að heimfæra niðurstöðurnar á almenning.  

Sé haft í huga hvað Facebook leikur stórt hlutverk í lífi margra er brýnt að áhrif 
vefjarins séu rannsökuð nánar. Þörf er á nákvæmum upplýsingum um notkun 
vefjarins, þ.e.a.s. hverjir noti hann og hversu mikið, og hvernig fólk noti hann. Hverju 
er fólk að deila með öðrum? Hægt væri að rannsaka viðhorf fólks til friðhelgis á Face-
book, og að hversu miklu leyti fólk tekur virkan þátt í umræðum á síðum 
stjórnmálamanna, stofnanna og fyrirtækja. Telur það sig geta haft áhrif? Og ekki síst, 
taka opinberir aðilar mark á þeim ummælum sem fólk lætur falla á síðum þeirra? 
Hvernig er orðræðu háttað í athugasemdakerfum? Svona mætti lengi telja því af nógu 
er að taka.  

Facebook er fyrirbæri í stöðugri þróun sem erfitt er að festa reiður á. Því væri 
eðlilegt að framkvæma langtímarannsóknir, en þversniðsrannsóknir á einum tíma-
punkti eru takmarkaðar og næðu líklega aldrei að fanga þá breytingu að fullu sem 
höfundar þessarar greinar telja hafa orðið á samskiptum fólks með tilkomu Facebook.  



Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur Kolbeins 

77 

Heimildir 

Arvidsson, J. og Broberg, P. (2009, 17. júní). Sexrektorn avgår från tjänsten. Nyheter24. 
Sótt 6. október 2010 af http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/135579sexrektor-
navgar-fran-tjansten 

Atli Fannar Bjarkason. (e.d.). Facebook. Sótt 11. október 2010 af http://www.face-
book.com/?ref=home#!/atlifannar 

Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B. o.fl. 
(2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. 
Psychological Science, 21(3), 372-374. 

Baker, L. R. og Oswald, D. L. (2010). Shyness and online social networking services. 
Journal of Social and Personal Relationships. Sótt 30. september 2010 af http://-
spr.sagepub.com/content/early/2010/09/01/0265407510375261.full.pdf+html 

Bilton, N. (2010, 12. september). A tech world that centers on the user. The New York 
Times/International Herald Tribune. Sótt 15. september af http://www.nytimes.com-
/2010/09/13/technology/13future.html?_r=1&WT.mc_id=TE-SM-E-FB-SM-
LIN-TWR-091410-NYT-NA&WT.mc_ev=click 

Bonds-Raacke, J. og Raacke, J. (2010). MySpace and Facebook: Identifying 
dimensions of uses and gratifications for friend networking sites. Individual 
Differences Research, 8(1), 27-33. 

Boyd, D. (2008). Facebook’s privacy trainwreck: Exposure, invasion, and social 
convergence. Convergence: The International Journal of Research into New Media 
Technologies, 14(1), 13-20. 

Buffardi, L. E. og Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking Web 
sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303-1314. 

Chai, D. (2010, 6. október). New groups: Stay closer to groups of people in your life. 
The Facebook Blog. Sótt 11. október 2010 af http://blog.facebook.com/blog.php?-
post=434700832130 

Cheung, C. M. K., Chiu, P. Y. og Lee, M. K. O. (2010). Online social networks: Why 
do students use Facebook? Computers in Human Behavior. Sótt 30. september 2010 af 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50V0-
F662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&
_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1
480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion
=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=
a#FCANote 

Considine, A. (2010, 3. september). Defriended, not de-moted. The New York 
Times/International Herald Tribune. Sótt 15. september 2010 af http://www.nytimes.-
com/2010/09/05/fashion/05noticed.html?_r=1&WT.mc_id=ST-SM-E-FB-SM-
LIN-EFD-090710-NYT-NA&WT.mc_ev=click 

Cutler, K.-M. (2010, 23. júní). Facebook design tweaks make for a more visual news 
feed. The New York Times/International Herald Tribune. Sótt 17. september 2010 af 
http://www.nytimes.com/external/venturebeat/2010/06/23/23venturebeat-
facebook-design-tweaks-make-for-a-more-visua-72372.html?hotloupost=1 

Dagbók borgarstjóra. (e.d.). Facebook. Sótt 11. október 2010 af http://www.facebook-
.com/?ref=home#!/dagbok.borgarstjora 

Dýrt að nota Facebook. (2010, 22. september). RÚV.is. Sótt 30. september 2010 af 
http://www.ruv.is/frett/dyrt-ad-nota-facebook 

Eldon, E. (2010, 11. maí). Analysis: Some Facebook privacy issues are real, some are 
not. Inside Facebook. Sótt 17. september 2010 af http://www.insidefacebook.com-
/2010/05/11/analysis-some-facebook-privacy-issues-are-real-some-are-not/ 

Facebook. (e.d.-a). Press Room: Company timeline. Sótt 17. september 2010 af http://-
www.facebook.com/press.php#!/press/info.php?timeline 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes%1f/135579%1fsex%1frektor%1fnavgar-fran-tjansten�
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes%1f/135579%1fsex%1frektor%1fnavgar-fran-tjansten�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-50%1fV0%1fF662&_user=5915660&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1480123876&_rerunOrigin=google&_acct=C000068853&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5915660&md5=9a841ce4e97261b9c3d6ed922d2314a4&searchtype=a#FCANote�
http://www.nytimes.com/external/venturebeat/2010/06/23/23venturebeat-facebook-design-tweaks-make-for-a-more-visua-72372.html?hotloupost=1�
http://www.nytimes.com/external/venturebeat/2010/06/23/23venturebeat-facebook-design-tweaks-make-for-a-more-visua-72372.html?hotloupost=1�
http://www.ruv.is/frett/dyrt-ad-nota-facebook�


Facebook: Flagð undir fögru skinni? 

78 

Facebook. (e.d.-b). Facebook. Sótt 6. október 2010 af http://www.facebook.com 
Gerður Kristný (2009, 19. janúar). Nýtt tækifæri. Fréttablaðið, bls. 32. 
Gladwell, M. (2010). Small change: Why the revolution will not be tweeted. The New 

Yorker. Sótt 10. október 2010 af http://www.newyorker.com/reporting/2010-
/10/04/101004fa_fact_gladwell?currentPage=all 

Global audience. (2010, 14. september). CheckFacebook.com. Sótt 14. september 2010 af 
http://www.checkfacebook.com 

Gordon, W. T. (1997). Marshall McLuhan: Escape into understanding – A biography. New 
York: Basic Books.  

Hávamál. (e.d.). Heimskringla. Sótt 5. október 2010 af http://www.heimskringla.no-
/wiki/Hávamál 

Hefur áhyggjur af Jóni Ásgeiri. (2009, 11. september). DV.is. Sótt 11. október 2010 af 
http://www.dv.is/frettir/2009/9/11/hefur-ahyggjur-af-joni-asgeiri/ 

Hoadley, C. M., Xu, H., Lee, J. J. og Rosson, M. B. (2010). Privacy as information 
access and illusory control: The case of the Facebook news feed privacy outrcy. 
Electronic Commerce Research and Applications, 9, 50-60. 

Íslendingar flykkjast á Facebook. (2010, 31. ágúst). Mbl.is. Sótt 14. september 2010 af 
http://mbl.is/mm/frettir/taekni/2010/08/31/islendingar_flykkjast_a_facebook/ 

Jayson, S. (2010, 14. september). Cellphones, social networks make eavesdropping 
OK? USA Today. Sótt 15. september 2010 af http://www.usatoday.com/yourlife-
/health/medical/mentalhealth/2010-09-14Eavesdropping14_CV_N.htm?csp=-
fbfanpage 

Jóhann Hauksson. (2010, 11. október). Jón Ásgeir vildi reka blaðamann: „Hann 
verður ekki í mínum húsum“. DV.is. Sótt 11. október 2010 af http://www.dv.is/-
frettir/2010/10/11/jon-asgeir-vildi-reka-bladamann-hann-verdur-ekki-minum-
husum/ 

Jóhanna Sigurðardóttir. (e.d.). Facebook. Sótt 11. október 2010 af http://www.face-
book.com/?ref=home#!/johannasig 

Kirkpatrick, D. (2010). With a little help from his friends. Vanity Fair, 602, 104-109. 
Lewis, J. og West, A. (2009). „Friending“: London-based undergraduates’ experience 

of Facebook. New Media & Society, 11(7), 1209-1229. 
Manen, M. V. (2010). The pedagogy of Momus technologies: Facebook, privacy, and 

online intimacy. Qualitative Health Research, 20(8), 1023-1032. 
McLuhan, M. (2001). Understanding media: The extensions of man. London: Routledge.  
McMillan, L. (2010, 11. febrúar). Google Buzz criticized for disclosing Gmail contacts. 

PCWorld. Sótt 6. október 2010 af http://www.pcworld.com/article/189081/-
google_buzz_criticized_for_disclosing_gmail_contacts.html 

Memmott, M. (2010, 27. maí). Zuckerberg: Sharing is what Facebook is all about. 
NPR. Sótt 14. september 2010 af http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered-
/2010/05/27/127210855/facebook-zuckerberg-privacy 

Mótmæli við þingsetningu Alþingis. (2010, 5. október). RÚV.is. Sótt 11. október 2010 
af http://www.ruv.is/upptokur/sjonvarpid/motmaeli-vid-thingsetningu-althingis 

Muise, A., Christofides, E. og Desmarais, S. (2009). More information than you ever 
wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? 
CyberPsychology & Behavior, 12(4), 441-444. 

Orr, E. S., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M. G., Arseneault, J. M. og Orr, R. R. 
(2009). The influence of shyness on the use of Facebook in an undergraduate 
sample. CyberPsychology & Behavior, 12(3), 337-340. 

Park, N., Kee, K. F. og Valenzuela, S. (2009). Being immersed in social networking 
environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social outcomes. 
CyberPsychology & Behavior, 12(6), 729-733. 

Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. og Calvert, S. L. (2009). College students’ social 
networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 
227-238. 

http://www.facebook.com./�
http://www.checkfacebook.com/�
http://www.dv.is/frettir/2009/9/11/hefur-ahyggjur-af-joni-asgeiri/�
http://mbl.is/mm/frettir/taekni/2010/08/31/islendingar_flykkjast_a_facebook/�
http://www.dv.is/%1ffrettir/2010/10/11/jon-asgeir-vildi-reka-bladamann-hann-verdur-ekki-minum-husum/�
http://www.dv.is/%1ffrettir/2010/10/11/jon-asgeir-vildi-reka-bladamann-hann-verdur-ekki-minum-husum/�
http://www.dv.is/%1ffrettir/2010/10/11/jon-asgeir-vildi-reka-bladamann-hann-verdur-ekki-minum-husum/�
http://www.pcworld.com/article/%1f189081/%1fgoogle%1f%1f_buzz_criticized_for_disclosing_gmail_contacts.html�
http://www.pcworld.com/article/%1f189081/%1fgoogle%1f%1f_buzz_criticized_for_disclosing_gmail_contacts.html�
http://www.npr.org/blogs/%1falltechconsidered%1f/2010/05/27/127210855/facebook-zuckerberg-privacy�
http://www.npr.org/blogs/%1falltechconsidered%1f/2010/05/27/127210855/facebook-zuckerberg-privacy�
http://www.ruv.is/upptokur/sjonvarpid/motmaeli-vid-thingsetningu-althingis�


Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur Kolbeins 

79 

Postman, N. (1986). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. 
New York: Penguin Books. 

Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G. og Orr, R. R. 
(2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in 
Human Behavior, 25, 578-586.  

Rundager, C. (2010, 14. september). Derfor er Facebook ved at dø. B.T. Sótt 17. 
september 2010 af http://www.bt.dk/digital/derfor-er-facebook-ved-doe 

Sanghvi, R. (2006, 5. september). Facebook gets a facelift. The Facebook Blog. Sótt 14. 
september 2010 af http://blog.facebook.com/blog.php?post=2207967130 

Seðlabankinn bannar Facebook: Má bara skoða vefinn í frítíma því hann er ekki 
vinnutengdur. (2010, 19. júlí). Pressan. Sótt 30. september 2010 af http://-
www.pressan.is/Ekki_missa_af_thessu/Lesa_ekki_missa/sedlabankinn-bannar-
facebook-ma-bara-skoda-vefinn-i-fritima-thvi-hann-er-ekki-vinnutengdur 

Sheldon, P. (2008). The relationship between unwillingness-to-communicate and 
students’ Facebook use. Journal of Media Psychology, 20(2), 67-75. 

Sigurður Mikael Jónsson. (2010, 2. október). Tunnumótmæli á mánudaginn undir 
stefnuræðu Jóhönnu. DV.is. Sótt 11. október 2010 af http://www.dv.is/frettir-
/2010/10/2/tunnumotmaeli-manudaginn-undir-stefnuraedu-johonnu/ 

Steinfield, C., Ellison, N. B. og Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use 
of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 29, 434-445. 

Stuart, C. (2007). New meaning to „friend“: More questions than answers. Relational 
Child and Youth Care Practice, 20(2), 58-61. 

Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N. og Espinoza, G. (2008). Online and 
offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of 
Applied Developmental Psychology, 29, 420-433. 

Sveinn Andri Sveinsson. (e.d.). Facebook. Sótt 11. október 2010 af http://www.face-
book.com/?ref=home#!/atlifannar 

Swartz, J. (2010, 8. október). Facebook rolls out new features. USA Today. Sótt 11. 
október 2010 af http://www.usatoday.com/tech/hotsites/2010-10-06-facebook-
_N.htm?csp=fbfanpage 

Telur ummæli Sveins Andra um barnaníð ekki sæma lögmanni. (2010, 23. september). 
Vísir.is. Sótt 6. október 2010 af http://www.visir.is/article/2010655407598 

Wang, H. og Wellman, B. (2010). Social connectivity in America: Changes in adult 
friendship network size from 2002 to 2007. American Behavioral Scientist, 53(8), 
1148-1169. 

http://www.bt.dk/digital/derfor-er-facebook-ved-doe�
http://blog.facebook.com/blog.php?post=2207967130�
http://www.dv.is/%1ffrettir%1f/2010/10/2/tunnumotmaeli-manudaginn-undir-stefnuraedu-johonnu/�
http://www.dv.is/%1ffrettir%1f/2010/10/2/tunnumotmaeli-manudaginn-undir-stefnuraedu-johonnu/�
http://www.usatoday.com/tech/hotsites/2010-10-06-facebook%1f_N.htm?csp=fbfanpage�
http://www.usatoday.com/tech/hotsites/2010-10-06-facebook%1f_N.htm?csp=fbfanpage�
http://www.visir.is/article/2010655407598�


80 

Líðan og heilsa starfsfólks sveitarfélaga á 
tímum efnahagsþrenginga 

Skiptir félagslegur stuðningur á vinnustað máli? 

Hjördís Sigursteinsdóttir 

Á haustmánuðum 2008 urðu miklar breytingar í efnahagslífi þjóðarinnar en þá hrundi 
bankakerfi landsins með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Ytra rekstarumhverfi sveitar-
félaga gjörbreyttist og allar fjárhagsáætlanir þeirra runnu út í sandinn (Gunnlaugur A. 
Júlíusson, 2008). Vaxandi verðbólga síðustu misseri hefur haft mikil áhrif á rekstur og 
efnahag sveitarfélaga á Íslandi enda hafa tekjur dregist saman en útgjöld farið vaxandi 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009c). Fram til þessa hafa sveitarfélögin brugðist 
við efnahagsþrengingum með aðhaldi og sparnaði í rekstri en það þarf að ganga enn 
lengra til þess að ná endum saman (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009b). 
Sveitarfélögin eru stór vinnuveitandi með um tæplega 20.000 stöðugildi (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2009a). Samkvæmt upplýsingum af vef Hagstofu Íslands voru 
um 168 þúsund manns starfandi á vinnumarkaði árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.) og 
segir það okkur að meira en 12% starfandi fólks á vinnumarkaði á Íslandi starfar hjá 
sveitarfélögunum. Stærsti einstaki útgjaldaliður sveitarfélaganna er launagreiðslur og 
nema þær um og yfir 50% af heildar-rekstrarkostnaði þeirra (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2009a). Að mati Gunnlaugs A. Júlíussonar er uppsögn á starfsfólki 
síðasta úrræðið sem ber að nýta til niðurskurðar á kostnaði en bendir hann jafnframt á 
að sveitarfélögin verði að taka mið af því rekstarumhverfi sem þau búa við og þróun 
starfmannamála þurfi einnig að taka mið af því (Gunnlaugur A. Júlíusson, e.d).  

Í grein sinni How does downsizing affect survivors? Insights from the literature hefur Dr. 
Vilas V. Kulkarni tekið saman niðurstöður úr nokkrum rannsóknum á starfsumhverfi 
starfsfólks á tímum efnahagsþrenginga, samdráttar og skipulagsbreytinga. Þessar 
rannsóknir upplýsa að niðurskurður hefur neikvæð áhrif á starfsfólk sem heldur 
starfinu í fyrirtækjum eða stofnunum og koma áhrifin fram m.a. í andlegri vanlíðan, 
aukinni streitu, starfsóöryggi, verri starfsanda og minni samkennd og traust meðal 
starfsfólks og yfirmanna. Jafnframt kemur þar fram að samskipti starfsfólks verða 
minni og löngun til að hætta í starfi eykst sem leiðir til minni afkasta og skilvirkni í 
starfi (Kulkarni, 2008).  

Margir hafa rannsakað neikvæð áhrif niðurskurðar á heilsu starfsfólks sem eftir eru 
í fyrirtækjum og stofnunum í tengslum við efnahagsþrengingar. Má þar t.d. nefna 
rannsóknir á veikindafjarveru, dánartíðni, áhrif á hreyfi- og stoðkerfið, hjarta- og 
æðasjúkdóma og depurð (sjá t.d. Grunberg, Moore og Greenberg, 2001; Kivimäki, 
Vahtera og Ferrie, 2001; Kivimäki, Vahtera og Ferrie, 2001; Kivimäki, Vahtera, Pentti 
og Ferrie, 2000; Moore, Grunber, Greenberg, 2004; Vahtera o.fl., 2004; Vahtera, 
Kiviäki og Forma, 2005; Vahtera, Kvivimäki og Pentti, 1997; Westerlund o.fl., 2004; 
Westerlund, Theorell og Alfredsson, 2004). Rannsóknir sýna að það starfsfólk sem 
eftir er í fyrirtækjum eða stofnunum sem þurfa að skera niður í starfsmannahaldi 
standa oft frammi fyrir langvarandi breytingum á vinnuumhverfi sínu, sérstaklega hvað 
varðar auknar kröfur í starfi, endurskipulagningu verkþátta og breytingar á 
starfshópum (sjá t.d. Allen, Freeman og Russel, 2001; Burke og Cooper, 2000; 
Kivimäki o.fl., 2000).  
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Ljóst er að afleiðingar efnahagahrunsins á sveitarfélögin eru aðeins að litlu leyti 
komnar fram og komandi ár munu leiða í ljós hvaða áhrif það hefur á starfsfólk 
sveitarfélaga og fjölskyldur þeirra. Tilgangur og markmið með þessari rannsókn er að 
skoða hvaða áhrif efnahagshrunið hefur á starfsfólk sveitarfélaga og leitast er við að 
skoða hvort áhrif efnahagshrunsins komi eins við starfsfólkið eftir því hvort um er að 
ræða karla eða konur og hvort áhrifin séu önnur hjá stærri eða minni sveitarfélögum 
eða landfræðilegri legu þeirra. Í þessari grein verður fjallað um félagslegan stuðning á 
vinnustað og áhrif hans á sjálfsmetna andlega og líkamlega heilsu starfsfólks frá 
efnahagshruninu í október 2008. 

Félagslegur stuðningur á vinnustað 

Hobfoll og Stokes (1988, bls. 499) skilgreina félagslegan stuðning sem „félagsleg 
samskipti eða samband sem veita einstaklingum raunverulega aðstoð eða um-
hyggjusöm og ástrík tengsl milli einstaklinga eða hóps“. Hann felur einnig í sér 
stuðning í formi upplýsingagjafa, þ.e. að veita ráðgjöf og leiðsögn en mikil þörf er á 
úrræðum til að takast á við auknar kröfur og álag í starfi (Seiger og Wiese, 2009).  

Félagslegur stuðningur er mikilvæg breyta í rannsóknum á vinnustreitu (Bowling, 
Beehr og Swader, 2005; Viswesvaran, Sanche og Fisher, 1999). Rannsóknir hafa 
staðfest að félagslegur stuðningur á vinnustað hefur jákvæð áhrif á andlega líðan 
starfsmanna á vinnustað (Bromet, Dew, Parkinson, Cohen og Schwarts, 1992; 
Escriga-Aguir og Tenias-Burillo, 2004; Fujita og Kanoka, 2003; Kawakami, Haratani 
og Araki, 1992; Park, Wilson og Lee, 2004; Plaisier, Bruijn, deGraaf, ten Have, 
Beekman og Penninx, 2007; Stansfeld, Fuhrer, Shipley og Marmot, 1999; Watanabe, 
Irie og Kobayashi, 2004). Jafnframt sýna ýmsar rannsóknir að félagslegur stuðningur 
hafi bæði áhrif á orsök og afleiðingar á þætti sem tengjast beint vinnustreitu sem hefur 
bæði áhrif á andlega líðan og líkamlega heilsu starfsfólks (sjá t.d. Cohen, 1988; Cooper, 
1998; Dekker og Schaufeli, 1995; House, 1981; Karasek og Teorell, 1990). Þeir telja að 
félagslegur stuðningur dragi úr óöryggi starfsfólks á vinnustað og leiða til þess að fleira 
starfsfólk nái stjórn á vinnuaðstæðum sínum (Bastien, 1987; Terry, Callan og Saratori, 
1996). Því hefur verið horft til félagslegs stuðnings á vinnustað sem heilsueflingu í því 
augnamiði að draga úr vinnustreitu (Baker, Israel og Schurman, 1996; Karasek og 
Theorell, 1990; Oginska-Bulik, 2005) og auka starfsánægju (McCalister, Dolbier, 
Webster, Mallon og Steinhard, 2006). Seiger og Wiese (2009) benda þó á að mikill 
félagslegur stuðningur getur haft neikvæð áhrif á suma einstaklinga, sérstaklega ef 
hann ógnar valdasviði þeirra. Einnig benda þeir á að mikill félagslegur stuðningur geti 
orðið til þess að gera suma einstaklinga algjörlega háða öðrum og jafnvel þannig að 
þeim finnist þeir vera skuldbundnir viðkomandi vegna góðvildarinnar.  

Áhrif félagslegs stuðnings á heilsu starfsfólks sem stendur frammi fyrir breytingum 
á vinnustað getur farið eftir því frá hverjum félagslegur stuðningur kemur, þ.e. hvort 
það er yfirmaður eða samstarfsmaður sem veitir hann (Väänänen, Pahkin, Kalimo og 
Buunk, 2004). Þversniðsrannsóknir hafa gefið í skyn að þar sem breytingar eiga sér 
stað á vinnustað þá hafi félagslegur stuðningur frá yfirmönnum meiri áhrif en 
félagslegur stuðningur frá vinnufélögum. Skýringuna er væntanlega að finna í því að 
yfirmenn hafa fleiri möguleika á úrræðum fyrir starfsfólk þegar um breytingar og 
tilfærslur á starfi er að ræða (Terry o.fl., 1996). Í þeim aðstæðum hefur félagslegur 
stuðningur frá vinnufélögum takmörkuð áhrif þar sem þeir hafa einnig sjálfir áhyggjur 
af sínu starfi af sömu ástæðum og hinir (Begley, 1998). Einnig getur í slíkum 
aðstæðum farið af stað neikvæður orðrómur sem er byggður á misskilningi eða 
ófullnægjandi upplýsingum sem gerir vinnufélaga tortryggna gagnvart hver öðrum 
(Buunk, 1990; Terry o.fl., 1996). 
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Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að konur eru tvisvar sinnum líklegri en karlar til að 
þjást af þunglyndi og kvíða (sjá t.d. Alonsoo.fl., 2004; Plaisier o.fl., 2007). Í því ljósi 
hafa rannsakendur beint sjónum sínum að félagslegum stuðningi á vinnustað og 
skoðað hvort það komi fram munur eftir því hvort um konu eða karl er að ræða. Þær 
rannsóknir sýna að tilhneigingin er sú að konur bæði veita oftar félagslegan stuðning á 
vinnustað en karlar og þær fá einnig oftar félagslegan stuðning á vinnustað en karlar 
(Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski og Nair, 2003; Fuhrer, Stansfeld, Chemali og 
Shipley, 1999) en þó hefur sá félagslegur stuðningur sem karlar hafa fengið haft 
jákvæðari áhrif á þá en á konur (Beehr, o.fl., 2003; Fuhrer og Stansfeld, 2002; Plaisier 
o.fl., 2007; Schwarzer, 2005; Väänänen, Buunk, Kivimäki, Pentti og Vahtera, 2005; 
Walen og Lachman, 2000). Rannsóknir hafa skýrt þennan mismun á áhrifum félagslegs 
stuðnings á konur og karla þannig að tilfinningalegt álag kvenna við að veita og taka 
við félagslegum stuðningi frá vinnufélögum er mikið og leiðir til þess að ávinningur 
þeirra sjálfra af félagslegum stuðningi frá vinnufélögum verður ekki eins mikill og hjá 
körlum (Fuhrer o.fl., 1999; Schwarzer og Gutiérrez-Dona, 2005; Stansfeld, Fuhrer og 
Shipley, 1998; Walen og Lachman, 2000). 

Aðferð og gögn 

Rannsóknin byggir á gögnum sem safnað var í febrúar, mars og apríl 2010. Um var að 
ræða netkönnun meðal starfsfólks 20 sveitarfélaga á Íslandi; Akureyrarbæ, Akranesi, 
Álftanesi, Borgarbyggð, Fjallabyggð, Fljótdalshéraði, Garðabæ, Grindavík, Hafnar-
fjarðarbæ, Hveragerði, Ísafjarðarbæ, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Norðurþingi, Reykja-
nesbæ, Seltjarnarnesi, Sveitarfélaginu Árborg, Sveitarfélaginu Höfn, Skagafirði, Vest-
mannaeyjum. Netföngin voru fengin hjá forsvarsmönnum sveitarfélaganna. Skilyrði 
fyrir þátttöku í könnuninni var að vera í 50% eða hærra stöðugildi hjá sveitarfélaginu 
þegar könnunin var framkvæmd og hafa þekkt netfang. Það voru 7.329 starfsmenn 
sem uppfylltu þessi skilyrði. Sendar voru þrjár ítrekanir á starfsfólkið og alls voru það 
4.908 þátttakendur sem sendu inn svar. Það kom hins vegar í ljós að í 184 tilvikum var 
spurningalistinn ekki útfylltur og því er nettósvarhlutfall 64,5%. Unnið var úr svörum 
þeirra sem eru í 75% eða hærra stöðugildi eða 3925 manns, 20% karlar og 80% konur. 

Spurningalistinn sem notaður er í rannsókninni samanstendur af stöðluðum mæli-
kvörðum á heilsu og líðan starfsfólks á vinnustöðum auk sérsniðinna mælinga. 
Einkum var litið til tveggja spurningalista, Norræna spurningalistanum um sálfélags-
lega þætti í vinnunni í þýðingu Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur og spurninga-lista 
Lýðheilsustöðvar um heilsu og líðan Íslendinga. Hér er eingöngu skoðaðar spurningar 
er snúa að félagslegum stuðningi og sjálfsmati á því hvort andleg og líkamleg heilsa sé 
betri eða verri en fyrir efnahagshrunið sem varð í október 2008. 

Félagslegur stuðningur var mældur með sjö spurningum; (1) „Færð þú stuðning og 
hjálp með verkefni hjá vinnufélögum þínum ef á þarf að halda?“, (2) „Færð þú 
stuðning og hjálp með verkefni hjá næsta yfirmanni þínum, ef á þarf að halda?“, (3) 
„Eru vinnufélagarnir fúsir til að hlusta á vandamál sem við er að glíma í vinnunni, ef á 
þarf að halda?“, (4) „Er næsti yfirmaður þinn fús til að hlusta á vandamál sem við er 
að glíma í vinnunni, ef á þarf að halda?“, (5) „Getur þú talað við vini þína um vanda-
mál í vinnunni, ef á þarf að halda?“, (6) „Getur þú talað við maka þinn eða einhvern 
annan nákominn um vandamál, ef á þarf að halda?“ og (7) „Metur næsti yfirmaður 
þinn það við þig ef þú nærð árangri í starfi?“ Gefnir voru fimm svarmöguleikar, frá (1) 
mjög sjaldan eða aldrei að (5) mjög oft eða alltaf.  

Ákveðið var að gefa sér að það sé jafn mikið bil á milli þrepa í kvarðanum og á 
þeirri forsendu var notuð línuleg aðhvarfsgreining til að skoða tengsla milli breyta. Í 
aðhvarfsgreiningunni er karl notaður sem viðmið í kynjabreytunni. Búseta er flokkuð í 
tvennt, höfuðborgarsvæði og landsbyggð og er höfuðborgarsvæðið notað sem viðmið. 
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Niðurstöður 

Eins og fram kemur á mynd 1 er líkamleg heilsa flestra starfsmanna sveitarfélaganna 
svipuð fyrir og eftir efnahagshrunið sem varð í október 2008 (78,4%). Það eru þó fleiri 
sem meta líkamlega heilsu sína verri en betri fyrir efnahagshrunið eða 12,9% sem telja 
hana verri og 8,7% sem telja hana betri. Hjá konum er það 13,2% sem meta líkamlega 
heilsu sína verri eftir efnahagshrun og 7,7% metur hana betri. Þessu er öfugt farið hjá 
körlum en 12,7% metur líkamlega heilsu sína betri en fyrir efnahagshrun og 11,6% að 
hún sé verri. Munurinn á svörum kvenna og karla er marktækur (Tau-c=,002; α=,04). 
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Mynd 1. Er líkamleg heilsa þín betri eða verri en fyrir efnahagshrunið sem varð í október 2008? 
 

Á mynd 2 má sjá að andleg heilsa flestra starfsmanna sveitarfélaganna er svipuð nú 
og fyrir efnahagshrunið (70,6%). Það eru þó mun fleiri sem meta andlega heilsu sína 
verri en betri fyrir efnahagshrunið eða 22,4% sem telja hana verri og 7,0% sem telja 
hana betri. Nokkur munur er á því hvernig karlar og konur meta andlega heilsu sína 
þó hann hafi ekki verið marktækur. Um 23% kvenna metur andlega heilsu sína verri 
eftir efnahagshrun en fyrir og tæp 7% metur hana betri. Nokkuð hærra hlutfall karla 
en kvenna metur andlega heilsu sína betri en fyrir efnahagshrun eða rúm 9% og rúm 
21% karla metur hana verri nú en fyrir efnahagshrunið. 
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Mynd 2. Er andleg heilsa þín betri eða verri en fyrir efnahagshrunið sem varð í október 2008? 
 
Tafla 1 sýnir sjálfsmetinn félagslegan stuðning starfsfólks sveitarfélaga á vinnustað 

eftir kynferði. Sjá má að konur telja sig fá oftar félagslegan stuðning á vinnustað en 
karlar og skiptir þá engu hvort horft er til félagslegs stuðnings frá yfirmönnum eða 
vinnufélögum. Að mati bæði kvenna og karla fá þau oftar félagslegan stuðning frá 
sínum yfirmönnum en vinnufélögum. 
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Tafla 1. Sjálfsmetinn félagslegur stuðningur á vinnustað eftir kynferði 

 

Fasti 2,776 *** 3,045 *** 3,054 *** 3,135 ***
Kyn - kona ,092 *** ,105 *** ,105 *** ,105 ***
Búseta - landsbyggð -,014 ó -,016 ó -,021 ó -,020 ó

Aldur ,004 *** ,004 *** ,004 *** ,004 ***
Félagslegur stuðningur yfirmanna --- -,067 *** --- -,051 ***
Félagslegur stuðningur vinnufélaga --- --- -,066 -,035 ***

Leiðrétt R2 ,007 ,016 ,014 ,017
ó= ómarktækt  # p<,10  * p<,05  ** p<,01 *** p<,001

Líkan 4Líkan 3Líkan 2Líkan 1

 
 
Í töflu 2 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar á forspárþáttum líkamlegrar heilsu 

starfsfólks sveitarfélaga eftir efnahagshrun í október 2008. Þar má sjá að líkamleg 
heilsa kvenna er betri en líkamleg heilsa karla þegar áhrifum af búsetu, aldri og 
félagslegum stuðningi er stjórnað. Þannig er líkamleg heilsa kvenna að meðaltali 0,105 
stigum betri en líkamleg heilsa karla eftir efnahagshrun þegar tekið hefur verið tillit til 
annarra þátta. Aldur hefur áhrif á líkamlega heilsu starfsfólks og breytast áhrifin ekkert 
þótt tekið sé tillit til fleiri þátta. Félagslegur stuðningur hefur áhrif á líkamlega heilsu 
starfsfólks sveitarfélaganna, bæði stuðningur frá yfirmönnum og vinnufélögum. 
Líkamleg heilsa starfsfólks er að meðaltali 0,067 stigum verri eftir því sem félagslegur 
stuðningur er veittur sjaldnar af yfirmanni að teknu tilliti til kyns, aldurs og búsetu. 
Áhrifin af félagslegum stuðningi frá vinnufélögum eru mjög svipuð eða 0,066 stig. 
Þegar tekið er bæði tillit til tíðni félagslegs stuðnings yfirmanna og vinnufélaga ásamt 
öðrum breytum má sjá að félagslegur stuðningur yfirmanna skiptir meira máli en 
félagslegur stuðningur vinnufélaga þó stuðningur frá báðum skipti vissulega máli.  

Tafla 2. Forspárþættir líkamlegrar heilsu starfsfólks sveitarfélaga eftir efnahagshrun í október 
2008, óstaðlaðir betastuðlar 

Fasti 3,112 *** 3,597 *** 3,595 *** 3,739 ***
Kyn - kona ,048 ó ,071 * ,062 * ,072 *
Búseta - landsbyggð -104 *** -,107 *** -,115 * -,110 ***
Aldur ,001 ó ,001 ó ,000 ó ,000 ó

Félagslegur stuðningur yfirmanna --- -,116 *** --- -,092 ***
Félagslegur stuðningur vinnufélaga --- --- -,107 *** -,053 **
Leiðrétt R2 ,007 ,031 ,022 ,033
ó= ómarktækt  # p<,10  * p<,05  ** p<,01 *** p<,001

Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 Líkan 4

 
 

Tafla 3 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar á forspárþætti andlegrar heilsu 
starfsfólks sveitarfélaga eftir efnahagshrun í október 2008. Þar má sjá að aldur hefur 
lítil áhrif á andlega heilsu starfsfólks en hins vegar hefur kyn og búseta þó nokkur 
áhrif. Greinilegt er að andleg heilsa starfsfólks sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er 
betri en starfsfólks sveitarfélaga á landsbyggðinni þegar búið er að taka tillit til kyns og 
aldurs. Andleg heilsa starfsfólks sveitarfélaga á landsbyggðinni er að meðaltali 0,104 
stigum verri en andleg heilsa starfsfólks sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Áhrifin af 
búsetu aukast þegar tekið er tillit til félagslegs stuðnings á vinnustað, sérstaklega þegar 
tekið er tillit til félagslegs stuðnings frá vinnufélögum. Félagslegur stuðningur á 
vinnustað skiptir máli fyrir andlega heilsu starfsfólks sveitarfélaga og eftir því sem 
félagslegur stuðningur er veittur sjaldnar því verri verður andleg heilsa starfsfólks 
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sveitarfélaga. Félagslegur stuðningur yfirmanna á vinnustað hefur meiri áhrif á andlega 
heilsu þeirra heldur en félagslegur stuðningur vinnufélaga á vinnustað. 

 

Tafla 3. Forspárþættir andlegrar heilsu starfsfólks sveitarfélaga eftir efnahagshrun í október 
2008, óstaðlaðir betastuðlar 

Meðal-
tal Fjöldi

Staðal-
frávik

Meðal-
tal Fjöldi

Staðal-
frávik

Meðal-
tal Fjöldi

Staðal-
frávik

Félagslegur stuðningur 3,86 698 0,76 4,06 2809 0,71 4,02 3507 0,73
Félagslegur stuðningur 
yfirmanna 3,90 717 0,95 4,12 2932 0,88 4,08 3649 0,89
Félagslegur stuðningur 
vinnufélaga 3,73 707 0,85 3,98 2909 0,80 3,93 3616 0,81

Karlar Konur Allir

 

Umræða 

Margvíslegar breytingar hafa átt sér stað á vinnumarkaði síðustu misserin. Umfram 
eftirspurn eftir vinnuafli hefur breyst í offramboð á vinnuafli með tilheyrandi atvinnu-
leysi og brottflutningum fólks. Í gegnum tíðina hefur atvinnuöryggi þeirra sem starfa 
hjá íslenska ríkinu eða sveitarfélögum í landinu verið talið meira en þeirra sem starfa á 
almennum vinnumarkaði. Ytra rekstrarumhverfi ríkisins sem og sveitarfélaga hefur þó 
breyst svo mikið frá því að bankakerfi landsins hrundi í október 2008 að alls staðar 
blasir við samdráttur og niðurskurður sem hefur líka áhrif á starfsmannahald þeirra. 
Þetta þýðir að það atvinnuöryggi sem fólst í því að vera starfsmaður ríkis eða sveitar-
félaga er verulega ógnað.  

Þessi rannsókn sýnir að 13% svarenda metur líkamlega heilsu sína verri nú en fyrir 
efnahagshrunið og rúm 22% líður ver andlega. Nokkuð hærra hlutfall kvenna en karla 
meta bæði líkamlega og andlega heilsu sína verri nú en fyrir efnahagshrun. Þó má sjá 
að þegar áhrifum af aldri og búsetu er stjórnað er niðurstaðan sú að líkamleg og andleg 
heilsa kvenna betri en karla og er munurinn marktækur hvað líkamlega heilsu varðar. 
Þó ekki sé hægt að fullyrða að þær efnahagsþrengingar sem sveitarfélögin standa nú 
frammi fyrir séu orsök þess að starfsfólkið meti líkamlega og andlega heilsu sína verri 
nú en áður en efnahagsþrengingarnar urðu þá hafa erlendar rannsóknir sýnt að 
niðurskurður í starfsmannahaldi hefur ýmis konar neikvæð áhrif á bæði líkamlega og 
andlega heilsu starfsfólks sem eftir er starfandi í fyrirtækjum og stofnunum (Kulkarni, 
2008). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að við slíkar aðstæður þá minnki samskipti milli starfs-
fólks (Kulkarni, 2008) en góð samskipti og samvinna yfirmanna og samstarfs-fólks 
skiptir máli, ekki síst þegar breytingar eiga sér stað á vinnustaðnum. Väänänen, og fl. 
(2004) benda á að félagslegur stuðningur, sérstaklega frá yfirmanni, skiptir starfsfólk 
sem stendur frammi fyrir breytingum á vinnustað verulegu máli. Sjá má af niður-
stöðum þessarar rannsóknar að félagslegur stuðningur frá yfirmanni hefur veruleg 
áhrif á andlega líðan kvenna.  

Það er mat starfsfólks sveitarfélaga í þessari rannsókn að það fái oft félagslegan 
stuðning á vinnustað og oftar stuðning frá yfirmönnum en vinnufélögum. Nokkur 
munur er á félagslegum stuðningi hvort um konu eða karl er að ræða en konur meta 
að þær fái oftar félagslegan stuðning en karlar. Það á bæði við félagslegan stuðning frá 
yfirmönnum og vinnufélögum. Þetta kemur heim og saman við það sem erlendar 
rannsóknir hafa sýnt (sjá t.d. Beehr o.fl., 2003 og Fuhrer o.fl., 1999) en þær rannsóknir 
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sýna líka að karlar fá meira út úr þeim félagslega stuðningi sem þeir fá en konur sem er 
mjög athyglisvert. Jafnframt sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að félagslegur 
stuðningur á vinnustað hefur áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu starfsfólks 
þannig að þeir sem fá sjaldnar félagslegan stuðning líður ver bæði líkamlega og and-
lega. 
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Bors synir “bjöðum ypptu” – or did they? 

Ingunn Ásdísardóttir 

In Gylfaginning, Snorri Sturluson describes the creation of the world according to the 
sources he knows: the poems Völuspá, Vafþrúðnismál and Grímnismál. With regard to 
the narrative in question, one of these poems (Völuspá) does not quite correspond to 
the other two, and Snorri seems to have taken it upon himself to merge the inform-
ation in the three poems into one coherent narrative. In accordance with Völuspá, he 
states that the sons of Borr are the creators of the world; from the other two poems 
he takes the myth about the world being created from the body of the giant Ymir.  

In this paper I will first reflect upon the identity of the sons of Borr; secondly 
whether it was correctly understood by Snorri that they were the ones who were 
believed to have created the world from Ymir’s body. 

For comparison, we will first look at Snorri’s narrative: 
 
Ok þá er mættist hrímin ok blær hitans, svá at bráðnaði ok draup, ok af þeim 
kvikudropum kviknaði með krafti þess, er til sendi hitann, ok varð manns 
líkandi, ok var sá nefndr Ymir, en hrímþursar kalla hann Aurgelmi, ok eru þaðan 
komnar ættir hrímþursa. 
… [Búri] … gat son þann, er Borr hét, hann fekk þeirar konu, er Bestla hét, 
dóttir Bölþorns jötuns, ok fengu þau þrjá sonu. Hét einn Óðinn, annarr Vili, 
þriði Vé, ok þat er mín trúa, at sá Óðinn ok hans bræðr munu vera stýrandi 
himins ok jarðar.  
… Synir Bors drápu Ymi jötun, en er hann féll, þá hljóp svá mikit blóð ór sárum 
hans, at með því drekkðu þeir allri ætt hrímþursa, nema einn komst undan með 
sínu hýski. Hann kalla jötnar Bergelmi. Hann fór upp á lúðr sinn ok kona hans 
ok helzt þar, ok eru af þeim komnar hrímþursa ættir … [Borssynir] tóku Ymi ok 
fluttu í mitt Ginnungagap ok gerðu af honum jörðina … (Snorri Sturluson, 
1988, p. 10-11). 

         
Moving on to Vƒluspá, what the völva tells us about the beings we generally accept 

as being so-called jötnar is principally that they are of great age:  
 
Ek man iötna 
ár um borna, 
þá er forðom mik 
fœdda höfðo;    (Jón Helgason, 1951, p. 1) 
 

She calls them “ár um borna” which Dronke interprets as “the first inhabitants of 
the cosmos” (Dronke, 1997, 31). The meaning of the word ár as “in the beginning (of 
the world)” is moreover emphasized in the next strophe which begins: “Ár var alda”, 
translated by Dronke as “It was early in the ages” (Dronke, 1997, p. 8) and Larrington 
as “Young were the years” (Larrington, 1996, p. 4). In the völva’s recital, she thus 
connects the great age of the jötnar inextricably to the world’s beginnings. The 
paradoxical conclusion that can be drawn here is that the jötnar she refers to are so old 
that they existed very early or in the very beginning of the world as it is known to 
men, perhaps even before the world came into existence. This is further emphasized 
in the next strophe where the creature Ymir is introduced in the context of the as yet 
non-existent world: 
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Ár var alda 
þar er Ymir byggði, 
vara sandr né sær 
né svalar unnir, 
iörð fannz æva 
né upphiminn, 
gap var ginnunga,  
en gras hvergi.   (Jón Helgason, 1951, p. 1)1

     
 

Apart from this mention of Ymir, no information is given in Völuspá about his 
identity or role in the creation; he just seems to have been there in the nothingness of 
the non-existent world. It nonetheless seems logical to surmise that he played some 
part in the creation of the world since his name is mentioned in such close connection 
with the description of the aforementioned nothingness that existed before the world 
was created, and then as part of the story of the creation itself (Jón Helgason, 1951). 

Since Völuspá does not give any indication of who Ymir or what his purpose was, 
we have to look elsewhere to learn more about this. As noted before, the two other 
poems that tell of the creation of the world are Grímnismál and Vafþrúðnismál. It is 
possible that the creation stories of Grímnismál and Vafþrúðnismál on one hand and 
Völuspá on the other may originate in different traditions (see e.g. Einar Ólafur 
Sveinsson, 1962; Vésteinn Ólason, 1992), but the ideas would seem to be clearly 
related, if only because the name of Ymir appears in all three. 

The other two poems both relate that the world was created from Ymir’s body, but 
only Vafþrúðnismál states explicitly that he was a jötunn:  

 
Ór Ymis holdi 
var iörð um sköpuð 
en ór beinom biörg. 
Himinn ór hausi 
ins hrímkalda iötuns 
en ór sveita siór.   (Jón Helgason, 1952, p. 4) 

 
Vafþrúðnismál’s designation of the jötun as being hrímkaldr may relate him to the 

special kind of jötnar called hrímþursar, “såkaldt på grund af urjætten Ymers tilblivelse 
af de frosne rimdråber, idet disse smæltede” (Finnur Jónsson, 1966, p. 285). This 
interpretation is allegedly also based on Vafþrúðnismál 33. However, the feature can 
not be taken for granted: the word hrímkaldr may be chosen just for alliteration’s sake. 
Nevertheless, according to Vafþrúðnismál, Ymir’s identity as some kind of jötun seems 
clear. 

Ymir is not mentioned again in the Völuspá-version of the creation. Indeed, 
contrary to the creation story as it appears in Vafþrúðnismál (see below) and Snorri’s 
narration, he does not seem to be a necessary antedecent for the process or beings 
that come after. All the same, the word “[á]ður” in the beginning of the fourth strophe 
of Völuspá clearly denotes some continuity between the strophes, and thus there must 
be good reason to assume that Ymir is unquestionably connected to the Völuspá-
creation of the world, along with some other figures: 

 

                                                           

1  Snorri’s version of the strophe in Gylfaginning does not contradict this state of a yet uncreated world; 
indeed, its “þat er ekki var” rather emphasizes it (Snorri Sturluson, 1988. p. 9). 
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Áðr Burs synir 
biöðom um ypðo, 
þeir er miðgarð 
mæran skópo;   (Jón Helgason, 1952, p. 1) 
 

Once again, nothing is revealed here about the racial identity of these new 
characters. Again it is necessary to go to other sources to find out something about 
Burr and his sons. “Burs/Bors son” is mentioned in three other places in poetry: in 
two kennings (one in lausavísa 21 by the early 10th-century scaldic poet Egill 
Skallagrímsson; the other in a fragment by the 12th-century scaldic poet Þórvaldr 
blönduskáld), and in Hyndluljóð, 30 (Finnur Jónsson, 1912; Jón Helgason, 1952).2

In Lokasenna 26 (Jón Helgason, 1952, p. 51) Frigg is called “Viðris kvæn”, i.e. the 
wife of Óðin, and Loki suggests she took Vili and Véi to her bed. The 9th century 
poet, Þjóðólfur úr Hvini, mentions a “Vilja bróðir” in Ynglingatal 3. (Finnur Jónsson, 
1912, p. 7), which is one of Snorri’s main sources for his Ynglinga saga. This person 
certainly is a personification of death, but it is not clear that it is Óðinn who is meant. 
In another contemporary source in which Óðinn plays a role of some consequence, 
Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum (also at least partly based on poetry), there is 
however, no mention of ‘Odinus’ having had any brothers (see Davidson, 1998). In 
short, Snorri is the only one to state that those three are brothers (Snorri Sturluson, 
1941, 1988). The question arises as to whether such an interpretation may be too far 
fetched when there is so little to support it. Rudolf Simek nonetheless says that:  

 In all 
three cases, the reference is to Óðinn. The only information we get here is that Borr is 
the father of Óðinn and the son of a Búri of whom nothing more is told in poetic 
sources. Etymology does do not get us much further: Ásgeir Bl. Magnússon says both 
names of an unsure origin but is in agreement with other scholars of etymology (e.g. 
de Vries, 1977; Finnur Jónsson, 1966; Fritzner, 1973; La Farge and Tucker, 1992;) that 
the most probable meaning of Borr is ‘son’, Búri then being ‘father’, although it could 
also carry the meaning ‘roar, scream’ (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989; Finnur 
Jónsson, 1966; de Vries, 1977). This last meaning might indicate a jötnar-like nature as 
noise is a common feature in names of jötnar (Finnur Jónsson, 1966; Motz, 1987), but 
this is very tentative. We know very little about about the nature of this father and 
son, and nothing explicit about Borr having any other sons than Óðin.  

 
sögnin um Óðin, V[ilja] og Vé[a] sé svo forn að orðmyndin Wodan hafi verið 
gild og nöfnin þá öll hafist á sama hljóði (og stuðlað) (Simek, 1993, p. 257). 

 
The element of alliteration (Wotan; Vili og Vé) certainly suggests that the parties 

may have been connected, and it is quite feasible that Snorri may have heard about the 
three being brothers (it seems that, apart from Ynglingatal, he knew at least some 
version or individual verses of Lokasenna). We nonetheless come back to the fact that 
the poetic sources never state conclusively that the Vili and Véi of Lokasenna, nor the 
Vilji of Ynglingatal, were the brothers of Óðinn; Frigg’s being Óðinn’s wife, and Óðinn 
being the recipient of those who fall in battle, seems to be the only motivation for the 
interpretation of them being Óðin’s brothers. Also, when it comes down to it, there is 
no clear indication that Óðinn, if he was the son of a “Bur/Borr”, was of jötnar-kin. It 
remains uncertain exactly who the so-called “Burs/Bors synir” are, even though it 
seems that Óðinn was seen as being one of them. 

Óðinn’s maternal family tree does not yield much information either about the 
species in question. Snorri’s statement that Óðinn is the son of Bestla (Snorri 
Sturluson, 1988) is in all probability based on kennings used by two 10th century poets: 
                                                           
2  Egill Skallagrímsson, Lv. 21 (“Bors niðr”); Þórv. blönduskáld, fragm. (“bur[…] Bors, Búra arfa”); 

Hyndluljóð 30 (“Var Baldrs faðir/Burs arfþegi”). 
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Steinarr Sjónason (lausavísa 2: “Bestlu niðr”) and Einar Helgason skálaglamm (Vellekla 
4: “Bestlu sonr”) (Finnur Jónsson, 1912, p. 89, p. 117). Hávamál 140, the only other 
poetic reference to Bestla, does not state clearly a kinship between her and Óðinn. 
Whatever may be said about the male genealogy in Hávamál 140,3

In short, if judged on the basis of the poetic sources alone, it may be said that even 
if “Burs/Bors synir” actually are the brothers Óðinn, Vili and Véi, and the sons of 
Bur/Borr and Bestla, there is nothing to suggest that they were of undoubted jötnar 
kin, paternally or maternally.  

 it at least seems clear 
from there that Bestla was believed to be the daughter of a Bölþorn/Bölþór, but 
Snorri’s designation of him as being a jötun (Snorri Sturluson, 1988) does not receive 
any support here; indeed, it seems somewhat unfounded. The name’s meaning does 
not provide any further information in that direction: according to Finnur Jónsson 
(1966, p. 75) it means “egl ulykkens torn”, while after Gering, Jan de Vries gives the 
meaning “klotzige, gewalttätige person” (1977, p. 70). Hunke’s interpretation of 
Óðinn as having been born out of a tree does not add support to the idea of him 
being a jötnar-kin on his maternal side (Hunke, 1952). 

Furthermore, it is Völuspá and Snorra Edda that explicitly state that “Burs/Bors 
synir” are the originators of the world (Jón Helgason, 1951; Snorri Sturluson, 1988), 
and apart from the suggestion that they lifted lands, there is no description in Völuspá 
of how or if they proceeded further than this. The picture that Völuspá presents to 
one’s imagination is that of already formed lands being lifted up, presumably out of a 
primal sea.4

It thus seems that according to Völuspá, only one jötunn had any real part in the 
drama of creation: the one named Ymir, who must have been some sort of a primal 
being which existed in the nothingness before any real creation took place. The 
“Burs/Bors synir” of Völuspá, apparently Ymir’s companions in this void can thus 
neither be said certainly to be of jötnar-kin nor the undisputed creators of the world. 

 

Völuspá is generally thought to have been composed in the 10th century, in all 
probability before the year 1065, and most scholars nowadays are in agreement that 
the poem is infused with Christian ideas and influences (see e.g. Dronke, 1996, 1997; 
McKinnell, 2011; Pétur Pétursson, 2004, 2006; Steinsland, 2006; Vésteinn Ólason, 
1992). As we know, Snorri composed Gylfaginning in the 13th century, more than two 
hundred years after Christianity was legally accepted in Iceland. Even though these 
two works are of different type, it is not unreasonable to suppose that Christian 
morality and ideology may have been of some consequence in the conceptual 
foundation of both. This is undisputed in the case of Snorra-Edda (see Faulkes, 1988; 
Sverrir Tómasson, 1992) and John McKinnell, (2011) has recently shown how the 
Völuspá-poet(s) probably got much of the imagery from hearing Christian sermons at 
Easter, Christianity already being well established in Northern Europe at the time of 
the poem’s composition (2008). If it can be surmised that Snorri often modified his 
narrative to suit Christian ideals, it is also feasible to imagine that the Völuspá-poet(s) 
may have been thinking along similar lines. 

The idea of lands being lifted out of primal waters is certainly more in accordance 
with the story of Genesis (Biblían, 2007, 1. Mós) than the butchering of a monstrous 
primal giant. It is quite possible that the poet(s) of Völuspá found it more appropriate 
to leave Ymir relatively unexplained, even though he had to be mentioned in a general 
time-sense, and formed the poetic narrative on the basis of new ideas which were 
beginning to take hold at that time. The same can be perhaps said about the mention 

                                                           
3  Fimbullióð nío/nam ek af enom frægia syni/Bölþórs, Bestlo föður … (Jón Helgason, 1951); the frægi 

sonr has usually been thought to be Óðin’s maternal uncle, or even Óðinn himself (see e.g. Gísli 
Sigurðsson, 1998; Turville-Petre, 1964). 

4  This has been surmised from strophe 59 in Völuspá when the new world rises. 
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of “Burs/Bors synir” – if the Völuspá-poet(s) knew about brothers called Óðin, Vilji 
and Vé, or an ancient story about the world being created from the body of a primal 
giant, it would have been more in accordance with these new ideas to leave such 
figures unexplained, presenting only an ambiguous power reflecting the Christian god 
of the Old Testament wafting his creating hand over the void. 

Looking at the other two versions of the creation myth which may be said to 
reflect most closely the ideas of Old Norse people about the world, its shape and 
structure, the image of the creation looks different. Scholars consider Vafþrúðnismál 
and Grímnismál to be older than Völuspá (see e.g. Einar Ólafur Sveinsson, 1962; 
Vésteinn Ólason, 1992). Here we find nothing about any sons of Bur/Borr lifting 
lands (“bjöðum um ypptu”). It is noteworthy that neither poem seems to provide any 
definite information about who or which powers exactly were the active party in the 
creation, even though both state explicitly that the world was created from Ymir’s 
body and describe that process in some detail. Ymir plays rather a tragic role, being 
nothing but the provider of the material from which the world was created. He has 
been compared with Tuisto whom Tacitus says was born of earth and became the 
forefather of men (Meyer, 1907, 1909; Tacitus, 1928) this may be of comparative 
value, but the difference in context here is that Tuisto was not killed in order to create 
the world.  

As mentioned above, Vafþrúðnismál 21 offers no doubt that Ymir was a hrímkaldr 
jötunn, but in the poem others of the same kind seem to keep him company. In 
Vafþrúðnismál 28, Óðinn asks a question in a peculiar way; he asks: 

 
… 
hverr ása elztr 
eða Ymis niðia 
yrði í árdaga.   (Jón Helgason, 1952, p. 5) 

 
Without going into the absurdity of Óðinn asking about something he should 

already know himself (if he and his brothers were actually there), we will instead look 
at the terms ás and Ymis niðji which are used here. It is unclear whether Óðinn looks 
upon these as two separate entities or as beings of the same kind; indeed, it is not 
obvious whether he is asking about one person or more. Vafþrúðnir, on the other 
hand, is quite explicit in his answer that there was only one person that could be 
referred to: Aurgelmir, father of Þrúðgelmir, father of Bergelmir (Jón Helgason, 1952, 
p. 5). According to this (and bypassing Ymir for now), Aurgelmir is seen as being both 
the oldest of the æsir, and the oldest of the jötnar-kin and Vafþrúðnir certainly does not 
seem to distinguish between the two. Looking at this wording, the question 
unavoidably springs to mind of whether at one time no distinction existed between 
these two types of supernatural being (in the belief expressed here). 

Here it may be relevant to look at Mediterranean mythology telling of sons 
maiming or killing their primal and titanic fathers: Zeus is the son and killer of 
Cronos, who in his turn castrated his father Uranos (Guirand, 1968). Keeping the 
comparison in mind, there is reason to ask, first of all, who the three generations that 
Vafþrúðnir so definitely declares as being the oldest beings in the world are; secondly, 
why all three of them are mentioned here so clearly, with such an emphasis being 
placed on their genealogy? 

Most older scholars seem to be in agreement that Aurgelmir is just another name 
for Ymir, a notion based first of all on those other parts of Vafþrúðnismál that treat the 
beginning and creation of the world (strophes 20-21; 28-33), and Snorri’s narration of 
the same in Gylfaginning (Snorri Sturluson, 1988) although some people have 
considered this as being due to Snorri’s efforts to systematize (Finnur Jónsson, 1966; 
Lindow, 2001; Sijmons & Gering, 1927; Turville-Petre, 1964). It seems to me, 
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however, quite possible that Vafþrúðnir’s reply can be seen as a straightforward 
answer to Óðinn’s question: Bergelmir and Þrúðgelmir being the Ymis niðjar in 
question, and Aurgelmir the ása elztr, in other words Aurgelmir/Ymir can thus be 
termed as an áss, a subject which will not to be discussed here. 

Turning to Óðinn’s next question about the origin of Aurgelmir, Vafþrúðnir’s 
narrative encompasses Aurgelmir’s coming into existence from the frostdrops of 
Élivogar, his begetting a man and a woman by himself and also a six-headed son. The 
question arises if either of those males could be the Þrúðgelmir mentioned in strophe 
29; that notion might get reinforcement from the fact that shortly after this, attention 
is suddenly called again to the third generation, Bergelmir, in an obscure strophe (35) 
which still has not been explained satisfactorily. 

In order to clarify my interpretation of this strophe, I quote it here in full: 
 
Ørófi vetra 
áðr væri iörð um sköpuð, 
þá var Bergelmir borinn; 
þat ek fyrst um man 
er sá inn fróði iötunn 
var á lúðr um lagiðr.  (Jón Helgason, 1952, p. 6) 

        
In connection with this, it is important to keep in mind that this strophe is 

Vafþrúðnir’s answer to Óðinn’s explicit question about what Vafþrúðnir “fyrst man 
eða fremst um veit” (Jón Helgason, 1952, p. 6), which follows their questions and 
answers about Aurgelmir, both the first jötunn and ás. 

The meaning of the first part of strophe 35 seems clear: Bergelmir was born before 
the earth was created. It is in the second part that the difficulties lie. The last line is 
explained by Finnur Jónsson as follows:  

 
lúðr, m, (-rs) … enn fróði jötunn á vas 1. of lagiðr Vafþr 35; der er her tale om, 
hvad Vavtrudne husker som det förste; det er det at Bergelme blev lagt på lúðr (Snorres 
opfattelse af dette er ganske urigtig); 1. betyder her sandsynligvis enten 'vugge' (en kasse, hvori 
böm lagdes, jfr Fritzners bemærkninger [udhulet stok, trug til deri at nedlægge det nyfødte, 
spæde barn']) eller 'ligbåre, ligkiste' (måske snarest udhulet træstamme), jfr no. lur (hvis dette 
står for ludr) 'en köje eller sæng i et fartøj' (Aasen); jætten siger altså, at hans hukommelse 
går tilbage til Bergelmes fødsel eller død; (Finnur Jónsson, 1966, p. 384-385). 

 
La Farge and Tucker (1992) are of this same opinion and Gísli Sigurðsson (1998, 

p. 63) explains the word lúðr as “kvarnarstokkur, hér líklega líkbörur”. Anne 
Holtsmark also comes to the conclusion that a coffin and resulting connection to 
death are definitely the right meaning of the word (Holtsmark, 1946). We may thus 
assume that the meaning of the last line definitely has to do with the death of the 
jötunn mentioned in line 5. The question is who is this jötunn? In the strophes before 
this one, the jötunn spoken of, both by Óðinn and Vafþrúðnir, is undoubtedly 
Aurgelmir, the oldest of beings in the world. Óðinn calls him “inn fróði jötunn” and 
“inn aldni jötunn” (strophes 30 & 32), and Vafþrúðnir “in[n] fróð[i] jötun[n]” (strophe 
33). The use of the word fróði both for Aurgelmir and the dead jötunn add further 
support.  

It is my view that the demonstrative pronoun “sá” in line 5 does not have to refer 
to the Bergelmir of line 3, as hereto has been the accepted understanding; much more 
likely is that this line contains a deliberate repeat of the earlier formula, that the “sá” 
refers to the old and wise jötunn talked of in strophes 30, 32 and 33, that is the 
Aurgelmir/Ymir who was killed and whose body provided the material for the world.  

In the latter part of strophe 35, Vafþrúðnir may thus actually be saying that the 
first thing he remembers (or, more likely) knows of, is the death of “sá inn fróði 
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jötunn”, that is Aurgelmir/Ymir and consequently the creation of the world from his 
dead body. Such an interpretation could also explain the aforementioned and 
somewhat awkward emphasis on Bergelmir in strophe 29; now it may become clear 
why he is there given such a prominent status – and why attention is drawn to him 
again here. The grandson, Bergelmir, born before the creation took place (and thus on 
the scene of the crime), may thus have had a larger role in the world’s creation than 
has been previously acknowledged; in other words he may even be the one to whom 
the creation itself was attributed; that is to say Bergelmir is the one who killed his 
grandfather and created the world from his body.  

Even if we take the first three lines of the strophe to be nothing more than an 
imitation of the first half of strophe 29, a later interpolation or misplacement, it is still 
hard to explain why Bergelmir and Þrúðgelmir should be given so much emphasis in 
strophe 29 if neither of them had any role to play in the events. Moreover, such an 
interpretation would even add force to the idea that “sá inn fróði jötunn” of strophe 
35 should be seen as Aurgelmir, since without the first half of the strophe, there 
would be noone else to refer to.  

Whether the father and son, Bergelmir and Þrúðgelmir, son and grandson of the 
jötunn Aurgelmir of Vafþrúðnismál, were the original idea behind the figures of 
“Burs/Bors synir” (the original “sons of the father”) in Völuspá and consequently in 
Gylfaginning, is, of course, hard to say for certain. Something in that direction may 
however have been the basis for why Snorri so definitely talks about “Burs/Bors 
synir” as being of jötnar-kin, as this is never stated directly about “Burs/Bors synir”. 
Many creation myths around the world involve some kind of supernatural or gigantic 
beings and in talking of “Burs/Bors synir” as jötnar, Snorri may have been following 
that tradition either because of some inkling he had of such ancient patterns or 
because when trying to make a coherent story from conflicting sources he mixed up 
the information he had in the poems. Whatever the case, there seems good reason to 
be wary of the idea that Óðinn was ever originally one of these creative figures. 
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Questions of disempowerment in disability 
specific entitlements in Iceland 

James G. Rice 

The Centre for Disability Studies at the University of Iceland is a member of the 
ANED project (Academic Network of European Disability Experts). Created by the 
European Commission in 2007, the ANED project links up disability studies scholars 
across Europe in the creation of reports on a wide range of issues concerning 
disability. The purpose of these reports is to provide research-based evidence to aid in 
the formulation of policy initiatives of both the European Commission’s Disability 
Unit and individual European nations. One such report from 2010 from the Icelandic 
team (Traustadóttir, Rice, & Smith, 2010) was based on ANED’s request for 
information on benefits and entitlements for disabled people from each member 
nation. In the process of collecting this information, our team noted a number of 
issues, such as the disparity of what was on offer and available between different 
municipalities and regions across Iceland. However, our team began to ask questions 
such as what qualifies as a benefit or entitlement? What purposes do these 
entitlements serve and what are the further implications of such? Some of these 
questions went beyond the scope of this specific ANED request, but they were 
explored in conjunction with a number of other projects ongoing at our Centre in 
interviews conducted with disability pensioners (öryrkjar). Interviews conducted with 
pensioners revealed some ambiguous feelings about these entitlements, particularly 
with regard to discounts for goods and services. Questions were raised about the 
disempowering nature of these discounts and the role of ‘charitable’ attitudes that 
underlay the provision of what are essentially voluntary discounts rather than state 
sponsored entitlements—and which speaks to the social status of pensioners in the 
larger society. As this research is ongoing, what is on offer in this article is a 
preliminary discussion of some issues that arose in our research on disability specific 
benefits and entitlements that went beyond the scope of the original research 
framework.  

Over the winter and spring of 2010, the research conducted by our team on 
disability specific benefits and entitlements on behalf of the ANED project initially 
focused on documenting the publicly available information available from numerous 
state Ministries, the Regional Offices for the Affairs of Disabled People, as well as 
information available from various municipalities and disabled people’s organisations. 
E-mail, telephone calls or face to face queries were undertaken by team members 
where information was lacking, incomplete or ambiguous. However, while this 
research on behalf of ANED was ongoing, I was also conducting interview-based 
research as part of a NOVA funded post-doctoral project entitled Fötlun í 
velferðarríkinu Íslandi: Stefnumótun og daglegt líf (Negotiating disability in the welfare state: 
Policy and Everyday Life). This project considered as well the issue of benefits and 
entitlements and I used some of the knowledge gained from this project to inform our 
ANED findings. But in turn, some of the themes that emerged from the ANED 
project were incorporated into my post-doctoral research interviews as well. This line 
of inquiry regarding entitlements was extended in the interviews conducted as part of 
my contribution to the ongoing Fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja (Poverty and the 
social conditions of disability pensioners) project, the Centre for Disability Studies’ 
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contribution as part of the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 
initiative.  

As our research progressed, we began to note a number of issues concerning 
eligibility and access. To begin with, our team noticed a disparity between certain 
benefits and entitlements between different municipalities and regions in Iceland, so it 
is very difficult to say that a specific entitlement or benefit is broadly available for all 
disabled people. Grants and subsidies that were on offer through state level 
agencies—such as prescription drug subsidies and grants for operating a motor 
vehicle—applied across the country for all who were eligible. But differences for other 
kinds of entitlements and subsidies became noticeable at the municipal level. For 
example, discounts available within the city of Reykjavík on a wide range of goods and 
services—such as pre-school fees, leisure activities like swimming, and subsidized 
transport services—vary widely compared with other surrounding municipalities as 
well as other areas of the country we researched, with some offering no such 
discounts at all. As such, discussions about certain disability specific entitlements 
often had to be qualified with restrictions due to geographical locale.  

The restriction of many of these benefits and entitlements to those who are 
evaluated as ‘fully disabled’ (75% öryrki) was noted by our team as another noteworthy 
barrier. This 75% designation governs eligibility for the full disability pension 
(örorkulífeyrir) as well as a wide range of discounts and services, and often functions as 
a ‘passport benefit’ in the language of service evaluation. Therefore people not 
evaluated as ‘fully disabled’—in the 50-74% designation—not only receive a much less 
generous disability allowance (örorkustyrkur), they are also excluded from receiving 
numerous discounts for themselves and their families.  Very little research exists in 
Iceland that explores the situations of those who are in this ‘lesser’ disability category. 
Some reduced fees, such as the public transit system of Reykjavík, are clearly aimed at 
disability pensioners or öryrkjar—those who have received a 75% disability evaluation 
from Tryggingastofnun ríkisins (The Icelandic Social Insurance Administration). In 
contrast, some services, such as the Transport Services for Disabled People 
(Ferðaþjónusta fatlaðra) are not available broadly for all disability pensioners (öryrkjar) 
but are reserved for people with specific kinds and degrees of impairments. The 
distinctions between different graduations of disability and the categories of 
pensioners (öryrkjar) and disabled people (fatlað fólk) are complex and ambiguous, as 
these categories are informed by legal, medical and bureaucratic forms of knowledge 
but, as I have argued elsewhere, also socio-cultural in nature as well as negotiated on 
the individual level (Rice, 2009, 2010a, 2010b).  

It became very difficult to talk about disability specific entitlements in broad terms 
and in the ‘shopping list’ style of reportage that was requested by ANED given these 
kinds of restrictions and complexities. Our team also began to ask broader, and 
perhaps more theoretical, questions about the nature of disability specific benefits and 
entitlements and the relationship of these benefits to the social and economic status of 
disabled people and individual pensioners. Disability pensions were generally regarded 
as income support for those, due to impairment or illness, who had difficulties earning 
income from the labour market and the importance of the pension system cannot be 
overstated. But there is also a range of additional disability related benefits and 
entitlements beyond the basic pensions. Some of these are governed by a number of 
Ministries and departments at various levels of government and are intended to assist 
in minimizing the disabling effects of impairment through providing or subsidizing 
the acquisition of assistive devices and other equipment, or for example, ensuring that 
accessible parking spaces are maintained and available when needed through the 
issuing accessible parking tags. However, the more controversial disability specific 
entitlements from the perspectives of the research participants concerned the wide 
range of discounts available for disabled people for goods and services. No research 
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participants took issue with discounts for medical services or prescription drug 
costs—as people with disabilities or long-term illnesses often have to deal with much 
higher medical, drug or rehabilitative expenses than the general public. But subsidies 
and assistance with excessive health care costs are also not limited to disabled people 
alone, and are part of the broader entitlements of citizenship. The issue of contention 
concerned the discounts that are available within the private sector, such as with 
leisure activities and consumer goods, particularly those that are narrowly aimed at 
disability pensioners. While these discounts were generally welcomed, a key theme that 
emerged from the interview data questioned the relationship between these discounts 
and the disempowered position of disability pensioners in the larger society.        

Disability and the Nordic welfare state 

It is generally acknowledged that the core principal of the Scandinavian or Nordic 
welfare model is universalism; that is to say, individual citizens/legal residents are 
equally entitled to public sector provisions regardless of individual contributions via 
taxation. In other words, people contribute according to capacity and receive 
according to need (Andersen, 2007; Hvinden 2004). However, there is of course a 
divergence between this abstract ideal and practice as it occurs between and within the 
Nordic nations. There is a body of work which refers to ‘Icelandic exceptionalism’ 
that charts the ways in which Iceland has differed from the other Nordic nations in 
the arena of social welfare provision, such as failing to keep up with the pace of the 
development in social welfare provision, a historically strong emphasis upon the 
means testing of benefits, and for emphasising self-reliance and individualism at the 
expense of notions of social equality (e.g. Arter, 1999; Harpa Njáls, 2003; Jonsson, 
2001; Ólafsson, 1993; Stefán Ólafsson, 1999, 2005).  

However, the framework of universalism does not mean that access to benefits 
and entitlements is unconditional, and this applies to all of the Nordic nations. As 
Torben Andersen (2007) points out, even within the more generous Nordic welfare 
states access to these supports is usually restricted in terms of income, by the 
demonstration of need, and with benefit levels designed to encourage labour market 
participation, as a high levels of employment are required in order to sustain income 
support programmes and this model of redistribution (Andersen, 2007). Despite the 
emphasis upon the discourse of ‘activation’ that has become popular in recent years, 
labour market activation policies have long been an integral part of the Nordic welfare 
model regarding income support, as has the “strong popular belief in the moral virtues 
of work” (Johansson & Hvinden 2007).  

In Iceland, the eligibility for a disability pension is dependent upon the applicant 
receiving the appropriate number of points accrued from a diagnostic tool that is 
administered by a physician; the points one receives are based upon one’s answer to 
questions concerning a number of a physical, psychological and social criteria. The 
Icelandic system is closely modelled after the All Work Test (AWT) that originated in 
the United Kingdom in the mid-1990s. Ostensibly, the AWT is intended to measure 
work ability, or the lack thereof, and to award a pension if certain criteria are met. 
These criteria are rather broad and, which was repeatedly mentioned in interviews, 
encompasses people who some research participants considered to be pensioners 
(öryrkjar) but not necessarily ‘disabled’ (fatlað fólk or fatlaðir). Other entitlements, such 
as the right to accessible parking, did not depend solely on the 75% öryrki pension 
designation but required the supporting documentation of a physician that such 
entitlement was medically warranted. However, many disability specific entitlements 
come in the form of reduced fees and costs on a wide range of goods and services—
many of which are not mandated by the state through legislation but voluntary 
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discounts on the part of the private sector. These invariably depended upon the 
individual having the75% disability (öryrki) evaluation and are thus in a way linked to 
the pension system. But these additional entitlements sit rather uncomfortably within 
the notions of universalism and equality that are at the core of the Nordic welfare 
model, and instead echo the residual or charitable models of assistance that are 
stigmatising and situate the recipients into an unequal, disempowered location.     

A caveat must be offered at this point before proceeding: the research participants 
in my ongoing research thus far represent a wide range of ages, impairment types and 
socio-economic situations—ranging from those who were entirely dependent on 
income support schemes to those who worked full-time. Thus their use, and views of, 
disability specific entitlements were quite varied. But the area where most were in 
agreement concerned their ambiguous feelings towards the range of discounts on 
leisure and consumer goods in the private sector and in the manner in which they 
were made available. While relief from the high costs of living were generally 
welcomed, questions and concerns were raised about some of these entitlements and 
benefits. The final portion of this paper is devoted to documenting the key themes 
that emerged from the interview data and which are illustrated with some extracted 
interview transcripts. 

“Frítt fyrir öryrkja” 

The interviews that I conducted probed the respondents’ knowledge of and views on 
the range of disability specific entitlements in Iceland. While certain benefits and 
entitlements such as the disability pension system, accessible parking, transportation 
matters, and medical/pharmaceutical discounts were widely known, knowledge was 
much more uneven regarding the range of other discounts. For example, when asked 
for an example of disability specific entitlements in terms of discounts, nearly all 
respondents mentioned the waived fees for pensioners in the Reykjavík area 
swimming pools. As one interview participant commented, in a rather wistful tone: 
“Free swimming. That’s one thing I found out and they are very clearly marked. Frítt 
fyrir öryrkjar” [free for disability pensioners]. In contrast, one respondent learned of 
discounts for pensioners at a specific store that, thus far, no other research 
participants were aware of. This information about what was available was acquired in 
a rather haphazard manner, with sources ranging from government agencies, doctors, 
disabled people’s organisations, posted signs, family, friends or internet-based 
research. It was quite typical during these interviews that I would learn of discounts 
and benefits that I was unaware of, but sometimes I would convey information that 
the research participant was unaware of as well.  

As the result of this uneven knowledge about what was available, in certain cases 
this required disability pensioners to inquire about discounts. Some respondents were 
not willing to do so if there was no notice posted about discounts on offer which 
required a verbal inquiry. Others mentioned their discomfort displaying their disability 
identity card in public in general. Certain discounts are built into the fee structure of 
some services that only require a onetime identification of one’s status as öryrki. For 
example, the City of Reykjavík preschool system has a three-tiered payment structure 
with the third, and less costly, category reserved for couples who are both students, 
single parents, or disability pensioners (Reykjavíkurborg, 2010). Once the individual’s 
right to receive a discounted fee is ascertained, the discount becomes systematic in 
that it is automatically applied for future payments and does not require the individual 
to repeatedly state his or her status as a disability pensioner. In contrast, the 
discounted fee structures in other contexts often require the display of the disability 
benefit card (örorkuskírteini).  
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The use of this card in terms of public display was routinely commented on in 
interviews, with some respondents feeling quite strongly on the matter. In my 
impression thus far, such feelings, if they existed, were most strongly felt by those 
who had recently become disabled and had to renegotiate their new disabled identity. 
When I asked pensioners how they currently felt about using the disability card for 
discounts, these feelings of discomfort were generally shrugged off by those who had 
received their disability evaluation a number of years in the past: “I think it’s kind of 
humiliating. But it’s all part of the system,” as one respondent replied. But another 
respondent, reflecting on her experiences shortly after her disability evaluation, 
referred to much stronger feelings: “I remember once...I had my wallet out, took out a 
Visa card, and there under was my öryrkjar card and I was so quick to close it [laughs]. 
And it surprised me, that I did that. It was shortly after I got it.” When I asked 
specifically why she felt this way using the card, she replied: “It’s like...not how I 
perceive myself. Not at all. But it is like this is the ultimate proof of me not being a 
functional part of the society.”  

I have long been aware of the stigmatizing associations of the öryrki category in 
Icelandic society since my dissertation research on charities (Rice, 2007), and it is a 
theme that I am still pursuing. In my estimation, it is partly related to the strong 
Icelandic work ethic and the derision such views cast upon those perceived as ‘non-
productive’ in terms of labour market participation. The repeated display of this card 
appears, at least for some research participants, to reinforce this disempowered status. 
It is indeed possible that the requirement to repeatedly indentify oneself as a 
pensioner to make use of these discounts may play a role in strengthening feelings of 
marginalisation, considering these associations that cling to the öryrki category.  

Another research participant pointed out that this ‘non-productive’ status is also 
reinforced in the posted fee structures in some public venues, whereby there is a 
general admission price followed by a reduced price for children, seniors and disability 
pensioners, which parallels other contexts in which such disparate groups are 
categorised together. It is important to note here that these discounts are for 
pensioners (öryrkjar), not disabled people (fatlað fólk), with the assumption being that, 
like the case of seniors, there is an underlying economic need that mandates such 
discounts. Even though some people who are evaluated as 75% öryrki or have 
attained the age of 67 may not be in need of such discounts, one cannot overlook the 
socio-cultural messages that are being conveyed with these common-place 
occurrences and which homogenises and makes such generalisations regarding the 
people who are placed into these categories.  

Another emergent theme from the interview data suggests a difference of attitudes 
towards state-sponsored entitlements and voluntary, private sector discounts. The 
reduced fees for medical services and prescription drugs at one end of the discount 
spectrum were both widely used but also widely accepted. Partly because these are 
welcomed reliefs from the higher medical costs many disabled people and people with 
long-term illness have to bear. Partly because these discounts are often automatically 
applied and systematic, not requiring repeated identification. But, in my estimation, 
also because they are governmentally mandated. In other words, disability pensioners, 
as tax-paying citizens, are making use of tax-funded entitlements as a right that does 
not diminish their social standing. In contrast, the discounts available in stores, with 
cultural events and so forth that are offered in the private sector are more akin to 
charity and quite different in nature from governmental, tax-funded entitlements.  

As I have argued extensively elsewhere (Rice, 2007), a key problem with charity in 
modern societies is that charity largely eliminates the ability for the receiver of the 
assistance to reciprocate. Governmental entitlements lack the stigma of charity 
because they represent a form of collective redistribution through taxation, which 
disability pensioners are able to participate either through taxes paid both as the result 
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of earned income as well as taxes placed upon pensions. This is a right, an entitlement, 
and an integral part of the Nordic welfare model that is altogether different from 
voluntary, private discounts. While probably enacted with the best of intentions, such 
efforts can wound in a figurative sense. As one participants relayed, these messages 
are encoded in the discounts: “There is always this image given of disabled people; 
that they, the poor things, don’t have do anything, you have to give them discounts so 
they don’t have to pay for anything”. She continued: “Why don’t you just make the 
pension better and offer people assistance to be able to work so they can pay for the 
things they need to pay for”.  

Conclusion 

It has repeatedly struck me as ironic the extent to which the state, responsible for the 
pension system, acknowledges the inadequacy of its own pension system through the 
offering of a wide range of reduced fees. This is echoed to an extent in the private 
sector, which suggests that it is widely known that the pensions are inadequate. It is 
also possible that the knowledge of this range of discounts can act as a disincentive 
for the state to enhance the pension system, preferring instead to support public and 
private sector alternatives in the form of discounts, though without further research 
this remains speculative. But what is clear is that there is a wide range of disability 
specific entitlements and benefits which are viewed ambiguously, with stronger 
feelings reserved for the discounts and reduced fees that are available in what could be 
referred to as the private sector, such as entertainment and leisure activities as well as 
consumer goods. Such an avenue of inquiry is not without risk, as many of these 
discounts are helpful and cumulatively they can represent a significant economic 
strategy considering the high cost of living in Iceland and the fixed incomes of the 
pension system, which are subject to numerous restrictions and claw-back provisions. 
Yet they appear to retain an association with charity and the disempowered status that 
the charitable relationship entails. The interviews I had with pensioners were strikingly 
different in content and in tone when discussing the state-sponsored benefits and 
entitlements with these private sector discounts and which is a telling sign that this is 
an avenue of inquiry that is worth further exploration.             
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Hverjir tóku þátt í Búsáhaldabyltingunni? 

Jón Gunnar Bernburg 
Berglind Hólm Ragnarsdóttir 

Sigrún Ólafsdóttir 

Búsáhaldabyltingin svonefnda, fjöldamótmælin sem áttu sér stað í miðbæ Reykjavíkur í 
janúar 2009, er ekki aðeins óvenjulegur viðburður í íslenskri samtímasögu heldur veitir 
hún jafnframt einstakt tækifæri til að leggja til þekkingu til rannsókna á sviði félags-
legra hreyfinga (social movements). Mótmæli, róstur og byltingar hafa lengi verið félags-
fræðingum hugleikin viðfangsefni, enda kristalla slíkir atburðir átakalínur meðal 
þegnanna um grundvallaratriði í þjóðfélagsgerðinni, auk þess sem þeir geta leitt til 
raunverulegra breytinga í þjóðfélaginu. Efnistökin hafa verið fjölbreytt (sjá Marx og 
Wood, 1975). Til dæmis hafa rannsakendur skoðað mótmæli og róstur í því skyni að 
læra um ferli sem breyta hegðun fólks þegar það kemur saman í stórum hópum 
(Blumer, 1978; Milgram og Toch, 1969) og hvernig leiðtogar verða til við slíkar að-
stæður (Toch, 1965). 

Miðlægt viðfangsefni á sviðinu hefur verið að draga fram þær þjóðfélagsaðstæður 
sem helst hrinda af stað róstrum og byltingum. Davies (1962) hefur sett fram þá 
kenningu að byltingar og fjöldamótmæli eigi sér oft rætur í efnahagslegum eða félags-
legum framförum sem kynda undir væntingar og markmið borgaranna. Byltingar og 
mótmæli eigi sér oft stað þegar bakslag hefur orðið eftir slíkt framfaraskeið, til dæmis 
þegar efnahagslegur uppgangur endar í djúpri kreppu eða þegar snörp afturför verður 
á lýðræðisþróun. Davies telur ástæðuna vera að þegar bakslagið kemur upplifi margir 
skerðingu á lífsgæðum sínum, með tilheyrandi upplifun á reiði og óréttlæti. Með 
öðrum orðum geta slíkar aðstæður framkallað afstæðan skort meðal borganna – þjóð-
félagið stendur ekki undir væntingunum sem orðið hafa til á framfaraskeiðinu. 

Aðstæður á Íslandi í janúar 2009 voru að mörgu leyti dæmigerðar fyrir þær 
kringumstæður sem Davies (1962) telur að leitt geti til fjöldamótmæla og byltinga. 
Fjármálahrunið olli miklu efnahagslegu bakslagi sem kom í kjölfar langvarandi 
efnahagslegs uppgangs sem kynt hafði undir væntingar almennings um árabil. Þótt 
brostnar væntingar og upplifun einstaklinga af efnahagslegum þrengingum, atvinnu-
missi eða öðrum persónulegum erfiðleikum kunni að hafa hvatt fólk til þess að mæta í 
mótmælin í janúar 2009 er þó ekki víst að svo sé. Aðrir þættir kunna að hafa vegið 
þyngra í að hvetja fólk til þess að mæta. Fræðimenn hafa bent á að óánægja fólks með 
lífskjörin leiði ekki til róstra og byltinga nema til staðar sé útbreidd gagnrýni á vald-
hafana sem dregur lögmæti þeirra í efa (Blumer, 1978). Orðræða um spillingu í 
íslensku samfélagi og vanhæfni stjórnmálanna var áberandi í opinberri umræðu á 
þessum tíma og einnig birtist slík orðræða í ræðuhöldum tengdum mótmælunum. Hið 
sama má segja um orðræðu frá vinstri væng stjórnmálanna um að stjórnvöld hefðu 
gengið of langt í átt til frjálshyggju á undanförnum árum. Forvitnilegt er að skoða hve 
mikinn þátt þess konar hugmyndir áttu í að hvetja fólk til að taka þátt í mótmælunum í 
janúar 2009. 

Ætlun okkar er að varpa ljósi á þessi álitaefni með því að bera saman einkenni og 
viðhorf þeirra einstaklinga sem tóku þátt í fjöldamótmælunum í janúar 2009 við þá 
einstaklinga sem ekki tóku þátt. Með hliðsjón af kenningu Davies mætti ætla að ein-
staklingar sem telja sig hafa orðið fyrir lífskjaraskerðingu vegna kreppunnar séu líklegri 
en aðrir til þess að hafa mætt í mótmælin. Við höfum komist að því áður að ein-
staklingar sem telja lífskjör sín hafa versnað eftir að kreppan skall á séu líklegri en aðrir 
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til þess að telja stöðu sína í samfélaginu vera óréttláta (Berglind Hólm Ragnarsdóttir, 
2010). Jafnframt skoðum við væntingar þátttakenda um stöðu þeirra og lífskjör í 
náinni framtíð. Áhrif kreppunnar á lífsgæði almennings, til að mynda á atvinnustöðu 
og tekjumissi, eru lengi að koma fram og margir hafa því haft áhyggjur eða jafnvel 
vissu um að kreppan muni bitna á stöðu þeirra og lífskjörum í náinni framtíð. Slíkar 
væntingar ættu samkvæmt kenningu Davies (1962) að auka líkur á þátttöku í mót-
mælunum. 

Jafnframt má ætla að hugmyndir um það hvort spilling ríki í íslensku þjóðfélagi hafi 
leikið veigamikið hlutverk í að hvetja fólk til þess að mæta í mótmælin. Sú orðræða var 
áberandi í opinberri umræðu og í tengslum við aðgerðir mótmælendanna, að fjár-
málahrunið hefði opinberað spillingu í íslensku samfélagi. Helst var um það rætt að 
tækifæri í íslensku þjóðfélagi séu oft háð „klíkuskap“ og tengslum inn í stjórnmálin. 
Enn fremur var sú umræða áberandi að kreppan hefði verið afleiðing vanhæfni stjórn-
málamanna sem væri af þessum sökum lítt treystandi. Við munum skoða hvort þeir 
einstaklingar sem virkan þátt tóku í mótmælunum séu líklegri en þeir sem ekki mættu 
til þess að telja að spilling af þessu tagi sé mikil og hvort þeir séu líklegri til að hafa 
lítið traust á stjórnmálunum. 

Loks hafa erlendar rannsóknir leitt í ljós ýmsa aðra þætti sem tengjast þátttöku í 
mótmælum (sjá yfirlit í Schussman og Soule, 2005). Rannsóknir sýna að þátttakendur í 
mótmælum hafa að jafnaði meiri stjórnmálaáhuga og eru enn fremur líklegri til þess að 
aðhyllast stjórnmálaviðhorf af vinstri væng stjórnmálanna. Þá er yngra fólk líklegra en 
eldra fólk til þess að taka virkan þátt í fjöldamótmælum, en sé miðað við fólk á sama 
aldri kemur í ljós að menntað fólk er líklegra en ómenntað til þess að mótmæla. 
Niðurstöður eru blendnar hvað varðar atvinnustöðu, tekjur og hlutfall kynja í mót-
mælum. 

Aðferðir og gögn 

Rannsóknin byggir á spurningakönnun sem lögð var fyrir líkindaúrtak fullorðinna 
Íslendinga (18 ára og eldri) á tímabilinu frá nóvember 2009 til maí 2010 (sjá Jón 
Gunnar Bernburg, Sigrún Ólafsdóttir og Berglind Hólm Ragnarsdóttir, handrit í 
vinnslu). Um er að ræða heimsóknarkönnun þar sem spyrlar heimsóttu þátttakendur 
og tóku við þá stöðluð viðtöl. Í þessari greiningu er einungis unnið með úrtak 
almennings af höfuðborgarsvæði (einstaklingar búsettir í Reykjavík og nágranna-
byggðum). Úrtakið á höfuðborgarsvæðinu var einfalt tilviljunarúrtak. Viðtöl voru tekin 
við 610 þátttakendur og var svarhlutfall um 63 prósent. 

Mælingar 
Þátttaka í mótmælunum 
Þátttakendur voru spurðir eftirfarandi spurningar: „Vinsamlegast hugsaðu aftur til 
janúarmánaðar þegar hörðustu mótmælin áttu sér stað á Austurvelli og í miðbæ 
Reykjavíkur“ . . . „Mættir þú sjálf/ur einhvern tímann í janúar til þess að taka þátt í 
mótmælum í Reykjavík eða annars staðar á landinu?“ Svarmöguleikar voru á bilinu 
einn („nei, aldrei“) til fjórir („já, fjórum sinnum eða oftar“). Þess má geta að hér er 
einungis unnið með svör íbúa höfuðborgarsvæðisins, þannig að gera má ráð fyrir að 
nær allir svarendur séu að hugsa um mótmælin sem áttu sér stað í miðbæ Reykjavíkur 
á þessum tíma. 
 
Félags- og efnahagsstaða 
Kyn er tvíkostabreyta þar sem konur fá gildið einn en karlar núll. Aldur er mældur í 
árum en jafnframt er aldur settur í annað veldi til þess að hægt sé að skoða hvort um 
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sveiglínusamband gæti verið að ræða. Hjúskaparstaða er tvíkostabreyta þar sem þeir 
sem eru giftir eða í sambúð fá gildið einn en aðrir fá gildið núll. Menntun er mæld með 
tveimur tvíkostabreytum, eina fyrir framhaldsskólapróf og aðra fyrir háskólapróf; þeir 
sem ekki hafa lokið framhaldsskóla eru samanburðarhópurinn. Atvinnustaða er mæld 
með sex tvíkostabreytum: í hlutastarfi, nemi, atvinnulaus, heimavinnandi, eftirlauna-
þegi og öryrki, og eru einstaklingar í fullu starfi samanburðarhópurinn. Heildartekjur 
heimilis fyrir skatt eru flokkaðar í tíundir. Loks voru svarendur spurðir um hvort 
heimilið ætti í greiðsluerfiðleikum vegna húsnæðisskulda eða annarra skulda, á kvarð-
anum 1 (engir erfiðleikar) til 4 (ekki hægt að standa skil á greiðslum). 
 
Huglæg lífskjaraskerðing 
Þátttakendur voru spurðir um hvort þeir teldu að lífskjör þeirra hefðu versnað eftir að 
kreppan skall á: „Í samanburði við lífskjör þín eins og þau voru áður en kreppan skall 
á haustið 2008, hvernig eru lífskjör þín í dag?“ Svarmöguleikar voru á bilinu einn 
(„miklu betri nú en þau voru fyrir kreppu“) til sjö („miklu verri nú en þau voru fyrir 
kreppu“). Einnig voru þátttakendur spurðir um væntingar þeirra um lífskjör í náinni 
framtíð: „Telur þú að lífskjör þín muni á næstu misserum . . .“ og „Telur þú að staða 
þín í þjóðfélaginu muni á næstu misserum . . . “ Svarmöguleikar voru á bilinu einn 
(„Batna nokkuð mikið“) til fimm („Versna nokkuð mikið“). Meðalgildi svaranda á 
spurningunum tveim (r = 0,55) var notað til þess að búa til vísi (index) sem mælir 
neikvæðar væntingar á bilinu einn til fimm. 
 
Viðhorf til þjóðfélagsmála 
Þrenns konar viðhorf voru könnuð. Í fyrsta lagi voru þátttakendur spurðir um sýn 
þeirra á spillingu í tækifærisformgerð þjóðfélagsins: „Hve mikilvæg telur þú eftirtalin 
atriði vera til þess að ná lengra en aðrir í þjóðfélaginu . . .“ 1) „að þekkja rétta fólkið?“, 
2) „að hafa pólitísk sambönd“ og 3) „að múta einhverjum.“ Svarmöguleikar við hverju 
atriði voru á bilinu einn („alls ekki mikilvægt“) til fimm („nauðsynlegt“). Meðalsvar 
þátttakanda við þessum þremur atriðum var notað til að búa til vísi sem nær frá einn 
(spilling í lágmarki) til fimm (spilling í hámarki). 

Traust á stjórnmálunum var mælt með tveimur 10 stiga kvörðum: „Hve mikið 
traust berð þú til eftirfarandi aðila eða stofnana?“ . . . „alþingis?“ og „stjórnmála-
manna?“ Meðalskor þátttakenda á þessum tveimur kvörðum var notað og nær 
mælingin frá einum (traust í lágmarki) til tíu (traust í hámarki). 

Loks voru þátttakendur beðnir um að staðsetja stjórnmálaviðhorf sín á kvarða á 
bilinu einn (lengst til vinstri) til tíu (lengst til hægri). 

Niðurstöður 

Mynd 1 sýnir hlutfallslega þátttöku svarenda í „hörðustu mótmælunum“ í janúar 2009. 
Um þrír fjórðu svarenda segjast ekki hafa mætt til að taka þátt í mótmælunum. Um 
tíundi hluti svarenda sagðist hafa mætt einu sinni, annar tíundi hluti tvisvar til þrisvar 
og um sex prósent svarenda sagðist hafa mætt fjórum sinnum eða oftar. Í greiningunni 
hér á eftir verða sett fram líkön sem spá fyrir um líkindin á að vera í þeim hópi sem 
mætti tvisvar sinnum eða oftar í mótmælin (16 prósent þátttakenda). 
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Mynd 1. Þátttaka í „hörðustu mótmælunum“ í janúar 2009 (N = 609) 
 
Í töflu 1 er „logistic“ aðhvarfsgreining notuð í því skyni að skoða einkenni þeirra 

sem mættu tvisvar sinnum eða oftar í mótmælin (samanborið við þá sem mættu aldrei 
eða aðeins einu sinni). Skoðum fyrst félags- og efnahagslega stöðu þátttakenda. Niður-
stöður sýna marktæk áhrif af aldri og menntun á þátttöku í mótmælunum. Athygli 
vekur að tengsl aldurs við mótmælaþátttöku eru ólínuleg. Þessi áhrif aldurs eru útlistuð 
á mynd 2 sem sýnir að fólk milli þrítugs og fertugs er líklegast til að hafa mótmælt 
tvisvar eða oftar. Þátttakan er ívið minni meðal þeirra sem yngri eru og mun minni 
meðal þeirra sem eldri eru.1

Menntun eykur marktækt líkur á þátttöku í mótmælunum. Fólk með framhalds- og 
háskólapróf er líklegra til þess að hafa mætt ítrekað til þess að mótmæla en fólk sem 
hefur minni menntun. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr fyrri rann-
sóknum (Schussman og Soule, 2005). „Odds ratio“ stuðlar sýna að fólk með fram-
halds- eða háskólamenntun hefur þrisvar til fjórum sinnum meiri líkindi (odds) á að 
hafa mætt í mótmælin í samanburði við þá sem minna eru menntaðir. Aðrar mælingar 
á félags- og efnahagsstöðu – kyn, hjúskaparstaða, atvinnu- og efnahagsstaða – hafa 
engin marktæk tengsl við þátttöku í mótmælunum. 

 Þessar niðurstöður eru í grófum dráttum í samræmi við 
niðurstöður erlendra rannsókna sem sýnt hafa að eldra fólk tekur minni þátt í 
mótmælum (Schussman og Soule, 2005). Þó ber að geta þess að ólínuleg tengsl aldurs 
við mótmælaþátttöku hafa sjaldan komið fram áður í rannsóknum. 

Athygli vekur að greiðsluerfiðleikar vegna skulda (húsnæðisskulda eða annarra 
skulda) hafa engin tengsl við þátttöku í mótmælunum, jafnvel þótt fjármálahrunið hafi 
komið einkar illa við skuldara. Einnig vekur athygli að aðrar lykilmælingar á efnahags-
legri stöðu – einkum tekjur og atvinnustaða – hafa engin marktæk tengsl við þátttöku í 
mótmælunum. 

                                                           

1  Mynd 2 sýnir forspálíkindi á þátttöku í mótmælunum (tvisvar eða oftar) fyrir einstakling sem hefur 
tiltekin gildi á hinum óháðu breytunum. Líkindin eru reiknuð fyrir karlmann í fullu starfi sem ekki er í 
hjónabandi/sambúð, á ekki börn, hefur grunnskólapróf (þegar það á við), er í fimmtu tekjutíund og á 
ekki í neinum greiðsluerfiðleikum. 
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Tafla 1. „Logistic“ aðhvarfsgreining fyrir endurtekna þátttöku í mótmælunum 

 
 Aðhvarfsstuðlar „Odds ratio“ 
Félags- og efnahagsstaða   

Kyn (1 = konur) -0,287 0,75 
Tekjutíund -0,109 0,90 
Hjónaband / Sambúð -0,407 0,67 
Hlutastarf 0,060 0,94 
Nemi -0,230 1,26 
Heimavinnandi -0,071 1,07 
Atvinnulaus 0,600 1,82 
Lífeyrisþegi -0,013 1,01 
Öryrki -1,249 0,29 
Aldur 0,203* 1,23 
Aldur í öðru veldi -,002* 1,0 
Framhaldsskólamenntun 1,136* 3,11 
Háskólamenntun 1,409* 4,09 
Fjöldi barna -0,197 0,82 
Greiðsluerfiðleikar vegna skulda -0,122 0,88 

   
Huglæg lífskjaraskerðing   

Efnahagur versnað eftir kreppu -0,033 0,97 
Neikvæðar væntingar 0,543* 1,72 

   
Viðhorf til þjóðfélagsmála   

Tækifærin spillt 1,005* 0,37 
Traust á stjórnmálunum -0,177* 0,84 
Vinstri-hægri viðhorf -0,395* 0,67 

Fasti jöfnu -0,818 
Kí-kvaðrat gildi 89,9 (p < 0,001) 
 
Skýring: „Odds ratio“ stuðlar sýna hlutfallslega breytingu í líkindahlutfalli (odds) á að hafa tekið þátt í 
mótmælunum tvisvar sinnum eða oftar þegar óháð breyta eykst um eina mælieiningu. 
 
* p < 0,05 (tvíhliðapróf) 
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Mynd 2. Tengsl aldurs við líkindi á endurtekinni þátttöku í mótmælunum 
 

Niðurstöður sýna enn fremur tölfræðilega marktæk áhrif af huglægri lífskjara-
skerðingu. Fram kemur að einstaklingar sem hafa neikvæðar væntingar um stöðu sína 
og lífskjör á næstu misserum eru marktækt líklegri til þess að hafa mætt í mótmælin 
ítrekað. Þessi niðurstaða er einkar athyglisverð vegna þess að hún styður kenningu 
Davies um að brostnar væntingar vegna bakslags í kjölfar langvarandi framfara ýti 
undir fjöldamótmæli. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að þessi áhrif koma fram 
þótt búið sé að stjórna fyrir félags- og efnahagslegri stöðu þátttakenda svo sem tekjum, 
menntun og greiðsluerfiðleikum. Útreikningar (ekki birtir í töflu) sýna að einstaklingar 
sem fá hámarksgildi á mælingunni fyrir neikvæðar væntingar hafa um 15 sinnum meiri 
líkindi (odds) á að hafa mætt ítrekað í mótmælin í samanburði við þá sem hafa lág-
marksgildi á mælingunni. Væntingar um lífskjaraskerðingu virðast hvetja fólk til að 
mæta í fjöldamótmælin burtséð frá því hver hlutlæg lífskjör þeirra eru, sem undirstrikar 
hugmynd Davies (1962) um afstæðan skort. Í einföldu máli eru niðurstöður í samræmi 
við þá túlkun að einstaklingar hafi mætt í mótmælin vegna þess að þeir töldu að 
núverandi staða og lífskjör kæmu til með að versna, burtséð frá því hvort núverandi 
lífskjör þeirra séu góð eða slæm. 

Sú upplifun að búa við verri lífskjör eftir að kreppan skall á hefur þó engin 
marktæk tengsl við þátttöku í mótmælunum. Þessi niðurstaða kemur nokkuð á óvart í 
ljósi þess að við höfum áður sýnt fram á að einstaklingar sem telja lífskjör sín hafa 
versnað eftir kreppu eru líklegri til þess að upplifa stöðu sína í samfélaginu sem órétt-
láta (Berglind Hólm Ragnarsdóttir, 2010). Reyndar kemur í ljós við nánari athugun að 
einstaklingar sem svara því til í könnuninni að þeir telji stöðu sína í samfélaginu vera 
óréttláta eru hvorki líklegri né ólíklegri til þess að hafa mætt í mótmælin (ekki sýnt í 
töflu). 

Þá kemur fram að einstaklingar sem skilgreina stjórnmálaviðhorf sín til vinstri eru 
markækt líklegri til þess að hafa mætt í mótmælin. Þessi niðurstaða er í samræmi við 
fyrri rannsóknir sem sýnt hafa að fólk sem aðhyllist stjórnmálastefnu af vinstri 
vængnum er líklegra til þess að taka þátt í fjöldamótmælum (sjá í Schussman og Soule, 
2005). Útreikningar (ekki birt í töflu) sýna að fólk sem skilgreinir sig lengst til vinstri á 
10 stiga kvarða hefur meira en 50 sinnum meiri líkindi (odds) á að hafa mætt í 
mótmælin ítrekað í samanburði við þá sem skilgreina sig lengst til hægri á sama kvarða. 

Traust á stjórnmálakerfinu hefur marktæk tengsl við þátttöku í mótmælunum; þeir 
sem segjast hafa mikið traust á stjórnmálunum eru síður líklegir til þess að hafa mætt í 
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mótmælin. Sambandið er á þann veg að þeir sem hafa lágmarkstraust á stjórnmálum 
hafa um sex sinnum meiri líkindi á að hafa mætt í mótmælin ítrekað í samanburði við 
þá sem hafa hámarkstraust (útreikningar ekki birtir). 

Loks sýna niðurstöður marktæk tengsl milli viðhorfa um spillingu og þátttöku í 
mótmælunum. Einstaklingar sem telja að tækifærin í íslensku þjóðfélagi séu ójöfn 
vegna spillingar eru langtum líklegri en aðrir til þess að hafa mætt í mótmælin ítrekað. 
Þetta samband er verulega sterkt, en útreikningar (ekki birtir í töflu) sýna að ein-
staklingar sem fá hámarsgildi á mælingunni fyrir spillingu hafa nærri því 150 sinnum 
meiri líkindi (odds) á að hafa mætt í mótmælin ítrekað í samanburði við þá sem fá lág-
marksgildi á þessari mælingu. Sú umræða sem fram fór í þjóðfélaginu á þessum tíma 
um spillingu í íslensku samfélagi virðist hafa hvatt marga til þess að taka þátt í 
fjöldamótmælunum. 

Umræða 

Ein leið til þess að varpa ljósi á þau ferli sem hrinda af stað fjöldamótmælum er að 
draga fram einkenni og viðhorf þeirra einstaklinga sem taka virkan þátt í þeim (Opp 
og Kittel, 2010; Schussman og Soule, 2005). Sú nálgun gerir okkur kleift að skoða þá 
þætti sem hvetja fólk til þess að taka þátt. Niðurstöður okkar benda til þess að nokkrir 
þættir hafi leikið veigamikið hlutverk í að hvetja fólk til þess að mæta í fjöldamótmælin 
í miðbæ Reykjavíkur í janúar 2009. Fyrst má nefna að niðurstöður okkar styðja við 
kenningu Davies um að brostnar væntingar vegna bakslags í kjölfar langvarandi 
framfara ýti undir þátttöku einstaklinga í fjöldamótmælum. Væntingar um yfirvofandi 
lífskjaraskerðingu virðast hafa hvatt marga til að taka þátt í fjöldamótmælunum, 
burtséð frá hlutlægri efnahagsstöðu þeirra (þ.á.m. burtséð frá núverandi tekjum þeirra 
og greiðsluerfiðleikum). Á hinn bóginn vekur athygli að hlutlæg efnahagsstaða einstak-
linga, svo sem tekjur og greiðsluerfiðleikar vegna skulda, hefur engin marktækt tengsl 
við þátttöku í mótmælunum. 

En þátttakendur í fjöldamótmælunum í janúar 2009 virðast ekki hafa verið hvattir á 
staðinn af réttlátri reiði vegna brostinna væntinga og yfirvofandi lífskjararýrnunar 
einvörðungu. Hugmyndafræði og einkum hugmyndafræðileg gagnrýni á ríkjandi vald-
hafa og þjóðfélagsskipan virðist hafa gegnt veigamiklu hlutverki í að hvetja ein-
staklinga til þess að mæta í mótmælin, óháð persónulegum efnahagshagsmunum þeirra. 
Niðurstöður okkar benda til þess að þeir einstaklingar sem mættu ítrekað í mótmælin 
hafi verið mun líklegri en aðrir til að líta svo á að tækifærin í íslensku þjóðfélagi séu 
ójöfn vegna spillingar, það er að ekki sé hægt að komast upp þjóðfélagsstigann nema 
með „klíkuskap“ og afskiptum stjórnmálamanna. Enn fremur eru þeir sem þátt tóku í 
mótmælunum líklegri en aðrir til þess að treysta ekki alþingi og stjórnmálamönnum. 
Hugmyndafræðileg gagnrýni af þessu tagi var áberandi í opinberri umræðu á þessum 
tíma, ekki síst í ræðu og riti þeirra sem hvöttu til mótmælanna. Niðurstöður okkar 
benda til þess að sú gagnrýni hafi hvatt marga til þess að taka virkan þátt í 
mótmælunum. 

Orðræða frá vinstri væng stjórnmálanna um að kreppan hafi verið afleiðing þess að 
stjórnvöld hafi gengið of langt í átt til frjálshyggju á undanförnum árum virðist enn 
fremur hafa hvatt marga til þess að mæta í mótmælin. Virkir þátttakendur í mótmæl-
unum voru mun líklegri en þeir sem ekki voru virkir til þess að kenna sig við vinstri 
væng stjórnmálanna. Þessar niðurstöður styðja þá hugmynd að fólk sem aðhyllist 
stjórnmálastefnu af vinstri vængnum sjái fjöldamótmæli oft sem leið til þess að hafa 
áhrif á þjóðfélagsskipanina með öðrum en formlegum leiðum (sjá í Schussman og 
Soule, 2005). 
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Þjónusta og þarfir 

Hvernig mætir velferðarkerfið þörfum ungra fatlaðra 
barna og fjölskyldna þeirra? 

Jóna G. Ingólfsdóttir 
Rannveig Traustadóttir 

Algengt er að foreldrar fatlaðra barna gagnrýni það þjónustukerfi sem þeir búa við. 
Margir segja þetta kerfi þungt í vöfum og margir foreldrar lýsa því að þurfa sífellt að 
standa í stappi við kerfið til þess að ná fram lögboðnum réttindum sínum (Dóra S. 
Bjarnason, 2009; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). Þá er algengt að lýst sé skorti á 
viðeigandi úrræðum og að skýra þurfi boðleiðir milli þjónustuaðila og samræma 
vinnubrögð (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Foreldrar nefna einnig oft að þörf sé á 
sérstökum talsmanni eða tengli til þess að halda utan um málefni barnsins og 
fjölskyldunnar og fylgja þeim eftir, þar sem þeir vilja ekki þurfa að taka það á sínar 
herðar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Niðurstöður 
þessara íslensku rannsókna eru samhljóma fjölmörgum erlendum rannsóknum um 
sama efni, meðal annars norskri rannsókn Tøssebro og Lundeby (2002) um uppvöxt 
barna með þroskahömlun. Þar kemur meðal annars fram að foreldrarnir telji mestu 
erfiðleikana felast í því að þurfa sjálfir að finna út úr hvaða leiðir eigi að fara í kerfinu 
og hverju þeir eiga rétt á.  

Minna er vitað um hvaða augum foreldrar fatlaðra barna líta innihald þeirrar 
þjónustu sem þeir og börn þeirra fá enda er um margt óljóst hvers foreldrar geta vænst 
þar sem grundvallarhugmyndir eru oft óljósar og misvísandi svo sem um hvaða sýn á 
fötlun er höfð að leiðarljósi innan þjónustukerfisins. 

Grein þessi byggir á nýhafinni doktorsrannsókn sem beinist að ungum fötluðum 
börnum og fjölskyldum þeirra. Markmið hennar er að greina það samræmi eða 
misræmi sem er á milli yfirlýstra markmiða þjónustukerfisins, þjónustunnar sem veitt 
er á grundvelli þess og þarfa notendanna. Meðal annars er skoðað hvaða áhrif 
mismunandi sýn á fötlun hefur á hvern þessara þátta. Í greininni er sjónum sérstaklega 
beint að hvernig mismunandi skilningur á fötlun birtist í þjónustu við fötluð börn og 
fjölskyldur þeirra. Einnig er fjallað um samstarf foreldra og fagfólks og dregið fram 
hvaða áhrif ólík sýn þessara aðila hefur á samstarfið. 

Kynning á rannsókn 

Rannsóknin er unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð og er viðfangsefnið 
skoðað frá þremur sjónarhornum. Í fyrsta lagi er rýnt í opinbera stefnumótun og 
lagasetningar, einkum á sviði félags- og menntamála og þá sýn á fötlun sem þar birtist. 
Í öðru lagi er framkvæmd þjónustunnar skoðuð með hliðsjón af opinberum 
markmiðum og hvaða augum fötlun er skilgreind þar. Síðast en ekki síst er kannað 
hver upplifun og reynsla foreldra er af þjónustunni og hvernig hún mætir þörfum 
þeirra og barnanna. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á þessu sviði og er vonast til að hægt 
verði að nýta þá þekkingu sem skapast til að aðlaga þjónustu velferðarkerfisins betur 
að þörfum umrædds notendahóps. Þetta er ekki hvað síst áhugavert nú þegar 
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innleiðing Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks stendur fyrir 
dyrum og yfirfærsla á þjónustu ríkisins við fatlað fólk til sveitarfélaganna er í sjónmáli. 
Þjónustan við þennan hóp verður þá að mestu á einni hendi sem ætti að fela í sér 
sóknarfæri.  

Mismunandi sýn á fötlun 

Ef byrjað er á að fletta upp orðinu fötlun í íslenskri orðabók er gefin sú skýring á 
orðinu að það þýði einfaldlega að vera fatlaður (Íslensk orðabók, 1993). Ekki er 
útskýrt nánar hvað við er átt og greinilegt að gengið er út frá því að öllum sé það ljóst. 
Í skýringu sömu bókar á orðinu fatlaður segir að það þýði sem ber sýnileg merki sjúkdóms 
eða meiðsla. Þessar orðabókarskýringar á orðunum fötlun og fatlaður, sem eru ætlaðar 
almennum íslenskum málnotendum, eru mjög takmarkaðar og ganga út frá einfaldri 
sýn á hvað orðin þýða. Þessi orð eru svo algeng í íslenskri tungu og almenningur telur 
sig vita hvað við er átt þegar þau eru notuð. Fólk talar um að þessi eða hinn sé fatlaður 
eða að fötlun einhvers sé mikil eða lítil svo dæmi séu tekin. 

Þrátt fyrir þessa einföldu sýn á hugtakið fötlun sem að ofan greinir og hve algengt 
það er í tungumálinu birtist það í mismunandi og oft ólíkri merkingu í almennri 
umræðu sem og í opinberum gögnum. Með tilkomu fötlunarfræðinnar hefur 
merkingin á inntaki hugtaksins fötlun verið skilgreind fræðilega og sýnt fram á hvernig 
skilningurinn breytist eftir því frá hvaða sjónarhorni er horft. Fötlunarfræðingar líta 
svo á að greina megi tvö meginsjónarhorn á fötlun: Læknisfræðileg sjónarhorn og 
félagsleg sjónarhorn. Samkvæmt hinu læknisfræðilega sjónarhorni er áherslan á galla 
eða skerðingu einstaklingsins og samansemmerki sett á milli fötlunar annars vegar og 
andlegrar eða líkamlegrar skerðingar hins vegar eins og birtist í fyrrgreindri 
orðabókarskýringu. Samkvæmt félagslegum sjónarhornum er hins vegar litið þannig á 
að ýmsar félagslegar hindranir, fordómar, erfitt aðgengi og skortur á hjálparbúnaði 
takmarki athafnir og líf fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar og eigi þannig 
stóran þátt í að skapa fötlun þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2003). Samkvæmt þessari 
sýn er greint á milli skerðingar einstaklingsins og fötlunarinnar, þar sem fötlun fólks 
með sömu skerðingu getur verið mismikil af ýmsum ástæðum svo sem vegna þess 
umhverfis sem það lifir í.  

Þessi ólíku sjónarhorn leiða hugann að því hvernig litið er á fötlun innan velferðar-
kerfisins og jafnframt hvaða augum fatlað fólk eða foreldrar fatlaðra barna líta 
fötlunina. Engin ein skilgreining á orðinu fötlun er til í lögum hér á landi heldur er 
hugtakið skilgreint á mismunandi hátt. Eftirfarandi skilgreiningu er að finna í gildandi 
lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 

 
Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða líkamlega 
fatlaður og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt 
við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn 
fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo og slysum. 

 
Hér er áherslan á einstaklinginn án þess að litið sé á hann í félagslegu samhengi og 

talað um fötlun eins og hún sé föst stærð. Þessi skilningur á fötlun hefur verið ríkjandi 
bæði meðal almennings og stjórnvalda en hinn félagslegi skilningur er að ryðja sér til 
rúms eins og sjá má í orðalagi Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk 
(2007). Í Samningnum er viðurkennt að fötlun sé hugtak sem þróast og breytist og að 
fötlun verði til í samspili einstaklinga sem eru með skerðingar og umhverfis og 
viðhorfa sem hindra fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Í 
Samningunum er þannig greint á milli skerðingarinnar annars vegar og fötlunarinnar 
hins vegar.  
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Þessi sýn á fötlun hefur verið í þróun lengi og má finna ákveðinn samhljóm við þá 
sýn sem norræna velferðarkerfið byggist á. Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) 
færir fyrir því rök að innan Norðurlandanna megi greina ákveðinn samhljóm sem geri 
það að verkum að unnt sé að tala um sérstakt sjónarhorn sem hann nefnir norræna 
tengslasjónarhornið á fötlun (Nordic relation approach to disability). Tøssebro færir þrenns 
konar rök fyrir þessari norrænu sýn á fötlun. Í fyrsta lagi segir hann að svo geti verið 
að misræmi eða gap myndist á milli færni eða getu einstaklings annars vegar og þeirra 
krafna sem samfélagið gerir til þegna sinna hins vegar. Þannig verði einstaklingur 
fatlaður ef takmörkuð færni, veikindi eða skerðing leiða til þess að hann eða hún verði 
fyrir verulegum hindrunum í daglegu lífi. Fötlun sé því afstæð og háð samspili 
einstaklings og umhverfis. Í öðru lagi talar hann um að fötlun geti verið 
aðstæðubundin og að sami einstaklingurinn geti verið mis mikið fatlaður eftir 
aðstæðum. Til dæmis má oft vega skerðinguna upp með hjálpartækjum svo sem 
gleraugum, heyrnartækjum, eða góðum ferlibúnaði þannig að viðkomandi hafi færni 
og geti tekið þátt í almennum athöfnum á við aðra. Í þriðja lagi talar hann um að 
fötlun geti verið afstæð. Þá á hann ekki við að hún sé eingöngu háð umhverfinu 
heldur hve hún er líka háð þeim skilgreiningum sem notaðar eru um hverjir teljist til 
hóps fatlaðra og hverjir ekki samkvæmt þeim læknisfræðilega skilningi sem áður var 
nefndur. Slíkar skilgreiningar eru samkomulagsatriði og þannig mannanna verk sem 
hægt er að breyta að vild. Sá sem telst fatlaður í dag þarf ekki endilega að vera það á 
morgun ef skilgreiningunni er breytt.  

Á síðustu árum hefur hin vistfræðilega sýn Bronfenbrenners (1979) á manneskjuna 
rutt sér til rúms í þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra ásamt hinu félagslega 
sjónarhorni á fötlun sem áður er getið. Vistfræðilíkan hans skoðar og sýnir tengsl 
einstaklings við umhverfi sitt. Þessi tengslasýn er studd vaxandi fjölda rannsókna sem 
sýna gildi þess að velferðarkefið beini sjónum ekki eingöngu að einstaklingnum sem í 
hlut á heldur líti á hann sem hluta af stærra samhengi og taki þess vegna mið af 
þörfum fjölskyldunnar í heild (Lundeby og Tøssebro, 2008). 

Þær hugmyndir sem hér er lýst leiða hugann að áhrifum mismunandi sýnar á fötlun 
þegar börn eiga í hlut. Miklu skiptir hvort eingöngu er horft til skerðingar eða vangetu 
barnsins þegar þjónusta er ákvörðuð eða hvort horft á barnið á heildrænni hátt og 
einnig leitast við að greina hvað það er í umhverfinu sem bæta má og vegið getur upp 
á móti skerðingunni. Til að geta séð barnið í því ljósi er náið samstarf við foreldrana 
lykilatriði þar sem þeir þekkja barnið sitt best og þarfirnar þar með. 

Fötluð börn, foreldrar og sýn á fötlun 

Í viðtölum við foreldra fatlaðra barna kom í ljós að þegar kemur að réttindum, 
þjónustu og sýn á fötlun telja þeir það skipta höfuðmáli hvers eðlis skerðing barnsins 
er þegar réttindi eru metin og aðgengi að þeim. Þetta er í samræmi við þá áherslu sem 
lögð er á greiningarniðurstöður við mat á þjónustuþörf þar sem takmarkað tillit er 
tekið til heildarmyndarinnar; þ. e. samspils barns og umhverfis. Sem dæmi um þetta 
hafa víða í kerfinu verið búnir til verkferlar varðandi börn með ákveðnar skerðingar 
þar sem réttindi þeirra eru skilgreind og útfærð. Móðir barns með Downs heilkenni 
lýsir því þannig:  

 
Þetta er nú kannski þannig... veit ekki hvernig ég á að orða það... fötlun eða 
hvað á að kalla það, sem er náttúrulega vitað það mikið um, þannig að maður 
fellur inn í einhvern ákveðinn feril hjá Greiningarstöðinni bara strax við 
fæðingu. Þannig að við vorum kannski heppin að því leyti að við vorum ekki að 
ryðja neina braut. 
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Það að „falla inn í einhvern ákveðinn feril“ veitir öryggiskennd og er það léttir að 
þurfa ekki að berjast fyrir rétti sínum eins og svo margir foreldrar tala um að þeir þurfi 
að gera. Þannig er hægt að taka undir með móðurinni þegar hún segir að um heppni sé 
að ræða þegar barnið er með vel þekkta skerðingu þegar þjónustan sem veitt er miðast 
við greininguna. Þetta er mun erfiðara þegar „fötlunargreining“ liggur ekki fyrir eða 
greiningin veitir ekki lagalegan aðgang að þeirri þjónustu sem þörf er á. Þá reynir á 
foreldrana að leita réttar síns og barna sinna. Ráðgjafi sem vinnur í nánum tengslum 
við foreldra kemst svo að orði: 

 
Nú varðandi til dæmis... ef við tökum sem dæmi varðandi ADHD krakkana og 
með svona skyldar raskanir og geðraskanir, þá er náttúrulega eingin skilgreining í 
lögum hvaða rétt þessi börn eiga. Og þá er þetta bara svona í rauninni undir 
hverjum ráðgjafa eða skóla [komið] hvernig þau sinna þessum börnum og það 
kostar oft mikla baráttu hjá foreldrum og það standa ekki nema hörðustu 
foreldrar ein í... það er staðreynd.  

 
Þessi ummæli sýna að ekki er tekið tillit til heildrænna þarfa barnanna og 

fjölskyldna þeirra þegar þjónustuþörf er metin eins og málum er nú háttað, heldur 
horft til greiningarinnar sem viðmiðs um þjónustu. Á meðan það er á reiki hver hin 
raunverulega sýn á fötlun er innan þjónustukerfisins verður misræmi á milli 
markmiðanna sem segja að veita eigi þjónustu eftir þörfum og þeirra reglna sem gilda 
um veitingu þjónustunnar. Þessi misvísandi sýn á fötlun gerir það að verkum að ekki 
sitja allir við sama borð og því er með öllu óvíst að þjónustan sé veitt í réttu samhengi 
við þarfirnar. 

Sem dæmi um mikilvægi greiningarniðurstaðna sem grundvallar ákvörðunartöku 
um réttindi og þjónustu hefur verið talað um greiningaráráttu af sérfræðingi innan 
skólakerfisins (Þorgeir Magnússon munnleg heimild, 19. nóvember 2009) enda eru 
foreldrar meðvitaðir um gildi þess að barnið fái greiningu til að þjónusta fáist innan 
skólans. Faðir orðar þetta svo þegar hann lýsir baráttu sinni við að fá greiningu á 
skerðingum sona sinna: 

 
Við erum að reyna að komast inn á Greiningarstöðina af því að hann flokkaðist 
þarna undir 70 og... en svo með hinn strákinn, þá erum við að fara inn á 
Miðstöð heilsuverndar barna... reyna að fá þar inni í þessa greiningu... ég er 
búinn að standa í þessu í rúmlega tvö ár... alls konar svona... þetta er rosalega 
erfitt allt, erfitt að koma þessu í gegn. 
 

Eins og að framan segir lýsa foreldrar fatlaðra barna oft óánægju með kerfið og það 
þjónustuleysi sem þeir upplifa en þetta á ekki við um þá þjónustu sem veitt er innan 
leikskólans. Þjónustukannanir sem leikskólarnir gera reglulega sýna að flestir foreldrar 
eru ánægðir með leikskóla barna sinna. Leikskólinn hefur jafnframt almennt verið 
álitinn standa sig vel við útfærslu hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar og 
leikskólinn gerir almennt ráð fyrir að fötluð börn séu í barnahópnum sem meðal 
annars sést af því sem fram kemur í Sérkennslustefnu Leikskólasviðs 
Reykjavíkurborgar (2009) að börn í Reykjavík „með skilgreindar fatlanir“ eigi forgang 
að leikskólum borgarinnar.  

Þrátt fyrir þessa jákvæðu afstöðu leikskólayfirvalda og almennu ánægju með leik-
skólann er margt óljóst um hvaða sýn á fötlun er lögð til grundvallar leikskólastarfinu. 
Þetta veldur erfiðleikum þegar ræða á við foreldra og starfsfólk um innra starf 
leikskólans þar sem þetta grundvallaratriði er hvorki starfsfólki né foreldrum ljóst. Því 
er til dæmis hvergi lýst beinum orðum í lögum eða reglugerðum sem um leikskólastarf 
gilda hvaða sýn á fötlun er höfð á leiðarljósi, en talað um að „börn sem þurfa sérstaka 
aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu 
innan leikskólans“ (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Viðurkenndir greiningaraðilar eru 
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ýmsar opinberar stofnanir s.s. Barna‐ og unglingageðdeild Landspítala (BUGL), 
Greiningar‐ og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR), Miðstöð heilsuverndar barna (MHB) og 
ýmsir sjálfstætt starfandi sérfræðingar svo sem barnalæknar, sálfræðingar og 
talmeinafræðingar (Sérkennslustefna Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2009). 
Fjármagni er úthlutað vegna 3ja flokka sem skilgreindir eru út frá andlegum og 
líkamlegum skerðingum og er mismunandi tímafjöldi áætlaður til sérkennslu eftir 
alvarleika fötlunarinnar samkvæmt þessum skilgreiningum. Þarna er greining út frá 
læknis- og sálfræðilegum viðmiðum lögð til grundvallar.  

Greining hinna viðurkenndu greiningaraðila er þannig lykillinn að þjónustu eins og 
málum er nú háttað. Þetta er þó ekki allskostar í samræmi við sýn þessara aðila sjálfra 
sem álíta umhverfið hafa mikil áhrif á fötlun einstaklings eins og Tryggvi Sigurðsson 
(2008) bendir á þegar hann segir að við greiningu fötlunar þurfi að horfa jafnt til 
ástands einstaklingsins sjálfs og þess umhverfis sem hann lifir og hrærist í.  

Samstarf við foreldra 

Mikilvægi góðra tengsla við foreldra leikskólabarna og innihaldsríkt samstarf við þá er 
óumdeilt og er það beinlínis skylda leikskólastjóra að stuðla að samstarfi heimila og 
leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Þetta á ef til vill enn fremur við ef fötluð 
börn eiga í hlut. Í stefnumótandi gögnum er víða kveðið á um að samstarf sé haft við 
foreldra um námsmarkmið og leiðir. Þetta er mikilvægur liður í því að sjá barnið í 
víðara samhengi og líta á foreldrana sem raunverulega samstarfsaðila.  

Margar rannsóknir benda til þess að nákvæmari skilgreiningar vanti þó á hvað átt sé 
við með hugtakinu samstarf og í nýrri íslenskri rannsókn kemur fram að foreldrar og 
starfsfólk skóla leggi ekki alltaf sömu merkingu í hvað felist í samstarfinu (Nanna 
Kristín Christiansen, 2010). Samkvæmt rannsókn Reifel, Dunst og Wolrey (1997) snýst 
samvinna við foreldrana um uppeldi og nám barnanna og byggir á jafnræði sem eflir 
foreldrana í uppeldishlutverkinu og hefur þannig jákvæð áhrif á þroska þeirra og nám. 
Bailey og Powell (2005) leggja einnig áherslu á gildi samvinnu við foreldrana vegna 
þeirrar staðreyndar að hver fjölskylda er einstök og þarf þjónustu við sitt hæfi. Þá er 
lögð á það áhersla að þegar kemur að samskiptum fagfólks og foreldra fatlaðra barna 
sé mikilvægt að huga að því innbyggða valdamisvægi sem ríkir í samskiptunum og að 
fagfólk leggi sig fram um að vinna á uppbyggilegan hátt með foreldrum en ekki fyrir þá. 
Þetta birtist í fjölda rannsókna og þar á meðal í rannsókn Turnbull, Turbiville og 
Turnbull frá árinu 2000. Hliðstæðar niðurstöður fengust hjá Wang, Mannan, Poston, 
Turnbull og Summers (2004), sem benda á að foreldrar meti það svo að góð kennsla 
barnanna og valdeflandi samvinna við fagfólk séu mikilvægustu þættirnir í lífsgæðum 
þeirra og barnanna. 

Samstarf leikskólastarfsfólks og foreldra fatlaðra barna má ekki einungis byggjast á 
gagnkvæmri upplýsingagjöf eins og einn viðmælandi í rannsókninni lýsti þegar hann 
sagði: „Það voru mjög góð samskipti [í leikskólanum], mjög góðar konur, en það var 
kannski engin rosaleg samvinna...það var bara kannski meiri...meira svona 
upplýsingaflæði“, né heldur má „samstarfið“ einkennast af því að fagmaðurinn hlusti 
ekki á foreldrana eins og kom fram hjá móður þegar hún sagði: „Deildarstjórinn þar, 
hún er ágæt en soldið svona besserwisser. Hún vissi alltaf betur en við“. 

Svo virðist sem vilji til samstarfs sé fyrir hendi bæði hjá leikskólastarfsfólki og 
foreldrum en skilgreiningar vanti um hlutverk og ábyrgð beggja aðila í þessu samstarfi. 
Færa þarf hugmyndina um samstarf frá því að vera gagnkvæm upplýsingamiðlun til 
sameiginlegrar ákvarðanatöku um málefni barnsins sem byggist á hlutdeild beggja 
aðila. 
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Þá var það reynsla foreldranna í minni í rannsókn að ekki væri nægilegt tillit tekið 
til sjónarmiða foreldra og þeim vantreyst þegar kom að ákvarðanatöku um mikilvæga 
þætti er vörðuðu líf þeirra og barnanna. Faðir lýsti þessu svo: 

 
Sko...foreldrunum er ekki treyst fyrir því að sækja þá hjálp sem þeir telja sig 
þurfa. Þeir þurfa að sækja greiningu, koma börnunum í greiningu. Þar eru 
nokkrir sérfræðingar sem vita þetta. Og foreldrarnir þurfa að fylla út einhverja 
lista og þeir eru hafðir svona til hliðsjónar. 
 

Þetta er upplifun margra foreldra sem sýnir að enn er verk að vinna innan 
þjónustukerfisins svo foreldrar fatlaðra barna upplifi að vera hafðir með í ráðum og að 
þjónustan sé sniðin að þörfum þeirra og barnanna.  

Niðurlag 

Með því að viðurkenna að fötlun sé hugtak sem sætir sífelldri þróun og endurmati eins 
og gert er í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er verið að 
draga fram þá staðreynd að samfélagsleg viðhorf hafi áhrif á hvernig litið er á fötlun 
og fatlað fólk og sjónum beint frá skerðingu eða galla einstaklingsins að þeim 
samfélagslegu hindrunum sem auka á fötlunina. Þetta leiðir hugann óneitanlega að því 
hversu mikilvægt er að huga að góðu aðgengi í víðum skilningi þess orðs, fordómaleysi 
og síðast en ekki síst góðum hjálparbúnaði þannig að allir fái notið sín sem best. 

Hér er gengið út frá þeirri staðreynd að hver manneskja sé sérstök og sama eigi við 
um börn og fjölskyldur þeirra sem eru einstakar hvað varðar lífsvenjur, upplifun og 
menningu. Því er mikilvægt að horft sé til einstaklingsmunar þegar þjónusta er 
ákvörðuð og samstarf haft við þjónustunotendur um innihald hennar.  

Vonir eru bundnar við að með innleiðingu Samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks verði breytingar í þá átt að meira samræmis gæti framvegis í 
stefnu og framkvæmd í þjónustu við fötluð börn hér á landi. Þær væntingar skapast 
meðal annars vegna þeirrar félagslegu sýnar á fötlun sem gengið er út frá í 
samningnum. 
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„...fyrst og fremst venjuleg börn með 
óvenjulegan bakgrunn...“ 

Börn ættleidd frá Kína; tengsl við upprunalandið og 
þekking foreldra á uppruna barnanna 

Jórunn Elídóttir 

Þegar barn er ættleitt breytist veröldin á margvíslegan hátt. Kjörforeldrar kynnast nýju 
landi og menningu og eftir því sem tíminn líður verður það hluti af tilverunni þó 
misjafnt sé hversu mikið hver og einn tengist upprunalandinu. Með ættleiðingunni 
opnast foreldrum líka nýr heimur af fróðleik og upplýsingum um landið sem barnið 
kemur frá, fólkið þar, ástæður þess að börn eru ættleidd og fleira. Segja má að ákveðin 
smáveröld skapist í kringum ættleiðinguna þar sem margt er sagt, ýmislegt lesið, annað 
fréttist en oft virðist vera um að ræða umræður, fullyrðingar og jafnvel órökstuddan 
fróðleik. Á veraldarvefnum er að finna mjög margt er varðar áhrif ættleiðingar á börn 
og hvað leiðir séu bestar að fara þegar barn er ættleitt og heim er komið. Þetta eitt og 
sér er eins og frumskógur að feta sig í gegnum fyrir fólk sem oft er leitandi að leiðum 
og áherslum í umönnun og uppeldi barna sinna. Oft eru þetta misvísandi ráðleggingar, 
jafnvel mýtur, sögur í bland við ágætis hugmyndir, en fyrir margan má ætla að erfitt sé 
að meta hvað er rétt t.d. hvers má vænta er varðar áhrifa ættleiðingarinnar á barnið 
(Narad og Mason, 2004). Fyrstu börnin voru ættleidd frá Kína til Íslands árið 2002 en 
fyrstu börnin ættleidd frá Kína voru til Bandaríkjanna 1992 þegar ný lög tóku gildi í 
Kína er varðar alþjóðlegar ættleiðingar (CCAA, 2005). Á seinni árum hafa verið gerðar 
margar rannsóknir er varða ættleidd börn frá Kína sem og önnur börn ættleidd frá 
öðrum löndum. Ætla má að það sé að verða til góður grunnur til að byggja á þegar 
verið er að ræða áhrif ættleiðingar á börn almennt og þá einnig börn ættleidd frá Kína 
(Christoffersen, Hammen, Andersern og Jeldtoft, 2008. 

Sú rannsókn sem er hér til umfjöllunar var framkvæmd á vormánuðum 2009 með 
það að markmiði að auka þekkingu um ættleidd börn og málefni er snertir þennan hóp 
barna. Rannsóknin tók til margra ólíkra þátta er varðar upplifanir og skoðanir foreldra 
barnanna sem tóku þátt í rannsókninni. Þeir þættir sem dregnir verða fram hér snúa 
m.a. að tengslum við upprunalandið og bakgrunni barna sem ættleidd eru frá Kína. 

Ættleidd börn búa yfir sérstökum reynsluheimi sem er að mörgu ólíkur 
reynsluheimi annarra barna. Foreldrar barna, ættleiddum frá öðrum löndum, hafa 
einnig sérstöðu er varðar þá staðreynd að þeir fæddu ekki börnin og verða því að 
fræða og upplýsa börnin um uppruna þeirra og tilurð í öðru og oft framandi landi. 
Mörg þessara barna eru af öðrum kynþætti og deila því ekki sömu útlitseinkennum og 
almennt er í fjölskyldunni. Aukinn áhugi hefur verið í þá átt að skoða áhrif svokallaðra 
transracial adoption eða ættleiðinga milli kynþátta og áhrif hennar á líf barna. Rannsókn 
meðal barna ættleiddum frá Kína bendir á að viðhorf foreldra skiptir miklu máli ásamt 
tengingum við kínverskt fólk eða fólk fætt í Kína þegar kemur að tvenns konar 
menningarlegri félagsmótun (Thomas og Tessler, 2007). Dorow (2007) leggur áherslu 
á að foreldar taki fagnandi öllu sem fylgir því að tengjast tveimur menningarheimum 
en sýni aðgætni þegar kemur að bakgrunni barnanna og hinum ósýnilegu lífforeldrum. 
Tengsl við upprunalandið helst oft í hendur við þekkingu um upprunalandið og áhuga 
á landi og menningu. Ætla má að tengslin byggist einnig á því sem fylgir barninu við 
ættleiðinguna og ættleiðingunni sjálfri sem slíkri (MacLeod og Macrae, 2006). Þekking 
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foreldra á landi og þjóð er án efa mjög misjöfn - allt eftir áhuga viðkomandi, á það 
einnig við um allt það er varðar bakgrunn barnanna. 

Börn ættleidd til Íslands frá Kína eru um margt sérstakur hópur miðað við börn 
ættleidd frá öðrum löndum. Flestir foreldrar ferðast nokkur saman til að ná í börnin 
og þessir hópar fara oftast í sama hérað í Kína og fá jafnvel börnin frá sama 
barnaheimili eða úr sömu borg. Misjafnt er hvort börnin koma beint af barna-
heimilunum eða hafa verið í fóstri. Mjög mörg börn hafa komið frá Kína á tiltölulega 
stuttum tíma þannig að flest börnin hafa, ef vilji er fyrir hendi, möguleika á að tengjast 
öðrum börnum frá Kína. Tengsl foreldranna byrjar í mörgum tilfellum þeirra á milli 
áður en lagt er af stað til Kína þegar hóparnir hittast og undirbúa ferðina. Tengsl 
barnanna byggist svo á áhuga foreldra á að hafa samskipti sín á milli eftir að heim er 
komið. Nýlegar rannsóknir benda á mikilvægi þess að ættleidd börn kynnist og hafi 
ákveðnar rætur í upprunalandinu og að þannig öðlist þau sterkari sjálfsmynd sem gerir 
þau öruggari og sjálfstæðari einstaklinga (Juffer og Van Ijzendoorn, 2007; McGinnis, 
Livingston Smith, Ryan og Howard, 2009). McGinnis og félagar (2009) hafa m.a. tekið 
saman nokkur atriði sem uppalendur geta kynnt sér og gott væri að hafa í huga til að 
vel takist til með þessa þætti í uppeldi ættleiddra barna.  

Algengt er að ættleidd börn hafi áhuga á uppruna sínum og vilji vita hvaðan þau 
eru komin og hvers vegna þau voru ættleidd. Hins vegar er mjög persónubundið, hve 
mikla þörf hver og einn hefur til að vita meira og skilja hina undirliggjandi þætti er 
varða ættleiðinguna og þá staðreynd að barnið var yfirgefið sem ungabarn. Þetta getur 
jafnvel verið kynbundið þar sem rannsókn hefur sýnt að stúlkur sýni þessu meiri 
áhuga en drengir (Juffer og Tieman, 2009). Mikilvægt er fyrir foreldra að vera vel 
undirbúnir fyrir ættleiðingu barns og að hafa góðan þekkingarlegan grunn til að byggja 
á þegar barnið vex úr grasi og fer að spyrja út í uppruna sinn og fyrrum heimaslóðir 
(MacLeod og Macrae, 2006). Johnson (2004) skrifaði bókina Wanting a Daughter, 
Needing a Son. Abandonment, Adoption and Orphanage Care in China og segir þar frá 
rannsóknum sínu um uppruna barna þar sem hún leitast við að svara spurningunni –af 
hverju var barnið borðið út/yfirgefið og hvaða ástæður liggja að baki þess að svo 
mörg börn eru ættleidd frá Kína? Þar segir hún m.a. að það hafi komið henni á óvart 
að uppgötva að fjöldinn allur af þeim börnum sem finnast yfirgefin eru ættleidd af 
kínverskum foreldrum sem vildu eignast stúlku. 

Rannsókn sem gerð var 1995-1996 af Johnson, Banghan og Liyao (1998) segir að 
yfirleitt séu það giftar mæður sem eiga í hlut þegar börn eru skilin eftir. Þetta var 
‘venjulegt’ fólk, það er að segja ekki var um að ræða sérstaka fátækt eða örbirgð. Mikill 
meirihluti þessa fólks eru bændur (einungis 3% frá borgum). Ákvörðunin um að láta 
barnið frá sér var ekki tekin af móðurinni einni (í 5% tilvika réði hún þessu alveg ein). 
Feðurnir réðu í helmingi tilfellanna, báðir foreldrar í um 40% tilfella og fjölskylda 
föðurins í um 5% tilfella eða blanda af þessu öllu. Yfirleitt var það faðirinn sem hafði 
úrslitavaldið er varðaði barnið og mæðurnar urðu að samþykkja ákvörðunina. Fram 
kom í viðtölum að mæðurnar töluðu um tilfinningalegan sársauka og eftirsjá vegna 
þess sem gert var. Mjög sjaldan vissi móðirin ekki hvað átti að gera við barnið. Þau 
sem stóðu að rannsókninni segja að hún staðfesti það sem vitað er um einnar-barna 
stefnu Kínverja. Níutíu prósent af þeim börnum sem voru skilin eftir voru stúlkur, þar 
af 86% heilbrigð börn. Sjaldan voru það frumburðar sem voru yfirgefnir þó það væru 
stúlkur en það var þá vegna þess að barnið var fatlað eða með útlitsgalla eða móðirin 
ógift. Flest börnin voru stúlkur númer tvö, þrjú eða fjögur eða jafnvel sú fimmta en 
87% af þessum stúlkum áttu engan bróður. Ástæðan fyrir því að stúlkurnar voru 
yfirgefnar samkvæmt Johnson og félögum (1998) var löngun foreldra til að eignast 
son. Foreldrarnir óttuðust að vera sektaðir ef þeir áttu of mörg börn og fannst þeir oft 
ekkert val hafa um annað en skilja barnið eftir í von um að einhver tæki það að sér. 
Lítið bendir til að þetta hafi breyst frá því 1998, sérstaklega til sveita í Kína þar sem 
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fólk býr víða enn við mikla fátækt og hefur ekki efni á að eiga mörg börn (Liu og Zhu, 
2009). 

Þekking sem þessi hjálpar okkur að skilja menningarlegan bakgrunn barnanna og 
um leið eflir vitund okkar um það sem er rétt og rangt í þessum málum. Það sem við 
segjum við börnin mótar óhjákvæmilega viðhorf þeirra til upprunalandsins og hefur 
áhrif á þeirra eigin sjálfsmynd sem einstaklingar fæddir í Kína.  

Rannsóknin 

Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu maí til ágúst 2009. Hér eru einungis dregnir 
fram nokkrir þættir úr rannsókninni. Rannsóknin var að stórum hluta megindleg þar 
sem tölfræðilegum upplýsingum var safnað í gegnum vefkönnunarkerfi. Opnar spurn-
ingar gáfu möguleika á skrifuðum svörum sem tengdust ákveðnum spurningum. 
Beiðni um þátttöku í könnuninni barst í tölvupósti til foreldrar allra íslenskra barna 
ættleiddum frá Kína, á þeim tíma, og fengu þau sendan spurningalista á vef sem þeir 
áttu að svara. 

Í maí það ár voru 122 börn komin heim, af þeim voru 14 sem áttu systkini frá 
Kína, 108 fjölskyldur fengu könnunina. Svarað var fyrir 89 börn en foreldrar voru 
beðnir um að svara fyrir eitt barn ef þau áttu tvö og velja það eldra til að svara fyrir. 
Þátttaka var mjög góð, eða 82,4%, þar sem einungis voru 19 börn sem ekki var svarað 
fyrir. Góð þátttaka segir til um áhuga foreldra á þessum málefni og reynsla höfundar af 
því að ættleiða barn frá Kína hefur án efa líka haft jákvæð áhrif varðandi þátttöku. 
Spurningakönnunin var mjög yfirgripsmikil þar sem spurt var um þætti er varða 
bakgrunn barnanna, tímann eftir að heim var komið, þörfina á ráðgjöf og fræðslu, 
málefni tengd skólanum og heilsugæslu, tengsl við önnur börn frá Kína, áhuga (ef 
einhver) barnsins á uppruna og upprunalandinu, þekkingu foreldra á málefnum er 
varðar ættleiðingar og öðru tengdum efnum. 

Aldur barnanna þegar þau voru ættleidd var: 4 – 12 mánaða; 36%, 13 – 18 mánaða; 
52% og eldri en 18 mánaða; 12%. Meirihluti þeirra barna sem svarað var fyrir í 
rannsókninni var á aldrinum 3 til 7 ára en það eru einnig þeir árgangar sem fjöl-
mennastir eru frá Kína en eftir 2006 fór að hægja á ættleiðingum þaðan. 

Niðurstöður 

Allir, fyrir utan einn sem taldi barnið of ungt til að geta svarað þessu, töldu það vera 
mjög mikilvægt að ræða við barnið um ættleiðinguna, upprunann og upprunalandið. 
Einnig að það skipti mjög miklu máli fyrir barnið að þekkja söguna um ættleiðinguna. 
Mikill meirihluti (77%) álítur að það skipti barnið mjög miklu eða frekar miklu máli að 
heimsækja Kína og fyrri heimaslóðir. Flestir foreldranna (76%) telja það einnig mjög 
eða frekar líklegt að þau fari með barnið í heimsókn til Kína og skoði heimaslóðir 
þess. Enginn taldi að það skipti engu máli fyrir barnið. Foreldrar álíta það einnig mjög 
mikilvægt ( 55%) eða frekar mikilvægt (24%) að hafa aðgang að efni, námskeiðum og 
viðburðum tengdum Kína á meðan 20% taldi það hvorki mikilvægt né léttvægt og 
innan við 4% að þetta skipti engu máli. Þessar upplýsingar eru í rökréttu samhengi við 
svörin þegar spurt var um hversu mikilvægt eða léttvægt það væri fyrir barnið að lesa 
eða láta lesa fyrir sig og skoða bækur um Kína og ættleiðingar frá Kína en þar taldi 
65% foreldra þetta vera mjög eða frekar mikilvægt. Áhugi barnanna, að mati foreldra, 
á upprunanum og lífforeldrum í Kína þegar þessi mál eru rædd er misjafn, að mati 
þeirra hefur 6% barna mikinn áhuga á meðan 52% hefur mikinn eða frekar mikinn 
áhuga. Lítinn eða mjög lítinn áhuga hafa um 20% barna en rúmlega 20% barnanna 
voru of ung til að velt þessu fyrir sér að mati foreldra.  
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Foreldrar telja sig almennt vita mjög lítið sem ekkert um uppruna barnsins, sögu 
barnsins í Kína og annað þessu tengt og hugsanlega getur komið upp í umræðum um 
þessi mál. Hátt í tuttugu prósent telur sig vita frekar mikið og 16% hvorki mikið né 
lítið, enginn telur sig vita mikið um þessi mál. Þrátt fyrir það telja foreldar það almennt 
auðvelt eða frekar auðvelt að ræða við barnið um lífforeldrana (66%), nokkur hópur 
telur þó að þetta sé oft bæði erfitt og auðvelt. 

Spurt var um af hverju foreldarnir teldu að barnið hefði verið yfirgefið í Kína. 
Svörin voru mjög margvísleg en einnar-barna stefna Kínverja var talin aðalástæðan 
ásamt fjárhagsvanda foreldranna og/eða viðhorfum til stúlkna í Kína. Nokkuð algengt 
er að foreldrar höfðu ekki velt þessu fyrir sér en hátt í 40% þeirra svöruðu á þá vegu. 
Mjög misjafnt var hvað fylgdi barni þegar foreldrarnir fengu það í hendur. Nokkrar 
myndir (1 til 5) voru algengastar (18%) og þar á eftir kínverskur minjagripur eða annar 
kínverskur hlutur (15%). Tæplega 15% prósent foreldra hafði einnig fengið ljósrit af 
auglýsingunni sem birt er í dagblöðum eftir að barnið fannst þar sem leitað er eftir 
foreldrum barnsins. Aðrir hlutir sem fylgdu börnunum voru m.a. fötin sem barnið var 
í og þurfti ekki að skila, ungbarnamjólk og jafnvel peli. Almennt eru börnin að koma 
með mjög lítið með sér frá sínu fyrra lífi þó það séu undantekningar, t.d. kom eitt 
barnið með tvo geisladiska og upplýsingar um það frá því að það fannst 5 daga gamalt. 
Annað barn kom með fullan poka af nammi og myndaalbúm af barnaheimilinu, 
barninu og borginni. Mjög fáir (10%) fengu upplýsingar um hvað stóð á miðanum sem 
fylgdi barninu (ef sá miði fannst eða var til staðar). 

Tengsl við upprunann kemur einnig fram í því að mjög algengt er að foreldrar og 
barnið þekki önnur börn frá sama barnaheimili og barnið kemur frá (öll börn tengjast 
ákveðnum barnaheimilum þó þau hafir verið í fóstri við ættleiðinguna) eða um 66% 
fjölskyldna. Tengslin má einnig sjá í svörum þegar spurt var um hvort það skipti 
barnið litlu eða miklu máli að halda tengslum við önnur börn frá Kína. Um 90% 
foreldra meta það svo að það skipti barnið mjög miklu máli eða frekar miklu máli. Í 
opinni spurningu var spurt um hvaða styrk og jákvæða eiginleika, ef einhverja, telja 
foreldrar að barnið hafi og rekja megi til ættleiðingarinnar? Í samantekt úr svörum 
foreldra kemur fram að margir foreldrarnir telja að börnin hafi mikla 
aðlögunarhæfileika, sjálfsbjargarviðleitni, skilning á margbreytileika og mismunandi 
fjölskylduformum. Einnig börn með sterka vitund um uppruna sinn og gott 
sjálfstraust. Þetta eru börn sem hafa lært að lífið er margbreytilegt í heiminum. Algengt 
svar var að börnin hefðu góða jákvæða sjálfsmynd sem börn af kínverskum uppruna. 
Margt af því sem foreldrarnir sögðu endurspelgast í orðum eins foreldris sem sagði; 
„...þetta eru fyrst og fremst venjuleg börn með óvenjulegan bakgrunn...“. 

Umræður 

Flestir foreldrar eru sammála því að miklu máli skiptir fyrir barnið að þekkja söguna 
um ættleiðinguna og kynnast upprunalandinu, þennan áhuga foreldra er varðar hinn 
kínverska uppruna er einnig að finna í öðrum rannsóknum, m.a. Rojewski (2005). Það 
er mikilvægt að fjölskyldur ættleiddra barna hafi aðgang að upplýsingum, námskeiðum 
og öðru sem gætu komið að gagni í þessu sambandi. Lítið hefur verið gefið út af efni á 
íslensku fyrir ættleidd börn en mjög mikið af barnabókum eru til á erlendum tungu-
málum. Íslensk börn og foreldrar hafa því mjög lítið lesefni um þessi málefni almennt 
og má ætla að það hafi einhver áhrif á hve mikið og hvernig fjallað er um þessa hluti á 
heimilum. Meirihluti barnanna hefur mikinn áhuga á að kynnast uppruna sínum sem 
er einnig að finna í öðrum rannsóknum er varðar ættleidd börn og sjá má í viðtölum 
við foreldra og eldri ættleidda einstaklinga (Juffer og Tieman, 2009; MacLeod og 
Macrae, 2006). 
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Leiða má líkur að því að tengsl við upprunann byggjast oft á því að lesa saman, 
ræða saman og jafnvel skoða það sem barnið kom með frá Kína. Könnunin leiðir þó í 
ljós að börnin eru að koma með mjög fátt með sér frá Kína en það sem þau koma 
með skiptir máli og eru hlutir sem foreldrar muna vel eftir. Mjög fáir fengu upp-
lýsingar um hvað stóð á miðanum sem hugsanlega fylgdi barninu . Zhang (2006) segir 
að ætla megi að flest börn séu skilin eftir með miða á sér sem segir til um fæðingar-
daginn. Kínverjar trúi því að gæfa fylgi tölunum sem tengjast fæðingu barnsins, 
dagsetning og tími (shengchen bazi/átta tölur). Þessar tölur eru t.d. oft notaðar þegar 
finna á væntanlegan maka. Foreldrar ættleiddra barna fá sjaldan þessa miða og draga 
má þá ályktun að mörgum finnist þessi miði skipta litlu máli fyrir framtíð barnsins sem 
er yfirgefið og því gleymist hann og hverfur þegar verið er að huga að barninu. Það að 
hafa miða á sér mætti líka tengja við ákveðna umhyggju eða forsjárhyggju, sá sem 
skildi barnið eftir vildi miðla einhverju um það sem persónu. Athyglisvert er einnig að 
einungis 15% þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu fengið ljósrit af auglýsingunni um 
barnið sem samkvæmt reglum í Kína eru birtar í dagblöðum þar sem skylda er að leita 
eftir foreldrum barna á þann hátt. Þessi mynd er oft eina myndin sem foreldrar eiga af 
barninu nokkurra vikna eða mánaða gömlu og hefur því mikið persónulegt gildi. Hægt 
er að panta slík ljósrit, og greiða fyrir, gegnum ákveðnar heimasíður ef fólk vill nálgast 
þessar upplýsingar síðar.  

Foreldrar telja sig almennt vita mjög lítið um uppruna barnsins og ástæður þess að 
barnið var skilið eftir og síðan ættleitt. Svörin sýndu að hin víðtæka skoðun er ríkjandi 
er varðar einnar-barna stefnu Kínverja sem talin er aðalástæðan ásamt fjárhagsvanda 
foreldra og/eða neikvæðum viðhorfum til stúlkna í Kína. Hins vegar hafa um 4% 
foreldra ekki velt þessu fyrir sér sem leiðir hugann að því hverju þeir munu svara 
barninu þegar það fer að spyrja um þessi mál. Í ljósi rannsókna, t.d. Johanson (2004) 
og Liu og Zhu (2009), þá er þetta ekki algilt eins og ætla mætti.  

Flestir kjörforeldrar vilja án efa trúa því að lífmæður barnanna hafi haft þær 
tilfinningar til barnsins sem mæður almennt hafa, að þetta hafi verið þeim erfitt og þær 
hugsi enn til þessara barna sem þær gátu ekki annast og sjá aldrei aftur. Trúlega er það 
svo um margar þessar mæður og feður, trúlega leitar hugur margra kínverskra mæðra 
og feðra til barna sem þau hefðu vilja eiga, hugsa um og ala upp en gátu ekki einhverra 
hluta vegna. Rannsókn Johnson, Banghan og Liyao (1998) sýnir einnig fram á sorg og 
söknuð lífmæðra barna sem þær þurftu að láta frá sér. 

Margar barnabækur gera því skóna að mæður barnanna hugsi mikið til þeirra og 
beri harm í hjarta vegna þess barns sem var yfirgefið - sjá t.d. The Three Names of Me, 
(Cummings, 2006), Motherbridge of Love, (Xinran, 2007), You're Not My Real Mother! 
(Friedrich 2004) og Mommy Far, Mommy Near: An Adoption Story (Peacock, 2000). 
Athyglisvert er hve lítið er af bókum þar sem feður eða aðrir ættingjar koma við sögu. 
Yfirleitt er það móðirin og hennar tilfinningar sem sagt er frá og á þann hátt gefið í 
skyn að kínverska móðirin hugsi til barnsins og það eigi sér stað í hjarta hennar. Fyrir 
marga foreldra og börn er þetta viðkvæmt mál og skiptir miklu að vel takist til svo 
barnið læri að verða stolt af uppruna sínum og sérstöðu án þess þó að oftúlka eða 
dramatísera hinn tilfinningalega þátt er snýr að því að barnið var yfirgefið í 
frumbernsku. Tengsl við aðra ættleidda einstaklinga virðist hafa mikið að segja fyrir 
foreldra íslensku barnanna sem og börnin sjálf. Ætla má að slík tengsl geti átt sinn þátt 
í því að börnin byggi upp jákvæða sjálfsmynd, sem margir foreldrar telja börnin hafa 
og efli um leið tengslin við upprunann og upprunalandið á jákvæðan og uppbyggilegan 
hátt (Thomas og Tessler, 2007). 

Mikilvægi þess að viðhalda og efla tengsl við upprunalandið og ræða uppruna 
barnanna mun alltaf vera einstaklingsbundið, bæði er varðar áhuga barnanna sem og 
hvað og hvernig foreldar vilja vinna með þessi mál í uppeldi þeirra. Mikill áhugi 
íslensku ættleiddu barnanna á málefnum er varðar ættleiðinguna gefur vísbendingar 
um að foreldrar séu almennt meðvitaðir um mikilvægi þess að ræða þessi mál en á 
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hinn bóginn þá virðast þeir ekki alltaf hafa þær upplýsingar sem ætla má að oft þurfi 
þegar svara á hinum ýmsu spurningum barnanna á trúverðugan hátt. Leiða má líkur að 
því að oft þurfi að geta í eyðurnar og segja það sem trúlegast þykir enda er margt sem 
aldrei verður vitað eða hægt að skilja er snertir fortíð barnanna í Kína. 

Það sem öll börn ættleidd frá Kína eiga sameiginlegt er að þau hafa verið yfirgefin 
af lífforeldrum sínum eða þeim sem tók á móti þeim við fæðingu. Þau virðast eiga lítið 
af efnislegum tengingum við fyrra líf, s.s. myndir eða annað sem tengist uppruna þess 
og lífinu í Kína. Þau hafa upplifað aðskilnað og höfnun en einnig það að vera tekin 
opnum örmum inn í nýja fjölskyldu og menningu. Þetta eru börn sem að mati 
foreldranna eru sterkir einstaklingar þar sem ættleiðingin sem slík er þeim ekki fjötur 
um fót, heldur eflir og þroskar. 

Þegar barn er ættleitt frá Kína þá opnast nýr heimur á margvíslega vegu er varðar 
menningu í upprunalandinu, tengslin við upprunalandið og tengslin við aðrar fjöl-
skyldur með börn frá Kína. Það er undir hverjum og einum komið hvernig þessum 
tengslum er viðhaldið en í ljósi rannsókna þá skiptir það barnið máli að hlúð sé að 
þessum tengslum þar sem slík tengsl auka líkurnar á því að barnið þroski jákvæða 
sjálfsmynd og nái menningarlegri kjölfestu sem Íslendingur af kínverskum uppruna.  
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Áferð landslags 

Katrín Anna Lund 

Þessari grein er ætlað að setja fram vangaveltur um hugtakið landslag eins og það 
hefur verið sett fram, á mismunandi vegu, í hinum svokölluðu landslagsfræðum. Þó 
svo að hugtakið megi virðast augljóst er það svo alls ekki þegar að kemur að fræði-
legum nálgunum og skilgreiningum. Þetta varðar ekki síst áferð landslagsins og í því 
samhengi þá hvernig fólk upplifir og skynjar landslag.  

Ég mun hefja vangavelturnar á stuttri útlistun á verkum nokkurra mannfræðinga 
sem fóru að velta fyrir sér hugtakinu landslagi í byrjun 10. áratugar sl. aldar. Ástæða 
þess að ég tek fyrir mannfræðingana sérstaklega er þörfin fyrir að einangra vanga-
velturnar en mannvistarlandfræðingar höfðu á þessum tíma eytt mun meiri tíma í að 
skoða hugtakið í samhengi við sín fræði, oft út frá öðrum forsendum en mann-
fræðingarnir. Á hinn bóginn fór mannfræðilega umræðan fram undir miklum áhrifum 
frá landfræðinni. Því næst mun ég velta fyrir mér hvar fræðin standa í dag og þá ekki 
síst í ljósi skrifa mannfræðingsins Tim Ingold en sú fyrirbærafræðilega nálgun sem 
hann hefur beitt á hugtakið hefur haft mikil áhrif á landslagsfræðin langt út fyrir 
mannfræðina og hefur meðal annars gert mikið til að breyta sýn landfræðinga á 
hugtakið. Að síðustu mun ég velta fyrir mér hvernig heimfæra megi þessa nálgun upp 
á íslenskan veruleika og velta upp spurningum um mismunandi áferð íslensks landslags. 

Mannfræðin og landslag 

Rétt fyrir miðbik 10. áratugarins voru í fyrsta skipti gefin út mannfræðileg rit sem tóku 
beint á hugtakinu landslag. Þetta voru tvær bækur ritstýrðar annars vegar af Barböru 
Bender (1993) og hins vegar af Eric Hirsch og Michael O’Hanlon (1995). Það má 
segja að þessi tvö verk hafi sprottið út frá mismunandi fræðilegum áherslum og athygli 
vekur að þau eru ekki í samræðum hvort við annað. Samt sem áður eru bæði ritin 
undir miklum áhrifum hinnar svokölluðu Nýju-menningarlandfræði sem þá var nýrisin 
innan mannvistarlandfræðinnar. Þar fór fremstur í flokki landfræðingurinn Denis 
Cosgrove sem skrifaði undir áhrifum Marxískra fræðimanna sbr. Raymond Williams 
og rithöfundarins, listfræðingsins og gagnrýnandans John Berger (Wylie, 2007). Nýja 
menningarlandfræðin skilgreindi landslag út frá sjónrænum birtingarmyndum þess 
(landscape as a way of seeing) sem lagði áherslu á vald sjónarinnar og hvernig augum fólks 
er beint að ákveðnum ríkjandi sjónarhornum á meðan að breytt er yfir önnur. Áferð 
landslagsins mótaðist af því á hvaða hátt augum fólks var beint að því og áhorfið var 
mótað af útlínum landslagsmálverkisins sem rammaði landslagið inn út frá forsendum 
hinnar ráðandi stéttar.  

Á meðan landfræðingarnir voru uppteknir við birtingarmyndir vestræns landslags, 
og þá ekki síst hins breska, viðhéldu mannfræðingarnir sinni hefð með að skoða 
menningarlandslagsmyndir hinna ýmsu hópa og menninga, á fjarlægum slóðum en þó 
einnig nálægum. Eric Hirsch (1995) benti á, í inngangi bókar sinnar, að mannfræðingar 
hefðu fram að þessu ekki verið uppteknir af landslagi nema að því leyti sem að þeir 
noti eigin lýsingar á staðháttum annars fólks til að ramma inn þau svæði sem 
rannsóknir þeirra fara fram á en hafa á sama tíma litið fram hjá þeirri staðreynd að það 
býr fólk í því landslagi sem þeir setja myndrænt fram í lýsingum sínum. Bandaríski 
mannfræðingurinn Stanley Brandes (1997) lýsti þessu síðar í grein sinni um ljósmyndir 
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sem mannfræðingar birta í verkum sínum, með áherslu á verk þeirra sem höfðu gert 
þátttökurannsóknir á Spáni. Hann sýnir hvernig bæði gleiðmyndir af þorpum í lands-
lagi og nærmyndir af fólki í þeim voru notaðar til að gefa vestrænum lesendum yfirsýn 
yfir landslagið sem raunverulegt en að sama skapi framandi. Það var því vestræn 
landslagsáferð sem birtist í framsetningu mannfræðinga á viðfangsefnum sínum. Þessi 
áhersla á sjónræna skynjun og vestrænt samhengi hennar setti mikinn svip á um þá 
umfjöllun sem mannfræðingar áttu sín á milli um landslag. Það var ljóst að þó 
mannfræðingar aldir upp í vestrænni vísindahyggju höfðu lært að berja umhverfi sitt 
augum og umbreyta því í landslag, þá var sú tegund skynjunar bundin við ákveðin 
menningar, stofnana og valdatengsl vestræns samfélags. Samfélag þar sem sjónin var 
metin sem hið æðsta form skynjunar. Þetta skapaði sýn á heiminn sem í orðum 
Barböru Bender (1993) var ‘sjálfhverf’ (eco-centric) (bls. 1) og einn aðaltilgangur mann-
fræði landslags var að neita ekki öðru fólki um tilveru þeirra í landslagi þó skynjun 
þeirra á umhverfið væri ekki alfarið, og kannski alls ekki, sjónræn og upplifun þeirra af 
því þá gjörólík. 

Líkami og skynjun 

Árið 19931

Með því að horfa á tengsl líkama og landslags má segja að Ingold hafi tekist að 
yfirstíga þá tvíhyggju sem oft hefur loðað við mannfræðina með það að skilgreina 
okkur og hina; okkur sem skilyrt afsprengi vestrænnar hugsunar og hina sem eru 
öðruvísi og þess vegna oftast kúgaðir. Fyrirbærafræðileg áhersla kemur líkamanum 
sem lifandi og virkum inn í orðræðuna sem byrjunarreit til nálgunar á hugtakið 
landslag. Á hinn bóginn hefur greinin hlotið gagnrýni sem oft á tíðum á rétt á sér. Það 
hefur verið bent á hvernig ógagnrýnin notkun á íveruhugtaki Heideggers leiði til þess 

 birtist tímaritsgrein eftir mannfræðinginn Tim Ingold undir nafninu The 
temporality of landscape sem hafði mikil áhrif á hvernig fræðimenn áttu eftir að nálgast 
viðfangsefnið. Það má segja að greinin hafi að stórum hluta til verið vel heppnuð 
tilraun til að brjótast undan áhrifum hinnar sjónrænu áherslu í vestrænum landslags-
fræðum og landslagið tekur á sig nýja áferð með breyttri fræðilegri áherslu. Ingold 
leitar í smiðju fyrirbærafræðinnar sem leggur áherslu á hvernig veröldin er ekki 
upplifuð og skynjuð utan frá og út frá áhorfi heldur innan frá, í gegnum bein tengsl 
manns og umhverfis. Maðurinn er hluti af landslaginu og á sama tíma er landslagið 
órjúfanlegur hluti mannsins. Í þessu samhengi er upplifun af landslagi ekki bundin við 
sjónræna skynjun heldur fer hún fram í gegnum bein líkamleg tengsl við það sem 
verður til í gegnum íveru (dwelling) mannsins. Reyndar gengur Ingold mjög langt í 
gagnrýni sinni á sjónræna áherslu Nýju menningarlandfræðinnar og hafnar henni 
alfarið þegar hann segir: „Ég deili ekki þessu sjónarhorni. ... Ég hafna aðskilnaði á milli 
innri og ytri heima – sem lýtur að anda og efni, innihaldi og formi – sem slík 
aðgreining byggir á.“ (Ingold, 2000, bls. 191). Landslag sem er upplifað í gegnum íveru 
er hluti af okkur og sem slíkt er því ekki stillt upp fyrir framan okkur til áhorfs. Í enda 
greinarinnar leiðir hann lesandann inn í landslag Bruegel verksins The Harvester og deilir 
með honum upplifun sinni af því innan frá, í gegnum hvernig hann skynjar umhverfið 
með því að taka þátt í þeim athöfnum fólks sem fara fram í málverkinu. Á þennan hátt 
er áferð landslagsins síhreyfanleg í rými jafnt sem og í tíma og er fléttuð saman í 
gegnum margbreytileg og sífellt hreyfanleg tengsl líkama og landslags. Á sama hátt og 
maðurinn er á stöðugri hreyfingu í landslaginu í gegnum mismunandi athafnir þá 
hreyfist landslagið með honum, tekur breytingum sem á móti hafa áhrif á hvernig 
maðurinn athafnar sig. Landslagið er á þann máta gagnvirkur þátttakandi. 

                                                           

1  Greining var endurútgefin árið 2000 og er stuðst við þá útgáfu í þessum texta. 
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að það landslag sem Ingold setur fram sé hugmyndafræðilega óraunverulegt á þann 
hátt sem það líður áfram án þeirra átaka sem hvað oftast einkenna hið daglega líf (sjá 
t.d. Massey, 2006; Urry, 2000; Wylie, 2003). Nálgun Ingolds gerir ráð fyrir að allir eigi 
sér stað í tilverunni og í sjálfu sér er hugtakið landslag í þessari framsetningu ekki svo 
langt frá því hvernig staðarhugtakið hefur verið sett fram í fræðunum. En það er ekki 
síst hin algera höfnun hans á hinni sjónrænu skynjun sem fræðimenn hafa gagnrýnt. 
Chris Tilley (1994) bendir til dæmis á að með því sé hann að endurvekja tvíhyggju á 
milli skynjunar annars vegar og túlkunar hins vegar. Er mannfólkið fangar athafna 
sinna og er hægt að segja til um hvað kemur á undan skynjun eða túlkun? Wylie (2003) 
bendir einnig á að sjónræn skynjun sé einnig athöfn í sjálfu sér og þar að auki líkamleg.  

Áhersla Ingolds hefur vakið fræðimenn til umhugsunar um hvort hægt sé að tala 
um líkamlega skynjun og aðgreina á milli mismunandi tegunda skynupplifana, þ.e. að 
aðgreina á milli þannig að ein tegund skynjunar sé ríkjandi á kostnað annarra? Þessari 
spurningu vil ég svara með því að hverfa aftur á vit mannfræðinganna sem að nefndir 
voru hér að framan og benda á að skynjun, og þá einnig landslag, hlýtur alltaf að vera 
háð menningarlegum bakgrunni. Áherslan á hið sjónræna í vestrænu samhengi er, eins 
og margir fræðimenn hafa bent á (t.d. Jay, 1994), sögulegt afsprengi lista og 
vísindahyggju. Má ekki taka vangavelturnar lengra og spyrja hvernig við sjáum en ekki 
eingöngu að taka hinu sjónræna sem gefnu. Í grein um fjallgöngur í Skotlandi (Lund 
2005) tek ég skynjun og upplifun af landslagi sérstaklega fyrir og tala um „augað sem 
snertir“ (the touching eye). Í því samhengi bendi ég á að það er mikilvægt að þeir 
fjallgöngumenn sem ég vann með, yfirleitt af breskum eða evrópskum uppruna, hafa 
lært að skynja landslagið á ákveðinn máta, útfrá hinu sjónræna. Á 19. öldinni voru 
meðal annars skrifuð rit sem kenndu ferðalangnum að horfa á landslagið og læra að 
meta samsetningu lita og forma þess sem að hefur áfhrif á hvernig við skynjum 
landslagið sem umlykur okkur. Á hinn bóginn má ekki heldur gleyma þeirri staðreynd 
að á ferðum sínum um fjalllendið þarf sá sem gengur að beita fyrir sig öllum líkama 
sínum sem óneitanlega hefur áhrif á hvernig fjallgöngumaðurinn sér. Eina stundina 
beinist athyglin öll að nærumhverfinu og þá næstu réttir líkaminn úr sér og athyglin 
beinist að því sem er fjarri, sem tekur á sig sífellt nýjar myndir eftir því sem gangan 
heldur áfram. Í þessu ferli leikur landslagið sjálft mikilvægan þátt, það mætir 
göngumanninum sem rennur saman við það í gegnum ferli göngunnar. Það er í þessu 
ferli sem að snertingin á sér stað þ.e. í því hvernig maðurinn og landslagið verða hluti 
hvort af öðru. Í þessum samruna skapast ákveðið andrúmsloft eða stemning 
(atmosphere) sem að má segja að skapi áferð landslagsins (Böhme, 2000). En 
andrúmsloftið er meira en bara sú stemning sem myndast. Andrúmsloftið leikur einnig 
sinn þátt í að skapa landslagið og í nýjustu skrifum sínum hefur veðrið, og þá ekki síst 
vindurinn, verið Ingold hugleikið. Í því samhengi forðast hann enn frekar efnisleg 
form og birtingarmyndir landslagsins. Þessi afstaða vekur enn frekari, og jafnvel 
áleitnari spurningar um áferð landslags. 

Áferð andrúmsloftsins 

Hvar tekur himininn við af yfirborði jarðar? Þetta er spurning sem verður Ingold 
(2006, 2007) hugleikin í nýlegum skrifum og í hans huga þá er ekki um nein skil að 
ræða þar á milli. Við tengjum áferð landslags venjulega við það sem að er áþreifanlegt, 
skynjum heiminn út frá staðsetningu okkar á yfirborði jarðar á meðan himininn er 
óþreifanlegur og fjarlægur heimur. Hann vitnar í þessu samhengi til ameríska sál-
fræðingsins James Gibson sem sagði að umhverfið samanstæði ‘af jörðinni og 
himninum með hluti á jörðinni og í himinum [(on the earth and in the sky)], fjöll og ský, 
elda og sólarlag, steinvölur og stjörnur’ (Ingold, 2007, bls. S26). En hann spyr sig, er 
þetta virkilega svo? Ef við lítum til himins þá áttum við okkur á því að hann er sífellt 
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að breytast, hann er í stöðugri myndun, skýjamyndir breytast, myrkur tekur við af ljósi, 
stjörnur birtast. En það er það sama með yfirborð jarðar. Við upplifum fjallið sem við 
horfum á í fjarska ekki á sama hátt og sama fjallið þegar við göngum á það heldur 
tekur það breytingum í gegnum hvernig við tengjumst því og skynjum það. Eldur sem 
brennur er eldur af því að við skynjum logana og finnum hitann og lyktina. Heimurinn 
í kringum okkur, ekki bara himininn er sífellt í myndun. Landslagið í kringum okkur er 
ekki samansett af hlutgervingum heldur er það sífellt í mótun í gegnum líkamlega 
upplifun okkar af því og á þann hátt eru maðurinn og landslagið órjúfanlegt hvort frá 
öðru. Hvort um sig mótar tilveru hvers annars. Þess vegna eigum við ekki að horfa á 
jörðina annars vegar og himininn hins vegar heldur það sem tengir þau saman, 
andrúmsloftið sem umlykur, og gerir þau óaðskiljanleg hvort frá öðru.  

Það er í þessu samhengi sem að Ingold lítur til veðurs og vinda sem að er á sífelldri 
hreyfingu í kringum mannfólkið. Við erum því ekki staðsett á jörðinni heldur frekar í 
því sem að umlykur, sem skapar áferðina. Við snertum ekki yfirborðið, heldur erum 
við í stöðugri snertingu við andrúmsloftið sem að skapar tilfinningu fyrir síbreytilegu 
landslaginu. Ég er sammála Ingold í þessu nema að því leyti að enn og aftur finnst mér 
að umfjöllun hans sé tekin úr samhengi við menningarlega upplifun. Vindur og veður 
eru breytileg. Upplifun á veðri á mismunandi stöðum og í mismunandi menningarlegu 
samhengi er sjaldnast eins. Einnig vil ég halda því fram að það sem umlykur sé meira 
en það sem býr í veðrinu. Í þessu samhengi er ágætt að varpa fram dæmi. Dæmið sem 
um ræðir á sér stað í íslensku fjalllendi. Ástæða þess að ég hef valið þetta dæmi er sú 
að það andrúmsloft sem að um ræðir er ekki samansett af veðri og vindum, jafnvel þó 
veður gæti hafa leikið sinn þátt í því. Dæmið er miklu frekar háð áhrifum þess 
andrúmslofts sem myndast þegar mismunandi menningarheimar mætast, í þessu tilfelli 
íslenskt fjallendi og hins vegar amerískur ferðalangur sem ferðast í því. Ég mun aðeins 
segja söguna í stuttu máli hér en hún er aðgengileg í ritstýrðu verki sem kemur út síðar 
á árinu (Karl Benediktsson og Katrín Anna Lund, 2010). 

Ferðalangurinn sem um ræðir hafði dvalið í þó nokkurn tíma á Íslandi. Hún var 
vön göngu- og útivist og hafði verið boðin með göngufélögum, sem hún hafði gengið 
með í nágrenni Reykjvíkur, í lengri ferð norður á Tröllaskaga. Hún hélt dagbók um 
ferðalagið sem að ég fékk aðgang að. Í byrjun dagbókarinnar lýsir hún hvernig hún 
reynir að finna sig í þessu landslagi sem að kemur henni sífellt á óvart, og jafnvel 
kemur aftan að henni og bregst henni þegar félagar hennar fara slóðir sem hún á erfitt 
með að fóta sig á. Hún finnur fyrir stöðugu varnarleysi í fjöllum sem virðast yfirgnæfa 
hana og er fjarlæg fólkinu í hópnum sem hún gengur með sem virðast þekkja og 
upplifa fjöllin á annan máta. Andrúmsloftið er á einhvern hátt þrungið óstöðugleika, 
snerting þess er óþægileg og sá tímapunktur kemur að hún missir fótana og sveipast 
niður snjói lagða fjallshlíðina en er bjargað af ferðafélaga. Í framhaldi af því þá fer 
athygli ferðafélaganna að beinast að henni og þeir fara að tala við hana til að hún gefist 
ekki upp. Ómeðvitað fer hún að gera sér grein fyrir umhverfinu. Hún fer að hlusta á 
ferðafélagana og frásagnir þeirra - persónulegar, sögulegar, mítukenndar – sem gerir 
það að verkum að hún fer að hlusta á það sem landslagið segir henni þegar hún heldur 
göngunni áfram. Í dagbókina skrifar hún: 

 
I began to understand how these histories and sagas give a context for every 
large boulder, every hill and so many now deserted farmlands. And they do 
more. Through these stories every natural feature becomes an included part of 
society, a rock, a hill, becomes a persona itself, through the beings and histories 
who inhabit this wild land, it becomes connected to the people who have 
struggled to survive and often lost. 
 

Með öðrum orðum, kletturinn eða hóllinn er ekki bara hlutgervingar í landslaginu 
heldur tala þeir til hennar sem lifandi fyrirbæri sem eiga sér sögu. Hún getur hlustað á 
þá líkt og maður finnur lyktina af eldinum eða finnur fyrir nærveru fjallsins. Í frásögn 
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sinni minnist hún aldrei á veður, sem gæti þó vel hafa haft sín áhrif, en það segir okkur 
að það sem umlykur, andrúmsloftið vefur saman áferð landslagsins sem maðurinn er 
þá órjúfanlegur hluti af.  

Lokaorð 

Í þessari grein hef ég leitast við að velta upp mismunandi hugmyndum um áferð 
landslags og tekið sérstaklega fyrir hugmyndir mannfræðingsins Tim Ingold sem fræði-
manns sem hefur haft mikil áhrif á landslagsfræðin, einkum innan félagsvísindanna. Ég 
tel að landslagsfræðin, eins og þau hafa þróast, geti verið notuð til að gefa góða innsýn 
inn í mismunandi menningarheima og hvernig þeir endurspeglast í umhverfinu. Mann-
fræðingar á 10. áratug síðustu aldar voru að mörgu leyti uppteknir við þetta en þó með 
þeim máta að aðgreina á milli okkur og hinna – hins vestræna heims sem bundin í 
klafa sjónrænnar skynjunar á meðan að aðrir menningarheimar upplifðu það landslag, 
sem þó mátti ekki neita þeim um, á annan hátt.  
En engin menning er bundin einum stað, hún er sí hreyfanleg í tíma jafnt sem rými og 
á sama hátt er landslagið í sífelldri mótun og endurnýjun. Það er í þessu samspili 
hreyfingar sem maður og landslag móta hvort annað og verða óaðgreinanlegir hlutar 
hvort af öðru. 
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Obscurity as heritage 

The Þorrablót revisited 

Kristinn Schram 

An interview titled “An Authentic Icelandic Þorrablót in London” appeared in the 
newspaper Fréttablaðið around the lunar month of þorri of this solar year AD 2010. 
There the president of the Icelandic Association in London discussed the upcoming 
midwinter festival or þorrablót (THORR-a-blote). There had been no þorrablót the 
previous year and with new board members came new directives. This year there 
would be none of the extravagance of the period before the Crash. This year it would 
be a traditional þorrablót with group singing and a country-dance (sveitaball). “We 
decided, in line with the zeitgeist, to get back to our fundamental values,” he said. “It 
will be an immense party” (“Ekta íslenskt”, 2010). 

Indeed authenticity and reverting to old values seems to be common theme in the 
retrospective discourse following the failed “Icelandic expansion” on international 
markets and the collapse of the Icelandic banks. This theme is mirrored in many a 
þorrablót, both at home and abroad, where national identity is highlighted and the 
food presented, although sometimes with tongue in cheek, as the food that sustained 
our forefathers throughout the centuries. Close scrutiny on the other hand would 
suggest that the traditionality of the þorrablót celebration, as it is practiced in 
contemporary times, is somewhat dubious or that it at least calls for some 
qualification. Pundits of all kinds, politicians and scholars alike, are quick to challenge 
and defend the authenticity and traditionality of the þorrablót and its varying 
components. But based on what? The rich Icelandic oral and literary tradition offers a 
somewhat incomplete history of the þorrablót while a look into late 19th and early 
20th Century media testifies to its relatively recent revival or indeed invention. Robust 
surveys and overviews by folkorists such as Jón Árnason and later Jónas Jónasson, Jón 
Hnefill Aðalsteinsson and most recently Árni Björnson’s extensive overview, throw 
much light on the subject. Yet much remains unclear as to why and how the þorrablót 
is practiced. Further analysis, such as presented here, of both the historical literary 
sources and contemporary practices may shed further light on the matter. In this case 
it will argued that the practice of traditions, such as the þorrablót, may feed on their 
obscurity rather than their origin or authenticity.  

While the meaning of the word þorri is unknown it was in fact the name of the 
fourth lunar month of winter in the earliest Icelandic calendar. It began roughly in the 
second or third week of January but this varied from the 11th Century onwards with 
the increasing influence from Christian calendars. Already in the 12th Century many 
other old calendar names had their competitors but þorri has to some extent survived 
as an vernacular alternative to the period in the Julian and later Gregorian calendar. 
Today it could be argued that its use is primarily meta-cultural and that referring to the 
period as such frames the season in a traditional context.  

The word blót can be more easily associated with pre-Christan celebrations in 
Iceland, Old-Norse worship and even sacrifice. The true sacrificial nature of the blót 
is though somewhat debated. While Árni Björnsson, a specialist in calendar customs, 
suggests the blót was a trivial set of pagan traditions exaggerated in Christian times 
others hold that valid accounts of a more significant practices may be read from 
ancient texts (Árni Björnsson 2008, p. 12). Jón Hnefill Aðalsteinsson specialized in the 
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pagan sacrifice from his earliest PhD research in the University of Lund to his last 
days as Professor Emeritus at the University of Iceland. He saw the blót in terms of 
animal and, more rarely, human sacrifice. More often bulls, rams, goats or even the 
sacred horses, were slaughtered and their blood sprinkled over walls, idols and even 
on people. The purpose of these rituals, Jón Hnefill deduced, are to bring into effect 
magical powers and attract the gods’ favour (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1998, p. 38). 
Nevertheless the celebratory nature of the blót is often evident even in conjunction 
with sacrifice such as in this 13th Century account of Snorri Sturluson in his 
Heimskringla or the Chronicle of the Kings of Norway: 

 
The sacrificial cup was passed over the fire and consecrated by the chieftain as 
well as the sacrificial blood. Toasts were drunk and all must join in the 
ceremonial beer drinking. Toasts of Odinn were drunk for victory and toasts of 
Njordr and Freyr for fruitful harvest and for peace (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 
1999, p. 20).  
  

The mere existence of the word þorrablót in medieval texts might suggest some 
form of worship or celebration in pre-Christian times. However, medieval references 
to a þorrablót are rather obscure and oddly out of sync with each other. Among the 
oldest known sources is a short chapter in the Orkneyinga Saga, from around 1300, 
about the “discovery” of Norway. It refers to a king of Finland and Kvenland and his 
sons who’s names correspond with forces of nature. Among them is Logi, meaning 
fire; Kári, meaning wind, Frosti meaning frost, and Þorri who is described as “[I 
translate:] a great blót man, he had blót every year in mid winter, what they called the 
þorrablót; from this the month took its name” (Orkneyinga saga, 1965, p. 3). In his 
own reading of the source Árni Björnsson sees this account as an origin legend of the 
term þorri whose meaning has been forgotten. He also finds that the personification 
of þorri as a force of nature lifts him to the status of a winter spirit or winter god 
(2008). But one might add that the þorrablót seems already an obscure term as well 
though the word þorri seems to be well known as a term for a month. Indeed as it 
phrased: This particular blót is “what they called the þorrablót”.  

Evidence for both a godly Þorri and the þorrablót itself in medieval Iceland is 
scarce. As Árni Björnsson (2008) notes in his book Þorrablót it is in fact not until the 
17th Century that sources on the personification of Þorri appear in the form of 
Þorrakvæði or Þorri poems. In the many Þorri poems collected onward through the 
18th, 19th and 20th centuries Þorri may appear as an grey bearded elder or a Viking 
chieftain but is just as likely to turn into a pillar of ice. The Þorri of the poems 
demands respect and is often greeted welcome with a plea of mercy for mild weather. 
“[I translate:] “Welcome Þorri”, was always said after crossing oneself in the 
morning”, stated a farmer born in South –East Iceland in 1884: “Don’t be cruel”” 
(National Museum of Iceland Ethnological Archives). In modern times the act of 
bidding the þorri welcome is by many thought to be a time-honoured tradition. So too 
is commencing the þorri month with Farmer’s Day (Bóndadagur) in which the male 
farmer of the house is treated to ‘breakfast in bed” or other luxuries. But in fact the 
oldest printed source for these traditions appear in the late nineteenth Century folktale 
collection of Jón Árnason in 1864. He is also the oldest source for the curious, but 
evidently elaborate, act of running half naked around the farmhouse: 

 
[I translate:] Therefore it was the duty of the farmers “to greet þorri” or “bid 
him welcome into the farm” by being the first to rise in the morning that þorri 
began. They should get up and out in their shirt alone, with bare legs and feet, 
but with one leg in the trousers, go to the door, open it, hop on one foot around 
the whole farmhouse, dragging the trousers behind him on the other and bid the 
þorri welcome to the farm and into the house. Then they should host a feast for 
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other farmers in the community; this was called “to great the þorri” (Jón 
Árnason, 1954 – 1961, vol. II, p. 550-551). 
 

Jón Árnason’s source for this curious custom of “greeting the þorri” is unclear. 
But he himself remarks that on the temporal and regional variation of the tradition, 
for example that “[I translate:] in some places in the north of the country the first day 
of þorri is still called bóndadagur when the lady of house should treat her husband 
well and these festivities are still called þorrablót” (Jón Árnason, 1954 – 1961, vol. II, 
p. 551). Here it seems that the term bóndadagur or “Farmers Day” is an obscure one 
only surviving in certain remote places where the celebration of this day and the 
þorrablót are one and the same. While Árni Björnsson takes sources such as these 
critically he does, with some qualification, hold that the tradition of the þorrablót is an 
established, enduring and yet struggling tradition rooted in pre-Christian festivities of 
some sort. He offers a down-to-earth theorem to that effect:  

 
[I translate:] It must therefore be held true that through all the centuries the 
Þorri was bid welcome and “secretly worshiped” either with fearful respect or 
festive joyfulness. This is much more likely than that the thread had indeed been 
entirely cut. Then it would have been a bigger effort to revive the tradition and 
even life threatening to do so in the 17th and 18th Centuries. Participants in 
such merrymaking could of course be as devoutly Christian in their heart as 
anyone else though they allowed themselves to play around (Árni Björnsson, 
2008, p. 17-18). 
 

Árni Björnsson therefore seems to suggest that the þorrablót was indeed practiced 
in early Iceland and continued through the middle ages and into early modern times 
when the sources again mention them. Furthermore Árni suggests that the þorri 
customs were more likely practiced in playfulness than devout faith (whether in 
Christian or pagan times). Here I believe he might be on to something that holds a key 
to understanding the practice of þorrablot rather than its origin. So if playfulness 
might be the answer what is the question? The question of whether or not the people 
practiced the þorrablót devoutly or not is as unanswerable as asking whether its 
practice went uninterrupted throughout the middle ages. For lack of adequate sources 
any claim for or against would simply be conjecture. But a more interesting and 
pressing question is: why did early modern people engage in this activity and why is it 
practised today? Could it be that the obscurity of the þorrablót and near absence in 
medieval sources may tell us something significant about the practice of this tradition? 
In context to the practices of the þorrablót today I believe it speaks volumes. All 
together, and counter to Árni’s argument, what I find the most striking feature of the 
underlying sources on the traditionallity of the þorrablót is how inconsistent, varying 
and regional they are within Iceland. Also significant is how many accounts seem to 
exoticise them as either remote or ridiculous.  

When it comes to early modern practices of the þorrablót revival and reinvention 
seem like useful but are indeed problematic terms. Because the ancient practice of the 
þorrablót was unknown or unclear any true revival would be suspect. But in retrospect 
a set of traditions was set in motion on the grounds of a perceived traditionality 
although with humorous undertones. The first indication of the þorrablót in modern 
times, outside whatever celebrations took place in the private homes, can be found in 
the rising nationalism of the mid- 19th century intelligentsia (Árni Björnsson 2008, p. 
32–39). Through the registries and records of student associations and drama clubs 
(mostly in Reykjavík from 1867 – 1873 and two in Akureyri 1873 and 1874) it is clear 
that student drinking parties held on the coming of the þorri month were taking on 
the somewhat humorous air of the Saga age. This tradition was extended to the heart 
of the colonial power, Copenhagen, where Iceland’s nationalism movement partly 
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originated. Þorri poems and rhymes referred to the heroics and drinking of Saga 
heroes leaving much space for the elaborate toasting of pagan deities (Björn M. Ólsen, 
1873, p. 128–129).  

In the following decades the þorrablót spread, albeit thinly, throughout the 
countryside but did not seem to catch on in urban areas where foreign novelty were 
often favoured by a modernising population. In fact it was not until the 1960’s that 
the rustic Þorrablót is “revived” in Reykjavík and gains widespread popularity (Árni 
Björnsson, 2008, p. 69–78). From the 1940’s Homeland associations (Átthagafélög) 
had begun to prefer more traditional food for their events rather than the modern and 
imported foods more available in the city. In 1958 a restaurant proprietor began to 
pick up on this and decided to provide the þorri food (þorramat) that he had seen 
advertised by the Homeland Associations. Indeed þorramatur was a novel term then 
but commonplace today. In order to boost business in a difficult season other 
restaurants began to advertise þorri food: a selection of whey-soured meats, cured 
shark, rye bread and flatbread served on square-shaped wooden platter based on an 
item on display in the National Museum. Guests at the þorrablót were invited to wash 
this down with light beer and a shot of Black Death (a popular Icelandic schnapps).  

After 1960 the þorrablót spread throughout the country. Today urban areas as well 
as most larger towns or farming communities have þorrablót in varying forms. The 
þorri food may in some cases supplemented with a more modern dish for those 
whose pallets do not approve of the sour tastes and smells of the food. Mock toasts 
and heavy drinking are regular features of these events and in the countryside 
organised satirical plays mocking individuals in the community are quite popular. The 
1960s wave of þorrablót was not limited to Iceland but spread to many of the 
expatriate associations of Icelanders around the world. Like the menus of the 
Homeland associations these events promise a variation of the same theme: traditional 
food, Icelandic food; þorri food in the ancient tradition. Much effort is put into 
importing the odorous and sometimes gassy agricultural products and often Icelandic 
entertainers are brought in as well. But as the examples show the þorrablót and þorri 
food traditions are practiced in multitude of ways and can be applied to different 
contexts.  

A useful contemporary comparison can be made between media representations, 
and reactions to them, before and after the so-called Crash in Iceland: the ruin of 
Icelandic banks and the following socio-economic developments. In the Icelandic film 
Mýrin or Jar City (Agnes Johansen & Lilja Pálmadóttir, 2006), adapted from the crime 
novel and directed by Baltasar Kormákur, there is a scene where the protagonist 
Erlendur is seen digging into a particularly gelatinous dish of singed sheep's head or 
svið (pronounced svith, meaning something singed). Far from appetizing the scene 
drew some criticism from, among others, the Minister of Agriculture and Fisheries at 
the time, Einar K. Guðfinnson. A known admirer of traditional food and agricultural 
produce the Minister seems slightly bemused in his personal blog:  

 
[I translate] We know well that many do not like whaling, have reservations to 
the invasion of Icelandic companies, do not appreciate our dams. And perhaps 
detective Erlendur feasting on svið in Arnaldur's and Baltasar Kormákur's film, 
Jar City, gives a worse image than before; this is, at least, not the image of 
"gourmet" Iceland – the modern Iceland (Einar K. Guðfinnson, 2006, p. 699). 
 

The Minister seems to be suggesting here that this alleged antithesis of gourmet 
Iceland has little basis in contemporary reality or that, if it does, then it is not an image 
to be heralded. Indeed the Icelandic government, at both a local and international 
level, had invested heavily in the promotion of Icelandic cookery as gourmet and high 
cuisine and its produce, mainly dairy, fish and lamb, as “natural” and clean.  
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In that light it is interesting to compare Einar’s statement to a recent comment 
made by the current Minister of Agriculture and Fisheries. In a speech at the national 
farmers’ congress (Búnaðarþing) February 28th 2010, the new left wing government’s 
Jón Bjarnason strongly criticized a television commercial for the telephone company 
Síminn, that showed young men shunning Icelandic “þorri” food with disgust and 
opting for pizza. The Minister described it as “[I translate:] some sort of humourless 
2007 presentation in the spirit of the venture Vikings [Icelandic businessmen abroad] 
where traditional Icelandic national food is belittled” (“Síminn lítilsvirðir”, 2010). In 
comparison, the former Minister finds the presentation of traditional, rather than 
more modern Icelandic food, an embarrassment. But the current minister speaks in 
defence of the traditional food and puts the mockery into the context of a passé neo-
liberal period. The Ministers also contrast in the immediacy of their comments. The 
former Minister’s comment betrays a certain lack of forcefulness in his concerns for 
the modern 'image' of Iceland. While the latter staunchly defends the traditional 
against what he perceives as an ironic attack.  

By a “2007 presentation” the current Minister, Jón Bjarnason, may be referring to 
the extravagancy and “internationalism” of bankers and businessmen abroad. This 
may include the þorrablót of Glitnir bank in London in which prospective clients and 
employees were ironically presented with kitsch Viking paraphernalia and traditional 
Icelandic food and schnapps having been plied with continental h'orderves and fine 
wine. Food traditions are a well-documented way of presenting oneself 
transnationally. But interestingly the Icelanders abroad in general, not just “venture 
Vikings (útrásarvíkingar)”, have long and often presented food traditions, especially 
the so-called þorri food, in an ironic light. While food irony is by no means 
uncommon or particular to Icelanders the applicability of the þorrablót to humorous 
contexts is illuminating. This is particularly true when attention is drawn to why the 
tradition was practiced.  

Through my fieldwork, much of which has been a collaboration with Katla 
Kjartansdóttir, on the practice of food traditions at home and abroad, participants 
often stressed the humorous element of surprise and even shock that can be induced 
by subjecting guests to the þorri food (see Kjartansdóttir 2009; Kristinn Schram 2009; 
Schram 2009a, 2009b). The Glitnir bank manager Bjarni Ármannsson for example 
explained that their þorrablót was a way of capitalizing on the sensational elements of 
ethnic difference. The authenticity of the þorrablót tradition was in fact secondary to 
the attention-grabbing aspects they contain. Bjarni puts this in more colourful terms: 
“[I translate:] If it is a part of the ancient culture all the better. It can just as well be 
applied to the business world. You need people to look at you. Then you can start 
doing business.” 

Exoticising representations such as this are not confined to corporate behavior as 
many examples exhibit. For one: a student in Helsinki attempting to integrate into 
Finnish society, expressed her desire to put locals off balance with the traditional 
food: a curiosity from an “[I translate:] island way out in the ocean (lifts up her hand, 
pointing, looking up) where the natives eat shark and sheep’s heads (laughs).” In this 
clarification of how she effectively and quite deliberately “distressed” her dinner 
guests, she elaborated on the archaic and primitive image projected, something further 
illustrated by her self-effacing laughter and hand gestures as if pointing to the north 
on a wall map. Iceland's position on the global northern fringe of habitation only 
further exoticises her role and position in these transnational exchanges. 

A mathematician and computer specialist living in Scotland presents another 
example. He stressed the exoticness of traditional Icelandic food, as well as its 
wholesomeness, as he gained access to an exclusive hillwalking society. In what he 
refers to as an "old tradition" of his, he presented traditional þorri food to his 
mountaineering friends. He also made a point of telling them tall tails of “[I translate:] 
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how one should eat shark with brennivín and then I completely exaggerated the 
shark's production process. That's a real fountain and I've done that for the men, yes. 
I would just really like to be able to bring over some shark (laughs) to show the men 
that it isn't just some fairy tale.”  

A corresponding example was presented to me by Icelanders who studied in 
Dublin in the 1980s. Soon after their arrival they were formally invited to host a 
cultural event and asked by persons within the University to bring “[I translate:] 
something traditional from Iceland.” The result was an impromptu þorrablót attended 
by about a dozen Irishmen and two Icelanders where the former were introduced to 
such Icelandic food as dried cod and cured shark. “And it was received remarkably 
well, ” my informant says and continues: “[I translate:] They understood that this was 
just old-fashioned traditional food (laughs) and ate it with an open mind.” The 
laughter, in parenthesis, represents the situational context of the interview. While it 
might seem out of place it does point to a humorous incongruity: the central irony of 
an exaggerated tradition. My questioning and his elaboration cast much light on this 
practice of irony:  

 
[I translate:] Of course the shark astounded them and the hardest would maybe 
eat it. And people got to know each other a little bit. […] Men were astounded 
by the shark and asked what on earth this was. But of course one capitalized on 
this sort of eccentricity (note the use of the English word), the absurdity of it, 
and blew it so out of proportion that men really didn’t get a chance to add to it.  
 
KRISTINN: Why does one do that? 
 
I just did it. I enjoyed it. I said (deadpan tone) this is shark and usually its buried 
and sometimes they pissed on it in the old days. Then you would go into the 
biology of it: that there was ammonia breaking down and there was a certain 
cultivation going on. And… I took it to the deep end. You know. And men 
thought this was fantastically strange – and fun. 
 

In what can be seen as an act of preemptive irony the Icelanders so deprecated and 
exoticised the food and its preperation that there would be no room for riducule on 
behalf of the dinner guests. Interesting is the explicit statement of “capitilizing” on 
“eccentricity” and the use of the English term rather than Icelandic. While he matter-
of-factly explains that he did this because he enjoyed it further questioning cast light 
on these underlying motives. He refers to this event as a þorrablót and the food as 
þorri food. As the fieldwork reveals the heritage status of the so called þorri food and 
the þorrablót is, unlike more banal traditions such as a Sunday roasts or birthday 
celebrations, essential to its practice and performance. Yet the origin, authenticity and 
particular components of the tradition take second place to effect. The obscurity of 
the tradition at home, and more so abroad, provides the space necessary to perform 
and adapt the tradition to the respective contexts and underlying strategies and tactics.  

All in all the þorrablót isn’t, and has perhaps never been, a devoutly practiced 
tradition. Contemporary fieldwork indicates that it is not simply practiced to pass on 
tradition, nor does the þorrablót follow a strict set of antique rites. In fact the only 
aspect it is sure to have in common with ancient practices, as they appear in medieval 
sources, is the traditional and exotic context thrust upon them. If the þorri has any 
consistency as a tradition then that it lies in its playfulness and in its constant state of 
revival and variation. There lies its power: in its folkloric obscurity and adaptability to 
different contexts. It would therefore be difficult to support claims of a more or less 
authentic or Icelandic þorrablót. Whether it is preceded by h’orderves or followed by 
a country dance the þorrablót remains obscure heritage – obscurity as heritage. 
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„Þau eru bara óheppin“ 

Um skilning og notkun ófatlaðra ungmenna á 
fötlunarhugtökum 

Kristín Björnsdóttir 
Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir 

Börn læra snemma að greina umhverfi sitt og setja hluti, dýr, hegðun og fólk í flokka. 
Um tíu ára aldur eru börn orðin meðvituð um mismunandi menningareinkenni eða 
staðalmyndir sem hópum eru gefin og hafa lært að staðsetja sig í umhverfinu og 
skilgreina hvaða hópum samfélagsins þau tilheyra (Major og O’Brien, 2005). 
Félagsfræðingurinn Ervin Goffman (1963) hélt því fram að sumum hópum 
samfélagsins sé lýst á mjög neikvæðan hátt og þeim gefin neikvæð menningareinkenni 
(stigma) í þeim tilgangi að greina þá sem eru öðruvísi frá þeim eru venjulegir. Samfélagið 
lítur svo á að fatlað fólk víki frá því sem talið er venjulegt og tilheyri hópi sem almennt 
er skilgreindur og oft lýst á neikvæðan hátt. Í daglegu tali nota síðan meðlimir sam-
félagsins þessi orð og hugtök sem slanguryrði til að lýsa mörgu því sem talið er slæmt 
eða neikvætt (Burn, 2000). Þar af leiðandi er áhugavert að skoða hvort íslenskir 
unglingar þekki og geti skilgreint mismunandi fötlunarhugtök og hvort þeir noti þessi 
hugtök í daglegum samskiptum. Hér verður sjónum einnig beint að skilningi þeirra á 
aðstæðum fatlaðs fólks og mikilvægi þess að unglingum séu veittar raunsannar 
upplýsingar um ólíka hópa samfélagsins. 

Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar er greining á hugmyndum ófatlaðra unglinga um fatlað fólk 
og fötlunarhugtök. Tilgangurinn er að staðsetja og skilgreina orðræðu þeirra með því 
að skoða þekkingu og skilning á mismunandi fötlunarhugtökum. Í greininni verður 
greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtala við unglinga á aldrinum 13-15 ára. Rýnihópar 
flokkast undir eigindlega rannsóknahefð og er yfirleitt fámennur hópur fólks sem 
fenginn er til að ræða tiltekið málefni. Rýnihópar henta vel ef leitað er eftir mis-
munandi sjónarmiðum og miklum upplýsingum á tiltölulega stuttum tíma (Sóley 
Bender, 2003). Tíu drengir og tíu stúlkur úr fjórum grunnskólum á höfuðborgar-
svæðinu tóku þátt í rýnihópunum, en ástæðan fyrir að velja þessa aðferð til að safna 
gögnum var sú að við vildum skoða samtöl unglinganna og hvernig þeir tókust á og 
sömdu um hvað væri rétt og rangt í orðræðunni. Rýnihópaviðtölin fóru fram í skólum 
þátttakendanna á skólatíma og tóku 40 – 60 mínútur. Skólastjórnendur veittu okkur 
aðgang að nemendum og húsnæði og sáu einnig um að velja þátttakendur í hópana. 
Þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að vera ófatlaðir og þekktu almennt ekki fatlað 
fólk. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð og orðræðan greind í anda gagnrýninnar 
orðræðugreiningar (critical discourse analysis). Leitað var eftir þrástefjum og hvernig þau 
mynduðu mynstur í orðræðunni sem líta má á sem söguleg og pólitísk löggildingar-
lögmál (Foucault, 1972; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Með gagnrýninni orðræðu-
greiningu er því hægt að greina uppruna og þróun hugmynda og „árekstur hugmynda 
eins og hann birtist á líðandi stund“ (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 181). 
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Gagnrýnin orðræðugreining hentar því vel þegar skoða á skilning og notkun unglinga 
á hugtökum. 

Flokkunarvandi 

Unglingarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru beðnir um að flokka í sameiningu 
miða sem á stóðu ýmis heiti yfir sjúkdóma, skerðingar og raskanir. Ástæðan fyrir því 
að þátttakendurnir í rannsókninni voru ekki eingöngu beðnir um að fjalla um 
skerðingar og fatlanir var sú að við vildum sjá hvort þeir gerðu greinarmun á 
sjúkdómum og skerðingum og þá hvernig þeir skilgreindu þennan mun. Í 
umræðunum urðu til fimm flokkar: (1) veiki, (2) fötlun, (3) hegðun, (4) óheppni og (5) 
blótsyrði. Eini flokkurinn sem var fyrirfram ákveðinn var fötlun þar sem unglingarnir 
vissu að við ætluðum að ræða við þá um fatlanir og fatlað fólk. Í töflu eitt má sjá dæmi 
um það hvernig þeir flokkuðu hugtökin. 

Tafla 1. Dæmi um flokkanir 
 

Veiki Fötlun Óheppni Hegðun Blótsyrði 

MS Hreyfihömlun Blinda Vangefinn Fáviti 

Botnlangabólga Downs heilk. Heyrnarleysi Fífl Hálfviti 

Geðhvarfasýki Lömun Lesblinda Fáviti Þroskaheftur 

Krabbamein Þroskahömlun Ofvirkni Hálfviti Vangefinn 

Ofvirkni Einhverfa Athyglisbrestur Þroskaheftur Fífl 

     

 
Eins og sjá má í töflu eitt voru sjúkdómar á borð við krabbamein og botnlanga-

bólgu flokkaðir sem veikindi og voru flestir sammála um að veiki væri tímabundið 
ástand sem oft væri hægt að lækna með „pillum“. Það vekur athygli að nokkrir 
flokkuðu ofvirkni sem sjúkdóm og færðu rök fyrir því að oft væru ofvirk börn á 
lyfjum. Unglingarnir vissu fæstir hvað geðhvarfasýki var og töldu það sjúkdóm þar 
sem sýki eða sýking væri eitthvað sem fylgdi veikindum. Eitt af því sem aðgreindi 
fötlun frá veikindum var hvort um væri að ræða meðfædda og ólæknandi skerðingu. 
Unglingarnir voru til að mynda ekki allir sammála um það hvort heyrnarleysi væri 
fötlun eða veiki. Hins vegar sættust þeir á að heyrnarleysi væri fötlun væri það með-
fætt, en veiki ef fólk verður heyrnarlaust á fullorðinsaldri. Einn unglingurinn sagði: 
„Fötlun er eitthvað sem þú ert með og getur ekki lagast“. 

Þegar kom að fötlunarflokknum komust unglingarnir í flokkunarvanda. Þeir áttu 
erfitt með að skilgreina hvað væri fötlun og þar af leiðandi áttu þeir einnig erfitt með 
að gera sér grein fyrir því hver væri fatlaður eða ófatlaður. Unglingarnir voru almennt 
mjög óöruggir í tilsvörum aðspurðir hvort þeir ættu fatlaða vini eða ættingja. Ein-
hverjir vissu það ekki, aðrir sögðust halda það og einn þátttakandinn í rannsókninni 
sagði í þessu samhengi:  

 
,,Frændi minn, hann virðist vera venjulegur þegar maður talar við hann, en hann 
er með einhverfu”. 
 

Oft rötuðu skerðingar á borð við einhverfu og Downs heilkenni í fötlunarflokkinn 
og í grófum dráttum er fötlun samkvæmt hugmyndum unglinganna sýnileg, meðfædd 
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og ekki hægt að laga hana eða lækna með lyfjum. Ein stúlkan sem tók þátt í rann-
sókninni sagði: 

 
,,Maður fær ekkert einhverfu eins og maður fær botnlangabólgu eða þannig. 
Maður fæðist með það og þá er það fötlun“. 

 
Það var langt frá því að unglingarnir þekktu öll hugtökin yfir sjúkdóma og 

skerðingar sem notuð voru í rýnihópunum, en athyglisvert var hversu mörg þeirra 
vissu hvað Downs heilkenni er og að það væri óviðeigandi að kalla fólk með Downs 
heilkenni mongólíta. Eftirfarandi er brot úr samtali tveggja stúlkna um mann sem 
nýlega hafði vakið athygli á Internetinu: 

 
A: Hann er með Downs syndrome. 
B: Ég hélt að hann væri mongólíti. 
A: Það er það sama. 
B: Af hverju segja þau [fólkið í samfélaginu] ekki bara mongólíti. 
A: Þau [fólk með Downs heilkenni] vilja það ekki. 

 
Samtalið leystist upp í hlátur og fliss þar sem hinir þátttakendurnir í rýnihópnum 

hristu höfuðið og gáfu það til kynna að þetta væri óviðeigandi athugasemd hjá 
stúlkunni. Það er einnig athyglisvert að unglingarnir áttu erfitt með að komast að sam-
komulagi um það hvernig flokka ætti blindu og sjónskerðingar. Einhverjir bentu á að 
blinda gæti verið tímabundið ástand og gæti þess vegna verið skilgreint sem veiki á 
meðan aðrir bentu á að blint fólk gæti lært og hreyft sig eins og „venjulegt fólk“ og 
þess vegna væri ekki hægt að skilgreina blindu og sjónskerðingar sem fötlun. Einn 
þátttakandinn í rannsókninni sagði: „Það þýðir samt ekki að hún eða hann sé öðruvísi 
því hann er bara blindur“. Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað hefur hér áhrif 
á hugmyndir unglinganna, en það væri áhugavert að skoða nánar hvort þeir tengja 
þessar skerðingar við gamlar sögur og sagnir þar sem blindu fólki hefur verið lýst sem 
góðum sögumönnum, einstaklega næmu og hæfileikaríku tónlistarfólki eða miðlum og 
spákonum sem geta séð framtíðina (Davis, 2006). Það var uppúr þessum samræðum 
sem flokkurinn óheppni varð til. Það væri auðvelt að draga þá ályktun að unglingarnir 
skilji fötlun sem persónulegan harmleik og líti á fatlað fólk sem ósjálfbjarga fórnar-
lömb sem eru byrði á samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Heppni eða í þessu 
tilfelli óheppni er eitthvað utanaðkomandi sem veldur þeim aðstæðum sem blint og 
sjónskert fólk er í. Hins vegar virðast unglingarnir ekki tengja þessar aðstæður við 
samfélagið og hvernig það á þátt í að hindra fulla þátttöku fólks sem er blint eða 
sjónskert heldur er óheppni skilgreind sem eitthvað yfirnáttúrulegt sem ekki er hægt að 
hafa stjórn á. Sumir eru heppnir og aðrir eru óheppnir. Sumir hafa fulla sjón, en aðrir 
ekki. Ein stúlkan átti föður sem var blindur á öðru auga og hún sagði hann ekki 
fatlaðan enda „fær hann ekkert að leggja í fatlaðrastæði“.  

Það kom ekkert sérstaklega á óvart að unglingarnir flokkuðu gömul hugtök eins og 
til dæmis vangefinn og fáviti sem blótsyrði eða hegðun, en það voru ekki allir hóparnir 
sem gerðu greinarmun á milli þessarra flokka. Neikvæð hugtök, eins og til dæmis 
kynvillingur, niggari og þroskaheftur, sem eiga að vera lýsandi fyrir ákveðna 
menningarhópa eru oft notuð af „venjulegu“ fólki í daglegu tali um hvort annað án 
þess að fólk velti fyrir sér uppruna hugtaka (Goffman, 1963). Nýleg rannsókn í 
Bandaríkjunum sýnir að algengt er að ungt fólk noti sín á milli hugtök eða heiti á borð 
við vangefinn eða þroskaheftur, en það sé yfirleitt ekki notað til að lýsa fólki með 
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þroskahömlun (Siperstein, Pociask og Collins, 2010). Þessar niðurstöður eru í 
samræmi við samtöl unglinganna sem tóku þátt í rannsókninni en allir viðurkenndu að 
hafa heyrt eða notað orð eins og þroskaheftur, vangefinn, hálfviti og fáviti þegar vinir 
þeirra hegðuðu sér ósæmilega, til að lýsa einhverju neikvæðu eða sem blótsyrði. Þeir 
sögðust ekki nota þessi orð þegar fatlað fólk heyrði til og mundu aldrei kalla einhvern 
sem væri með þroskahömlun vangefinn því það væri ekki viðeigandi og gæti verið 
særandi.  

Svo virðist sem hin ýmsu fötlunarhugtök séu notuð innan íþróttahreyfingarinnar 
því allir þátttakendurnir í rannsókninni sem stunduðu íþróttir höfðu heyrt þessi hug-
tök notuð þegar illa gengur í keppni og æfingum. Til dæmis væri algengt að spyrja 
hvort þau væru blind eða heyrnarlaus innan fótboltavallarins og ein stúlkan sagði að 
fimleikaþjálfarinn hennar kallaði hana hreyfihamlaða þegar henni gengi illa. Það kom á 
óvart hversu margir unglingar sögðust hafa heyrt fullorðið fólk nota fötlunarhugtök 
sem skammaryrði og nefndi einn hópurinn enskukennarann sinn sem dæmi, en hann 
kallaði þau stundum retards sem þýðir vangefinn á íslensku. Niðurstöður rann-
sóknarinnar benda einnig til þess að samhengið hefur áhrif á það hvernig hugtökin eru 
skilin, þ.e. hver það er sem talar. Ef vinir kalla hvorn annan fávita er um góðlátlegt 
grín að ræða, ef íþróttaþjálfarinn kallar iðkandann hreyfihamlaðan eru það skammar- 
og hvatningarorð, en ef óvinir kalla hvorn annan vangefinn er það móðgun eða 
blótsyrði.  

Unglingarnir áttu líka erfitt með að greina á milli hegðunar, fötlunar og veikinda. 
Ofvirkni var ein þeirra skerðinga sem lenti í öllum flokkunum og olli þátttakendunum 
í rannsóknunum miklum flokkunarerfiðleikum. Eftirfarandi er samtal drengs og stúlku 
um það hvort ofvirkni sé hegðun eða veiki: 

 
S: Maður ræður ekkert við þessa hegðun þannig að þetta [ofvirknin] getur ekki 
verið hegðun. 
D: Hegðun er eitthvað sem maður ákveður sjálfur. 
S: En þetta [ofvirknin] er eitthvað sem lætur þig hegða þér illa. 
D: Já þá er þetta [ofvirkni] veiki. 

 
Eins og gefur að skilja er erfitt að búa til einhverja eina skilgreiningu á því hvað 

telst vera fötlun samkvæmt hugmyndum unglinganna, en ef hugmyndir þeirra eru 
dregnar saman eru fjögur atriði áberandi í fókushópunum. Í fyrsta lagi litu þeir svo á 
að fötlun sé meðfædd og sjaldnast tímabundið ástand. Í öðru lagi skilgreindu 
unglingarnir fötlun sem ólæknandi frávik. Í þriðja lagi lögðu þeir áherslu á takmarkaða 
færni á ýmsum sviðum og að lokum var algengt að þeir nefndu sýnileika 
skerðingarinnar sem viðmið. 

Sýnileiki og gláp 

Sýnileiki skerðingar eða fötlunar var áberandi þrástef í rýnihópunum. Ef við beinum 
athyglinni aftur að ofvirkninni þá rökstuddi einn þátttakandinn í rannsókninni það að 
ofvirkni gæti ekki talist fötlun þar sem „margir eru með það [ofvirkni] og sést ekki á 
þeim“. Goffman (1959) hélt því fram að fólk safnaði að sér upplýsingum um umhverfi 
sitt og samfélag í þeim tilgangi að greina „hina“ frá „okkur“ sem eru „venjulegir“. Fólk 
reiðir sig m.a. á neikvæð og jákvæð sjónræn tákn eins og til dæmis hörundslit, 
klæðaburð og útlitseinkenni við ómeðvitaða og ósjálfráða greiningu sína á samfélaginu. 
Framkoma okkar í garð annarra byggir á mati okkar á þessum táknmyndum, hvort við 
teljum þau jákvæð eða neikvæð, og hvort við viðurkennum manngildi þeirra sem eru 
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öðruvísi en við sjálf (Goffman, 1963). Til þess að greina sýnileg einkenni verður fólk 
að horfa hvort á annað, en þegar það sem horft er á vekur forvitni eða undrun hættir 
fólk að horfa og fer að glápa (Garland-Thomson, 2009). Þátttakendurnir í 
rannsókninni voru öll sammála um að það væri óviðeigandi að glápa á fatlað fólk og 
að þeim væri kennt að vera ekki að stara á ókunnugt fólk og þá sérstaklega ekki fólk 
sem á einhvern hátt er öðruvísi. Eftirfarandi er brot úr samtali á milli annars 
rannsakandans og eins þátttakandans í rannsókninni: 
 

E: Haldið þið að það sé mikið horft á fatlað fólk? 
A: Yngra fólk gerir það. Maður sér aldrei svona nýtt þegar maður eldist þá er 
maður ekkert að horfa og benda. 
E: Hver kennir manni að glápa ekki á fólk? 
A: Systkini og frænkur … unglingar og krakkar eru að horfa. Fólk kannski horfir 
en er ekki að glápa og benda skilurðu. 
E: Já ég skil. En hvernig heldur þú að þeim líði þegar horft er á þau? 
A: Illa. Mjög illa. Þetta [skerðingin] er eitthvað sem fólk getur ekki breytt. Ég 
held að flestum myndi líða illa ef einhver krakki myndi stara á þau. 

 
Bandaríska fræðikonan Rosemarie Garland-Thomson (2009) hefur rannsakað 

hvernig ófatlað fólk glápir á fatlað fólk og hvernig báðir hóparnir bregðast við glápinu. 
Hún heldur því fram að mæður og ömmur skammi börn sín þegar þau glápa á þá sem 
eru öðruvísi og þegar börnin vaxa úr grasi verða þau vandræðaleg og skammast sín 
þegar þau standa sig að glápi. Það kemur því oft í hlut þess sem glápt er á að milda 
aðstæðurnar með því til dæmis að brosa góðlátlega eða þykjast ekki hafa tekið eftir því 
að það var horft á hann eða hana. Tilgangurinn er að minnka vanlíðan gláparans vegna 
óviðeigandi hegðunar sinnar (Garland-Thomson, 2009; Goffman, 1963). Viðbrögð 
samfélagsins við þeim sem skera sig úr eru oft á tíðum neikvæð og það hefur orðið til 
þess að sumt fatlað fólk reynir ómeðvitað eða meðvitað að fela skerðingu sína eða 
gefa sig út fyrir að var ófatlað (Goffman, 1963). Eins og gefur að skilja er auðveldara 
að koma fram á fölskum forsendum sem ófatlaður einstaklingur ef um ósýnilega 
skerðingu er að ræða. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að fatlað fólk reynir oft að 
draga athyglina frá sýnilegri skerðingunni þar sem reynsla þeirra af viðhorfum 
samfélagsins er gjarnan neikvæð og meiðandi (Garland-Thomson, 1996).  

Til eru fjölmargar lýsingar á því þegar ófatlað fólk bregst við fötluðu fólki á 
óviðeigandi hátt eins og til dæmis með því að hampa þeim sem hetjum fyrir að hafa 
leyst einföld verkefni eins og að nota tölvur, ganga upp tröppur eða fyrir að fara í bíó 
og á skemmtistaði. Þessi viðbrögð byggja á gamaldags staðalmyndum þar sem litið er á 
skerðingu sem hindrun sem fatlað fólk þarf að sýna hetjulund til að sigrast á (Nelson, 
2003). Þessar staðalmyndir eiga rætur sínar að rekja til sjónarhorns gallans á fötlun. 
Þetta sjónahorn hefur stundum verið kallað læknisfræðilega sjónarhornið og byggir á 
þeirri hugmynd að mikilvægt sé að koma í veg fyrir líkamlegar og andlegar skerðingar, 
laga þær með læknisfræðilegum inngripum eða þjálfa og endurhæfa fatlaða einstaklinga 
sé þess kostur. Sjónarhorn gallans horfir fyrst og fremst á frávikið eða skerðinguna og 
tekur ekki mið af þeim hindrunum eða erfiðleikum sem fatlað fólk þarf að takast á við 
í umhverfinu og samfélaginu. Litið er á fötlunina sem persónulegan harmleik 
einstaklinga þar sem rætur erfiðleika eru raktar til skerðingarinnar (Kristín 
Björnsdóttir, 2009).  

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða á hvern hátt unglingarnir mátu færni og 
möguleika fatlaðs fólks. Einn drengurinn sagði að hann gæti ekki hugsað sér að „vera í 
hjólastól“ því þá gæti hann ekki lengur spilað fótbolta og annar drengur talaði um að 
hann ætlaði sjálfur að verða flugmaður þegar hann yrði stór og sagðist vita að fatlað 
fólk „mætti ekki vinna sem flugmenn“. Það er athyglisvert að þau nota áhugamál sín 
og væntingar til lífsins til að meta alvarleika fötlunarinnar eða hvort yfir höfuð sé um 
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fötlun að ræða. Enginn af þátttakendunum sagðist vera í barneignarhugleiðingum, 
enda um unglinga að ræða. Þar af leiðandi voru hugmyndir þeirra um barneignir enn 
fremur ómótaðar, en voru flestir sammála að ekkert stæði í vegi fyrir því að fatlað fólk 
stofnaði fjölskyldu og eignaðist börn. Þeim fannst það skipta meira máli hvort 
skerðingin væri arfgeng heldur en hvort skerðingin hefði áhrif á möguleika þeirra til að 
hugsa um börn. Eftirfarandi er brot úr samtali sem átti sér stað í einum rýnihópnum: 

 
E: Getur fatlað fólk eignast börn? 
A: Já blindir geta alveg eignast börn. 
B: Já eins og maður sem er þroskaheftur er það arfgengt? 
E: Ég held ekki … En þeir sem vantar kannski á aðra höndina geta þeir átt barn? 
D: Já já. 
A: Það er örugglega enginn þroskaheftur sem á barn eða alla vega ekki margir. 
B: Þeir leggja örugglega ekki í það. En þeir geta það. 
D: Það fer örugglega eftir því hversu mikið þroskaheftur þú ert. 

 
Það voru hins vegar ekki allir unglingarnir sammála hvort blint fólk gæti eða mættu 

eignast börn og þá virtist það aðallega hafa áhrif ef móðirin væri blind. Eftirfarandi er 
brot úr samtali tveggja stúlkna: 

 
A: Það [blint fólk] getur ekki horft á það [barnið] vaxa. Já það má samt alveg 
eignast börn. 
B: Já en það sér það ekkert og stingur kannski pelanum upp í augað á barninu. 
D: Blint fólk á líka rétt á því eins og við. Mamman þreifar bara andlitið til að 
finna munninn. 
A: Þá þarf það að eiga mann. 
D: Já kallinn þarf að vera með … 
B: Ef maðurinn er tilbúinn í þetta og ef hann er ekki fatlaður og treystir sér í að 
hugsa um þetta barn og kellinguna þá er það í lagi.  
 

Unglingarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru við það að komast á 
bílprófsaldurinn. Einhverjir höfðu þegar hafið nám í ökuskólum og eins og gefur að 
skilja var bílprófið þeim ofarlega í huga. Þau höfðu áhyggjur af því að fólk með 
þroskahömlun gæti ekki einbeitt sér að akstrinum, en töldu í lagi að það keyrðu undir 
eftirliti annarra. Í einum rýnihópnum sagði drengur frá því að hafði séð heyrnarlausa 
konu vera að læra á bíl. Eftirfarandi er samtal hans við tvær stúlkur í rýnihópnum: 

 
A: Ég var í ökuskólanum og þar var kona sem var heyrnarlaus og útlensk og hún 
var ólétt. Hún var að læra á bíl og hún var ólétt. 
B: Heyrnarlaus? 
A: Það var svona túlkur með henni. 
B: Hún getur þá ekkert heyrt ef einhver er að bíba á hana. 
D: Ég veit það. Þá verður hún bara að fylgjast með. 
B: Já hún getur ekkert heyrt ef það er verið að bíba fyrir aftan hana. Náttúrulega 
þarf bíllinn ekkert að bíba ef hún sé að fylgjast með. 
D: Hvernig er það ef barnið fæðist og það grenjar á nóttunni og hún bara sefur. 

 
Samtalið leystist upp í hlátrasköllum og flissi, en það voru algeng viðbrögð við 

viðfangsefninu. Fliss var áberandi undirtexti (subtext) hjá öllum hópunum. Undirtexti 
er í þessu tilfelli ósagt látbragð sem liggur undir tungumálinu og ljær samtalinu 
ákveðinn merkingarauka. Með því að skoða undirtextann, sem í þessu tilfelli var fliss í 
bland við þagnir og augngotur, fáum við betri skilning á viðhorfum unglinganna og 
líðan þeirra í rýnihópnum. Þeir notuðu fliss oft til að loka umræðum, þegar þeir töldu 
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sig ekki vita svarið við spurningunum eða þegar þeir voru óöruggir í aðstæðunum, þ.e. 
vissu ekki hvað væri viðeigandi eða óviðeigandi að segja. Óöryggi þeirra má að hluta til 
útskýra með því að þeir voru í nýjum aðstæðum með fullorðnu fólki sem þeir höfðu 
ekki hitt áður. En það má líka skilja það sem svo að þeir töldu sig ekki vita mikið um 
fötlunarhugtök og fatlað fólk. 

Aðgangur að þekkingu 

Franski félagsfræðingurinn Michel Foucault (1972) benti á að læknisfræðilegar skil-
greiningar rúmi aðeins orðræðu þar sem skilgreiningar eru annað hvort réttar eða 
rangar. Í því samhengi benti hann á að margar skilgreiningar samfélagsins eru hvorki 
réttar né rangar og falla því utan ramma ríkjandi orðræðu. Samkvæmt skrifum hans 
verða nýjar hugmyndir og skilgreiningar til í átökum menningarheima, við núning þess 
sem telst rétt og rangt á hverjum tíma (Foucault, 1972). Gott dæmi um þetta eru þau 
hugtök sem notuð hafa verið til að lýsa fólki með þroskahömlun, en áður fyrr þótti 
ekkert athugavert við að nota hugtök eins og fáviti, vangefinn og þroskaheftur. 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að þeir hefðu takmarkaðar 
upplýsingar um málefni og líf fatlaðs fólks. Lítið væri rætt við þá um fatlanir hvort sem 
er á heimilum þeirra eða skóla. Hugmyndir þeirra sem oft eru óljósar og sá 
flokkunarvandi sem þau lenda í má rekja til þess að takmarkað samtal er á milli 
ríkjandi menningarhóps fullorðinna og unglinganna. Þetta samræmist hugmyndum 
fræðingsins Edwin Ardener (1975) um átök menningarheima. Hann skiptir menningu í 
ríkjandi og þaggaða menningu og segir þessa hópa skarast og ákvarðast af 
valdatengslum sem ríkjandi hópurinn stýrir. Þaggaði hópurinn skapar sína menningu 
og orðræðu á svæði sem Ardener kallar villta svæðið. Hugmyndir unglinganna verða 
því til hjá þeim sjálfum í eftirlitslausum samskiptum og tómstundum á stað sem hægt 
er að skilgreina sem villt svæði. Að villta svæðinu hefur ríkjandi menningarhópur ekki 
fullan aðgang og því ekki tök á að stjórna orðræðunni. Ríkjandi og viðurkennd 
orðræða fullorðinna um fatlanir hefur því ekki mótandi áhrif á villta svæðinu. 
Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu allir um að umræðan um fatlanir í skólanum 
einskorðaðist nær eingöngu við sérstaka atburði eins og til dæmis ef nýr nemandi í 
skólanum væri fatlaður. Þeim fannst almennt lítið til þessarra „kynninga“ koma og 
vildu fá dýpri umræðu og fræðslu.  

Eins og komið hefur fram er unglingamenning villt menning sem ekki er fyllilega 
viðurkennd af ríkjandi menningu. Aðgangur unglinganna að upplýsingum til að smíða 
sér orðræðukerfi er að miklu leyti takmarkaður við það sem ríkjandi valdahópur lætur 
þeim í té. Unglingamenningin er hins vegar oft nátengd dægurmenningunni og verður 
því einnig fyrir áhrifum frá fjölmiðlum og kvikmyndum (Bennett, 2000) þar sem 
birtingarmyndir fatlana byggja oft á neikvæðum staðalmyndum (Nelson, 2003). Þættir 
sem sýndir hafa verið í íslensku sjónvarpi á borð við Fangavaktina, Family Guy og 
Desperate Housewifes gefa oft misvísandi hugmyndir um líf fatlaðs fólks. Þátttakendur 
rannsóknarinnar nefndu þessa þætti sem dæmi um það hvar þau höfðu lært um 
fatlanir. Dæmi um þetta birtist í einu rýnihópaviðtalinu þegar unglingarnir voru að 
ræða saman um það hverjir mega nota sérmerkt stæði fyrir fatlað fólk: 

 
A: Þeir sem eiga svona miða [mega nota stæðin] 
B: Hvernig fær maður svona miða? 
D: Ég veit það að ef maður er blindur eða á blindan kall þá getur maður fengið 
svona miða eins og Desperate Houswifes. 
A: Þú ferð bara og sækir um. Þá gat Gaby verið með svona fatlaða stæði. 
B: Misnotaði hún það ekki alveg óhemju? 
D: Jú jú. Og þeir fötluðu urðu geðveikt reiðir … [hlátur] 
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Til þess að unglingamenningin geti þrifist er nauðsynlegt að miðlun upplýsinga eigi 
sér stað. Veikleiki þess að reiða sig nær eingöngu á dægurmenninguna (kvikmyndir og 
sjónvarp) sem uppsprettu þekkingar er að málefnin hafa verið smættuð og takmörkuð 
og oft á tíðum sett fram á óraunsæjan hátt. Áhorfendur, í þessu tilfelli unglingarnir, 
túlka og lesa úr þeim (smættuðu) táknmyndum sem fyrir þá eru lagðar og nýta sér til 
að móta eigin viðhorf og menningu (Hall, 1997). 

Niðurlag 

Unglingarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru flestir opinskáir og viðurkenndu 
fúslega að þeir vissu lítið um fatlanir og fatlað fólk. Þau voru ófeimin að ræða saman 
og við rannsakendurna og oft á tíðum voru hugmyndir þeirra skondnar og 
skemmtilegar. Hins vegar er ekki er hægt að horfa framhjá alvarlegum undirtóni sem 
kemur fram í vanþekkingu og ranghugmyndum. Vert er að skoða nánar á hvern hátt 
fullorðið fólk eins og foreldrar, kennarar, íþróttaþjálfarar og starfsfólk í tómstunda-
starfi notar fötlunarhugtök til að lýsa neikvæðum þáttum í samskiptum sínum við börn 
og unglinga. Eins og fram hefur komið kölluðu unglingarnir eftir aukinni fræðslu, en 
þessi rannsókn gefur ekki upplýsingar um það hvernig sú fræðsla ætti að fara fram. 
Hins vegar má það vera ljóst að svo lengi sem umræðan um fatlanir og fatlað fólk hjá 
unglingum fer nær eingöngu fram á þeirra eigin forsendum og innan þeirra hóps má 
búast við að sömu ranghugmyndir sem spretta úr vanþekkingu einkenni áfram 
orðræðu þeirra um fatlanir. Það jákvæða í þessu samhengi er að unglingarnir virðast að 
einhverju leyti vera að ræða þessi málefni sín á milli eða a.m.k. tilbúin til að gera það í 
rýnihópum og skólastarfi. 
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Áramótaskaupið og aðrar óspektir um áramót 

Kristín Einarsdóttir 

Gamlárskvöldi eyða flestir Íslendingar með stórfjölskyldunni í hefðbundinni áramóta-
veislu sem samanstendur af hátíðlegum kvöldverði, flugelda-sprengingum og áhorfi á 
áramótaskaup sjónvarpsins. Þarna eru afar og ömmur, pabbar og mömmur ásamt 
fjölda barna á ýmsum aldri. Fullorðna fólkið spjallar, fær sér vínglas eða kaffi og gæðir 
sér á afgöngunum af jólakonfektinu. Börnin hlaupa um húsið, með hurðasprengjur og 
við og við heyrist hvellur þegar einhver í sakleysi sínu opnar dyr þar sem slíkri 
sprengju hefur verið komið fyrir. Þegar klukkan nálgast hálfellefu eykst spennan, 
skaupið er að byrja. Börn og fullorðnir setjast fyrir framan sjónvarpið og þögn færist 
yfir húsið og nágrennið. Úti fyrir hljóðna sprengingarnar sem hafa dunið allan daginn 
og dagana áður. Einn gestanna gæti mögulega verið útlendingur, boðinn í mat þetta 
kvöld en þótt vitað sé að hann geti ekki skilið nokkuð af því sem fram fer á skjánum, 
hvarflar ekki að neinum að sleppa skaupinu og sinna gestinum. Hann verður að horfa 
eins og aðrir.  

 Hér verður leitast við að greina áramótaskaupið með tilvísun til ýmissa hugtaka og 
kenninga um tímamót, jaðartímabil og karnival. 

Fyrsta skaupið var flutt árið 1966 aðeins nokkrum mánuðum eftir að sjónvarpið 
hóf göngu sína hér á landi (,,Þeir sem“, 2008). Það hefur frá upphafi notið gífurlegra 
vinsælda og áhorfstölur slegið öll met. Páll Magnússon útvarpsstjóri segir í viðtali í 
Fréttablaðinu um áhorf á áramótaskaupið: 

 
Þær tölur eru með ólíkindum. Síðasta skaup mældist með 93,3 prósent í 
uppsafnað áhorf sem er aukning um tæpt prósent frá árinu áður. En árið 2002 
fór það upp í 95,5 prósent (,,Áramótaskaupið margfaldur“, 2007).  

 
En slíkt fjöldaáhorf er þó ekki einsdæmi, oft sameinast stórir hópar við sjónvarpið 

og fylgjast með atburðum sem oftast eru fyrirfram kunnir og má kalla einu nafni 
„fjölmiðlahátíð‟  (Þorbjörn Broddason, 2005). Hér er til dæmis um að ræða 
íþróttaviðburði og er skemmst að minnast handboltakappleikja íslenska handbolta-
landsliðsins í janúar 2010 og ágúst 2007 þegar svo að segja öll þjóðin fylgdist með. Á 
slíkum stundum er þjóðin sem einn maður, allir sameinast um eitt takmark og geta á 
sama hátt tekið sameiginlega þátt í undirbúningi og úrvinnslu atburðarins. Skaupið er 
einmitt slík fjölmiðlahátíð, almenningur tekur þátt í undirbúningnum með því að 
fylgjast með fjölmiðlaumfjöllun um atburðinn. Á gamlárskvöld sameinast svo þjóðin 
við sjónvarpskjáinn og úrvinnslan fer svo fram næstu daga og vikur í umræðum 
manna á milli. 

Hvað er það í skaupinu sem verður til þess að þjóðin öll situr við sjónvarpið sem 
einn maður þessa klukkustund sem það tekur? Á skaupið ef til vill eitthvað sameigin-
legt með óeirðum og óspektum almennings sem áttu sér til dæmis stað hér á landi á 
gamlárskvöld eða vikivakasamkomum fyrr á öldum? Almenningi á Íslandi virðist vera 
mikilvægt að horfa á skaupið á gamlárskvöld og ekki degi síðar.  
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Óeirðir um áramót 

Áramótabrennur byrjuðu hér á landi um miðja 19. öld og heimildir eru um að við 
brennurnar hafi á þeim tíma komið til ryskinga og drykkjuláta (Klemenz Jónsson í 
Árni Björnsson, 1993). Sá siður að safna í áramótabrennu og kveikja í henni breiddist 
hratt út um landið og munu brennur hafa verið nokkuð algengar hér á landi frá 
upphafi 20. aldar, en ekki er frekar minnst á óeirðir í beinum tengslum við þær (Árni 
Björnsson, 1993). Aftur á móti héldu óeirðaseggirnir uppteknum hætti þótt þeir hafi 
kosið að láta brennurnar eiga sig og um miðja síðustu öld bárust fréttir af miklum 
óspektum í miðbæ Reykjavíkur. Morgunblaðið segir þannig frá gamlárskvöldi ársins 
1948: 

 
Óvenjuleg skrílslæti voru höfð í frammi hjer í bænum á gamlárskvöld og það svo 
að sjaldan munu hafa verið gerðar fleiri tilraunir til skemdarverka. Lögreglunni 
tókst hinsvegar vel, að halda fólkinu í skefjum og stöðva skemdarverkatilraunir. 
Eitt alvarlegasta skemdarverkið var er tilraun var gerð til að kveikja í skúr þar 
sem sprengjuefni var geymt (,,Óvenjuleg skrílslæti“, 1948).  

 
Af þessu má sjá að svokölluð skrílslæti virðast hafa tengst gamlárskvöldi en slíkt 

atferli á hátíðum og tímamótum er síður en svo nýtt af nálinni. Til vandræða horfði í 
miðbæ Reykjavíkur á gamlárskvöld ár eftir ár um miðja síðustu öld, vegna mikilla 
óeirða sem þar urðu. Yfirvöld brugðu þá á það ráð að leyfa áramótabrennur í 
úthverfum til að lokka unglinga og óeirðaseggi burtu úr miðbænum (Árni Björnsson, 
1993). Flosi Ólafsson minnist þessara óeirða í viðtali og virðist hann standa í þeirri trú 
að áramótaskaup sjónvarpsins hafi átt sinn þátt í að koma í veg fyrir téðar óeirðir: 

 
Það sem mér er einna eftirminnilegast við þessi skaup er að þegar þau hófust 
breyttist nær allt atferli manna til hins betra. Fyrir þann tíma hafði allt verið 
hálfvitlaust niðri í bæ á gamlárskvöld og lögreglan réði ekki neitt við neitt, en 
eftir að skaupin byrjuðu var nær enginn á ferli; allir héldu sig heima og horfðu á 
skaupið (,,Göturnar tæmdust“, 1996). 

 
Erfitt er að segja til um hvort Flosi hefur rétt fyrir sér í því að skaupin hafi átt þátt í 

að minnka óeirðir á gamlárskvöld eða ekki, en þó má til sanns vegar færa að skaupið 
sé rökrétt framhald af slíkum óeirðum. 

Tímamót 

Að halda hátíð á tímamótum hverskonar, er manninnum eiginlegt en segja má að hægt 
sé að skipta hátíðum gróflega í tvo aðalflokka. Annars vegar eru hátíðir sem yfirvöld, 
veraldleg og andleg, á hverjum stað og tíma stjórna og skipuleggja. Hér er um að ræða 
trúarlegar hátíðir, jól og páska og þjóðhátíðir ýmiskonar þar sem valdhafar þjóðarinnar 
eru áberandi og reglur hátíðarinnar eru settar af þeim sem valdið hafa. Hátíðir af þessu 
tagi leggja í rauninni sitt lóð á vogarskálarnar til að festa þá sem valdið hafa í sessi. 
Hins vegar eru hátíðir almennings eða alþýðunnar og hér á landi má til dæmis nefna 
forna dansleiki eða vikivakasamkomur þar sem almenningur kom saman og viðhafði 
ýmsan háttskap sem yfirvöldum var oft ekki að skapi (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 
2009). Á seinni tímum má til dæmis nefna hátíðir ungs fólks um hvítasunnu- og 
verzlunarmannahelgar. Á hátíðum sem þessum eru aðrar reglur en þær sem viðhafðar 
eru á hinum hefðbundnu hátíðum yfirvalda, þar sem eru hefðbundnar fastar reglur, 
stéttskipting er augljós og undirstrikuð með ýmsu móti. Á hátíðum almennings er allt 
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annað yfirbragð og stéttskipting er lítil eða engin. Slíkar hátíðir einkennast oft af mikilli 
drykkju, kynlífi og svalli. Almenningur tekur völdin og hlutverkum er snúið við 
(Bakhtin, 1984). Sama hátíð getur í raun bæði talist hátíð þeirra sem stjórna og 
alþýðunnar, og má nefna 17.júní, þjóðhátíðardag okkar Íslendinga, sem hefst með 
árvissum atburðum þar sem stjórnvöld landsins eru í aðalhlutverki en lýkur svo oftar 
en ekki með karnivalsástandi þar sem alþýðan er í aðalhlutverki. 

Áramót Íslendinga og þá fyrst og fremst áramótaskaup sjónvarpsins eiga ef að er 
gáð ýmislegt sameiginlegt með slíkum almenningshátíðum þar sem gert er grín að 
yfirvöldum og ýmsu því sem hátíðlegt þykir á öðrum tímum er snúið á hvolf og gert 
skoplegt. Skaupið beinir fyrst og fremst spjótum sínum að þeim sem valdið hafa 
hverju sinni hvort sem um er að ræða stjórnmálamenn, ,,frægt“ fólk eða þá sem á 
einhvern hátt standa upp úr fjöldanum. Í skaupinu er oft hæðst að því sem dags 
daglega er þjóðinni heilagt og má nefna mýmörg dæmi um þetta. Í gegnum tíðina 
hefur grínið til dæmis oft beinst að gamla bændasamfélaginu, Þingvallahátíðum, æðri 
listum og svo framvegis. Í skaupum síðustu ára er þetta þema ekki síður áberandi og 
má nefna að í skaupinu 2007 beindist til dæmis grínið að álfatrú Íslendinga. Skaupið 
hefst á atriði í flugvél þar sem þýsk hjón skiptast á skoðunum um hvort svokallaðir 
álfasteinar séu venjulegt grjót eða ekki, en slíkt grjót höfðu hjónin einmitt keypt í 
verslun á Íslandi. Í könnun sem gerð var árin 2006 og 2007 kom fram að meira en 
helmingur íslensku þjóðarinnar telur mögulegt, líklegt eða öruggt að álfar séu 
raunverulegir (Gunnell, 2007). Þessari trú flíka menn líklegast ekki hversdags en þrátt 
fyrir það þykir sjálfsagt að segja útlendingum frá þessari trú og má jafnvel halda því 
fram að álfatrú hafi verið markaðssett fyrir ferðamenn og dæmi eru um að erlendir 
ferðamenn komi hingað með það fyrir augum að kynnast álfatrú Íslendinga. Trú á álfa 
eða aðrar vættir þykja ekki hæfa vel upplýstu fólki og bókmenntir þar sem söguhetjur 
láta tilfinningar sínar óspart og opið í ljós njóta ekki þeirrar virðingar sem áður var 
(Oring, 2003). En þrátt fyrir það að ekki þyki lengur við hæfi að setja á bók lýsingar á 
miklum tilfinningum, hefur fólk samt sem áður tilfinningar og þeirra farvegur getur til 
dæmis verið húmor af ýmsu tagi. Ýmsar tilfinningar fólks fá útrás í húmor eða 
skemmtiefni yfirleitt og er skaupið dæmi um þessa útrás tilfinninga sem annars eru 
bældar. 

Dagsdaglega vilja Íslendingar ekki gera lítið úr því sem oft er kallað ,,menningar-
arfur“ þjóðarinnar. Á hátíðastundum koma Íslendingar saman á Þingvöllum, heiðra 
minningu forfeðranna og hlusta á valdhafa flytja ræður. En þegar kemur að áramóta-
skaupinu er gert grín að þessum sömu valdhöfum og hátíðunum sem nokkrum 
mánuðum áður voru fjölmennar á Þingvöllum. Sú tilfinningasemi og virðing sem 
flestir bera fyrir hinum sögufræga stað víkur fyrir gríninu. Það er nefnilega ekki bara 
reiði og hatur sem fá útrás í gríninu heldur líka tilfinningasemi sem á vissum tímabilum 
snýst upp í andhverfu sína (Oring, 2003). 

Í skaupinu 2009 sást fjallkonan hlekkjuð á vegg eftir mikið samkvæmi á 
Bessastöðum sem greinilega hafði farið úr böndunum. Fjallkonan er flestum Íslend-
ingum heilagt tákn fyrir þjóðina, frelsið, fjöllin, íslenskar konur og mæður yfirleitt. 
Bessastaðir eru aðsetur forseta landsins sem er jú helsta virðingarstaða þjóðarinnar. En 
í skaupinu voru Bessastaðir sýndir í rústum eftir mikið samkvæmi og forsetinn fékk 
aðra helstu ráðmenn þjóðarinnar til að sópa saman ruslinu. Skaupið er hér það sem oft 
hefur verið kallað „karnival‟ , en karnival á sér stað þegar almúginn tekur völdin og 
þeir sem hærra eru settir eru sýndir í hlálegu ljósi. Hér er um að ræða hátíð fólksins þar 
sem þeir sem á öðrum tímum njóta virðingar og eiga sinn háa stall í stigveldi sam-
félagsins, stjórnvöld og æðra settir eru skotspónar gríns og almenningur fær að sjá þá í 
öðru ljósi en hinu hefðbundna. Hlutverkum er snúið á hvolf, almenningur hlær að 
þeim sem venjulega eru taldir æðri (Bakhtin, 1984).  

 Grínið að forseta landsins í skaupinu 2009 tengist líka öðrum þræði í skaupum 
yfirleitt en það er þegar þeim sem eru álitnir bregðast þjóðinni er hegnt eftirminnilega. 
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Um þetta eru mörg dæmi í fyrri skaupum og má til dæmis minnast á hlut þing-
mannsins Árna Johnsen í skaupinu frá 2001 en hann hafði þá orðið uppvís að 
fjármálamisferli í ýmsum trúnaðarstörfum og var dæmdur til fangelsisvistar. Hlutur 
Árna Johnsen í skaupinu 2001 var stór og í jafnvægi við umfjöllun sem mál hans hafði 
fengið fyrr á árinu (,,Árni Johnsen“, 2002).  

Ólafur Ragnar er af mörgum talinn hafa verið of mikill talsmaður útrásarinnar og 
þar með að einhverju leyti í hópi þeirra sem urðu valdir að hinu mikla efnahagshruni. 
Útrásarvíkingarnir svokölluðu nutu virðingar meðan allt gekk vel en eftir hrunið má 
segja að sú virðing hafi snúist upp í andhverfu sína og þeim hegnt fyrir þau afglöp sem 
mörgum þykir þeir hafa gert sig seka um. Í skaupinu 2009 voru leikarar í hlutverkum 
Jóns Ásgeirs og Björgólfs Thors flengdir opinberlega á Austurvelli. Árið 2007 var litað 
af fréttum af forstöðumanni Byrgisins, meðferðarheimilis fíkniefnaneytenda, en hann 
varð uppvís að ýmiskonar misnotkun og dæmdur til fangelsisvistar. Hér eins og víðar í 
skaupinu er þeim sem bregst trausti almennings hegnt eftirminnilega og hann gerður 
einn helsti skotspónn skaupsins. En þeir sem fá þó helst á baukinn eru stjórnmála-
menn sem að áliti almennings hafa misstigið sig í því hlutverki sem þjóðin treysti þeim 
fyrir með því að kjósa þá til starfa á Alþingi. Skylt þessu eru þema sem lengi hefur 
verið í áramótaskaupum en það er þegar gert er grín að æðri listum, óperum, ballett-
sýningum og þess háttar. Þar virðist vera markmiðið að þeir sem telja sig þess 
umkomna að segja almenningi hvað teljist til hinna æðri lista sé refsað eða þeim að 
minnsta kosti sýnt að hægt er að koma æðri listum niður á lægra plan með því að gera 
að þeim grín.  

Í skaupinu frá 2008 var atriði þar sem borgarstjórn Reykjavíkur var sýnd sem 
hópur unglinga í gagnfræðaskóla og sameinaðist þar í raun og veru tvenns konar grín, 
annars vegar þar sem gert var grín að stjórnvöldum sem höfðu brugðist, en þetta ár 
voru tíð skipti á borgarstjórnarmeirihluta í Reykjavík og þótti reyndar ýmsum nóg um. 
Hins vegar er líka verið að setja þá sem hærra eru settir í þjóðfélaginu neðar í þjóð-
félagsstigann þar sem hin virðulega borgarstjórn Reykjavíkur er sýnd tyggjandi tyggjó, 
með farsíma í annarri hendi og ipod í hinni. 

Áramótin í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar á Íslandi gera áramótunum líka skil eins og öðru sem fram fer í 
samfélaginu. Á báðum sjónvarpsstöðvunum eru á gamlársdag sýndir fréttaþættir frá 
liðnu ári, þar sem farið er yfir innlendar og erlendar fréttir ársins. Þessir þættir hafa 
lengi verið árvissir og í þá lögð umtalsverð vinna af hálfu sjónvarpsstöðvanna. Stöð 2 
hefur um árabil haft á sinni dagskrá á gamlársdag þátt sem nefndur er ,,Kryddsíld“ þar 
sem formenn stjórnmálaflokkanna hittast og eru spurðir spjörunum úr um stjórnmál 
ársins sem er að líða og framtíðarhorfur. Auk þessara þátta í sjónvarpi er ýmislegt í 
ljósvakamiðlunum sem minnir á að uppgjör sé að fara fram. Maður ársins er kosinn á 
Rás 2, besta dægurlagið er stundum valið, kynþokkafyllsta konan og svo mætti lengi 
telja. Allt þetta sýnir að uppgjör við atburði ársins er almenningi mikilvægt og fjöl-
miðlar sem vissulega eiga að vera og eru samtvinnaðir lífi fólksins í landinu, taka allir 
þátt í þessu uppgjöri. 

Hápunktur uppgjörsins hvað varðar fjölmiðla og áhuga almennings er áramóta-
skaupið sem sýnt er á gamlárskvöld, klukkutíma langt og ekkert til sparað.  

Greinilegt er af fjölmiðlaumfjölluninni að undirbúningur skaupsins þykir koma 
þjóðinni við. Fjölmiðlar fylgjast með og þegar líða tekur að jólum eru árviss viðtöl í 
dagblöðum við leikstjóra og handritshöfunda skaupsins sem gæta þess að láta ekkert 
uppi um efni skaupsins en mikil leynd hvílir jafnan yfir efni þess (,,Enginn vildi“, 
2007; ,,Yfir 50“, 2007; ,,Þeir sem“, 2007). Þessi fjölmiðlaumfjöllun er í rauninni hluti af 
sviðsetningu skaupsins, verið er að undirbúa almenning í landinu. Sviðið er 
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sjónvarpsskjáir allra landsmanna, leikendur eru ekki bara þeir sem birtast á skjánum 
heldur líka þeir aðilar og atburðir sem fjallað er um hverju sinni. Handritið er ekki bara 
handrit handritshöfundanna heldur atburðir ársins og gestir erum við sem sitjum í 
stofunni og dæmum skaupið hvert sinn. Dómur fólksins fer svo eftir því hvernig þykir 
til hafa tekist við að gera upp árið. Eitt af því sem einkennir áramótaskaupið er hversu 
mikla umfjöllun það fær og ekki aðeins í undirbúningnum eins og hér hefur verið 
rakið, heldur er skaupið eitt helsta umræðuefni almennings að því loknu og reyndar 
næstu daga og vikur. Líklegt má telja að varla sé sú kaffistofa á landinu þar sem ekki er 
minnst á skaupið fyrstu vikur janúarmánaðar ár hvert. Þessi umfjöllun ratar á síður 
dagblaðanna ekki síður en undirbúningurinn og verða stundum heitar umræður um 
hvernig uppgjörið tókst í hvert sinn. Í dagblaðinu 24 stundir voru til dæmis tíu 
álitsgjafar fengnir til að gefa skaupinu frá nýliðnu gamlárskvöldi einkunn og umsögn 
og sýndist sitt hverjum (,,Skaupið fær“, 2008). Öll þessi mikla umfjöllun um skaupið er 
í raun og veru hluti af áramótunum og þeirri hátíð sem þá er haldin. Skaupið er 
undirbúið eins og hver önnur sýning eða hátíð, hvort sem sýningin fer fram í leikhúsi 
eða í heimahúsi þar sem hver og einn leikur sitt hlutverk og húsið er merkt því að nú 
fer hátíð í hönd með tiltekt og ýmiskonar skreytingum. Skaupið er undirbúið, samið 
og sett á svið og að því loknu fer fram úrvinnsla þess, þar sem almenningur í landinu 
ræðir hvernig til tókst.  

Áramót eru millibilsástand þar sem árið er að verða búið og nýtt ár að taka við. 
Áramótaskaupið er bæði raunverulegt og óraunverulegt, þar sem alltaf er vísað í 
raunverulega atburði ársins sem eru að líða og jafnframt óraunverulegt þar sem 
atburðirnir eru settir í annað samhengi. Leikarar leika til dæmis alþingismenn og 
ráðherra þjóðarinnar sem oft birtast í afkáralegum hlutverkum, öfugt við hversdaginn 
þegar ráðamenn þjóðarinnar birtast þjóðinni í eigin persónu. Hér er um að ræða býsna 
algengt þema sem gengur í gegnum brandara og húmorefni af ýmsu tagi, það er að 
segja þegar einu atriði er varpað fram en svo sett í samhengi við annað atriði sem 
verður til þess að áhorfandi eða áheyrandi upplifir það sem oft hefur verið kallað 
viðeigandi misræmi (appropriate incongruity) (Oring, 1992). Slík aðferð í húmorfræðum, 
ef svo má að orði komast, er algeng og trúlega hægt tengja meirihluta alls slíks efnis 
við hana.  

Húmor er í rauninni vopn fólks til að láta í ljós óánægju sína með hvaðeina sem 
aflaga hefur farið að þeirra mati. Í skaupinu er það ekki aðeins þeir sem semja handrit 
að skaupinu, stjórna því og taka að sér hlutverk stjórnmálamannanna hvert ár heldur 
eru það líka áhorfendur sem með áhorfi sínu taka þátt í ádeilunni. Í húmor birtast 
oftar en ekki þær tilfinningar sem við ekki látum í ljós, fáir mundu taka að sér að 
flengja útrásarvíkingana, svo dæmi sé tekið, en mörg okkar hlæja þegar grínleikarar 
landsins sýna okkur þá í þessu ljósi. Húmorinn hjálpar þar með til að halda samfélag-
inu í skefjum. Við fáum útrás erfiðra tilfinninga með því að hlæja að ímynduðum 
örlögum þeirra sem við teljum okkur eiga harma að hefna (Oring, 2003).  

Árið 2009 mæddi mikið á stjórnendum landsins og ber skaupið það ár þess vitni. 
Mikið hafði verið rætt um að nauðsynlegt væri að sýna gagnsæi við stjórnun landsins 
og setningar eins og að ,,allt ætti að vera uppi á borðinu“ og að ,,velta ætti við hverjum 
steini“ voru algengar í orðræðu stjórnmálamanna. Mörgum þótti þessi loforð hafa 
brugðist og þess sáust merki í áramótaskaupinu. Nokkur atriði voru þá með því sniði 
að viðskiptavinur kom í verslun og vildi fá upplýsingar um vörur eins og þvottaefni en 
afgreiðslumaðurinn svarar: ,,við erum bara ekki reiðubúin að greina frá því í 
smáatriðum við aðstæður sem þessar“. Að segja sögur í hegningarskyni af óförum 
þeirra sem bregðast trausti fólks er þá ekki nýtt af nálinni í þjóðfræðiefni hverskonar. 
Slík minni má finna í fjölmörgum þjóðsögum (Jón Árnason, 1954-1960) og 
bröndurum af ýmsu tagi. 
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Lokaorð 

Ef til vill má halda því fram að áramótaskaupið sé í raun og veru hið eiginlega sam-
einingartákn þjóðarinnar. Það er í beinu framhaldi af þjóðsögunum þar sem þeim sem 
reyndust vera svikulir er refsað og gamansögum sem sagðar eru um þá sem hreykja sér 
hærra en hinir. Í skaupinu fær almenningur útrás fyrir þörfina á að koma þeim sem 
venjulega telja sig hærra setta niður á sama stað og við hin. Oft hefur verið rætt um að 
endursýna ætti skaupið á nýársdag eða annan í nýári. Slíkar vangaveltur eru auðvitað 
góðra gjalda verðar en af orsökum sem hér hafa verið raktar má leiða líkum að því að 
slík endursýning tapi því gildi sem það hefur að sjá skaupið á gamlárskvöld, þegar árið 
er að líða og næsta ár rétt handan við hornið. Fjölskyldur og vinir munu halda áfram 
að hittast og gera sér dagamun á áramótum sem og öðrum tímamótum, horfa um öxl 
og velta fyrir sér framtíðinni, hvort sem áramótaskaupið í hinu íslenska sjónvarpi 
heldur áfram eða ekki. Áramótaskaupið, óeirðirnar sem áður brutust út í miðbæ 
Reykjavíkur, drykkja og svall forfeðra okkar og mæðra á vikivakadansleikjunum fyrri 
alda og karnivalsamkomum miðalda eiga það sameiginlegt að þær ber upp á tíma-
mótum og eru tæki almennings til að taka völdin í sínar hendur um stund. 
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Yfir á beinu brautina 

Íslendingar sem taka íslam 

Kristján Þór Sigurðsson 

Í þessari grein mun ég fjalla um þær leiðir sem einkenna trúvendingu ,,inn-
fæddra“ vestrænna einstaklinga yfir í íslam. Ég mun nota dæmi og tilvitnanir úr viðtölum 
við Íslendinga sem ég tók til að sýna fram á að það eru mismunandi nálganir eða leiðir að 
þessu marki (nöfnum þessara einstaklinga hefur verið breytt). Sumir hafa laðast að íslam á 
tilfinningalegan hátt, fyrir tilstillan trúarlegrar og andlegrar uppljómunar á meðan öðrum 
fannst íslam höfða til skynsemi og rökhyggju og nálguðust trúna á huglægan og rökrænan 
og/eða vísindalegan hátt með rannsóknum og lestri. Ég mun einnig fjalla um á hvaða hátt 
trúvendingin átti sér stað, um viðbrögð fjölskyldu og vina og hvaða breytingu hin nýja 
staða olli á lífi hinna nýju múslíma. Þessir einstaklingar hafa verið múslímar í allt frá fjórum 
til fjörutíu ára. Innflytjendur og sérstaklega múslímar á Vesturlöndum eru í dag oft gerðir 
að tákngervingum ,,hinna“ og má segja að í seinni tíð – sérlega eftir fall Sovétríkjanna – 
hafi íslam og múslímar fengið hlutverk ógnarinnar og óvinarins. Þessi ímynd verður oft 
skarpari þegar ,,við“ göngum í lið með ,,hinum“ og má segja að þegar ein(n) 
af ,,okkur“ tekur íslamstrú verði hann/hún tákngervingur þessarar pólunar þar sem 
andstæður ,,okkar“ (hins vestræna heims) og ,,hinna“ (í dag: íslam) líkamnast í þeim ein-
staklingum sem taka íslamstrú. Viðhorf og umgangur ekki-múslímskra heimamanna 
gagnvart þessum trúvendingum er stundum eins og um óhreinleika eða mengun sé að ræða 
(Douglas, 1966).  

Sjálfsemdir 

Trúvending ,,etnískra“ vesturlandabúa – sem eru ekki fæddir múslímar – er ferli sem snertir 
þætti eins og þjóðlegar, etnískar og trúarlegar sjálfsemdir (identities) þar sem andstæður á 
milli íslam og ,,vestursins“ eru smíðaðar. Þannig má líta svo á að í einni og sömu 
manneskjunni eigist við andstæðar sjálfsemdir: t.d. að vera Íslendingur og múslími. 
Trúvendingar sjá sig stundum bæði sem ,,öðru vísi“ og ,,hinn“ og einnig sem 
ólíka ,,hinum“ (Jensen, 2008, bls. 401). Einnig sjá þeir sig sem ,,eins“ þegar þeir mæta 
andúð hins almenna fulltrúa meirihlutasamfélagsins. Trúarafstaða, eða trúhneigð, hefur 
svipaða skírskotun og kynþáttur, etnerni eða stétt og er notað á svipaðan hátt sem ein-
kenning. Að sama skapi er tilhneiging til að líta á trúvendinga sem mögulega ógn gegn 
einingu þjóðarinnar og menningu, séð sem einhvers konar hópsemd eða ímyndað samfélag 
í anda Anderson (1983).  

Breyting sjálfsemda við trúvendingu er í flestum tilfellum langvarandi ferli sem mótast 
af gagnvirkni þeirra og þeirri mynd sem umhverfið skynjar og dregur upp (Jensen, 2008, 
bls. 391). Mótunarferli sjálfsemda felur í sér bæði samræðu þess sem er ólíkt og líkt og 
skapar andstæður og mótsagnir í vitund trúvendingsins. Baumann og Gingrich (2004) hafa 
sett fram ákveðna smíð varðandi hugtökin sjálfsemd/hinun (identity/alterity) þar sem þau 
eru óaðskiljanleg og samtvinnuð og þar sem ,,sjálfun“ og ,,hinun“ eru ferli þar sem 
sjálfsemd táknar að samsama sig við eitthvað og hinun að aðgreina sig frá einhverju (bls. 23-
24). Í þessu ferli verður t.d. til spurningin ,,hver er ég í hvaða tilfelli, í hvaða samhengi, á 
hvaða stigi?“. Þannig er þetta samspil háð því samhengi sem það á sér stað í. Hinir 
andstæðu pólar eru líka á milli hins innra sviðs trúsamfélags múslíma (ekki síst trúvendinga) 
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og hins ytra sviðs ekki-múslíma. Þetta felur oft í sér gagnkvæma útilokun og skapar skýr 
mörk á milli hins trúarlega rýmis (ný)múslíma og ekki-múslíma. Það er samt ekki auðvelt að 
tala um sameiginlegt ,,rými trúvendinga“. Sumir þeirra leggja mikla áherslu á ytri tálkn 
hinnar nýju trúar: konur með klæðnaði (t.d. hijab) og karlar með skeggvexti eða kollhúfu. 
Aðrir trúvendingar nota ekki klæðaburð eða aðra ytri merkingu til að sýna trúarlega stöðu 
sína á áberandi hátt (Jensen, 2008, bls. 392). 

Nadia er mjög venjuleg íslensk kona, bláeygð og ljóshærð. Hún giftist manni frá 
Marokkó sem hún hafði þekkt um stund og átti hún von á barni þeirra þegar þau giftust. 
Samkvæmt Nadiu ,,[...]var hann ekkert að ota trúnni“ að henni. Hún fór að ,,grúska“ á 
netinu, keypti Kóraninn og fór að pæla. Skömmu síðar eða árið 2005 gerðist hún múslími. 
Hvað varðar ákveðinn máta að markera að maður sé múslími þá sagði hún að karlmenn 
þyrftu ekki að láta sér vaxa sítt skegg - ,,[...]ég mundi sko henda mínum inn í herbergi“, né 
þyrftu konur að bera höfuðklút, þetta væri spurning um val hvers og eins. Sumir múslímar 
vilja sýna að þeir séu múslímar og velja þannig að merkja sig á þennan hátt og konur ,,[...] 
vilja þetta til að sýna og vera stoltar af sínu...af sinni trú“ og það sama gildi um karlmenn. 
Skegg og slæður eru samsömunarmerki múslíma. Sumir láta breyta nafni sínu eða bæta 
múslímsku (arabísku) nafni við sitt gamla nafn. Nadia segir að sumum trúskiptingum 
finnist þetta vera ,,svona sport“, en hún hefur ekki breytt um nafn, ,,[...] ég tel enga ástæðu 
til, ég heiti bara fínu nafni, þarf ekkert að breyta, enda hefur enginn farið fram á það“.  

Afsvæðing og veraldarhyggja hefur styrkt einstaklingsmiðaða trúhneigð og trúariðkun 
meðal múslíma á Vesturlöndum (Roy, 2004, bls. 148-9) og einnig skapað ákveðinn markað 
þar sem samkeppni er mikil á milli stefna og ráða (fatwa), ekki síst á veraldarvefnum 
(Poole, 2002). Flestir íslenskir trúvendingar sem ég hef talað við hafa leitað 
einstaklingsbundinna leiða til að upplifa og tjá trúarlega staðsetningu sína. Að þessu leyti er 
nálgun nýmúslíma gagnavart trú og trúariðkun oft ólík fæddum múslímum þar sem tengsl 
við ákveðna menningu skortir í fyrra tilfellinu (Roy, 2004, bls. 3). 

Fareed er ungur íslenskur nýmúslími sem býr í miðausturlöndum og er giftur háskóla-
menntaðri konu þaðan. Hann var áður að læra heimspeki í háskóla á Norðurlöndum. Eftir 
alla heimspekina og afstæðið fannst Fareed Kóraninn vera skýr og hann tók shahada, hina 
íslömsku trúarjátningu, ,,[...] fyrir sjálfan mig sko“. Hann benti á að samband manns við 
Guð væri persónulegt og þyrfti þar af leiðandi ekki vitni. Hann fór að hugleiða hugtakið 
tawhid sem táknar algera einingu Guðs og að Guð er algerlega fyrir utan hinn þekkta heim 
og ólíkur sköpuninni. Nálgun Fareed var þannig mjög huglæg, rökræn og fræðileg en líka 
einstaklingsmiðuð.  

Snúningurinn1 

Við trúvendingu þurfa verðandi múslímar að fara með hina íslömsku trúarjátningu, 
shahada2, og síðan þurfa þeir að læra helstu trúarathafnir íslam. Það sem á eftir fylgir tekur 
misjafnlega langan tíma. Trúvending vesturlandabúa til íslam leiðir í flestum tilfellum til 
afgerandi umbreytinga á lífsháttum og lífssýn. Hún hefur sterk nútímaleg einkenni þar sem 
einstaklingar velja sér þessa breytingu sjálfir og nálgast ferlið á einstaklingsbundnum 
forsendum (Roy, 2004). Fólk snýr til íslam á margvíslegan hátt og af ólíkum ástæðum og 
forsendum eins og greint verður frá síðar. Trúvending markar skýr skil við fyrra líf og 
skapar ný félagsleg mörk, lifnaðarhætti og lífsviðhorf. Margir segja að trúvendingin hafi 
veitt lífinu nýja merkingu og skýrt hvernig best er að lifa því.  

                                                 

1  Margir múslímar líta svo á að allir menn séu í eðli sínu múslímar og þegar einhver (ekki fæddur múslími) 
tekur íslam tala þeir um að ,,snúa til baka“ (revert). 

2  Shahada, trúarjátning múslíma: ,,Það er enginn Guð nema Guð og Múhameð er sendiboði hans“. Yfirleitt er farið 
með þessa játningu í viðurvist múslímskra votta, en það kemur fyrir að einstaklingar fari með hana í 
einrúmi. Játningin þarf helst að vera á arabísku. 
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Fadl er miðaldra karlmaður giftur konu frá Suður Asíu og eiga þau einn son. Hann 
sagði að alger breyting hefði átt sér stað á lífi sínu, kraftaverk hefðu farið að gerast eins og 
um ,,guðlega innblöndun“ væri að ræða – einhvers konar náð. Hann varð sér út um 
kennara (sheik) og líf hans öðlaðist festu og jákvæðni. Hann varð miklu meðvitaðri um 
gerðir sínar og hegðun og heiminn í kringum sig. Hann sagði finnast það skrýtið að hafa 
getað lifað lífinu eins og hann gerði áður en hann varð múslími. Hann er samþykkur því að 
íslam sé ákveðin leið, en ein af mörgum – það séu aðrar andlegar leiðir og þær liggi allar að 
sama marki. Fyrir hann sé þetta samt eina leiðin, einhvern veginn ,,[...] öruggasta 
formið...nákvæmlega varðað“ til að eignast gott líf. Hann nálgast trúna á tilfinningalegan 
hátt þar sem kjarninn sé að hreinsa það skynfæri sem hjartað er, læra að skynja með 
hjartanu, ,,[...] að fylla hjartað með Guði“. Hann segist umgangast flesta gömlu félagana 
enn en þeir töldu hann ,,[...] vera kominn út í eitthvað trúarrugl...væri frelsaður“. Hann 
segist umgangast flesta hópa múslíma hér, meira að segja ahmadiyya3 (sem eru bannfærðir af 
öðrum múslímum). Hann segir mismunandi hópa múslíma á Íslandi vera nokkuð aðskilda 
og á Íslandi séu allir alltaf uppteknir! Hann segir að sumir (Íslendingar og aðrir) sem eigi 
erfitt með að aðlagast laðist auðveldlega að íslam því íslam fylgi sterk samstaða. Aðspurður 
hvort hægt sé að tala um íslenskt íslam telur hann svo ekki vera og kennir fámenninu um. 

Aida er ung kona með háskólamenntun frá Háskóla Íslands og sem stundar nám í 
þekktum háskóla í Miðausturlöndum. Hún er gift miðausturlenskum manni. Hún gerðist 
múslími árið 2006 og hefur verið að læra um íslam og arabísku síðan. Hún hefur nálgast 
trúna á rökrænan og allt að því vísindalegan hátt, rannsakað og pælt. Hún tók sinn tíma og 
gerðist fyrst múslími að vel ígrunduðu máli. Í háskólanum fór hún að pæla í hvaða stefnu 
hún ætti að taka í lífinu, hvaða ákvarðanir hún ætti að taka. Hún var alin upp í kaþólskri trú 
en segist hafa orðið trúlaus eftir fermingu en um tvítugt fannst henni ,,[...] tími til að gefa 
Guði tækifæri (hlær)...og datt allt í einu inn í íslam“ en hún kynntist íslam í gegnum unga 
erlenda múslíma á veraldarvefnum. 

Þetta var stórt skref fyrir Aidu, hún var dauðhrædd, var á Íslandi í Háskóla Íslands, 
tvítug stelpa, ,,[...] þetta var allt eða ekkert“. Hún vildi ekki vera einhver hræsnari. Það hafði 
verið löng atreina að stóra skrefinu, frá því að vera trúleysingi og byrja allt í einu að trúa á 
Guð og eiginlega allt upp á nýtt, ,,[...] þú ferð hinum megin“. Mikilvægast er að þroskast, 
tilgangurinn er að verða betri manneskja. Henni fannst hún vera ólíklegur kandídat í 
þetta, ,,[...] maður hefði aldrei trúað því...aldrei í milljón ár...ég meina!“. Það var einhver 
orka, sannfæring sem knúði hana áfram ákveðna leið, ,,[...] þá breytist þú náttúrulega 
sjálfkrafa, allt í góða átt, þetta er svo jákvætt, ég átti skilið að lifa svona“.  

Það má líta á nýmúslíma sem ákveðna miðlara á milli menningarheima og sem 
menningarlega þýðendur og gagnrýnendur á ríkjandi menningu meirihlutasamfélagsins og 
er jafnvel litið á að þeir ógni viðurkenndum gildum og mörkum þjóðfélagsins. Það má líta á 
þá sem þröskuldsverur (liminal beings) sem hrærast tímabundið í óákveðnu og tvíræðnu 
ástandi (Gennep, 1960; Turner, 1967). Þetta ástand er ekki bara álitið tvíbent og óráðið 
heldur óhreint og hættulegt (Douglas 1966). 

Í fyrstu áttu flestar trúvendingar sér stað – mest meðal kvenna – í gegnum hjúskap en í 
seinni tíð hefur það aukist að einstaklingar af báðum kynjum taki íslam af persónulegum 
ástæðum og á einstaklingsmiðuðum forsendum. Trúvending er ferli sem á sér stað yfir 
langan tíma þar sem umbreytingar á sjálfsemdum eiga sér stað. Á þessum tíma skiptir fólk 
oft um áherslur og sveiflast á milli öfga og hófsemi. Algengt er að nýir múslímar þjáist af 
convertitis4 (Jensen, 2008, bls. 393) eða því sem einn viðmælandi minn kallaði salafi burnout, 
en hvort tveggja lýsir sér í því að hinn nýi trúventi einstaklingur fer út í miklar öfgar með 
hvernig á að vera ,,réttur“ múslími þar sem hann bendir jafnvel fæddum múslímum á hvað 
má (halal) og hvað ekki (haram).  

                                                 
3  Ahmadiyya er ákveðin trúarstefna byggð á íslam en aðrir múslímar hafna þeim sem slíkum því þeir telja að 

nýr spámaður muni koma fram – en samkvæmt íslam þá er Múhameð síðasti spámaðurinn.  
4  Þetta er ,,sjúkdómsgreining” sem múslímar nota í gríni yfir ákafa ný-múslíma. 
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Fareed segir félagsskapinn sem hann kynntist fyrst hafi verið nokkuð öfgafullan, ,,[...] 
svona salafi5 og wahabi”. Hann segist í byrjun hafa verið ,,svona súpermúslími“, ,,[...] það 
mátti ekki hafa rauðvín á borðinu og svona“ en þetta breyttist. Hann var mjög ákafur í 
byrjun, ,,[...] sem sagt rosalegt í byrjun!“ og hafi þjáðst af salafi-burnout. En hann fór að lesa 
meira og læra arabísku og sá að þetta var ekki svo strangt.  

Þegar einstaklingar trúvenda til íslam er það oftast á tvenna vegu. Í fyrsta lagi á 
andlegum, tilfinningalegum forsendum þar sem guðleg nálgun og trúarlegar tilfinningar eru 
mikilvægustu viðmiðin og svo þar sem nálgunin er rökræn, vitsmunaleg og jafnvel 
vísindaleg og þar sem reglur (halal/haram) og ritúöl skipta megin máli (394). Það má miða 
þessar tvær nálganir við tvær stefnur innan íslam, sem eru sufi (siðferðilegt íslam – ,,með 
hjartanu”) og salafi (hreintrúarstefna - bókstafleg) og er algengt að trúvendingar sveiflist í 
byrjun á milli þessara póla. Þessar tvær nálganir koma vel fram hjá íslenskum viðmælendum 
mínum sem hafa snúið til íslam. Einnig geta verið pólitískar ástæður fyrir trúvendingu 
(samstaða með 3ja heiminum, andstaða gegn neysluhyggju, kapítalisma og efnishyggju).  

Fadl lifði nokkuð róstusömu lífi fyrri hluta ævinnar, var mjög leitandi og ferðaðist víða. 
Hann komst í snertingu við íslam á ferðalagi og fékk allt aðra mynd af íslam og múslímum 
en hann hafði haft áður, en hún var frekar neikvæð. Eitt sinn er hann var í mosku í 
Marokkó heyrði hann gamlan mann kyrja úr Kóraninum og varð þá skyndilega fyrir sterkri 
andlegri upplifun, ,,[...] hárin risu og ég fékk tár í augun“. Hann fór að kynna sér íslam án 
þess að gerast múslími þar til nokkuð seinna þegar hann var staddur í verslun í stórborg í 
Evrópu þar sem múslími afgreiddi hann. Þeir fóru að tala saman og hlutirnir æxluðust 
þannig að Fadl kom sem múslími út úr búðinni eftir að hafa farið með shahada í viðurvist 
afgreiðslumannsins. Í fyrstu fannst honum erfitt að stunda trúarathafnirnar og missti 
hálfpartinn trúna á tímabili en ákvað á endanum að gerast virkur múslími og hefur verið 
það í tvo áratugi. 

Fareed sem hafði lært heimspeki við háskóla á Norðurlöndum sagði að það hafi komið 
að því að honum fór að vera illa við allt afstæðið, ,,[...] það væri aldrei neinn haldbær 
sannleikur“. Hann fór að lesa íslamska heimspeki og hreifst að þeirri hugmynd að Guð 
væri einn. Hann laðaðist að þeim þekkingarþorsta sem honum fannst vera í íslömskum 
fræðum enda segir í Kóraninum að eitt mikilvægasta sé að menn leiti þekkingar. Arabíska 
orðið ilm (þekking) er næst algengasta orð í Kóraninum og þetta heillaði Fareed, ,,[...] þessi 
ást á þekkingu...þetta svona opnaði dyrnar fyrir mér“. 

Leið Aidu að trúnni var hugræn, rökræn og gekk út á að skilja. Hún fór að leita að sann-
leikanum og vildi finna ,,[...] stóra essið í lífinu...maður verður svona ruglaður“. Hún vildi 
læra að þekkja hugann og fá réttar upplýsingar. Henni finnst trú þurfa að vera huglæg og að 
það verði að beita ákveðnum aðferðum til að finna sannleikann í vísindum og ,,[...] maður 
heldur að maður geti notað sömu aðferðirnar til að finna trú, en ég gerði það svolítið...að 
ég vildi skilja allt“. Hún skoðaði mörg trúarbrögð og vildi nota skilning sinn, ,,[...] til að 
skilja og til að trúa ef það væri...ef það væri einhver trú sem væri til”. Henni fannst íslam 
aðlaðandi túlkun á tilvist Guðs, ,,[...] það var bara lógískt fyrir mig”. Mynd Guðs í íslam er 
sú mynd sem hún leitaði að en hafði ekki fundið, það var mjög auðvelt, hún var mjög skýr 
og auðskilin. Hún varð vitsmunalega örvuð: ,,Þetta var ótrúlega spennandi!“. Þegar hún las 
um íslam kom alltaf: ,,hugsaðu, hugsaðu, notaðu heilann, notaðu heilann!“. Henni fannst 
þetta svo djarft, hún vildi læra meira um íslam, um vísindi í íslam, um mistök trúmanna og 
var opin, var ,,[...] náttúrulega á þessu ferðalagi...að leita“. Þetta var mikil vitsmunaleg 
barátta, hún vildi reyna að skilja þetta allt með rökhugsun, hún varð að nálgast sannleikann 
þannig. Hún vildi komast að tilvist Guðs eftir eigin rökum og það kom að því að taka stóra 
skrefið, ,,Það sem gerist mun gerast“. 

                                                 
5  Salafi er íhaldssöm og bókstafleg túlkun á íslam sem leitar í upprunalega útgáfu trúarinnar. 
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Fjölskyldan 

Samskipti hinna nýju múslíma við fjölskyldu og vini geta skapað mörg vandamál, einkum 
hvað snýr að foreldrum. Fjölskyldu- og matarboð verða erfið (trúvendingurinn borðar allt í 
einu ekki svínakjöt og neytir ekki áfengis) og foreldrar og vinir standa allt í einu gagnvart 
nýrri manneskju sem hefur að vissu marki snúið baki við gömlum gildum og hefðum sem 
hún deildi áður með þeim. Með tíð og tíma breytist og batnar sambandið oftast þó svo að 
ákveðin óafturkallanleg lína hafi verið dregin í sandinn. 

Í byrjun voru viðbrögð umhverfisins við trúvendingu Nadiu undrun, hneykslun og 
höfnun. ,,Fólk þoldi ekki þegar ég hætti að drekka“ sagði hún. Hún sagði að það hefði 
tekið um tvö ár fyrir fjölskylduna að sætta sig við þessa breytingu. Sumar vinkonur hennar 
áttu einnig erfitt með að kyngja þessum viðsnúningi og þær ,,[...] sættu sig ekki við að ég 
væri hætt að borða svínakjöt“. Þrátt fyrir þessa erfiðleika nánustu vina og vandamanna að 
sætta sig við að dóttir og vinkona væri orðinn múslími og gengi stundum með höfuðklút 
(hijab) fannst henni sjálfri þetta ekkert mál – henni fannst ekkert hafa breyst. 

Aida leyndi breytingunni fyrir foreldrunum um tíma. Móðirin tók henni vel, sagði að ef 
hún væri hamingjusöm væri þetta fínt. Pabbinn var tortrygginn, hafði ,,ákveðnar skoðanir á 
múslímum“. Hún leyndi þessu lengur gagnvart honum, lifði í öllu samkvæmt trúnni og 
þegar hún sagði honum frá breytingunni og að hún hefði ekki breyst í eitthvað verra sætti 
hann sig við orðinn hlut. Aidu fannst pabbi sinn vera hugrakkur að ferðast um bæinn með 
hijab klædda dóttur en íslam var nokkuð sem var ekki rætt í fjölskylduboðum. Hún telur 
íslam veita konum virðingu, sjálfsvirðingu í samfélaginu og í hjónabandinu og segir að sú 
skoðun að múslímskar konur séu kúgaðar sé byggð á misskilningi, ,,[...] ætla ég ekki að láta 
neinn taka skref yfir mig...(hlær)“.   

Fjölskylda Fareed hafði aldrei verið trúuð og þeim var alveg sama svo lengi sem trúmál 
væru ekki rædd. Í fyrstu var klæðaburðurinn ,,[...] náttúrulega bara bull!“ og fjölskyldan 
hafði ákveðna fordóma í byrjun en það breyttist þegar hún sá að Fareed væri sama 
persónan og áður. 

Trú og menning 

Algengt er að nýir múslímar líti svo á að trú og menning séu aðskildar stærðir og að þeir 
samsami sig ekki við neina ákveðna nálgun eða hugmyndafræði og er það til marks um 
hina nútímalegu nálgun. Margir nýir múslímar líta þannig ekki á sig sem hluta af ákveðinni 
menningu eða ,,skóla“ heldur bara sem múslíma. Hvað varðar íslenska múslíma þá er 
trúarlegt og félagslegt samhengi og umhverfi þeirra mjög fjölmenningarlegt en þeir líta 
bæði á sig sem múslíma og Íslendinga.  

Fareed leggur áherslu á að íslam er ekki ein menning en að ýmsir menningarþættir séu 
oft réttlættir með trú – Kóraninn sé oft notaður til að réttlæta menningarlegar hefðir og þó 
svo að það séu margbreytilegar menningarlegar birtingarmyndir meðal múslímskra 
samfélaga þá sé kjarninn í íslam að Guð er einn. Fareed hafði aldrei verið sérlega trúaður, 
en hafði samt einhvern veginn trúað á Guð. Eftir að hann varð múslími fannst honum að 
hann gæti ,,[...] átt eðlileg samskipti við Guð...verið frjáls“. Í bænum þar sem hann bjó var 
lítil moska og þangað fór hann eitt sinn með bekkjarfélaga sínum. Þar sá hann að íslam var 
ein hugmynd en allir í moskunni voru með mismunandi menningarleg einkenni: 
gítarspilandi Bosníumenn, strangir wahabistar6 og shia múslímar. Fyrst eftir trúvendinguna 
vildu aðrir múslímar draga hann inn í sinn menningarheim, sína útgáfu af íslam og sagðist 
hann hafa verið svolítið týndur í fyrstu. Sumir voru pólitískir og aðrir vildu gifta hann 
frænku sinni.  
                                                 
6  Wahabi er ströng hreintrúarstefna og bókstafstrú ættuð frá Sádi Arabíu og er ráðandi ríkistrú þar.  



Kristján Þór Sigurðsson 

162 

Niðurlag 

Í þessari grein hef ég fjallað um trúvendingu nýmúslíma og notað hugmyndir og reynslu 
íslenskra múslíma til að ramma þetta fyrirbæri inn. Á Vesturlöndum er þetta ferli ekki nýtt 
af nálinni og er í nokkrum vexti, einkum eftir árásirnar 11. september 2001. Það má segja 
að umbreytingar af þessu tagi – persónulegar og félagslegar – séu að mörgu leyti til marks 
um ákveðnar breytingar í vestrænum samfélögum. Á sama hátt og samspil á sér stað á hinu 
persónulega plani á milli samsemda/hinunar má álykta að fundur þeirra menningarlegu 
þátta sem mætast í þessum einstaklingum séu einnig táknrænir fyrir hliðstæðar breytingar í 
viðkomandi samfélögum (Jensen og Østergaard, 2007, bls. 193). Á Íslandi hefur lítið borið 
á þessum breytingum á sama hátt og lítið ber á íslenskum múslímum almennt sökum 
fámennis þeirra. Hvernig hið trúarlega og félagslega rými íslenskra múslíma þróast og 
vegnar í framtíðinni er ekki gott að spá um. Fareed og Aida má kalla fræðilega múslíma og 
þau töluðu bæði um að snúa aftur til Íslands að námi loknu í íslömskum fræðum. Þau líta 
bæði á sig sem ,,ekta“ Íslendinga og múslíma. Fareed telur sig vera jafn mikinn Íslending og 
áður. Aida stefnir á að komast í hinn fornfræga Al-Azhar háskóla í Kaíró og læra íslömsk 
fræði en hún vill helst snúa til Íslands aftur til að kenna íslenskum múslímum íslam, 
sérstaklega ungu kynslóðinni. Hún segir að það þurfi að leggja áherslu á rétta sjálfsmynd og 
að múslímar eigi að vera stoltir af trú sinni. Unga fólkið þurfi að læra að það eru ekki allir 
eins og að fólk eigi að lifa í sátt og samlyndi og bera virðingu fyrir sjálfu sér og hvert öðru. 
Hún segir að það sé ekkert því til fyrirstöðu að vera sannur Íslendingur og múslími. 
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Þróun rannsókna á aðgengi fatlaðra nemenda að námi á 
háskólastigi 

Laufey Elísabet Löve 
Rannveig Traustadóttir 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

Á síðustu áratugum hefur aðgangur almennings að háskólanámi aukist mjög, bæði hér 
á landi og erlendis. Þessi þróun hefur orðið samfara aukinni áherslu stjórnvalda á 
samfélagslegt mikilvægi þess að fjölga því fólki sem leggur stund á háskólanám og 
einnig á að höfða til breiðari hóps nemenda. Í þessu skyni hafa stjórnvöld til dæmis í 
Bretlandi og Bandaríkjunum hvatt háskólastofnanir til að leggja sérstaka áherslu á að 
laða til náms hópa samfélagsins sem til þessa hafa síður sótt nám í háskólum (Riddell, 
Tinklin og Wilson, 2005; Shaw, 2009).  

Þegar litið er til fatlaðs fólks og þátttöku þess í námi á háskólastigi, sýna rannsóknir 
að ekki hefur orðið sambærileg aukning meðal þessa hóps nemenda og annarra. 
Þannig er hlutfall fatlaðra einstaklinga sem stunda háskólanám lægra en ætla mætti 
þegar horft er til fjölda fatlaðs fólks innan samfélagsins í heild (Riddell o.fl., 2005; 
Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar aðstæður á Íslandi eru skoðaðar gerir skortur á 
handbærum tölulegum upplýsingum um heildarfjölda fatlaðs fólks og fjölda fatlaðs 
fólks í háskólanámi erfitt fyrir um mat á stöðu mála. Hins vegar má benda á, líkt og 
fram kemur í skýrslu Íslands til The academic network of European disability experts (ANED) 
(Traustadóttir, Rice, Björnsdóttir og Smith, 2010), að á skólaárinu 2009-2010 notfærðu 
650 nemendur sér sértæk námsúrræði við Háskóla Íslands, það er 4.4% af þeim 14.639 
nemendum sem skráðir voru í skólann (Háskóli Íslands, e.d.).  

Mikilvægi háskólamenntunar fyrir fatlað fólk er ótvírætt og má í því sambandi 
benda á bandarískar rannsóknir sem sýna að á sama tíma og fatlað fólk almennt er 
síður líklegt til að vera virkt á bandarískum vinnumarkaði, kemur í ljós að fatlað fólk 
sem lokið hefur háskólagráðu er jafn líklegt til að vera í vinnu og aðrir (Madus, 2006; 
Shaw, 2009). Þannig er ljóst að það að ljúka háskólagráðu getur skipt sköpum hvað 
afkomumöguleika og stöðu á vinnumarkaði varðar og verið valdeflandi fyrir fatlað 
fólk í efnahagslegu og atvinnulegu tilliti (Fuller, Healey, Bradley og Hall, 2004; Shaw, 
2009). Í könnun á málefnum fatlaðs fólks við Háskóla Íslands kemur fram að fatlaðir 
háskólanemendur töldu háskólanám mikilvægt til að styrkja stöðu sína og möguleika á 
vinnumarkaði (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010).  

Það er þó ekki aðeins fatlað fólk sjálft sem hefur hag af opnara og fjölbreyttara 
háskólasamfélagi. Í skýrslu Syracuse háskóla frá árinu 2003, Beyond compliance: An 
information package on the inclusion of people with disabilities in postsecondary education, kemur 
fram að helstu rökin fyrir því að háskólastofnanir taki breytingum til að tryggja jafnt 
aðgengi fatlaðs fólks séu að með því verði háskólasamfélagið og það starf sem þar er 
unnið auðugra. Bent er á að sjónarhorn fatlaðs fólks gefi nýja sýn á samfélagið og alla 
uppbyggingu þess, gildi, viðhorf, stjórnsýslu, sem og einstaklinginn og ábyrgð hans 
(Cory, Taylor, Walker og White, 2003). Það er því ljóst að fatlað fólk og íslenskt 
samfélag í heild eiga mikið undir því að auka og efla aðgengi til náms og tryggja að 
fatlað fólk geti sótt menntun á efstu þrepum menntakerfisins.  
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Samfelld menntastefna 

Í kjölfar réttindabaráttu fatlaðs fólks, líkt og ýmissa annarra minnihlutahópa á sjöunda 
áratugnum, hefur lagalegt jafnrétti verið staðfest, þar með talið til aðgengi að 
háskólanámi. Lagalegur réttur hefur verið mikilvægur grundvöllur framfara varðandi 
aðgengi að háskólanámi (Konur, 2006; Riddell, Tinklin og Wilson, 2005), en hefur 
einnig vakið spurningar um hvað veldur því að þrátt fyrir lagalegan rétt skilar fatlað 
fólk sér ekki inn í háskóla til jafns við aðra (Fuller o.fl., 2004; Riddell, Tinklin og 
Wilson, 2005).  

Í grein sinni Fatlaðir háskólastúdentar bendir Rannveig Traustadóttir (2006b) á 
mikilvægi þess að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að menntakerfinu á öllum stigum. Þessa 
áherslu er einnig að finna hjá Konur (2006) sem bendir á að aukin hlutdeild fatlaðs 
fólks í menntun á háskólastigi grundvallist á samfelldri löggjöf sem tryggi fötluðum 
börnum og unglingum raunverulegt aðgengi að almenna skólakerfinu. Mikilvægi þessa 
þáttar kemur skýrt fram í samanburðarrannsókn sem tók til þriggja þýskumælandi 
Evrópulanda. Í ljós kom að lágt hlutfall fatlaðra háskólanemenda mátti rekja til 
menntastefnu þessara landa þar sem flestir fatlaðir nemendur höfðu verið aðgreindir 
frá öðrum og fengið kennslu í sérskólum eða sérdeildum. Sýnt þótti að kröfur í 
þessum aðgreindu námsúrræðum væru ekki sambærilegar við það sem tíðkaðist í 
almenna skólakerfinu og nemendur því skort nauðsynlegan undirbúning fyrir nám á 
háskólastigi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Á Íslandi hefur verið kveðið á um rétt fatlaðra barna til að sækja menntun innan 
almenna skólakerfisins síðan 1977 þegar sett var í fyrsta sinn Reglugerð um sérkennslu 
nr. 270, 1977. Þessi réttur hefur verið ítrekaður margsinnis í lögum og reglugerðum, 
nú síðast í Lögum um grunnskóla nr. 91, 2008. Aðgengi fatlaðra barna og ungmenna 
að almenna skólakerfinu hefur batnað eins og kemur fram í skýrslu Íslands til The 
academic network of European disability experts (ANED), þar sem fjallað er um stöðu mála 
á Íslandi hvað varðar jafnrétti til menntunar og starfsnáms fyrir ungt fatlað fólk 
(Traustadóttir o.fl., 2010). Þrátt fyrir það skortir enn mikið á og bent er á að stefnunni 
um skóla án aðgreiningar sé ekki framfylgt að sama marki í grunn- og framhaldsskóla 
og í leikskólum. Jafnframt kemur fram að þótt fatlaðir nemendur og ófatlaðir sæki 
sama skóla þá fer kennsla fatlaðra nemenda í raun að miklu leyti fram utan almenna 
kerfisins (sbr. líka Dóra S. Bjarnason, 2003, 2004 og Kristín Björnsdóttir, 2002). Þá er 
bent á að enn séu til staðar sérskólar fyrir fötluð börn og aðgreindar námsbrautir fyrir 
fatlaða nemendur (Traustadóttir o.fl., 2010). Einnig er áréttað að talsvert sé um sér-
deildir og sérgreind námsúrræði fyrir fatlaða nemendur innan framhaldsskólakerfisins 
og að mjög skorti á kerfisbundinn stuðning við fatlaða nemendur á framhalds-
skólastigi. Höfundar skýrslunnar benda á að þegar horft er til framangreindra þátta 
megi draga í efa að íslenskt menntakerfi í heild uppfylli í raun markmið Samnings 
Sameinuðu þjóðanna um menntun án aðgreiningar, en Ísland hefur undirritað 
Samninginn og vinnur nú að því að fullgilda hann (Samningur um réttindi fatlaðs 
fólks, 2007). 

Svo virðist því sem fatlað fólk á Íslandi búi almennt við lakari menntunarskilyrði 
en aðrir. Má í því sambandi benda á að þegar litið er til þeirra einstaklinga sem eiga 
rétt á örorkubótum kemur í ljós að rúmur helmingur þeirra er aðeins með grunnskóla-
próf en þegar litið er til íslensku þjóðarinnar í heild, þá er þetta hlutfall rétt yfir þrjátíu 
prósentum. Þannig er ljóst að menntunarstig örorkuþega á Íslandi er almennt lægra en 
þegar litið er til þjóðarinnar í heild (Traustadóttir o.fl., 2010). 
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Háskóli Íslands 

Stefna Háskóla Íslands í málefnum fatlaðs fólks er að mati höfunda ANED 
skýrslunnar hvað framsæknust hvað þennan málaflokk varðar í íslensku menntakerfi. 
Ljóst er að aukning hefur orðið á fjölda fatlaðra nemenda við skólann þótt nákvæmar 
tölulegar upplýsingar skorti. Þannig er hlutfall nemenda sem óska eftir sérúrræðum í 
námi rúm 4 prósent, og er það svipað hlutfall og kemur fram í erlendum rannsóknum 
(Rannveig Traustadóttir, 2006; Riddell o.fl., 2005). Sama er að segja um það hvernig 
þessi hópur nemenda er samsettur. Riddell, Tinklin og Wilson benda á að aukning 
breskra nemenda sem notfæra sér sértækan stuðning í námi verði að mestu skýrð með 
fjölgun meðal nemenda með dyslexiu, en þeir eru um helmingur þeirra sem nýta sér 
sértækan stuðning. Þá kemur í ljós að jafnframt má greina einhverja hlutfallsfækkun 
meðal nemenda með miklar skyn- og líkamlegar skerðingar (Riddell o.fl., 2005). Í 
skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, Málefni fatlaðs fólks við Háskóla Íslands 
2007-2009, kemur fram að lítil aukning hefur orðið meðal hreyfihamlaðra nemenda, 
sjónskertra og heyrnaskertra og er hlutfall þeirra samanlagt af heildarfjölda nemenda 
undir 0,5 prósentum (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Athyglisvert 
er að sjá samhljóm með þróun hvað þennan málaflokk varðar innan Háskóla Íslands 
og innan breskra háskóla. 

Bent hefur verið á að erfitt aðgengi að byggingum Háskóla Íslands kunni að vera 
skýringaþáttur hvað varðar hlutfallslega litla aukningu nemenda sem búa við líkamlega 
og skynræna skerðingu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í skýrslu Félagsvísinda-
stofnunar kemur fram að aðgengi að nýjustu byggingum skólans sé metið ágætt, en þó 
með nokkrum undantekningum (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 
Hins vegar kom fram í úttekt á eldri byggingum frá árinu 2004 að aðgengi var 
óviðunandi. Ljóst er því að þó aðgengi hafi batnað frá því sem áður var vantar enn á 
og nauðsyn að bæta aðgengi bæði utandyra og innan (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís 
A. Arnalds, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Mat nemenda sjálfra 

Það er ljóst að jafn réttur að lögum til náms á háskólastigi er aðeins einn þeirra þátta 
sem ráða úrslitum um raunverulega möguleika fatlaðs fólks til að stunda háskólanám. 
Til að skýra hvaða hindranir eru í vegi fatlaðra háskólanema hafa ýmsir og oft á tíðum 
samverkandi þættir verið nefndir til sögunnar. Má þar nefna ytri þætti eins og aðgengi 
að og innan bygginga, sem og samfellda menntastefnu sem skilar nemendum inn í 
nám á háskólastigi. Þá hefur í auknum mæli verið bent á nauðsyn þess að huga að innri 
þáttum eins og því hvernig kennslu og námsmati er háttað (Konur, 2006; Riddell o.fl., 
2006). Full ástæða er til að staldra við þennan þátt því komið hefur í ljós í breskum 
rannsóknum að jafnvel þeir fötluðu nemendur sem standa jafnfætis ófötluðum við 
upphaf náms á háskólastigi eiga frekar á hættu að dragast aftur úr og eru jafnframt 
síður líklegir til að ljúka námi með gráðu (Fuller o.fl., 2004). Bandarískar tölur sýna 
einnig að fatlaðir háskólanemar eru mun líklegri til að hellast úr lestinni áður en þeir 
ljúka háskólaprófi (Shaw, 2009).  

Bent hefur verið á nauðsyn þess að gefa fötluðum háskólanemendum sjálfum 
orðið til að fá skýrari mynd af því hvaða hindranir eru í vegi þeirra og hvernig 
mögulegt sé að fjarlægja þær. Rannsóknum sem leita eftir sjónarhorni nemenda sjálfra 
með því að gefa þeim orðið voru fátíðar í fyrstu en hefur fjölgað og má þar sem dæmi 
nefna rannsóknir Hall og Tinklin (1998), Borland og James (1999), Holloway (2001), 
Fuller o.fl. (2004), Riddell o.fl. (2005), Madriaga (2007) og Vickerman og Blundell 
(2010). Einnig má geta tveggja nýrlegra íslenskra BA ritgerða sem beindu sjónum að 
upplifun nemenda við Háskóa Íslands á aðgengi að námi á háskólastigi (Guðrún Linda 
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Björgvinsdóttir, 2010; Pála Kristin Bergsveinsdóttir, 2007). Framangreindar rannsóknir 
hafa beitt bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum til að afla upplýsinga um 
afstöðu og mat fatlaðra nemenda sjálfra. Þá hafa rannsóknir einnig beinst að 
viðhorfum háskólakennara og starfsfólks, samanber rannsókn Riddell o.fl. (2006). 
Allar eiga þessar rannsóknir það sameiginlegt að byggja á félagslegu sjónarhorni á 
fötlun, það er að líta ekki svo á að erfiðleikar nemenda stafi af skerðingu þeirra, hvort 
heldur líkamlegri eða andlegri, heldur því að ekki hafi tekist að fjarlægja hindranir í 
umhverfinu og skort hafi á að stofnanir sjálfar bregðist við að fyrra bragði til að 
tryggja full réttindi fatlaðra nemenda (Vickerman og Blundell, 2010).  

Ýmsir áhugaverðir þættir hafa komið í ljós þegar nemendur sjálfir eru spurðir 
hvernig þeir meti aðstæður og hvað megi betur fara. Í rannskókn Fullers o.fl. (2004) á 
mati breskra háskólanemenda á þeim hindrunum sem þeir töldu að stæðu þeim í vegi í 
háskólanámi kom í ljós að tæpur helmingur, eða 44 prósent, nefndi hindranir tengdar 
kennslu og kennsluháttum. Meðal þeirra atriða sem nefnd voru var að kennarar töluðu 
of hratt og fjarlægðu sjónræn kennslugögn eins og glærur of fljótt. Sömuleiðis áttu 
sumir nemendur í erfiðleikum með að hlusta eða horfa og skrifa glósur samtímis. Þá 
nefndu nemendur erfiðleika við að taka þátt í umræðum og spyrja vegna þess að 
viðkomandi var þannig staðsettur í kennslustofunni að erfitt var að heyra og sjá 
kennara og hina nemendurna. Einnig kom fram að hluti kennara var ekki tilbúinn til 
að sýna sveigjanleika og heimiluðu til dæmis ekki hljóðupptöku í kennslutímum, gerðu 
óraunhæfar kröfur um magn lesefnis og gættu þess ekki að gögn sem dreift var í 
tímum væru aðgengileg. Bent var á að lánstími á bókasafni væri of stuttur. Þá taldi 
helmingur nemenda próf og próffyrirkomulag vera hindrun (Fuller o.fl., 2004). 

Í nýrri íslenskri könnun á afstöðu fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands til 
aðgengis að námi var meðal annars bent á að oft væru sérúrræði ekki nægjanlega 
sniðin að þörfum hvers og eins og nýttust því ekki sem skyldi (Guðrún Linda 
Björgvinsdóttir, 2010). Áberandi var einnig hversu títt nemendur nefndu skort á 
upplýsingum um það hvers konar stuðningur væri í boði, hvar ætti að leita hans og 
hverjir ættu rétt á stuðningi. 

Fordómar gegn fötlun  

Athyglisvert er að fatlaðir nemendur, bæði í könnunum hér á landi og erlendis, nefna 
ítrekað skort á upplýsingum. Madriaga (2007) hefur bent á að ein algengasta birtingar-
mynd fötlunarfordóma (disablism) innan menntakerfisins sé einmitt skortur á 
upplýsingum sem miði að því að styðja við framtíðarmöguleika fatlaðra nemenda. 
Þetta á sérstaklega við um nám á háskólastigi (Vickerman og Blundell, 2010). Madriaga 
(2007) bendir á að fötlunarfordómar séu afleiðing ríkjandi viðhorfa samfélagsins sem 
byggjast á svonefndu læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun sem lítur á fólk sem býr við 
skerðingu sem gallað, getulítið og líf þess sem harmleik (Rannveig Traustadóttir, 
2006a). Slík viðhorf leiða til ákveðins vítahrings. Viðhorf einstaklinga og stofnana í 
garð hópa sem álitnir eru öðruvísi en það sem telst „eðlilegt“ leiðir, oftast ómeðvitað, 
til útilokunar og framandgerningar þessara hópa og viðheldur þannig einangrun þeirra 
(Ahmand, 2000; Madriaga, 2007). Bent hefur verið á að slík viðhorf eru í eðli sínu til 
þess fallin að draga úr möguleikum fatlaðs fólks til valdeflingar (Madriaga, 2007). 
Rannsókn Madriaga (2007) sýndi að slíkir fordómar einkenndu enn ferla innan bresks 
háskólasamfélags og hvernig tekið var á málum fatlaðra nemenda, þrátt fyrir skýra 
löggjöf um jafnrétti fatlaðs fólks til náms.  

Dæmi um fordóma í garð fatlaðs fólks má sjá þegar kynningarefni háskóla ætlað 
tilvonandi nemendum er skoðað. Rannsókn Ralph og Boxall (2005) á slíku efni leiddi í 
ljós að þau gögn sem fatlaðir nemendur fengu í hendur voru í raun sjaldnast hönnuð 
sem kynningarefni fyrir nýja nemendur heldur efni ætlað þeim sem þegar höfðu hafið 
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nám. Þannig var ekki markvisst höfðað til fatlaðs fólks sem tilvonandi nemenda og 
það hvatt til háskólanams, heldur var áherslan lögð á að koma til móts við þá fötluðu 
nemendur sem þegar höfðu hafið nám. Höfundar benda á nauðsyn þess að háskóla-
samfélagið taki að skilgreina fatlaða nemendur sem markhóp þegar starf háskóla er 
kynnt með það að markmiði að laða að tilvonandi nemendur.  

Miklivægi viðhorfa kennara og starfsfólks 

Þegar horft er til rannsókna sem gerðar hafa verið á aðgengi fatlaðs fólks að 
háskólanámi má greina ákveðinn samhljóm (Fuller o.fl., 2004; Konur, 2006; Madriaga, 
2007; Riddell o.fl., 2006; Vickerman og Blundell, 2010) um mikilvægi viðbragða og 
jákvæðrar afstöðu kennara og starfsfólks hvað varðar aðgengilega kennsluhætti og að 
námsefnið og kennsluformið sé markvisst gert aðengilegt fyrir fatlaða nemendur. 
Konur (2006) bendir á að þetta sé og verði reyndin meðan túlkun á hvað sé viðeigandi 
aðlögun að lögum sé látið vera í höndum kennara sjálfra. 

Í þessu ljósi er fróðlegt að líta til könnunar sem gerð var meðal kennara og 
starfsfólks innan fjögurra breskra háskólastofnana. Í ljós kom að viðhorf kennara og 
starfsfólks voru afar mismunandi. Þannig lýstu sumir yfir mjög jákvæðum viðhorfum 
til þess að breyta kennsluháttum með það fyrir augum að auðvelda aðgengi að námi en 
einnig komu fram þau sjónarmið að slíkri aðlögun fylgdi mikill kostnaður og vinna í 
þágu fárra nemenda. Þá komu fram áhyggjur af því að með því að aðlaga kennslu og 
námsmat að þörfum fatlaðra nemenda væri verið að minnka námskröfur og einnig að 
slíkt mismunaði ófötluðum nemendum (Riddell o.fl., 2006). Könnunin leiddi einnig í 
ljós að umræðan beindist mest að aðgengi að kennslustofum og sveigjanlegt 
prófafyrirkomulag Mun minni áherslu var á að aðlaga námsefnið. 

Algild hönnun – Aðgengi fyrir alla 

Viðbrögð við athugasemdum á borð við þær sem raktar eru hér að framan hafa leitt til 
aukinnar áherslu á breytingar innan háskólastofnana sjálfra, þannig að kennsluhættir 
og kennsluform taki mið af þörfum sem flestra. Í þessu sambandi hefur verið bent á 
hugmyndafræðina að baki algildri hönnun (universal design).  

Í annarri grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er 
algild hönnun skilgreind þannig:  

 
... „algild hönnun“ merkir hönnun framleiðsluvara, umhverfis, áætlana og 
þjónustu sem allir geta nýtt sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess 
að koma þurfi til sérstök útfærsla eða hönnun. „Algild hönnun“ útilokar 
ekki hjálpartæki fyrir tiltekna hópa fatlaðs fólks, sé þeirra þörf. 
 

Með því að útfæra hugmyndafræðina um algilda hönnun þannig að kennsluhættir 
uppfylli meginmarkmið hennar má gera kennsluform innan menntastofnunarinnar í 
heild þannig úr garði að ekki þurfi að bregðast við með því að aðlaga kennsluhætti í 
hverjum áfanga fyrir sig.  

 Mjög yfirgripsmikla og skýra skilgreiningu á algildri hönnun í kennslu er að finna í 
bandarískum alríkislögum. Þar er „universal design for learning“, eða „kennsluhættir 
byggðir á algildri hönnun“, skilgreindir þannig: 

Fræðilega viðurkennd umgjörð sem er leiðbeinandi hvað varðar kennsluhætti: 
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1. Skapar sveigjanleika í því hvernig upplýsingum er komið á framfæri og 
hvernig nemendur geta tjáð sig og komið til skila sínum skilningi og getu og 
einnig hvað það varðar hvernig áhugi nemenda er vakinn. 

2. Dregur úr hindrunum í kennslu, veitir viðeigandi aðlögun, styður við og 
hvetur, um leið og væntingum er haldið háum í garð allra nemenda, þar með 
talið fatlaðra nemenda (Higher Education Opportunity Act, 2008). 

 
Séu slíkir kennsluhættir hafðir að leiðarljósi innan menntastofnunar í heild er bent 

á að hugsanlegt sé að nemendur sem búa við skerðingu þurfi ekki að leita til sérstakra 
aðila eins og náms- og starfsráðgjafa um aðstoð. Algild hönnun byggir á því að búið er 
að hugsa fyrir þörfum ólíkra hópa og aðlaga kennsluhætti sem hluta af uppbyggingu 
námskeiðisins (Scott, McGure og Shaw, 2003). 

Kennsluhættir undir þessum formerkjum myndu auðvelda mjög aðgengi að námi 
fyrir fatlaða nemendur. Það væri ekki lengur undir mati og viðhorfum hvers kennara 
eða deildar hvenær kröfum um aðgengi að kennslu væri fullnægt og málefni fatlaðra 
nemenda væru ekki á jafn afgerandi hátt bundin við skrifstofu starfs- og námsráðgjafa. 
Hér væri því um mjög valdeflandi umhverfi fyrir fatlaða nemendur að ræða sem líkt og 
Fuller o.fl. (2004), Shaw (2009) og fleiri hafa bent á að myndi í raun koma mun fleirum 
en fötluðum nemendum til góða við nám á háskólastigi. 

Lokaorð 

Mikilvægi háskólamenntunar fyrir fatlað fólk er ótvírætt og getur skipt sköpum hvað 
afkomumöguleika og stöðu á vinnumarkaði varðar, auk þess að vera valdeflandi fyrir 
einstaklinginn og ávinningur fyrir samfélagið í heild, innviði þess og stoðir. Þær 
rannsóknir sem hér hafa verið raktar leita svara við spurningunni um hvað veldur því 
að þrátt fyrir skýran lagalegan rétt um jafnt aðgengi að námi á háskólastigi, skila 
fatlaðir nemendur sér ekki til jafns við aðra inn í háskóla. Horft hefur verið til 
mikilvægis ytri þátta líkt og samfelldrar menntastefnu og aðgengi að byggingum sem 
og innri þátta svo sem kennsluhátta og námsmats. Þá hefur sjónum verið beint að 
fötluðum háskólanemendum sjálfum og reynslu þeirra sem sérfræðingum í sínum 
málefnum og því hvað betur megi fara. 

Dregin hefur verið athygli að því hvernig viðtekin letjandi viðhorf og fordómar í 
garð fatlaðs fólks koma fram í menntakerfinu, sérstaklega þegar að háskólamenntun 
kemur og hvernig þau endurspegla ráðandi viðhorf um að háskóli sé ekki vettvangur 
fyrir fatlað fólk og því ekki sérstök þörf á að höfða til þess sem væntanlegra nemenda 
eða gera sérstaklega ráð fyrir því í uppbyggingu starfsins. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt hversu mikilvæg jákvæð afstaða kennara og 
starfsfólks er til að auðvelda fötluðum nemendum aðgengi að námi og hversu ólík 
viðhorf einstakra kennara og starfsfólks eru hvað þetta varðar. Til þess að komast hjá 
tilviljanakenndri úrlausn í málefnum fatlaðra nemenda og stuðla að heildstæðri stefnu 
hefur verið bent á mikilvægi hugmyndafræðinnar að baki algildri hönnun sem útfæra 
má bæði hvað ytri og innri þætti varðar og stuðla þannig að breyttu háskólasamfélagi 
sem gerir ráð fyrir fjölbreyttum hópi nemenda með ólíkar en jafngildar þarfir. 

Komin er fram háværari krafa um að háskólasamfélagið taki breytingum og geri ráð 
fyrir öllum hópum þess fólks sem saman byggir það lýðræðislega samfélag sem 
háskólar vaxa, starfa og þroskast í. Slík breyting hefur ekki aðeins gildi fyrir fatlað fólk 
heldur háskólasamfélagið allt. Það að beita sjónarhorni fatlaðs fólks á viðfangsefnin 
gefur nýja sýn á samfélagið, uppbyggingu þess, gildi, viðhorf, stjórnsýslu, sem og 
einstaklinginn. Með því að virkja krafta fatlaðs fólks má dýpka og auðga 
háskólasamfélagið og það vísindastarf sem þar er unnið. 
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Hvers vegna vinna íslensk ungmenni með 
skóla? 

Margrét Einarsdóttir 

Á undanförnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á að leita eftir sjónarmiðum 
barna og unglinga í rannsóknum sem þau varða, m. a. með tilvísun í Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Rannsóknir sýna að alls ekki er óalgengt að vestræn ungmenni 
undir 18 ára aldri vinni með námi. Engu að síður hafa fáir rannsakendur spurt ung-
mennin sjálf að því hvers vegna þau stunda launaða vinnu. 

Hér á eftir verða birtar niðurstöður rannsóknar á launaðri vinnu 13-17 ára íslenskra 
ungmenna á því hvers vegna þau vinna með skóla og í hvað þau nota vetrarlaunin sín. 
Spurt var um vinnu með skóla veturinn 2007-2008 og byggt bæði á megindlegum og 
eiginlegum rannsóknaraðferðum. Niðurstöðurnar sýna að peningurinn sem vinnan 
gefur af sér er helsta ástæða vinnunnar og að algengast er að ungmennin noti 
peninginn sem vasapening. Þá sýna niðurstöðurnar að minnihluti íslenskra ungmenna 
notar launin í brýnar nauðsynjar en að hlutfall þeirra sem það gera hækkar með 
hækkandi aldri. Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að aðrar ástæður en peningalegar 
geta legið að baki vinnunni. Þannig segjast mörg íslensk ungmenni vinna með skóla til 
þess að hafa nóg að gera og/eða til að öðlast sjálfstæði. Áherslan á sjálfstæði getur 
bæði birst í því að vilja ráða neyslu sinni sjálf(ur) án afskipta foreldranna og í því að 
vilja ekki vera ekki fjárhagsleg byrði á foreldrum sínum. 

Fleiri rannsókna þörf á ástæðum vinnunnar 

Það er alls ekki óalgengt að börn og unglingar á Vesturlöndum vinni sér inn pening 
annað hvort með óformlegri vinnu eins og barnapössun og blaðburði eða formlegri 
vinnu eins og hlutavinnu í stórmörkuðum og á skyndibitastöðum (Liebel, 2004). 
Þannig sýna rannsóknir frá Bretlandi að við lok skólaskyldu hefur meirihluti þarlendra 
ungmenna reynslu af launaðri vinnu (Hobbs og McKechnie, 1997; Howieson, 
McKechnie og Semple, 2006) og rannsóknir frá Bandaríkjunum að nær allir banda-
rískir unglingar eru í launaðri vinnu í lengri eða skemmri tíma meðan þeir eru í 
framhaldsskóla (high school) (Mortimer, 2003). Niðurstöður rannsóknar á vinnu 13-17 
ára norrænna ungmenna benda til að fjölmörg norrræn ungmenni vinni í sumarfríum 
og/eða með skóla en að atvinnuþátttakan taki á sig ólíkar myndir milli norrrænu 
ríkjanna fimm (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Íslensk ungmenni skáru sig úr 
hvað mikla þátttöku í sumarvinnu varðar en dönsk ungmenni hvað mikla þátttöku í 
vinnu með skóla varðar. Rannsóknir sem skoðað hafa lengd vinnuviku vestrænna ung-
menna með skóla sýna að hún er mjög breytileg og getur verið allt frá innan við einni 
klukkustund á viku til meira en hálfrar vinnuviku fullorðinna (20 klst/viku) (Guðbjörg 
Linda Rafnsdóttir, 1999; Howieson o.fl., 2006; Mortimer, 2003). Að auki er vinnan í 
mörgum tilfellum mjög óregluleg. 

Á seinni árum hefur aukin áhersla verið lögð á rannsóknir með börn og unglingum 
þar sem leitast er eftir þeirra skoðunum á eigin lífi (t.d. í Christensen og Prout, 2002; 
Grover, 2004). Áherslurnar eru andsvar við hefðbundnum rannsóknum á börnum og 
ýmsum þáttum sem fullorðnir telja til vandamála í lífi þeirra og byggja m. a. á þátttöku-
ákvæðum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (12., 13., 14. og 15. gr.). Þrátt fyrir nýjar 
áherslur hefur ekki farið mikið fyrir rannsóknum sem spyrja ungmennin sjálf hvers 
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vegna þau vinna með námi. Eigindleg rannsókn Mizen, Pole og Bolton (2001) meðal 
13-15 ára breskra skólabarna og vettvangsrannsókn Besen (2006) meðal bandarískra 
stúdenta (college) sem unnu hjá einni ákveðinni kaffihúsakeðju eru þannig einu rann-
sóknirnar sem hafa haft það að megin markmiði að skoða hvers vegna ungmenni 
vinna með námi, eftir því sem mér er best kunnugt. Að auki hafa nokkrar rannsóknir 
haft það sem eitt af mörgum markmiðum sínum að grennslast fyrir um ástæður 
vinnunnar (m. a. Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mortimer, 2003). 

Að afla sér fjár án krefjandi efnahagslegar nauðsynjar 

Niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna benda til að peningurinn sem vinnan gefur af sér 
sé meginástæða þess að vestræn ungmenni vinna með námi (Howieson o.fl., 2006; 
Ingenhorst, 2001; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 2003). 
Þannig leiddi rannsókn Mortimer (2003) meðal framhaldsskólanema í Minnesota í 
Bandaríkjunum, sem og rannsókn Howieson o.fl. (2006) meðal 14-17 ára skoskra 
nemenda, að meirihluti nemenda vinnur með skóla til þess að geta keypt eða gert ýmsa 
hluti. Í meistaraverkefni mínu tók ég viðtöl 13-15 ára reykvíska blaðbera og spurði m. 
a. hvers vegna þeir væru að bera út (Margrét Einarsdóttir, 2004). Allir sem einn 
svöruðu blaðberarnir að þeir væru að vinna „bara fyrir peninginn“. 

Rannsóknir sem hafa skoðað hvað ungmennin gera við peninginn sem þau vinna 
sér inn sýna að lítill minnihluti notar peninginn til þess að greiða fyrir brýnar 
nauðsynjar, eins og húsnæði og mat til heimilisins (Howieson o.fl., 2006; Ingenhorst, 
2001; Jón Sigfússon, 2006; Margrét Einarsdóttir, 2008; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 
2003). Rannsókn Howieson o.fl. (2006) sýndi t.d. að einugis 6% skosku ungmennanna 
unnu til þess að geta lagt eitthvað til heimilisins og niðurstöður Rannsóknar og 
greiningar frá 2004 sýna að 10% íslenskra framhaldsskólanema sem höfðu íslensku að 
móðurmáli nota launin til þess að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér (Jón 
Sigfússon, 2006). Erlendar rannsóknir sem skoðað hafa tengsl atvinnuþátttöku með 
skóla og efnahagslegar stöðu foreldra benda heldur ekki til að börn efnaminni foreldra 
vinni frekar með námi heldur en börn frá vel stæðum heimilum. Þvert á móti, þá eru 
vísbendingar um að það sé óalgengara að börn frá fátækum heimilum vinni með námi 
heldur en börn þeirra efnameiri en að þau sem eru í vinnu vinni fleiri klst. á viku 
(Hobbs og McKechnie, 1997; Middleton og Loumidis, 2001; Morrow, 1994). Rann-
sóknir í Bandaríkjunum gefa til kynna að vinnan sé algengust meðal millistéttarbarna 
(Mortimer, 2003; Schoenhals, Tienda og Schneider, 1998). 

Það felst ákveðin þversögn í því að vestræn ungmenni vinni með skóla til þess að 
hafa peninga á milli handanna en að fæst þeirra þurfi á peningunum að halda til þess 
að hafa í sig og á. Fræðafólk hefur leitað skýringa á þversögninni. Á níunda áratug 
tuttugustu aldar héldu Greenberger og Steinberg (1986) því til að mynda fram að 
nútíma bandarísk ungmenni vinni af „eigingjörnum hvötum“ (bls. 75), að atvinnu-
þátttaka þeirra sé „lúxus“ (bls. 75) og að þau noti tekjur sínar einungis til þess að 
fjármagna „umfram neyslu“ (bls. 78). Aðrir fræðimenn hafa tekið undir það að vinnan 
sé sprottin af neysluhyggju þó svo að þeir taki ekki endilega undir það að um eigin-
gjarnar hvatir sé að ræða (Hobbs og McKechnie, 1997; Morrow, 1994). Mizen o.fl. 
(2001) halda raunar því gagnstæða fram, eða að börn og unglingar í Bretlandi séu seld 
undir „markaðsvædda barnæsku“ (bls. 433). Allt kosti peninga og eigi börn og ung-
lingar að geta tekið þátt í því sem nútímasamfélag skilgreinir sem „eðlilega barnæsku“ 
(bls. 433) verði þau einfaldlega að hafa peninga á milli handanna. Aukin hlutfallsleg 
fátækt í Bretlandi á síðasta aldarfjórðungi 20. aldarinnar hafi hins vegar þýtt að fleiri og 
fleiri foreldar eigi í vandræðum með að útvega börnum sínum slíkt reiðufé. Viðbrögð 
breskra barna við peningaleysi foreldranna megi m. a. merkja í aukinni þátttöku þeirra 
í vinnu með námi. 
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Rannsóknir benda til að þó nokkur hluti launanna sem vestræn ungmenni vinna sér 
inn fari í ýmislegt annað en það sem flokka má til brýnustu nauðsynja. Þannig eru 
rannsóknir samhljóða um að mikill meirihluti barna og unglinga sem vinna með námi 
noti a. m. k. hluta launa sinna í „vasapening“ (Howieson o.fl., 2006; Margrét 
Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001; Mortimer, 2003). Þátttakendurnir í 
meistararannsókn höfundar notuðu þannig a.m.k. hluta blaðburðarpeninganna til þess 
að fara í bíó eða í „kringluna“ með vinunum, til þess að kaupa pizzu og borða með 
félögunum o. s. fr. (Margrét Einarsdóttir, 2004). Rannsóknir sýna einnig að ákveðinn 
hluti ungmenna notar launin sín til þess að kaupa dýra hluti á borð við utanlandsferðir, 
tölvur og jafnvel bíla (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mortimer, 
2003). Oft leggja hinir ungu launþegar launin sín fyrir í nokkurn tíma til þess að eiga 
fyrir slíkum kaupum (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004). Engu að síður 
er erfitt að halda því fram að vestræn ungmenni noti allar sínar tekjur í eitthvað sem 
kalla mætti lúxus eða umfram neyslu. Þannig sýna rannsóknir að algengt er að þau noti 
launin til þess að kaupa föt á sig sjálf, til að greiða kostnað við íþróttir og aðra 
tómstundaiðkun og að í sumum til fellum leggja ungmennin a.m.k. hluta af laununum 
fyrir í framtíða- eða menntasjóð (Howieson o.fl., 2006; Margrét Einarsdóttir, 2004; 
Mortimer, 2003). 

Félagsskapur, sjálfstæði og vinnumenning 

Niðurstöður rannsókna sýna að tekjurnar sem vinnan gefur af sér er ekki eina ástæða 
þess að vestræn ungmenni vinna með námi. Þannig leiða rannsóknir í ljós að ung-
menni vinna stundum vegna þess félagsskapar sem þau hafa í vinnunni og/eða til þess 
að hafa gaman (Besen, 2006; Hungerland, Liebel, Liesecke og Wihstutz, 2007; Mizen 
o.fl., 2001). Yfirleitt er það félagsskapur jafnaldra sem þau sækjast eftir og það að hafa 
gaman og vera með jafnöldrum er oftast nátengt. Að öðlast sjálfstæði er önnur ástæða 
sem rannsóknir hafa sýnt að geti legið að baki vinnunni (Howieson o.fl., 2006; 
Hungerland o.fl., 2007; Margrét Einarsdóttir, 2004; Mizen o.fl., 2001). Rannsókn 
Mizen o.fl. (2001) sýndi þannig að breskir grunnskólanemar notuðu tekjurnar í hluti 
sem foreldar þeirra voru ekki sátt við að þau notuðu, s. s. að fara út á lífið, í sígarettur 
og í snyrtivörur. Rannsókn Howieson o. fl. (2006) leiddi í ljós að hlutfall skoskra nema 
sem segjast vinna til þess að öðlast sjálfstæði hækkaði með hækkandi aldri. Skosku 
fræðimennirnir velta fyrir sér hvort um samspil sjálfsstæðis- og peningalegra ástæðna 
sé að ræða og hvort „að vinna með námi hjálpi nemendunum hugsanlega við að skapa 
sér sjálfsmynd sem fullorðinn einstaklingur“ (bls. 66). 

Hvoru tveggja bandarískir og sænskir fræðimenn hafa lagt áherslu á tengsl vinnu 
barna og unglinga við vinnusiðferði mótmælendatrúar. Sænskir fræðimenn tengja 
vinnusiðferðið við mikla áherslu í Svíðþjóð á að börn og unglingar taki þátt í vinnu 
hvort sem hún er launuð eða ólaunuð (Engwall og Söderlind, 2007). Bandarískir 
fræðimenn tengja vinnusiðferðið hins vegar fyrst og fremst við hve algengt er að 
bandarískir framhaldsskólanemar vinni með skóla (Greenberger og Steinberg, 1986; 
Mortimer, 2003). Hvorki sænskir né bandarískir fræðimenn hafa hins vegar, eftir því 
sem ég best veit, spurt ungmennin sjálf hvort þau vinni vegna þátta sem tengjast 
vinnusiðferði. Mortimer (2003) hefur aftur á móti grennslast fyrir um viðhorf banda-
rískra foreldra til launaðrar vinnu barna sinns. Niðurstöður hennar sýna að bandarískir 
foreldar eru hlynntir vinnunni. 

Rannsókn Stefáns Ólafssonar (1990) sýnir fram á áhrif vinnusiðferðis mótmælenda 
á íslenska vinnumenningu og rannsókn Ólafar Garðarsdóttur (1997a) á vinnu íslenskra 
barna og unglinga frá 1930 til 1990 bendir til að viðhorf Íslendinga til vinnu ungu 
kynslóðarinnar hafi verið jákvætt allt það tímabil. Aðeins lítill minnihluti blaðberanna í 
meistararannsókn höfundar sagðist bera út til þess að „hafa eitthvað að gera“ (Margrét 
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Einarsdóttir, 2004). Engu að síður benti rannsóknin til þess að vinnusiðferði sem 
leggur áherslu á að hafa sífellt eitthvað fyrir stafni væri snar þáttur í lífi þeirra. Þannig 
var dagskrá flestra þéttskipuð frá morgni til kvölds en fyrst og fremst ólaunuðum 
verkum; skólasókn, heimanámi og þátttöku í skipulögðum tómstundum. 

Aðferðir 

Rannsóknin er hluti af doktorsverkefni í félagsfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 
verkefnisins er dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. Bæði megindlegum og eigindlegum 
aðferðum var beitt í rannsókninni. Á útmánuðum 2008 var ítarlegur spurningalisti 
lagður fyrir 2000 13-17 ára ungmenni sem valin voru tilviljunarkennt úr Þjóðskrá. 
Svarhlutfall var 48,4%. Spurt var um sumarvinnu sumarið 2007 og vinnu með skóla 
veturinn 2007-2008, þ.e. á hátindi íslenska útrársargóðærisins. 84% svarenda voru í 
vinnu sumarið 2007, flest í vinnuskólavinnu, og 49% í fastri eða óreglulegri vinnu með 
skóla veturinn 2007-2008, flest í verslunarstörfum (sjá nánar um niðurstöður varðandi 
störf með skóla í Margrét Einarsdóttir, 2008). Þau ungmenni sem unnu með skóla 
voru spurð hvers vegna þau ynnu með skólanum og í hvað þau notuðu launin sín. 
Spurningarnar voru fjölvalsspurningar, þ. e. hvar svarandi gat valið fleira en eitt svar 
við hvorri spurningu. Fjallað verður um niðurstöður úr spurningum tveimur hér á 
eftir. Einnig verður fjallað um niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar sem 
tengjast því hvers vegna ungmennin vinna með skóla. Eigindlega rannsóknin byggir á 
hópviðtölum við tæplega fjörutíu 13-18 ára íslensk ungmenni sem tekin voru á tíma-
bilinu október 2007 – október 2008. Til að gæta nafnleyndar bera þátttakendurnir sem 
vitnað er í hér á eftir dulnefni. 

Niðurstöður 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar á því hvers vegna 13-17 ára íslensk 
ungmenni vinna með skóla birtast í töflu eitt. Eins og taflan sýnir þá segist mikill meiri 
hluti, eða 86%, að þau vinni með skóla vegna þess að þau vilji vinna sér inn pening. 
Munur milli kynja er óverulegur en hlutfall þeirra sem segjast vinna með skóla vegna 
peningsins er lægra í yngstu árgöngunum en þeim eldri. Þannig segjast u.þ.b. sex af 
hverjum tíu 13 ára krökkum vinna vegna peningsins, átta af hverjum tíu 14 ára en 
u.þ.b. níu af hverjum tíu í elstu þremur árgöngunum. Niðurstöður eigindlegu rann-
sóknarinnar hníga í sömu átt en mikill meirihluti þátttakenda í hópviðtölunum sagðist 
vinna með skóla „bara vegna peningsins“. Mikilvægið sem ungmennin leggja í að hafa 
fé til ráðstöfunar kemur líka fram í því að 43% svarenda í spurningakönnuninni 
merkja við að þau vinni vegna þess að þau vilji getað safnað sér fyrir dýrari hlutum 
sem þeim langar í og 15% vegna þess að þau vilji hafa eins mikinn pening á milli 
handanna og félagarnir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að í sumum tilfellum geti aðar ástæður en 
peningalegar legið að baki vinnunni. Þannig merkti þriðjungur svarenda spurninga-
listans við að þau vinni með skóla til þess að fá reynslu sem auðveldi þeim atvinnuleit 
að námi loknu, einn af hverjum þremur að þau vinni til þess að geta fengið ýmislegt 
sem foreldar þeirra annað hvort vilja eða geta ekki veitt þeim og fjórðungur að þau 
vinni til þess að hafa nóg að gera (sjá töflu eitt). Kynjamunur er ekki áberandi í þessum 
svörum en hlutfall þeirra sem svara játandi hækkar í öllum tilfellum með hækkandi 
aldri.  
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Tafla 1. Hvers vegna vinnurðu með skóla?* 
 

 
 

*Hver svarandi gat valið fleira en eitt svar. Heildarprósentutölur geta því orðið hærri en eitt hundrað. 
 
 

Alls
Stelpa Strákur 17 ára 16 ára 15 ára 14 ára 13 ára

Ég vil þéna peninga 86% 84% 88% 90% 91% 88% 80% 59%
Ég vil hafa eins mikinn pening á milli handanna og félagarir 15% 16% 13% 21% 13% 16% 11% 10%

Ég vil hafa nóg að gera 25% 23% 28% 32% 24% 22% 24% 14%
Til að geta fengið ýmislegt sem foreldar mínir vilja ekki eða 
geta ekki gefið mér

30% 31% 29% 39% 35% 27% 24% 17%

Ég vil prufa að vinna með skólanum 10% 8% 13% 9% 7% 12% 11% 10%
Ég vil safna mér fyrir dýrari hlutum sem mig langar í (t. d. 
hjól, tölva, ferðalag)

43% 40% 50% 51% 44% 39% 37% 48%

Foreldrum mínum finnst ég eigi að vinna 16% 15% 17% 24% 15% 10% 16% 10%
Til að fá reynslu svo að ég eigi auðveldara með að fá vinnu 
þegar ég hætti í skólanum

33% 31% 36% 43% 29% 33% 32% 10%

Vegna þess að allir aðrir vinna með skólanum 2% 3% 1% 5% 2% 2% % 3%
Annað, hvað? 11% 11% 10% 8% 11% 9% 14% 17%

Samtals 270% 262% 285% 322% 271% 258% 247% 200%

Kyn Aldur
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Ólíkt niðurstöðum spurningakönnunarinnar þá kom áhersla á að afla sér starfs-
reynslu fyrir framtíðina ekki fram í hópviðtölunum. Hins vegar birtist í þeim hvoru 
tveggja áhersla á sjálfstæði og áhersla á að hafa nóg að gera. Í fæstum tilfellum voru 
þessir þættir þó það fyrsta sem þátttakendurnir tiltóku þegar þau voru spurð hvers 
vegna þau ynnu með skóla heldur yfirleitt nánari skýring við hinni peningalegu ástæðu 
vinnunnar. 

Áherslan á vinnusemi kemur vel fram í svari Valdemars. Eftir að hann og aðrir 
þátttakendur í hans hópi höfðu svarað því til að þau ynnu vegna peningsins ítrekaði ég 
þau hvort aðrir þættir spiluðu þar inn í. Valdemar svaraði á þá leið að sér „....myndi 
bara finnast það hálf óþægilegt að vera ekki að vinna neins staðar, að vera ekki að gera 
neitt. Bara, þegar maður kemur heim úr skólanum, fara bara heim og gera ekki neitt“. 

Áherslan á sjálfstæði kemur vel í ljós í svari Áróru. Hún sagðist raunar ekki hafa 
byrjað að vinna vegna peningsins heldur vegna þess að atvinnurekandinn hafi boðið 
henni vinnu: 

 
Ja, ég eiginlega bara svona byrjaði að vinna út af því að mér var boðið það og út 
af því svo þegar ég hætti að vinna og fattaði bara að ég átti engan pening sjálf og 
svona. Þá langaði mig að vinna meira út af því að mig langaði að eiga minn 
pening. Mig langaði ekki að vera að biðja mömmu um pening. Og þá veit ég líka 
að þá get ég gert það sem ég vil, út af því að ég á peninginn sjálf, skiluru. Þá þarf 
ég ekki að vera að spyrja mömmu, heyrðu má ég fá pening til þess að geta gert 
þetta? Þá á ég peninginn.  
 

Áróra leggur ekki eingöngu áherslu á sjálfstæði í þeirri merkingu að hún geti ráðið því 
sjálf hvaða hluti hún kaupir og hvað hún gerir óháð skoðunum foreldra sinna. Hún 
leggur einnig áherslu á að hún vilji standa á eigin fótum fjárhagslega og það er 
greinilegt að henni þykir ekki sjálfsagt að fá peninga hjá mömmu sinni fyrir ýmis konar 
dægradvöl. Svipað viðhorf kemur fram hjá mörgum öðrum viðmælenda minna. Þau 
leggja ekki síður áherslu á að þau vilji ekki vera byrði á foreldrum sínum heldur en að 
þau vilji fá að ráða sér sjálf. Sum tala jafnvel um að fá pening hjá foreldum sínum sem 
„að betla“ eða „að sníkja“. 

Það að vera í félagsskap annarra og að hafa gaman voru ekki meðal valmöguleika í 
spurningakönnuninni og þessir þættir voru ekki áberandi þemu í hópviðtölunum. 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar varðandi hvað ungmenni sem vinna með 
skóla nota launin sín í birtast í töflu tvö. Þær sýna að algengast er að ungmennin noti 
launin sín í vasapening, ríflega tveir þriðju hluti svarenda merkti við þann val-
möguleika. Að auki merkti tæplega helmingur við að þau safni fyrir ákveðnum dýrum 
hlutum. Báða þessa þætti má flokka sem neyslu umfram brýnustu nauðsynjar. 
Hópviðtölin gefa ekki nákvæmar upplýsingar um í hvað vasapeningurinn fer. Einn 
viðmælanda minna segir þannig að launin hans fari „bara í eitthvað“ og annar að hann 
noti þau „bara til þess að eiga pening yfir veturinn“. Út frá hópviðtölunum má þó 
draga þá ályktun að þau noti peninginn í hluti eins og mat í skólanum, skyndibita, bíó 
og böll. Hópviðtölin leiða einnig í ljós að íslensk ungmenni nota launin sem þau vinna 
sér inn til þess að safna fyrir og kaupa dýra hluti á borð við utanlandsferðir, tölvur og 
bíla. Í fljótu bragði má álykta að bílakaup fólks undir 18 ára aldri sé ekkert annað en 
„lúxus-neysla“. Viðmælendur mínir voru hins vegar ekki allir á þeirri skoðun, sér-
staklega þeir sem bjuggu í úthverfum á höfðuðborgarsvæðinu og úti á landi. Þau héldu 
því fram að það væri erfitt fyrir þau að gera nokkuð án aðgangs að bíl. Almennings-
samgöngur á þessum svæðum eru stopular og það voru dæmi um ungmenni sem gátu 
ekki sótt nám eða stundað sína íþrótt nema hafa aðgang að bíl. 

Tafla tvö sýnir ennfremur að það er langt frá því að íslensk ungmenni noti launin 
sín eingöngu í hluti sem hægt er að skilgreina sem umfram neyslu. Þannig leggur 
ríflega helmingur fyrir til framtíðar og ríflega sex af hverjum tíu kaupir föt handa sjálf-
um sér. Fimmtungur notar vetrarlaunin til að kaupa skólabækur, níu prósent til þess að 
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kaupa í matinn og sjö prósent til að borga skólagjöld en einugis lítið brot, eða 1,5%, 
borga heim. Kynjamunur ekki áberandi nema í tengslum við fatakaup og söfnun fyrir 
dýrum hlutum. Nærri þrír fjórðu hluta stelpnanna sögðust þannig nota launin til þess 
að kaupa á sig föt en aðeins ríflega fjórir af hverjum tíu strákanna. Það er hins vegar al-
gengara að strákarnir safni fyrir ákveðnum dýrum hlutum. Ríflega helmingur þeirra 
merkti við þann möguleika en fjórar af hverjum tíu stelpum. 
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Tafla 2. Í hvað notar þú launin sem þú vinnur þér inn með skólanum?* 
 

 
 

*Hver svarandi gat valið fleira en eitt svar. Heildarprósentutölur geta því orðið hærri en eitt hundrað. 
 
 

Alls Stelpa Strákur 17 ára 16 ára 15 ára 14 ára 13 ára
Safna til framtíðarinnar 54% 56% 48% 53% 64% 47% 50% 60%
Safna fyrir ákveðnum dýrum hlutum (t. d. tölvu, hjóli, ferðalagi) 45% 41% 52% 54% 35% 40% 46% 60%

Borga fyrir skipulagðar tómstundir. 10% 9% 10% 16% 10% 8% 6% %
Kaupi föt handa sjálfri/sjálfum mér 63% 73% 43% 72% 66% 64% 56% 32%
Vasapening (t. d. til að kaupa nammi, pizzu,  fara í bíó) 68% 69% 67% 83% 68% 68% 56% 48%
Kaupi í matinn 9% 9% 8% 21% 10% 4% 3% %
Borga heim 2% 2% 2% 1% 5% % 1% %
Borga skólagjöld 7% 8% 6% 19% 8% 3% % %
Kaupi skólabækur 19% 19% 18% 45% 27% 6% 1% %
Annað, hvað? 8% 7% 12% 17% 7% 6% 4% 4%

Samtals 284% 293% 267% 380% 300% 245% 222% 204%

Kyn Aldur
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við ummæli viðmælenda minna í hópviðtölunum 
en nokkur þeirra sögðust „kaupa bara allt sem ég þarf sjálf“, jafnvel í matinn. Ekkert 
þeirra borgaði þó fyrir húsnæði. Megindlega rannsóknin bendir til að slíkt fjárhagslegt 
sjálfstæði verði algengara eftir því sem ungmennin eldast. Þannig sýna niðurstöður 
hennar ekki einungis aldurstengdan mun hvað það að greiða eigin vasapening varðar 
heldur einnig hvað brýnar nauðsynjar varðar. Þannig er fáheyrt að 13 ára íslensk 
ungmenni noti vetrarlaunin sín til kaupa á brýnum nauðsynjum. Tæplega helmingur af 
elsta árgangnum notar vetrarlaunin hins vegar í skólabækur, um fimmtungur til þess að 
kaupa í matinn, og til þess að borga skólagöld, og 15% til þess að greiða fyrir skipu-
lagðar tómstundir. Þessar tölur benda til þess að áherslan á sjálfstæði og á að vera ekki 
byrði á foreldrum sínum sem birtist í hópviðtölunum aukist eftir því sem unglingarnir 
verða eldri. 

Lokaorð 

Líkt og aðrar rannsóknaniðurstöður þá leiða niðurstöður þessarar rannsóknar í ljós að 
tekjurnar sem vinnan gefur af sér sé helst ástæða þess að íslensk ungmenni vinna með 
skóla og að algengast sé að ungmennin noti launin sín í vasapening. Rannsóknin sýnir 
einnig, eins og aðrar rannsóknir, að íslensk ungmenni vinna ekki eingöngu með skóla 
af fjárhagslegum ástæðum. Hún leiðir þannig í ljós að sjálfstæði, ekki einungis í þeirri 
merkingu að ráða sér sjálfur án afskipta foreldra, heldur ekki síður í þeirri merkingu að 
standa á eigin fótum og vera ekki fjárhagsleg byrði á foreldrum sínum, er mörgum 
íslenskum unglingum mikilvægt. Þannig sögðust sumir þátttakendurnir í hópvið-
tölunum um að þau vildu ekki biðja foreldara sína um pening og töluðu jafnvel um 
slíkt sem „að betla“ eða „að sníkja“. Nokkur sögðust að auki kaupa allt sem þau þurfa 
sjálf. Samkvæmd niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar þá eykst áherslan á 
sjálfstæði sem felst í því að standa á eigin fótum fjárhagslega með auknum aldri. 
Niðurstöðurnar benda einnig til að vinnusiðferði sem leggur áherslu á að hafa sífellt 
eitthvað fyrir stafni sé í sumum tilfellum ástæða þess að íslensk ungmenni vinna með 
skóla. Tengsl vinnumenningar og launaðrar vinnu hafa lítið verið rannsökuð fram að 
þessu. 

Hafa verður í huga að rannsóknin skoðaði launavinnu íslenskra ungmanna sumarið 
2007 og veturinn 2007-2008, eða meðan útrásargóðærið var í hámarki. Gera má ráð 
fyrir að efnahagshrunið hafi haft ákveðin áhrif á vinnu íslenskra ungmenna með námi. 
Meðal annars að stærri hluti þeirra þurfi á eigin tekjum að halda til þess að standa 
undir eigin framfærslu en um leið að nú sé mun erfiðara fyrir fólk undir 18 ára aldi að 
fá vinnu heldur en var góðærisárið 2007. Nýjar rannsóknir þurfa hins vegar að koma 
til eigi að skera úr um hvort þær tilgátur séu réttar. 
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Heimspekisamræða í kennarahópi 

Margrét Jensína Þorvaldsdóttir 

Grein þessi er byggð á fræðilegum gögnum sem safnað var við undirbúningsvinnu að 
þróunarverkefni í leikskólanum Foldaborg í Grafarvogi skólaárið 2007-2008. Þar hafa 
kennarar og börn tileinkað sér nálgun heimspekisamræðu með börnum (philosophical 
inquiry with/for children; P4C) í starfi og leik undanfarinn áratug (Foldaborg, 1997) og 
var skólinn því kjörinn vettvangur til að iðka heimspekisamræðuna í bland við 
sókratíska samræðuhefð í kennarahópi. Samræðuaðferðinni var ætlað sambærilegt 
hlutverk og í barnahópnum, þ.e. að skapa nokkurs konar ramma með það fyrir augum 
að geta betur fest hönd á ferli samræðunnar. Í „vernduðu“ umhverfi samræðufélagsins 
gefst færi á að kafa dýpra í viðhorf kennara til álitamála, tengt uppeldi og menntun. 
Tilgangurinn er að varpa á þau ljósi og kryfja, ásamt því að skapa markvissa samræðu 
um stefnu og sýn leikskólans. 

Annað aðalmarkmið var að efla hópinn sem samhenta námsheild kennara og barna. 
Ýmis álitamál „fæddust“ í samræðunni; leiddi þar að mestu leyti eitt af öðru: Hvað er 
barn? Hvað er bernska? Hvað er nám? Hvernig læra börn? Hvernig „mannast“ börn? 
Hvað er manngildi? Leitast var við að greina undirliggjandi og/eða einkennandi 
viðhorf og hvernig þau geta hindrað eða stuðlað að bættu námsumhverfi barnanna og 
geta hvort heldur sem er reynst bjargir sem hindranir í námsferlinu. Í hnotskurn: 
Hvernig getur heimspekisamræða nýst, annars vegar starfsmanninum sem fagmanni, 
og hins vegar starfsmannahópnum í heild til að ígrunda „viðhorf, vitneskju og 
vinnulag“ með það að markmiði að geta grundað betur sameiginlega sýn á skólastarfið. 

Niðurstöður þróunarverkefnisins sem ekki er rúm til að greina nánar frá hér, en 
stefnt er að að birtist innan skamms á öðrum vettvangi, munu væntanlega geta nýst 
áhugasömum stjórnendum í leikskólum sem hyggjast vinna markvissar að því að 
byggja upp virka endurmenntun kennara sinna og efla um leið samræðu um stefnu og 
sýn, byggða á þátttöku kennara. 

Þar sem margt og mikið hefur verið ritað um aðferðafræði heimspeki með börnum 
er meginviðfangsefnið hér á eftir að leitast við að varpa ljósi á Sókratíska samræðuhefð 
og setja aðferðina í samhengi við leikskólastarf.  

Bakgrunnur 

Kveikjan að þróunarverkefninu var í stuttu máli sú að samkvæmt mati leikskólastjóra 
almennt virðist of lítil markviss samræða fara fram innan leikskólans um fyrir hvað 
leikskólinn stendur, þ.e. um sérstöðu, stefnu og sýn. Þar sem slík samræða á sér stað 
fer hún þó oft fremur óskipulega fram og erfitt að henda reiður á þessum þáttum 
starfsins (Björg Sigurvinsdóttir og Margrét J. Þorvaldsdóttir, 2001; Gotvassli, Rask og 
Rasmussen, 1992). Þá réð einnig eigin áhugi á heimspekisamræðunni miklu. Eins og 
fyrr greinir var markmiðið fyrst og fremst að innleiða heimspekisamræðu í kennara-
hópi sem er nýmæli, bæði hérlendis sem erlendis. Heimspekisamræðan hefur hingað til 
nær eingöngu verið iðkuð markvisst í barnahópi með það að stefnumiði að auka færni 
barnanna og mikil gróska er erlendis í þeim fræðum sem aðferðin byggir á. Hérlendis 
hafa tveir leikskólar markvisst iðkað heimspekisamræðu með börnum í allmörg ár 
(Foldaborg, 1997; Lundarsel, 2001). Heimspekisamræðan sem slík hefur hins vegar 
ekki verið nýtt sem neinu nemur í kennarahópnum nema í þeim tilgangi að öðlast 
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tæknilega færni. Heimspeki með börnum hefur verið og er hluti af námi verðandi 
leikskólakennara hérlendis fyrst í Fósturskóla Íslands árið 1994. Þar kynntist undirrituð 
aðferðinni undir handleiðslu Sigurðar Björnssonar heimspekings. Sprotum 
aðferðarinnar hefur þannig víða verið sáð, sem gefur tilefni til að ætla að muni 
auðvelda áhugasömum skólastjórnendum mjög að taka þessa aðferð upp í 
kennarahópnum.  

En hvað er heimspeki með börnum? Heimspekileg samræða í anda Sókratesar er 
uppistaðan og með tímanum, þegar vel gengur, fer að myndast samræðufélag 
(community of inquiry) og nokkurs konar rannsókn hefst, þ.e. börnin leitast við að leið-
rétta mistök sín jafnóðum og þau uppgötvast. Þannig efla þau dómgreind og rökvísi 
og stefnt er að sammæli þátttakenda um niðurstöðu (Hreinn Pálsson, 1992; Þorsteinn 
Hjartarson, 1992). 

Þrír þættir eða hugtök ganga eins og rauður þráður í gegnum alla umfjöllun um 
heimspeki með börnum. Þættir þessir, sem eru einkennandi fyrir æðri hugsun, eru 
gagnrýnin, skapandi og umhyggjusöm hugsun (critical, creative and caring thinking). Ekki 
er um þrjár aðskildar gerðir hugsanagangs að ræða því hver um sig er lítils máttug ef 
hina skortir. Öll hugsun innifelur að einhverju leyti þessa þætti og sérhver siðræn at-
höfn hlýtur að byggja á grunni þeirra (Lipman, 1995; Matthews, 1980). Það sem er við-
eigandi eða sæmandi hefur hliðstætt gildi fyrir hugsun sem einkennist af umhyggju eins 
og röklegt gildi hefur fyrir gagnrýna hugsun. Hugsun sem er gegnsýrð umhyggju 
(caring), ekki síður en rökleikni einkennist af því að finna gildi hlutanna (Lipman, 1995). 

Roger Sutcliffe (munnleg heimild, 30. júlí 1999), breskur kennari og mikill áhuga-
maður um framgang heimspeki með börnum, leggur áherslu á einn þátt til viðbótar 
þeim sem getið er hér að ofan en það er samvinnu- eða samvirknihugsunin sem 
verður til í hópnum. Hann leggur megináhersluna á samræðufélagið sem verður frjórra 
og sterkara en heild einstaklinganna sem þátt taka. Þættina fjóra setur Sutcliffe fram á 
eftirfarandi hátt: 

 
• Hugleiða um hugsunina  Gagnrýnin hugsun 
• Hugkeiða með sjálfum sér  Skapandi hugsun 
• Hugleiða með tilliti til tilfinninga Umhyggjusöm hugsun 
• Hugleiða með öðrum  Samvinnu- / samvirknihugsun 

 
Margt og mikið hefur verið rætt og ritað um þetta efni og þá oftast nær verið byggt 

á meginkenningum Matthew Lipman; einnig er komin töluverð reynsla á heimspeki-
samræðu með börnum í nokkrum leikskólum hér á landi.1

 „Hið órannsakaða líf er ekki þess virði að því sé lifað“ (Sókrates) 

  

Hægt er að tala um sókratíska samræðu þegar tveir eða fleiri leitast við að finna svör 
við viðfangsefni með eigin viðleitni; velta fyrir sér og hugleiða með því að spyrja hvers 
konar spurninga um efnið þar til öllum smáatriðum hafa verið gerð skil og setja svo 
fram almenna tilgátu eða lausn. Áhugi á „stóru“ spurningunum og fúsleiki til að ræða 
þær með opnum huga, af heiðarleika og virðingu fyrir rökrænni hugsun, er allt sem 
þarf í byrjun. Form samræðunnar gerir þátttakendum kleift að kafa dýpra í viðfangs-
efnið og þar með varpa ljósi á raunveruleg undirliggjandi gildi. Í samræðunni er hægt 
að beina sjónum að nánast hverju sem er en hún þarf þó að einkennast af þrautseigri 
rannsókn á lendum hugmynda, hugtaka, gilda og siðferðilegra þversagna sem hafa 

                                                           
1  Leikskólarnir tveir, sem vitnað er til hér að framan, hafa gefið út gagnmerkar skýrslur sem ætlað er að 
varpa ljósi á hagnýtingu heimspekinnar með börnum á leikskólaaldri og er áhugasamur lesandi hvattur til 
að verða sér úti um þær (Foldaborg, 1997; Lundarsel, 2001). 
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áhrif á allar ákvarðanir sem við þurfum að taka í daglega lífinu. Kerfisbundin reifun 
þátttakenda á viðfangsefninu er þungamiðjan (Hansen, 2000).  

Þetta stuðlar að því að samræðan verður árangursríkari og hjálpar þátttakendum til 
að öðlast hvöt til sjálfsbetrunar; þ.e. að fá tækifæri að taka uppbyggjandi þátt í sam-
ræðunni. Oft hefur þessi samræðuaðferð þau áhrif að tæta niður kæruleysislega 
hugsanaferla þátttakenda en getur auðvitað ekki tryggt að hinir sömu tileinki sér eða 
formi skipulegri eða rökrænni hugsunarhátt. Sókratísk samræða stuðlar að opnu og 
samvinnumiðuðu andrúmslofti til rannsóknar og ígrundunar á ákveðnu viðfangsefni. 
Þátttaka í sókratískri samræðu þjálfar rökræna hugsun með kerfisbundinni rannsókn 
og sammæli hópsins. Aðferðin örvar þátttakendur til að reifa og hugsa sjálfstætt og 
gagnrýnið, og stuðlar að því að þeir leggi heiðarlega sitt af mörkum og séu opnir fyrir 
framlagi annarra (Róbert Jack, 2006). 

Þó nútíma sókratísk samræða dragi nafn sitt af Sókratesi er aðferðin ekki eftirlíking 
af samræðu hans, eins og hún birtist í verkum Platós og ekki er heldur um að ræða 
neina einfalda kennsluhætti sem byggja á spurningum og svörum (Hansen, 2000). 
Þessi nálgun felur í sér sambærilega aðferð; samræðu sem innifelur spurningar og 
rannsókn. Samræðan er einnig markviss atlaga að grundvallarspurningum, undrunin/-
spurnin er þungamiðja samræðunnar líkt og í árdaga, en leiðin að lokamarkinu er hins 
vegar mjög ólík. Hin upprunalega sókratíska samræðuaðferð er byggð upp á annan 
hátt. Með því að spyrja, að því er virtist, saklausra spurninga tókst Sókratesi iðulega að 
koma viðmælandanum í mótsögn við sjálfan sig og sýndi honum þannig fram á fá-
visku sína. Sýndi m.ö.o. viðmælandanum fram á rökvillurnar í málflutningi hans þegar 
hann leitaðist við að verja fullvissu sína (Hansen, 2000). Þessi kennsluaðferð virðist 
nokkuð harkaleg, þ.e. að toga viðmælandann sundur og saman og flækja hann í neti 
eigin mótsagna en skilja svo við hann fullan efasemda; því Sókrates virðist ekki hafa 
lagt sig eftir að styðja viðmælendur sína áfram til árangursríkari aðferða né að koma 
sjálfur með lausnir á vandanum í lokin.  

Yngri nálgun við sókratísku aðferðina: eðli, framkvæmd og mat 
Nútíma sókratísk samræða stuðlar að opnu og fyrst og fremst samvinnumiðuðu 
andrúmslofti, sem er í sjálfu sér afar mikilvægt í öllu skólastarfi (Fullan og Hargreaves, 
1992), til rannsóknar og ígrundunar á ákveðnu viðfangsefni, og er því í eðli sínu 
uppbyggjandi fyrir þátttakendur og skilur þá ekki eftir í lausu lofti. Markmið 
samræðunnar er að koma til hjálpar með því að skapa þau skilyrði sem eru nauðsynleg 
til að þátttakendur geti lagt frá sér, a.m.k. um stundarsakir, varnarhætti sem byggja á að 
halda sig fast við það sem þeir telja sig vita. Markmiðið er að kenna aðferð sem leiðir 
til aukins sjálfsskilnings og skilnings á öðrum, og eflir um leið tækni hugsunarinnar. 
Það að sókratíska aðferðin stuðlar að því að þátttakendur leggi frá sér hlekki 
fullvissunnar getur reyndar skapað þeim mikið öryggisleysi og jafnvel kvíða (líkt og hjá 
viðmælendum Sókratesar) og er mikilvægt að hafa það í huga. Kosturinn sem vegur 
upp á móti þessu er að aðferðin byggir ekki á að skiptast á skotum og að verja sitt 
sjónarmið, heldur er um sameiginlegt markmið þátttakenda að ræða saman. Þar er ekki 
lengur hægt að tala um fulltrúa andstæðra skoðana; allir stefna að sameiginlegri 
lendingu samræðunnar og hjálpast að við að ná því marki (Róbert Jack, 2006). 

Sá sem spyr með aðferð samræðunnar losnar undan oki þess að vita og axlar 
fremur hlutverk hins sannleiksleitandi. Skortur á vitneskju verður drifkraftur 
samræðunnar. Þetta hefur þau áhrif að draga úr þörf þess að fara í vörn, sérstaklega í 
umdeildum málefnum, og vekur þægilega kennd sem getur flutt samræðuna á frjórra 
stig (Lipman, 1995; Murris, 2008). Sókratíska aðferðin markast af því að halda kastljósi 
samræðunnar á sameiginleg markmið þátttakenda. Í stað þess að vera andstæðingar 
hjálpast þeir að við að þoka samræðunni í átt að meiri skilningi á viðfangsefninu og 
samræðan verður virkari. Markmið samræðunnar markast af viðleitni til að ná 
sammæli (Hreinn Pálsson, 1992; Róbert Jack, 2006). Þetta leggur þá kvöð á 
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þátttakendur að þeir leggi sig alla fram, agi hugsun sína og hlustun. Með sammæli um 
þaulsætni og gaumgæfni við rannsóknina getum við byrjað að varpa ljósi á grund-
vallaratriðin sem við byggjum fullyrðingar og viðhorf okkar á. 

Sókratíska samræðuaðferðin hefur reynst mun skilvirkari og árangursríkari en 
hefðbundið samræðuform. Þátttakendur, sem fyrirfram trúa fastlega á viðhorf sín, 
upplifa að samræðunni lokinni að þeir geta ekki lengur litið viðfangsefnið sömu 
augum og fyrr. Þetta er algjör andstæða við það sem gerist t.d. í kappræðu, þar sem 
keppinautar takast á af miklum móð. Þá vill oft brenna við að horft sé mjög þröngt á 
viðfangsefnið og þá gjarnan einungis út frá eigin sjónarhorni og því sem þjónar eigin 
málstað best. Þetta hefur þær afleiðingar að ekki verður um neina eiginlega samræðu 
að ræða. Haldið er þrjóskulegu traustataki í eigin röksemdafærslu sem veldur því að 
lítil sem engin ígrundun viðfangsefnisins á sér heldur stað (Kristján Kristjánsson, 
1997). Í sókratísku samræðunni þurfa þátttakendur að takast á við andstæð viðhorf 
með allt öðrum hætti sem gerir kröfur til þeirra um allt aðra nálgun. Þar verður 
óvissan um niðurstöðu (lack of knowledge) til þess að kalla fram árangursríkari 
samræðuhætti (Hansen, 2000). 

Það var einmitt þetta sem Sókrates áttaði sig á þegar véfréttin sagði hann vera 
vísastan manna í hinu forna Grikklandi (Broad, 2007). Þetta ruglaði hann mjög í fyrstu 
því hann viðurkenndi einmitt að hann vissi ekkert. Hvernig gat hann talist til hinna 
vísustu manna þegar það eina sem hann var fullviss um var að hann vissi ekkert? Sem 
sé; aðrir héldu að þeir vissu en þeir höfðu ekki gert viðfangsefninu nein rökræn skil og 
þegar viðhorf þeirra og skoðanir voru í smáatriðum teknar til rækilegrar krufningar 
með gagnrýninni gaumgæfni komu brotalamirnar í ljós. Svo af þessu leiddi að Sókrates 
var hinn vísasti maður þar sem hann taldi sig ekki vita neitt með fullri vissu. 

Þeir sem virðast eiga ómögulegt með að hugsa gagnrýnið um viðfangsefni eru 
einatt þeir sem eru þegar sannfærðir um að þeir hafi hinn rétta skilning. Fullvissa sem 
haldið er of fast í blindar viðkomandi og lokar hann inni í fangelsi eigin skoðana og 
viðhorfa. Þetta getur vissulega verndað frá óvæntum/óþægilegum uppákomum en 
veldur stöðnun í hugsun og verður þannig þrándur í götu á leið að skilningi (Socratic 
Method Research Portal, 2009). Með öðrum orðum, möguleikinn á gagnrýninni 
hugsun minnkar. Þegar slík fullvissa ræður ríkjum þá verður allur efi varasamur – 
ruggar bátnum – og fróðleiksfýsnin getur þá vikið fyrir þrælsótta. 

Skýra þarf hugleiðingar þátttakenda svo allir skilji hver annan eins vel og kostur er. 
Þátttakendur í samræðunni skiptast á hugmyndum sínum. Ekki skiptir máli þó þú sért 
ósammála einhverju sjónarmiði, þú mátar það og setur í eigin orð og hinir setja þín 
sjónarmið fram með sínum orðum. Þú getur gert athugasemdir um hvernig aðrir 
meðhöndla sjónarmið þín, t.d. ef ónákvæmni gætir, en aðalatriðið er að þú hefur ekki 
lengur allt í hendi þér. Þetta hjálpar fólki að skilja, þar sem það notar eigin orð, og 
fyllist þá oft þeirri tilfinningu að vera minna „viss“ um eitthvað sem fyrr virtist vera 
nokkuð örugg vissa fyrir. Þetta gefur þátttakendum frelsi til að gaumgæfa málefnið frá 
öllum hliðum. Kannski má draga ferli samræðunnar saman í örfá orð og segja að 
hugsanir þátttakenda í samræðunni leysist upp í frumeindir og eindunum sé svo raðað 
upp aftur á mismunandi vegu. Samræðan þokast hægt en kerfisbundið að því marki að 
allir þátttakendur verði meðvitaðir um rauða þráðinn sem samræðan fléttast um 
(McCall, 2009). 

Sókratíska samræðuaðferðin stuðlar fyrst og fremst að því að fá fólk til að hugsa og 
æfa hugsun sína markvisst. Markmiðið er að hjálpa þátttakendum að losna undan 
viðjum vanahugsunar, eða kannski öllu heldur hugsunarleysis, og þar með að losa það 
úr þeim skorðum sem það veldur „að telja sig vita“, ígrundunarlaust. Aðferðin losar 
sem sé um hlekki hugarfarsins (Atli Harðarson, 1995). Mikilvægt er að samræðan reyni 
á þátttakendur og hugarstarfsemi þeirra eins og framast er unnt. Sókratísk samræða 
hefur gildi fyrir alla sem hafa áhuga á heimspekilegri, ígrundaðri hugsun eða þurfa að 
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skýra fyrir sjálfum sér og öðrum hugtök og gildi, t.d. fagmenn í almannaþjónustu, 
t.a.m. kennara. 

Starfsmanna- eða kennarahópar geta notað aðferðina til að kanna og skilgreina 
gildismat sitt og sýn. Kostirnir eru augljósir jafnt fyrir einstaklinga sem hópinn. Með 
því að styðjast við reynslu og innsæi hópsins er hægt að ná dýpri skilningi á 
viðfangsefninu sem þátttakendur finna sig þá hafa ákveðið eignarhald á - einmitt 
vegna eigin þátttöku í samræðunni. Auk þeirrar ánægju sem aukinn hugtakaskilningur 
vekur er slík innsýn mikilvæg við ígrundun ákvarðana og gildismats, bæði í einkalífi 
sem og á vinnustað. Í faglegu samhengi getur sókratísk samræða haft gildi fyrir ein-
staklingana, þar sem þeim gefst tækifæri á að ígrunda markmið sín og reynslu tengda 
vinnunni, og ekki hvað síst til að skapa samstöðu hópsins um skuldbindingu við 
stefnu og sýn skólans eftir slíka ígrundun. Slík ígrundun hefur gildi fyrir starfið, þar 
sem stefnan er þá skilgreind og rædd í smáatriðum, og fyrir þróun faglegrar samvinnu 
(Barth, 1990; Sergiovanni, 2000, 2001; Wells, 1999). Sókratísk samræða hentar 
einstaklega vel við að ígrunda siðfræðileg álitamál í faglegu samhengi við kennsluna. 
Nauðsynlegt er að afmarka viðfangsefnin vel og halda þeim skýrum. Dæmi um slík 
viðfangsefni gætu verið: Hvert er grundvallarmikilvægi lífsins? Hvað getum við vitað? 
Hvað er sjálfsvirðing? Eru ákveðin grunn- mannréttindi til? Hvernig ber að skilja 
hugtakið menntun? Hvað er umhyggja t.d. í skólastarfi? (Hansen, 2000). 

Samræðunni er ekki ætlað að skila „rétta“ svarinu, miklu fremur að rannsaka við-
fangsefnið frá sem flestum hliðum og komast nær hinu „rétta“ svari. Hópurinn stefnir 
að sammæli, sem er þó ekki endilega markmið í sjálfu sér, heldur leið til að dýpka 
ígrundunina. Þátttakendur geta t.d. lagt markmið sín og þær ákvarðanir sem þeir 
hyggjast taka á vogarskálarnar og gera sér þá betur grein fyrir að hægt er að nálgast 
viðfangsefnið á marga vegu og út frá mörgum sjónarhornum. Uppbygging sam-
ræðunnar hefur það í för með sér að þátttakendur verða að taka sjónarhorn annarra 
þátttakenda til skoðunar á alveg nýjan hátt, þar sem þeir um leið gera sér grein fyrir 
þversögnum í eigin þankagangi þegar aðrir velta upp nýjum hliðum og samhengi í 
framsetningu þeirra sjálfra (McCall, 2009). 

Samræðan er sérlega skilvirk sem liður í að rannsaka starfsaðferðir og verklag á 
vinnustað og til að þróa áætlun um hvert skuli stefna. Aðferðin dregur upp á 
yfirborðið þætti sem annars hefðu ekki verið ljósir. Þetta er sérlega hjálplegt til að 
opna augu þátttakenda fyrir gagnsemi þess að kafa dýpra og með opnum huga. 
Þátttaka í sókratískri samræðu hefur jákvæð áhrif á að draga úr skotgrafahernaði á 
vinnustað. Samræðuhópur skapar öruggt umhverfi fyrir slíkar tilraunir eða æfingar í 
samræðunni vegna þess að þar er boðið uppá einstakt skipulagt samræðuform til 
rannsókna og ígrundunar hugmynda. Þegar vel tekst til getur sókratísk samræða haft 
áhrif til lengri tíma vegna þess að þátttakendur verða færir um að taka til athugunar 
mismunandi sjónarhorn og viðhorf og greina hina eiginlegu merkingu með samræðu 
(McCall, 2009). Ekki hægt að hafa mörg ólík hugtök í takinu í einu, það getur eyðilagt 
flæðið og rofið samhengið um of. Hins vegar þarf að vera leyfilegt að velta upp öllum 
mögulegum sem ómögulegum (hugsanlega þó aðeins við fyrstu sýn) flötum á 
viðfangsefninu. Þetta getur verið flókinn línudans og er oft vandasamt að greina á milli. 

Þættir sem geta haft afgerandi áhrif á hvernig til tekst 
Mikilvægt er að sá sem leiðir samræðuna, t.a.m. á vinnustað, sé vel að sér um vinnu-
staðinn. Taka þarf tíma í að kynnast vinnustaðnum og starfsfólkinu af eigin raun. Þetta 
er afar mikilvægt í ljósi þess sem á undan hefur verið rætt, þ.e. að þátttakendur finni 
sig örugga og hafi t.d. ekki á tilfinningunni að verið sé að fella dóma yfir þeim, en slíkt 
andrúmsloft drepur mjög auðveldlega niður hina frjálsu tjáningu sem er nauðsynleg til 
að samræða nái að skapast og þróast. Að leysa þessa forvinnu vel af hendi auðveldar 
mjög framhaldið; afar áríðandi er að leggja traustan grunn að byggja á í sam-
ræðuhópnum. Með slíkri gaumgæfni þjálfar leiðbeinandinn dýpri skilning á hvernig 



Margrét Jensína Þorvaldsdóttir 

188 

verðandi þátttakendur í samræðunni vinna saman og hvar árekstra gætir. Þátt-
takendurnir munu eiga auðveldara með að ræða viðfangsefni sem er jarðtengt á þann 
hátt að þeir sjá tengsl og dæmi úr starfi sínu, m.ö.o. úr raunveruleikanum. Mikilvægt er 
því að taka fyrir efni sem á sér rætur í starfsmannahópnum og fólkið hefur áhuga á að 
ræða (Marinoff, 1999, 2003). 

Samræðan getur verið mjög viðkvæmt ferli. Hún þarfnast ákveðins frjálsræðis til að 
dafna þó svo ákveðinn rammi og öguð vinnubrögð séu líka nauðsynleg. Ef sá rammi 
er hins vegar of ósveigjanlegur þá er hætta á að samræðan missi marks eða nái ekki 
flugi. Það sem mest er um vert að gefa gaum að er að gildi samræðunnar stafi ekki síst 
frá samræðuferlinu sjálfu, og einskorðast ekki við útkomu eða niðurstöður hennar 
(Matthews, 1980). Þátttakendurnir leitast við að þræða stíg uppbyggilegrar rannsóknar 
og þræða þau þrep sem nauðsynleg eru til að ná þessu marki, með það að markmiði að 
leiða í ljós mögulegar lausnir. Ferillinn er fremur einfaldur í byrjun en vill flækjast mjög 
er ígrundaðar spurningar og vangaveltur taka að hrannast upp.  

Huga þarf vel að ramma og umhverfi samræðunnar. Rammi og umhverfi 
samræðunnar er grundvallaratriði, þar sem spurningar og samræðan lifa og hrærast þar 
í. Umhverfi samræðunnar þarf að vera hlutlaust til að geta skipst frjálslega á skoðunum 
– hlutlausara en t.d. heimilið, vinnustaðurinn, kirkjan – allir þeir staðir sem krefjast 
þess að fólk sé í fyrirfram skilgreindum hlutverkum eða stellingum – og þar sem 
frávikum frá viðteknum viðhorfum er ekki mætt með hæðni eða aðhlátri. Þetta getur 
skipt sköpum (Goleman, 1996). Viðbrögð þátttakenda geta verið frá því að steypa sér í 
og njóta upplifunarinnar til þess að fjarlægja sig frá aðstæðunum. Sviptir sínu 
venjubundna öryggi geta þeir fundið fyrir vanmætti og óöryggi, jafnvel kvíða. Þetta 
getur leitt til þess að þeir flýja á náðir varnarhátta, sérstaklega ef um viðkvæm og 
umdeild viðfangsefni er að ræða, svo aldrei er lögð of þung áhersla á að skapa 
öryggiskennd sem leiðir af sér að samræðan nær að þróast á skapandi hátt. Það sem 
hefur verið nefnt sókratísk kaldhæðni (Socratic irony) getur í þessu sambandi átt þátt í að 
skapa visst öryggi; en það er sú aðferð sem Sókrates notaði forðum daga og byggðist á 
að leyfilegt er að vita „ekkert“ um viðfangsefnið og geta því varpað fram hugmyndum 
út frá þekkingarleysinu (Broad, 2007). 

Það auðveldar mjög framgang samræðunnar ef þátttakendur eru ekki alls óvanir 
samræðuaðferðinni og eru viljugir til að taka þátt. Einnig getur verið nauðsynlegt að 
vera búinn að komast að raun um að í hópnum séu einstaklingar sem eru óhræddir við 
að setja fram umdeildar hugmyndir/viðhorf og fylgja þeim eftir. Það styrkir mjög 
þann farveg sem æskilegt er að samræðan þróist eftir, þ.e. að þátttakendur séu ekki 
feimnir við að takast á við erfið eða viðkvæm viðfangsefni sem hugsanlega eiga sér 
djúpar rætur, sem hreinlega getur verið sársaukafullt að hrófla við, en það á sér iðulega 
stað í samræðunni og er reyndar oft drifkraftur hennar (Sharp, 2007). 

Ef andrúmsloftið verður þrungið titringi, þá er um að gera að hörfa ekki því þetta 
eru kjörnar aðstæður til að þátttakendum gefist kostur á að átta sig á hinum 
mismunandi viðhorfum sem að baki liggja og ígrunda þau (Barth, 1990). Þetta er mjög 
lærdómsríkt fyrir starfsmannahópinn og getur auðveldað mjög alla samvinnu á 
vinnustaðnum ef vel tekst til. Þessi reynsla er mjög góð að byggja á við þróun 
sameiginlegra lausna á vinnustaðnum sem er svo einkar mikilvægt. 

Lokaorð 

Nú hefur verið stiklað á stóru um heimspekilegar rætur sókratískrar samræðu í 
(kennara-) hópi auk aðferðafræði samræðunnar. Lögð var áhersla á að gera hagnýtum 
þáttum skil með það að markmiði að þessi samantekt geti nýst t.a.m. stjórnendum í 
leikskólum sem hyggjast vinna markvissar að og byggja upp virka endurmenntun 
kennara sinna og efla um leið samræðu um stefnu og sýn innan skólans. Mikið veltur á 



Heimspekisamræða í kennarahópi 

189 

því að stýrimaðurinn, sá sem leiðir samræðuna, sé vel meðvitaður um þær gildrur sem 
leynast víða í vegarkantinum og kunni skil á þeim bjargráðum sem hægt er að seilast til 
þegar samræðan lendir í blindgötu. Það getur tekið tímann sinn að sjá allt ganga upp 
en þegar hópurinn hefur öðlast færnina með æfingunni þá sjáum við hvernig sókratísk 
samræða getur sem hægast fallið eins og „flís við rass“ við það hlutverk að hjálpa 
stjórnandanum að byggja upp andrúmsloft „skóla sem lærir“. 
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Fimm ár sem grunnskólakennari 

Fagmennska og starfsþroski 

María Steingrímsdóttir 

Mikil umræða hefur löngum farið fram um kennarastarfið og hlutverk skóla og má 
vísast rekja hana til þess að flestir hafa nokkra reynslu af skólastarfi annað hvort sem 
nemendur eða foreldrar. Af þessu leiðir að margir hafa skoðanir á því hvert hlutverk 
skólans á að vera og um leið hlutverk kennara og hvernig þeir eiga að sinna starfi sínu. 
Segja má að þetta geri kennarastarfið frábrugðið mörgum öðrum störfum. En hverjar 
sem skoðanir fólks eru á starfinu er kennsla vinna sem krefur þann sem innir hana af 
hendi um ákveðna færni og sérfræði (Erla Kristjánsdóttir, 1987; Hatch, 1999; 
Weinstein, 1990).  

Hér er fjallað um nýlega rannsókn þar sem fylgt er eftir annarri eldri á nýbraut-
skráðum grunnskólakennurum frá árinu 2004. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 
sömu átta kennarana og tóku þátt í fyrri rannsókn í þeim tilgangi að varpa ljósi á 
hvernig þeim hefur vegnað í starfi fimm fyrstu árin eftir brautskráningu. Markmið 
rannsóknarinnar er að athuga hvaða áhrif kennslureynsla hafði á starfsþroska og 
starfshætti þessara kennara. Í greininni er leitast við að varpa ljósi á reynslu þessara 
grunnskólakennara af kennarastarfinu og þær breytingar sem verða á fyrstu starfs-
árunum í átt að fagmennsku og aukins starfsþroska. 

Kennarastarfið 

Aðalnámskrá grunnskóla er reglugerðarígildi og er nánari útfærsla á ákvæðum laga og 
reglugerða sem ráðherra setur. Aðalnámskrá á við alla nemendur, hún kveður á um 
uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans og þar er sett fram meginstefna um 
kennslu og kennsluskipan í grunnskóla. Aðalnámskrá ber að endurskoða reglulega 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Flestir eru sammála um að kennarar þurfa að hafa á 
valdi sínu þekkingu á þeim námsgreinum sem þeir kenna auk kennslufræðilegrar 
þekkingar til undirbúnings kennslu, til framkvæmdar í kennslustundinni sjálfri, og til 
að meta starfið að kennslu lokinni. Þeir þurfa að kunna skil á aðferðum og skipulagi 
sem stuðla að því að námskráin mæti sem best þörfum allra nemenda í því augnamiði 
að efla skilning og þekkingu þeirra. Þá þurfa þeir að þekkja aðferðir við námsmat, geta 
skipulagt heimaverkefni og hafa færni og þekkingu til að móta hegðun nemenda á 
uppbyggjandi hátt (Ólafur Proppé, 1992).  

Við þessa kennslutengdu þætti bætist svo að með yfirgripsmeira og fjölþættara 
starfi sem skólanum er ætlað að leysa af hendi hin síðari ár, geta kennarar vart sinnt 
hlutverki sínu án þess að taka virkan þátt í mótun menntastefnu samfélagsins, bæði í 
ræðu og riti. Til þess þurfa þeir að þekkja vel til þess félagslega veruleika sem 
nemendur þeirra búa við og vera virkir þátttakendur í skólamálaumræðu samtímans. 
Kennarar þurfa því að gera sér grein fyrir „félagslegu og pólitísku samhengi skólans í 
þjóðfélaginu“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1987, bls. 7).  

Ekki er nóg með að kennarastarfið sé svo fjölþætt sem raun ber vitni heldur er það 
einnig síbreytilegt og þar með einnig þær kröfur sem gerðar eru til kennara. Á síðustu 
áratugum hefur samfélagsþróunin verið á þann veg að útivinna beggja foreldra hefur 
aukist og skólatími nemenda lengst. Kröfur hafa aukist um að kennarar taki að sér æ 
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stærri hluta af því uppeldishlutverki sem heimilin gegndu áður. Þeir þurfa að hafa, sem 
einstaklingar og sem faghópur, þekkingu og færni sem gerir þeim kleift að bregðast við 
ýmsum uppeldis- og menntunarlegum viðfangsefnum í starfi sínu með hagsmuni 
nemendanna að leiðarljósi. Rannsóknir, bæði hér á landi og erlendis, benda til að 
kennsla sé nú í upphafi nýrrar aldar flóknara starf en áður (Esteve, 2000; Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson, 1999, 2004). 

Esteve (2000) segir að töluverður munur sé á kennarastarfinu nú og fyrir tuttugu 
árum síðan. Hann bendir á að kennarar þurfi nú að sinna öllum nemendum óháð 
námslegri eða félagslegri hæfni þeirra. Áður hafi nemendahópurinn verið mun 
einsleitari. Enn fremur telur hann að kennarar þurfi, frekar en áður, að takast á við 
marga hluti utan kennslunnar sjálfrar sem hafa áhrif á starf þeirra og nefnir þar m.a. 
tækniframfarir, fjölmenningarleg þjóðfélög, stanslausa dóma almennings um störf 
kennara, kröfur um sveigjanlega kennsluhætti og skort á fullnægjandi kennslugögnum í 
skólunum til að mæta breyttum kennsluháttum. Hann telur að alltaf sé verið að krefja 
kennara um meiri ábyrgð í starfi sem ekki beinist eingöngu að því að efla 
vitsmunaþroska nemenda.  

Framangreint styður staðhæfingar Hargreaves og Fullan (2000) sem segja þann 
tíma liðinn að nægjanlegt sé fyrir kennara að vera áhugasama og þekkja vel efnið sem 
þeir kenni, kennarinn sem handverksmaður dugi ekki lengur til að fullnægja þeim 
kröfum sem nú séu gerðar til stéttarinnar. Mikinn samhljóm má finna með skoðunum 
Hargreaves og Fullan (2000) og Esteve (2000) þegar þeir segja að skólarnir eigi nú í 
mikilli samkeppni um athygli nemenda vegna síaukinnar fjölbreytni í afþreyingu og 
fræðslu í gegnum ýmsa miðla sem voru ekki fyrir hendi fyrir örfáum árum. Kennarar 
þurfa nú að vinna í fjölmenningarlegu samfélagi nemenda með ólíkar skoðanir og 
þarfir. Ný tækni, s.s. tölvutækni þar sem Vefurinn hefur mikil áhrif, veldur því að 
kennarar þurfa að kynna sér og læra að beita margvíslegum nýjum kennsluaðferðum. 
Þessi nýja tækni verður einnig til þess að takmörk skólastofunnar breytast og hún 
einskorðast ekki lengur við hina fjóra veggi hennar.  

Kennarar sem fagmenn 

Í skrifum fræðimanna má finna margvíslegar skilgreiningar á fagmennsku og fag-
stéttum en samt sem áður telja flestir fræðimenn það grundvallaratriði að fagstétt búi 
yfir mikilvægri þekkingu og færni. Þessarar þekkingar hefur fagmaðurinn aflað sér með 
háskólanámi eða öðru sambærilegu langskólanámi (Trausti Þorsteinsson, 2001).  

Í umfjöllun sinni um hvað einkenni fagstétt talar Collins (1990) um að hún haldi 
saman og myndi hóp sem hefur sameiginlega sýn, sameiginlega hætti og táknræn 
einkenni í athöfnum sínum gagnvart skjólstæðingum sínum, oft með siðferðilegum 
undirtón sem rekja má til menntunar stéttarinnar. 

Breyttir tímar, breytt samfélag, breyttar kröfur og ný viðmið hafa kallað á nýjar 
nálganir í umræðunni um fagmennsku. Schön (1996) telur hina nýju birtingarmynd 
fagmennsku vera hinn íhugula fagmann. Hann á að hafa þarfir skjólstæðingsins í huga 
og vera meðvitaður um faglegan áreiðanleika sinn. Hann þarf að vera hæfur bæði 
tæknilega og persónulega og einnig að geta sýnt fram á sérþekkingu sína í samskiptum 
við skjólstæðinginn. Hinn íhuguli fagmaður kýs að beita ekki faglegu valdi sínu og 
hann telur sig mega sýna ófullkomleika sinn og þekkingarleysi, sem er mikil breyting 
frá fyrri hugmyndum um fagmennsku. Íhugull fagmaður skýrir mál sitt fyrir skjól-
stæðingi sínum og upplýsir hann, en áður var það fagmaðurinn einn sem bjó yfir 
þekkingunni og ýtti með því undir sérhæft vald sitt. Hin íhuguli fagmaður lítur 
gagnrýnum augum á sjálfan sig og fagmennsku sína, rannsakar hana og lætur mistök 
vera tilefni til úrbóta. Hann endurmenntar sig sífellt í viðleitni sinni til að verða æ betri 
og meiri fagmaður og hann sækist eftir nálægð við skjólstæðinginn í stað þess að halda 
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honum í fjarlægð. Fagmaðurinn gerir ráð fyrir að skjólstæðingurinn hafi sitthvað fram 
að færa. Schön (1996) leggur enn fremur áherslu á að íhugull fagmaður eigi að ígrunda, 
hann segir að í starfi fagmanna megi kenning og starf ekki vera tveir aðskildir heimar 
heldur verði fagmaðurinn að hafa það á valdi sínu að aðlaga fræðikenningar að starfi 
sínu.  

Hargreaves (1994) álítur að hin nýja fagmennska feli í sér nýja tegund samskipta 
kennara, nemenda og foreldra þar sem hið viðtekna faglega vald og sjálfstæði kennara 
minnkar. Meiri áhersla sé nú á heildarskipulag skólastarfs, samræmingu milli kennara 
og að áhersla sé lögð á að hagsmunir nemenda séu hafðir í hávegum. Enn fremur að 
kennarar ígrundi starfið saman og vinni sem eitt lið að því að bæta það.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (1999) talar um „uppeldissýn“ kennara, sem saman-
stendur af gildum hans og þekkingu sem speglast í starfi hans með nemendum. Hún 
telur að „uppeldissýn“ breytist og þróist og mögulegt sé að hafa áhrif á fagvitund 
kennara og fagmennsku með því að sýn þeirra á starfið breytist og þannig þróist 
fagvitund þeirra og fagmennska. Hún telur að mikilvægur hluti þess að þroskast í starfi 
sé að leitast við að skoða sjálfan sig sífellt, meta það sem fram fer í kennslunni með 
það í huga að bæta sig sem kennari til hagsbóta fyrir nemendur. Framsækinn kennari 
telur sig aldrei fullnuma í starfi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Svipaðar skoðanir koma fram hjá Darling-Hammond og Richardson (2009) sem 
leggja áherslu á að nám og starfsþroski kennara sé samofinn starfi þeirra á vettvangi. Í 
því skyni sé mikilvægt fyrir kennara að takast á við nýja þekkingu og reyna nýjar leiðir. 
Kennarar þurfa að fá tækifæri til að framkvæma hluti sjálfir og rýna í hvernig til tókst. 
Samvinna, félagastuðningur og traust milli kennara er talið mikilvægt fyrir starfs-
þroskaferli og aukna fagmennsku. Í samstarfi við aðra fá þeir tækifæri til að lýsa því 
sem fram fer, ræða um og ígrunda. Þannig verða meiri líkur á að kennarar öðlist kjark 
til að þora að mistakast, læra af reynslunni og reyna aftur. Talið er að slík vinnubrögð 
kennara styrki fagmennsku og sjálfsöryggi þeirra.  

Aðferð 

Rannsóknin sem hér er greint frá er viðtalsrannsókn þar sem talað var við grunnskóla-
kennara sem starfað hafa í fimm ár eftir brautskráningu. Markmiðið var að leita svara 
við því, hver reynsla þeirra er af starfinu eftir fimm ár, að leita eftir sýn þeirra á það 
hvernig þeir hafa þroskast sem kennarar og í hverju sá þroski er fólginn. Viðtölin voru 
tekin síðla vors 2008. Þátttakendur voru átta grunnskólakennarar sem brautskráðust 
með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og kennaradeild Háskólans á Akureyri 
vorið 2003, sömu kennarar og tóku þátt í rannsókn höfundar á kennurum á fyrsta 
starfsfári skólaárið 2003–2004 (María Steingrímsdóttir, 2005, 2007). Þátttakendur voru 
hinir sömu og áður til þess að mögulegt væri að fylgja eftir þeim vísbendingum um 
reynslu og líðan við upphaf starfsferils sem fram komu í fyrri rannsókn og varpa ljósi á 
áframhaldandi þróun í starfi.  

Um það bil klukkustundarlangt viðtal var tekið við hvern þátttakanda. Viðtölin 
voru öll hljóðrituð, afrituð og þemagreind með hliðsjón af viðtalsramma. Í viðtalinu 
var lagt upp með spurningaramma þar sem kennararnir voru beðnir um eigið álit á því 
hvort þeir teldu sig hafa breyst sem kennarar og í hverju sú breyting væri fólgin. Hér á 
eftir verður leitast við að draga fram sýn kennaranna sem fram kom í viðtölunum um 
starfsþroska og aukna fagmennsku. Til að gæta nafnleyndar eru rétt nöfn þátttakenda 
ekki notuð heldur hafa þeim öllum verið gefin kvenmannsnöfn úr fyrri hluta 
stafrófsins, þau sömu og notuð voru í fyrri rannsókn.  
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Niðurstöður  

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður af reynslu og mati viðmælenda á framförum 
í átt að meiri fagmennsku og starfsþroska þau fimm ár sem þeir hafa starfað á vett-
vangi. 

Það fyrsta sem allir viðmælendur nefndu þegar þeir voru inntir eftir breytingum á 
eigin framförum var að þeir væru „orðnir miklu öruggari“. Til að skilgreina betur hvað 
þeir ættu við með öryggi nefndu þeir aukið öryggi í samskiptum við nemendur, 
foreldra, samkennara og stjórnendur. Þeir töldu að þeir hefðu náð meira valdi á 
bekkjarstjórnun og séu óhræddari við að brjóta upp og reyna leiðir til að halda betri 
aga. Þeir sögðust nú kunna fleiri leiðir til að „setja mörk“ varðandi umgengni og 
hegðun nemenda. Hins vegar sögðu þeir nemendahópa mjög misjafna og alltaf kæmu 
upp atvik í kringum einstaka nemendur sem þeir þyrftu að glíma við. Bára sagði: „Þú 
lærir inn á starfið og með hverju árinu vex maður sem kennari og er tilbúinn að prófa 
eitthvað nýtt“. 

Viðmælendurnir töldu sig nú eftir fimm ár í kennarastarfi sjá mun betur en áður 
hvað hentar hverjum nemanda og bekknum í heild og fram kom að yfirsýnin yfir bæði 
nemendahópinn og námsefnið er orðin miklu meiri en fyrstu árin og Guðrún hugsaði 
til fyrsta ársins og sagði:  

 
…fyrst var ég eins og dönsku hestarnir með leppana, sá bara einn og einn 
nemanda í einu og skipti mér ekkert af því hvað hinir voru að gera á meðan. Nú 
finnst mér ég kannski geta sinnt mörgum og jafnvel líka kunna leiðir til að 
skipuleggja námið þannig að auðveldara sé að sinna öllu. 
 

Enn fremur kom fram að um leið og þekking þeirra á námsefni og leiðum til að 
miðla því hefði aukist hefði undirbúningur orðið markvissari, Anna sagði: Það er ekki 
bara að ég undirbúi mig markvissar fyrir tímana, ég sé nú betur tilganginn með 
samhenginu gagnvart námi nemenda og markvissum undirbúningi”. 

Hagur og velferð nemenda var viðmælendum ofarlega í huga, þeir töluðu um 
mikilvægi þess að nemendum liði vel í skólanum en einnig bar samskipti nemenda 
innbyrðis og félagslega stöðu þeirra oft á góma í tengslum við líðan nemenda. 
Viðmælendur úr stærri skólunum töldu mikinn tíma fara í að ná góðum árangri hvað 
félagslega þáttinn varðar og töldu góð tengsl við foreldra og forráðamenn mikilvæg í 
þeirri vinnu. Þeir veltu einnig mikið fyrir sér ábyrgð sinni sem kennarar og hvernig 
þeir gætu gert sem mest fyrir nemendur sína til að tryggja að þeir næðu árangri 
námslega. Halla sagði: 

 
Mér finnst eiginlega bara kennslan sjálf vera orðin afskaplega lítill hluti af þessu 
starfi. … bara smá hluti og bara einfaldasti og auðveldasti hlutinn. Mér finnst … 
sko foreldrasamstarfið og að vinna að alla vega málum sem að börn eru að glíma 
við í dag. Ég meina bæði fatlanir og svona vandamál, kvíði, þunglyndi … já bara 
félagslegt, tilfinningalegt og bara styðja persónuna og einstaklingana. 
 

Allir viðmælendur leggja áherslu á mikilvægi góðra tengsla við foreldra og 
forráðamenn nemenda. Þeir telja samskiptin við þá vera gefandi og afar nauðsynleg 
vegna framvindu í námi nemenda, en ekki síður hvað varðar líðan þeirra. Með meiri 
reynslu og sjálfstrausti sögðust þeir nú kunna fleiri og fjölbreyttari leiðir til samskipta 
við foreldra. Dóra sagði: „…samskipti við foreldra gefa mér orðið miklu meira en á 
fyrstu tveimur árunum“. Skoðun hennar er að hún eigi nú auðveldara með að færa rök 
fyrir því sem hún er að fást við með nemendum sínum og oft fái hún sérlega góða og 
gagnlega endurgjöf frá foreldrum.  

Samstarf, vinátta og stuðningur samkennara í árgangi eða á aldursstigi skiptu alla 
viðmælendur miklu máli. Eftir þessi fimm ár litu þeir á þá sem samherja og félaga sem 
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þeir geta sótt stuðning og fræðslu til. Frá þeim kæmi endurgjöf, hvatning eða hrós 
varðandi starfið. „Samkennari minn er duglegur að hvetja mig áfram og slíkt kveikir í 
manni og veitir manni aukið sjálfstraust og öryggi,“ sagði Inga.  

Sama var að segja hvort heldur um vandamál eða nýbreytni var að ræða. Allir 
kváðust fyrst leita til samkennara, þeir virtust alltaf vera tilbúnir að hlusta og ræða 
málin. Mikilvægi samstarfs kemur vel fram í orðum Báru: 

 
Þegar ég á í vanda leita ég yfirleitt alltaf til samkennara míns og hann leitar oft til 
mín. Við spjöllum oft saman eftir kennslu og það finnst mér mjög mikilvægt og 
mikill gæðatími. Við gefum hvort öðru ráð og hlustum á það sem hinn hefur 
fram að færa. 
 

Með aukinni reynslu og vaxandi sjálfsöryggi segjast kennararnir eiga auðveldara 
með að leita með erindi sín til stjórnenda sem þeir telja annars vera fjarlæga starfinu í 
skólastofunum. Þeir segjast vera komnir betur inn í verkaskiptingu og boðleiðir innan 
skólanna. Skoðun Önnu er: „… það tók mig alveg tvö ár að komast inn í skólann, 
maður þarf nefnilega sko að átta sig á því hvernig skólinn vinnur“. Dóru var einnig 
tíðrætt um hvernig faglegt sjálfsöryggið hefur aukist með árunum og sagði: 

 
Með hverju árinu vex maður sem kennari og er tilbúinn að gera eitthvað 
nýtt. …Á fyrsta ári sagði ég fátt á fundum og gerði mikið til það sama og hinir. Í 
dag er ég óhrædd við að segja skoðanir mínar og standa við þær. 
 

Fram kom hjá viðmælendum að fyrstu tvö árin hefðu verið eins konar tilraunaár 
meðan þeir voru að máta sig við starfið. 

Þegar kennararnir voru spurðir um aðstæður sem geta dregið úr faglegum 
framförum kalla þeir eftir meiri endurgjöf á vinnu sína. Þeir segjast upplifa eins og á 
fyrsta ári eftirlitsleysi frá hendi stjórnenda. Fram komu skoðanir um að eflaust megi 
túlka þetta sem sjálfstæði og faglegt traust sem þeim sé sýnt. Guðrún sagði: 
„…kannski treysta þeir okkur mjög vel og þess vegna er þetta líklega svona“. 
Viðmælendur nefna allir að æskilegt sé að stjórnendur séu sýnilegri í skólastarfinu, 
komi meira inn í kennslustofur og fylgist betur með því sem þar fer fram, þannig geti 
þeir veitt kennurum endurgjöf á starfið og séu betur í stakk búnir til þess að svara fyrir 
starfið utan sem innan skólans. Endurgjöf og ígrundun þurfi alltaf að vera til staðar þó 
svo starfsreynsla aukist.  

Kennararnir voru að lokum beðnir að gefa nýliðum góð ráð og má segja að 
skilaboð þeirra allra séu mjög skýr og endurspeglist í orðum Elínar: „…bara ekki 
gefast upp, reyna að finna einhvern sem nennir að tala við þig um málin“. 

Umræða og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að fagmennska og starfsþroski 
viðmælendanna hafi aukist töluvert á þeim fimm árum sem þeir hafa starfað. Álit 
þeirra er að fyrstu tvö árin þurfi til að læra hvað felst í kennarastarfinu og aðlagast 
starfsvettvangnum. Skoðun þeirra á auknu öryggi í samskiptum við skjólstæðinga og 
samstarfsfólk stafi af meiri þekkingu á leiðum til samskipta og færni til að beita þeim. Í 
þessari rannsókn miða kennararnir sig við reynslu sína af fyrsta starfsári (María 
Steingrímsdóttir, 2005, 2007). 

Skýrt kemur fram að kennararnir hafa nú meiri þekkingu á og yfirsýn yfir það 
námsefni sem þeim er ætlað að kenna og þeir eru færari um að beita fjölbreyttari 
kennsluaðferðum en áður. Undirbúningur er markvissari og hentar betur þeim 
markmiðum sem þeir setja kennslu sinni, sem leiðir til þess að þeir telja sig mæta betur 
þörfum nemenda en á fyrsta starfsári. Hér fellur færni þeirra og þekking vel að áliti 
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Ólafs Proppé (1992), þar sem hann telur kennara þurfa vera færa um að efla þekkingu 
og skilning allra nemenda sinna með því að kunna skil á aðferðum og skipulagi 
kennslunnar. 

Öll umgjörð kennslunnar og starfið utan kennslustofunnar er viðmælendum 
ofarlega í huga og telja þeir mikilvægt að geta sinnt fleiru en námslegum þörfum 
nemendanna. Líðan þeirra skiptir þá miklu máli og telja þeir að góð samvinna við 
foreldra og forráðamenn sé mikill stuðningur við þá hlið starfsins. Augljóst er að 
kennararnir leggja mikið upp úr samstarfi og samvinnu við samkennara. Til þeirra 
sækja þeir ráð, endurgjöf og hvatningu sem er mikils virði í starfsþroskaferli þeirra. 
Hér samræmast vísbendingar hugmyndum fræðimanna um hina nýju fagmennsku og 
íhugulan fagmann, þar sem kennarinn á að hafa þarfir skjólstæðinga sinna í huga og 
heildarskipulag skólastarfsins með samvinnu kennara og foreldra að leiðarljósi 
(Hargreaves, 1994; Schön, 1996). Enn fremur gefa niðurstöðurnar til kynna að 
kennararnir hafi þá fagvitund að námsefnisþekkingin ein dugi ekki til í starfi kennarans 
heldur þurfi þeir að vera færir um að sinna fjölbreyttum nemendahópi námslega sem 
félagslega eins og fram kemur hjá Esteve (2000) og Hargreaves og Fullan (2000).  

Kennararnir finna þörf fyrir íhugun og að fá endurgjöf í störfum sínum til að gera 
betur. Í þessu samhengi kalla þeir eftir fleiri tækifærum til samráðs við stjórnendur en 
telja samstarf við samkennara og jafnvel foreldra gefandi hvað þetta varðar. Sýn þeirra 
á nauðsyn endurgjafar og íhugunar er áhugaverð og samræmist vel hugmyndum um 
hinn íhugula fagmann sem rannsakar eigið starf og lætur mistök vera tilefni til úrbóta 
(Darling-Hammond og Richardson, 2009; Hargreave, 1994; Schön, 1996). 

Hér hefur verið rýnt í sýn og reynslu kennaranna sjálfra og vísbendingar gefa til 
kynna að eftir fimm ára kennslureynslu hafi fagmennska og starfsþroski aukist hvað 
varðar undirbúning, framkvæmd og skipulag kennslustunda. Með aukinni faglegri 
færni vex öryggi og sjálfstraust þeirra í samskiptum við nemendur, samkennara og 
foreldra. Þeir sýna vilja og skilning á því að koma til móts við nemendur, bæði 
námslega og félagslega, og eru tilbúnir að leita nýrra leiða til að auka við þekkingu sína 
og gera betur. Þeir leita í samstarf og samvinnu og í því samhengi virðist samstarf við 
samkennara hvað mikilvægast þegar þeir líta til stuðnings og lærdóms. Frá þeim fái 
þeir hvatningu og hrós, við þá geti þeir talað um fagleg sem hagnýt mál, í samstarfi við 
þá þroskist þeir í starfi. Kennararnir kalla eftir meiri endurgjöf og virkara samstarfi við 
stjórnendur, en fáskipti þeirra í þessum efnum geti haft áhrif á starfsþroska þeirra. 
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Social responsibility and the freedom of the 
press 

Markus Meckl 
Birgir Guðmundsson 

The freedom of the press is a necessity to ensure public debate, a debate which 
secures the emergence of truth for the better good of all. The importance attributed to 
this argument is reflected in European constitutions. Since the French Revolution the 
freedom of the press has figured prominently in every democratic constitution. The 
understanding of the concept is important in defining journalism as a profession and 
its role in a democratic society. The importance for western democracies of a clear 
conception of what freedom of the press entails has increased in recent decades, as 
previously socially, culturally and ethnically homogeneous societies have become 
multicultural. The concept plays a key role in well recorded international cases such as 
the report of Aftonbladed in Sweden on the Israeli army stealing organs of Palestinian 
victims and of the Danish Mohamed Cartoons. However, as demonstrated in this 
paper by an examination of data on Icelandic reporting compiled for the Althingi 
Investigative Committee, the term also contributes to the understanding of more 
systemic issues such as why the Icelandic media did not critically report what was 
going on prior to the collapse of the banks in the fall of 2008.  

Well known controversies 

Freedom of the press seems to conflict with other values: In August 2009 the biggest 
daily newspaper in Sweden Aftonbladet published an article which implied that the 
Israeli Army stole organs from Palestinian victims (Leman & Wiberg, 2009). The 
Israeli government strongly condemned the publication as anti-Semitic and asked the 
Swedish government to interfere; a demand which was denied by referring to the 
freedom of the press. 

A similar case took place four years earlier when the Danish newspaper Jyllands-
Posten published 12 cartoons of the Prophet Mohammed. There Muslim organi-
zations condemned the cartoons as racist and wanted the Danish government to 
interfere. Like the Swedish the Danish government refused to condemn the 
publication by referring to the freedom of the press.  

In the debate which followed both controversies it looked as if freedom of the 
press was being challenged and threatened by pointing out a social responsibility of 
the press to refrain from any form of hate speech. Flemming Rose, the editor 
responsible for the cartoons made it clear: “This is about standing for fundamental 
values that have been the (foundation) for the development of Western democracies 
over several hundred years, and we are now in a situation where those values are being 
challenged” (Rose, 2006). 

Historical view 

From an historic point of view the conflict comes as a surprise, since the demand for 
freedom of expression arose in the context of the struggle for enlightenment. 
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Immanuel Kant called for the Enlightenment so that Man „emergences from his self-
incurred immaturity” and in order to realize this, Kant asked for freedom: “And the 
freedom in question is the most innocuous form of all freedom to make public use of 
one’s reason in all matters” (Kant, 1784, p. 484). The demand for freedom of 
expression figures prominently in the texts of the enlightenment but it has never been 
a means in itself but always a means to an end e.g. towards realizing truth and justice. 
In John Stuart Mill’s classic text On Liberty it was truth but not freedom which was the 
aim. Mill argues for the necessity of freedom, which allows also for wrong ideas, not 
for the sake of freedom, but in order to clarify the truth: “If the opinion is right, they 
are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: If wrong, they lose, 
what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of 
truth, produced by its collision with error” (Mill, 1947). 

Freedom is asked for in order to achieve and promote truth. And truth is again 
necessary in order to help build the best possible society. If freedom according to Mill 
is used to threaten the best possible society he has no problem in demanding its 
limitation: “The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make 
himself a nuisance to other people.” [Mill, On Liberty] Mill provides an example of 
this:  

 
An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property is 
robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but 
may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled 
before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob 
in the form of a placard. Acts of whatever kind, which, without justifiable cause, 
do harm to others, may be, and in the more important cases absolutely require 
to be, controlled by the unfavorable sentiments, and, when needful, by the 
active interference of mankind (Mill, 1947 p. 55).  
 

The difference Mill made between print and spoken word in front of an excited 
mass may have made sense before the invention of the yellow press with its millions 
of readers but it is difficult to maintain this separation today. For Mill freedom is a 
necessity in order to promote public debate and he would probably be surprised to see 
the argument of free press used to silence discussion on the content of an article.  

At the end the fighter for the freedom of the press achieved a double-edged 
victory, freedom of the press had been established in the western societies of the 20th 
century as the fourth estate and their freedom had been enshrined in constitutions but 
the overall aim Kant wished to achieve to lead man out of his “self-incurred 
immaturity” had been lost along the way. Freedom of the press emancipated itself 
from the aim it once intended to realize and forgot whose child it was.  

The different contextualization of freedom versus hate speech would not have 
constituted logic for representatives of the enlightenment, as their task was to fight for 
freedom in order to have the tools to allow the challenging of resentments and 
prejudice. Already in the beginning of the last century Walter Lippmann had 
complained about disconnecting the demand of freedom of the press from the ideas 
of the enlightenment. Lippmann argued: “If I lie in a lawsuit involving my neighbor’s 
cow, I can go to jail. But if I lie to a million readers in a matter involving war and 
peace, I can lie my head off” (Lippmann, 1920/2008, p. 23).  

Lippmann was interested in a functional democracy and for this the freedom of 
the press is a necessity, but it is also this responsibility for democracy which for him 
should set the limits on freedom. Therefore he argued that the idea of freedom of the 
press for its own sake is misleading. The aim must be that the truth and only the truth 
justifies freedom. “The goal is never liberty, but liberty for something or others” 
(Lippmann, 1920/2008, p. 12). 
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Necessary context 

As soon as one takes the demand for freedom out of its historical context and sees it 
as an absolute value in itself, it turns into a postmodern arbitrariness, instead of an 
historical value. Freed from any historical context freedom can be claimed for any 
purpose, be it Larry Flint as the editor of the Hustler, Dutch child pornography or 
defending the smoking of Gauloise cigarettes promising you “Liberté toujours”.  

The 20th century is rich in examples, beginning with the representation of 
colonized people, the cartoons by Stürmer, showing dehumanized Jews to Radio 
Rwanda calling for the killing of Tutsis and actively supporting the genocide that 
proves that freedom of the press may turn very well against the ideas of the 
enlightenment. In the worst cases - e.g. Rwanda -, the radio becomes an instrument of 
genocide. Here it becomes obvious that freedom as an ultimate value is hardly to be 
desired for a society, except where one wishes for a world of Marquis de Sade where 
satisfying your own pleasure would justify any act.  

Outside the context of the enlightenment, the claim for freedom of the press is a 
purely political argument that may sound plausible for yourself and your own interest 
group, but as soon one does not share the interest the argument sounds empty. If the 
Iranian prime minster Mahmud Ahmadinadschad defended his denying of the 
Holocaust with reference to the freedom of the press no western politician would 
defend him. On the contrary, they would denounce his argument as anti-Semitism. 

In judging the article in Aftonbladet on the stealing of organs by the Israeli army 
the criteria should be the truth. If the article cannot claim this then it is nothing other 
than an anti-Semitic publication. Defending the publication by only referring to 
freedom does not constitute in this sense a coherent argument.   

Of course there is also the danger that assumed social responsibility is used or 
misused in order to silence the press: “For the bourgeoisie, freedom of the press 
meant freedom for the rich to publish and for the capitalists to control the 
newspapers, a practice which in all countries, including even the freest, produced a 
corrupt press. For the workers’ and peasants’ government, freedom of the press 
means liberation of the press from capitalist oppression” (Lenin, 1917). For Lenin 
social responsibility of the press was clearly defined: the press had a task to fulfill as a 
tool to promote the idea of communism, probably something we do not want either.  
This historic review of the concept of freedom of the press is helpful to understand 
the two conflicts mentioned above. Furthermore, analysis of the reporting of the press 
prior to the financial collapse of Iceland, shows that the same lack of balance between 
freedom and social responsibility of the press contributed to unprofessional media 
coverage at the time.  

Financial collapse in Iceland 

The Icelandic media system has relatively recently moved from a political party 
dominated system to a market media system. As the media broke from the dominance 
of political influence the ideological emphasis was put on the role of journalism as 
reflecting reality in an objective and non-partisan manner. This transformation called 
for considerable skepticism among media people towards political domination and 
lecturing in the media. This sentiment was expressed by a celebrated but retired TV 
Journalist, Ólafur Sigurðsson, in a newspaper article after the publication of the 
Investigative Report (Ólafur Sigurðsson, 2010). Ólafur Sigurðsson pointed out as a 
response to criticism of the media in the Investigative Report, that it was not the role 
of the media to assume a position of power in society, but only to report that the 
pillars of power in society had failed in their duties. In this approach, which might be 
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called a liberal approach, it is stressed that it is the duty of journalism to report the 
truth accurately, and eventually by reporting all sorts of information - many fragments 
or pieces of truths - and release them on a sort to a media marketplace of truth-
fragments, a reasonably complete picture of the whole truth would emerge. This 
approach therefore stresses the necessity of unlimited freedom to publish all 
information, irrespective of what that information is. By doing so they would be 
fulfilling the basic principles of ethical and professional journalism of truth telling. 
The danger of this approach is on the one hand its loose connection to basic 
democratic values and on the other hand that all pieces of information do not 
necessarily create the whole picture. As it is never clear whether a piece of information 
might become important in unveiling the whole truth, it becomes very precarious to 
impose any limitations on what is published. Indeed unlimited freedom is therefore in 
this view seen as an important virtue.  

The Althingi Investigative Committee Report suggests that Icelandic society prior 
to the crash, tilted towards an understanding of freedom as emancipation from 
regulation of the social environment. Furthermore the Investigative Report draws 
attention to the laissez-faire ideology that seems to have penetrated all aspects of 
Icelandic political, economic and social life to the extent that traditional values of 
solidarity, modesty and responsibility gave way to new individualistic norms that were 
measured by monetary gain and material well being (Rannsóknarnefnd Alþingis, 
2010). 

The role of the media is criticized in several respects for failing to point out and 
alert the public what was going on. In the recommendations of the Investigative 
Committee several references are made to journalistic professionalism or rather to the 
lack of such professionalism (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, p. 211). This in turn 
raises the question of the approach and understanding of professionalism within the 
Icelandic media? Or the question can be posed in a different manner: Is there a 
general understanding in the Icelandic media of the need to rethink the liberal 
approach towards a concept of freedom of the press and is there a balance to be 
found between social responsibility on the one hand and freedom on the other? 

The Althingi Investigative committee bases its conclusion among other things on 
the findings of the Research Centre on Media and Communication at the University 
of Iceland. The Centre examined specifically, at the request of the Investigative 
Committee, two elements of Icelandic reporting on the financial system prior to the 
collapse of the banks in October 2008. First it examined the extent to which the 
reporting was independent, i.e. if it is was critical of the financial system or if it in any 
sense took sides and was positive or negative. Secondly, the Research Centre looked at 
how analytical the reporting was, i.e. if the reports looked for expert opinion and 
sought to explain things and put them into context.  In order to answer the former 
question data from the Media firm CreditInfo was analyzed, in total just under 18.000 
different stories from the Icelandic media. But to answer the second question a 
sample of news two years prior to the collapse was selected by the Research Centre – 
in total some 3.637 articles. The Centre’s experts content analyzed these stories and 
registered the number of sources used and the depth of the analysis, in order to map 
the working methods of the media. 

The most important results of this inquiry with regard to the two elements of 
Icelandic reporting are the following. On the one hand there was extensive reporting 
on the financial system and most of it in neutral and detached form. However a 
considerable part of the reporting was favorable to the banks and financial 
organizations and the nature of the detachment of the reporting seems to have been 
based on reporting facts that the financial sector itself made public in news releases.  
On the other hand the news stories of the period do not seem to have been analytical 
on the whole. The results show that 4 out of 5 stories about a financial organization 
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“did neither build on independent sources nor were they analytical” (Rannsóknar-
nefnd Alþingis, 2010, p. 264). 

Both the Investigative Committee itself and the Research Centre specialist in their 
reports drew attention to the way in which reporting on the financial sector was in the 
Icelandic media in the two years prior to the collapse. In other words, both draw 
attention to the suggestion that a lack of professionalism was a problem for the 
Icelandic media system. The Investigative Committee also suggests some explanations 
as to why this was the case, but offers only reasons that relate to the external 
conditions in which Icelandic media operates. Thus the Committee talks about things 
such as economic pressures on the media firms and the journalists, lack of ownership 
transparency, limited journalist education possibilities and the lack of some sort of a 
surveillance authority that monitors the media. All these reasons do matter, but the 
data strongly suggests that there are other reasons as well, more philosophical reasons 
that relate to the very understanding of the nature of professional journalism and the 
concept of the freedom of the press as a balance between social responsibility and 
freedom.  

As the liberal ideological approach of most of the Icelandic media was centered on 
just reporting reality “as it was” or “reporting the facts”, an imbalance seems to have 
occurred. An imbalance between the freedom to report reality “as it was” and the 
social responsibility to report and critically consider reality as it “should be” which is 
also engrained in the traditional concept of the freedom of the press. As the ethical 
and value based principles of journalism were to a large extent absent and regarded as 
undesirable limitations on freedom the reports were by and large reports on the new 
economic achievements and successes of the new economic and financial tycoons. 
This imbalance can to a large extent constitute an important “why” behind the 
conclusion of the Investigative Report that the media failed in its professional role, 
because it portrayed the news to a large extent on the terms and conditions of the 
financial sector (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 p. 265). 

Ethical Journalism Initiative 

Examples from Sweden, Denmark and Iceland have drawn attention to the fact that a 
balance has to be struck between unlimited freedom and the danger of a patronizing 
press where any moral norm can justify the restriction of that freedom. There is no 
need to see the two sides as antagonistic, one could also interpret them as two sides of 
the same coin. The core norm which defines a democratic society or for that matter 
the core values that define the profession of journalism, will define the social 
responsibility of the media on the one hand and the limits of freedom on the other. In 
the western democratic tradition these core values are concerned with truth. This is 
e.g. demonstrated in the initiative undertaken in 2008 by the International Federation 
of Journalists (IFJ) called the Ethical Journalisms Initiative. The very title of a book 
that comes with the initiative by the general manager of IFJ, Aidan White, underlines 
the point. The Book is called: To tell you the truth. In the book’s introduction White 
says:  
 

The Ethical Journalism Initiative challenges particular threats such as those posed by a resurgence of 
racism or cultural or religious conflict. It is a call for renewal of value-based journalism across the 
entire media field and comes with a simple message: journalism is not propaganda and media 
products are not just economic, they add value to democracy and to the quality of people’s lives 
(White, 2008, p. iv). 
 

As White is speaking on behalf of the IFJ, it is clear that the IFJ sees ethical, 
professional journalism as a means to an end but not an end in itself. In fact, 
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according to White, the journalistic pledge to the role of revealing the truth is one of 
the three main principles of modern journalism. The other two being that it is 
“Independent and Fair” and that it is characterized by “Humanity and Solidarity“ 
(White, 2008). In this way it can be suggested that the principles of journalist 
professionalism as elaborated in the IFJ Ethical Journalism Initiative, reflect the 
understanding that the freedom of the press is indeed a balance between freedom and 
social responsibility. Conversely, an imbalance can result in unprofessionalism with 
serious consequences for political, economic and social development of society. 

Conclusion 

The discussion of the Israeli story in Aftonbladed, the controversy of the Mohamed 
cartoons in Jyllands Posten and the drawbacks in the Icelandic reporting on the 
financial sector prior to the fall of the banks are important lessons for the 
understanding and the practice of professional journalism. In all these cases the 
historical and philosophical roots of journalist principles are instrumental in 
determining the quality and level of professionalism of modern day journalism. 
Therefore the discussion and understanding of the term “freedom of the press” is 
important as the term must imply both freedom and social responsibility. There has 
been a tendency to overemphasize the importance of freedom and at the same time 
downplay the role of social responsibility. Creating an imbalance between these two 
sides of the matter causes problems that can be detrimental for any democratic 
society. Thus a balanced conception of freedom that is embedded in social 
responsibility would probably have created more professional media coverage of 
issues as diverse as the Mohamed drawings, Israeli organ-trade or Icelandic finances 
prior to the collapse of the financial system.  
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 ‘Transformation’ of the intended science 
curriculum1 

A tension between instrumental and liberal purposes  

Meyvant Þórólfsson 
Eggert Lárusson 

Reaching a consensus on the contents and purposes of the official school curriculum 
is not an easy task. There will always be disagreements over what knowledge is of 
most worth and to what extent education should promote students’ capacity to 
critically address societal issues. This tension has appeared to a distinct degree in 
science education through a competition between instrumental and liberal purposes. 
This paper presents results from analyzing the intended science curriculum for 
Icelandic compulsory schools in that respect. Sources of data are the official 
curriculum guides for compulsory education in effect for the last four decades of the 
twentieth century, issued in 1960, 1976 and 1989 and some related documents. A 
classification of curriculum ideologies was used as model for analyzing the data. The 
results indicate a constant tension between instrumental and liberal purposes of 
science learning. The three official curriculum guides examined in this study differ 
markedly with respect to ideologies that have shaped their contents.  

Science as a curricular field in compulsory education 

The term ‘science’ is usually not used in Icelandic, and ‘natural science’ is seldom used. 
In official curriculum guides and reports the term ‘nature study’ (náttúrufræði) is 
normally applied when referring to the field or subject that covers the study of living 
and dead natural phenomena, typically under the rubrics of biology, physics, chemistry 
and earth sciene. This has turned out to be problematic because traditionally 
‘náttúrufræði’ has by many scholars and layman been conceived as the study of life 
and living things exclusively. Studying the part of nature that is insentient on the other 
hand has frequently been conceived as unconnected to life science, and called real 
subjects (raungreinar), real science (raunvísindi) or simply physics and chemistry. Natural 
science is an ever expanding and multiplex field with various perspectives and 
emphases, a mixture of different kinds of visions and educational aims, rather than a 
rigidly defined school subject (Donnelly, 2006). 

‘Transformation’ 

The term ‘transformation’ is placed within quotation marks to indicate its conditional 
meaning. Other terms frequently used in the literature in this respect are ‘educational 
reform’, ‘educational change’, and ‘educational progress’. They are often used 

                                                 

1  The paper is a continuation of a paper presented at the annual Icelandic Social Science Conference, 
Þjóðarspegill, in October 2009. The first paper described the theoretical framework and rationale that 
underlie a study on the ‘transformation’ of the science curriculum. 
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interchangeably (Horn, 2002), but ‘reform’ usually denotes that a system supposedly 
needs improvement and new solutions are offered, while ‘change’ implies that it will 
be altered. Assuming that the term ‘progress’ means perennial growth and 
improvement it is important to emphasize that neither educational reform nor 
educational change guarantee progress of that kind. 

As affirmed by Black & Atkin (1996) in their monograph about case-studies in 
science, mathematics and technology education for OECD, a myriad of national 
reports, papers and books proposing educational change in science alone have been 
issued in developed countries in recent decades, implying that science is indeed one of 
‘the most revised of established curricular areas, at least in respect of proposals for 
reform’ as Donnelly argued (2006, p. 623). 

Instrumental and liberal purposes 

James Donnelly (2006) described transformation of the science curriculum as 
involving tensions between the ‘instrumental’ purpose and the ‘liberal’ purpose. The 
distinction between instrumental and liberal purposes draws on Plato's ideas of 
education, who argued that the difference lay in our conceptions of knowledge. 
According to Plato acquisition of knowledge from the liberal perspective aimed at 
promoting personal learning and growth, supporting each individual´s unique 
potential, while the acquisition of instrumental knowledge aimed at enhancing the 
ability to function in society, acquiring knowledge and skills as power in a societal 
context.  

Donnelly and Jenkins (2001) portrayed the perpetual impulses for curricular 
changes in science education as a sort of religious correctness: ‘The view that the 
science curriculum must change has become so common as to be an orthodoxy’ (p. 2), 
where the above delineated tension played a central role. For the past decades the 
national curriculum in Iceland seems to have undergone similar changes or 
transformations as other Western school curricula (Allyson Macdonald, 1993, 2000) 
affected by similar philosophical and socio-cultural ideologies. But the waves of 
change usually reached the shores of Iceland some years later than in other countries. 
As an example, the major wave of curricular reform in science education starting in 
the mid-1950s and lasting until the end of the 1970s reached Iceland in the late 1960s 
and the next wave starting some 40 years ago, characterized by the need for an 
enlightened citizenry under the rubrics of scientific literacy and STS (science, 
technology and society), reached the shores of Iceland about 20 years later (Allyson 
Macdonald, 1993). 

Exploring the intended curriculum 

The intended curriculum is usually conceived as the official, written curriculum, issued 
by the authorities that shape the educational policy. Its rationale ‘serves as major 
orientation point’ (van den Akker, 2003) for other important components of the 
curriculum in its broadest sense, such as aims, content, learning contexts, teacher 
roles, learner roles and assessment. As many curriculum theorists have argued (Ellis, 
2004; Kliebard, 1996; Ornstein & Behar-Horenstein 1999; Schiro, 2008; Walker & 
Soltis, 1997) there are various approaches to curriculum development and ways of 
exploring it. Herbert Kliebard (1996) and Michael S. Schiro (2008) identified four 
ideologies that have shaped the transformation of the school curriculum for the past 
century or so. Kliebard described them as humanist (or mental disciplinarian), social 
efficiency, developmentalist (or child study), and social meliorists. Schiro labelled 
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them scholar academic ideology, social efficiency ideology, learner-centered ideology, 
and social reconstruction ideology. When exploring the intended curriculum these can 
be identified as follows (Table 1) according to perspectives towards knowledge, 
teaching, learning and assessment of learning: 

 

Table 1. Curriculum ideologies (Donnelly, 2006; Kliebard, 1996; Schiro, 2008) 
 

INSTRU-
MENTAL 

SUBJECT-
TEACHER 
CENTERED 

Scholar academic, 
Mental 
disciplinarian 

Knowledge as didactic statements to be 
transmitted. Learners seen as neophytes in a 
hierarchical community of the academic 
disciplines. Assessment as gathering objective 
data on student learning achievement. 

Social efficiency 

Knowledge gives learners the ability to 
function in society, teaching involves shaping 
behaviour, learners are the raw material to be 
shaped. Assessment as means to determine 
acceptance or rejection (pass or fail). 

LIBERAL 

STUDENT 
CENTERED 

Learner-centered 
Developmentalist 

Knowledge is personal, based on prior 
conditions, a derivative of each individual’s 
learning and growth, teaching and learning as 
interactive exercieses, learners are self-
activated makers of meaning. Assessment as 
means to promote learning and teaching. 

Social 
reconstructionist 
Social meliorist 

Knowledge gives individuals the ability to 
interpret and reconstruct their society, 
teaching and learning seen as acculturation 
into an alleged good society. Learners are 
intelligent, social beings who´s critical thinking 
should be promoted. Assessment subjective, 
holistic.   

 
When analyzing the science curriculum according to this classification it turns out 

that the scholar academic and social efficiency ideologies are strongly characterized by 
the ‘instrumental purpose’ as described above (Donnelly, 2006), i.e. generating 
scientifically-educated citizens by transmitting objective content that learners need to 
pick up and be able to recite. The learner centered and social reconstructionist 
ideologies on the other hand are characterized by the ‘liberal purpose’, focusing on 
students as critical human beings and enhancing their informed autonomy.  

But it should be noted that such classification of curriculum ideologies represents 
ideals ‘abstracted from reality, and not reality itself’ (Schiro, 2008) implying that real 
rhetoric, both written and oral discourse is floating somewhere in between these 
extreme ideals of dynamic curricula. Meanings of concepts are also contextual. As an 
example, some people might assume that the scholar academic ideology conforms 
with the the liberal purpose of education, since it empowers studens with knowledge 
and skills for promoting personal growth. But according to current views on 
education, the scholar academic ideology is envisioned as learning and teaching the 
academic disciplines as prescribed by the educational authorities, which does not fit 
well with liberal purposes. 
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Method 

The curriculum guides for compulsory education in Iceland, issued in 1960, 1976 and 
1989 were analyzed and compared with respect to the above classification of 
curriculum ideologies, focusing on the field called nature studies (náttúrufræði) or natural 
science as it transformed through the last decades of the twentieth century. It is a typical 
text analysis where the purpose is to identify specified characteristics of the content of 
the official curriculum guides (Ary, Jacobs, Razavieh, & Sorensen, 2006). The 
phenomena being investigated are the ideologies found as bases or rationale for 
science learning in the Icelandic compulsory curriculum 1960–2000. The media 
observed are the three official curriculum guides in effect during the last four decades 
of the last century. Coding and analysis of data is built on the classification as 
described above (Table 1), i.e. what ideas emerge from each curriculum guide about 
knowledge, learning and teaching, the learner and assessment with respect to the ideals 
discussed by curriculum theorists. The texts of the curriculum guides were studied as 
to analyze the relationship between words and their meaning. So discourse analysis is 
applied in the sense that the system of relations between words and their meanings, 
i.e. the languge used is viewed as a social contruct. 

Results 

Sources of data in this part of the study are the official curriculum guides in effect 
from 1960 to 1999. Science covered only about 3–7 % of the whole compulsory 
curriculum during this period measured in pages. Broad aims on the one hand and 
specifically stated objectives on the other have appeared as recurring cycles which 
applies also to central testing. Pedagogical views, i.e. placing emphasis on learning 
experiences with respect to theories on learning and teaching, have also been up and 
down.  

Tension 
All the curriculum guides have had their preludes, i.e. periods of discussion about 
political, cultural and pedagogical emphases. Committe reports, recommendations and 
policy papers are usually issued in connection with the curriculum publications, 
shedding light on the political context of the official curriculum development. 
Additionally there are other sorts of data that confirm the constant tension between 
instrumental and liberal purposes. Among files that are being analyzed in this study are 
proceedings and memos about curriculum work reserved in the Ministry of Education 
archives.  

Many such files indicate a clear tension between professional scholars in the field 
of science education working for the ministry and representatives of the bureaucratic 
authority in the ministry or even higher politically elected authority. An interesting 
example is a debate about the concept of ’knowledge‘ in a draft of the 1989 
curriculum (Menntamálaráðuneytið, skjalasafn, n.d.). The bureaucrat was worried that 
the text was not conclusive enough about the requisition that students should acquire 
scientific knowledge per se in compulsory schools: ’The compulsory school 
(grunnskólinn) is certainly not only a preparation for the secondary school ... It has its 
independent goals, among other things regarding students knowledge‘. The scholar 
maintained on the other hand that the compulsory school should emphasise enquiry 
learning, where the students ought to encounter natural phenomena, and discover 
their nature: ’It fascinates many students more to acquire knowledge through 
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challenging means from original sources, and by observing and experimenting rather 
than assimilating solely what others have acquired and put into books‘.  

1960 
The 1960 curriculum, labelled Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri (A curriculum for 
students on the age of compulsory schooling), was in effect for 16 years from 1960 to 1976. It 
was built on the Educational Act from 1946, having been written as draft in 1948, but 
not finally published until 12 years later. According to the introductory chapter the 
prescribed curriculum has an exemplary or voluntary status, ‘its role is first and 
foremost to guide teachers and administrators about organization and selecting 
learning contents’ where teachers and adminstrators ‘make sure that each student gets 
proper assignments according to his or her capability’ (Menntamálaráðuneytið, 1960, 
p. 5). The curriculum was published in one book divided into chapters according to 
the names of the school subjects to be taught. Each subject chapter was then divided 
according to the age of students from 7 to 15 and what was to be taught and learnt in 
each grade.  

The chapter on nature study covered pages 41–46 starting with a few lines about 
general aims concerning ‘nature study instruction’ which ‘is supposed to help students 
acquire knowledge about the predominant phenomena of nature, focusing on what 
they need to know about with respect to daily life’ (p. 41). Then there are subchapters 
that resemble a sort of catalogue about what should be taught and learnt: 

 
Example 1: 
Icelandic mammals and birds: Instruction should focus on body characteristics, 
body structures, offspring ... Learning should focus on knowing the main 
characteristics of mammals and birds (p. 41). 
 
Example 2: 
Chemistry: Chemicals, compounds, elements, molecules and atoms. Elements of 
the atmosphere. Combustion, corrosion, water. Distillation. Elements of water. 
Alkali, acid and acetates (p. 44). 
 

At the end of each subject chapter in the curriculum there was a subchapter called 
‘For further reviewing’ (Til athugunar), with some interesting recommendations about 
the process of learning and teaching. In the subject chapter about natural science the 
curriculum authors argue about the importance of relating new knowledge to prior 
learning, using the natural environment of the school as subject matter, appreciation 
of nature and wildlife conservation. And finally there are suggestions about hands-on 
learning, that students discuss and present their work orally and in writing. Making 
workbooks in natural science is considered important.  

According to the above analysis, the 1960 curriculum is primarily characterized by 
the instrumental purpose, it is subject–teacher centered. Knowledge is to be 
transmitted, providing learners with the ability to function in society. Teaching 
involves shaping behaviour, where learners are the raw material to be shaped. 
Although there are no clauses about assessment specifically, the structure of the 
curriculum is in favour of the view that assessment involves gathering objective data 
about the achievement of learning. 

But the 1960 curriculum is not solely under the influence of mental disciplinarian 
and social efficiency ideologies. As the subchapter ‘For further reviewing’ indicates, 
pedagogic theories of child development and consequently the liberal purpose of 
education is certainly taken into consideration. There are even signs of social 
constructivist methods of learning.  
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1976 
The 1976 curriculum (Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild, 1976) was issued 
in 10 booklets under the rubric of Aðalnámskrá grunnskóla (The national curriculum for 
compulsory schools). It was in effect for 13 years from 1976 to 1989, built on the 
Educational Act from 1974. Natural science was divided into physics including 
chemistry and biology. Learning materials and all discourse about science aimed at 
dissociating these two facets of natural science, physics-chemistry on the one hand 
and biology on the other hand. The physics-chemistry curriculum was issued in 
September 1976, but the biology part was never completed. Two officially appointed 
committees on science education, one on physics-chemistry, the other on biology, 
published reports with recommendations about the reform of natural science in 
Iceland. The reports were under the influence of the major curricular reform 
originated in Western education in the mid 1950s and the direction was conclusive: 
 

… the main purpose of physics and chemistry instruction in lower-secondary 
schools is to prepair students for living and working in a changing society so 
that the ordinary citizen will neither be frightened by science nor worship it in 
blindness. He should realize that the cause of most natural phenomena is 
normal and that the application of scientific working methods is important in 
order to understand and have some control of our environment 
(Menntamálaráðuneytið, 1968, p. 8). 
 

The booklet on physics-chemistry covered 15 pages, starting with general aims 
stressing knowledge and understanding of essential topics in physics and chemistry, 
practicing measurement and systematic observations, focusing on applying knowledge 
to resolve new problems, interpreting results from observations and discussing results. 
Then there are statements of what students in lower-secondary schools are expected 
to know and be able to do upon completion of learning physics and chemistry. It was 
classified into seven categories: Measurements of time and distance, properties of 
matter, compounds and the atom theory, thermodynamics, mechanics, wave theory 
and electronics. The last chapter in the curriculum booklet is labelled ‘instruction 
methods’, suggesting that students work in groups when solving problems and doing 
experiments. It is considered important that students compare their results and discuss 
variations in outcomes.  

According to the above analysis, the 1976 curriculum was characterized by the 
instrumental purpose as was the 1960 curriculum, actually with a more rigorous body 
of knowledge and ties to further academic science learning. Students need to acquire a 
great deal of scientific knowledge and skills although the 1976 curriculum does not 
adhere the teacher-as-transmitter-of-knowledge model of science education. Learners 
are conceived as neophytes in a hierarchical community of the academic disciplines, 
but their learning should resemble the work of the scientist: ‘The difference is in 
degree, not in kind. The schoolboy learning physics is a physicist, and it is easier for 
him to learn physics behaving like a physicist than doing something else’ (Bruner, 
1966, p. 14). Teaching involves shaping behaviour, where learners are the raw material 
to be shaped. Although there are no clauses about assessment specifically, the 
structure of the curriculum is in favour of the view that assessment involves gathering 
objective data about the achievement of learning. Assessment is considered as means 
to confirm achievement of learning, informing the student and his or her parents, 
authorities and schools on the next school stage about achivements of learning.  

Although the 1976 curriculum suggested group work and enquiry learning or 
discovery learning, altogether it features an instrumental, subject-oriented model of 
learning.  



Meyvant Þórólfsson og Eggert Lárusson 

211 

1989 
The 1989 curriculum was issued in one book where the science part covered 10 pages 
of 196 (5%). The title was the same as in 1976, Aðalnámskrá grunnskóla (The national 
curriculum for compulsory schools). It was in effect for 10 years from 1989 to 1999, built on 
the Educational Acts from 1974, 1991 and 1995. The first part of the book covered 
general aims for compulsory schools, and chapters about the role of compulsory 
education, about schools as institutions of a developing society, about theories of 
child development, learning environments and the integration of school subjects: 
‘Systematic integration of two or more school subjects incurs that subject matters are 
examined from different perspectives and should thereby provide a deeper 
understanding and a more holistic view ... Thematic learning applies knowledge and 
methods from different school subjects, and thereby the boundaries between subjects 
are blotted out’ (Menntamálaráðuneytið, 1989, p. 32).  

The second part of the curriculum was divided into chapters according to the 
names of the school subjects to be taught in alphabetic order. The chapter on nature 
study, labelled Nature study (physics, chemistry and biology) (i. Náttúrufræði (eðlis-, efna- og 
líffræði)) started with a general discussion about nature study as a school subject, 
including a philosophic discussion about the role and nature of science, its connection 
with daily life and other educational disciplines. Then there is a short passage on the 
main goals, where the main focus is on ‘sympathy towards life, nature and the 
environment ... critical attitudes towards nature conservation ... inquiry learning ... 
working together with other students on science projects ... exploring big ideas and 
whole contexts in nature and finally: ‘ know and understand basic theories in physics, 
chemistry and biology and the impact of those sciences on our way of living and our 
world view. 

According to the above analysis, the 1989 curriculum was characterized by the 
liberal purpose rather than the instrumental purpose and the social meliorist 
perspective was not far off, because of the tendency to urge critical thinking and see 
teaching and learning as acculturation into an environmental friendly society: ‘Natural 
science and technology are among the most important preconditions for our way of 
living, but also what endangers our future most of all’ (Menntamálaráðuneytið, 1989, 
p. 106).  

Although the 1989 curriculum specifies the acquisition of scientific knowledge and 
skills to a certain extent the goals and objectives are too open-ended and ambiguos to 
be understood as instrumental or subject oriented, and can not at all be interpreted as 
scholar academic or mental disciplinarian. On the other hand there are many 
interesting recommendations about the process of learning and teaching, using group 
discussion, relating to students’ own experiences and prior ideas, using the natural 
environment of the school as subject matter, and practicing hands-on learning 
through direct contact with natural phenomena.  

Discussion 

The first issue of concern that needs further discussion is the limited space natural 
science has in the official curriculum, no matter whether it is characterized by the 
liberal or the instrumental purpose. As argued before, science is an expanding field in 
the whole curriculum, a mixture of different kinds of visions and educational aims, 
rather than a rigidly defined school subject. An OECD report about the Icelandic 
education system (OECD, 1987) affirmed that Icelandic curricula differed markedly in 
the balance of subject areas from what was common in other countries: ‘The crux of 
this difference is in the large amount of time devoted to language learning, both of the 
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mother tongue and of two foreign languages, which of course limits other areas such 
as social studies, history beyond Icelandic history, and science’ (OECD, 1987, p. 23). 

Conceiving natural science as an expanding field with limited space in the 
compulsory curriculum we need to pay attention to what Elliot Eisner termed the ‘null 
curriculum’ (1985), i.e. the elements that we are forced to decide not to teach, thereby 
giving students the notion that these elements are not important. They inevitably get 
the message that the content or processes involved are not significant enough to be 
included. Ignoring such elements ‘is not simply a neutral void; it has important effects 
on the kinds of options one is able to consider, the alternatives that one can examine, 
and the perspectives from which one can view a situation or problems’ (Eisner, 1985, 
p. 97).  

Another facet of this very problem is an overcrowded curriculum. Stinner and 
Williams (2003) phrased this situation as the school science curriculum becoming an 
ever more ‘crowded place’, appearing alternately as ‘a carefully-tended garden’ to some 
people, and ‘a weed patch of trivia’ to others: ‘...someone was always coming up with 
some new scientific information that everyone should know, and few people ever 
suggested removing anything’. If perpetual impulses for curricular changes in science 
education have become so common ‘as to be an orthodoxy’ as Donnelly and Jenkins 
(2001) described it, then the transformation of the science curriculum over time may 
appear as recurring cycles of ideals. This little study certainly indicates that ideologies 
such as the scholar academic, the social efficiency, the learner-centered and the social 
reconstructionist do seem to appear as recurring cycles. 

But we must bear in mind that changes within the culture of education such as the 
transformation of the science curriculum do not take place in a vacuum. We need to 
take into account external factors that affect curriculum transformation, i.e. 
technological, economic and social structures, which inevitably ‘set parameters and 
possibilities for internal change’ (Goodson, 2005). So progress does happen, ‘we can 
not step into the same river twice’. 

Finally it should be emphasized that when the curriculum in natural science is 
viewed from an international perspective, it has evolved with respect to the above 
delineated ideologies in its own particular manner, featuring the teacher-as-
transmitter-of-knowledge model as in the 1960 curriculum, discovery learning model 
related to abstract scientific concepts and viewing the pupil as a scientist as in the 1976 
curriculum, and finally a sort of socio-cultural model, focusing on the integration of 
science with other subjects, societal issues and environmental issues as in the 1989 
curriculum. Other focal points in the history of science education, such as scientific 
literacy, social constructivist learning, STS (science-technology-society) and ESD 
(education for sustainable development), were certainly not far off in the official 
curricula in 1960, 1976 and 1989 though they had not yet been brought up literally in 
the curriculum texts before the end of the twentieth century. 
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Skipulagsheildin Ísland og virkisveggir 
skrifræðis 

Njörður Sigurjónsson 

,,Í fjórða lagi að flækjur skrifræðisbákna hafa aldrei þvælst fyrir okkur 
Íslendingum; við erum vön að eiga beint við einstaklinga“ (Ólafur Ragnar 
Grímsson, 2006, bls. 4). 

 
Fagurfræði skrifræðisins er eitt af átakasvæðum þess tímabils í íslenskri sögu sem nefnt 
hefur verið „útrásin“ og jafnvel ennfremur á þeim tímum sem nefndir voru „hrunið“. 
Andstaða við skrifræði er þó alls ekki sér íslenskt fyrirbæri og mögulegar útgáfur af 
„síð-skrifræðis“ skipulagi (post-bureaucratic organization) hafa víða verið áberandi innan 
stjórnunarspeki á síðustu áratugum (du Gay, 2000). Á sama tíma hefur þessi gagnrýni á 
stundum verið óverðskulduð (du Gay, 2003) og hugmyndir um skrifræðislaust 
skipulag mótsagnakenndar (Hodgson, 2004). Á árunum fyrir hrun íslenska 
bankakerfisins var hugtakið „skrifræði“ skipulega notað í neikvæðri merkingu í 
opinberri umræðu. Talað var um ofvaxið regluverk og eftirlitsstofnanir sem drógu úr 
hraða og viðbragðsflýtis viðskiptalífsins. Skrifræðisskipulagi fyrirtækja var einnig stillt 
upp sem andstæðu þess „frumkvöðlaanda“ sem þótti einkenna íslenska vinnu-
menningu á þessum tíma. Sá frumkvöðlaandi átti síðan að kristallast í persónu hins 
skapandi viðskiptamanns sem var frjáls undan skrifræðinu samkvæmt því sem þá 
virtist viðtekin aðgreining skrifræðis og skapandi hugsunar (sjá til dæmis Ólafur 
Ragnar Grímsson, 2006). Í uppgjöri hrunsins var aftur á móti vísað til skorts á eftirliti 
innan íslenska bankakerfisins og ennfremur virtist hafa skort virðingu fyrir „anda 
laganna“ á tímum útrásarinnar (Jännäri, 2009; Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Í 
þessari grein eru fagurfræðilegar forsendur regluveldisins skoðaðar í tengslum við 
útrás og hrun. Jafnframt eru settar fram spurningar um áherslu á „hið nýja“ innan 
skipulagsspekinnar og gagnrýni á hina ráðandi „tímabilahyggju“ (epochalism) sem mótar 
umræðuna.  

Veðrabrigði tímabilahyggjunnar 

Verk myndlistamannsins Ólafs Elíassonar „Veðurverkefnið“ (the Weather Project) var 
sett upp í Túrbínusalnum í Tate Modern listasafninu í Lundúnum árið 2003. 
Innsetningin var samsett úr óræðri „sól“ sem kastaði daufri birtu í gegnum manngert 
mistur, stórum spegli sem þakti loft salarins, en fyrir neðan skoðuðu gestir sig í 
speglunum. Veðurverkefnið var ekki aðeins vel heppnuð nýting á hinu stóra rými Túr-
bínusalarins heldur setur Ólafur spegil upp að ásjónu listasafnsins, rannsakar starf-
semina og setur fram spurningar um ímyndaða „draumaveröld“ þess. Verkið var 
þannig hugleiðing um miðlun upplifunar og rannsókn á möguleikum skipulags-
heildarinnar „listasafn“ til gagnsæis (Ólafur Elíasson, 2003a, bls. 66).  

Veðurverkefnið er leikur að andstæðum sem það stillir upp, bæði augljóslega og 
einnig á óbeinan og jafnvel gagnrýnin hátt. „Úti/inni“, „náttúra/mannvirki“ og 
„raunverulegt/spegilmynd“ eru dæmi um þær andstæður sem gesturinn fær strax að 
takast á við þegar hann virðir fyrir sér verkið. Dæmi um andstæður sem birtast þegar 
bakgrunnur og forsendur verkefnisins eru skoðaðar eru „listamaður/stjórnandi“, 
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„stigveldi/jafnræði“ og „vélrænt/lífrænt“. Það sem er hins vegar mikilvægt hér er að 
Veðurverkefnið lýsir ekki yfir sigri eins yfir öðru, og heldur ekki skilum á milli árstíða 
eða dags og nætur. Í Veðurverkefninu er eilíft millibilsástand óljósra árstíða og 
dagstunda því engin leið er að vita hvort sólin er að koma eða fara. Þar eru engin skil 
og engin tímabil.  

Í greininni „The Tyranny of the Epochal: Change, Epochalism and Organizational 
Reform“ setur Paul du Gay spurningamerki við það þrástef innan stjórnunarfræðanna 
að sífellt séu uppi nýir tímar ólíkir þeim sem áður voru. Kalla má þessa hugsun sem du 
Gay gagnrýnir „tímabilahyggju“ sem leggur áherslu á að nú sé öldin önnur, það sem 
áður var eigi ekki lengur við en á „okkar tímum“ hafi orðið þess konar breytingar að 
ekki dugi að miða sig við hið gamla. Á tíma útrásarinnar var eins og um nýja tíma væri 
ræða, að nú giltu önnur lögmál eða að komið væri þess konar hlýindaskeið að ekki 
þekktust dæmi um slíkt í sögunni. Ein einkennandi breyting á íslensku samfélagi á 
tímum útrásarinnar var að í lok hvers fréttatíma í Ríkissjónvarpinu voru sagðar fréttir 
af „markaðnum“. Ekki ólíkt fréttum af veðri voru gengisbreytingar helstu gjaldmiðla 
gagnvart krónunni og breytingar á verði hlutabréfa kynntar í töflum og gröfum. Voru 
þessar fréttir á sama stað í fréttatímanum og veðurfréttirnar höfðu verið, en 
veðurfréttir segja frá öflum sem fólk hefur ekki áhrif á eða ræður við, heldur þarf að 
bregðast við veðrinu, undirbúa sig eða sæta lagi, og afkoma manns og líf getur ráðist af 
því að fylgjast vel með veðrabreytingum.  

Veðurfréttirnar, sérstaklega myndræn og töluleg framsetning þeirra í myndmiðlum, 
eru einkennandi fyrir tilraun mannsins til þess að taka á náttúrunni með skynsamlegum 
og röklegum hætti. Við fáum á tilfinninguna að hægt sé að segja til um veðrið, að til 
séu vísindi og mælitæki sem skýri veðrið, og að einhver eða einhverjir séu að fylgjast 
með veðrinu. Að til séu sérfræðingar sem kunna á veðrinu skil og aðvari almenning ef 
hætta er á snöggum breytingum eða hætta sé í aðsigi. 

Du Gay útskýrir breytingar sem lagðar eru til í opinberum rekstri og þjónustu út frá 
hugmyndafræði tímabilahyggjunnar sem miðast við uppgjör við hið þunga skrifræði 
gamla tímans sem ekki á við í hinum nýja (du Gay, 2003, bls. 664). Þannig gefi áherslur 
á frumkvöðlamenningu í opinberri stjórnun í skyn að nú þurfi ekki lengur hið þunga 
og óþjála eftirlit heldur sé skapandi hugsun og framtaksandi kall hins nýja tíma. Þá er 
hugsanlegt að áherslur um nýskipan í ríkisrekstri og áhrif nýfrjálshyggju hafi haft hér 
nokkuð að segja (Vabø, 2010). Líkja má þessu við veðrabrigði eða árstíðaskipti: 
Skrifræði  á tímum athafnamenningar á ekki við frekar en vetrardekk að sumri. Það er 
athyglisvert að eftir hrunið hættu fréttamenn að segja „veðurfréttir af markaðnum“. 

Hinn nýji tími útrásarinnar 

Tilvitnunin í upphafi þessa erindis í fyrirlestur forseta Íslands, Ólafs Ragnars 
Grímssonar: „Útrásin: uppruni – einkenni – framtíðarsýn“ í fyrirlestraröð Sagnfræð-
ingafélagsins 10. janúar 2006. Þar lýsir Ólafur Ragnar Grímsson forsendum alþjóða-
væðingar íslenskra fyrirtækja, útrásarinnar, og lýsir kostum og möguleikum Íslendinga 
til þess að standa sig vel í breyttum hnattvæddum heimi. Í þeim heimi hafa upplýsinga-
tækni og viðskiptafrelsi opnað þjóðinni mörg tækifæri og þær hafi kallað á nýtt fyrir-
komulag hlutanna. Ólafur Ragnar talar þar ekki ólíkt forsvarsmanni skipulagsheildar 
eða forstjóra fyrirtækis sem ávarpar starfsmenn sína, eða aðra hlutaðeigendur. Hann 
býður uppá hraðsoðna og jafnvel yfirborðslega greiningu á stöðu skipulagsheildarinnar 
í nýjum heimi og spáir henni góðu gengi ef rétt sé haldið á spilunum í náinni framtíð.  
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Ríkjandi myndhverfing er sú að Ísland sé „fyrirtæki“ eða „skipulagsheild“ sem stýra 
þurfi í „útrás“ til annarra landa. Það kann að hafa orðið klisja, en orðið „útrás“ er 
nokkuð sterkt orð og jafnvel mótsagnakennt í samhengi skipulagsheilda. Hugtakið 
vísar þannig beint til ákveðinna innri átaka því útrás merkir hömluleysi eða yfirflæði 
tilfinninga þeirra sem maður fær útrás fyrir. Þannig fær maður útrás fyrir reiði, 
hræðslu, gleði eða minnimáttarkennd með því að láta tilfinningarnar flæða í gegnum 
líkamstjáningu, grát, ofbeldi eða listsköpun, allt eftir aðstæðum og upplagi. Útrás felst í 
því að fara út fyrir sitt svæði og mörk, jafnvel þar sem maður er innikrógaður af and-
stæðingum. „Útrásarvíkingur“ var til að mynda hugtak sem var notað til þess að lýsa 
fjárfestingastarfsemi íslenskra kaupsýslumanna erlendis á þessum nýju tímum. „Útrás“ 
lýsir einnig því ferli þegar sköpunargleðin er látin flæða, og talað er um að fá útrás fyrir 
sköpunargleðina. Útrásin er í þeirri merkingu yfirleitt ekki yfirveguð eða skipulögð 
heldur hugsanlega ósjálfráð eða í það minnsta svo tengd hvatalífinu að henni verður 
betur lýst sem viðbragði en yfirvegun. Þannig er útrásin náttúruleg og óhamin af 
virkisveggjum skynsemi, rökhyggju og yfirvegunar.  

 Ólafur Ragnar Grímsson hvetur til bjartsýni og í erindinu svarar hann þeim sem 
efast, hafa hugann í fortíðinni, og spyrja „hvort þessi þróun fái staðist til lengdar, 
hvort hún sé byggð á sandi, sé glæfraspil sem komi þjóðinni í koll; fjármunir að mestu 
fengnir að láni og senn komi að skuldadögum“. Hann telur áhyggjur þessara úr-
tölumanna óþarfar og útskýrir að „útrásin“ sé frekar: „Staðfesting á einstæðum árangri 
Íslendinga, fyrirheit um kröftugra sóknarskeið en þjóðin hefur áður kynnst, ekki 
aðeins í viðskiptum og fjármálalífi heldur einnig í vísindum, listum, greinum þar sem 
hugsun og menning, arfleifð og nýsköpun eru forsendur framfara“. Helsta ástæða þess 
að þjóðin er slíkum einstæðum hæfileikum gædd eru tengsl hennar við óblíða náttúru 
og glíma við veðrið: „Útrásin er byggð á hæfni og getu, þjálfun og þroska sem 
einstaklingar hafa hlotið og samtakamætti sem löngum hefur verið styrkur okkar 
Íslendinga. Nauðsyn þess að allir komi að brýnu verki var kjarninn í lífsbaráttu bænda 
og sjómanna á fyrri tíð, fólkið tók höndum saman til að koma heyi í hús meðan 
þurrkur varði eða gerði strax að afla sem barst á land“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 
2006, bls. 1).  

Veðrið er þannig mikilvægt í greiningu Ólafs Ragnars Grímssonar, eða kenningu 
hans um skipulagsheildina Ísland, hvað einkennir skipulagsform hennar og hvað gerir 
hana sérstaka. Óíkt Ólafi Elíassyni, dregur Ólafur Ragnar Grímsson upp rómantíska 
mynd af veðurupplifun sem einhvers konar beintengingu eða „jarðtengingu“ við 
náttúruna sem hafi jákvæð mótandi áhrif á persónueinkenni og vinnumenningu heillar 
þjóðar. Hann lýsir frumkvöðlakrafti og skapandi menningu sem helstu einkennum, en 
leggur áherslu á að hún sé laus við skrifræði, sem hér er andstæða frumkvöðla-
menningarinnar. Mikilvæg undirstaða greiningar Ólafs er að frumkvöðlamenningin sé 
afsprengi veðurfarsins sem sé óblítt og hafi kennt fámennri þjóð athafnamenninguna. 
Veðurkenningin er reyndar ekki þróuð frekar í erindinu, en svipuð hugmynd („Ísland 
er fámenn þjóð á einangraðri eyju þar sem náttúruöfl eru erfið“) er einnig sett fram af 
öðrum fræðimönnum og þá til þess að útskýra „meginástæður“ fyrir hröðum vexti 
íslenskra útrásafyrirtækja (Snjólfur Ólafsson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 
Þórhallur Guðlaugsson, 2007, bls. 419). 

Ólafur Ragnar Grímsson var ekki einn um það viðhorf að skrifræði væri íþyngjandi 
og í raun var undankoma undan skrifræðinu eitt af þeim stefjum sem einkenndu árin 
fyrir hrun. Veður var heldur ekki eina mikilvæga atriðið í kenningu Ólafs Ragnars um 
skrifræðislaust Ísland. Hann nefnir einnig aðra menningarlega þætti sem skipta máli, 
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svo sem „arfleifð“ og „venjur“: „Lykillinn að árangrinum sem útrásin hefur skilað er 
fólginn í menningunni, arfleifðinni sem nýjar kynslóðir hlutu í vöggugjöf, samfélaginu 
sem lífsbarátta fyrri alda færði okkur, viðhorfum og venjum sem eru kjarninn í sið-
menningu Íslendinga“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2006, bls. 1). Það sem er mikilvægt 
hérna eru hins vegar hin skörpu skil á milli nýrrar heimsmyndar með sín nýju skipu-
lagsform, og hinnar gömlu úreltu skipan skrifræðisins. 

Einfaldara Ísland  

Í Skýrslu rannsóknanefndar Alþingis frá árinu 2010 var tekinn upp sá punktur sem Kaarlo 
Jännäri hafði sett fram í skýrslunni „Report on Banking Regulation and Supervision in 
Iceland: Past, present and future“ (2009) um að almenn regluvarsla, gagnsæi og 
upplýsingaskylda hafi verið vanrækt í íslensku viðskiptalífi og sérstaklega bankakerfinu 
(Jännäri, 2009; Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Afstaða Jännäri er þó margræðari en 
svo að hann lýsi „skorti á skrifræði“ á Íslandi, það er frekar eins og hann lýsi skrifræðis 
veröld sem er ,,absúrd“ eða fáránleg. Ráðuneyti hafa óskýr starfsvið, ráðherrar vita 
ekki hvað gerist fyrir utan dyrnar, stofnanir koma sér hjá að taka ákvarðanir og 
vandamál lenda á milli í eins konar skipulagslegu limbói. Gagnrýni Jännäri beinist þó 
ekki að skrifræðinu í sjálfu sér heldur að það virðist ekki hafa verið skipulagt nógu 
skynsamlega. Að skrifræðið hafi ekki virkað sem skyldi og að virðing fyrir skrifræði, 
s.s. réttum boðleiðum, skýrum verkferlum og eftirliti, skorti almennt (Jännäri, 2009, 
bls. 36). Svarið við því virðist ekki vera að það þurfi „minna“ skrifræði, heldur að það 
þurfi að skýra það betur og manna, þannig að það geti gengt hlutverki sínu. 

Á tímum útrásarinnar var „skrifræði“ hins vegar almennt lýst sem íþyngjandi eftirlit 
sem hið opinbera tróð uppá atvinnulífið. Þannig merkti það frekar óþarfa skriffinsku 
(red tape) en virðingu fyrir verkferlum og lögum. Sem dæmi má nefna að í nóvember 
2005 skipaði Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra nefnd til að „fjalla um forsendur 
alþjóðlegrar fjármálastarfsemi á Íslandi og samkeppnishæfni landsins á því sviði“ 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, bls. 105). Formaður nefndarinnar var Sigurður 
Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, en nefndin ályktaði meðal annars „að 
kostnaður við skrifræði spillti samkeppnisstöðu fjármálageirans og ná mætti árangri 
með því að láta ráðuneyti bera ábyrgð á því að ná markmiðum í því að lækka kostnað 
við skrifræði en skerða fjárframlög ef viðmiðin nást ekki“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 
2010, bls. 106). Samskonar hugmynd kom fram hjá Geir H. Haarde forsætisráðherra í 
ræðu á Viðskiptaþingi sem Viðskiptaráð Íslands stóð fyrir 7. febrúar 2007. Þar sagði 
hann að lögð hefði verið áhersla á að draga sem mest úr skrifræði og kostnaði í 
reglusetningu hins opinbera: „Þar höfum við reyndar þegar tekið mörg mikilvæg skref 
og fleira er í undirbúningi undir merkjum aðgerðaáætlunarinnar, „Einfaldara Ísland“ 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, bls. 212-213).  

 „Skrifræði“ er ein þýðing á orðinu „bureaucratie“ sem til er í ýmsum málum. 
„Skrifborðsræði“ eða „skrifstofuræði“ eru einnig hugsanlegar þýðingar á hugtakinu en 
„regluveldi“ hefur einnig fengið nokkurn hljómgrunn. „Regluveldi“ er þá skilið á 
jákvæðari eða hlutlausari hátt en hið almennt neikvæða hugtak „skrifræði“ sem þýðir 
eitthvað óþjált, stórt og ómanneskjulegt. Hjá Inga Rúnari Eðvarðssyni og Guðmundi 
Kristjáni Óskarssyni er þannig orðið „regluveldi“ notað sem almenn lýsing á form-
föstum skipulagsheildum með ákveðin einkenni: „Mikið hagræði felst í því að staðla 
hluti og móta leiðbeinandi reglur. Afleiðing þessa er eins og fyrr segir aukið 
regluveldi“ (sjá t.d. Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2008, 
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bls. 7). Hina neikvæðari merkingu „skrifræðis“ má til dæmis sjá í Stefnuyfirlýsingu ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 28. maí 1999 þar sem sagt er: „Dregið verði 
úr skrifræði í samskiptum við stjórnvöld og óþarfa laga- og reglugerðaákvæði 
afnumin“ (1999, bls. 1).  

Þýski félags-, hag- og lögspekingurinn Max Weber rannsakaði einkenni skrifræðis-
skipulags og forsendur á seinnihluta nítjándu aldar og fyrrihluta þeirrar tuttugustu. Eitt 
helsta einkenni skrifræðisins sem Weber lýsir er kerfi stigveldis þar sem hver og einn 
starfsmaður svarar til yfirmanns og er ábyrgur fyrir gjörðum sínum gagnvart honum 
(Weber, 1997). Önnur einkenni eru ópersónuleg samskipti sem helst eru stöðluð og 
jafnvel skrifleg og jafnramt skýrar reglur eru um starfssvið og starfslýsingar starfs-
manna eru tengdar skyldum þeirra og ábyrgð innan verkferla. Ekki er hægt að múta 
starfsmönnum til þess að fá betri þjónustu og allir borgarar eru jafnir fyrir kerfinu 
þannig að ekki þarf að reiða sig á gott innræti starfsmanna. Faglegar ráðningar þar sem 
starfsmenn eru skipaðir í stöður óháð uppruna, kynferði eða litarhætti eru einnig kjarni 
hugsjónarinnar um skrifræðið.  

Afstaða Webers er þó ekki einföld. Hann leggur áherslu á skilvirkni regluveldisins 
og siðferðilega eða lýðræðislega kosti þess að allir eiga að vera jafnir fyrir lögum og 
regluverki, en eins varar hann við því að öll svið mannlegs lífs verði læst inni í járnbúri 
skynseminnar (DiMaggio og Powell, 1983, bls. 147-160; Warner, 2007, bls. 1024; 
Weber, 2001, bls. 123). Kjarninn í hugmynd Webers er þó hægt að ímynda sér sem 
skipulagsform þar sem virðing fyrir lögum er í forgrunni. Þessi hugmynd sprettur af 
ótta við misbeitingu valds því ef ekki eru settar reglur um starfsemi stofnana og 
skilgreind valdsvið þeirra sem starfa innan þeirra. þá eru borgararnir í sífelldri hættu 
gagnvart misbeitingu valdsins. Regluveldið er þannig trygging fyrir því að farið sé með 
vald (t.d. þekkingu, fjármuni og auðlindir) eftir þeim reglum sem skynsamlegt þykir að 
hafa um þá hluti og ekki sé gengið á rétt borgaranna.  

Með vísan til Webers bendir Paul du Gay á að regluveldið hafi fengið á sig 
óverðskuldað slæmt orðspor. Regluveldið er lagt í einelti af mismunandi ástæðum. 
„Báknið“, í almennri umræðu, er oft gagnrýnt fyrir nákvæmni og ofskipulag sem leiðir 
til hægfara vinnubragða og slæmrar þjónustu sem tekur ekki mið af þörfum 
einstaklinga (du Gay, 2000). Sama bákn er á sama tíma einnig gagnrýnt fyrir sóun, 
óskipulag og ónákvæmni af því að skriffinnar gera lítið í vinnunni. Du Gay segir að 
annað hvort eru skriffinnarnir að vinna vinnuna sína of nákvæmlega eða ekki nógu 
nákvæmlega. Grundvallaratriði í þessari gagnrýni du Gays er þó að benda á hina sið-
ferðilegu vídd regluveldisins, að það eigi að tryggja gagnsæi, og að farið sé eftir þeim 
reglum sem við eiga. Þannig sé lýðræðislegur réttur borgaranna, rétt eins og sparifjár-
eigenda, viðskiptavina og hluthafa, best tryggður.  

Í gagnrýni ráðamanna á Íslandi á skrifræði er þó fyrst og fremst horft til þess 
óhagræðis sem réttar boðleiðir og staðlaðir verkferlar geta haft í för með sér. Þannig er 
upplýsingaskylda fyrirtækja til eftirlitsaðila, líkt og Samkeppnis- og Fjármálaeftirlits, 
kostnaðarsöm og tímafrek og getur dregið úr viðbragðshraða fyrirtækja sem eru í 
örum vexti. Gagnrýnin virðist einnig vera sprottin af hugmyndafræði eða fagurfræði 
sem ekki er skýrð mikið en felur í sér andstöðu við skrifræðið frekar en að bæta þurfi 
skilvirkni þess eða nákvæmni. Skrifræði er stórt, seint og óskilvirkt, en kostir þess sem 
lýðræðislegs tækis til þess að tryggja borgurunum jafnan rétt og vernd er ekki tiltekin. 
Þá er ekki talað um að stofnanir geti verið undimannaðar og þess vegna ekki hrað-
virkari en þær eru. Frekar er vísað til þess að fækka ætti reglum (Samráðshópur um 
Einfaldara Ísland, 2008), ákveðin svið eigi að vera undanskilin eftirliti opinberra aðila 
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(Viðskiptaráð Íslands, 2005), og að aðilar á markaði geti sjálf séð um eftirlitið (Pétur 
Reimarsson, 2006). 

Útrás og skrifræðisgagnrýni 

Í upphafi þessa erindis var vísað til verks Ólafs Elíassonar „Veðurverkefnið“ (The 
Weather Project) sem sett var upp í Tate Modern í Lundúnum árið 2003. Þetta var við 
upphaf hinnar íslensku „útrásar“ og varð þessi sigur Ólafs á listasviðinu að hvatningu 
til íslenskra viðskiptamanna, en verkið var vel heppnað og óhemju vinsælt í 
Lundúnum. Einn hinna rísandi kaupsýslumanna, Björgólfur Thor Björgólfsson, komst 
þannig að orði: „Það er ljóst að Ólafur er einn af athyglisverðustu listamönnum 
samtímans og því mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að sjá hverju við getum áorkað út í 
hinum stóra heimi“ („Stærsti styrkur “, 2004). Því var það, að nokkrum árum áður en 
Ólafur Elíasson hannaði glerhjúpinn yfir Tónlistarhúsið, sem hálfbyggt á hafnar-
bakkanum varð á tímabili tákn fyrir „hrunið“, var annað verk Ólafs í upphafi 
„útrásarinnar“ tákn um þá möguleika sem hinn skapandi frumkvöðull á í hinum stóra 
heimi. Í samhengi útrásarinnar var mikilvægt fyrir Íslendinga að tengjast verkinu og 
halda því til haga að Ólafur væri í raun Íslendingur en ekki eingöngu Dani („Innst 
inni“, 2003). Gengdi sýningin Frost Activity í Hafnarhúsingu 2004 því hlutverki að 
undirstrika óumdeild tengsl Ólafs við Ísland og styrktu hinir nýríku kaupsýslumenn, 
sem þá voru að kaupa banka, sýninguna af stórhug („Stærsti styrkur“, 2004). Af þessu 
voru íslenskir fjölmiðlar uppteknir.  

Það sem er áhugaverðara er að verk Ólafs, og meðfylgjandi sýningarskrá, voru hluti 
af rannsókn á hlutverki stofnana við miðlun upplifunar og tengist veðurupplifunin 
skipulagsformi safnsins. Verkið er skrifræðisgagnrýni með innihaldi og tilgangi sem er 
laus við hina sterku vísunar til nýrra tíma sem einkennir skrifræðishugmynd 
útrásartímans. Ólafur vekur athygli á að mikilvægur hluti safnastarfs séu starfsskipulag 
og verkferlar stofnunarinnar sem oftast séu huldir almenningi, en hafi þó mikil áhrif á 
framsetningu og miðlun safnsins, og þannig á upplifun gestsins. Þannig birtast í 
sýningarskránni viðtöl við stjórnendur og starfsmenn Tate Modern listasafnsins og 
þeir beðnir um að gera grein fyrir aðkomu sinni að sýningum almennt og Veður-
verkefninu sérstaklega. Ólafur boðar í sýningarskrá að söfn geti verið róttæk, að þau 
geti og eigi að svifta hulunni af eigin ferlum og viðmiðum þannig að gesturinn sjái 
hvað stendur að baki framsetningunni. Val á hugmyndafræði, ákvarðanir varðandi 
markaðssetningu, hvert smáatriði í arkitektúr eiga ekki aðeins að vera hugsuð sem hluti 
verkefnisins heldur verða einnig, á einhvern hátt, að verða gerð ljós gestum (Ólafur 
Elíasson, 2003b, bls. 138). Veðurverkefnið má því skoða sem ákveðna tegund af 
stofnanagagnrýni (Institutional Critique; Fraser, 2006, bls. 123) sem tekst á við einkenni 
skipulags og skrifræðis með því að beina að því spegli og segir: „Sjáðu þetta“.  

Niðurlag 

Það er hugsanlegt að á meðan sagðar voru „veðurfréttir af markaðnum“, sem fjallað er 
um hér að ofan, hafi áhorfendur einmitt upplifað þær á sama hátt og hinar einu sönnu 
veðurfréttir. Að markaðurinn væri undirseldur lögmálum náttúrunnar, að hægt væri að 
segja fyrir um þróun hans og að hann væri handan áhrifa mannsins, eins konar 
„sjálfgengisvél“ (Kolbeinn Stefánsson, 2010, bls. 43). Þannig hættir veðrið aldrei, það 
heldur stöðugt áfram og gefur tilfinningu um óendaleika, eða óendanlegan breytileika. 
Samskonar tilfinning ríkti um íslensku hagsældina, að nú fyrir einhver utanaðkomandi 
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gróðurhúsaáhrif, myndi góðærið vara lengur og betur en aðrar bólur. Eða eins og 
kemur fram í ræðu Ólafs Ragnars Grímssonar árið 2006, að þrátt fyrir varnaðarorð 
„bendir fátt til annars en að útrásin muni á komandi árum færa okkur sífellt nýja 
landvinninga og gefa öllum Íslendingum kost á að njóta betra lífs“ (Ólafur Ragnar 
Grímsson, 2006, bls. 9). 

Titill þessa erindis setur fram tvær myndhverfingar, skipulagsheild og skrifræði, 
sem eru algengar innan stjórnunarfræða og skipulagsspeki. Greinin er tilraun til þess 
að nota þessi hugtök til þess að varpa ljósi á menningarlegt ástand á Íslandi á árunum 
fyrir fjármálahrunið í október 2008. Hér er gengið út frá því að útrásin og hrunið sem 
fylgdi í kjölfarið hafi ekki einungis verið efnahagslegs- eða fjármálalegs eðlis í þröngum 
skilningi, heldur hafi menningar- og hugmyndalegar forsendur legið til grundvallar. 
Verk Ólafs Elíassonar, Veðurverkefnið, vekur spurningar um mörk á milli ólíkra 
tímaskeiða og er sú speglun notuð sem útgangspunktur þessarar greinar. 
Stofnanagagnrýni Ólafs Elíassonar, eða krafa um gagnsæi og sjálfskoðun stofnana, 
skilaði sér þó ekki til Íslands. Hins vegar varð fagurfræði skrifræðisins einn af 
átakapunktum þess tímabils í íslenskri sögu sem nefnt hefur „útrásin“ og jafnvel 
ennfremur á þeim tímum sem nefndir voru „hrunið“.  
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Karisma og kapital 

Íslenska útrásin borin saman við vakningarhreyfingu 

Pétur Pétursson 

Í þessari grein er þess freistað að bregða ljósi trúarbragðafræðanna á útrásina svo-
kölluðu sem gegnsýrði íslenskt þjóðfélag í upphafi 21. aldar, með því að bera hana 
saman við náðarvaldsvakningarhreyfingu. Viðfangsefnið er hugmyndafræðileg og 
söguleg greining á „nýfrjálshyggjunni“ og vakningarhreyfingum sem andsvar við 
ríkjandi stofnunum, ríkinu og kirkjunni. Í þessu samhengi er áhugavert að fjalla um 
nýfrjálshyggjuna og vakninguna sem átti sér stað í hvítasunnuhreyfingunni á Íslandi 
rétt eftir seinna stríð. Hvítasunnuhreyfingin er hluti af alþjóðlegri vakningu sem einnig 
er kölluð náðargjafavakning og einkennist af því að hún hafnar sakramentum og 
embættum kirkjustofnunarinnar og afneitar því að kirkjan hafi umráð yfir hjálp-
ræðismeðulum. Nýfrjálshyggjan sem útrásin byggði á fól að sama skapi í sér tilfærslu 
áhrifavalds frá ríkinu og eftirlitsstofnunum þess um leið og athafnafrelsi var innleitt 
fyrir nýjan hóp banka- og fjármálamanna. Sameiginlegt þessum tveimur hreyfingum 
var annars vegar draumurinn um að gera Ísland að miðstöð á heimsmælikvarða og 
hins vegar áherslan á óheft athafnafrelsi einstaklinga með náðarvaldseiginleika. Árið 
2000 gerðu íslensk stjórnvöld stórátak í þeirri viðleitni sinni að vekja athygli alheims á 
Íslandi – koma því með áberandi hætti inn á heimskortið í anda ,,glóbaliseringarinnar“. 
Þá var haldið upp á landafundinn, siglingu Leifs Eiríkssonar og félaga til Ameríku og 
kristnitökuna á Íslandi sem var tákn um inngöngu Íslands í hóp evrópskra menningar-
þjóða. Um leið var Reykjavíkurborg kynnt sem ein af menningarborgum Evrópu það 
ár. Vegleg skrifstofa í Reykjavík sá um fjölþætta dagskrá þessara hátíðahalda sem 
mörkuðu upphafið að nýrri sókn Íslendinga út á við og um leið trú á Ísland sem 
miðpunkt alheimsins sem hvorki virti hefðbundna skipan heimsins í „sóknir“ né 
þjóðir.  

Karisma – hæfileikar af guðs náð  
Samkvæmt skilningi kristinnar guðfræði þiggja hinir trúuðu náðargjafir (charisma) eins 
og lækningagáfu, spádómsgáfu, tungutal, kennara- og stjórnunarhæfileika beint frá 
heilögum anda, sem blæs þangað sem hann sjálfur vill. Þýski félagsfræðingurinn Max 
Weber (1864-1920) notaði hugtakið „karisma“ þegar hann greindi þrjú birtingarform 
áhrifavalds út frá því hvernig það er réttlætt. Í fyrsta lagi er þar um að ræða hefðarvald; í 
öðru lagi vald sem byggir á skynsemi og skipulagi (rational legal) og í þriðja lagi náðarvald 
(charisma) sem byggir á einstökum og óvenjulegum hæfileikum einstaklinga sem fólk 
flykkir sér um af fúsum og frjálsum vilja og trúir á þrátt fyrir að slíkir eiginleikar hvorki 
geti né hirði um að réttlæta gerðir sínar og ákvarðanir með skírskotun í hefðir eða 
skynsamlegt vit. Þótt náðarvald byggi á því sem er einstakt og óvenjulegt og vísi auð-
veldlega til yfirnáttúrulegra hæfileika útvalins einstaklings hvílir þessi tegund valds á 
þeirri forsendu að það sé viðurkennt af fylgjendunum sem í raun veita náðar-
valdsleiðtoganum völdin (Weber, 1983). Félagsfræðingurinn sér að þessir frábæru og 
„guðdómlegu“ hæfileikar eru þrátt fyrir allt grundvallaðir á trú fylgjendanna. Weber 
greindi hrein form þessara ólíku birtingarforma áhrifavalds og leit svo á að náðarvaldið 
væri í eðli sínu andstætt hefðum og regluveldi (bureaucracy).  

Bandaríski félagsfræðingurinn Edward Shils fjallaði einnig um hugtakið náðarvald 
en notaði það í víðari merkingu en Weber og tengdi það við eðli valdsins almennt og 
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tilhneigingu þess til að þjappast saman í miðstöð samfélagsins (center). Náðarvaldið er 
samkvæmt kenningum hans grunnurinn að pólitísku valdi þótt það sé ekki endilega 
bundið valdstofnunum eða embættum. Grunnhvöt valdsins er að skapa, viðhalda 
og/eða breyta þeirri reglu (order) sem hópar og þjóðfélög byggja á (Shils, 1975). Hann 
gekk út frá því að hvert samfélag ætti sér kjarna eða miðstöð bæði í menningarlegum 
og pólitískum skilningi og að þessi miðstöð væri ekki endilega það sama og miðstöð í 
landfræðilegum og stjórnunarlegum skilningi. Þannig er náðarvaldið breyta sem ein-
kennir hvers kyns miðstöðvar eða tengist þeim á einn eða annan hátt. 

Náðarvald getur færst á milli aðila og stundum er eins og það safnist saman í einum 
einstaklingi sem þá verður dýrlingur eða þjóðhetja nema hvort tveggja sé. Shils leggur 
áherslu á að náðarvaldið sé í lífrænu samhengi við grunngildi samfélagsins (Shils, 
1975). Það veitir þeim merkingu, tilgang og vægi innra með einstaklingum og gefur 
táknrænum gjörningum og pólitískum ákvörðunum gildi og áhrif. Þannig er 
náðarvaldið grundvöllur miðstöðvar þjóðarinnar, það viðheldur henni og umbreytir en 
engu að síður skiptir máli hvar hún er staðsett. Þar fer það drama fram sem speglar allt 
samfélagið og kyndir gangverk þess og út frá því liggja straumar í jaðra þess sem 
samstaða samfélagsins byggist á. Þessi miðstöð býr yfir því sem nefnt er pólitísk 
vitund og hún er auðvitað undir, yfir og innra með því sem stundum er nefnt þjóðasál.  

Heimsveldin hrynja 
Þau trúarlegu hugmyndatengsl sem hér um ræðir má rekja langt aftur í sögu 
vestrænnar menningar. Hér skulum við byrja á framrás frumkristninnar í rómverska 
heimsveldinu. Kristnin boðaði frelsun einstaklingsins undan oki fjandsamlegra stjórn-
valda, stéttaskiptingar og rótgróinna hefða. Hún lofaði frelsi undan kúgun þessa heims 
og þeir söfnuðir sem spruttu upp í hinu víðfeðma heimsveldi leystu úr læðingi 
sköpunarmátt sem lagði grunninn að nýrri menningu sem tók við þegar Vest-
rómverska veldið hrundi. Þessi sköpunarmáttur byggði á guðlegum náðargáfum ein-
staklinga sem trúboðarnir með Pál postula í broddi fylkingar lögðu sig fram um að 
temja og hemja í því skyni að koma á reglu og skipulagi í söfnuðunum (Frend, 2003). 
Snilligáfa Páls fólst í því að viðurkenna trúarhita einstaklinga en beina honum í 
félagslegan farveg. 

Leiðtogahæfileikar hans koma best fram í hvatningu hans til safnaðanna um að 
viðurkenna þær náðargjafir sem andinn blæs einstaklingnum í brjóst, prófa allt sem 
fram kemur, en nota aðeins það sem reynist gott og uppbyggilegt fyrir söfnuðinn 
(1Þess. 5:21) En um leið og skikkan er komin á í söfnuðinum hefst það sem 
félagsfræðingar kalla stofnanavæðingu með formfestingu náðarvaldsins. Sköpunar-
máttur náðargáfa einstaklinga finnur sér þannig farveg í reglu og skipulagi, bæði til 
þess að hreyfingin renni ekki út í sandinn og til þess að tryggja varanleg áhrif hennar á 
umhverfið. Kristindómurinn stofnanavæddist og eftir að hann var gerður að ríkistrú 
breyttist hann í regluveldi sem tortryggði náðargáfurnar sem upphaflega gerðu það að 
verkum að hann breiddist út (Frend, 2003). Náðargáfurnar héldu þó áfram að vera 
hreyfiaflið í útbreiðslu og þróun kristinnar, en í sífelldri spennu við stofnanir, skipulag 
og helgisiði. Saga siðbreytingarinnar er vitnisburður um átök um náðargjafir og 
stofnanir sem tryggja reglufestu. Þær vakningahreyfingar sem á eftir komu gengu út á 
það að frelsaður einstaklingur viðurkennir ekki sóknarskipan kirkjunnar.  

Frá upphafi félagsvísindanna sem akademísks viðfangsefnis hafa fræðimenn tekist 
á um það hvort hugmyndir (hugmyndafræði) séu endurspeglun eða afurð félagslegra 
og efnahaglegra aðstæðna eða hvort þær hafi í sér fólginn frumlegan sköpunarmátt til 
að knýja fram breytingar. Karl Marx (1818-1883) leitaði fyrst og fremst að skýringum á 
trúarlegum og menningarlegum fyrirbærum í efnahagsaðstæðum, en Max Weber setti 
fram kenningu sína um að uppruna auðvaldshyggjunnar væri að finna trúarafstöðu 
mótmælenda, nánar tiltekið þess arms sem kenndi sig við svissneska lögfræðinginn og 
guðfræðinginn Jóhann Kalvín (1509-1564) (Weber, 1996). Hér er um að ræða siðræna 
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einstaklingshyggju sem teflt var gegn trúarkerfi og sakramentum hinnar heilögu 
rómversk-kaþólsku kirkju sem hafði töglin og haldirnar í lénskipulagi miðalda. Kirkjan 
drottnaði yfir samfélaginu, stjórnkerfinu, menntun og siðgæði og öll hugsun um 
andlega velferð og frelsun einstaklingsins var bundin við annan heim, himnaríki eða 
helvíti, eins og kirkjan skilgreindi hann (Bellah, 1976). Viðhorf til gæðanna, fram-
leiðslunnar og neyslunnar voru því bundin boðum og bönnum kirkjunnar. En sið-
bótarmennirnir leystu þetta helsi af einstaklingunum og framsæknum þjóðfélags-
hópum og sköpuðu þeim frelsi til að miða við eigin samvisku á sviði efnahags og 
stjórnmála (Eisenstadt, 1976). 

Guð Kalvíns var að mati Webers fjarlægur og ónæmur fyrir messum prestanna og 
bænum hinna trúuðu (Weber, 1996). Af almætti sínu og alvisku hafði guð ákveðið frá 
öndverðu hverjir tilheyrðu hinum útvöldu og vissi því fyrirfram hverjir væru hólpnir 
og hverjir væru það ekki. Maðurinn gat aðeins öðlast óbeina vísbendingu um náð guðs 
og hún var fólgin í því hvort starf hans í heiminum bar ávöxt eða ekki, hvort hún 
skilaði arði eða ekki, sbr. söguna af bræðrunum Kain og Abel í fyrstu Mósebók. Þegar 
afrakstur vinnu Kains reyndist Jahve ekki þóknanlegur vissi hann þar með að hann var 
glataður og beindi hatri sínu að bróður sínum sem hann öfundaði fyrir það að hann 
var í náðinni hjá guði. Marteinn Lúther (1483-1546) vildi ekki ganga eins langt og 
Kalvín í því að afnema áhrifamátt embætta og sakramenta en þar sem guðfræði þeirra 
félaga náði fótfestu hrundi áhrifavald kirkjunnar sem óumdeildrar stofnunar yfir 
trúarlífi og daglegu lífi fólksins.  

Söfnuðurinn, heimurinn og markaðurinn 
Hvítasunnuhreyfingar nútímans eiga sér rætur í meþódismanum sem var vakninga-
hreyfing á frjálslyndum kalvínskum grunni sem kom fram á Englandi á 18. öld. Fyrsti 
leiðtogi þessarar hreyfingar var John Wesley (1703-1791) sem upphaflega var prestur í 
anglíkönsku kirkjunni sem var og er ríkiskirkja Englendinga. Hann var trúboðssnill-
ingur á við Pál postula og mottó hans var: „Allur heimurinn er söfnuður 
minn.“ (Martin 2002). Það var því ekki að ófyrirsynju að hann tók sér ferð á hendur til 
nýja heimsins, Norður-Ameríku, þar sem hreyfingin barst út eins og eldur í sinu. Þar 
náði hún þroska sem hún hefði ekki getað náð í heimalandinu þar sem ríkiskirkjan var 
vel tengd inn í yfirstéttina og stjórnkerfið. Hann viðurkenndi engar takmarkanir á 
athafnafrelsi heilags anda. Iðnvæðingin var að ná sér á strik og menn fóru að huga að 
óhlutlægum lögmálum framboðs og eftirspurnar. Aldalangar hefðir, venjur og siðir 
urðu að víkja fyrir framtaksemi einstaklinga á opnum markaði.  

Það er ekki tilviljun að Adam Smith (1723-1790), sem skrifaði bókina Auðlegð 
þjóðanna, grundvallarrit frjálshyggjunnar, árið 1776, átti sér bakgrunn í kalvínskri 
guðfræði skosku öldungakirkjunnar. Markaðshugmynd Adams Smiths er náskyld 
safnaðarskilningi Johns Wesleys (Martin, 2002), en sá fyrri þurfti ekki lengur á hinum 
fjarlæga og óhlutbundna guði Kalvíns að halda til þess að tryggja auðvaldshyggjunni 
brautargengi. Hagfræðin hafði brotist undan valdi guðfræðinnar og var orðin að 
vísindagrein eins og reyndar raunvísindin höfðu gert nokkru áður og allt þetta var í 
anda Kalvíns sem ruddi veraldarhyggjunni braut. Síðar, með hjálp frönsku upp-
lýsingarinnar, braust félagsfræðin undan oki guðfræðinnar (August Comte 1798-1853) 
og loks sálfræðin (William James 1848-1910 og Sigmund Freud 1856-1939) og var þá 
skammt í að svo langt væri gengið að sálin færi sömu leið og almættið, væri vísað úr 
kerfinu, en það er önnur og meiri saga.  

Trúarvakningar ógna ástandi þar sem ráðandi trúarstofnun (kirkjan) hefur gert 
málamiðlun við valdakerfið og ríkjandi hefðir. Vakning þýðir að trúin verður 
persónuleg og trúartilfinningin og virðingin fyrir hinu æðra er ekki bundin við hefðir, 
embætti og helgisiði. Sönn trú er persónuleg og viðkomandi einstaklingur er tilbúinn 
að fórna sér fyrir hana. Hann vill breiða hana út því að hann vill að aðrir fái að njóta 
sömu gæða, eignast sömu tilfinningar og reynslu. Viðhorf hins trúaða til auðmagnsins 
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breytist. Hann má ekki lifa í vellystingum og óhófi því það skyggir á það eina sem er 
nauðsynlegt sem er sambandið við guð og hlýðni við boð hans. Allt annað er álitið 
synd. Hann veit að peningar hafa í sér fólgið afl til góðra hluta til útbreiðslu guðs ríki. 
Þessir góðu hlutir eru framleiðslan sjálf og trúboð. Trúaður maður fórnar, lætur 
peningana vinna fyrir málstaðinn og ávaxtar í því skyni auðinn enn frekar.  

Á máli hinna trúuðu kalvínista þýddi þetta lofgjörð til Guðs sem allt gefur – en 
hugmyndafræði síðari tíma auðvaldssinna er afhelguð að þessu leyti. Auðmagnið 
skapar ný tækifæri fyrir einstaklinginn til að njóta sín og græða enn meira. Guð vors 
lands var enn miðlægur í hugum feðra Bandaríkja Norður-Ameríku þegar þeir í 
fögnuði sínum yfir því að vera lausir undan áþján ríkiskirkjunnar mynduðu slagorðin: 
„My mind is my church“ (Thomas Paine 1737-1809) og „I am a sect myself“ (Thomas 
Jeffersson 1743-1826) (Bellah, 1976). Lands vors guð var hins vegar óviðkomandi 
hugmyndafræði íslensku útrásarinnar, enda bað forsætisráðherrann guð að hjálpa 
þjóðinni þegar ljóst var að bankarnir hefðu hrunið. Í ávarpi sem Jóhannes í Bónus 
flutti við afhendingu styrkja úr sjóðum fyrirtækisins til menningar og góðgerðarmála 
árið 2004 kom í ljós að ástæðan fyrir styrkveitingunum var eingöngu að skapa 
viðskiptavild og viðhalda því náðarvaldi sem hann hafði öðlast hjá þjóðinni og 
ráðamönnum hennar. Hann átti greinilega ekki auðvelt með að orða tilganginn með 
styrkveitingunum en sagði: „Við gefum vegna þess að þá líður manni betur.“ Og hann 
bætti við: „Við trúum því líka að við fáum þessi framlög margfalt til baka“ (Jóhannes 
Jónsson, munnleg heimild 2004). Hér hafði hann vissulega rétt fyrir sér. 

Velgengnis- og útrásarguðfræði  
Segja má að hvítasunnumenn búi enn yfir því siðgæði sem einkenndi fyrstu 
kapitalistanna. Þeir lofa guð með því að efla ríki hans hér á jörðu. Hvítasunnu-
hreyfingarnar eiga sér uppruna í landi frelsis og einkaframtaks, þ.e. í Bandaríkjunum í 
upphafi síðustu aldar, og eru nú fjölmennasta grein innan kristindómsins utan 
rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Yfirleitt eru staðbundnir söfnuðir sjálfstæðir og lúta að 
litlu eða engu leyti miðstýrðu valdi. Þeir kenna sig við náðargjafirnar og úthellingu 
heilags anda hinn fyrsta hvítasunnudag þegar postularnir skírðust heilögum anda og 
tóku að tala tungum, en sá eiginleiki var talinn meðal náðargjafanna í fyrstu söfnuðum 
kristinna manna (Postulasagan, 2. kafli). Þegar kristnar kirkjur og hreyfingar eru 
flokkaðar eftir skipulagi og starfsháttum kemur í ljós að rómversk-kaþólska kirkjan og 
Hvítasunnuhreyfingin eru staðstettar á ystu pólum. Í þeirri fyrri er trúarlífið og starfið 
njörfað niður í helgisiði og regluveldi en allt slíkt er í lágmarki í síðara tilfellinu. 
Velgengnisguðfræðin brýst oft fram á skýran hátt í hvítasunnuhreyfingunum. Hún 
gengur í stuttu máli út á það að þeir sem trúa heitast fá bein bænasvör. Velgengni í 
starfi og auðsæld er túlkuð sem vísbending um sanna trú og helgun viðkomandi 
einstaklings. Ef guð er beðinn um lækningu eða nýjan flottan bíl þá er það bænasvar ef 
óskin rætist, en ef ekki þá er efast um trú viðkomandi. 

Í aðdraganda útrásarinnar virtust íslenskir áhrifamenn sammála um að færa sem 
mest frumkvæði frá opinbera geiranum, stofnunum hans, embættum og hefðum, yfir í 
einkageirann. Grunngildið var frelsi gagnvart hefðum og opinberum stofnunum og 
nýja trúartáknið var einstaklingsframtakið slitið úr tengslum við svokallað félagslegt 
samhengi, sem var bókstaflega talað skammaryrði í nýfrjálshyggjunni. Samfélagið er af 
hinu illa þegar það hindrar einstaklinginn í því að nýta tækifæri sín á hinum frjálsa 
markaði. Þetta ástand skapaði ekki aðeins siðrof (anomie) heldur einnig vitrof (cognitive 
dissonance) (Festinger, Riecken og Schachter, 1964). Í áttunda bindi rannsóknarskýrslu 
Alþingis um orsakir og aðdraganda að falli bankanna er þessi blinda á vísbendingar um 
að hætta væri í aðsigi, kölluð afsprengi aðstæðna og fjötruð skynsemi (Rannsóknarnefnd 
Alþingis, 2010). 

Ný elíta hafði verið leidd til valda í miðstöð íslensks samfélags og staða hennar 
réttlætt í ímyndarskýrslum, framtíðarspám og ræðum forseta Íslands og fjölmargra 
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annarra valdamanna íslensks samfélags (Forsætisráðuneytið, 2008; Viðskiptaráð 
Íslands, 2006). Þessir aðilar voru sannfærðir um að nú væri tími þeirra og Íslands loks 
að renna upp. Á Íslandi skyldi rísa fjármálamiðstöð á heimsmælikvarða og drif-
krafturinn í þessari uppbyggingu voru afburða hæfileikar og dugnaður nokkurra ungra 
Íslendinga sem komu fram á sjónarsvið fjármálaheimsins í upphafi hinnar nýju aldar. 
Nú skyldi Ísland loks fá að njóta sín og sýna heiminum í hverju íslensk þjóðareinkenni 
væru fólgin. Að þessu leyti var útrásin skólabókardæmi um trúboð sem hvorki virðir 
sóknarmörk né sakramenti. 

Áherslan á frelsið, opinn markað í trúarlegum og efnahagslegum skilningi, og 
mikilvægi einstaklingsframtaksins er sameiginlegt með hvítasunnuhreyfingunni og 
nýfrjálshyggjunni. Burtu með hefðir og stofnanir sem hindra trúna í því að ná til hjarta 
einstaklingsins hvort sem það slær fyrir hagsmuni einstaklings eða frelsun heimsins.  

Leiðtogarnir í þessum hreyfingum vilja láta líta svo út að þeir séu „sjálf-
sprottnir“ vegna hæfileika sinna til að miðla trúnni (fjármagninu) þannig að hún veki 
og virki aðra. Óvirkt fé án hirðis er „syndsamlegt ástand“.  

Sparisjóðurinn Pundið og vakningin eftir seinna stríð1 
Í vakningahreyfingum er ekki farið eftir reglum um verksvið og verkaskiptingu 
leiðtoga. Allt eftirlit er tortyggt, það má ekki hindra andann í að blása þangað sem 
hann vill. Átök leiða oft til klofnings en hann er yfirleitt skilgreindur sem afleiðing 
heilbrigðrar samkeppni því hann þarf ekki að hindra framrás hreyfingarinnar. Þvert á 
móti getur hann leitt til nýs trúboðs eða útþenslu allt til endimarka jarðar á forsendu 
einstaklingsframtaksins. Náðarvaldið smitar út frá sér og skapar nýja leiðtoga sem 
keppa um áhrifavaldið, og átök eru eðlilegur fylgifiskur samkeppni um sálirnar.  

Mikil vakning varð í hvítasunnuhreyfingunni í Svíþjóð og Noregi á öðrum áratugi 
20. aldar og fram komu náðarvaldsleiðtogar sem urðu trúboðar í öðrum löndum svo 
sem í Suður-Ameríku, Afríku og á Íslandi. Þessir trúboðar og starf þeirra á 
trúboðsakrinum naut stuðnings heimasafnaða þar sem framlögum var safnað til 
útbreiðslustarfsins (Pétursson, 1990). Trúboðarnir skrifuðu reglulega bréf til heima-
safnaðanna (sbr. bréf Páls postula) og gerðu grein fyrir framgangi trúarinnar á hinum 
nýja akri. Þessi bréf styrktu heimasöfnuðina í trú sinni og fórnarvilja til eflingar starfins 
í fjarlægum löndum. Þetta er dæmi um einn mikilvægasta snertiflöt náðarvalds og 
fjármagns. Persónuleg trú magnar auðinn til verka, jafnt góðra sem slæmra eftir 
persónum, atvikum og aðstæðum.  

Náðarvaldið getur framkallað auð og auðurinn í réttu samhengi getur fætt af sér 
náðarvald og svo koll af kolli. Í vakningarhreyfingum þar sem hugarfarið og 
trúarreynslan eru í sjálfu sér ákveðin verðmæti (sbr. viðskiptavild), eða bjargir, getur 
slík hringrás, eins og dæmin með hvítasunnuhreyfinguna sýna, haft jákvæð áhrif til 
langtíma. Engu að síður getur náðarvaldið vakið óraunhæfar væntingar á fjármála-
mörkuðum sem snúast um sköpun efnislegra verðmæta. Þessar óraunhæfu væntingar, 
svokallaðar bólur, geta ekki annað en sprungið og skaðað þá trúuðu, nema stjórn efna-
hagsmála grípi inn í ferlið og komi í veg fyrir bólurnar með „þvingandi“ aðgerðum. Í 
báðum tilvikum þýðir það að forsenda áhrifavaldsins er ekki lengur fyrir hendi.  

Það fór svo að hvítasunnutrúboðinn sem kom fyrst til Íslands gat skrifað söfnuði 
sínum í Svíþjóð um að vakning hefði brotist út á Íslandi, nánar til tekið í Vest-
mannaeyjum sumarið 1921. Söfnuðurinn sem þar myndaðist fór að safna fyrir 
framgangi hreyfingarinnar og sendi peninga til Afríku til að standa straum að kostnaði 
hvítasunnutrúboða þar og markmiðið var að senda eigin íslenskan trúboða þangað. 
Sænskir hvítasunnumenn héldu samt áfram að senda peninga til Íslands og kostuðu 

                                                 

1  Umfjöllunin hér á eftir um hvítasunnuhreyfinguna á Íslandi og sparisjóðinn Pundið byggir á bók 
höfundar um sænska trúboðið á Íslandi (Pétursson 1990). 
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byggingu samkomuhússins Betel í Vestmannaeyjum og uppihald trúboðans og 
fjölskyldu hans á Íslandi. Rödd einhvers „kerfiskarls“, sem greinilega var kominn úr 
tengslum við lifandi persónulegu trú, heyrðist þá meðal Svíanna um hvort ekki væri 
„skynsamlegra“ að Svíarnir sendu peningana beint til Afríku og Íslendingarnir sjálfir 
sæju um kostnaðinn við starfið á Íslandi.  

En þetta karismatiska hagkerfi hélst í rúma tvo áratugi og varð hvati að áfram-
haldandi trúboði. Svíar gátu fagnað yfir framgangi á Íslandi og í Afríku. Íslendingar 
undu ekki bara glaðir við sitt heldur upplifðu að fórnir þeirra til trúboðsins skiluðu 
árangri í annarri heimsálfu og það varð eins og vítamínssprauta inn í þeirra eigin 
trúarlíf – trú sem var kjölfesta frekari vakningar á Íslandi á fimmta áratuginum. Fólk 
frelsaðist og læknaðist og það var talað tungum. Með umsvifum Bandaríkjahers á 
Íslandi komu peningar inn í spilið og Fíladelfíusöfnuðinum í Reykjavík bárust áheit og 
gjafir.  

Endurnýjun íslensku hvítasunnuvakningarinnar á Íslandi eftir seinna stríð var 
bundin íslenskum manni sem ekki kom úr röðum hvítasunnumanna frá hinum 
Norðurlöndunum, heldur var hann Íslendingur í húð og hár, Ásmundur Eiríksson að 
nafni. Fyrirmynd hans, eins og flestra annarra trúboða Hvítasunnuhreyfingarinnar, var 
sjálfur Páll postuli. Ásmundi var mjög hampað í blöðum sænskra hvítasunnumanna 
sem hinni miklu von hreyfingarinnar á Íslandi. Guð fól honum að leiða allsherjar 
vakningu á Íslandi með miðstöð í Reykjavík svo að þaðan mætti í fyllingu tímans 
senda út trúboða til ystu endimarka jarðar. En til þess að það gæti orðið að veruleika 
taldi Ásmundur sig þurfa meiri stuðning frá hinni ríku sænsku móðurhreyfingu sem 
átti á þessum tíma banka og sparisjóði, rak stóra blaða- og bókaútgáfu, útvarpsstöð og 
stjórnmálaflokk. Draumur hans var að byggja nýtt og stórt samkomuhús, kirkju sem 
varð loks að veruleika og stendur nú við Hátún 2, en áður hafði guðshús á þessum 
stað birst honum í sýn. Sænskir ráðamenn hreyfingarinnar þar voru búnir að sjá að 
íslenska hreyfingin gat staðið á eigin fótum og vildu frekar minnka en auka framlagið 
til Íslands.  

Íslendingur fær erlent lán 
Íslenski leiðtoginn fór í fjáröflunarferð til Svíþjóðar en fékk alls staðar sömu svör frá 
ráðamönnum sænsku hreyfingarinnar. Íslendingar gátu staðið á eigin fótum. Þá tók 
hann á það ráð að hefja föstu og lokaði sig inni á herbergi sínu í höfuðstöðvum 
sænsku hreyfingarinnar og þar bað hann til guðs um fjárframlag til kirkjunnar. Þetta 
spurðist út og brátt fundu bankastjórar hvítasunnumanna fyrir þrýstingi í þá átt að 
veita umbeðið lán, sem og varð niðurstaðan. Það að loka sig inni og biðja til guðs 
áréttaði náðarvaldið, sem í þessu tilviki birtist í viðskiptavild og bankaláni (sem síðar 
þegar verðbólgan skall á breyttist fyrir „kraftaverk“ í gjöf frá sænsku hreyfingunni). 
Það kom málinu við að í blöðum sænskra hvítasunnumanna hafði oft verið sagt frá 
þeim lækningarmætti og kraftaverkum sem fylgdu bænum þessa manns.  

Vakningunni óx fiskur um hrygg. Margir báðu um fyrirbænir og létu fé af hendi 
rakna til hreyfingarinnar, t.d. í formi áheita við bænasvörum. Safnaðarmeðlimir 
borguðu tíund af launum sínum og fé safnaðist í sjóð. Sparisjóðurinn Pundið var 
stofnaður til að ávaxta féð og sjá til þess að hagnaðurinn rynni til uppbyggingar 
starfsins. Því fylgdu kröfur um að farið væri að lögum og reglum um bókhald og 
skýrslugerð og því vildu meðstjórnendur hreyfingarinnar, öldungar Fíladelfíu-
safnaðarins í Reykjavík, hlíta enda löghlýðnir og samviskusamir einstaklingar.  

Þá kom babb í bátinn vegna þess að áhrifavald leiðtogans byggðist á því að fá að 
ráðskast með fé hreyfingarinnar eins og hver annar náðarvaldsleiðtogi. Hann hafði 
sem leiðtogi sýnt og sannað að hann bjó yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum til að finna 
það sjálfur út hvar þörfin væri fyrir hendi.  

Í hönd fór trúverðuleikakreppa sem var annars eðlis en samkeppni tveggja 
náðarvaldsleiðtoga. Söfnuðurinn sundraðist og friður og sátt komst ekki á fyrr en nýr 
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leiðtogi af annarri kynslóð hvítasunnumanna tók við, en það var Einar J. Gíslason, 
sem kenndur var við bænahús hreyfingarinnar Betel í Vestmannaeyjum. Leiðtogastíll 
hans var í samhljóm við þær venjur og hefðir sem orðið höfðu til á þeim fimmtíu 
árum sem hreyfingin hafði starfað á Íslandi og hann gat komið til móts við kröfur um 
formlegt eftirlit og lýðræðislega starfshætti.  

Ásmundur Eiríksson var stálheiðarlegur maður sem datt ekki í hug að nota fé 
safnaðarins í eigin þágu og það var fjarri honum að lifa í vellystingum. Að þessu leyti 
var hann líkur fyrstu kapítalistunum sem Weber (1996) lýsir í bók sinni um siðfræði 
mótmælenda og anda kapítalismans – og ólíkur útrásarvíkingunum svonefndu. En 
fjármálaeftirlit Sparisjóðsins Pundsins ógnaði tilvist hans sem leiðtoga því það gat ekki 
viðurkennt frumkvæði sem andinn blés honum í brjóst og sem upphaflega kom 
vakningunni af stað.  

Sagan sýnir okkur að vakningarhreyfingar sem byggja á karismatískum leiðtogum 
geta auðveldlega lent í öngstræti. Það tekur yfirleitt ekki meira en tímabil einnar 
kynslóðar að leiða í ljós þá staðreynd að þeir kraftar sem komu hreyfingunni 
upphaflega af stað eru annars eðlis en þeir sem virka til viðhalds hennar. Í tilviki 
íslensku útrásarinnar varði tímabil náðarinnar innan við áratug. 



Karisma og kapital 

229 

Heimildir  

Bellah, R. (1976). Religious Evolution. Í Roland Robertson (ritstjóri), Sociology of 
Religion (bls. 262-292). New York: Penguin Books. 

Biblían. (1981). Reykjavík. Hið íslenska Biblíufélag.  
Eisenstadt, S. N. (1976). The Protestant ethics thesis. Í R. Robertson (ritstjóri), 

Sociology of Religion (bls. 297-314). New York: Penguin Books.  
Festinger, L., Riecken, H. W. og Schachter, S. (1964). When prophecy fails. A social and 

psychological study of a modern group that predicted the destruction of the world. New York: 
Harper Torchbooks.  

Frend, W. H. C. (2008). The early church from the beginnings to 461. London: SCM Press.  
Forsætisráðuneytið. (2008). Ímynd Íslands. Styrkur, staða og stefna. Reykjavík: Höfundur. 
Martin, D. (2002). Pentecostalism: The World Their Parish. Oxford: Blackwell.  
Pétursson, P. (1990). Från väckelse till samfund. Svensk pingstmission på öarna i Nordatlanten. 

Lund: Lunds University Press.  
Rannsóknarnefnd Alþingis. (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 

tengdir atburðir. Í Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson 
(Bindi 8, bls. 81-327). Reykjavík: Höfundur. 

Shils, E. (1975). Center and Periphery. Essays in Macrosociology. Chicago: University of 
Chicago Press.  

Viðskiptaráð Íslands. (2006, febrúar). Ímyndunarafl er yfirsterkara þekkingu. Viðskiptaþing 
Íslands 2015. Í Þór Sigfússon, Davíð Þorláksson, Erla Ýr Kristjánsdóttir, Halldór 
Benjamín Þorbergsson, Halla Tómasdóttir og Sigríður Á Andersen (ritstjórar). 
Reykjavík: Höfundur. 

Weber, M. (1983). Ekonomi och samhälle I. Lund: Argos.  
Weber, M. (1996). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge.  

 
  
 
  

 



 

230 

Er hægt að hafa áhrif á áhuga nemenda í 10. 
bekk á dönsku með því að færa kennsluna á 

vefinn? 

Pilar Concheiro 
Haukur Freyr Gylfason 

Anna Mjöll Sigurðardóttir 

Í dag styðst fólk við tækninýjungar til að safna upplýsingum, fylgjast með þjóðfélags-
umræðu og landsmálum, til samskipta sín á milli og til náms.  Rannsóknir síðasta 
áratugar hafa gefið til kynna jákvæð áhrif samskiptaforma veraldarvefsins á menntun á 
meðal þeirra sem eru tölvulæsir (t.d. Arnold og Ducate, 2006; Belz og Kinginger, 2002, 
2003; Garrison og Anderson, 2003; Kasanga, 1996; Lee, 1997; Prensky, 2001). 
Almennt er talið að þeir sem eru tölvulæsir njóti þess að hafa aðgang að tölvum og 
veraldarvefnum í námi sínu (Luke, 2006). 

Rannsóknir benda á mikilvægi þess að mynda samfélag nemenda í náms-
umhverfinu (t.d. rannsóknir á félagsauði (social capital)) (Anna Mjöll Sigurðardóttir, 
2007) svo nemendur upplifi gagnkvæm tengsl, traust, sameiginlegar væntingar og 
markmið og samvirkni (interactivity) (Mazer, Murphy og Simmonds, 2007). Nýlegar 
rannsóknir benda til að samskiptatæki á vefnum, eins og til dæmis fésbók (Facebook) 
séu að verða meira og meira áberandi í tungumálakennslu meðal annars vegna þess að 
þau gefa færi á samvirkni á milli nemenda (de Almeida Soares, 2008; Dippold, 2009; 
Mazer o.fl., 2007; Mompean, 2010). Að ýmsu þarf þó að huga þegar vefforrit eins og 
fésbók eru notuð í kennslu, sérstaklega í kennslu barna. Það er mikilvægt að forritið 
sjálft sé traust og áreiðanlegt en líka að traust ríki á milli þeirra sem nota hann. Forritið 
þarf að virka og það má ekki vera þungt í vöfum. Einnig þarf að vera tiltölulega 
auðvelt að læra á forritið svo það nýtist öllum í kennslu. Eins er mikilvægt að hægt sé 
að koma í veg fyrir að óæskilegir aðilar hafi aðgang að samskiptum nemenda eða 
upplýsingum um þá og þegar nemendur eru að taka niður efni eða setja efni á til 
dæmis fésbók, þá sé það laust við vírusa (Dron, 2007).  

Að vera áhugasamur (motivated) þýðir að vera rekinn áfram til að gera eitthvað, 
staðráðinn í að framkvæma (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 
Hansen, 2008; Ryan og Deci, 2000).1 Rannsóknir sýna að áhugi á tungumáli ræðst 
meðal annars af vilja nemenda til að samlagast þeirri menningu sem tungumálið er 
talað í, nytsemi þess að tala tungumálið, viðhorfum til menningar og innfæddra, þeirrar 
menningar sem er ráðandi þar sem tungumálið er talað og áhrifum frá foreldrum, 
fjölskyldu og vinum (sjá í Csizér og Dörnyei, 2005). Kennsla í gegnum veraldarvefinn 
gefur aukin tækifæri, og býður upp á þægilega leið til að kynna menningu lands þar 
sem tungumálið er talað (t.d. með því að horfa á stuttar klippur af bíómyndum, 
sjónvarpsþáttum og tónlistarmyndböndum eða lestri bóka, blaða og tímarita sem eru 
aðgengileg á vefnum). Fésbók gefur svo tækifæri á að hafa samskipti við þá sem tala 
tungumálið, hvort sem er við fjölskyldu eða vini eða innfædda. Á þann hátt er einnig 
hægt að nota fésbók til að gefa nemendum tækifæri til að tjá sig um vinnu 
samnemenda og beita jafningjamati (peer assessment) sem mælst er til að nemendur í efri 

                                                           

1 Frekari umfjöllun um áhuga má finna í greinum Magnúsar Kristjánssonar frá 2000 og 2004. 
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bekkjum grunnskóla geri (Menntamálaráðuneytið, 2007). Mikilvægt er þá að þjálfa 
nemendur svo jafningjamat verði árangursríkt (Dippold, 2009; Liou og Peng, 2009). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á dönskukennslu á Íslandi og engin á áhrifum 
vefbyggðra samskiptaforrita á áhuga svo vitað sé. En það helsta sem komið hefur fram 
í rannsóknum á áhuga á dönsku er að áhugi nemenda skiptir sköpum þegar kemur að 
árangri í dönskunámi og mikilvægt er að gera námið lifandi og hagnýtt til að vekja 
áhuga (Ósa Knútsdóttir, 2008) og að áhugi nemenda á dönsku í grunnskólum er 
misjafn en yfirleitt mikill (Inga Sigurðardóttir, 2007). Einnig hefur verið sýnt fram á að 
20% foreldra telja sig helst eiga í erfiðleikum með að aðstoða börnin sín með dönsku í 
heimanáminu. Aðeins í stærðfræði töldu fleiri foreldrar (30%) sig eiga í erfiðleikum 
með að aðstoða börnin sín (Elísabet Lovísa Björnsdóttir, 2009). Það er alveg ljóst að 
áhugi hefur mikið að segja um árangur í dönskunámi en að sumir nemendur þurfi ef til 
vill að leita annað en til foreldra sinna eftir aðstoð með heimanámið.  

Kveikjan að þessari tilraun, hvort hægt sé að hafa áhrif á áhuga nemenda í 10. bekk 
grunnskóla á dönsku með því að kenna dönsku með stuttu inngripi á fésbók var 
rannsókn Concheiro (2010) á spænskukennslu á háskólastigi á formi bloggs. 
Niðurstöður Concheiro voru þær að mikil ánægja var með spænskukennsluna. 
Nemendur nefndu að bloggið gerði þeim kleift að vinna á sínum eigin hraða þegar 
þeim hentaði og að þeim gafst tækifæri til að læra af samnemendum með því að lesa 
þeirra blogg og með því að taka þátt í umræðum. Fésbók gefur nemendum tækifæri, á 
sama hátt og bloggið hennar Concheiro, að læra af samnemendum og er þægileg leið 
til að kynna danska menningu. En þetta tvennt hefur jákvæð áhrif á áhuga á tungumáli 
(sjá í Csizér og Dörnyei, 2005). 

Aðferð 

Til að meta hvort hægt væri að hafa áhrif á áhuga nemenda í 10. bekk grunnskóla á 
dönsku með því að kenna hana með stuttu inngripi á fésbók var notað hálf-
tilraunasnið (quasi-experimental design) (t.d. Kristín Elva Viðarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 
2006) þar sem áhugi tilraunahóps, sem fékk kennslu með fésbók, var borinn saman 
við áhuga samanburðarhóps, sem fékk hefðbundna kennslu, eftir íhlutun. 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru 70 nemendur sem tóku dönsku í 10. bekk grunnskóla. Meðalaldur 
þeirra var 15,4 ár (sf = 0,5 ár). Yngsti nemandinn var 14 ára en sá elsti 16. Þátttakendur 
komu úr sitt hvorum grunnskólanum og skiptust í tilrauna- og samanburðarhóp eftir 
því. Nemendur í tilraunahópi voru 36, 18 strákar og 18 stúlkur, og var meðalaldur 
þeirra 15,2 ár (sf = 0,5 ár). Í samanburðarhópi voru nemendur 33, 21 strákur og 12 
stúlkur og meðalaldur þeirra var 15,4 ár (sf = 0,5 ár).  
Nemendum var ekki skylt að taka þátt í tilrauninni og leyfi fékkst frá forráðamönnum 
þeirra fyrir þátttöku.  

Áreiti 
Áreitið var kennsla á fésbók fyrir tilraunahóp á meðan samanburðarhópurinn fékk 
áfram hefðbundna kennslu í dönsku. Nemendur í tilraunahópi áttu að leysa 
eftirfarandi 12 verkefni á fésbók sem æfðu ritun, lestur og málfræði. Fésbókarkennslan 
var ekki hrein viðbót heldur var dregið úr hefðbundinni kennslu á meðan.  
 

• Segðu álit þitt á þeirri stuttmynd sem þér þótti best. 
• Segðu frá sjálfum þér í nokkrum setningum.  
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• Tónlistarmyndband. Finndu danskt tónlistarmyndband, lestu textann og 
segðu öðrum frá því um hvað hann fjallar og settu krækju svo að aðrir 
geti skoðað myndbandið.  

• Heimsókn. Finndu stað eða staði sem þú gætir hugsað þér að heimsækja í 
Danmörku. Settu krækju svo að aðrir geti skoðað staðina.  

• Fullkominn dagur. Hvernig myndir þú lýsa fullkomnum degi. Skrifaðu 
nokkrar setningar.  

• Mynd. Túlkaðu það sem þú sérð á myndinni [hér fengu nemendur að sjá 
mynd] í nokkrum setningum.  

• Ferðasaga í þátíð. Nú áttu að skrifa ferðasögu í þátíð um það hvert þú 
fórst í síðasta sumarfríi þínu. Settu krækju svo að aðrir geti skoðað 
staðina. Þú þarft ekki að hafa ferðast til Danmerkur eða á annan stað í 
útlöndum. Ef til vill dvaldir þú í sumarbústað á Íslandi.  

• Danskar búðir. Í hvaða danskri búð myndir þú helst vilja versla? Finndu 
búðirnar og segðu frá því sem þær selja og hvað þú vildir helst kaupa. Þú 
átt að skrifa nokkrar setningar, til dæmis 5 til 10. Settu krækju svo að aðrir 
geti skoðað búðirnar.  

• Gæludýr. Áttu eða gætir þú hugsað þér að eiga gæludýr? Segðu frá í 
nokkrum setningum hvort þú átt gæludýr eða ekki og settu mynd af því ef 
svo er. 

• Dönsk blaðagrein. Finndu danska blaðagrein og skrifaðu um hvað hún 
fjallar. Settu krækju svo að aðrir geti lesið greinina. 

• Fallegasta danska orðið. Hvað finnst þér vera fallegasta orðið í dönsku og 
af hverju finnst þér það? Skýrðu frá því í nokkrum setningum. 

• 10 atriði. Segðu frá 10 atriðum sem þú myndir vilja gera í Danmörku ef 
þú færir þangað. 

Mælitæki 
Spurningalistar voru lagðir fyrir alla nemendur fyrir og eftir kennslu á fésbók (bæði 
tilrauna- og samanburðarhóp). Spurt var tveggja spurninga í bæði skiptin til að mæla 
áhuga á dönsku: Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á tungumálinu dönsku? 
Svarmöguleikar (1=mjög mikinn – 5=mjög lítinn). Hversu skemmtilegt eða leiðinlegt 
finnst þér að læra tungumálið dönsku? Svarmöguleikar (1=mjög skemmtilegt – 
5=mjög leiðinlegt).  

Í könnun á námsáhuga nemenda í grunnskólum notuðu Amalía Björnsdóttir o.fl. 
(2008) 14 fullyrðingar til að mæla námsáhuga. Flestar fullyrðingarnar eru um 
skemmtanagildi náms (12 af 14) en tvær um áhuga annars vegar og tilhlökkun að hefja 
aftur nám eftir sumarfrí hins vegar. Alfa áreiðanleiki fullyrðinganna 14 var 0,90. Alfa 
áreiðanleiki fyrir spurningarnar tvær sem notaðar voru í þessari tilraun, annars vegar 
um áhuga og hins vegar um skemmtanagildi, var 0,91.  

Spurt var tveggja spurninga til að meta hversu líkir hóparnir voru: Hversu miklum 
tíma verð þú í heimanám í dönsku á viku? Svarmöguleikar (Engum tíma; um 0,5 til 1 
tíma á viku; um 2 til 3 tímum á viku; um 4 tímum eða lengur á viku). Hvort ert þú 
stelpa eða strákur? Einnig var lagt fyrir próf, byggt á samræmdum prófum, til að kanna 
í byrjun þekkingu nemenda í dönsku.  

Framkvæmd 
Byrjað var á að stofna fésbókarsíðu fyrir tilraunahópinn sem allir nemendur og kennari 
höfðu aðgang að, ásamt tæknimanni. Þess var sérstaklega gætt að enginn utan þess 
hóps hefði aðgang að þeirri síðu né gæti séð hvað færi þar fram.  

Tilraunin stóð yfir í um 7 vikur frá 12. mars til 7. maí. Fyrsta verkefnið var sett inn 
á vefinn 16. mars og það síðast 4. maí. Nemendur unnu ekki verkefnin í páskaleyfinu 
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sem stóð frá 29. mars til 9. apríl. Til að gæta eins mikils jafnræðis á milli nemenda eins 
og kostur var þá var tölvuver skólans bókað í eina kennslustund í viku hverri 
sérstaklega fyrir þetta verkefni. Það var gert því ekki var talið öruggt að allir nemendur 
hefðu aðgang að tölvu og vefaðgangi heima hjá sér. Nemendur voru hvattir til að nýta 
sér eiginleika fésbókar með því að gera athugasemdir hver hjá öðrum um það sem 
samnemendur þeirra voru að gera.  

Byrjað var á að leggja spurningarnar og prófið fyrir báða hópa áður en að 
fésbókarkennslan hófst. Hverjum nemanda var gefið númer, sem kennarar tilrauna-
hópsins og samanburðarhópsins ákváðu sjálfir, þannig að gagnaskráin inniheldur 
aðeins ópersónugreinanleg gögn. Kennararnir fóru ekki sjálfir yfir prófið heldur var 
þriðji kennarinn ráðinn til að semja það og fara yfir. Eftir að tilrauninni var lokið stóð 
kennurum og nemendum til boða að fá að vita niðurstöður prófsins. 

Niðurstöður 

Sambærileiki tilrauna- og samanburðarhóps 
Þess var gætt að tilrauna- og samanburðarhópar væru eins líkir og hægt var í byrjun 
tilraunarinnar. Skólarnir voru báðir í sama sveitarfélaginu og vitað var að kennararnir 
kenndu sama efnið í dönsku og að þeir höfðu haft mikil samskipti sín á milli meðal 
annars með því að skiptast á verkefnum og prófum.  

Ekki var munur á meðalaldri nemenda í tilrauna- og samanburðarhópnum (t(67) = 
1,37; p > 0,05) og kynjaskipting hópanna var svipuð (χ2(1, N=69) = 1,30; p > 0,05). 
Ekki var munur á meðaleinkunn hópanna á dönskuprófinu (t(66) = 1,16; p >0,05) (sjá 
mynd 1) né heldur hvernig þeir mátu áhuga sinn á dönsku (t(67) = 1,14; p > 0,05) og 
hversu skemmtilegt þeim þótti að læra dönsku (t(67) = 0,56; p > 0,05) (sjá töflu 1). 
Einnig bentu niðurstöðurnar til að hóparnir hafi varið svipuðum tíma í heimanám í 
dönsku á viku (χ2(3, N=69) = 4,03; p > 0,05) (sjá mynd 2). Af þessu má ljóst vera að 
hóparnir voru svo til eins í byrjun tilraunarinnar.  

 

Mynd 1. Meðaleinkunn tilrauna- og samanburðarhóps á dönskuprófinu 
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Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik tilrauna- og samanburðarhóps á spurningum um áhuga á 
dönsku og hversu skemmtilegt nemendum þótti að læra dönsku 

m sf n m sf n
Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á 
tungumálinu dönsku?

3,08 1,03 36 3,36 1,03 33

Hversu skemmtilegt eða leiðinlegt finnst þér að 
læra tungumálið dönsku?

3,11 1,06 36 3,24 0,87 33

Tilraunahópur Samanburðarhópur

 

 

 

Mynd 2. Dreifing tíma sem fór í heimanám tilrauna- og samanburðarhóps í dönsku fyrir 
fésbókarkennslu 

Hafði fésbókarkennslan áhrif? 
Þegar áhugi nemenda í tilraunahópi á dönsku var borinn saman fyrir og eftir 
fésbókarkennslu kom í ljós að áhugi nemenda var sá sami (t(35) = 0,30; p > 0,05). Eins 
breyttist ekki að nemendum þótti hvorki skemmtilegt né leiðinlegt að læra dönsku 
(t(35) = 0,53; p > 0,05) (sjá töflu 2). Svipaðar niðurstöður voru fyrir samanburðar-
hópinn í áhuga (t(32) = 1,86; p > 0,05) og skemmtun (t(32) = 0,83; p > 0,05). 

Ekki var munur á svörum nemenda í lok tilraunar í tilrauna- og samanburðarhópi á 
spurningunni um áhuga (t(68) = 0,63; p > 0,05) né heldur spurningunni um hvort 
nemendum þótti skemmtilegt eða leiðinlegt að læra dönsku (t(68) = 0,68; p > 0,05).   

Nemendur voru allir mjög jákvæðir fyrir því að vinna verkefni á fésbók en lögðu 
misjafna vinnu í verkefnin. Verkefnin sem nutu mestrar hylli voru til dæmis 
blaðagreinar, danskar búðir, fallegasta orðið og sumarfríið. Verkefnin sem nutu ekki 
eins mikillar hylli voru verkefnin lýsing á fallegum degi og túlkun myndar. Kennarinn 
tók eftir því að mun auðveldara var fyrir nemendur að vinna verkefnin en að nýta sér 
eiginleika fésbókar til að tjá sig um vinnu samnemenda sinna. 
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Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik tilrauna- og samanburðarhóps á spurningum um áhuga á 
dönsku og hversu skemmtilegt nemendum þótti að læra dönsku í byrjun og í lok tilraunarinnar 

m sf n m sf n
Tilraunahópur

Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú 
á tungumálinu dönsku?

3,08 1,03 36 3,06 1,07 36

Hversu skemmtilegt eða leiðinlegt finnst 
þér að læra tungumálið dönsku?

3,11 1,06 36 3,06 0,89 36

Samanburðarhópur
Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú 
á tungumálinu dönsku?

3,36 1,03 33 3,15 0,87 33

Hversu skemmtilegt eða leiðinlegt finnst 
þér að læra tungumálið dönsku?

3,24 0,87 33 3,15 0,91 33

Í byrjun tilraunar Í lok tilraunar

 

Umræða 

Rannsóknir sýna að áhugi skiptir miklu máli þegar kemur að árangri í námi (t.d. Amalía 
Björnsdóttir o.fl., 2008; Ósa Knútsdóttir, 2008). Því var spennandi að kanna hvort 
hægt væri að að hafa áhrif á áhuga nemenda á dönsku í 10. bekk grunnskóla með því 
að færa hluta kennslunar í stuttan tíma á fésbók.  

Niðurstöður tilraunarinnar voru þær að þetta stutta inngrip hafði ekki áhrif á áhuga 
nemenda. Nemendur voru mjög jákvæðir fyrir því að vinna verkefnin á fésbók sem er 
í samræmi við niðurstöður Concheiro (2010) og áhugi þeirra á dönsku var hvorki 
mikill né lítill sem rímar nokkuð vel við niðurstöður Ingu Sigurðardóttur (2007) um að 
áhugi nemenda á dönsku í grunnskólum sé misjafn en yfirleitt mikill. Það er því varla 
hægt að kenna neikvæðni í garð kennsluaðferðarinnar né skorti á áhuga í byrjun 
inngripsins um að inngripið hafði ekki áhrif. Ef til vill var það vegna þess hversu 
fésbókarkennslan stóð stutt sem áhrifanna gætti ekki en ef til vill líka að nemendur 
sinntu náminu aðallega í skólanum en ekki heima. Nemendur virðast ekki sinna miklu 
heimanámi í dönsku. Langflestir þátttakenda vörðu klukkustund eða skemur á viku í 
heimanám í dönsku (sjá mynd 2). Einnig er það hugsanlegt að grunnskólanemendur 
skorti meiri þjálfun til að geta tekið þátt í umræðum á dönsku á vefnum; tjáð sig um 
hvað er vel gert og hvað mætti betur fara í texta samnemenda. Kennari þeirra tók eftir 
því að mun auðveldara var að fá nemendur til að vinna verkefnin en að tjá sig um skrif 
samnemenda. Hvort það var vegna tímaskorts eða skorts á meiri þjálfun í 
jafningjamati er mikilvægt að komast að. Þess ber að geta að það að þjálfa nemendur í 
jafningjamati er ekki auðvelt (sjá í Bryant og Carless, 2010) og ekki markmið þessarar 
tilraunar. 

Helstu eiginleikar fésbókar sem kennslutækis eru að gefa nemendum tækifæri til að 
sinna náminu á eigin hraða, læra af samnemendum og vera þægileg leið til að kynna 
danska menningu. Ef til vill er fésbók ekki að gagnast þetta ungum nemendum í þeirra 
dönskunámi. Mögulegt er að hún gagnist frekar í tungumáli eins og ensku sem 
nemendur skilja betur og eiga auðveldara með að tjá sig á. Eða hún gagnist frekar eldri 
nemendum í framhaldsskóla eða háskóla sem þekkja betur til jafningjamats og 
heimavinnu. Áhugavert væri að gera fleiri tilraunir með önnur tungumál og eldri 
nemendur til að kanna hvort það er tungumálið og/eða þroski nemenda sem trufla 
hvort fésbókarkennsla hafi áhrif á áhuga. 

 
Höfundar vilja þakka mennta- og menningarmálaráðuneytinu fyrir veittan styrk 

vegna stuðnings við dönskukennslu 2009.  
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Söguhetjan, góða stjúpan og hjálparhellurnar 

Íslensk ævintýri af gerðinni 556* 

Rósa Þorsteinsdóttir 

Í alþjóðlegum skrám yfir gerðir ævintýra kemur fram að til eru nokkrar ævintýragerðir 
sem eru óþekktar annars staðar en á Íslandi. Þessi tilteknu íslensku ævintýri hverfast 
yfirleitt um söguhetju sem hefur orðið fyrir álögum sem felast í því að söguhetjan er 
send til að finna ákveðna hluti eða persónur. Sýnt hefur verið fram á að þannig sögur 
eru óvenju algengar í íslenskri sagnahefð og hefur verið talið að álagaminnið hafi 
borist hingað með sagnafólki af keltneskum uppruna (Einar Ól. Sveinsson, 1940). Í 
nokkrum tilfellum koma þar við sögu góðar stjúpur en slíkar persónur virðast alls ekki 
þekkjast í ævintýrum annarra landa. Í sömu sögum er algengt að skessur, sem hetjan 
hittir á leið sinni, þjóni hlutverki sem hjálparhellur hennar. Þessi ævintýri hafa þó í 
alþjóðlegu samhengi verið dregin í sama dilk og þau sem innihalda dýr sem með 
hjálpsemi sinni sýna þakklæti fyrir greiðasemi eða góðmennsku hetjunnar. Hér á eftir 
verða ævintýri af gerðinni 556* skoðuð, hugað að afdrifum þeirra í flokkunarkerfum 
ævintýra og athugað hvernig háttað er þróun sagnahefðarinnar og hvernig hún 
aðlagast sífellt nýju umhverfi og samfélagi.  

I 

Langáhrifamesta rannsóknarkenningin innan þjóðsagnafræða á Vesturlöndum langt 
fram á síðustu öld var sú sem kölluð hefur verið sögu- og landfræðilega aðferðin eða finnski 
skólinn. Hún byggðist á því að hver saga hefði verið búin til einu sinni á ákveðnum 
stað og ákveðinni stund og hefði síðan dreifst um langan eða stuttan veg. Talið var að 
dreifing frá einni kynslóð til annarrar á sama menningarsvæði breytti sögunni ekki 
mikið á meðan dreifing hennar til annarra menningarsvæða gæti haft miklar breytingar 
í för með sér um leið og sagan aðlagaði sig að nýju umhverfi. Með því að rekja, flokka 
og bera saman allar gerðir sem hafa verið skráðar ætti þá fræðilega að vera hægt að 
rekja söguna til uppruna síns og finna þar með eða endurgera upphafsgerð hennar 
(Urform, archetype). Lengi framanaf leituðust allir þjóðsagnafræðingar sem beittu aðferð-
inni við að finna upphafsgerð sagnanna. Til þess varð með samanburði að finna texta 
sagna sem líktust á einhvern hátt hver öðrum og rekja feril þeirra bæði eftir rituðum 
heimildum og munnlegri geymd. Áhersla var lögð á hvar textarnir fundust en á út-
breiðsluna sagnanna var litið nánast sem sjálfvirkt ferli óháð einstaklingum. Lítið sem 
ekkert var fjallað um fólkið sem sagði sögurnar heldur virtust menn líta á það ein-
göngu sem tæki sem flutti sögur frá einum stað á annan. 

Sú gagnrýni sem beindist að finnska skólanum á fyrri hluta 20. aldar snerist einmitt 
mest um þessar hugmyndir um sjálfvirka dreifingu og ákveðinn upphafsstað sögu. 
Ungverski þjóðsagnafræðingurinn János Honti (1937/1975) var ekki á móti því að 
samanburðaraðferðum væri beitt en vildi að ljóst væri að hvaða niðurstöðu væri hægt 
að komast. Hann benti á að tilbrigðin væru óteljandi vegna þess að nýtt tilbrigði 
verður til í hvert sinn sem saga er sögð og þó að hægt væri að rekja sögu aftur til 
upprunastaðar væri aldrei hægt að segja hvernig upprunaleg gerð hennar hefði verið af 
því að orðalag sögu breytist sífellt og þær breytingar fara ekki eftir lögmáli heldur eftir 
óútreiknanlegum aðstæðum hverju sinni. Aðrar gagnrýnisraddir bentu á að rannsóknir 
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með aðferðum finnska skólans takmörkuðust að mestu við Evrópu, Miðausturlönd og 
Indland, en efni af þessum svæðum myndar einmitt einhvers konar heild og er of 
samstætt til að hægt sé að draga af því ályktanir sem gilda fyrir allan heiminn. Þar að 
auki sé uppruni sögu miðaður við fyrstu skrifuðu heimild um hana (oft reynist hún 
vera evrópskur miðaldatexti og þar með er uppruninn rakinn þangað) og síðan 
þéttleika annarra heimilda. Á þéttleikanum sé aftur á móti ekki hægt að byggja þar sem 
hann geti ráðist eingöngu af meiri söfnun á einum stað en öðrum og sé þá tilviljana-
kenndur. Aðferðin væri því mjög takmörkuð og einskorðaðist við sögurnar eins og 
hlut; í slíkum rannsóknum væru þær teknar úr samhengi við umhverfi sitt og 
hlutgerðar þannig að þær misstu allt listrænt gildi. Aldrei væri spurt hvers vegna sögurnar 
dreifðust eða hvers vegna þær hefðu orðið til og þó að aðferðin væri kennd við sagn-
fræði, væri söguleg þróun sagnanna aldrei rannsökuð heldur aðeins sjálfvirk ferð þeirra í 
tíma og rúmi (Jason, 1970).  

II 

Einn forvígismaður finnska skólans var Antti Aarne og til þess að auðvelda 
samanburðarrannsóknirnar sem áhangendur stefnunnar framkvæmdu af miklum móð 
setti hann saman skrá yfir gerðir og tilbrigði ævintýra (Aarne, 1910). Líta má á skrána 
sem tilraun til að koma þjóðsögum allra landa inn í eitt sameiginlegt flokkunarkerfi og 
þrátt fyrir að þjóðsagnafræðingar séu nú löngu hættir að beita aðferðinni til að finna 
upphaflegt form sagna hefur skránni verið haldið við og hún endurskoðuð. Fyrst af 
bandaríska þjóðfræðingnum Stith Thompson 1927 og enn frekar 1961 og nú síðast í 
þremur bindum af hinum þýska Hans-Jörg Uther (2004). Þessar skrár eru oftast 
kenndar við þessa þrjá höfunda og skammstafaðar AT og ATU og þannig verður 
einnig vitnað til þeirra hér á eftir. 

Í flokkunarkerfinu er sögunum deilt niður í fimm höfuðflokka en innan þeirra 
finnast samtals u.þ.b. 2500 þekktar gerðir (types) sem hver fær sitt númer. Þannig fá 
dýrasögur númer frá 1 til 299, venjuleg ævintýri eru númer 300 til 1199, kímileg 
ævintýri og anekdótur 1200 til 1999, formúlusögur 2000 til 2399 og óflokkaðar sögur 
2400 til 2499. Ævintýrunum sjálfum er síðan skipt enn frekar niður í undraævintýri (nr. 
300-749), trúarleg ævintýri (750-849), nóvellur eða rómantísk ævintýri (850-999) og 
sögur af heimskum tröllum (1000-1199). Við hvert númer er síðan vísað til skráa og 
þjóðsagnasafna ýmissa landa, hópa og svæða. Þetta kerfi hefur verið lagt til grundvallar 
við flokkun á ævintýrum margra landa síðan Anti Aarne gaf út sína fyrstu skrá árið 
1910 og gott dæmi um slíkt er skrá Einars Ól. Sveinssonar (1929) yfir íslenskar 
ævintýragerðir. Þeir sem gagnrýndu rannsóknaraðferðir finnska skólans lögðu sömu 
mælistiku á gerðaskrárnar og töldu þær alltaf ganga út frá því að til væri upprunaleg 
gerð hverrar sögu. Þess vegna væru margir mismunandi textar dregnir saman undir 
eina gerð og ekki tekið tillit til sérkenna þeirra (Jason, 1970). Sumir fræðimenn töldu 
að hugtakið „sagnagerð“ væri ekki nógu vel skilgreint (Holbek, 1987) og að reynslan 
sýndi að erfitt væri að flokka sögur eftir kerfinu þar sem flokkarnir væru ekki nógu 
skýrt aðgreindir (Jason, 1970). Þó hefur einnig verið bent á að ekkert kerfi hafi verið 
búið til sem geti komið í staðinn fyrir gerðaskrárnar og að slíkt skipulag, sem flokkun 
ævintýranna er, komi sér vel við hvers konar rannsóknir á sögum, sagnafólki og 
sagnasjóðum þess (Goldberg, 1986). Áreiðanlegt er að langflestir þjóðsagnafræðingar 
eru orðnir vanir að hugsa á þessum nótum og að setja sögur inn í hið kunnuglega kerfi 
minna og gerða. Þeir sem rannsaka ákveðna sagnamenn eða sögur ákveðins hóps bera 
þær gjarnan saman við „venjulegu gerðina“ þó að þeir hafi jafnvel gagnrýnt það að 
sögur skiptist í gerðir. 
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III 

Einar Ól. Sveinsson er sá fræðimaður sem mest hefur fjallað um íslensk ævintýri en 
eins og áður hefur verið minnst á tók hann saman skrá yfir þau þegar árið 1929 þar 
sem hann flokkar þau eftir hinu alþjóðlega kerfi sem Aarne og Thompson höfðu sett 
fram og þróað. Til þessarar skrár er síðan vitnað sem heimildar um íslensk ævintýri og 
gerðir þeirra í endurskoðuðum útgáfum alþjóðlegu skránna sem út hafa komið síðan.  

Í skrá Einars Ól. Sveinssonar (EÓS) eru skráðar 77 gerðir undraævintýra (nr. 300-
749). Í 28 tilfellum telur hann að ekki sé hægt að fella hinar íslensku sögur undir 
númer sem þegar eru til í flokkunarkerfinu og býr til ný númer sem hann merkir með 
stjörnu (*). Þegar AT skráin frá árinu 1961 er athuguð sést að í langflestum tilfellum er 
viðurkennt að þessar gerðir séu séríslenskar og númerin sem þær bera í EÓS eru látin 
halda sér eða búin til ný sem vísa þó eingöngu til íslensku dæmanna. Sex íslenskar 
ævintýragerðir koma reyndar hvergi fyrir í AT, en aðeins tvær gerðir af þessum 28 eru 
felldar undir númer sem vísa til ævintýragerða í sagnahefð annarra þjóða. 

Allt önnur mynd blasir við í nýjustu endurskoðun á alþjóðlegu skránni yfir gerðir 
þjóðsagna, ATU. Þar hverfa þessar íslensku gerðir allar, annað hvort eru númerin felld 
niður með öllu eða þeim skipað innan annarra algengari flokka. Þetta er algjörlega í 
anda þess sem boðað er í inngangi, en þar segir höfundur m.a. að ævintýragerð sé ekki 
tekin með nema hægt sé að vísa til dæma frá a.m.k. þremur þjóðum (ethnic group) 
(Uther, 2004). Hér verður athugað hvernig þessum séríslensku gerðum reiðir af og 
hvernig þær falla að þeim sagnagerðum, sem þær hafa verið sameinaðar, undir 
einhvers konar víðari flokkum eða yfirflokkum. Fyrir valinu urðu gerðir sem í EÓS 
eru gefin númerin 556* I-VII, en þessum sjö flokkum er fækkað í fimm í AT þannig 
að 556* I, 556* IV og 556* V verða 556A*, 556* II verður 556B*, 556* III verður 
556C*, 556* VI verður 556D* og 556* VII verður 556E*. Í ATU eru öll þessi númer 
felld undir gerðina 554 The Grateful Animals (en gleymist síðan reyndar að vísa á EÓS) 
og er gerðinnni lýst þannig að í sögum sem undir hana falla komi fyrir alls konar dýr 
sem söguhetjan aðstoði á einhvern hátt og sýni þakklæti sitt með gagnkvæmri 
hjálpsemi. Tekið er fram að þetta sé oft aðeins hluti af öðrum ævintýragerðum og 
taldar upp þær gerðir sem algengast er að innihaldi slíkar sögupersónur. Þannig er 
erfitt að sjá ástæðuna fyrir því að höfundur skrárinnar telur „þakklátu dýrin“ vera 
sérstaka gerð en ekki minni (motif) sem getur birst í mörgum mismunandi 
sagnagerðum. Öll þau gagnrýnisatriði sem nefnd voru hér að framan geta því átt við í 
þessu tilfelli. Þegar íslensku sögurnar eru athugaðar sést a.m.k. að hér er ekki tekið tillit 
til sérkenna mismunandi texta heldur eru mjög ólík ævintýri dregin saman undir eina 
gerð.  

IV 

Íslensku gerðirnar eru þannig samkvæmt EÓS (bls. 70-78): 
 

556* I: Kóngssonurinn syrgir á gröf móður sinnar. Hún birtist honum í draumi 
og leggur á hann að hann fái engan frið fyrr en hafi frelsað kóngsdóttur frá 
skessu. Góða stjúpan gefur honum hnoða sem vísar honum veginn til Blákápu 
systur hennar. Á leiðinni hittir hann fyrst 50 hrafna sem deila um eitt sæti í 
hömrunum, hann heggur spor í hamrana fyrir þá alla og gefur þeim síðan að éta. 
Sama með 50 máva og síðan 50 dúfur. Skessan leggur fyrir hann þrjár þrautir. 
Blákápa hjálpar honum að leysa tvær og fuglarnir þá síðustu. Kóngsdóttir er þar 
með frelsuð og fuglarnir reynast vera manneskjur í álögum. Kóngssonur rétt nær 
heim til að bjarga stjúpunni frá að vera brennd á báli fyrir að vera völd að hvarfi 
hans. 
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556* II: Kona í hól (bláklædd, grænklædd, rauðklædd) leggur á karlsson, eftir að 
þau tefla þrisvar og hann vinnur alltaf, að hann fái engan frið fyrr en hann finni 
systur sínar tólf. Stjúpa gefur honum ráð og fóður handa dýrum sem hann mun 
hitta á leiðinni og munu reyna að drepa hann: fuglar, hundar, naut. Skessurnar 
leggja fyrir hann þrjár þrautir sem dýrin hjálpa honum að leysa. Hann finnur 
fjöregg skessanna og drepur þær. Dýrin eru menn í álögum. Frelsar kóngsdóttur 
sem hann finnur í hellinum og flýgur með hana heim í ríki hennar á töfraklæði. 
Giftist kóngsdóttur. 
 
556* III: Þrisvar sinnum er kóngsson einn með góðu stjúpunni þegar þrjár 
skessur, systur stjúpunnar eða tvær systur og móðir, heimsækja hana. Sú þriðja 
leggur á kóngsson og álögin fela í sér að hann þarf að fara í ferð. Stjúpan lætur 
hann hafa hluti og/eða mat sem hann gefur skessunum á leiðinni og þær hjálpa 
honum áleiðis og gefa honum ráð. Með þeirra hjálp og stundum risadótturinnar 
tekst honum ætlunarverkið sem oft er að ná ákveðnum hesti og sverði. Hann 
kemst heim og bjargar stjúpu sinni/systur sinni og stundum fer hann og sækir 
risadótturina og giftist henni – stundum eru skessurnar í kóngsdætur í álögum en 
stundum er stjúpan hálftröll og aðeins hálfsystir skessanna. 
 
556* IV: Völvur (bláklædd, grænklædd og rauðklædd) ætla að gefa nýfæddri 
kóngsdóttur gjafir og enginn má vera við. Kóngssonur liggur á hleri og þegar 
þær verða varar við hann leggur sú síðasta á kónsdóttur að hún verði mállaus 
þangað til bróðir hennar leggi sverð risans undir tungu hennar. Fóstra 
kóngssonar hjálpar og gefur honum hluti til fararinnar. Völvurnar hjálpa og 
einnig risadóttirin. Hann leysir systur sína úr álögum og sækir risadótturina og 
giftist henni. 
 
556* V: Kóngsdóttir hverfur. Stjúpa gefur kóngssyni hluti til fararinnar. Hann 
hittir þrjár skessur sem hjálpa honum að frelsa systur hans. Kemur heim til að 
bjarga stjúpunni frá bálinu. 
 
556* VI: Eftir langa mæðu fæðir drottning son og skipar að hann verði borinn 
út en það er ekki gert. Áður en drottning deyr vill hún sjá soninn. Hann grætur 
síðan stöðugt og tvær konur eru sendar með hann út í skóg. Kóngur sendir 
menn að finna nýja drottningu. Þeir hitta mann með augu eins og tungl; hann 
heitir Tungli og hjá honum er kona sem þeir fara með heim. Stjúpan sækir 
kóngssoninn, klippir af honum band sem er bundið mjög fast og hann hættir að 
gráta. Þegar hann er unglingur sér hann stjúpuna gráta og kemst að því að 
ættingjar hennar eru í álögum. Hún sendir hann til Tungla sem hjálpar honum 
að leysa þrautir skessunnar og drepa hana. Ættingjarnir losna úr álögunum. 
Kóngsson kemur heim til að bjarga stjúpunni frá bálinu. 
 
556* VII: Þrír karlssynir fara af stað. Tveir þeir eldri gefa tveimur litlum körlum 
og fuglahóp ekki af nestinu sínu og farnast ekki vel. Sá yngsti gefur þeim að 
borða. Hann kemur til skessu og dvergarnir og fuglarnir hjálpa honum að leysa 
þrautir sem hún leggur fyrir hann. Í laun má hann velja þrennt og karlarnir hafa 
sagt honum hvað hann á að velja. Þar með frelsar hann kóngsdóttur sem hann 
fer með heim og giftist. 
 

Einar Ól. Sveinsson hefur árið 1929 fundið samtals fimmtán dæmi um ævintýri af 
þessum gerðum í handritum og prentuðum bókum. Nokkur tilbrigði hafa birst í þjóð-
sagnasöfnum síðan og í þjóðfræðisafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum hafa tólf tilbrigði verið skráð, hljóðrituð úr munnlegri geymd. Öll síðari til-
brigðin falla vel að efnislýsingunum hér á undan, en af þeim sést að góða stjúpan og 
skessur virðast gegna hér miklu stærra hlutverki en hjálpfús dýr. Þau dýr sem koma 
fyrir í sögunum reynast nær alltaf vera manneskjur í álögum en sú er reyndar raunin í 
öllum íslenskum ævintýrum. 

Stjúpuminnið er mjög algengt í íslenskum ævintýrum og hefur Einar Ól. Sveinsson 
(1929) greint af því tvær gerðir eftir því hvernig stjúpan er kynnt til sögunnar. Í A-
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gerðinni, sem er mun algengari, felst að eftir að drottning deyr sendir kóngurinn menn 
sína að leita nýrrar konu. B-gerðin felur aftur á móti í sér að konan kemur sjálf til 
konungs, oft þar sem hann situr á haugi konu sinnar og syrgir. Langþekktastar eru þær 
stjúpur sem reynast stjúpbörnum sínum illa, leggja á þau eða reyna að fyrirkoma þeim 
á annan hátt. Það eru vondu stjúpurnar og yfirleitt af A-gerðinni. Þannig stjúpur gegna 
yfirleitt ekki stórum hlutverkum í þeim sögum sem falla undir sagnagerðina 556* 
heldur eru þær konur sem verða stjúpmæður söguhetjanna ákaflega góðar og stjúp-
synirnir laðast svo að þeim að þeir vilja helst alltaf vera hjá þeim. Sagnaminnið um 
góðu stjúpuna virðist hvergi þekkjast annars staðar en á Íslandi og sjálfsagt hefur það 
verið það sem réð því að Einar Ól. Sveinsson taldi nauðsynlegt að setja ný númer inn í 
gerðaskrána fyrir þessar sögur. Sögur sem innihalda þetta minni hafa flestir túlkað sem 
einhvers konar andóf gegn ríkjandi hefð (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2001), en 
athyglisvert er að eitt tilbrigðið er einmitt eitt af elstu dæmum um íslensk ævintýri. 
Þetta er Himinbjargarsaga (556* I) sem sem er eitt þeirra ævintýra sem skrifað var upp 
fyrir Árna Magnússon snemma á 18. öld. Ástæða þess að Árni Magnússon safnaði 
ævintýrum eða lét skrifa þau upp er óljós. Hann fjallaði ekkert um þau í skrifum sínum 
og söfnun hans hafði ekkert fordæmisgildi (Bjarni Einarsson, 1955) því það var ekki 
fyrr en um 150 árum seinna sem söfnun þjóðsagna hófst hér á landi fyrir alvöru. 

V 

Útgáfa Jóns Árnasonar á íslenskum þjóðsögum og ævintýrum frá 1862 og 1864 náði 
fljótt mikilli útbreiðslu á Íslandi og hefur það eflaust átt sinn þátt í því að litið hefur 
verið á íslenskar þjóðsögur sem einsleita heild og ekki verið tekið tillit til þess að þær 
geta margar haft héraðs- eða landshlutabundin sérkenni, hvað þá einstaklingsbundin. 
Og þó að efni sagnanna, og ævintýranna sérstaklega, sé í raun fjölþjóðlegt hafði 
þjóðsagnasafn Jóns mikil áhrif til þjóðernisvakningar. Margir lesendur litu á það sem 
frumheimild um íslenska þjóðtrú og sögur. Fólk hefur talið sögurnar vera séríslenskar 
og talið þær aðgreina íslenska þjóð frá öðrum, eins og Gísli Sigurðsson (1996) hefur 
m.a. bent á. Og að sjálfsögðu höfðu menn skoðun á því hvað einkenndi íslensk 
ævintýri helst. Hallfreður Örn Eiríksson (1995) lýsir því til dæmis hvernig alþjóðleg 
ævintýri hafa öðlast séríslensk einkenni meðal annars með því að „þjóðtrúin og 
þjóðhættirnir hafa verið samtvinnuð snurðulaust í ævintýraforminu.“ Þarna kemur 
skýrt fram það viðhorf að íslensk ævintýri séu ákveðin heild sem dregur dám af 
þjóðarsálinni en ekki er gert ráð fyrir að þau hafi hvert fyrir sig merkingu fyrir þá 
einstaklinga sem sögðu þau og þau sem hlustuðu á.  

Eins og annað efni sem tilheyrir munnlegri geymd taka ævintýrin þó sífelldum 
breytingum og hafa verið settar fram skýringar á hvernig þær gerast. Annars vegar má 
nefna hugmyndir Carl Wilhelm von Sydows (1948) um staðbundin tilbrigði (oikotypes) 
sem fólust í því sem kalla mætti regluna um aðlögunarhæfni. Hann taldi að sögurnar 
breyttust vegna þess að þær aðlöguðust mismunandi náttúrlegum aðstæðum eða 
hópum af mismunandi þjóðerni, með mismunandi tungumál og menningu. Slíkar 
breytingar hafa verið taldar viðvarandi þar til sagan aðlagast enn nýjum aðstæðum og 
eru ýmist kallaðar milieu-morphological eða tradition-morphological breytingar. Hins vegar 
voru þær skýringar sem áttu rætur sínar að rekja til hugmynda um hugræna þætti. 
Slíkar breytingar sem einstakur sagnamaður gerir á sögum og öðru munnlegu efni hafa 
verið kallaðar functional breytingar. Þær eru alltaf tímabundnar en röð slíkra tilvika getur 
þó orðið til þess að til verður nýtt tilbrigði hefðbundinnar sögu (Honko, 2000). Flestar 
breytingar verða áreiðanlega án þess að sagnafólkið geri sér grein fyrir því en aðrar 
gera sögumenn viljandi og af sköpunarþörf, en mjög erfitt er að greina þarna á milli. 
Lengi framan af var það viðhorf ríkjandi í þjóðsagnarannsóknum að breytingar á 
sögum yrðu nær alltaf til þess að þær versnuðu. Hnignunin fólst þá í því að sagna-
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maður afbakaði sögurnar vegna gleymsku. Strax og athygli þjóðsagnafræðinganna 
beindist að sagnafólkinu sjálfu breyttist þetta viðhorf og við rannsóknir á því hafa 
fræðimenn haft tækifæri til að sannreyna það að sögur breytast í hvert sinn sem þær 
eru sagðar og ýmsar ástæður geta verið fyrir því. Annikki Kaivola-Bregenhøj (1990) 
hefur til dæmis sýnt fram á hvernig sagnamaður lagar sögu að aðstæðum hverju sinni. 
Hér verður þó einnig að taka fram að þó að breyting sé ekki alltaf til hins verra þarf 
hún heldur ekki alltaf að vera til hins betra (Dundes, 1969).  

VI 

Mörg ævintýrin, sem hér er fjallað um, virðast ekki vera sérstaklega íslensk við fyrstu 
sýn. Þegar betur er að gáð fer þó ekki á milli mála að þau hafa hlotið nógu sterk 
einkenni frá íslensku samfélagi til að geta talist staðbundin. Nefna mætti mörg dæmi 
um hvernig staðhættir og náttúra, svo sem landslag og veðurfar, í sögunum tekur mið 
af umhverfi sagnafólksins og hvernig íslenskt bændasamfélag birtist í ævintýrunum 
þótt aðalsöguhetjurnar séu kóngsdætur og –synir. Auk þessa má finna margar tilvísanir 
til íslensks sveitasamfélags í sögunum en jafnvel slík atriði gætu verið einstaklings-
bundin. Sérstaka athygli mína hafa vakið efnisatriði sem tengjast mat og sú samkennd 
með skessunum, sem virðast vera sísvangar, sem skín í gegn í frásögninni. Í þeim til-
brigðum þar sem skessurnar heimsækja systur sína og/eða dóttur, góðu stjúpuna, 
gefur hún þeim mikinn mat að éta og oftast eru þær ákaflega þakklátar og þakka fyrir 
„besta matinn, bestu krásina, bestu ölkönnuna og besta drykkinn“ (Jón Árnason 4. 
bindi, bls. 570). 

Þó að ekki sé hægt að segja hvort alltaf megi rekja þessi einkenni, sem virðast svo 
persónuleg, beint til sagnamannanna sjálfra, er ljóst að þeir hafa gefið sögunum 
áherslur sem eiga uppruna sinn í þeirra eigin umhverfi og jafnvel eigin lífi. Hvert til-
brigði sögu verður því alltaf að skoða sérstaklega og ekki má ganga út frá að það sem 
gerir hana sérstaka sé þáttur í sögulegri þróun. Þar sem þeir sem rannsökuðu dreifingu 
ævintýra, samkvæmt aðferðum finnska skólans, voru sífellt að leita að upprunastað 
þeirra og hvert leið þeirra hafði síðan legið höfðu þeir mun meiri áhuga á því sem 
tilbrigði ævintýranna áttu sameiginlegt, en því sem greindi þau hvert frá öðru. Nýjasta 
endurskoðun á alþjóðlegri skrá yfir gerðir þjóðsagna virðist heldur ýta undir þetta 
viðhorf frekar en að draga fram það sem er sérstakt og sjaldgæft og gæti þar með 
borið vitni um ímyndunarafl og sköpunargáfu einstakra sagnamanna. 
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Lagalegt umhverfi vísindarannsókna 

Viðhorf vísindamanna og eftirlitsaðila 

Salvör Nordal 
Kristín E. Harðardóttir 

Með stórstígum framförum í upplýsingatækni hafa gagnagrunnar á heilbrigðissviði 
orðið ein mikilvægustu rannsóknartæki í heilbrigðis- og lífvísindum. Þessir gagna-
grunnar hafa ýmist orðið til við þjónusturannsóknir í heilbrigðiskerfinu eða þeir hafi 
verið settir á stofn til vísindarannsókna, en með þeim opnast möguleikar á að geyma 
gríðarlegt magn upplýsinga um einstaklinga, gera samanburð milli einstaklinga og hópa 
og spyrja um áður óþekkt tengsl svo dæmi séu nefnd. Á undanförnum árum hefur 
talsvert verið tekist á um það víða um heim hvernig nýta beri þessi rannsóknartæki, 
hverjir eigi að hafa aðgang að þeim og hvort nýtingin skuli byggja á samþykki eða 
vitneskju þeirra einstaklinga sem upplýsingarnar eru um. Í þessari grein verður fjallað 
um niðurstöður viðtala og rýnihópa við fjölbreyttan hóp einstaklinga sem koma að 
eftirliti og framkvæmd vísindarannsókna hér á landi. Einkum verður dregið fram 
viðhorf þeirra til núverandi lagaumhverfis.  

Eitt meginhlutverk laga og reglna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er að 
vernda þá sem taka þátt í rannsóknunum. Til að mæta siðferðilegum kröfum um 
vísindarannsóknir hefur verið lögð áhersla á sjálfsákvörðunarrétt einstaklinganna sem 
upplýst samþykki fyrir þátttöku er ætlað að tryggja. Þá skiptir persónuvernd þátt-
takenda miklu, fagleg hæfni þeirra sem standa að rannsókninni og að mat liggi fyrir um 
að áhættan sem lögð er á fólk sé ekki meiri en ávinningurinn af rannsókninni. Þessi 
meginviðmið í vísindarannsóknum voru sett fram í Helsinki–yfirlýsingunni en hún 
kom í kjölfar Nürnberg réttarhaldanna þar sem réttað var meðal annars yfir læknum 
Þriðja ríkisins vegna skelfilegra vísindarannsókna sem þar voru stundaðar. Bent hefur 
verið á að krafan um upplýst samþykki eigi við þegar gerðar eru tilraunir á fólki en 
síður þegar eingöngu er verið að vinna með upplýsingar um fólk (Sigurður 
Kristinsson, 2003). Þegar unnið er með upplýsingar í gagnagrunnum sé þátttaka 
einstaklinga í lágmarki og þurfi því reglur og lög að taka mið af þeirri staðreynd.  

Þeim sem hafa í hyggju að gera rannsóknir á mönnum sem varðar heilsu þeirra á 
einn eða annan hátt ber að sækja um leyfi hjá Vísindasiðanefnd, eða eftir atvikum til 
siðanefnda einstakra heilbrigðisstofnana, sem hafa það hlutverk að meta rannsóknina 
með tilliti til siðfræðilegra og vísindalegra forsendna (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif 
Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003 ). Þeim sem vinna með gögn um einstaklinga 
ber einnig að sækja um leyfi frá Persónuvernd, en árið 2000 voru sett umfangsmikil 
lög um vinnslu persónupplýsinga sem leystu af hólmi lög um skráningu og meðferð 
upplýsinga nr. 121/1989 (Lög um persónuvernd og meðferð persónupplýsinga nr. 
77/2000). Í lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) er fjallað um vísindarannsóknir 
og mikilvægi þess að sjúklingar veiti upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísinda-
rannsóknum. Í lögunum eru vísindarannsóknir skilgreindar með eftirfarandi hætti: 
„Rannsókn sem gerð er til að auka við þekkingu sem m.a. gerir kleift að bæta heilsu og 
lækna sjúkdóma“ og í 10. grein þessara sömu laga er kveðið á um að sjúklingur skuli 
með formlegum hætti samþykkja þátttöku í vísindarannsókn og að áður en slíkt 
samþykki sé veitt skuli „gefa honum ítarlegar upplýsingar um vísindarannsóknina, 
áhættu sem henni kann að fylgja og hugsanlegan ávinning og í hverju þátttakan er 
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fólgin. Sjúklingi skal gerð grein fyrir því að hann geti hafnað þátttöku í vísinda-
rannsókn og hann geti hvenær sem er hætt þátttöku eftir að hún er hafin“ (Lög um 
réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Í þessu felst að lögin gefa einungis kost á að 
einstaklingur samþykki tiltekna vel skilgreinda rannsókn en ekki þátttöku í fjölda 
rannsókna eða þátttöku í gagnagrunni þar sem upplýsingar geta verið nýttar í 
ótiltekinn fjölda rannsókna í framtíðinni. 

Önnur lög og reglugerðir sem varða vísindarannsóknir eru reglugerð um vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði nr. 286/2008, lög um lífsýnasöfn nr. 110/2000, reglugerð 
um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum nr. 134/2001, reglugerð um klínískar 
lyfjarannsóknir á mönnum nr. 443/2004, að ógleymdum lögum um gagnagrunn á 
heilbrigðissviði nr. 139/1998. Af þessu sést að engin heilstæð löggjöf er til um vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði aðeins er minnst á þau í lögum um réttindi sjúklinga. 
Markmið rannsóknarinnar Notkun gagnagrunna í heilbrigðisrannsóknum: Siðferðileg álitamál 
var að gera grein fyrir notkun gagnagrunna í heilbrigðisvísindum í rannsóknaskyni og 
greina þau siðferðilegu álitamál sem þessari notkun tengjast1. Henni var jafnframt 
ætlað að vera mikilvægt innlegg í umræðu um stefnumótun á þessu sviði, þannig að 
hægt væri að byggja upp öflugt rannsóknarumhverfi hér á landi þar sem vernd þátttaka 
væri vandlega tryggð 2.  

Markmið og framkvæmd rýnihópa 

Meginmarkmið með rannsókn þessari var að fá vitneskju um afstöðu vísindamanna og 
sérfræðinga til notkunar gagnagrunna og viðhorf þeirra á þeim lagaramma sem settur 
er um rannsóknir. Til þess var notast við rýnihópa og viðtöl, sem framkvæmd voru 
árin 2006 og 2007. Boðaðir voru tveir rýnihópar, annar hópurinn samanstóð af 
vísindamönnum sem hafa langa reynslu af rannsóknum hér á landi og hinn hópurinn 
var með einstaklingum sem sinna eftirliti með vísindarannsóknum, auk viðtala við tvo 
einstaklinga sem flokkast í hópinn ungir vísindamenn.  

Valið var í rýnihópana með því að hafa samband við fólk sem kom frá ólíkum 
stofnunum sem hafa með rannsóknir að gera. Þátttakendur voru valdir með 
snjóboltaaðferð og haft var samband við stóran hóp af fólki og þeim boðið að taka 
þátt í umræðum um málefni er varða notkun gagnagrunna í heilbrigðisrannsóknum og 
afstöðu þeirra til lagaramma sem þeim er falið að starfa eftir vegna vísindarannsóka á 
heilbrigðissviði. Rýnihóparnir samanstóðu af fimm til sjö einstaklingum, bæði konum 
og körlum sem komu frá ólíkum stofnunum. Þátttakendur í hópi reyndra 
vísindamanna komu frá Krabbameinsfélaginu, læknadeild Háskóla Íslands, raun-
vísindadeild Háskóla Íslands, Rannsóknarstofu í meinafræði og Landsspítali Háskóla-
sjúkrahús (LSH). Auk þess höfðu gefið samþykki sitt fyrir þátttöku rannsakandi frá 
Íslenskri Erfðagreiningu og frá Hjartavernd en þeir komu ekki. Í rýnihópi með 
þátttakendum þeirra sem setja reglur um rannsóknir og sinna eftirliti voru einstaklingar 
frá Landlæknisembættinu, Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, Siðanefnd Landspítala og 
Tryggingastofnun Ríkisins. Einstaklingsviðtöl voru við unga vísindamenn frá 
Landsspítala Háskólasjúkrahúsi og Krabbameinsfélaginu. Með því að fá fram umræðu 
um viðhorf ólíkra hópa fengust mikilvægar upplýsingar um notkun, skilgreiningar, 
nytsemi reglna og siðfræðilegs ramma í rannsóknum á Íslandi. 

                                                 

1  Rannsóknin var unnin á vegum Siðfræðistofnunar og verkefnisstjóri var Vilhjálmur Árnason. Rannís 
veitti styrk til þess á árunum 2006-2008. 

2  Í kjölfar talsverðrar umræðu hefur Heilbrigðisráðuneytið hafið undirbúning slíkra laga og mun vera 
stefnt að því að leggja til ný lög á næstunni. 
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Núgildandi lagarammi 

Ljóst er að íslenskir vísindamenn vinna mikið með gagnagrunna enda starfa þeir eins 
og þeir segja sjálfir í „gagnagrunnsheimi“. Fjölmargir heilbrigðisgagnagrunnar eru 
starfræktir hér á landi, bæði með upplýsingum sem er skipulega safnað af stofnunum 
og fyrirtækjum og upplýsingar sem verða til í heilbrigðisþjónustunni (Salvör Nordal og 
Ingunn Ólafsdóttir, 2007). Meðal reyndra vísindamanna var gerður greinarmunur á 
fjórum mismunandi gerðum af gagnagrunnum. Í fyrsta lagi gagnagrunnar sem verða til 
í framhaldi af þjónusturannsóknum innan heilbrigðiskerfisins, hér eru til að mynda 
sjúkraskrár og meinafræðiskrá. Í öðru lagi eru að ræða skrár sem verða til úr þessum 
grunnum um tiltekna sjúkdóma eins og unnið er með í vísindarannsóknum s.s. 
krabbameinsskrá. Þá eru lífsýnasöfn hjá tilteknum stofnunum s.s. rannsóknastofu í 
meinafræði, Hjartaverndar, Krabbameinsfélagsins og ÍE. Loks rannsóknagrunnar sem 
myndast sem vinnugrunnar rannsakenda í hverri rannsókn. Þá var bent á að fimmta 
gerð gagnagrunna gæti verið sá sem stóð til að búa til hjá Íslensku Erfðagreiningu, það 
er miðlægur gagnagrunnur á heilbrigðissviði.  

Í rýnihópunum var talsverð umræða um þann lagaramma sem vísindarannsóknum 
eru búnar og var einkum staldrað við tvö atriði. Annars vegar ákvæði 10. gr. laga um 
réttindi sjúklinga, þar sem fjallað er um upplýst samþykki fyrir þátttöku í tiltekinni 
vísindarannsókn sem að mati hópanna væri löngu úrelt og hins vegar þær veiku 
lagastoðir sem starf Vísindasiðanefndar hvílir einkum á.  

Í rýnihópi vísindamanna kom fram að gífurlegar breytingar hafi orðið á 
vísindaumhverfinu frá því lögin voru sett með mikilvirkum gagnagrunnum sem hefði 
opnað möguleika á vinnslu og varðveislu gagna. Einn þátttakenda lagði til að 10. grein 
væri skipt í tvennt þar sem annars vegar væri átt við rannsóknir á fólki (tilraunir) og 
hins vegar rannsóknir sem byggðu á upplýsingum um fólk (gagnagrunnar). Annar 
viðmælandi benti á mikilvægi þess að greina á milli ólíkrar þátttöku einstaklinga í 
vísindarannsóknum sem kalli á ólíka heimild eða samþykki af hálfu þátttakenda. 
Þannig megi greina á milli mismunandi samþykkis: 1) þátttökusamþykki; 2) samþykki 
fyrir að vinna persónuupplýsingar; 3) samþykki fyrir að geyma lífsýni í lífsýnabönkum. 
Að mati viðmælenda væri hægt að gefa miklu víðtækara samþykki til að vinna 
persónuupplýsingar heldur en þátttökusamþykki í vísindarannsóknum þar sem það er 
bundið við ákveðna skilgreinda vísindarannsókn. Samkvæmt 10. grein um réttindi 
sjúklinga, geta einstaklingar ekki gefið stofnun eða fyrirtæki leyfi til að taka þátt í öllum 
ótilgreindum krabbameinsrannsóknum á þess vegum. Eins og annar viðælandi komst 
að orði „er það náttúrlega mjög aumt, úrelt eða klént að vera ennþá að byggja allan 
formlegan grunn að vísindarannsóknum á heilbrigðissviði á lögum sem voru sett 1997 
þar sem getið er um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í einni grein“. Þá byggi 
vísindarannsóknir á sjúklingalögum sem skilgreini þar með þátttakendur sem sjúklinga 
en það eigi ekki alltaf við. Hið formlega umhverfi hafi því engan veginn fylgt eftir 
þróuninni á undanförnum árum. Þá var bent á ákveðið ósamræmi í löggjöfinni þar 
sem lög um lífsýnasöfn kvæðu á um ætlað samþykki en ekki upplýst samþykki þegar 
lífsýnum er safnað í heilbrigðisþjónustunni til notkunar í vísindarannsóknum en í 7. gr. 
segir að „hafi lífsýnum verið safnað vegna þjónusturannsókna eða meðferðar má 
ganga út frá ætluðu samþykki sjúklings fyrir því að lífsýnið verði vistað í [lífsýnasafni 
þjónustusýna] til notkunar“. 

Eftirlitsstofnanir á sviði vísindarannsókna hér á landi starfa í ólíku lagalegu 
umhverfi. Þar sem lagaramma fyrir vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skortir, kom 
fram að Vísindasiðanefnd styðjist fyrst og fremst við alþjóðleg viðmið og reglur, en 
aftur á móti starfi Persónuvernd eftir skýrum lagaramma. Einn af þátttakendum frá 
Vísindasiðanefnd benti á að í sambandi við víðtækari notkun á samþykki eða á 
gögnum hafi nefndin fetað sig til víðtækari heimilda, þó að lagagrunn hafi skort. Hér 
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hafi verið horft til Alþjóðlegra samþykkta og leiðbeininga frá Evrópu. Að mati þátt-
takanda frá Vísindasiðarnefnd finnst nefndinni þó stundum að hún sé komin út á 
frekar hálan ís þar sem það vanti allar leiðbeiningar frá löggjafarvaldinu. 

Tafsamt eftirlitskerfi og verkaskipting óskýr 

Meðal rannsakenda kom eindregið fram sú skoðun að leyfisveitingar væru orðnar 
íþyngjandi fyrir dagleg störf þeirra, ekki síst þegar sækja þyrfti bæði um leyfi frá 
Persónuvernd og Vísindasiðanefnd.3 Þá kom fram hjá sumum rannsakendum að ferlið 
gæti verið tafsamt þar sem bréfaskipti milli nefnda og vísindamanna gætu verið all-
nokkur auk þess að nokkrar vikur geta liðið milli funda hjá t.d. Vísindasiðanefnd. Einn 
viðmælandi hafði á orði að hann þyrfti helst að hafa starfsmann til að sinna þessum 
málum. Einnig var bent á það að hjá Persónuvernd vantaði fólk sem hafi þekking á 
líffræði. Sumir upplifðu að það væri ákveðin „ótti hjá Persónuvernd um að við séum 
að gera eitthvað hættulegt fyrir fólk, án þess að skilja það“. Þá töldu viðmælendur 
dulkóðunarkerfið sem þeim er ætlað að vinna eftir sé of flókið og þungt í vöfum. Einn 
þátttakenda benti á að hér áður fyrr hafi rannsakendur sjálfir búið til númer með mun 
einfaldari og gegnsærri hætti. Eins og málum væri nú háttað gæti rannsakandi ekki 
farið til baka í upprunaleg gögn nema með „óumræðanlegum tilfæringum“. Spurt var 
hvort nauðsynlegt væri að dulkóða allar þessar upplýsingar. Til viðbótar þungu kerfi 
væri verkaskiptingin milli Vísindasiðanefndar og Persónuverndar óskýr þannig að oft 
væri eins og það þyrfti að spyrja þær báðar um sama hlutinn. Loks gagnrýndu 
rannsakendur hvernig leyfisveitingar væru háðar því að leyfi væri komið frá hinum 
aðilunum; nefnd A veitir leyfi þegar leyfi B hefur borist og öfugt. Þannig færi ferlið í 
hring sem oft væri erfitt að fylgja eftir.  

Ofangreind gagnrýnisefni komu einnig til umræðu meðal eftirlitsaðila sem stað-
festu að verkaskiptingin milli Persónuverndar og Vísindasiðanefndar væri ekki alltaf 
skýr og jafnvel væri núningur milli þeirra, ekki síst þar sem lagaleg staða væri ólík. Að 
mati þátttakanda frá Persónuvernd leggur sú stofnun ekki siðferðilegt mat á umsókn 
heldur skoðar hvað menn ætla að gera og bera það saman við lagatextann. Þannig sé 
það hlutverk Persónuverndar að tryggja öryggi gagna og leggja til hvernig þau eru 
dulkóðuð, hlutverk Vísindasiðanefndar sé að leggja siðferðilegt mat á verkefnið. Að 
mati viðmælenda eru þetta ekki sömu verkefnin þó að þau séu skyld; sem dæmi þá er 
hægt að uppfylla öll einkaleyfisatriði og öryggisatriði en á sama tíma getur vísinda-
rannsóknin verið algjörlega ósiðleg og marklaus. Viðmælendur frá Persónuvernd 
bentu á að hlutverk Vísindasiðanefndar væri eingöngu að leggja mat á siðfræðilegu 
hlið rannsóknar, hvort það væru siðfræðileg eða vísindaleg rök fyrir að leyfa eða leyfa 
ekki rannsókn en ekki lagaleg rök. Að mati fulltrúa Vísindasiðanefndar var málið ekki 
svo einfalt: „það kemur kannski til vegna þessa að það er svo ríkur þáttur í sið-
ferðilegum grunni mats á vísindarannsókn sem kemur mikið inn á persónuverndar-
svið“. Spurningin er þá hvort sjálfsákvörðunarréttur fólks hafi verið virtur, hvort 
nægar upplýsingar hafi verið gefnar, sem snertir óhjákvæmilega persónuvernd. 
Hlutverk þessara nefnda hljóti því að skarast.  

Um það atriði hvort Vísindasiðanefnd veiti ekki leyfi fyrr en leyfi hafi komið frá 
Persónuvernd og öfugt, svaraði fulltrúi Vísindasiðanefndar því svo að nefndin biðji 
alla umsækjendur um að merkja við hvort viðkomandi hafi sótt um hjá Persónuvernd, 
hann sagði þó afgreiðslu nefndarinnar ekki velta á Persónuvernd. „Við erum bara að 
tryggja það að fólk hafi sótt um til þessa aðila“ auk þess þurfi leyfi til og án beggja 
leyfa er ekki hægt hefja rannsókn.  

                                                 
3  Eða/og Siðanefnd Landspítala. 
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Í umræðu eftirlitsaðila kom fram að Siðanefnd Landspítala, sem veitir leyfi fyrir 
rannsóknir sem gerðar eru á sjúkrahúsinu eða í samstarfi Sjúkrahússins á Akureyri og 
Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands, hafi að einhverju leyti þurft að glíma við 
önnur vandamál en hjá Vísindasiðanefnd. Á borði Siðanefndar Landspítala hafi sem 
dæmi verið glímt talsvert við greinarmuninn milli vísindarannsókna og gæðaverkefna. 
Nefndin hafi búið til reglur í samvinnu við Landsspítalann sem hafa verið samþykktar, 
m.a. hafi nefndin hætt að kalla slík verkefni gæðarannsóknir, þar sem það væri ruglandi 
að þeirra mati, og notaði í staðinn hugtökin gæðaverkefni eða gæðaúttektir.  

Lagalegt tómarúm 

Að mati þeirra sem starfa við eftirlit á vísindarannsóknum hefur skort nokkuð á 
frumkvæði frá Heilbrigðisráðuneyti bæði um heilstæða löggjöf um vísindarannsóknir 
og löggjöf yfir þá gagnagrunna sem heimilt er að starfrækja, þetta skýri að hluta þann 
núning sem er á milli Persónuverndar og Vísindasiðanefndar.  

Það sjónarmið kom fram hjá sumum viðmælenda að vandinn sé ekki hætta á að 
persónuverndin sé brotin heldur hitt að skortur á lögum um vinnslu gagna komi í veg 
fyrir margs konar rannsóknir hér á landi. Aðili frá Persónuvernd benti á að inn á þeirra 
borð hafi komið mjög þarfar rannsóknir og verkefni sem stofnunin teldi sig 
einfaldlega ekki hafa umboð til að veita leyfi fyrir – að fyrir þeim sé einfaldlega ekki 
lagaheimild. Þannig hafi ekki verið farið í neina vinnu við að þroska kerfið áfram í takt 
við breytingar í vísindarannsóknunum, eða eins og einn viðmælandi orðaði það: „Við 
erum með gamla Ford T módel til að flytja fyrir okkur“.  

Skortur á lagaheimildum er áberandi þegar rætt eru um margvíslega gagnagrunna 
sem hafa orðið til bæði í þjónustu- og vísindarannsóknum. Haft var á orði að þessir 
gagnagrunnar hafi orðið til í „lagafræðilegu tómarúmi“. Við slíkar aðstæður skapast 
möguleiki á að einhver leiti réttar síns fyrir dómstólum, en slík málaferli gætu orðið 
bæði dýr og erfið fyrir kerfið. Viðmælendur sögðust hafa bent ráðuneyti á þessa hættu 
og mikilvægi þess að bætt sé úr. Einnig kom fram í viðræðum að það virðist sem 
aðeins hafi verið settur formlegur rammi utan um einn Gagnagrunn, „með stóru G“. 
Enn þetta sé bara eitt dæmi um málefni sem þurfi að laga: í raun megi segja að laga-
sviðið allt sé „orðið úrelt í raun og veru“. Viðmælendur undirstrikuðu að það væri 
komin ákveðin óþreyja í kerfið þar sem við værum komin með ýmsa gagngrunna, þó 
að það sé ekki beinlínis lagastoð fyrir þeim. 

Þátttakandi frá Landlæknisembætti sagðist sammála endurskoðun laga um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði en það vanti ekki síður lagaramma, leiðbeiningar 
og reglur um þá gagnagrunna sem eru að verða til og hafa verið til bæði hjá Landlækni 
og Tryggingastofnun og víðar. Þessar stofnanir hafa ekki safnað til sín gögnum til að 
gera vísindarannsóknir heldur í öðru skyni.4 Hér hafi aftur á móti orðið til 
gagnarunnar sem okkur beri skylda til að nýta fyrir rannsóknir: „Þetta er eitthvað sem 
við höfum búið til saman.“  

Vandinn við greinarmuninn á milli gæðarannsókna og vísindarannsókna kemur 
fram þegar verið er að gera þjónustuverkefni og safnað er í gagnagrunn til dæmis 
upplýsingum um alla sjúklinga með tiltekinn sjúkdóm. Síðan uppgötvi menn að þeir 
eru með merkileg rannsóknartæki og niðurstöður í höndunum og vilja þá fá þær birtar 
í vísindagreinum, en koma þá að lokuðum dyrum þar sem aldrei hafi verið veitt leyfi 
fyrir vinnslunni. Þess eru dæmi að þá komi þeir sömu til Persónuverndar eða siða-
nefnda en fá þá þau svör að ekki sé hægt að gefa leyfi eftir á. Þetta er afleiðing af 
ófullnægjandi löggjöf. Viðmælandi frá Siðanefnd Landspítala sagði að nefndin hafi 
litið svo á að þegar rannsakandi hafi viljað vinna úr fyrirliggjandi gögnum eins og 

                                                 
4  Hér er átt við í eftirlitsskyni, tölfræðilegar samantektir, til umsýslu, o.s.frv.  
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gagnagrunni sem tiltekinn læknir hefur rekið um tiltekinn sjúklingahóp þá hafi þeir 
litið svo á að þeir væru að byrja fræðilega vinnu á fyrirliggjandi gögnum, „við höfum 
þá ekki talið okkur hafa forsendur til að hafna því“.  

Um ástæður þessarar þróunar hér kemur fram sú skoðun að viðhorf löggjafans 
víða um heim hafi breyst með innkomu fyrirtækja inná rannsóknamarkaðinn. Hér á 
landi gerðist það með fyrirtæki eins og Íslenska erfðagreiningu. „Vegna þeirra hrökk 
þetta í þennan gír eða út í öfgar.“ Í kjölfar mjög harðrar umræðu um gagnagrunns-
málið bæði hér á landi og erlendis, hafi eftirlitsaðilarnir verið komnir í varnarstöðu, 
sem hafi m.a. endurspeglast í nýrri löggjöf frá Evrópu um persónuvernd sem tekin var 
upp á sama tímabili. Síðan féll dómur í Hæstarétti um lagasetninguna um gagnagrunn á 
heilbrigðissviði og þá var „eins og að menn hafi fengið svo mikið áfall að ekkert hafi 
verið gert síðan.“  

Framtíðarsýn 

Þátttakendur voru sammála um mikilvægi þess að lagfæra löggjöfina svo áfram sé hægt 
að stunda öflugar rannsóknir hér á landi. Mikil umræða eigi sér stað víða í heiminum 
um þessi efni. Almennt töldu þátttakendur verulega hættu á að vanþróuð löggjöf kæmi 
í veg fyrir þátttöku þeirra í alþjóðlegum rannsóknum. Töldu þeir að líta ætti til 
Norðurlandanna eins og Svíþjóðar, Finnlands og Danmerkur þar sem endurskoðun 
hafi átt sér stað.  

Viðmælendur tóku þó fram að ef þau ættu að draga fram þá þætti sem væru já-
kvæðir hér á landi þá væri það gott aðgengi rannskenda að gagnagrunnum eins og t.d. 
Krabbameinsskránni. Sá gagnagrunnur er eitt af aðaltækjum margra þeirra sem rætt var 
við með öll greind meinvörp fyrir allt landið yfir 50 ára tímabil sem er einstakt miðað 
við önnur lönd. Annar staðar hefur þó orðið mikil þróun í vinnslu gagnagrunna á 
síðustu árum og því séu Íslendingar að tapa niður því forskoti sem þeir höfðu.  

Þátttakendur sögðu að vinnsla gagna væri í vaxandi mæli milli stofnana og ólíkra 
vísindagreina og framtíðarþróun í læknisfræði sé háð þverfaglegri vinnu. Aukin 
samvinna við verkfræði og heilsuhagfræði væri það sem koma skyldi. Til þess að mæta 
þessari þróun þyrftu eftirlitsaðilar að hafa möguleika á „opinni nálgun“ við verkefnin 
og vert væri einnig að skoða samsetningu eftirlitsnefndanna og umfjöllunarefni þeirra.  

Að mati viðmælenda er grunnurinn fyrir öllu í vísindarannsóknum skýr löggjöf um 
skyldur rannsakenda og réttindi þeirra sem taka þátt í rannsóknum. Í þessu skyni sé 
nauðsynlegt að tryggja gegnsæi og rétt fólks til að draga sig út úr rannsóknum. Í öðru 
lagi mættu rannsakandur ekki gleyma því að Íslendingar hafa verið manna jákvæðastir 
að taka þátt í vísindarannsóknum og ekkert megi gera sem eyðileggi traust almennings 
til þeirra. 

Umræða 

Eins og fram kemur hér að framan er það mat þeirra sem tóku þátt í rýnihópum að til-
finnanlega skorti heildstæða löggjöf um vísindarannsóknir. Í lögum um réttindi 
sjúklinga er að finna ákvæði um upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn en 
það ákvæði er að mati viðmælenda úrelt meðal annars vegna stórstígra framfara í 
notkun gagngrunna í vísindarannsóknum. Í því samhengi bentu flestir á mikilvægi þess 
að greinarmunur sé gerður á beinni þátttöku í rannsóknum og vinnslu upplýsinga í 
gagnagrunnum. Óburðug löggjöf gerir bæði rannsakendum og eftirlitsaðilum erfitt um 
vik og getur komið í veg fyrir eðlilega framþróun rannsókna. Þá kvarta rannsakendur 
yfir því að eftirlitskerfið sé of flókið og tafsamt auk þess sem óskýr verkaskipting milli 



Salvör Nordal og Kristín E. Harðardóttir 

251 

eftirlitsaðila geti skapað núning milli þeirra og valdið rannsakendum óþarfa erfið-
leikum.  
 
Vísindarannsóknir gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki og hafa það að markmiði 
að auka þekkingu okkar á sjúkdómum og auka möguleika á að lækna sjúkdóma. Í ljósi 
ofangreindrar gagnrýni skiptir miklu að endurskoðun eigi sér stað á löggjöf og eftirliti 
með vísindarannsóknum á heilbrigðissvið og heildarlöggjöf verði sett. Slík löggjöf 
hlýtur að hafa vernd þátttakenda að leiðarljósi þannig að standa megi vörð um það 
traust sem almenningur hér á landi hefur haft til þeirra sem stunda rannsóknir á þessu 
sviði. 
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“Without somebody to keep you going, you´re 
like a headless doll, aren’t you?” 

The role and importance of the choral conductor 

Sigrún Lilja Einarsdóttir 
Njörður Sigurjónsson 

Studies of the leadership and management of artistic organizations have gained 
ground in recent years (Durrant, 2009) and in particular the (potential) leadership skills 
of the choral musical director have been the subject of some valuable (Bell, 2008). 
These include Colin Durrant’s studies “Shaping Identity through Choral Activity: 
Singers’ and Conductors’ Perceptions” (2005) and “Communicating and accentuating 
the aesthetic and expressive dimension in choral conducting” (2009). Helen Richards 
and Colin Durrant’s “To Sing or Not to Sing: A study on the development of ‘non-
singers’ in choral activity” (2003) is also an interesting take on an under researched 
subject that perhaps indicate a more sinister side to choral organization than is often 
portrayed. Patricia O´Toole’s “I Sing In A Choir But I Have “No Voice” (1994) also 
explores this theme of a “darker side” of choral singing and finally, Cindy Bell’s 
critical overview of recent studies in the field “Towards a definition of a community 
choir” (2008) is a useful source for anyone interested in understanding choral leader-
ship studies more generally. 

This paper presents the preliminary findings of a qualitative study of a community 
choir in Southwest England. According to the interviewees, the conductor is no 
ordinary person; he or she must be exceptionally gifted and musically confident, with 
good technical skills and be able to present the music to the choral members in a 
compelling way. The conductor must have a good ear, perfect pitch and good sense of 
rhythm. And humour! The conductor must also have a superior understanding of the 
music, hear what sounds right, correct errors and solve technical problems. However, 
rather than describing the organized, managerial type that Durrant presents, the inter-
viewees emphasise the need for the conductor to be a good listener. The conductor 
must have the skill to listen carefully both to the individual members when they share 
their knowledge and when they are making music. 

Theoretical background 

The role of the choral conductor as a leader is, according to the researcher and 
conductor Colin Durrant (2005), fairly new within the Western musical tradition. In 
effect the “conductor” has evolved from being a person solely responsible for time 
beating, to becoming a “great musical director” interpreting the great oratorios during 
the romantic period in the early-middle 19th century Europe (Durrant, 2005). Durrant 
compared the nature of choral participation and the role of conductors in Sweden and 
Finland and concludes that the legend of the “great conductor” is both controversial 
and debatable. On the one hand studies have shown that musical directors can affect 
singers and instrumentalists in a negative way and therefore have harmful influences 
on the singers’ and instrumentalists’ performances. On the other hand, Durrant 
assumes that conductors are required to have a positive impact on the choral 
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members in terms of inspiration, musical- and vocal training and general 
encouragement. The results of Durrants study in Sweden and Finland indicated that 
most choral members regarded the musical director as one of the main pillars in the 
choral activities. They emphasized that the conductors’ own interest in their 
profession was essential in order to be able to influence and encourage choral 
members to enhance the quality of their performance, both in terms of musical skills 
and interpretation of the choral works. The conductors, however, considered them-
selves to be mentors who had to identify the musical and vocal skills of the choral 
members, as well as the choir’s character and development (Durrant, 2005).  

Patricia O´Toole (1994) is more critical than Durrant in her analysis of the power 
relationship between the conductor and choral members. Her approach is grounded 
her own experience as a seasoned choral singer and conductor, and her research is 
influenced by critical feminist theory and Michel Foucault’s analysis of organizational 
power. O´Toole assumes that the roots of the power “struggles“ between conductors 
and choral members can be traced to the masculine discourse that is dominated by 
men and written by men. Although criticising the dominant position of the conductor, 
O´Toole emphasizes that it was not her intention to blame conductors for the alleged 
“silence” of the choral members but to demonstrate the effects of the Western male-
orientated conductor´s tradition.  

In Discipline and Punish – the Birth of the Prison, Foucault describes the body as a 
docile, malleable site for inscribing social power through rituals and institutional 
practices (Foucault, 1991). Foucault’s assumption is that discipline, through systematic 
play of spatial distribution, coding of activities, accumulation of time and composition 
of forces, creates individualities with characteristics that correspond to these 
organising elements (Foucault, 1991, bls. 167). By controlling the individual’s body 
and its activities, the governing system of command has total control over every 
aspect of the person, shaping and forming its disposition to fit the dominant ideal of 
manageability.  

It is noteworthy that the development of the modern choral society coincides with 
the development of the disciplinary system that Foucault discusses. And his influential 
critique of modernity helps to highlight the importance of investigating the 
relationships between power, knowledge and bodies within the Western classical 
musical traditions. For instance, by using the Panopticon as a metaphor for modern 
‘disciplinary’ societies and its pervasive inclination to observe and normalise, Foucault 
draws the attention to institutional procedures and habits, such as the processes of the 
classical concert, and forces us to look at them critically (Sigurjonsson, 2009). 
However, in the concert auditorium it is perhaps the conductor’s all-hearing ear rather 
than the gaze of the all-seeing eye that “observes” the behaviour of both the orchestra 
and the audience (Bergeron, 1996, bls. 4).  

Research findings 

The research approach was based on grounded theory using data obtained from a case 
study which combined participant observation with in-depth, semi-structured 
interviews. The interviews were anonymous (named with pseudonyms) and 
participation was voluntary. Five participants (three women and two men, age range 
40 – 60) were asked to describe the perfect or ideal conductor and some fairly 
interesting comments emerged which are presented and discussed in the article. 

The ideal conductor 
The respondents all replied to the question of how they would describe the perfect, 
ideal conductor in terms of musical/technical skills and interpersonal skills. They all 
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agreed that the conductor is the most important person in the choir´s activities, as 
Jane1 noted: “Without somebody to keep you going, you´re like a headless doll, aren’t you?” She 
described the ideal conductor this way: 
 

I mean it´s somebody who´s got the technical knowledge but doesn´t ram it 
down your throat, you know – can share it with you in bite-size peaces that you 
can take on board – you know, we´re not there to take a degree or something so 
- but has the knowledge to in part to you, can stretch you but let you enjoy it so 
you go through this journey where you´re learning something, you´re being 
challenged – you perhaps perform it and get the real feeling of accomplishment 
and you feel good about yourself and the choir at the end of the day, so if you 
get this, you know, the perfect MD [Musical Director]I think that´s what you 
want and someone you can have a laugh and a joke with along the way. 

  
This quote reflects what all the respondents agreed on: The conductor must be 

very talented and musically confident, with good technical skills and be able to deliver 
the music; have a good ear, perfect pitch and good sense of rhythm; hear what is 
going wrong and where and thus correct errors and solve technical problems. He/she 
must have a good knowledge of the music; the style and its characteristics and the 
ability to put the music into a perspective which is accessible and understandable to 
the choral members. Paul2 explained that: 
 

[One conductor] changed the whole way we felt about [the music] - she 
concentrated on how the sound develops and how you get the different sound 
sets that are appropriate to the music because it is a spiritual sound and it just 
transformed with understanding and appreciation of what we were doing - and 
that´s what a conductor is about, you know - it´s partly about knowledge but it 
is mainly about leadership and projection . . .  

 
As can be seen in the quotes above, technical or musical ability on its own is not 

enough. Respondents all agreed on the importance of the personal skills of the 
conductor. The conductor should be someone who is able to communicate with the 
choral singers and has the ability to teach, train and coach the choir. At the same time 
he or she should be good at organization and an experienced conductor. They also 
mentioned the importance of the conductor having a good sense of humour and not 
being self-important, yet being quite firm and in control at the same time. Since the 
community choir is small (30 people or less) it was evident that interviewees consider-
ed it important to build up a close relationship with their conductor: 
 

I think it [the interaction between the conductor and choir members] is quite 
intimate because we´re small, it is quite intimate and they do learn where 
everybody is quite quickly and what response they´re going to get from different 
areas . . . (Julia3). 
 
“But at the end of the day ... you want a musical director that you can repoll 
with, that you hope you´ll become a friend to or with – do you know what I 
mean? (Jane)” 

 
It was also evident that the interviewees considered it vital that the conductor had 

the ability to develop the best with all choir members, allowing them to develop 
musically, giving encouragement and having positive influence on member´s 
                                                           

1  Interviewee 1 – a woman in her fifties 
2  Interviewee 5 – a man in his forties 
3  Interviewee 4 – a woman in her fifties 
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confidence by managing stress and the ability to address difficult issues regarding 
choral members (such as declining voice and pitch with elderly members, communi-
cation problems, etc.). As a result, being a conductor requires a range of different 
talents and abilities. 

A choir-oriented or conductor-oriented organization? – Some administrative 
issues 

The main idea behind the position of the conductor is that he/she is the centre of the 
choir´s operation and that the conductor has an undisputed authority. Paul claimed 
that in some cases the conductor can play an important role regarding the choir’s self 
identity: 
 

I . . . had a number of difficulties in my other choir where the MD had 
something that came to be a minor nervous breakdown and left us standing just 
three weeks before the Christmas concert . . . that was quite stressful because he 
did define what the choir was about - what the program was about, how we did 
things, how we were reigning for, what sound he wanted and actually that´s 
what was good about it . . . the thing I like about singing is the simplicity of the 
relationship and the fact that there is somebody in charge which is something 
that I actually on the whole get on quite well with rather than chaos, everybody 
talking at once and complete democracy . . .  

 
What Paul is describing is his appreciation of the centrality of the conductor, 

which does not seem to be the case in this community choir. He goes on:  
 

I think actually one of the interesting things is that they as a group of people, 
most choirs have this fiction that they employ the MD and the MD is not to say 
where it goes, it is not ´his’ choir . . . 
 

This quote suggests that the conductor is considered as an employee of the 
committee. Julia, a committee member, described one conductor who was willing to 
receive comments and guidance from the choir, thus gaining knowledge from the long 
experience of choral members: 
 

. . . if there´s any problems during that year then obviously we feed back to him 
and say “they are unhappy about this or they are unhappy about that” or 
whatever, so he´ll get feedback. Apparently, I spoke to the chairman of one of 
his other choirs and he said that he´ll be asking for feedback . . The chap we had 
last year – we did have to give him some very serious feedback and his reaction 
was ”well, that´s me” and I thought oh – but he did take it on . . . yes, he 
learned a lot from us. 

 
However, it is worth noting that in the case of this community choir, there have 

been frequent changes of conductors over the past five years which has had, 
according to one of the interviewees, a negative influence on the atmosphere of the 
choir. Evidently there have been some difficulties with some of the previous 
conductors: 
 

He was rather an unpleasant man – he started off everything, was all friendly 
and then – I think the main problem was he didn´t know what democracy was . 
. . he wasn´t prepared to listen to us. It got quite upsetting and in the end we 
sacked him . . . I mean you´re never going to have conductors that get on with 
everybody wonderfully all the time (Jane). 
 
. . . [He] was a disaster because he was full of his own self importance and 
wouldn´t take criticism, couldn´t count which is pretty crucial, very important . . 
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. This other guy couldn´t take humour . . . the banter just stopped, we couldn´t 
do any because it was pointless because we weren´t allowed to make any jokes . . 
(Julia). 
 
[The choir] lost a couple of members and we had a piece of music that everyone 
hated . . . He said “You´ll like it“, oh... and after another year it was becoming 
ridiculous, we were in danger of losing half a dozen people . . . He wouldn´t do 
stuff for the committee . . . he was very expensive, he wouldn´t cut out spending 
and it was just becoming ridiculous . . . (Elisabeth4).  

 
Julia, who had been a committee member for many years said that  

 
. . . We did hire someone before where we didn´t actually consult with the choir 
and the choir was not happy with him and then you got a miserable choir, they 
didn´t want to perform or sing and there were a lot of them who at that point 
were thinking “I really cannot do this” it was too miserable. 

 
As is evident in the quotes above, the interviews contained several narratives of 

conductors who were both good and not so good in certain aspects. As an example, 
Jane described a difficult experience with a conductor in one of her previous choirs: 
 

[I moved] and I joined a local choir ... but I found the choir quite cliquey and at 
that times their conductor – I used to see people run out of practices in tears. 
We weren´t getting it right and he would really have a go with people and I 
thought “no this is not what I sing for”. I sing for pleasure, not to get shouted 
at and told I´m useless and can´t sing. I know I´m not very good at singing but 
when you´re told you can´t – I mean there was one thing we were doing for a 
concert and it was quite tricky and we were at one practice and I´ll never forget 
it, he just looked at us and said ,,You sopranos are useless, you are never going 
to get this“, and we never did. We completely fudged in concert and ... I thought 
if a person that is teaching you says you´re not going to get it ... you need a bit 
of encouragement, you don´t need to be knocked down ... and with that, plus I 
was just missing the people in [my previous choir – the community choir in this 
research], I went back again . . .  

 
Jane also described another conductor who was a nice person that everybody in 

the choir loved but he lacked certain technical abilities: he did not hear wrong notes or 
bother to fix missing bars here and there. Even so, the importance of being challenged 
is evident: 
 

. . . It was very different and really stretched us but you get a real sense of 
accomplishment when you do something like that and I think without the 
challenge you don´t get the feeling of an accomplishment and it just becomes a 
[sighs] . . .  
 

Conclusions 

The preliminary findings of this research echo some of the issues raised both by 
Durrant (2005, 2009) and O´Toole (1994) such as Durrant´s three interrelated 
attributes of effective choral conducting: “philosophical principles of conducting, 
musical abilities and interpersonal skills”. According to Durrant, principles like 
knowledge of the choral repertoire and the history of music; knowledge of the human 

                                                           
4  Interviewee 2 – a woman in her forties 
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voice and awareness of the aesthetic potential of the music are important for choral 
conducting. Moreover, the conductor must have a good pitch, identify inaccuracies in 
the singing due to tone problems, entries, rhythms, language and interpretation. The 
conductor must also be aware of the importance of warming up and introduce the 
main theme of the choral works he/she is rehearsing. Finally, Durrant emphasizes the 
“interpersonal skills” of the conductor: the ability to create a positive and non-
threatening environment and to be able to communicate to the choir members in an 
effective way, using gestures and body language. The conductor´s ability to encourage 
people and enhance their self-esteem with an effective feedback on their performance 
is important and he/she must direct rehearsals in an effective way, stretch the choral 
members and increase their musical and vocal skills without pressuring them too 
much (Durrant, 2005). 

The findings of this study concur with the points Durrant raises. Not only must 
the conductor have good musical and technical skills and understanding of music, 
he/she must be able to teach and guide, to make the music understandable and 
accessible to the choral members and be able to challenge the choir, make them 
accomplish something they would normally not think that they are able to. The 
respondents from the small community choir also mentioned the importance of social 
aspects in the relationship between the conductor and the choir.  

The interviewees also described their negative experience of arrogant, self-
important conductors where in one case the conductor forced choral members to take 
the responsibility for the “inaccuracy” rather than questioning his own abilities and 
capabilities to identify and solve problems. According to O´Toole’s experience, (1994) 
the conductor seemed to blame the choral members for incorrect notes and wrong 
interpretations of the choral works and the singers seemed to accept his authority. 
These issues were addressed by the respondents but the main force of argument was 
to emphasize the conductor´s ability to listen – not only to hear the wrong notes and 
other errors, but also to hear what the choral members say and also what they don´t 
say – in other words to be able to read the group; identify, solve and prevent problems 
as they arise (akin to the all-hearing ear (Bergeron, 1996)).  

According to Patricia O´Toole (1994), even though choral singers were usually 
content with their conductor, it depended on whether they could influence or affect 
their own performance and progress as choral singers. The narratives about the 
impossible conductors reflected the discussions of O´Toole where she argued that the 
conductor-centred Western choral tradition is based on masculine values of the 
conductor as the principal and the choral members as the object, a powerless musical 
instrument, and subject to the conductors will who gives little attention to the choral 
members.  

O´Toole (1994) gives an example of a choir which is very conductor-oriented and 
where the conductor frequently ignores the members’ skills and experience. The 
singers are silenced and their comments often thought to be an unwelcome 
disturbance. The conductor’s primary intention is to produce ,,quality music“ that, in 
his opinion, matters. The choral members experience themselves as neutral 
instruments without a voice or free will.  

This study concludes that describing the interrelationship between the conductor 
and the choral members is a tricky task, especially when it comes to a comparison with 
traditional structures and models within management´s studies. However, this study 
may be beneficial for conductors and choral organizations who may find some 
inspiration to improve the operation and function of choral activities.  
 
 



Sigrún Lilja Einarsdóttir og Njörður Sigurjónsson 
  

259 

References 

Bell, C. L. (2008). Towards a definition of a community choir. International Journal of 
Community Music, 1(2), 229-241. 

Bergeron, K. (1996). Prologue: Disciplining music. In K. Bergeron & P. V. Bohlman 
(ed.), Disciplining Music: Musicology and Its Canons. Chicago, IL: University Of Chicago 
Press. 

Durrant, C. (2005). Shaping identity through choral activity: Singers´ and conductors´ 
perceptions. Research Studies in Music Education, 24, 88-98. 

Durrant, C. (2009). Communicating and accentuating the aesthetic and expressive 
dimensions in choral conducting. International Journal of Music Education, 27, 326-340. 

Foucault, M. (1991). Discipline and Punish – the Birth of the Prison. London: Penguin 
Books. 

O´Toole, P. (1994). I sing in a choir but I have ,,no voice”. The Quarterly Journal of 
Music Teaching and Learning IV, 5(1), 1-37.  

Richards, H. and Durrant, C. (2003). To sing or not to sing: A study on the develop-
ment of `non-singers' in choral activity. Research Studies in Music Education, 20(1), 78-
89. 

Sigurjonsson, N. (2009). Variations on the act of listening: Twenty-one orchestra audience 
development events in light of John Dewey’s ‘art as experience’ metaphor. Unpublished PhD-
thesis: City University, London. 



260 

Spjörun unglinga - kynbundnar leiðir 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

Hugtakið spjörun (coping) vísar til hugsana og/eða hegðunar sem fólk grípur úr fórum 
sínum sér til stuðnings við strembnar aðstæður í daglegu lífi (sjá t.d. Zimmer-
Gembeck og Skinner, 2008). Spjörun segir til um lífsleikni hvers og eins og er samofin 
líðan og heilbrigði til sálar og líkama. Hvort tveggja er almennt viðurkennt að í 
bjargráðum felist forvarnargildi (adaptive coping) og að mynstur spjörunar hvers 
einstaklings mótist og verði að einhverju leyti fyrir áhrifum af uppeldi og umhverfi 
ekki síður en að manninum sé ásköpuð viss gerð viðmótar vegna erfðaeiginleika 
viðkomandi (sjá t.d. Taylor og Stanton, 2007). Ýmsir hafa greint ólík birtingarform 
spjörunar unglinga og hannað kvarða (sjá Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005 og yfirlit 
Sveinbjörnsdóttir og Thorsteinsson, 2008) til að meta hana og þá gjarnan með hvort 
tveggja í huga, að skapa hentug og áreiðanleg mælitæki til samanburðarrannsókna og 
að þróa aðferðir til forvarna.  

Umræður um að kyn hafi áhrif á líkur á því hvort einstaklingur þjáist eða muni 
þjást af þunglyndi eru ekki nýtilkomnar en um 20 ár eru liðin frá því að sannreynt þótti 
að konur væru um tvöfalt líklegri en karlar að þurfa að glíma við þann sjúkdóm 
(Nolen-Hoeksema, 1990). Þrátt fyrir að enn eru ýmsar tilgátur um raunverulegar 
orsakir þessa kynjamunar á gengi sjúkdómsins og hvers vegna konur eru viðkvæmari 
hópur en karlar að þessu leyti, svo sem tilgátur um að skýringin kunni að vera líf-
fræðilegs eðlis, af völdum umhverfis eða þá af sálrænum ástæðum (Murakumi, 2002), 
þykir nú orðið ljóst að konur hafi ríkari tilhneigingu en karlar til að dvelja við 
neikvæðar hugsanir og velta sér upp úr vanda (rumination) (Tamres, Janicki og 
Helgeson, 2002). Ennfrekar benda niðurstöður tveggja áratuga rannsókna sem byggja 
á viðbragðakenningu Nolen-Hoeksema (1991) (response styles theory) ítrekað til þess að 
einmitt þannig viðbrögð, það er að velta sér upp úr vandanum, tengist tilkomu og 
þróun þunglyndis (Nolen-Hoeksema, Wisco og Lyubomirsky, 2008; Roelofs o.fl., 
2009). Kynbundinn munur á börnum að þessu leyti er ekki endanlega skjalfestur og 
menn velta því nú fyrir sér á hvaða aldri stelpur fara að velta sér upp úr vanda umfram 
stráka. Vísbendingar eru um að kynbundinn munur kunni að vera á börnum frá 12 ára 
aldri (Jose og Brown, 2008) eða jafnvel fyrr, en Broderick og Korteland (2002, 2004) 
sýndu m.a. fram á að stelpur í 5. og 6. bekk þjáðust oftar af þunglyndi en strákar og 
jafnframt að þær veltu sér meir upp úr vandanum en strákar strax frá þeim aldri.  

Í samanburðarrannsókn, þar sem mat 12 og 15 ára unglinga í Ástralíu og á Íslandi á 
eigin persónulegri spjörun var greint með leitandi þáttagreiningu (megin ása greining, 
hornskakkur snúningur), komu fimm grunnþætti spjörunar í ljós. Þessir fimm þættir 
greindust svo aftur greindust í tvær víddir; það er þrír þættir bjargráða (Leita aðstoðar, 
Hlúa að sjálfum/sjálfri sér, Dreifa huganum/halda ró sinni) og tveir þættir skaðráða 
(maladaptive coping, Velta sér upp úr vandanum, Sleppa fram af sér beislinu) (sjá nánar 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Í þeirri rannsókn leiddi þríhliða dreifigreining (land, 
aldur, kyn) með marktektarviðmið α = .001 og áhrifsstærð η2 ≥ 5% í ljós að 
frumbreytan kyn hafði megináhrif á fylgibreytuna/spjörunarþáttinn/skaðráðaþáttinn 
Velta sér upp úr vandanum (áhrifsstærðin η2 = 9.28%), einnig kom í ljós tilhneiging til 
samvirkniáhrifa (tvíhliða) milli kyns og aldurs/bekkjar í skóla, en stelpur nota þann 
þátt spjörunar meir í 10. bekk en í 7. bekk á meðan strákarnir notuðu þann þátt í 
svipuðum mæli í 10. bekk og þeir höfðu gert í 7. bekk (sjá til skýringar mynd 1 í 
niðurstöðukafla). Ef unnt er að skoða í smáatriðum það sem stelpur gera og eða hugsa, 
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sem talið er líklegt að hafi neikvæð áhrif á heilsu þeirra, má ætla að þróun kyn-
bundinna forvarnaraðgerða yrði markvissari en ella væri möguleg. Miðað við kynja-
mun við nýgengi þunglyndis virðist ekki vanþörf á slíku. Markmið rannsóknarinnar 
sem gerð verður grein fyrir hér að neðan er að fíngreina þann þátt skaðráða sem talinn 
er geta leitt til þunglyndis, Velta sér upp úr vandanum, út frá frumgögnum ofan-
greindrar samanburðarrannsóknar og gaumgæfa hvert atriðanna sex í skáðráða-
þættinum með hliðsjón af frumbreytunum landi, kyni og aldri/bekk í skóla.  

Aðferð 

Þátttakendur 
Nemendur úr 7. og 10. bekkjum grunnskóla á Íslandi og miðskóla (secondary schools) í 
Victorífylki í Ástralíu tóku þátt. Þátttöku samþykktu skólastjórnendur samtals 157 
(7800 nemendur) íslenskra grunnskóla af 174 (8468 nemendur) eða 82% árganganna 
tveggja. Frá þessum skólum komu 6908 (89%) gild svör. Í Victoríufylki samþykktu 
skólastjórnendur 16 kaþólskra skóla (3782 nemendur úr þéttbýli og dreifbýli að taka 
þátt og gild svör bárust frá 3034 nemendum (80,1%).  

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir landi, kyni og árgangi í skóla 

 
Meðalaldur þátttakenda í 7. bekk var 12,33 ár (SF=0,56) hjá þeim áströlsku og 12,4 

(SF=0,25) hjá þeim íslensku og 10. bekkinganna 15,28 ár (SF=0,57) hjá þeim áströlsku 
og 15,07 ár (SF=0,30) hjá þeim íslensku. Félagslegur og menningarlegur bakgrunnur 
þátttakenda endurspeglaði dreifingu í menntun, störfum og þjóðmenningarbakgrunni 
foreldra í löndunum á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

Mælitæki og greining 
MACS (Measure of adolescent coping strategies) (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005) er 34ja 
atriða spjörunarkvarði fyrir 12 til 18 ára unglinga. Atriðin greinast í eftirfarandi 5 
grunnþætti; (1) Leita aðstoðar (α= .81), (2) Halda ró sinni/dreifa huganum (α= .73), (3) 
Sleppa fram af sér beislinu (α= .75), (4) Velta sér upp úr vandanum (α= .70) og (5) 
Hlúa að sjálfri/sjálfum sér (α= .70). Þættirnir fimm greinast í tvær víddir, þ.e. til 
bjargráða teljast þættir 1, 2 og 5 og til skaðráða teljast þættir 3 og 4. Dæmi um atriði: 
Ég reyndi að fara vel með mig með því að sofa mikið; Ég lét fólk vita hvað ég vildi, en 
svarendur gefa til kynna á fjögurra bila kvarða hve vel þeim fannst atriðin eiga við um 
sig: Á næstum því aldrei við um mig = 0, Á sjaldan við um mig = 1, Á stundum við 
um mig = 2, Á næstum því alltaf við um mig = 3. Í skaðráðaþættinum Velta sér upp 
úr vandanum eru 6 atriði. Atriði þess þáttar eru neikvæðar hugsanir og kvíðahugsanir 
sem snúa að einstaklingnum sjálfum, einnig óskhyggja um að aðstæður breytist eða 
hverfi. Ekkert atriðanna í þessum þætti sýnir vilja viðkomandi til að berjast gegn eða 
sigrast á aðstæðum, þvert á móti einkennast atriðin af uppgjöf og sjálfs niðurrifi. Þessi 
þáttur er að öllu leyti hugrænn og gefur hliðrun (avoidance) til kynna. Atriðin eru þessi: 
(1) Ég var reið út í sjálfa/n mig, (2) Ég hugsaði stöðugt um vandamálið, (3) Ég var 

Kyn 7.bekkur 10.bekkur 7.bekkur 10.bekkur Samtals (%)

Stúlkur 1013 822 1693 1732 5260 (52.9)

Drengir 695 496 1635 1805 4631 (46.6)

Óskilgreint 5 3 23 20 51 (0,5)

Samtals 1713 1321 3351 3557 9942 (100,0)

Victoríufylki í Ástralíu Ísland 
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neikvæð út í sjálfa/n mig, (4) Ég grét, (5) Ég lofaði sjálfri/sjálfum mér því að 
aðstæðurnar yrðu betri næst og (6) Ég óskaði þess að vandamálið hyrfi. 

Með þríhliða dreifigreiningu (three way ANOVA) voru áhrif þriggja frumbreyta, þ.e. 
menningar/lands (Ástralía, Ísland), kyns (stelpur, strákar) og aldurs/bekkjar í skóla (7. 
og 10. bekkur) á fylgibreyturnar, þ.e. atriðin sex í skaðráðaþættinum Velta sér upp úr 
vandanum könnuð. Á sama hátt og við hönnun kvarðans var hér stuðst við Pillai’s F 
gildi og áhrifsstærð (η2) gefin upp (Tabachnick og Fidell, 1996). Til að meta það 
hlutfall dreifingar í spjörunarþætti sem skýrist af frumbreytum (landi, kyni, aldri) voru 
áhrifsstærðir reiknaðar út fyrir allar niðurstöður með alfa gildið .001 því búist var við 
að jafnvel alfa gildi .001 gæti skort raunverulegan styrk vegna fjölda svarenda (tæp 10 
þúsund). Marktektarmörk áhrifsstærðar (η2) voru ákveðin við 5%, η2 ≥ 5%, og mörk 
fyrir tilhneigingu (trend) 1% < η2 < 5%. 

 Framkvæmd 
Rannsóknin var samþykkt af siðanefndum í löndunum báðum, menntamálaráðu-
neytum og skólaskrifstofum auk skólastjórnenda. Hver skóli fór sína leið við 
upplýsingagjöf til foreldra, öflun samþykkis þeirra og nemenda. Nemendur fylltu út 
spurningalista án þess að blöð þeirra væru auðkennd, hvorki var skráð nafn né númer 
og svör því ekki rekjanleg til svarenda. Kennarar lögðu spurningalista fyrir nemendur, 
bekki eða nemendahópa með að meðaltali 25 einstaklinga í hverjum og fyrirlögn tók 
40-60 mínútur. Spurningalistar voru þýddir og bakþýddir með aðstoð sérfræðinga 
(Brislin, Lonner og Thorndike, 1973). 

Niðurstöður 

Mynd 1 sýnir hver munur er á stelpum og strákum í 7. og 10. bekk á því í hvaða mæli 
þau velta sér upp úr vanda almennt. Stelpur höfðu marktækt hærra meðaltal á þessum 
þætti (M = 1.78, SF = 0.61) en strákar (M = 1.37, SF = 0.58) og að auki er meðaltal 
stráka svipað í 7. og 10. bekk á meðan stelpur nota þennan þátt spjörunar (skaðráð) 
meira í 10. bekk en í 7. bekk . Þegar atriðin í spjörunarþættinum eru greind nánar svo 
sem sjá má í töflu 2, kemur í ljós að marktæk megin áhrif eru aðeins ein, en það er 
áhrif kyns á fjórða atriðið (Atr4) Ég grét, áhrifsstærðin η2 = 18,47%. Stelpur höfðu 
hærra meðaltal á þessu atriði (M = 1.76, SF = 1,07) en strákar (M = 0,75, SF = 0.92). 
Þá var einnig tilhneiging til samvirkniáhrifa á milli aldurs/bekkjar í skóla og kyns á 
þessu atriði. Eins og sjá má á mynd 2 þá gráta stelpur í 10. bekk oftar/meira en stelpur 
í 7. bekk á meðan strákar, sem gráta sjaldnar en jafnaldra stelpur í 7. bekk, gráta svo 
enn síður í 10. bekk en þeir gerðu í 7. bekk. Bilið breikkar með aldri milli kynjanna 
með beitingu þessa spjörunaratriðis. Einungis eitt atriði þáttarins, þ.e. atriði 5 (Atr5) ég 
lofaði sjálfri/sjálfum mér því að aðstæðurnar yrðu betri næst, er óháð kyni og reyndar 
aldri og landi einnig. Tilhneiging var til megináhrifa kyns á hin atriðin fjögur þar sem 
stelpur höfðu hærra meðaltal en strákar á þeim öllum en niðurstaðan var eftirfarandi: 
atriði 1 (Atr1) Ég var reið út í sjálfa/n mig, η2 = 1,80%, meðaltal stelpna (M = 1.63, 
SF = 0,97) og stráka (M = 1,35, SF = 0.96); atriði 2 (Atr2) Ég hugsaði stöðugt um 
vandamálið, η2 = 3,20%, meðaltal stelpna (M = 1.97, SF = 0,92) og stráka (M = 1,65, 
SF = 0.96); atriði 3 (Atr3) Ég var neikvæð út í sjálfa/n mig, η2 = 2,26%, meðaltal 
stelpna (M = 1.26, SF = 1,03) og stráka (M = 0,92, SF = 0.96) og atriði 6 (Atr6) Ég 
óskaði þess að vandamálið hyrfi, η2 = 2,41%, meðaltal stelpna (M = 2.32, SF = 0,90) 
og stráka (M = 2,00, SF = 1.04). 

Þá má í töflu 2 sjá tilhneigingu til megináhrifa af landi á fyrstu tvö atriðin, þar sem 
íslensku unglingarnir höfðu hærra meðaltal en þeir áströlsku. Í atriði 1 (Atr1), Ég var 
reið út í sjálfa/n mig, η2 = 2,00%, meðaltal þeirra íslensku (M = 1.59, SF = 0,94) og 
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áströlsku (M = 1,30, SF = 1.02) og atriði 2 (Atr2), Ég hugsaði stöðugt um vandamálið, 
η2 = 1,70%, meðaltal þeirra íslensku (M = 1.90, SF = 0,92) og áströlsku (M = 1,66, SF 
= 1.01). 

 

Mynd 1. Spjörunarþátturinn velta sér upp úr vandanum, samvirkniáhrif kyns og bekkjar í skóla 
 

Tafla 2. Samantekt þríhliða ANOVU (land x bekkur x kyn) sýnir F-gildi fyrir atriði 1 (Atr1) til 
og með atriði 6 (Atr6)  (N = 8635) 
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7. bekkur 10. bekkur

Stelpur

Strákar

f g Atr1 Atr2 Atr3 Atr4 Atr5 Atr6

Land 1 176,19* 148,76* 7,3 4,51 62,46 1,93
Bekkur í 
skóla

1 98,76 66,79 65,51 13,35 12,95 4,78

Kyn 1 153,82* 285,33* 199,14* 1954,31** 63,78 212,74*
Land x 
bekkur í 
skóla

1 0,55 1,64 6,13 0,10 3,21 0,34

Land x kyn 1 5,32 4,71 6,37 4,68 6,71 0.04
Bekkur í 
skóla x kyn

1 30,91 17,29 48,99 132,26* 20,52 25,71

Land x 
bekkur í 
skóla x kyn 1 0,05 2,70 1,29 5,43 0,31 0,11
Villur 8627 (0,89) (0,84) (0,97) (0,98) (0,95) (0.92)

Ath.  Gildi innan sviga eru mean-square villur. 

Atr1 = Ég var reið/ur út í sjálfa/n mig; Atr2 = Ég hugsaði stöðugt um vandamálið; Atr3 = Ég var 
neikvæð/ur út í sjálfa/n mig; Atr4 = Ég grét; Atr5 = Ég lofaði sjálfri/sjálfum mér því að aðstæðurnar
yrðu betri næst; Atr6 = É óskaði þess að vandamálið hyrfi.
* 1% < h2 < 5%. ** h2 ³ 5%.
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Mynd 2. Atr4 Grátur, samvirkniáhrif kyns og bekkjar í skóla 

Umræða 

Í ljósi þeirrar vitneskju að unglingsstelpur velta sér meir upp úr vanda en strákar og að 
einmitt slíkur háttur virðist tilefni uppkomu og þróunar þunglyndis var hér í þessari 
rannsókn ætlunin að greina einstök atriði þessa spjörunarþáttar í gögnum sem til voru 
um íslenska og ástralska 12 og 15 ára unglinga, gögn sem lágu til grundvallar þróunar 
spjörunarkvarðans MACS (sjá Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005) til þess að fá betri mynd 
af því hvað það er sem stelpur gera en strákar ekki. Sú niðurstaða að stelpur höfðu 
hærra meðaltal en strákar á fimm af þeim sex atriðum, sem þátturinn telur bendir til 
almenns munar á kynjum á þessum þætti. Vissulega náði aðeins eitt atriðanna sex í 
þessum þætti, það að gráta, marktektarmörkum en tilhneigingu (trend) í átt til 
marktektar mátti sjá í fjórum atriðum til viðbótar, meðaltal stelpnanna var hærri en 
strákanna í þeim öllum. Stelpur gráta meir en strákar í 7. bekk og í 10. bekk er 
munurinn enn meiri því stelpurnar hafa aukið þessa hegðun á meðan strákarnir hafa 
dregið úr henni. Nú er vel þekkt að konur gráta oftar en karlar og einnig hitt að ekki er 
kynjamunur á gráti hjá ungum börnum. Hvenær hefst þá þessi munur á kynjunum og 
hvaða þýðingu hefur hann? Van Tilburg, Unterberg og Vingerhoets (2002) rann-
sökuðu grát hjá 11 til 16 ára börnum/unglingum og könnuðu hvort annars vegar 
blæðingar stelpna og hins vegar samhygð (emphathy) kynni að eiga þátt í muni á 
kynjunum. Niðurstaða þeirra var sú að stelpur grétu meira en strákar í öllum aldurs-
hópunum og að strákar grétu því minna eftir því sem þeir eltust, rétt eins og kom í ljós 
í rannsókninni sem hér er til umræðu. Blæðingar höfðu ekki áhrif en hins vegar jókst 
tilfinning samhygðar hjá stelpum með aldri sem svo aftur hafði áhrif á grát þeirra. 
Sambærilega þróun var ekki að finna meðal stráka. Niðurstaða þessara höfunda var 
m.a. sú að þróun kynjamunar á gráti hæfist fyrir 11 ára aldur.  

Í samanburðarrannsókn á fólki með og án geðraskana (mood disorders) hefur komið í 
ljós að þau sem eiga við geðröskun að stríða gráta oftar yfir neikvæðum tilvikum og 
upplifa einnig síður létti vegna gráts en samanburðarhópurinn (Rottenberg, Cevaal og 
Vingerhoets, 2008). Reyndar virðist grátur margslungið fyrirbæri og hvort hann er 
hollur eða óhollur fer, að því er virðist að vandlega athuguðu máli við yfirlit rannsókna 
á sviðinu, eftir því hvort það sem grátið er yfir er líklegt að leysast, hvort sá/sú sem 
grætur á yfirleitt auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og hvort hvort sá/sú sem grætur 
er laus við kvíða eða þunglyndi (Rottenberg, Bylsma og Vingerhoets, 2008).  

Hvað sem þessum rannsóknum líður þá liggur fyrir að stelpur bregðast á annan 
hátt við en strákar að því leyti að þær velta sér á einn eða annan hátt upp úr vanda í 
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ríkara mæli en strákar og að þessi kynjamunur verður til snemma á unglingsárum 
þeirra eða jafnvel fyrr. Fyrir utan það að gráta meira þá eru þær oftar sjálfum sér reiðar 
og hýsa neikvæðar hugsanir um sig, þær týna sér oftar í hugsuninni um vandann og 
óskhyggjan, það að óska sér þess að vandinn gufi upp, er þeim nær skapi en 
strákunum.  

Ástæður þessa munar kynjanna strax við 12 ára aldur á því hvernig þau spjara sig 
eru ekki ljósar en m.a. innan kynjafræða (gender studies) eru ýmsar hugmyndir á lofti. Til 
dæmis hefur verið sýnt fram á að konur hlutgeri sig í ríkara mæli en karlar 
(objectification), það er að þær líti á sig/líkama sinn sem fyrirbæri sem aðrir horfi á og 
meti og einnig að slík sýn á eigin líf og líkama hafi neikvæðari áhrif á konur en karla 
(sjá yfirlit Grabe, Hyde og Lindberg 2007). Í langtímarannsókn þeirra Grabe, Hyde og 
Lindberg (2007) á börnum/unglingum í 5. og 7. bekk kom í ljós að stelpur hlutgerðu 
sig í ríkari mæli, skömmuðust sín meir fyrir eigin líkama, veltu sér frekar upp úr vanda 
og voru oftar þunglyndar en strákarnir. Þessir höfundar færa rök fyrir því að stelpur 
byrji strax við 11 ára aldur að hlutgera eigin líkama, en það er á svipuðum tíma og 
kynjamunur á gráti er merkjanlegur og raunar undanfari kynjamunar á þeim þætti 
spjörunar sem helst í hendur við upphaf og þróun þunglyndis; það er að velta sér upp 
úr vandanum. 

 Í nýlegri yfirlitsgrein (meta analysis) um geðraskanir og kynbundna nálgun í meðferð 
þeirra komust Bekker og van Mens-Verhulst (2007) að raun um að þótt menn almennt 
átti sig nú orðið á kynjamun í tíðni geðraskana fullorðinna allt frá 18 ára aldri til 
aldraðra þá sjáist þess ekki merki í meðferð þeirra. Niðurstöður fyrirliggjandi 
rannsóknar benda til kynbundinnar spjörunar frá 12 ára aldri. Þótt ástæður kynja-
munarins séu enn nokkuð á reiki þá virðist sú stund upp runnin að huga beri að þróun 
kynbundinna forvarna og lífsleikni ekki síðar en frá miðstigi í grunnskóla.  
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Netnotkun íslenskra ungmenna 

Sigurður Ingi Árnason 
Þorbjörn Broddason 

Ungt fólk eyðir stærri hluta af vökustundum sínum í fjölmiðlanotkun heldur en í 
nokkuð annað (Livingstone, 2002). Internetið er frekar nýtt fyrirbæri, það var í raun 
ekki fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar sem almenningur fóra að nota það að ráði og 
sprenging varð í notkuninni á seinni hluta hans (Coffman og Odlyzko, 1998). Aukning 
í notkun Netsins hefur verið gríðarleg síðan þá og nýjustu tölur benda til þess að um 
tveir milljarðar netnotenda séu í heiminum í dag (internetworldstats.com, 2010). Ungt 
fólk notar netið mikið og hefur notkun þess farið vaxandi á síðustu árum (Livingstone 
og Helsper, 2009). Í þessari grein verður netnotkun ungs fólks (11-16 ára) á Íslandi 
skoðuð. Ætlunin er að fá greinargóða mynd af notkuninni. Til að ná því verður bæði 
stuðst við megindlega sem og eigindlega nálgun. Skoðuð verður þróun á notkun frá 
2003 og breytingar greindar. Vonast er til að með þessu megi bæði fá nákvæma mynd 
af stöðunni og einnig að öðlast dýpri skilning á henni. 

Fyrst af öllu þarf að skilgreina hugtakið ungt fólk, en það er ekki jafn einfalt og ætla 
mætti. Buckingham (2000) bendir á atriði sem vert er að byggja á við slíka flokkun, en 
það er að við verðum að hafa í huga að hugtök eins og börn og unglingar, eru ekki 
algild heldur félagslega mótuð. Þetta felur í sér að þau eru í sífelldri endurskoðun. Í 
raun má segja að hugtakið æska, sem notað er um ungt fólk sé módernískt en ræturnar 
liggja samt sem áður aftur til tíma endurreisnarinnar, þá fyrst hófst fyrir alvöru 
aðskilnaður ungs fólks frá fullorðnum. Þróun aðskilnaðar hélt áfram og náði miklu 
flugi með tilkomu kapítalískrar iðnvæðingar. Þetta leiddi síðan til þess að ungt fólk var 
fjarlægt af vinnumarkaðnum, þar sem það hafði áður að miklu leyti verið (Buckingham, 
2000; Prout, 2008). 

Ríkjandi hugmyndir í samfélaginu hafa mest að segja um hvernig litið er á ungt fólk. 
Stundum vill gleymast að ungt fólk er oftar en ekki fullfært um að tala sínu máli sjálft. 
Í raun er það mikilvægt ef maður ætlar sér að fá greinargóða mynd af raun-
veruleikanum að leyfa þeim að tjá sig (Buckingham, 2000). Livingstone (2002) hefur 
bent á mikilvægi þess að spyrja unga fólkið sjálft um hegðun sína. Þetta hefur verið 
haft að leiðarljósi í rannsóknum á ungu fólki og fjölmiðlum hér á landi og má í því 
sambandi nefna kannanir SAFT og rannsóknina Börn og sjónvarp á Íslandi (SAFT, 2010; 
Sigurður Ingi Árnason, 2010). Annað atriði sem er mikilvægt að hafa í huga er sú 
gagnrýni á fjölmiðlarannsóknir, sem snúa að ungu fólki, að áherslan skuli nánast alltaf 
vera á magn þess tíma sem fer í fjölmiðlanotkun. Þess í stað væri vænlegt að beina 
sjónum að innihaldinu og forminu á því efni sem unga fólkið neytir. Í ljósi þess að 
sífelldar breytingar eru að verða á eðli fjölmiðla, til að mynda með fjölmiðlaefni sem 
hvetur til hreyfingar, er nauðsynlegt að fara að huga í auknum mæli að gæðum þess 
fjölmiðlaefnis sem er nýtt á markaðnum (Anderson og Hanson, 2009). 

Fyrir nokkuð mörgum áratugum var það í raun ekkert vafamál hvar mörk á milli 
heimilisins og heimsins utan þess lágu. Þróun fjölmiðla og annarra fyrirbæra hefur haft 
það í för með sér að þessi mörk eru orðin í besta falli óljós og í versta falli eru þau 
horfin. Á síðari hluta tuttugustu aldar lokaði fjölskyldan útidyrum heimilisins að baki 
sér og settist saman inni í stofu. Nágrennið hvarf en gluggi sjónvarpsins opnaði okkur 
sýn á víðáttu heimsins. Í upphafi tuttugustu og fyrstu aldar hafa einstakir heimilismenn 
lokað að sér hver í sínu herbergi, hver við sinn glugga út í heiminn. Fjölskyldan er 
farin sömu leið og nágrannarnir. Einstaklingurinn þarf í rauninni ekki að fara út af 
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heimilinu til þess að taka þátt í samfélaginu af fullum krafti. Við notkun fjölmiðla 
getur unga fólkið síðan komið sér í hættu. Hættan, sem var áður fyrir utan heimilið er 
nú komin alla leið inn í svefnherbergið (Livingstone, 2002). 

Í umfjöllun Livingstone (2002) um rannsóknir á fjölmiðlanotkun ungs fólks í 
Bretlandi kemur fram að unga fólkið verji allt að fimm klukkustundum af frítíma 
sínum á hverjum degi í fjölmiðlanotkun. Ef við reiknum með átta klukkustundum af 
frítíma á dag má gera sér grein fyrir því hversu stórt hlutverk fjölmiðlar spila í daglegu 
lífi þeirra. Nærvera fjölmiðilsins í herbergi unga fólksins hefur mikið að segja um 
notkun hans. Ef það hefur fjölmiðla inni í sínum herbergjum er það líklegra til að hafa 
tækifæri til óheftrar notkunar en ef fjölmiðlarnir eru einungis aðgengilegir í sam-
eiginlegu rými fjölskyldunnar. Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 
sjálfgefið að fjölmiðill sé notaður þótt hann sé til staðar (Buckingham, 2007; 
Livingstone, 2002). Rannsókn hér á landi sýndi að tölvur (borðtölvur og fartölvur) eru 
til staðar í herbergjum 67% ungs fólks (11-16 ára). Í sömu rannsókn kom í ljós að slík 
tenging var til staðar í herbergjum 51% þátttakenda, en til að tölva teljist vera fjölmiðill 
þarf hún að vera nettengd, (Sigurður Ingi Árnason, 2010). 

Á undanförnum árum og áratugum hefur verið áberandi umræða í samfélögum 
víðs vegar um heiminn um glötun bernskunnar. Umræðan er á þá leið að fjölmiðlar 
eigi stóran þátt í að færa ungu fólki efni sem að þeir fullorðnu telja óæskilegt fyrir það 
(Buckingham, 2000; Livingstone, 2002). Talað er um að fjölmiðlar reki unga fólkið 
áfram með harðri hendi, reki það áfram til að þroskast sem allra fyrst. Þetta getur verið 
háalvarlegt mál þar sem unga fólkið er knúið til að kljást við hluti sem það er kannski 
ekki tilfinningalega tilbúið til að takast á við (Elkind, 2001; Winn, 1985). Steve Berg 
(e.d.) hefur fjallað um kenningar Neil Postman um hvarf bernskunnar. Þar kemur fram 
að nýmiðlarnir eiga erfitt með að þegja yfir leyndarmálum. Það er slæmt þar sem 
leyndarmálin eru ómissandi þáttur í bernskunni. Nýmiðlarnir ógna forvitni bernsk-
unnar og færa fram í staðinn bölsýni og hroka. Þegar allt kemur til alls eru börn að fá 
svör við spurningum sem þau spurðu aldrei. Bent hefur verið á að það geti í raun 
verið ómögulegt að hefta aðgang ungs fólks að óæskilegu efni. Í stað þess að reyna að 
heyja þá baráttu vilja sumir að áherslan verði frekar á að búa unga fólkið sem best 
undir það sem á eftir að verða á vegi þess (Buckingham, 2000; Oswell 2002; Prout 
2008). 

Sumir vilja hverfa aftur til þess sem kallað hefur verið gullöld sakleysisins, þegar 
fjölmiðlar voru ekki eins áberandi og áhrifamiklir. Aðrir hafa í því sambandi bent á að 
líklega var sú gullöld líklega aldrei, allavega ekki í tærri mynd. Fræðimenn sem hafa 
kynnt sér sögu ungs fólks í gegnum aldirnar hafna því beinlínis að hægt sé að tala um 
slíkir tímar hafi einhvern tímann verið ríkjandi (Buckingham, 2000; Kelley, 
Buckingham og Davies, 1999). 

Unga fólkið nýtir sér Internetið til að hefja félagsleg sambönd. Í þeim veruleika 
sem ungt fólk býr við í dag er oft á tíðum nauðsynlegt fyrir það að nota Netið til þess 
að eiga í samskiptum við jafningja sína (Mcmillan og Morrison, 2006). Netnotkun felur 
í sér ákveðnar hættur. Í raun má segja að fín lína sé á milli þess að tryggja öryggi ungs 
fólks á Netinu og þess að hefta tækifæri þeirra. Rannsókn á hegðun ungs fólks á 
Netinu leiddi í ljós að af þeim sem nota Netið að minnsta kosti einu sinni í viku höfðu 
72% veitt persónuupplýsingar til þess að reyna að vinna verðlaun á Netinu og 
helmingur (46%) hafði veitt einhverjum sem þau hafði aldrei hitt upplýsingar um sjálf 
sig. Tæplega einn af hverjum tíu sem nota Netið einu sinni í viku eða oftar hefur hitt 
einhvern augliti til auglitis sem hann kynntist fyrst á Netinu (Livingstone og Helsper, 
2009).  

Sú staðreynd að ungt fólk leitar sér upplýsinga í fjölmiðlum hefur sína kosti og 
galla. Kostirnir eru helstir að unga fólkið hefur tök á því að nálgast upplýsingarnar, ef 
upplýsingarnar væru ekki fyrir hendi í fjölmiðlum myndi það ef til vill síður leita eftir 
þeim. Gallarnir eru að gæði þeirra upplýsinga sem standa þeim til boða eru æði mis-
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jöfn. Með aukinni tækni hefur magn þeirra upplýsinga sem hægt er að nálgast 
margfaldast. Bent hefur verið á nauðsyn þess að kenna ungu fólki að leggja mat á þær 
upplýsingar sem það stendur frammi fyrir (Buckingham, 2007). 

Nokkuð er um þversagnir í almennri umræðu um ungt fólk og nýmiðla. Annars 
vegar er talað um unga fólkið sem fórnarlömb tækninnar og hins vegar sem stafrænu 
kynslóðina sem allir vegir eru færir. Það er stutt bil á milli þess að vera talinn 
skaddaður heilaþveginn iðjuleysingi af völdum tölvunotkunar og þess að vera talinn 
sem kjörmynd stafrænu kynslóðarinnar sem nýtir sér tæknina til hins ítrasta í 
upplýsingaöflun til að verða tilbúinn fyrir framtíðina (Buckingham og Sefton-Green, 
1999). Bent hefur verið á að unga fólkið láti ekki eingöngu mata sig án þess að það fái 
við neitt ráðið. Það sé ekki eins og svampur sem dregur allt í sig, heldur sé það virkir 
notendur sem búi yfir gagnlegu og kröftugu fjölmiðlalæsi (Buckingham, 2000). 

Mikil aukning hefur orðið í notkun á félagstengslasíðum á borð við Facebook hjá 
ungu fólki. Síðurnar virðast veita ungu fólki mikla möguleika, en sumir óttast að 
notkunin geti haft í för með sér að unga fólkið sem notar þær missir tilfinninguna fyrir 
því hvað séu persónulegar upplýsingar og hvað eigi heima á Netinu opið fyrir augum 
fjöldans. Einnig hefur verið nefnt að sú sjálfsdýrkun sem tengist slíkum síðum geti 
haft áhrif á sjálfsmynd ungs fólks og að skilningur þessa hóps á hugtakinu 
„vinur“ afbakist og gengisfelling verði á því (Livingstone, 2008). Samskiptin eru sífellt 
að verða ópersónulegri. Fólk er farið að skiptast á skilaboðum í stað þess að tala sam-
an. Fólk á ef til vill marga „vini“ á félagstengslasíðum, en líkur eru á þessir „vinir“ séu í 
flestum tilfellum aðeins kunningjar og viðkomandi á fáa eða enga nána vini (Vernon, 
2010). 

Aðferðir 

Hér verður greint frá niðurstöðum langtímarannsóknarinnar Börn og sjónvarp á Íslandi 
sem ýtt var úr vör árið 1968. Rannsóknin hefur verið lögð fyrir reglulega síðan þá, 
nánar tiltekið árin 1979, 1985, 1997, 2003 og nú síðast 2009. Rannsóknin hefur í 
hlutarins eðli þróast mikið á þessum árum, samhliða byltingu á fjölmiðlum og tækni. Í 
nýjasta hlutanum (2009) sem hér er greint frá var lagt af stað með spurningalista sem 
innihélt 79 spurningar (sem sumar voru margskiptar). Hér verður aðeins notast við 
lítinn hluta þeirra spurninga. Spurningalistinn var forprófaður og gekk það vel. 
Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í 5.-10. bekk í 16 skólum í Reykjavík (7), 
Akureyri (3), Vestmannaeyjum (1), Selfossi (2), Akranesi (2) og Reyðarfirði (1). Hér er 
einungis greint frá niðurstöðum fyrir Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjar þar sem 
úrtakið var 3202 einstaklingar og fengust 2876 svör sem er um 90% svarhlutfall. 
Fjölmiðlanotkun og önnur atriði voru skoðuð í krosstöflum. Þegar það átti við var 
notað Kí-kvaðrat marktektarpróf til að kanna hvort munurinn væri marktækur. Í 
niðurstöðunum sem greint verður frá eru settar fram töflur með prósentuhlutföllum, 
sökum námundunar getur heildarprósentan fyrir hvern flokk verið á bilinu 98-102%. 
Ekki var spurt beinlínis um aldur þátttakenda heldur var við tölfræðiúrvinnsluna unnið 
út frá því í hvaða bekk þeir voru, en þeir voru í 5.-10. bekk. Í niðurstöðunum er fjallað 
um þátttakendur út frá aldri þeirra, 11-16 ára. Þetta er yfirfært þannig að nemendur í 5. 
bekk eru sagðir 11 ára, nemendur í 6. bekk eru sagðir 12 ára og svo koll af kolli.  

Við vinnslu þessarar rannsóknar var einnig framkvæmd eigindleg athugun. Gagna-
öflun fór fram á tímabilinu 6. október til 24. nóvember 2009. Gerðar voru tvær 
þátttökuathuganir í félagsmiðstöð í Reykjavík. Jafnframt voru tekin fjögur rýnihópa-
viðtöl í tveim skólum í Reykjavík þar sem rætt var við 24 nemendur. Afrakstur 
þessarar vinnu var settur fram í sex aðskildum vettvangsnótum, sem í heildina 
spönnuðu 287 blaðsíður. 
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Niðurstöður 

Netnotkun 
Í eigindlegu viðtölunum voru þátttakendur spurðir út í netnotkun sína. Hjá yngri 
hópnum (11 ára) var netið aðallega notað til þess að spila leiki og til þess að skoða 
myndbönd og hlusta á tónlist á síðum eins og YouTube. Eldri þátttakendurnir (16 ára) 
voru almennt mun virkari á Netinu og notuðu þeir það líka til leikja og til að skoða 
YouTube eins og yngri krakkarnir. Fram kom í viðtölunum að sumir þátttakendurnir 
úr eldri hópnum telja að þeir noti Netið of mikið. 
 

Tafla 1. Notar þú Internetið heima? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 5% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 10% 7% 6% 2% 1% 1% 4% 
Eitthvað í hverri viku 38% 32% 26% 22% 13% 12% 23% 
Einu sinni á dag eða oftar 47% 59% 65% 75% 84% 87% 71% 

n = 430 401 398 487 549 539 2804 
            p<0,000 

 
Í megindlega þættinum voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir notuðu Inter-

netið heima hjá sér. Á töflu 1 má sjá svör við þeirri spurningu. Á töflunni sést að 71% 
af öllum þátttakendum segist nota Netið heima hjá sér einu sinni á dag eða oftar. Hæst 
er þetta hlutfall hjá 16 ára einstaklingum þar sem 87% segjast nota Netið heima hjá sér 
einu sinni á dag eða oftar. Hlutfallið lækkar síðan með lækkandi aldri og nær lágmarki 
hjá 11 ára hópnum þar sem það er 47%. Hlutfall þeirra sem segjast aldrei eða nær 
aldrei nota netið heima hjá sér er á bilinu 1-5%. Þegar við skoðum heildarhópinn og 
leggjum saman hlutfall þeirra sem nota Netið eitthvað í hverri viku (23%) og þeirra 
sem nota það einu sinni á dag eða oftar (71%) sjáum við að 94% þátttakenda falla í 
þessa tvo flokka. Á þessu má sjá að Netnotkun er hluti af daglegu lífi hjá stærstum 
hluta þátttakenda.  

 

Tafla 2. Internetnotkun heima, samanburður milli ára 
 

  2003 2009 
Aldrei eða nær aldrei 14% 2% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 12% 4% 
Eitthvað í hverri viku 26% 23% 
Einu sinni á dag eða oftar 49% 71% 

n =  770 2804 
 

Á töflu 2 má sjá hvernig þessi notkun hefur þróast mill áranna 2003 og 2009. Árið 
2003 sögðust 49% svarenda nota Netið heima hjá sér einu sinni á dag eða oftar. Árið 
2009 var þetta hlutfall orðið 71%. Hlutfall þeirra sem segjast aldrei eða nær aldrei nota 
Internetið heima hjá sér hefur lækkað á milli áranna. Árið 2003 var þetta hlutfall 14% 
en árið 2009 var þessi hópur nær horfinn. 
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Tafla 3. Hversu oft hlustar þú á tónlist á Internetinu? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 19% 11% 12% 7% 7% 7% 10% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 18% 14% 11% 10% 7% 6% 11% 
Eitthvað í hverri viku 31% 30% 27% 29% 21% 18% 25% 
Einu sinni á dag eða oftar 32% 45% 51% 55% 65% 69% 54% 

n =  422 390 392 480 542 534 2760 
            p<0,000 

 
Á töflu 3 má sjá að hlustun á tónlist á Netinu er nokkuð aldursskipt. Af heildar-

hópnum segjast 54% hlusta einu sinni á dag eða oftar. Hlutfall þessarar notkunar er 
hæst hjá elsta hópnum þar sem það er 69% en lægst er það hjá 11 ára hópnum þar 
sem 32% segjast hlusta á tónlist á Netinu einu sinni á dag eða oftar. Þegar við skoðum 
þá sem segjast aldrei eða nær aldrei hlusta sjáum við að hlutfallið er lægst hjá þremur 
eldri hópunum (14-16 ára) þar sem það er 7%. Þetta hlutfall er hæst hjá 11 ára hópn-
um þar sem það er 19%. Á þessum tölum sést að hlustun á tónlist á Netinu er vinsæl 
afþreying hjá þátttakendum, sérstaklega hjá eldri hópunum. 

 

Tafla 4. Hversu oft horfir þú á kvikmyndir/þætti/myndskeið á Internetinu? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 47% 39% 32% 23% 17% 12% 27% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 20% 19% 23% 24% 15% 19% 20% 
Eitthvað í hverri viku 17% 21% 23% 29% 35% 33% 27% 
Einu sinni á dag eða oftar 16% 21% 22% 25% 33% 36% 26% 

n =  412 386 388 476 542 537 2741 
            p<0,000 

 
Áhorf á kvikmyndir/þætti/myndskeið á Netinu má sjá á töflu 4. Þar sést að þeir 

sem segjast horfa á framantalið myndefni einu sinni á dag eða oftar eru rúmlega 
fjórðungshluti (26%) allra þátttakenda. Hlutfallið er hæst hjá elsta hópnum (36%) en 
lægst hjá yngsta hópnum (16%). Ef við skoðum þá sem segjast aldrei eða nær aldrei 
horfa á myndefni á Netinu sjáum við að hlutfall þeirra er hæst hjá yngsta hópnum þar 
sem það er tæplega helmingur (47%). Lægst er þetta hlutfall hjá elsta hópnum þar sem 
það er 12%. Greinilegt er, eins og við var að búast, að eldri þátttakendurnir eru 
duglegri við að horfa á þetta efni á Netinu. 

Facebook og YouTube 
Notkun þátttakenda á vinsælum netsíðum var könnuð og verður hér greint frá svörum 
varðandi tvær þeirra, Facebook.com sem er félagstengslasíða þar sem einstaklingar 
deila upplýsingum um sig og skoða sambærilegar upplýsingar um aðra og 
YouTube.com sem býður notendum upp á að horfa á myndbönd og að deila þeim. 
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Tafla 5. Hversu oft notar þú Facebook? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 62% 39% 35% 25% 19% 21% 32% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 5% 8% 7% 4% 6% 4% 6% 
Eitthvað í hverri viku 11% 23% 23% 22% 17% 13% 18% 
Einu sinni á dag eða oftar 22% 30% 36% 49% 59% 61% 45% 

n =  389 373 387 481 552 536 2718 
            p<0,000 

 
Á töflu 5 má sjá notkun þátttakenda á Facebook. Greinilegt er að notkunin eykst 

með hækkandi aldri svarenda. Hjá yngsta hópnum, 11 ára, segjast 22% nota Facebook 
einu sinni á dag eða oftar. Þetta hlýtur að teljast nokkuð hátt þar sem einstaklingar 
þurfa að vera 13 ára til að stofna aðgang að Facebook og þessir þátttakendur ættu því 
ekki að nota síðuna. Hlutfallið hækkar síðan samhliða hækkandi aldri og nær hámarki 
hjá 16 ára hópnum þar sem 61% segist nota Facebook einu sinni á dag eða oftar. 
Þegar við skoðum þá sem segjast aldrei eða nær aldrei nota Facebook sjáum við að 
hlutfallið er hæst hjá 11 ára hópnum, 62%, en lægst hjá 16 ára hópnum 21%. Á þessu 
sjáum við að notkun þátttakenda, einkum þeirra eldri, er nokkuð mikil. Í eigindlegu 
viðtölunum kom í ljós að það þykir í raun óeðlilegt hjá eldri hópnum (16 ára) að vera 
ekki með Facebook. Sumir þátttakenda sögðust beinlínis vera háðir Facebook og að 
þeir færu inn á síðuna meira og minna allan daginn. Þegar þau voru spurð um hvað 
þau gerðu á Facebook var fátt um svör. Ari (16 ára) svaraði „Ég bara geri ekki neitt 
sko. Þetta er furðulegt maður gerir ekkert á þessu bara hanga þarna inni og bara hanga 
á facebook...“. Flestir sögðust nota Facebook til að fylgjast með hvað aðrir væru að 
gera.  

 

Tafla 6. Hversu oft notar þú YouTube? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 12% 6% 7% 4% 6% 3% 6% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 19% 14% 14% 12% 11% 12% 13% 
Eitthvað í hverri viku 38% 36% 40% 43% 41% 41% 40% 
Einu sinni á dag eða oftar 31% 45% 39% 42% 43% 44% 41% 

n =  426 389 397 484 549 536 2781 
            p<0,000 

 
Notkun á YouTube má sjá á töflu 6. Notkunin sveiflast ekki mikið eftir aldurs-

hópum en þó er marktækur munur. Notkunin er minnst hjá 11 ára krökkum þar sem 
12% þeirra segjast aldrei eða nær aldrei nota YouTube, meðan þetta hlutfall er á bilinu 
3-7% hjá hinum aldurshópunum, lægst er það hjá 16 ára hópnum en þar segjast 3% 
svarenda aldrei eða nær aldrei nota síðuna. Notkun síðunnar virðist vera almenn hjá 
þessum hópum. Þetta sést best þegar við skoðum saman þá sem segjast skoða síðuna 
eitthvað í hverri viku og þá sem segjast skoða hana einu sinni á dag eða oftar, hlutfall 
þessara flokka samanlagt er 79% og yfir hjá öllum aldurshópunum nema hjá yngsta 
hópnum, en þar er það þó engu að síður 69%. YouTube virðist vera algengur áfanga-
staður þegar þátttakendur fara á Netið, en 41% þeirra segjast skoða síðuna einu sinni á 
dag eða oftar. 
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Niðurhal 

Tafla 7. Hvað sækir þú á Netinu? 
 

  Aldur Kyn   
  11-12 13-14 15-16 Strákur Stelpa Allir 
Kvikmyndir/þættir/myndbrot 20% 38% 58%* 53% 28%* 40% 
Tölvuleikir 18% 20% 21% 33% 6%* 20% 
Tónlist 29% 48% 64%* 52% 44%* 48% 
Tölvuforrit 8% 11% 17%* 21% 4%* 13% 
Sæki ekki efni á Netinu 50% 37% 21%* 25% 45%* 35% 

*marktækur munur (p<0,05) 
 

Á töflu 7 má sjá svör þátttakenda við spurningu um hvernig efni þeir sækja á 
Netinu. Þar má sjá að 35% þátttakenda segjast ekki sækja sér efni á Netinu, sem þýðir 
aftur að 65% allra þátttakenda sækja sér efni. Hlutfall þátttakenda sem sækja kvik-
myndir/þættir/myndbrot á netinu er 40%. Einn af hverjum fimm sækir tölvuleiki á 
Netinu. Tæplega helmingur (48%) þátttakenda sækir tónlist á netinu og 13% sækir 
tölvuforrit. Munur er á kynjunum þegar kemur að niðurhali. Tæplega helmingur (45%) 
stúlkna sækir sér ekki efni á Netinu en einn af hverjum fjórum strákum (25%) sækir 
sér ekki efni á Netinu. Stúlkur virðast aðallega vera að sækja mynd- og hljóðefni. 
Strákarnir sækja það einnig í miklum mæli og þeir eru mun duglegri að sækja sér leiki 
og forrit heldur en stúlkurnar. Ef við skoðum niðurhalið út frá aldri þátttakenda sjáum 
við að það eykst umtalsvert samhliða hækkandi aldri.  

Tafla 8. Hvað sækir þú á Netinu? Samanburður milli ára 
 

  2003 2009 
Kvikmyndir/þættir/myndbrot 24% 40% 
Tölvuleikir 28% 20% 
Tónlist 48% 48% 
Tölvuforrit 16% 13% 
Ég sæki ekki efni á netinu 35% 35% 

  
Samanburð á hlutfalli þeirra sem sækja sér mismunandi efni á Netinu milli áranna 

2003 og 2009 má sjá á töflu 8. Við sjáum að hlutfall þeirra sem segjast sækja sér ekki 
efni á Internetinu var óbreytt milli áranna, var 35% í báðum tilfellum, þetta segir okkur 
að tveir af hverjum þrem þátttakendum sækja sér efni á Netinu. Þróun varð á milli ár-
anna á því hvernig efni þátttakendur sóttu sér. Aukning varð á niðurhali á myndefni 
(Kvikmyndir/þættir/myndbrot), hlutfallið jókst úr 24% árið 2003 upp í 40% árið 2009. 
Niðurhal á tölvuleikjum og tölvuforritum dróst heldur saman á milli áranna á meðan 
að hlutfall þeirra sem sækja sér tónlist stóð í stað. Það skal tekið fram að ekki kemur 
fram í gögnunum hvort um er að ræða ólöglegt niðurhal á höfundarréttavörðu efni 
eða löglegt niðurhal. Leiða má líkur að því að nokkuð hátt hlutfall þess niðurhals sem 
hér kemur fram sé á höfundarréttavörðu efni, en ekki er hægt að fullyrða um það.  

Niðurstöður eigindlegu viðtalanna sýndu að ólöglegt niðurhal á höfundarrétta-
vörðu efni hjá eldri krökkunum var nokkuð mikið. Flestir úr eldri hópnum (16 ára) 
sögðust stunda það sem kallað er ólöglegt niðurhal, en það er ekki þar með sagt að 
þau samþykki að það sé ólöglegt. Í umræðum um niðurhal var ríkjandi skoðun að 
niðurhalið væri í lagi. Ari (16 ára) sagði um niðurhal: „Þægilegt fyrir mig skiluru ég 
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náttla skil alveg þá sem eru að framleiða þessar kvikmyndir og leiki skiluru“. Það kom 
líka í ljós að foreldrar þeirra stunda ólöglegt niðurhal á efni sem fjölskyldan horfir 
síðan á. Þátttakendur óttuðust ekki að verða kærð fyrir niðurhal, þeim fannst sumum 
fjarstæðukennt að það yrði farið að eltast við krakka á Íslandi fyrir að vera að sækja 
efni. Ekki virtist vera ótti meðal þátttakenda um að ólöglegt niðurhal myndi gera lista-
mönnum ókleift að starfa. Þessi skoðun endurspeglast í orðum Davíðs (16 ára) sem 
sagði „Það er alltaf til fólk sem vill gera hlutina fría og gerir þá gott“. Í umræðunni 
kom líka fram að þau telja mörg að niðurhalið geti hjálpað nýrri listamönnum að koma 
sér á framfæri og að þeir muni því græða á endanum að sköpunarverkum þeirra sé 
halað niður. Sumir þátttakendur stunda niðurhal í miklum mæli og er það viðurkennd 
leið til að nálgast fjölmiðlaefni. Fyrirkomulagið að fara út í búð og borga fyrir efnið er 
orðið úrelt að mati þeirra. Kostnaðurinn við að kaupa fjölmiðlaefni virtist ekki skipta 
mestu máli heldur voru það þægindin sem voru stærsti kosturinn við niðurhal á 
höfundaréttarvörðu efni. 
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Menningarstefna og fagurfræði 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson 
Heiða Björk Árnadóttir 

Á undanförnum þremur áratugum hefur vaxandi áhersla verið lögð á að skoða þátt 
stefnumótunar á sviðum stjórnsýslu í tengslum við alþjóðavæðingu (Shore og Wright, 
1997). Sérstaklega hefur verið litið til þess hvernig þjóðríki og stjórnmálaöfl hafa notað 
stefnumótun til þess að bregðast við hnattrænum ferlum alþjóðavæðingar (Street, 
2000). Á sama tíma má greina meiri áhuga meðal fræðimanna á því að skoða fagur-
fræði í tengslum við þessi viðbrögð, en með hugtakinu fagurfræði er átt við gagnrýna 
greiningu á tilfinningum, viðhorfum og smekk fólks (Bordieu, 1984).  Því hefur meðal 
annars verið haldið fram að áhugi fræðimanna á fagurfræði beinist gegn innihaldsleysi 
(dumbing down) dægurmenningar samtímans annars vegar, og hins vegar efasemdum 
póstmódernista um möguleika á óháðu fagurfræðilegu gildismati og réttmæti fagur-
fræðilegrar aðgreiningar. Street heldur því til að mynda fram að þessir tveir straumar 
séu tvær hliðar á sama peningnum og lýsandi fyrir stjórnsýslu og pólitík dægur-
menningar samtímans, þar sem pólitísk gildi og hugsjónir hafa mótandi áhrif á fagur-
fræðilegt mat og að fagurfræðileg gildi móti pólitískar ákvarðanir.  Fagurfræðilegt mat 
er aldrei óháð eða sjálfsagt, að hans mati, heldur er það afurð ferlis þar sem valdi er 
úthlutað og réttlætt (Steet, 2000).   

Í þessari grein verður fjallað um breytingar sem snerta gagnkvæm tengsl 
menningarstefnu íslenskra stjórnvalda á árabilinu 1991-2009 við fagurfræðileg gildi. 
Sérstaklega verður horft til þess hvernig breytingar á menningarpólitíska sviðinu sem 
rekja má til fagurfræðilegra gilda nýfrjálshyggju og um leið hvernig pólitísk gildi móta 
fagurfræðilegar ákvarðanir og ferli í menningarlegum efnum. Við fylgjum stjórnmála-
fræðingnum John Street að máli, en hann hefur haldið því fram að mótun 
menningarstefnu feli ávallt í sér ákveðna dóma yfir menningu og sé hluti af matsferli, 
þar sem pólitísku valdi er beitt og fagurfræðilegt mat notað til þess að réttlæta þá 
valdbeitingu (Steet, 2000, bls. 27-28). Í ljósi þessa kallar Street eftir því að fræðimenn 
greini fagurfræðilega dóma sem hluta af pólitísku ferli og rannsaki hvernig slíkir dómar 
eru felldir og notaðir við pólitíska stefnumótun. Slík greining fæli í sér 
reynsluathuganir á því hvernig dómar eru felldir yfir menningu samtímans, m.a. með 
mótun menningarstefnu og hvernig þeir eru réttlættir, en jafnframt greiningu á því 
fagurfræðilega og pólitíska gildismati sem liggur til grundvallar slíkum dómum. Hér er 
því ætlunin að gera tilraun til þess að horfa á menningarstefnu og fagurfræði út frá 
tveim sjónarhornum og hvernig þau fléttast saman, annars vegar út frá hugmyndafræði 
og aðgerðum stjórnvalda (að ofan) og hins vegar út frá hugmyndafræði og aðgerðum 
svokallaðrar grasrótar (að neðan).  Í þessari grein eru tekin fyrstu skref í úrvinnslu á 
eigindlegum gögnum sem safnað var vorið og sumarið 2010, en tekin voru tuttugu 
opin viðtöl við forsvarsmenn nýrra verkefna á sviði menningar, með sérstakri áherslu 
á söfn, sýningar og setur.  

Stjórnkerfi menningarinnar 

Á undanförnum árum hefur verið kvartað undan því að á Íslandi sé engin heildstæð 
stefna (policy) á sviði menningar (Guðmundsson, 2003). Ekki eru allir sammála því 
mati. Ómar H. Kristmundsson (2008, bls. 68) hefur haldið því fram að með hugtakinu 
stefna sé átt við bæði „leikreglur“ sem menn sannmælast um að fylgja, sem og 
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„varanlega ákvörðun, skuldbindingu eða yfirlýsingu stjórnenda um verklag eða 
vinnubrögð“. Tryggvi Þórhallsson (1993) tekur annan pól í hæðina í forkönnunar-
skýrslu sem hann vann fyrir menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra mynd-
listarmanna árið 1994. Þar heldur hann því fram að menningarstefnu hins opinbera sé 
fyrst og fremst að finna í stjórnkerfi menningarinnar eða hvernig hið opinbera hefur 
skipulagt starfsemi sína. Tryggvi tekur dæmi af því hvernig menntamálaráðuneytið 
hefur leitað eftir samstarfi um stefnumótun og aðgerðir þar sem „framkvæmd 
afmarkaðra þátta í menningarstefnunni hefur verið falin sjálfstæðum aðilum, ýmist 
með opinberum reglum eða sérstökum samningum þar að lútandi“ (Tryggvi 
Þórhallsson, 1993, bls. 5).  Í svipaðan streng hefur Haukur F. Hannesson tekið en 
hann heldur því fram að menningarpólitíska stefnu megi greina meðal annars í þeim 
lögum sem sett hafa verið um menningarstarfsemi í landinu, s.s. um menningar-
stofnanir sem starfa á vegum hins opinbera (Haukur F. Hannesson, 2010). Menningar-
pólitíska stefnu er því að finna í stjórnkerfi menningarinnar og endurspeglast ágætlega í 
orðum þáverandi menntamálaráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur:  
 

Ég mótmæli því harðlega að hér ríki hentistefna varðandi menningarmál í 
landinu [...] menningarstefna okkar kemur að meginhluta til fram í fjárlögum, 
m.a. í þeim menningarsamningum sem við höfum gert á undanförnum árum, 
menningarkynningu, öflugu listalífi [...] menningarstefna ríkisins [er] ekkert endilega 
bara plagg frá skrifstofu Bandalags íslenskra listamanna heldur miklu frekar 
samvinna á milli hinna ýmsu aðila [...] sem hafa mikilla hagsmuna að gæta þegar 
kemur að menningu og listum (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2008). 
  

Það er  mikilvægt að taka fram að á sama tíma og ríkisstjórnir nýfrjálshyggju hafa lagt 
áherslu á menningarstefnu sína á þann hátt sem Þorgerður Katrín lýsir hér að ofan, þá 
hefur annað fyrirkomulag skotið rótum í bæjarfélögum og sveitarstjórnum út um allt 
land. Á umræddu tímabili hafa stór sem smá bæjarfélög og sveitastjórnir um land allt 
smíðað og lagt fram opinberlega menningarstefnur sem lið í stefnumiðaðri áætlun (sjá 
Ómar H. Kristmundsson, 2008) fyrir samskipti þeirra við stjórnvöld og íbúa svæðisins. 
Sú breyting er lýsandi dæmi fyrir þá gagnvirkni sem á sér stað innan stjórnsýslunnar á 
undanförnum tuttugu árum, en jafnframt dæmi um það hvernig fagurfræðilegir dómar 
geta haft áhrif á stefnumótun á sviði menningar. 

Nýfrjálshyggja og fagurfræði safnasviðs 

Menningarstefna íslenskra ríkisstjórna frá árinu 1991 tók mið af pólitískum 
markmiðum, sem voru einkavæðing ríkisfyrirtækja, minni ríkisafskipti og að leitað yrði 
leiða til að virkja einstaklingsframtak og styrkja tengsl ríkis við sveitastjórnir (Ómar H. 
Kristmundsson, 2003). Er leið á tæplega tuttugu ára tímabil menningarstefnu 
nýfrjálshyggju var hún sett í rökrétt samhengi við þessi pólitísku markmið. Björn 
Bjarnason menntamálaráðherra sagði til að mynda árið 2002 að „verkefnið um 
menningarhús á landsbyggðinni muni ráðast mjög af framgangi einka-
væðingar...“ (Björn Bjarnason, 2002, bls. 4). Ríkisstjórnir Íslands frá 1991 til 2009 
gerðu fjölmargar tilraunir til afnáms miðstýringar ríkisvaldsins á flestum sviðum þess, 
svo sem á menningarsviðinu, þar sem markmiðið var meðal annars valddreifing um 
ákvarðanatökur og framkvæmdir (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Á sviði safna var 
það setning Safnalaga (nr. 106/2001), Þjóðminjalög (nr. 107/2001), og Lög um 
Náttúruminjasafn Íslands (nr. 35/2007), sem voru m.a. hugsuð sem aukið vald til 
faggreinanna sjálfra sem standa að safnastarfi í landinu. Miðuðust breytingarnar við að 
auka efnahagslega hagkvæmni, auka faglegt starf í hnattvæddri samkeppni og ekki síst 
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að standa vörð um einkenni íslenskrar þjóðmenninga.1

Forsvarsmenn hinnar nýju menningarstefnu í menntamálaráðuneytinu voru frá 
árinu 1991-2009, allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, sem hver með sínum hætti 
undirstrikaði hina nýju menningarstefnu.

  Síðasta ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá 2007-2009 minnist ekki einu orði á 
menningarmál í stjórnarsáttmála sínum og er ein helsta vísbendingin um fagufræðileg 
gildi nýfrjálshyggju, þar sem því var trúað að efnahagsleg velmegun myndi sjálfkrafa 
leiða af sér aukningu á menningarsviðinu (trickle down effect) (sjá Heelas og Morris, 
1992). Breytingarnar á menningarstefnu stjórnvalda má einnig greina í breytingu á 
rekstrarformum menningarstofna (Tryggvi Þórhallsson, 1993, bls. 5), innleiðingu 
samningsstjórnunar (Ómar H. Kristmundsson, 2009), og jafnframt í aukinni opinberri 
umræðu um stefnumótun stjórnvalda annars vegar og almennt um fagurfræðileg gildi 
þess sem kallað hefur verið íslensk menning hins vegar.  

2

                                                           

1  Þessi „vörður“ sem standa átti um íslenska menningu gegndi veigamiklu pólitísku hlutverki við það 
að „halda þjóðinni saman“ eins og bent hefur verið. Sjá Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson 
og Tinnu Grétarsdóttir (2003). 

 Menningarstefnan einkenndist af nokkrum 
þáttum sem byggja á gildum nýfrjálshyggju. Gildin eru meðal annars þau að 
einstaklingurinn er álitinn ‚framleiðandi‘, efnahagsleg gildi eru jafnframt talin 
eftirsóknarverð í sjálfu sér, og frelsi til að velja er álitið eitt af lykil gildum kerfisins 
(Heelas og Morris 1992, bls. 1-5). Menningarstefnan hér á landi lagði ríka áherslu á 
þessi gildi og gerðu ráðmenn sér sérstakt far um að óskýra mörkin frá því sem áður var 
milli þess persónulega og opinbera á menningarsviðinu. Björn Bjarnason, þáverandi 
menntamálaráðherra, hélt því meðal annars fram í viðtali árið 1997 að „Úthlutunar-
vald [fjármuna] í höndum einstaklinga úti í atvinnulífinu [væri] ekkert í verri höndum 
heldur en hjá [...] embættismönnum eða stjórnmálamönnum“ (Guðbrandur 
Benediktsson, 1997).  Taldi Björn að einstaklingar í atvinnulífinu ættu að koma með 
afgerandi hætti að fjármögnun menningarinnar í landinu og varð honum að ósk sinni 
s.s. með samningi eignarhaldsfélagsins Samson við Listasafn Íslands. Björn gerði 
einnig að sérstöku umtali hvernig íslensk menning væri ekki jaðarmenning heldur 
alþjóðleg menning (Björn Bjarnason, 1995), en sú áhersla hafði það að markmiði að 
innleiða breytingar í fagurfræðilegu mati. Í öðru lagi gerði menningarstefnan sér mat úr 
framandleika íslenskrar menningar og hvatti til að hann væri nýttur til efnahagslegrar 
uppbyggingar. Tómas Ingi Olrich benti til dæmis á það árið 2003 að á sama tíma og 
„samræmdar viðskiptareglur og heimsvæðing viðskipta drægju úr sérkennum þjóða [...] 
væri menningarleg sérstaða einmitt eftirsótt og í raun viðskiptavara...“ („Hlutverk 
Þjóðminjasafns“ 2003, bls. 23).  Sérstaklega var höfðað til menningararfleifðar á 
söfnum og hvatt til nýsköpunar. Í þriðja lagi lagði menningarstefnan ríka áherslu á 
skemmtigildi menningar og réttlætti með þeim rökum uppbyggingu á 
menningarstofnunum sem hafa verið nefndar setur, safnvísar og sýningar. Opinber 
stuðningur við slíka uppbyggingu beindist að því kerfi sem fyrir var, þar sem 
menningarstofnanir á vegum hins opinbera þóttu leiðinlegar, kerfisbundnar og skorta 
frumkvæði og sveiganleika í starfi og rekstri. Í fjórða lagi lagði menningarstefnan 
áherslu á mælanlegan árangur og þá fyrst og fremst í aðsóknartölum. 
Menningarstofnanir komu til móts við þessa kröfu með ýmsum hætti, s.s. eins og að 
bjóða upp á sýningar alþjóðlegra listamanna í von um að þær yrðu vinsælar og vel 

2  Eftirfarandi skrif ráðherrana má líta á sem stefnuyfirlýsingar þeirra á sviði menningarmála og áherslur 
sem þeir lögðu í ráðherra tíð sinni. Ólafur G. Einarsson (ráðherra 1991-1995) skrifaði greinina 
„Íslensk menning á mótum nýrra tíma“ í Stefnir, tímarit um stjórnmál og menningarmál 1993, 1(44).  
Björn Bjarnason (ráðhera 1995-2002)  stóð fyrir lagabreytingu sviðsins með Safnalögum og 
Þjóðminjalögum. Tómas Ingi Olrich (ráðherra 2002-2003) skrifaði skýrsluna Menningartengd 
ferðaþjónusta (2001). Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (ráðherra 2004-2009) gaf út í sinni tíð 
bæklinginn Menningarstefna í mannvirkjagerð (2007).  
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sóttar.3

Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins frá árinu 2001 er því haldið fram að nýjar áherslur 
í stjórnun og framsetningu listasafna hér á landi hafi skotið rótum og megi rekja til 
hnattrænna áhrifa. Í greininni er því haldið fram að stofnanavald, sjónarmið 
minnihlutahópa, margbreytileiki í túlkun og hæfir stjórnendur hafa rutt úr vegi 
„gamaldags“ viðhorfum, s.s. eins og að safneign sé „kyrrstæð heild“, og að hana þurfi 
að sýna „í tímaröð“ fyrir „heldra fólk“ sem séu hluti af „hámenningarstefnu“ safna 
með sjálftekið kennivald í túlkun á gripum og sýningum (Reykjavíkurbréf, 2001). Í 
blaðagreininni er fjallað um umræðuefni sem átt hafði sér stað um nokkurt skeið 
erlendis, en hér á landi höfðu fulltrúar úr stjórnkerfi menningarinnar einnig lagt sitt af 
mörkum til þess að breyta hlutverki og tilgangi menningarstofnana (Loftur Atli 
Eiríksson, 2010) og sérstaklega safna. Á Farskóla safnmanna árið 1996 hélt Gunnar B. 
Kvaran, forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur,

 Aðrar leiðir voru einnig farnar, s.s eins og að vekja sem mesta athygli á 
starfsemi stofnanna sem mest í fjölmiðlum, en talning á opinberri umfjöllun var álitinn 
marktækur mælikvarði á gæði stofnanastarfs. Þessum áherslubreytingum í menningar-
pólitíkinni var fengið aukið vægi með tilvísan til hnattvæðingarferla, þar sem 
breytingarnar voru sagðar óhjákvæmilegar og um leið tækifæri. Þessar áherslur sem hér 
hefur verið tæpt á hafa birst með ýmsum hætti í því hvernig fagurfræðilegir dómar 
hafa verið felldir og síðan notaði við pólitíska stefnumótun.  

4

Eins og komið var að hér að framan var lögð áhersla á það í nýju menningar-
stefnunni að hverfa frá miðstýringarvaldi stofnana á menningarsviðinu. Hvatningin 
fyrir þeirri áherslu liggur í gildum nýfrjálshyggju þar sem lögð er áhersla á 
einstaklingsmiðað frelsi til skoðanaskipta og athafna. Samfélagslegar stofnanir urðu að 
geta sýnt rekstrarlegan og stjórnunarlegan sveigjanleika líkt og einkafyrirtæki, og einnig 
var talið nauðsynlegt að menningastofnanir mættu væntingum breiðari hóps fólks en 
áður hafði tíðkast um aðferðir til menntunar, skemmtunar og afþreyingar. 
Síðastnefnda atriðið er tilraun til þess að innleiða nýja fagurfræði á grundvelli þess að 
mæta væntingum sem flestra. Einn viðmælandi okkar, sem er forsvarsmaður 
sagnaverkefnis, sagði meðal annars að einn helsti hvatinn fyrir stofnun verkefnisins 
hafi verið sá að „minjasöfn væru rykfallin og óspennandi.“ Af þessum orðum má sjá 

 erindi þar sem hann gerir tilkall til 
þess að söfn á Íslandi endurmeti hlutverk sitt í samfélaginu út frá markaðslegum 
sjónarmiðum nýfrjálshyggju (Gunnar B. Kvaran, 1996). Gunnar heldur því fram að 
söfn séu að stofni til yfirstéttastofnanir og má skilja af orðum hans að því vilji hann 
breyta svo þau höfði til breiðari hóps fólks. Gunnar leggur áherslu á að nauðsynlegt sé 
fyrir íslenskt samfélag að gera sér grein fyrir því að söfn séu „raunverulegt bindiefni“ í 
samfélagslegu tilliti. Söfn, sýningar og setur sem „raunverulegt bindiefni“ í 
samfélagslegum efnum er einkennandi fyrir margt af því sem fulltrúar nýrra 
menningarverkefna víða um land nefna sem eitt helsta markmiðið með stofnun þeirra. 
Einn forsvarsmanna Sauðfjársetursins á Ströndum sagði til dæmis í blaðaviðtali að 
„megintilgangurinn [með stofnun þess sé] sá að efla virðingu fyrir bændum og um leið 
sjálfsvirðingu þeirra sjálfra.  Við sem að þessu stöndum erum bændur og bændasynir 
og og okkur hefur þótt stéttin átt heldur undir högg að sækja undanfarin 
misseri“ (Sigurbjörg Þrastardóttir, 2002, bls. 2B). Í þessum orðum kemur fram skoðun 
um samfélagslegt hlutverk Setursins, en um leið er settur fram dómur um stöðu sem 
fjárbænda í samtímanum. Frá því að Sauðfjársetrið var stofnað árið 2002 hefur því 
vaxið fiskur um hrygg, hlotið styrki frá Safnaráði og eignast sitt eigið húsnæði.  

                                                           
3  Sjá t.d. viðtal við Eirík Þorláksson forstöðumann Listasafns Reykjavíkur, „Áhuginn endurspeglast í 

aðsókn“ Morgunblaðið 28. janúar 2005. Eiríkur er þó á varðbergi gagnvart þeirri trú að leggja að jöfnu 
gæði menningarstofnana og aðsóknar að þeim.  

4  Það er ekki svigrúm til að ræða ítarlega þau áhrif sem stjórnkerfisbreytingar Reykjavíkurlistans höfðu 
á stjórnkerfi menningarinnar í Reykjavík, en listinn stóð fyrir hugmyndafræðilegri byltingu innan 
kerfisins þar sem hlutverk stjórnmálamanna var ekki lengur „að stjórna vexti heldur að stjórna 
breytingum.“ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 5. desember 1997. Ræða borgarstjóra vegna fjárhagsáætlunar. 
Skjalasafn Reykjavíkurborgar. 
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hvernig eldri safnastofnanir gegndu því fagufræðilega hlutverki að vera andhverfa 
nýrra verkefna og virkuðu um leið sem hvati til breytinga. Með áherslu á skemmtun 
var álitið að verið væri að höfða til breiðari þátttöku fólks og tók Þjóðminjasafn 
Íslands meðal annars þátt í þessari breytingu með opnun safnsins árið 2004, þar sem 
boðið var uppá „skemmtimenntun“ fyrir gesti og í sýningaruppsetningum (Sigrún 
Kristjánsdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2008).  
 

 

Mynd 1. Menningarstefna nýfrjálshyggju lagði áherslu á einstaklingsframtak og um leið ein-
staklingsábyrgð. Menningarsamningar ríkis og sveitarfélaga hvetja til samvinnuverkefna. Hér 
eru ábyrgir einstaklingar í samfélagslegu átaki að endurbyggja gömlu rækjuverksmiðjuna á 
Bíldudal með það fyrir augum að opna Skrímslasetur Íslands. Fyrsti áfangi Setursins var 
opnaður árið 2007. Ljósmynd Magnús Óskarsson. 

 
Menningarstefnan lagði til atlögu við eldri fagurfræði með ýmsum hætti, svo sem 

eins og með gerð menningarsamninga við samtök sveitarfélaga og með áformum um 
byggingu svokallaðra menningarhúsa. Við undirritun menningarsamninga ríkisins við 
nokkur sveitarfélög árið 2007 kom fram hjá ráðuneytunum (menntamálaráðuneyti og 
samgönguráðuneyti undirrituðu þá sameiginlega) „að tilgangur menningar-
samninganna sé að efla menningarstarf á viðkomandi landsvæði og beina stuðningi 
ríkis og sveitarfélaganna við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt séu áhrif sveitarfélaga á 
forgangsröðun verkefna aukin“ („Menningarsamningar gerðir“, 2007).5

                                                           
5     Leturbreyting okkar. 

 Í þeim 
gögnum og viðtölum sem við áttum við forsvarsmenn nýlegra safna, sýninga og setra 
hér á landi, kemur skýrt fram að lögð er áhersla á bæði gagnsemi og skemmtun. Sem 
dæmi má nefna að rík áhersla er á menntunarlegt hlutverk verkefnanna, þar sem 
áherslan er bæði á ferðamennsku og tengsl við menntastofnanir eins og skóla. Í 
viðtölunum er einnig oft gripið til þess að segja það nauðsynlegt að verkefnin séu 
„lifandi.“  Safnamenn víða um land sem unnu við eldri safnastofnanir gerðu sér margir 
grein fyrir því að með nýjum áherslum á skemmtimenntun í safnastarfi og afþreyingu, 
og með stofnun nýrra „safna“, var verið að leggja áherslu á aðra þætti en verið höfðu 
áður í starfsemi þeirra, s.s. eins og að veita góða þjónustu. Sumar eldri safnastofnanir 
brugðust við þessum breytingum með því að undirstrika fagurfræðileg gildi sem þær 
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höfðu haft í heiðri og breyttu heiti stofnanana. Gott dæmi um þetta er 
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, sem árið 2007 sameinaði safnastofnanir í norður og 
suður Þingeyjarsýslum undir heiti sem undirstrikar eldra hlutverk þeirra sem 
menningarstofnun, frekar en þjónustustofnun. Safnaráð, sem hvatt hefur til sameiningar 
safna undanfarin ár, hefur tekið dæmi af Menningarmiðstöð Þingeyinga um vel 
heppnaða breytingu.  
 

 

Mynd 2. Frá fundi 20/20 Menningarlandið, Hótel Loftleiðir. 30. apríl 2010. Ljósmynd Heiða 
Björk Árnadóttir.  

 
Undir lok ársins 2010, tæpum tveimur árum eftir að síðasta ríkisstjórnin sem að-

hylltist opinberlega menningarstefnu frjálshyggju fór frá völdum, hefur ný ríkisstjórn 
hafið vinnu sem ber heitið 20/20 Sóknaráætlun og byggist á „verkáætlun um hvernig 
best verði lagður grunnur að nýrri sókn í íslensku atvinnulífi og samfélagi“ („20/20 – 
Sóknaráætlun“, 2009). Hér er að mörgu leyti verið að byggja á fyrri menningarstefnu 
en í ávarpi menntamálaráðherra á fundinum kom meðal annars fram að ætlunin með 
fundinum sé að hafa samráð, sýna gegnsæi og að virkja lýðræðisleg vinnubrögð, en þetta 
er tungutak sem er vel þekkt úr menningarumræðunni frá fyrri árum. Í stjórnar-
sáttmála Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, frá vordögum 2009, 
er hins vegar tekið sérstaklega fram að „Mótuð verði menningarstefna til framtíðar í 
samráði við listamenn og aðra þá sem starfa að menningar-
málum“ („Samstarfsyfirlýsing....“ 2009, bls. 8) og er vísbending um áherslubreytingu 
frá því sem áður hefur tíðkast. En skilin eru ekki mjög skörp. Fjölmörg þing voru 
haldin allt frá 1991 þar sem rætt var um menningarmál með ýmsum hætti. Sem dæmi 
var haldin ráðstefna árið 2001 sem einnig bar yfirskriftina Menningarlandið, þar sem  

 
Ráðstefnunni [var] ætlað að reifa stöðu og framtíðarhorfur í menningarmálum 
frá sjónarhóli þeirra er bera ábyrgð á og standa að menningarstarfi á landsbyggðinni. Einnig 
er gert ráð fyrir að vinnuhópar taki til nánari umfjöllunar tillögur í fyrrnefndri 
skýrslu um stefnumótun og fjölgun starfa í menningarmálum á landsbyggðinni. 
Verkefni vinnuhópanna er að beina til ráðstefnuhaldara og annarra aðila 
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tillögum um hvort og þá hvernig best er að standa að framkvæmd þessara tillagna.6

 

 
(„Stefnumótun í“, 2001).  

Það er athyglisvert að 20/20 verkefnið tvinnar saman menningarstefnu og fagur-
fræði með þeim hætti að pólitíska valdið og grasrótin tala saman á þann hátt að fagur-
fræði grasrótarinnar hefur áhrif á það hvernig menningarstefna er mótuð. Sú breyting 
þarf hins vegar ekki að þýða að verið sé að hverfa af braut miðstýringar og forræðis á 
sviði menningarstefnu og fagurfræði, þar sem öll úrvinnsla verkefnisins 20/20 er á 
forræði yfirvalda og þar með án þess samráðs, gagnsæis eða virkjunar sem höfð eru að 
leiðarljósi!  

Lokaorð7

Eins og komið hefur fram þá tók menningarstefna ríkisstjórna á tímabilinu 1991-2009 
mið af pólitískum gildum nýfrjálshyggju. Lögð var áhersla á að minnka ríkisafskipti og 
leita leiða til að virkja einstaklingsframtak og um leið að styrkja tengsl við 
sveitastjórnir. Þetta fól í sér afnám miðstýringar ríkisvaldsins á menningarsviðinu, þar 
sem markmiðið var valddreifing um ákvarðanatökur og framkvæmdir. Þetta sést með 
ýmsum hætti svo sem  í breytingum á rekstrarformi menningarstofna á borð við söfn, 
og með stofnun nýrra verkefna sem rekja má til einstaklingsframtaks. Í þessari grein 
höfum við aðallega horft til þess hvernig gagnkvæm tengsl hafa myndast milli 
menningarstefnu stjórnvalda við fagurfræðileg gildi einstaklinga og stofnana. Búinn 
hefur verið til sérstakur vettvangur (rás) fyrir þessi fagufræðilegu gildi, s.s. í gegnum 
samningsstjórnun og samráðsfundi á borð við 20/20, svo eitthvað sé talið, sem 
nauðsynlegt er að skoða til þess að skilja hvernig pólitísk stefnumótun á sér stað og er 
notuð í stjórnkerfi menningarinnar.  

 

                                                           

6  Leturbreyting okkar. 
7  Við viljum þakka Arnari Árnasyni, Tinnu Grétarsdóttur og Sigrúnu Ástu Jónsdóttur fyrir gagnlegar 

athugasemdir við smíði  greinarinnar.  
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„Það er svo erfitt að tala við þær“ 

Samskipti og líðan aldraðra á altækri stofnun  

Sigurlaug Hrafnkelsdóttir 
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 

Hækkandi meðalaldur fólks hér á landi leiðir til þess að fjöldi eldri borgara sem hlutfall 
af mannfjöldanum fer vaxandi. Þetta gæti haft í för með sér breytingar á starfssemi 
heilbrigðisstofnana sem þjónusta aldurshópinn. Markmið þessarar greinar er að skoða 
samskipti og líðan aldraðra. Skyggnst er inn í stofnanabundið líf vistmanna sem dvelja 
á einu hjúkrunarheimili hér í Reykjavík sem eftirleiðis verður kallað Sólskinsbær. Sú 
sýn sem kemur fram hjá vistmönnum endurspeglar hugsanlega líðan annarra vist-
manna á öðrum hjúkrunarheimilum landsins. Í greininni verður sjónum beint 
sérstaklega að samskiptum og hvernig þau marka andlega líðan viðmælenda.  

Öldrun og öldrunarþjónusta 
Öldrunarþjónustu á Íslandi má skipta í tvo hluta. Í fyrsta lagi opinbera öldrunar-
þjónustu þar sem í boði er félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga, heimahjúkrun, 
þjónustumiðstöðvar aldraðra, þjónustuíbúðir og dagvistun. Í öðru lagi opinbera 
stofnanaþjónustu sem eru dvalar- og hjúkrunarrými. Hjúkrunarrými eru pláss á 
hjúkrunarstofnunum, ætluð öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða til að búa á 
dvalarheimilum eða á eigin heimili (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Í 
desember 2006 voru vistrými í landinu 3.458, þar af 2.138 hjúkrunarrými. Af þeim 
3.244 öldruðu einstaklingum sem bjuggu á stofnunum í desember 2006 voru konur 
64%. Þá dvöldu 9,9% aldraðra Íslendinga 67 ára og eldri á stofnunum (Hagstofa 
Íslands, 2010c). 

Hinn 1. desember 2009 voru landsmenn 317.593, þar af voru aldraðir, 67 ára og 
eldri, 37.510, sem eru tæp 11,84% af þjóðinni. Aldursskipting er á þann veg: 22.346 
manns eru á aldrinum 67 – 79 ára, 8.897 manns eru 80-89 ára, 1.428 manns eru 90 – 
99 ára og 39 manns eru 100 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2010a). Í árslok 1989 voru 
rúmlega 900 manns yfir nírætt (Jón Björnsson, 1993b) en í dag eru þeir 1.467. Þannig 
má á þessu tímabili sjá 63% aukningu á langlífi hjá fólki komnu yfir nírætt. Þetta gefur 
til kynna hraðvaxandi skriðþunga á innan við tuttugu árum.  

Hér fyrir neðan er mannfjöldapíramíði Íslands fyrir árið 2007 og framreikningur 
Hagstofunnar til ársins 2050. Á næstu fjörutíu árum mun dánartíðni lækka í öllum 
aldurshópum og meðalævilengd hækka. Íslenskir karlar mega búast við að verða 78,9 
ára gamlir og konur 82,8 ára. Eftir 42 ár er búist við að meðalaldur karla geti orðið 
84,6 ár og að konur lifi að meðaltali til 87,1 árs aldurs. Hjá konum verður stigvaxandi 
fjölgun í elstu aldurshópunum og konum mun hlutfallslega fjölga mjög frá 62 ára aldri. 
Íslenskum körlum er spáð mestu langlífi í Evrópu í framtíðinni eða 84,6 árum 
(Hagstofa Íslands, 2010b).  
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Mynd 1. Mannfjöldapíramíði Íslands árið 2007 og 2050 (Hagstofa Íslands, 2010c) 

 
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um þróun öldrunar. Sú fyrsta sem hér er 

nefnd er hlédrægnikenningin (líka kölluð afvirknikenning) sem segir að manninum sé 
eðlilegt að draga sig í hlé eftir því sem líður á ævina. Þá dragi hann sig í hlé frá 
tengslum og skuldbindingum við samfélagið. Út frá þessari kenningu er hið áhyggju-
lausa, friðsæla elliheimili hugsað sem ákjósanleg lausn í ellinni (Cumming og Henry, 
1961).  

Önnur er athafnakenningin en hún bendir á að lífshlaup fólks sé aðdragandi og 
undirbúningur ellinnar. Fólk reyni að vera virkt eins lengi og það geti með því að halda 
í lífsstíl sinn og lifnaðarhætti og þá sjálfsmynd sem það hafði fyrir og um miðjan aldur. 
Hugmyndin um virkni einstaklingsins er í andstöðu við friðsæl elliheimili og er 
fylgjandi því að aldraðir geti búið heima sem lengst með félagslegum stuðningi hins 
opinbera (Havighurst, 1961).  

Þriðja kenningin er samfellukenningin, sem segir að manneskjan þrói með sér og 
komi sér upp ákveðnum venjum, siðum, viðmóti og félagslegum samskiptum frá 
bernsku. Manneskjan þrói einstaka skapgerð eða persónuleika sem sé frábrugðin því 
sem gerist hjá öðru fólki. Samfellukenningin leggur áherslu á að vellíðan fólks á efri 
árum sé ekki komin undir því að fólk sé óvirkt á öldrunarstofnunum, heldur að 
manneskjan geti haldið í lífsstíl sinn og þá lifnaðarhætti sem hún hefur áður tamið sér, 
án þess að þurfa að breyta miklu. Það er litið svo á að það sé samfella í æviferlinum og 
að ellin eigi ekki að rjúfa hana. Þessi kenning bendir á að fjölbreytt úrræði skuli veitt 
öldruðum því að þá geti hver og einn valið sér lausn sem henti persónulegum þörfum 
(Neugarten, 1964).  

Ofannefndar kenningar eru taldar af mörgum of einfaldar því að taka verði tillit til 
fleiri þátta, svo sem innri gerðar einstaklinga, erfða, skapgerðar, líkamsástands, 
heilsufars og lífsreynslu. Ytri aðstæður eins og umhverfi, félagsleg samskipti, menning, 
staðsetning í tíma, tíðarandi og söguleg atburðarás hafa einnig áhrif á líf fólks. Á sama 
tíma þurfi að taka tillit til fjölbreytileika mannlífsins og mismunandi persónugerða (Jón 
Björnsson, 1993a; Philipsson og Baars, 2007; Riley, Foner og Riley, 1999). 
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Altækar stofnanir 
Erwin Goffman (1961) skilgreinir altækar stofnanir sem þær stofnanir sem uppfylli 
flestar mannlegu þarfir vistmanna sem þar dvelja. Þær veiti alhliða sólarhringsþjónustu 
til vistmanna, eins og geðsjúkrahús, fangelsi og hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili eigi 
að þjónusta þarfir aldraðra vistmanna á borð við svefn, fæði, persónulegt hreinlæti og 
félagslega virkni ásamt daglegum athöfnum sem eiga sér stað innan veggja sömu 
stofnunar. Oft séu þetta lokaðar stofnanir sem ætlaðar eru ákveðnum hópi fólks í 
samfélaginu. Það sé talið æskilegt að taka þennan hóp fólks úr umferð, tímabundið 
eða til langframa með því að vista það inni á opinberri stofnun. 

Goffman (1961) er gagnrýninn á þessar stofnanir og telur að persónuleg einkenni 
vistmanna hnigni meðan á dvöl þeirra stendur. Hann heldur því fram að sjálfi þeirra 
(selfhood) sé hætta búin og þeir glati niður sérkennum persónuleikans. Niðurbrot 
sjálfsins verði vegna þess að einstaklingurinn og sjálf hans sé skilgreint út frá 
stofnuninni sem hann dvelji á. Algjör skuldbinding við félagslega stofnun, kalli á eins-
konar tómt sjálf (selflessness). Skynjun fólks eigi að koma frá mörgum félagslegum 
einingum. Mótstaða geti verið af hinu góða og hann telur persónulega sjálfsmynd búa 
innst með mannfólkinu. 

Goffman (1961) bendir á að á altækum stofnunum sé hætta á aðför að sjálfi 
vistmanna (self-mortification). Aldraðir einstaklingar sem flytjist inn á hjúkrunarstofnanir 
og dvelji þar til æviloka, eigi á hættu að glata persónulegum einkennum sínum þar. 
Þetta hafi neikvæð áhrif á sjálf vistmanna. Þeir eigi á hættu að hnigna í hugsun, týna 
niður daglegri færni og þeirri hæfni að takast á við umhverfið og með tímanum rýrni 
sjálfstraust þeirra. Á stofnunum eru margar athafnir bannaðar. Hegðun vistmanna sé 
mikið til stýrt af fagfólki sem annist það. Hætt er við að andleg líðan vistmanna 
breytist samfara auknu samskiptaleysi við fyrrum nágranna, vini og stórfjölskyldu. Geti 
þá magnast tilfinningar á borð við einmanaleika, tilgangsleysi og kvíða. Það geti svo 
valdið aukinni vanlíðan og þverrandi lífsvilja.  

Sue Davies (2001) bendir á að aldraðir einstaklingar sem flytja inn á bresk 
hjúkrunarheimili upplifi oft valdleysi, hjálparleysi og tilgangsleysi. Þeim finnst að þeir 
leggi ekkert lengur til samfélagsins og sé frekar byrði en til gagns. Samkvæmt 
rannsóknum Davis eru samskipti milli starfsmanna og vistmanna lítil og einhæf og hún 
heldur því fram að vistmenn glati með tímanum persónulegum einkennum sínum. 
Rannsóknir Davis benda til þess að bresk hjúkrunarheimili séu altækar stofnanir. 

Aðferðir og gögn 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði. Með aðferðinni er markmiðið að skilja 
veröldina eins og viðmælendur skynja hana (Esterberg, 2002; Taylor og Bogdan, 1998). 
Áhersla er lögð á að setja sig inn í hugarheim viðmælenda og umhverfi þeirra þar sem 
reynt er að skilja upplifun fólks á veruleikanum (Babbie, 2001).  

Gagnaöflun fór fram á Sólskinsbæ og tók rúma fjóra mánuði eða frá 14. september 
2009 til 20. janúar 2010 en dvöl á vettvangi telur yfir tuttugu mánuði. Viðtölin eru 
átján og voru tekin við níu vistmenn, fimm aðstandendur og fjóra starfsmenn. Við 
greiningu gagna voru notuð ópersónugreinanleg nöfn til að verja viðmælendur. 
Viðtölin eru öll á bilinu 45-90 mínútur að lengd og voru tekin á herbergjum vistmanna, 
út í garði fyrir utan stofnunina og á nálægu kaffihúsi. Viðtöl við aðstandendur og 
starfsmenn voru tekin á heimilum þeirra. Níu viðtöl voru tekin við vistmenn á 
aldrinum 77–93 ára, þar af þrjá karla og sex konur. Meðalaldurinn var 86,5 ár. Fleiri 
konur eru viðmælendur en karlar sem stafar af meira langlífi kvenna og því að mun 
fleiri konur eru vistmenn á Sólskinsbæ en karlar. Við val á viðmælendum var notað 
markvisst úrtak (purposive sampling). Tilgangurinn með valinu var að fá sem 
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fjölbreyttustu mynd á rannsóknarefnið. Úrtakið var valið og raðað saman með það í 
huga að fá fram hjá viðmælendum endurspeglun markhópsins sem rannsóknin nær 
yfir. Margleitni markhópsins nær yfir lýðfræðileg einkenni eins og kyn, aldur, menntun, 
fyrrum starfsvettvangs ásamt fjölskyldustærð. 

Unnið var með greinandi aðleiðslu (analytic induction) og reyndust frumgögnin vera 
291 síða af afrituðu efni. Greining á síðari stigum fór þannig fram að gögnin voru 
borin saman á skipulagðan og kerfisbundinn hátt með það fyrir augum að fá yfirsýn og 
skilning á þeim þáttum sem þar komu fram. Síðan var sameiginlegum þemum og 
hugtökum raðað saman og útbúið myndrænt flæðirit. Þemu voru svo tengd við 
kenningar sem fjölluðu um efnið. Þannig náðist frásagnarþráður sem hægt var að 
byggja á. Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun allt ferlið og reynt var að þróa þau 
þemu sem birtust í gögnunum jafnt og þétt.  

Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst í innra réttmæti gagnanna því að þeirra er 
aflað milliliðalaust frá þátttakanda til rannsakanda. Hugtök og kenningarlegur rammi 
mótast í rannsóknarferlinu á meðan að rannsókn stendur yfir. Innra réttmæti kemur 
fram í svörun vistmanna um eigin líðan sem allir vistmennirnir geta tjáð sig um. Þemu 
vísa öll í andlega líðan sem eru útskýrð í einmanaleika, öryggiskennd, sjálfræði og sam-
skiptum. Styrkleiki rannsóknarinnar er að notaðar eru tvær aðferðir í rann-
sóknarvinnunni, það eru vettvangsaðferð og viðtöl.  

Niðurstöður 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að jákvæð og regluleg samskipti vistmanna við að-
standendur og starfsmenn ásamt samskiptum við aðra vistmenn er grunnur að vellíðan 
þeirra. Að mati aðstandenda og starfsmanna eiga samskiptin að byggjast á trausti, 
virðingu og umhyggju fyrir vistmönnum. Margir vistmenn töluðu um aðbúnað, um-
hyggju, daglega virkni og dægrastyttingu sem mikilvæga þætti fyrir líðan.  

Samskipti vistmanna við starfsfólk 
Öllum vistmönnunum fannst mikilvægt að geta átt samræður við annað fólk inn á 
stofnuninni. Rannveig Ingimarsdóttir hafði þetta að segja um samskipti sín við starfs-
stúlkurnar á deildinni sem flestar eru af erlendu bergi brotnar. Hún sagði þær afar 
indælar en: 
 

… maður getur ekki talað eins mikið við þær og gert sig eins mikið skiljanlegan 
af því að ég kann sem sagt ekkert í ensku eða mjög lítið. Þær tala nú flestar 
ensku. Það er mjög slæmt að geta ekki rætt við fólkið en aftur á móti við 
íslensku konurnar þá getur maður þó talað. Það munar oft mjög miklu og 
samræðurnar, þær eru mjög mikilvægar. Það er afskaplega yndislegt ef að 
hjúkrunarfólkið gefur sér tíma til að stoppa aðeins hjá manni og ræða við mann. 
Það er svo ótrúlegt hvað það getur gefið manni. 
 

Rannveig er bundin hjólastól og getur því ekki hreyft sig án aðstoðar starfsfólks 
eða ættingja. Hér lýsir hún hve samræður geta verið uppörvandi en hins vegar skilji 
hún ekki ensku.  

Óskar Gunnarsson var spurður um samskipti sín við starfsmenn og hann lýsir 
þeim svo: „Það eru ekki allir sem aðstoða mann, sumir eru með voðaleg læti eða koma 
ekki alveg eins og skot. Þær eru góðar en stundum getur verið það mikið að gera hjá 
þeim, að þær komist ekki alveg strax. Þær eru nokkrar íslenskar en flestar útlendar“. 
Óskar bendir á að meirihluti starfsfólks sem starfi hjá hjúkrunarheimilinu, sé erlent og 
að samskiptin við það fari eftir tíma þess og tungumálakunnáttu.  

Magnea Lilja segir sín samskipti við starfsfólkið vera góð en það sé gjá á milli þeirra 
og hennar. Hún var spurð hvort hún teldi starfsfólkið vera vini sína og hún sagði: 
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Nei, þau bara vinna hérna. Það er alltaf þröskuldur í íverunni. Ég er hér 
vistmanneskja, þær eru að vinna hérna, svo koma hjúkrunarkonurnar og svo 
koma læknarnir. Þetta er allt svona þröskuldar. Ég held að það sé ekkert frekar 
hér en annars staðar. Þjóðfélagið hefur þróast einhvern veginn þannig. Þetta er 
ekki eins og það var í gamla daga, þá var svo mikil samheldni og virðing meðal 
fólksins. 
 

Magnea lýsir hér einhvers konar stigveldisskiptingu meðal starfsfólksins sem hún 
skynjar í samskiptum við það. Hún aðgreinir sig frá starfsfólkinu og hún finnur sig 
ekki á meðal þess. Hún greinir frá breyttum tíðaranda og ópersónuleika sem ríkir í dag 
á Sólskinsbæ og í samfélaginu yfirleitt.  

Samskipti vistmanna við aðstandendur 
Samskipti vistmanna eru oftast góð við aðstandendur ef ræktarsemi og sterk fjöl-
skyldubönd hafa myndast á æviferlinum. Oddný er kona á sextugsaldri og á aldraða 
móður á stofnuninni sem hún heimsækir daglega. Oddný segir: 
 

Ég hef alltaf komið á hverjum degi og það getur vel verið að maður eigi ekkert 
að koma svona oft því þá bíður viðkomandi aðstandandi alltaf eftir manni. Það 
eru fleiri fleiri manns sem ég sé aldrei neinn koma í heimsókn til eða kannski 
korter til tuttugu mínútur á laugardegi eða sunnudegi yfir miðjan dag og svo 
búið. Þess vegna held ég að það séu svona mörg starandi andlit sem að sitja í 
sömu stólunum dag eftir dag og enginn segir neitt.  
  

Oddný talar um sín eigin viðhorf til vistmanna og aðstandenda og sýnilegan 
einmanaleika þeirra.  

Svanhvít er ekkja og fimm barna móðir. Hún er sár út í börn sín fyrir að vista sig á 
Sólskinsbæ. Hún gerir sér ekki fulla grein fyrir hvert barna hennar hafi átt frumkvæði 
að vistuninni og segist því þögul þegar þau koma til hennar. Það má kannski líta svo á 
að það sé hennar aðferð til að mótmæla dvölinni og standa vörð um eigið sjálf.  

Samskipti aðstandenda við starfsfólk 
Í viðtölunum kom fram hjá íslensku starfsmönnunum að tungumálakunnátta væri ekki 
nógu góð hjá erlenda starfsfólkinu. Hér koma frásagnir dætra sem eiga mæður í hópi 
vistmanna á stofnuninni. Oddný segir: „Það er töluvert af starfsfólki sem að talar ekki 
mjög góða íslensku. Það misskilur svoldið hvað fólkið er að tala um“. Oddný bendir á 
að misskilningurinn auki á erfiðleika í samskiptum, valdi óþægindum og vanlíðun 
vistmanna. Oddný bætir við og segir: „En maður verður líka að vera réttsýnn. Það er 
náttúrulega óskaplega erfitt og þungt á sumum deildum þar sem fólk á erfitt með að 
hreyfa sig og starfsfólk á sjálfsagt oft meira en nóg, bara að halda öllu þessu fólki 
hreinu, þannig að það er kannski ekkert mikill tími í andlegu hliðina og þá verður þetta 
ekki eins mikið heimili eins og vera mætti“.  

Af orðum Oddnýar má ráða að stofnanabragur sé ríkjandi þegar starfsmenn þurfi 
sífellt að flýta sér með öll verk og hafi ekki næði til að setjast niður með vistmönnum. 
Fagfólkinu þykir félagsleg aðhlynning jafn nauðsynleg líkamlegri umönnun og um það 
hefur oft verið rætt. Ólöf á móður á Sólskinsbæ og greinir hér frá því hvernig hún 
upplifir samskipti sín við starfsfólkið: 

 
Mér finnst gott að tala við hjúkrunarfræðingana en það er svo mikið um erlent 
starfsfólk þarna. Það er svo erfitt að tala við þær, … þær segja „borða vel“, 
„brosa“ og eitthvað svona og „allt í lagi, í dag“ en þú færð ekkert frekari 
upplýsingar. Mér finnst samt þær vera góðar við hana og þær sinna henni vel en 
ég get ekki ímyndað mér að þær geti myndað nein tengsl við hana. 
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Úrsúla er hjúkrunarfræðingur á Sólskinsbæ. Hún telur skilningsleysi og tungumála-
örðugleika koma niður á samskiptum við vistmenn. Hún fái til sín starfsfólk sem ráðið 
sé af mannauðsdeild hússins og sé sagt talandi á íslensku en svo komi oft annað í ljós 
sem íþyngi vinnulaginu, samskiptunum og umönnun á deildinni. 

Umræður 

Hér hefur verið fjallað um samskipti út frá upplifun vistmanna, sýn starfsmanna og 
aðstandenda. Tungumálaörðuleikar á milli erlends starfsfólks og vistmanna eru 
áberandi umræðuefni. Í dag er erlent starfsfólk vel yfir helmingur alls starfsfólksins á 
Sólskinsbæ. Flestir þeirra eiga erfitt með að tjá sig á íslensku. Þrátt fyrir mikinn velvilja 
af beggja hálfu þá myndar lítil íslenskukunnátta margra starfsmanna erfiða gjá í 
samskiptum, sem eykur í einhverjum tilvikum á einmanakennd og vanlíðan vistmanna 
og tilfinningu um afskiptaleysi. Vistmenn tala um að erlent starfsfólk sé elskulegt, en 
að slæmt sé að ekki sé hægt að spjalla við það um daginn og veginn.  

Fram kemur að íslenska starfsfólkið sé lítið betur sett en það erlenda hvað 
samskiptin varðar sökum tímaleysis. Starfsmenn eru yfirhlaðnir verkum á hverri vakt. 
Annríki og mikið starfsálag er á öllum deildum flesta daga og starfsfólki gefst ekki tími 
til að setjast niður hjá vistmönnum og spjalla. Ákveðin verk þarf að ljúka á tilskildum 
tímum og starfsmenn fá ekki það svigrúm og tíma með vistmönnum sem þeir þyrftu 
vegna lágmarksmannafla. Þannig situr vistmaðurinn eftir og skortir félagslega 
aðhlynningu sem getur leitt til vanlíðunar á borð við einmanaleika og tilgangsleysi. 
Samskipti starfsmanna og vistmanna á Sólskinsbæ virðast því almennt ekki næg. 

Bent er á að í raun sé ekki gert ráð fyrir að starfsmenn gefi sig á tal við vistmenn, 
heldur sé aðhlynningin fyrst og fremst líkams- og hjúkrunarmiðuð. Vistmenn tala 
margir um hve lítið þeir hafi fyrir stafni og að dægrastyttingin sé fábrotin.  

Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður Sue Davies (2001) sem segir sam-
skipti starfsmanna og vistmanna inn á breskum og finnskum hjúkrunarheimilum of 
lítil og einhæf. Sólskinsbær ber mörg einkenni altækrar stofnunar samkvæmt 
kenningum Goffmans (1961). Í anda Goffmans og Davis (2001) má því benda á að 
horfa þurfi til fjölbreyttrari þarfa hvers vistmanns en nú er gert og styðja við sjálf 
þeirra vistmanna sem dvelja á Sólskinsbæ til langframa. Það er meðal annars hægt að 
gera með auknum fjárveitingum til hjúkrunarheimila og með því að virða mannlegar 
þarfir með faglærðu íslenskumælandi starfsfólki.  

Það er brýnt að velta fyrir sér hvernig stjórnvöld ætla að bregðast við vaxandi 
hlutfalli aldraðra hér á landi með þróun úrræða í öldrunarmálum. Næstu kynslóðir 
munu ekki endilega sætta sig við þau úrræði sem eru í boði í dag, heldur krefjast 
fjölbreyttari úrlausna þar sem komið er mun betur til móts við fjölþættar þarfir hvers 
einstaklings. Eins og fram kemur í þessari rannsókn þurfa úrlausnirnar ekki einungis 
að vera hjúkrunar- og líkamsmiðaðar, heldur þurfa þær einnig og ekki síður að snúa að 
góðum mannlegum samskiptum á milli vistmanna og starfsfólks.  

Þakkir 

Öllum viðmælendum er tóku þátt í rannsókninni er þakkað fyrir þeirra framlag. Einnig 
er stjórnendum Sólskinsbæjar þakkað fyrir trausta og góða samvinnu.  
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Skolli, skolli, skíttu í hverju horni 

Um skollaleik í sögulegu ljósi 

Símon Jón Jóhannsson 

Einn elsti nafngreindi barnaleikur sem um getur hér á landi er skollaleikur. Leikurinn 
virðis því eiga sér gamlar rætur í íslensku samfélagi og hann naut vinsælda langt fram á 
tuttugustu öld. Í elstu heimildum er skollaleikur oftast nefndur blindingsleikur en ýmis 
önnur nöfn hafa einnig verið notuð. Arngrímur Jónsson lærði (1568-1648) getur um 
blindingsleik í Crymogæu sem út kom á latínu í upphafi 17. aldar en í þýðingu hennar frá 
miðri sautjándu öld er leikurinn nefndur blindisleikur og þess getið að hann kallist 
einnig krækisblinda (Arngrímur Jónsson, 1985, bls. 149-150). Krækiblinda og blindisleikur 
eru líka nefndir í þýðingu Guðmundar Ólafssonar fornfræðings (um 1652-1695) í 
latnesk-íslenskri orðabók frá fyrri hluta 17. aldar og eru þar þýðingar á latneska orðinu 
myindæ (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 105 og 5). Í kvæði Stefáns Ólafssonar 
(1619-1688) Unglingsskemtan frá því um 1670 er einnig nokkrum leikjum barna lýst og 
blindingsleikur meðal annars nefndur (Stefán Ólafsson, 1885, bls. 35).  
 

Undan má ég ekki skilja í óðarkveyk 
grenjabít og blindingsleik. 

 
Þá nefnir Eggert Ólafsson (1726-1768) blindingsleik í kvæðinu Tvídægru þar sem segir 

frá hinni undarlegu þjóð „Sukkudokkum“ (Eggert Ólafsson, 1832, bls.134).  
 

Þau dýr af Adams sýndust sæði, 
sá eg manns form og athæfin;  
þeir höfðu farar flasligt æði,  
fálmaði hvörr um þverran hinn; 
því hvarf til mín sú hugsan veik 
hvort að þeir væru´ í blindings-leik.  

 
Séra Guðmundur Jónsson (1763-1836) nefnir blindingsleik í Sumar-giøf handa Børnum 

frá 1795, telur hann meðal hættulegra leikja sem börn geti slasast í og varar við að 
hann sé leikinn. Guðmundur segir síðan eftirfarandi dæmisögu máli sínu til stuðnings:  

 
Børnin fóru einusinni í blindíngs-leik uppí húsa-gardi. Vigdís var blindíngur og 
leitadi ad hinum børnunum; þau hlupu umkríng í húsa-gardinum, en Vigdís 
þreifadi fyrir sér þar til hún kom í húsa-sundid milli skemmunnar og smidiunnar. 
Bíddú við hugsadi hún; þarna hafa þau falid sig, þar skal eg ná þeim. Og í því 
sama datt hún ofan af húsa-gardinum meir enn manns hæd. Til allrar ólucku var 
griót af hvøssum eggia-steinum nedan undir. Hún datt med høfudid rétt á 
snøsina á einum, og ... æ børn! eg get varla sagt frá því ... høfudid klofnadi, og 
blódid og heilinn slettist allt um kríng (Guðmundur Jónsson, 1795, bls. 121-
122).  

 
Af framanskráðu má ráða að heitin blindingsleikur og krækisblinda séu mun eldra 

heiti þessa leiks en á síðari hluta nítjándu aldar nefna hins vegar ýmsar heimildir bæði 
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skollaleik og skollablindu (Orðabók Háskólans, e.d.).1

Í svörum við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins (Svör við spurninga-
skrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000) kemur fram að margir heimildarmenn 
um land allt þekkja skollaleikinn en undir mismunandi heitum. Í spurningaskrá 39 frá 
árinu 1979 var spurt um leiki og þekktu 62 af 91 svarenda, sem fæddir voru á árabilinu 
1891-1967, þennan leik. Flestir nefna hann blindingsleik (27) en þeir svarendur eru 
flestir af Suður- og Austurlandi, allmargir nota heitið skollaleikur (20), nánast allir af 
Norður- og Vesturlandi en fáeinir kalla leikinn skollablindu (7) en þeir svarendur eru 
allir frá Norðurlandi. Nafn leiksins virðist því að einhverju leyti hafa verið bundið 
landshlutum. 

 Þess er þó vert að geta að Jón 
Ólafsson úr Grunnavík (1705-1779) nefnir Skolla Leik í orðabókarhandritinu frá miðri 
18. öld og segir að til sé annar skyldur leikur sem kallist Hallti fjandi (Jón Ólafsson, 
1754l; Una Margrét Jónsdóttir, 2009, bls. 143). 

Þegar spurt var um leiki árið 2000 í spurningaskrá 100 þekktu einungis 18 af 125 
svarendum (sem að jafnaði voru talsvert yngri en svarendur spurningaskrár 39) skolla-
leikinn og nefndu hann ýmist skollaleik (10) eða blindingsleik (8).2

Ólafur Davíðsson (1862-1903) náttúrufræðingur og þjóðfræðingur nefnir leikinn 
skollaleik eða skollablindu í Íslenzkar skemtanir en tilgreinir þó fleiri nöfn, svo sem 
blindingsleik, krækilblindu og dúfuleik, eftir ýmsum heimildum (Ólafur Davíðsson, 1888-
1892, bls. 105). Ólafur segir að skollaleikur hafi oftast verið leikinn úti og þá haslaður 
sérstakur völlur fyrir leikinn (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 103). Þegar leið á 
tuttugustu öldina varð hins vegar algengt að skollaleikur væri leikinn innan dyra samfara 
stækkun húsnæðis og betri aðstæðum á heimilum (Svör við spurningaskrám 
Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979). Annars lýsir Ólafur skollaleiknum þannig að í 
honum geti tekið þátt svo margir sem vilja en í upphafi sé einn valinn til að vera skolli 
og bundið fyrir augun á honum. Aðrir leikendur fara til skolla, taka í höndina á honum 
og segja: „Er skolli heima?“ Skolli svarar þá: „Heima segir hann sig.“ Þá svarar 
hópurinn: „Skítur í hverju landshorni kæfi þig og kerlinguna þína.“ (Ólafur Davíðsson, 
1888-1892, bls. 103).

 Enginn nefndi hins 
vegar heitið skollablinda. Líklega bendir þetta til þess að vinsældir leiksins hafi farið 
dvínandi þegar leið á tuttugustu öld og nafnið skollablinda orðið sjaldgæfara (Svör við 
spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000).  

3

 

 Ólafur segir að líka hafi verið til að leikmenn færu með 
eftirfarandi þulu:  

Klukk, klukk skolli 
skellur í hverju horni. 
Aldrei skaltu mér ná, 
fyr en í kvöld um sólarlag,  
þegar þú drepur hestinn þinn 
og þig sjálfan þar á.4

 
  

                                                           

1  Elsta dæmið um skollaleik í ritmálssafni Orðabókar Háskólans er úr Norðra frá 1856, bls. 33, en 
síðan ýmis dæmi úr blöðum og tímaritum frá síðari hluta nítjándu aldar. Elsta ritmálsdæmið um 
skollablindu er frá 1874 í þýðingu Davíðs Guðmundssonar á Presturinn á Vökuvöllum, bls. 54. 

2  Erfitt er að draga ályktanir um mismun nafna eftir landshlutum út frá svörum við spurningaskrá 100 
þar sem upplýsingar um búsetu heimildarmanna vantar iðulegu í skráða heimild.  

3  Ólafur nefnir einnig annars konar orðalag í stað „skítur í hverju landshorni kæfi þig og kerlinguna 
þína“ svo sem „skítur í hverju horni hlandkæfi þig“ og „lukkan leiði þig“. 

4  Hér nefnir Ólafur nokkur dæmi um mismunandi orðalag í þulunni og tilgreinir jafnframt þá skýringu 
Jóns Ólafssonar úr Grunnavík úr orðabók hans frá miðri átjándu öld að orðið „klukk“ sé komið af 
þýska orðinu „Glück“ (hamingja) og því byrji skollaleiksþulan á heillaóskum til skolla. Ásgeir Blöndal 
Magnússon (1989) segir í Íslenskri orðsifjabók að klukka í merkingunni að slá einhvern laust og segja 
klukk í skolleik og öðrum eltingaleikjum sé ef til vill skylt sögninni að klukka, þ.e. krunka eða gagga 
sbr. glōciō, gagga, á latínu.  
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Þegar þannig er búið að heilsa skolla dreifa leikendur sér um leikvöllinn en skolli 
freistar þess að ná einhverjum þeirra. Fari hann út fyrir leikvöllinn er hann látinn vita 
en fari einhver leikenda út af vellinum er sá úr leik eða er „brenndur“ (Ólafur 
Davíðsson, 1888-1892, bls. 103).5

 

 Um leið og skolli nær einhverjum klappar hann á 
bak og segir: „Klukk, klukk á herðar þínar, sittu kyrr í holu þinni og komdu aldrei meir 
þángað til á morgun.“ Til er einnig að sá sem næst geti valið milli þess að vera úr leik 
eða ganga til liðs við skolla, fái band fyrir augun og hjálpi honum að fanga hina. 
Leiknum er lokið þegar skolli hefur náð öllum en sé farið í fleiri leiki er það ýmist sá 
sem náðst hefur fyrst eða síðast sem verður skolli í næsta leik (Ólafur Davíðsson, 
1888-1892, bls. 104). Ólafur telur skollaleik með algengustu barnaleikjum á landinu en 
oft komi þó fyrir að fullorðnir fari einnig í leikinn. Í því samhengi nefnir hann eftir-
farandi húsgang (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 105):  

Kaffibolla beindu mér,   
blíð og holl gulls eikin,  
því að hrollur í mér er,  
eptir skollaleikinn. 

 
Eins og áður segir þekkja margir heimildarmenn Þjóðháttasafns skollaleik og virðist 

leikurinn hafa verið vinsæll og vel þekktur um land allt á fyrri hluta tuttugustu aldar 
(Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000). Heimildarmaður, 
karlmaður fæddur 1924, sem kallar leikinn skollaleik, segir að hann hafi einnig verið 
nefndur skollablinda eða blindingsleikur. Einn leikandi hafi verið skolli og bundið fyrir 
augu hans. Þá hafi honum verið snúið í hringi og sagt um leið:  
 

 
Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,      
ekki skaltu ná mér     
fyrr en á miðjum morgni.      
Farðu með skömm af stað. 

 
Síðan hafi honum verið sleppt og hann átt að finna einhvern hinna. Ef hann þekkti 

þann sem hann náði varð sá að taka við hlutverki skolla. Heimildarmaður segir að 
stundum hafi verið notast við aðrar reglur og hafi þá skolli átt að ná öllum þátt-
takendum en þurfti ekki að þekkja þá (ÞÞ 4948, 1979). Aðrir heimildarmenn segja að 
skolli hafi þurft að ná öllum og þekkja þá. Um leið og hann bar kennsl á þann sem 
hann náði var sá úr leik en giskaði hann vitlaust hélt viðkomandi áfram í leiknum. 
Erfiðast hafi verið að ná þeim síðasta enda hafði sá nóg pláss til að smokra sér undan 
(ÞÞ 4832, ÞÞ 4855 og ÞÞ 4771, 1979).  

Eins og fram kemur hjá Ólafi Davíðssyni var skollaleikur oftast leikinn utandyra 
áður fyrr og sérstakur leikvöllur þá oft markaður fyrir leikinn. En margir heimildar-
menn nefna líka að hann hafi verið leikinn innandyra, einkum á veturna þegar óhægt 
var um vik að leika sér úti. Þegar rýmkaðist í heyhlöðum á vorin voru þær einnig 
tilvalinn vettvangur fyrir skollaleik (ÞÞ 4761, 1979). Þá nefna heimildarmenn að vinsælt 
hafi verið að fara í skollaleik um jólaleytið eða þegar mörg börn komu saman, meðal 
annars eftir messu. Með tilkomu almenns skólahalds skapaðist einnig slíkur vettvangur 
(Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979).  

Þulan sem farið er með þegar skolla er snúið er með ýmsu móti þótt kjarni hennar 
sé yfirleitt svipaður og leikurinn almennt leikinn með líkum hætti. Hér skulu nefnd 

                                                           
5  Að vera „brenndur“ útskýrir Ólafur eftir Magnúsi Grímssyni að sé þannig að tveir leikendur leggjast á  

bakið og spyrna iljum saman. Þá reynir sá seki að hlaupa yfir fætur þeirra sem liggja en þeir reyna að 
fella hann með því að lyfta saman fótunum upp og niður eins hratt og þeir geta. Nái þeir þannig að 
fella hinn seka er hann „brenndur“ og úr leik en komist hann klakklaust yfir er hann sýkn saka. 
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þrjú dæmi. Heimildarmenn eru konur, ein fædd 1896 á Vestfjörðum, önnur 1911 á 
Vesturlandi og sú þriðja 1920 á Ströndum.  

 
Skolli minn, skolli,      
skítur í hverju horni, 
aldrei skaltu ná mér      
fyrr en á miðjum morgni.       
Skolli minn skolli (ÞÞ 5091, 1979). 
 
Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,  
aldrei skaltu ná mér 
fyrr en á sólarlagi í kvöld (ÞÞ 4855, 1979).  
 
Klukk, klukk skolli,        
skýst úr hverju horni.      
Aldrei skaltu ná mér      
fyrr en á miðjum morgni.      
Allir eru í leik (ÞÞ 5095, 1979).  

 
Í leikjasafni Ólafs Davíðssonar er gerður greinarmunur á skollaleik eða skollablindu 

og svokölluðum blindkrækluleik. Ólafur tekur samt fram að leikirnir séu líkir og þeim 
því oft blandað saman en talsverður munur sé þó á þeim (Ólafur Davíðsson, 1888-
1892, bls. 101-105). Í blindkrækluleik segir Ólafur að menn setjist niður á víðavangi og 
megi ekki hreyfa sig þaðan en þeir megi sveigja til líkamann og standa upp. Bundið er 
fyrir augun á einum leikmanni, „blindkræklunni“, og henni snúið nokkrum sinnum í 
snarkringlu en síðan reynir hún að ná til hinna og þarf að finna þá alla og bera kennsl á 
þá. Ólafur segir enn fremur: 

 
Blindkræklan á erfitt uppdráttar, þar sem hún er steinblind og rugluð í ríminu 
þar á ofan. Kostar hún því kapps um að koma setumönnum til að gjöra vart við 
sig. Hún hefur t.d. í frammi ýms skrípalæti í því skyni að koma þeim til að hlægja 
og rennur svo á hljóðið, ef það tekst. En það er ekki alt búið, þótt hún nái 
einhverjum, því hún verður að segja hver það sé. Annars er alt ónýtt.  

 
Ólafur nefnir nokkur önnur heiti á leiknum svo sem setuleik, blindingsleik, þúfuleik og 

krækilblindu (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 102). Krækisblinda kemur fyrir í 
þýðingu á Crymogæu Arngríms lærða eins og áður er nefnt (Arngrímur Jónsson, 1985, 
bls. 150).  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja ekki blindkrækluleik en einn nefnir leikinn 
setublindu sem hann segir að svipi til skollaleiks en sé leikinn úti. Þátttakendur setjast í 
hring en einn er hafður inni í hringnum. Hann fær að sjá hvar hinir hafa valið sér sæti 
áður en bundið er fyrir augu hans en til að rugla hann er honum snúið nokkra hringi í 
upphafi leiks. Síðan verður hann að finna alla sitjendur og nefna þá með nafni. Þá sem 
hann finnur má hann þukla og rannsaka, ekki mega leikendur breyta um sæti en þeir 
mega fara úr peysu eða blússu, setja upp húfu eða skýlu eða eitthvað þvíumlíkt svo 
erfiðara verði að þekkja þá. Séu leikendur fáir má hafa band á milli þeirra svo skolli 
fari ekki út fyrir hringinn en því má svo sleppa þegar hann rekst á það (ÞÞ 4886, 
1979).  

Tveir heimildarmenn, báðir fæddir um aldamótin 1900, nefna annað afbrigði, 
blinnibúkk og blindi púkk. Nöfnunum svipar mjög til danska og norska leikjaheitisins 
blindebuk og blindebukk (blindhafur) (Kristensen, 1896-1898, bls. 192-193; Støylen, 
1899, bls. 99). Heimildarmönnunum tveimur ber saman um hvernig leikurinn var 
leikinn. Þátttakendur mynda hring og haldast í hendur en blindingi er hafður inni í 
hringnum og hefur hann nú í hendi sér prik eða einhvern annan hlut sem hann notar 
til að pota í hina og líkir þannig í raun eftir hafri. Leikendur syngja svo einhverja vísu 
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en þegar þeir ljúka söngnum potar blindinginn í einhvern í hringnum og segir: „Gefðu 
hljóð af þér.“ Þá reynir viðkomandi að vera sem ólíkastur sjálfum sér í röddinni en nái 
blindinginn að þekkja hann skipta þeir um hlutverk og hann verður blindingi (ÞÞ 4761 
og ÞÞ 7259, 1979).Vestfirsk kona fædd 1896 nefnir þennan leik „blindingsleik“ en gerir 
greinarmun á honum og hefðbundnum skollaleik þar sem þátttakendur eru á stjáki í 
kringum skolla á ákveðnu svæði en haldast ekki í hendur. Hún segir blindingsleik hafa 
verið einn af hátíðarleikjunum og sérstaklega leikinn á jólum (ÞÞ 5091, 1979).  

Í Leikjabók frá 1916 er svipað afbrigði skollaleiks nefnt „pípp“ leikur. Þar segir að 
blindingi, sem aðrir þátttakendur dansi í kringum, hafi staf í hendi sem hann stappi 
niður og þá stansi allir. Því næst bendi blindinginn á einhvern með stafnum og segi: 
„Pípp“ en þá svari sá sem bent er á og segi: „Pípp.“ Blindinginn eigi svo að reyna að 
þekkja viðkomandi af málrómnum og takist það verði hann skollinn næst en annars 
haldi leikurinn áfram (Leikjabók I: Leikir innanhúss, 1916, bls. 17-18). Nokkrar fleiri 
gerðir „blindingaleikja“ eru nefndar í bókinni; dúfuleikur, að þekkja hljóð, bjölluleikur, hvar 
ertu? og mjá en jafnframt sagt að skollaleikur sé algengur íslenskur „blindingaleikur“. 
Skollaleiknum er síðan lýst á hefðbundinn hátt (Leikjabók I: Leikir innanhúss, 1916, bls. 
16-19).  

Af ofansögðu má ráða að einkum hafi verið um að ræða þrjár megingerðir skolla-
leikja hér á landi um og eftir aldamótin 1900: blindingsleik eða skollaleik þar sem þátttak-
endur dreifðu sér og hreyfðu sig að vild um afmarkað svæði meðan skolli leitaði 
þeirra; blindkrækluleik þar sem þátttakendur dreifðu sér en héldu kyrru fyrir á sama 
stað; og hringleik þar sem skolli reyndi að þekkja leikendur með priki og hljóðum.  

Skollaleikir ýmiss konar virðast eiga sér langa sögu. Norski þjóðfræðingurinn Åse 
Enerstvedt (f. 1932) bendir á að sumir fræðimenn telji að blindingsleiki megi rekja til 
gamalla helgiathafna og að þeir feli jafnvel í sér minni um forna mannfórnarsiði. Aðrir 
fræðimenn líti á blindingjann í skollaleiknum sem tákngerving þess manns sem ofur-
seldur er örlögum sínum og sé til dæmis algengt minni í grísku harmleikjunum. 
Rithöfundar hafi í gegnum tíðina notað slíkt minni æ ofan í æ og skollaleikir í ýmsum 
myndum birst í heimi bókmenntanna. Þess megi svo að auki geta að blindingsleikir 
hafi einnig verið vinsæl skemmtan meðal fullorðinna við frönsku hirðina á átjándu öld. 
Þá bendir Enerstvedt líka á tengsl við heiðnar kjötkveðjuhátíðir og annað skemmtana-
hald í Evrópu þar sem meðal annars var til siðs að klæðast í líki geithafra og annarra 
dýra. Leifar slíkra hátíða má enn sjá á ýmsum helgihátíðum kaþólsku kirkjunnar, 
einkum tengdum föstu og páskum (Enerstvedts, 1982, bls. 130-132; Gunnell, 2007). 
Nafngiftin á skollaleik í Skandinavíu, blindebukk, gæti átt þar rætur. Åse Enerstvedt 
nefnir í bókum sínum nokkur dæmi um skollaleiki í Noregi (Enerstvedts, 1982, bls. 
130-132; Enerstvedts, 2004, bls. 73-74) og í leikjasafni norska sálmaskáldsins og 
biskupsins Bernts Støylen (1858–1937), Norske Barnerim og leikar frá 1899, eru nefndar 
ýmsar gerðir, svo sem blindetjuv, blindtjuka og blindebukk (Støylen, 1899, bls. 99). 

Í hinu danska leikjasafni rithöfundarins Önnu Erslev (1862-1919), Illustreret Legebog, 
sem fyrst kom út í tveimur bindum árin 1897 og 1898, er nokkrum skollaleikjum lýst. 
Bæði er um að ræða leiki þar sem skolli leitar hinna á víðavangi og hringleiki þar sem 
blindingi reynir að þekkja leikendur þegar þeir gefa frá sér hljóð eða með viðkomu. Í 
lýsingu Erslev á blindebuk segir að sá sem bundið er fyrir augun á sé leiddur um svæðið 
og sagt um leið: „Blindbuk vi fører dig.“ Hann svarar þá: „Hvorhen?“ En leikendur 
segja þá: „I Skoven, men forsvar dig vel.“ Blindhafurinn spyr: „Mod hvem?“ Og þá er 
svarað: „Mod Hunde og mod vilde Dyr, som plager dig, du arme Fyr!“ Því næst reynir 
blindhafurinn að ná hinum (Erslev, 1904, bls. 9).  

Í öðrum gerðum sem Erslev nefnir er meðal annars staðið í hring utan um 
blindhafurinn sem hefur staf í hendi (stok-blindebuk) líkt og í „pípp“ leiknum sem lýst er í 
Leikjabókinni eða þá að sá sem bundið er fyrir augun á þarf að þekkja leikmenn með 
því að taka í hendur þeirra (den blinde gætter) eða finna þá með því að láta þá svara sér 
(Jakob, hvor er du?) (Erslev, 1904, bls. 53-55).  
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Danski þjóðfræðasafnarinn Evald Tang Kristensen (1843-1929) nefnir einnig 
nokkrar gerðir skollaleikja í leikjasafni sínu, Danske Børnerim, Remser og Lege, udelukkende 
efter Folkemunde, 1896-1898 (Kristensen, 1896-1898, bls. 192-193; Thyregod, 1931, bls. 
206-211). 

Það er athyglisvert að í engum þeirra lýsinga á skollaleikjum sem er að finna í 
norsku og dönsku leikjasöfnunum eru líkar eða sambærilegar þulur notaðar eins og í 
íslensku afbrigðunum þegar blindingjanum er snúið eða hann ruglaður í ríminu, svo 
sem „skolli, skolli, skíttu í hverju horni …“ og aðrar slíkar. Þá vekur einnig athygli að í 
íslensku skollaleikjunum er blindinginn kenndur við skolla sem getur annaðhvort verið 
tófa eða djöfulinn sjálfur, en í Danmörku og Noregi er hann oftast geithafur og í 
enskumælandi löndum er algengasta nafn leiksins Blind Man´s Buff og þar er heldur 
enginn skolli á ferð.6

Iona og Peter Opie færa rök fyrir því í bók sinni um breska barnaleiki, Children´s 
Games in Street and Playground, að Blind Man’s Buff eigi sér einnig mjög gamlar rætur þar í 
landi og hafi lengi notið mikilla vinsælda. Algengasta gerð hans er dæmigerður 
skollaleikur, ýmist leikinn inni eða úti, þar sem skolli leitar annarra þátttakenda með 
bundið fyrir augun en þeir hafa frjálsar hendur um að koma sér undan honum. Til eru 
heimildir fyrir því að leikurinn hafi verið leikinn allt frá fjórtándu öld. Iona og Peter 
Opie (2008) telja að enginn annar leikur sé nefndur eins oft í breskum bókmenntum 
allt frá sextándu öld og Blind Man´s Buff en þar hefur hann einnig heitið ýmsum fleiri 
nöfnum.  

  

En skollaleikurinn á sér enn eldri rætur og er þekktur víða um lönd. Gríski rit-
höfundurinn Júlíus Pollux lýsir leik hjá Forn-Grikkjum á annarri öld sem hann nefnir 
Chalke muia sem þýða mætti sem látúnsfluguna. Pollux segir að bundið hafi verið fyrir 
augu eins drengsins sem þátt tók í leiknum en hann síðan kallað: „Ég skal elta 
látúnsfluguna.“ Hinir leikendurnir svöruðu: „Þú getur elt hana en þú nærð henni 
aldrei.“ Síðan hlupu þeir í kringum blindingjann og slógu til hans með papírushýði þar 
til hann náði einum þeirra (Opie, 2008, 165-168; Wilman, 1914, bls.14).  

Það er ljóst að skollaleikir eiga sér langa sögu hér á landi og hafa verið vinsælir 
meðal barna og fullorðinna um allt land langt fram á tuttugustu öld. Sambærilega leiki 
er að finna í þeim löndum sem næst okkur liggja en skollaleikirnir hafa greinilega 
þróast sjálfstætt hér á landi og fengið séríslenskt yfirbragð með leikjaþulum og 
skollanum í forgrunni. Hinu verður þó ekki svarað hvaðan þessir leikir hafa upphaf-
lega borist hingað eða með hvaða hætti. Þar um eru heimildir þöglar.  
 

                                                           
6  Vera má að refurinn hafi tekið við hlutverki geithafursins í skollaleikjum hér á landi líkt og 

jólakötturinn virðist að einhverju leyti hafa gert gagnvart norræna jólahafrinum enda voru geitur mjög 
sjaldgæfar hér á landi þegar fram liðu stundir á öldum áður (Árni Björnsson, 2006, bls. 39). Aftur á 
móti er svo stundum litið á geithafurinn sem einkennistákn djöfulsins (skollans) eins og fram kemur 
víða í þjóðtrú (Biedermann, 1992, bls. 60). Sjá einnig um hlutverk gethafursins í Gunnell (2007). 



Skolli, skolli, skíttu í hverju horni 

298 

Heimildir  

Arngrímur Jónsson. (1985). Crymogæa: Þættir úr sögu Íslands. Reykjavík: Sögufélag.  
Árni Björnsson. (2006). Saga jólanna. Akureyri: Tindur. 
Ásgeir Blöndal Magnússon. (1989). Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans.  
Biedermann, H. (1992). Symbolleksikon. Oslo: J. W. Cappelens Forlag. 
Eggert Ólafsson. (1832). Kvæði. Kaupmannahöfn: E. Jónsson, Th. Sæmundsson og S. 

Thorarensen. 
Enerstvedt, Å. (1982). Tampen brenn: Norske barneleikar. Oslo: Det norske samlaget.  
Enerstvedts, Åse (2004). Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager? Bergen: Eide 

forlag AS. 
Erslev, A. (1904). Illustreret Legebog: Første og anden afdeling (3. útgáfa). Kaupmannahöfn: 

EM Langhoffs Forlag.  
Guðmundur Jónsson. (1795). Sumar-giøf handa Børnum frá Sra. Guðmundi Jónssyni Prófasti 

í Árness Sýsslu og Sóknar-Presti til Ólafs-valla á Skeiðum. Leirárgörðum: Hið íslenska 
landsuppfræðingarfélag. 

Gunnell, T. (ritstjóri). (2007). Masks and Mumming in the Nordic Area. Uppsala: Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  

Jón Ólafsson. (1754). AM 433 fol. Óútgefið orðabókarhandrit.  
Kristensen, E. T. (1896-1898). Danske børnerim, remser og lege, udelukkende efter folkemunde. 

Århus: J. Zeuners Bogtrykkeri. 
Leikjabók I: Leikir innanhúss. (1916). Reykjavík: Bókaverslun Guðmundar Gamalíels-

sonar. 
Opie, I. og Opie, P. (2008). Children’s games in street and playground. Volume 1: Chasing, 

catching, seeking. Glasgow: Floris Book. 
Orðabók Háskólans. (e.d.). Ritmálssafn Orðabókar Háskólans. Sótt 21. september 2010 

af http://www.lexis.hi.is 
Ólafur Davíðsson. (1888-92). Íslenzkar skemtanir. Kaupmannahöfn: Hið íslenzka 

bókmentafélag.  
Stefán Ólafsson. (1885). Kvæði I. Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmentafélag.  
Støylen, B. (1899). Norske Barnerim og leikar. Kristiania: H. Aschehoug og Co,s Forlag. 
Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins: Skrár 39 og 100. (1979/2000). 

(Heimildarmenn: ÞÞ 4761, ÞÞ 4771, ÞÞ 4832, ÞÞ 4855, ÞÞ 4886, ÞÞ 4948, ÞÞ 
5091, ÞÞ 5095 og ÞÞ 7259). Óútgefið handrit. 

Thyregod, S. T. (1931). Danmarks Sangeleg. København: Det Schønbergske Forlag. 
Una Margrét Jónsdóttir. (2009). Allir í leik: Söngvaleikir barna. Reykjavík: Almenna 

útgáfan/Bókaútgáfan Æskan ehf. 
Wilman, S. V. (1914). Games for playtime and parties. London: T. C og E. C. Jack.  

 

http://www.lexis.hi.is/�


 

299 

Science and spirituality 

A crossing point in holistic health 

Sveinn Guðmundsson 

In the last decades of the 20th century and the beginning of the 21st, nurses, doctors 
and various scientists in Western societies are becoming interested in alternative ways 
to look at health and the individual. These views are not all new in the history of the 
world but new to Western science tradition. They include health therapies and 
religious or spiritual practices from societies in different times and places that were 
revived by the New Age Movement (NAM). Today they are usually referred to as 
complimentary and alternative medicine (CAM) or holistic medicine.  

The intent of this article is to take a closer look at the shift that opened the door to 
these "new" views on health in order to establish a ground to situate health 
professionals in Iceland who share this interest. The text begins with a discussion of 
science and modernity that leads to a change of emphasis on the individuals life from 
being lived by external expectations to a more internal and self directed living. This 
shift is then connected to changing views within a part of the Western health 
professional community. Finally a short discussion about the situation in Iceland 
regarding these matters and the authors ongoing research among health professionals 
in Iceland with special interest in CAM, holistic health ideas and spirituality. The 
research is a part of the authors PhD thesis in anthropology on science and spirituality 
and its crossing point in ideas about holistic health. 

Science and the Modern World 

The dominant view of modern Western science has its roots in empirism which is 
believed to come from Aristotle. The empirical standpoint assumes that material 
things stay the same and can be observed, measured, accounted for and turned into 
knowledge. Positivism, built on empirism and lead by Auguste Comte, played a big 
part in replacing older theories that emphasized the search for ultimate causes and 
meaning with stress on observation and description. Comte believed that positive 
philosophy with its scientific examination of society would make it whole and put an 
end to mystical views of history and nature. To leave speculative thought and turn to 
the positive stage became a sign of historical development, social reform and progress. 
With observation, facts became knowledge and only things that could be observed 
deserved investigation. Physical science then became a model for other disciplines to 
shape its research methods and the scientific method became the main tool to view 
the world and to understand it in Western societies. Max Weber pointed out that with 
increased emphasis on rationality and bureaucracy the control over people grows as 
well. To Weber rationalization can have cage-like qualities that affects the way people 
think and act (Morrison, 1998).  

The anthropologist Raymond L.M. Lee (2008) inspired by Weber adds that in an 
age of science and rationalization, disenchantment takes place and belief in the gods 
starts to decline. When that happens death becomes a taboo. To Lee the reason why 
death is so alarming in contemporary societies is that modernity has limited the ways 
individuals have to contain their fear of death. There are fewer possibilities to relieve 
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the fear in a ritual or existential and meaningful way. Sociologist Anthony Giddens 
(1990) discusses modernity, trust in abstract systems, knowledge, globalization and the 
effect it has on people, everyday life and their fear of things they can’t control. The 
world might end at any time and there is nothing the individual can do about it. This 
fear that Giddens names the “juggernaut” calls for adaptive reactions in people. One 
of them is sustained optimism, which in the spirit of the Enlightenment is based on the 
hope that we will find the technology or cure needed in the near future. The faith in 
science is a good example. The belief that rational thought and science will save the 
day offers a feeling of security. But professional knowledge can be inconsistent and 
different researches can have different results and that can confuse the individual. The 
fact is that we cannot feel secure in a world where the danger of nuclear winter and 
ecological disasters looms over our heads all the time. Giddens argues that we are all 
riding the juggernaut whether we like it or not. He mentions what he calls the 
transformation of intimacy in relation to the connection between globalization tendencies 
of modernity and the every day life where the individual is trying to find his identity 
within the system he lives in. In a world full of dangers where things can seem to be 
out of the individuals control a concern for self-fulfillment is a defense mechanism 
and a positive appropriation. According to Giddens this drives the person to “open” 
the self “out”, trust others and establish personal ties in an attempt of self-
actualization.  

The discussion above shows that in a complex modern society science and 
rationalization has taken over religion without answering all the questions or solving 
all the problems. The individuals is left feeling powerless in a terrifying world. Since 
there is no way for the individual to change the world around him he turns the focus 
on himself. 

The Shift 

Desmond Ryan (2002), a sociologist connects the increased emphasis on personhood 
in today’s Western society to a transition from modernity to post-modernity. In the 
last 50 years most individuals experience a growing detachment from established 
structures like family, religion, authority and class solidarity. In other words, the grand 
narratives are losing their power. The result of this shift is that the individual self is 
becoming more sovereign and the traditional structures of society are declining. 

Sociologists Paul Heelas, Linda Woodhead et al. (2005) agree with Ryan that self-
understanding and socio-cultural arrangements have been turning towards a “person 
or subjectivity” centered direction. The examples they give are that in health culture 
the turn is towards being “patient centered”, in educational culture it is “child 
centered” and in purchasing culture it is “consumer-centered”. These transitions are 
signs of a turn away from a more hierarchical order of things where the doctor, the 
teacher or the manager was a godlike authority. Heelas, Woodhead et al. talk about a 
major cultural shift away from life lived by external expectations or objective roles, 
and a turn to one’s own subjective, inner experience. In short the subjective turn is 
thus a turn away from “life-as” to “subjective-life”. Life-as means that higher 
authorities that stand above and over the individual self direct one’s life, give it value 
and meaning. This turn from life-as is then a turn towards subjective-life to become 
what the individual wants, not the authority. The goal is to become your own source 
of meaning, significance and authority and to forge one’s own inner-directed paths 
instead of following established one’s. Between the two modes there is a deep 
incompatibility and in a way they interfere with each other. Personal feelings disrupt 
ones duty or a supposed way to be living and conversely external institutions can 
threaten the individual’s values and existence. Heelas, Woodhead et al. are not 
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suggesting that there has been a clear-cut shift from life-as to subjective life. However 
they state that the subjective turn has become the defining cultural development of 
modern western culture. 

Ryan (2002) points out that the public appears to be resisting the dominance of 
Western science in their private worlds and the polar opposites religion and science 
are now side by side being criticized for their obsession with competing truth claims, 
over-emphasis on the intellect and lack of interest in the experiential dimensions of 
being human. To Ryan the increased interest in complimentary health service shows 
the widespread influence of the NAM spirit. Westerners today are tired of thinking or 
believing, they want to experience. 

Lee (2008) describes how we have developed from a “death-denying society” to 
one where ideas from NAM, parapsychology and near-death experiences are 
spreading out. These alternative ideas where death is seen as a gateway or liberation 
have started to take the place of ideas about death as a last stop or a point of 
extinction. In this way death is a process of personal liberation since there is in fact no 
real death, only the continuity of consciousness. According to New Age ideas death is 
only a doorway and in that sense offers hope instead of anxiety. To Lee modernity 
and rational calculation failed to bring an end to suffering and in the revolt against 
modernity new (and old) ideas brought re-enchantment into modernity.  

Heelas (1996) mentions that a number of uncertainties of modernity result in 
identity-problems which direct people to try something new in their search for 
solutions. The New Age offers an alternative way of life to what the capitalist 
mainstream offers. This way of life includes being concerned about the state of the 
planet and all its inhabitants. The New Age way to save the planet is to start with the 
individual. This brings up radical engagement, another one of Giddens (1990) adaptive 
reactions to the dangers facing the modern world. It includes the fact that although we 
are facing major problems we should do what we can to reduce or counter them. 
Heelas (1996) also mentions Weber’s idea of modernity as an iron cage as a reason 
why people seek a lifestyle inspired by NAM in an attempt to escape the routines of 
bureaucracy and life lived by rules and regulations. Instead people see the New Age 
lifestyle as a way to help them take more control over their own lives. Anthropologists 
Ruth Prince and David Riches (1999) explain NAM individualism in connection to its 
holistic ideology. An important part of NAM ideology is the individual experience of 
personal transformation, a kind of self-spirituality where the goal is to liberate a 
greater power that lies within the individual. NAM’s doctrinal tolerance allows 
individuals to draw inspiration from various philosophical or spiritual sources. In 
other words, NAM individualism embraces different values. At the same time all the 
different ideas build up to a holistic view of the human being where the physical, the 
mental, the emotional and the spiritual are one.  

According to Ryan (2002) the intent of NAM and CAM is to counter the disorien-
tation and fragmentation left by modern societies fundamental political, economic, 
technological and social state. The different world-views of these movements are a 
revolt against the dominant analytical mind-set of Western science. It is also an 
attempt to supply the isolated individual self an integrative structure or discipline for 
example in the form of meditation and considering the self to be spiritual. Heelas 
(1996) underlines that people react differently to what might be described as 
“problems of modernity” and some are attracted to the New Age lifestyle with its 
significantly different ideology than that of mainstream modernity. Individuals who 
consider conventional ideas and remedies having failed and are searching for new 
answers may find fresh approach in the New Age phenomena.  

A shift has and is taking place in Western societies. Individuals want personal 
autonomy and are tired of being told how to live their life. The time of authoritative 
institutions is declining and people are looking for new sources for inspiration that fit 
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their own personal views. Ideas from different sources taken up by NAM provide new 
answers, new ways to see the world and give people hope. Health is in the individual’s 
hands and death is maybe not such a dead end as it used to be. At the same time 
NAM encourages people to take control of their lives and rediscover themselves by 
drawing inspiration from old and new ideas from various directions.  

At this point in history we have seen both extremes, religion and science and now 
people are starting to look for new ideas to view the world outside of the scientific 
worldview that has dominated Western society or in conjunction with it.  

Health Professionals 

Although the scientific community has clear rules and methods on how to produce 
knowledge, scientists from diverse fields and backgrounds are considering holistic 
health, CAM and the effect of spirituality or religious involvement on health. 
Sociologists David R. Williams and Michelle J. Sternthal (2007) gathered findings from 
studies in medicine, psychiatry, psychology and other fields, which show a positive 
association between spirituality or religious involvement, and physical and mental 
health (also see Ano & Vasconcelles, 2005; Koenig, 2007; Park, 2007). Lorraine M. 
Wright, nurse (2005) emphasizes the importance of including spirituality in the caring 
process of a patient. (Also see Winterling et al. 2006). In Wright’s book Spirituality, 
Suffering, and Illness: Ideas for Healing (Wright, 2005) she offers a model to encourage and 
enable nurses and other health-care providers to bring forth conversations with their 
patients and their families about spirituality, beliefs and suffering. The aim of Wright’s 
book is to give people understanding of these matters within an illness context. She is 
convinced that the most significant influence on how people cope with illness is what 
they believe about it. The effect of people’s religious and spiritual beliefs on how they 
experience illness is according to Wright one of the most ignored aspects in health 
care. Wright defines spirituality as “whatever or whoever gives ultimate meaning and 
purpose in one’s life that invites particular ways of being in the world in relation to 
others, oneself, and the universe” (Wright, 2005, p. 4). According to her nurses in 
Western societies are starting to pay attention to this new field and writing books and 
articles on the subject (see for example Newman, 1994; O’Brien, 2008).  

Nurses have also a great interest in holistic approaches to health and the American 
Holistic Nurses Association (2010) is one example. A vast literature is available on the 
subject where terms like health; holistic health and holistic nursing are defined in 
different ways. Everything from the association’s definition of holistic nursing as “all 
nursing practice that has healing the whole person as its goal” (American Holistic 
Nurses Association, 2010 1. paragraph) to nurse Margaret A. Newman’s (1994) view 
of health as expanding consciousness. Doctors are turning to holistic approaches to 
health as well and the American Holistic Medical Association was founded in order to 
unite licensed physicians who practice holistic medicine (American Holistic Medical 
Association, 2010a). The association defines “holistic medicine” as “the art and 
science of healing that addresses care of the whole person - body, mind, and spirit. 
The practice of holistic medicine integrates conventional and complementary 
therapies to promote optimal health, and prevent and treat disease by addressing 
contributing factors” (American Holistic Medical Association, 2010b: 1 paragraph). 
According to the association disease is the result of physical, emotional, spiritual, 
social and environmental imbalance. These aspects need to be brought into balance 
for healing to take place. Various methods are used but the focus is on the patient as a 
unique individual who must do the work, change his old habits, beliefs and lifestyle 
(American Holistic Medical Association, 2010b).  
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Larry Dossey, a medical doctor (1999, 2006), has written about the positive 
benefits of prayer on health (also see Jantos & Kiat 2007) and states that spiritual 
meaning can help fill the inner void that accompanies modern life. Dossey (1999) has 
also written about consciousness and the unbounded ways it works in space and time, 
which he names nonlocal mind. He divides medicine into 3 eras: Era I began in the 
1860s and can be described as materialistic or mechanistic. It includes therapies like 
drugs, radiation and surgery that govern Western medicine today. Era I focuses on 
effects of things in the body. Era II started after World War II and is a description of 
medicine today. It is defined by the idea that the mind can affect the body, which 
came largely from research on the placebo effect and the beneficial results of positive 
thinking, suggestion and expectations. These mind-body approaches of era II are 
starting to be used today with Era I medicine for example when heart disease 
medications and stress management is used together. Another example is when cancer 
chemotherapy and surgery is used along with psychological counseling. In short, what 
Era II added was the effect of the mind within the individual. Era III, which is the 
future according to Dossey, introduces nonlocal medicine where the idea is that the 
mind also works outside of the brain and body of the individual. To Dossey nonlocal 
mind explains intuitive feelings or premonitions and if the mind can roam outside the 
body that means that consciousness lives on after the body has died. Therefore the 
fear of death, the disease that has caused mankind the most suffering of all is cured. 
He also adds that people need a positive sense of meaning, purpose, and spiritual 
fulfillment in their lives for without it life withers.  

What these few examples from scholars and health professionals demonstrate is 
that scientists in Western societies are starting to look beyond the realms of modern 
empiric view of the world. Spirituality, expanding consciousness, mind-body relations 
and various holistic ideas are now a part of many nurses and doctors views on health. 
Although this “surge” or “movement” may still be a minority in the Western health 
profession community it symbolizes the shift in thought that is taking place. 

Iceland 

The authors PhD thesis is a research among health professionals in Iceland with 
special interest in CAM, holistic health ideas and spirituality. The qualitative part of 
the research involves doing interviews with health professionals and participant 
observations on conferences or other events where health professionals and CAM 
practitioners meet and discuss health from various point of views. A special emphasis 
is on nurses. The movement or surge mentioned above within the Western health 
professional community serves to position the participants in the study in a greater 
context.  

Preliminary results from the ongoing qualitative study show that influence from 
CAM and NAM ideology is spreading through the nursing community in Iceland. The 
participants in the interviews are all practicing nurses who have education in various 
CAM therapies like NLP, massage techniques such as Cranio-Sacral Therapy, Bowen 
Technique and Shiatsu, healing practices and more. Some of them are using their 
knowledge of the therapies in their nursing profession in direct or indirect ways and 
others work as CAM practitioners in their spare time. The qualitative research also 
includes participant observation on various conferences where health professionals 
and CAM practitioners meet and discuss health from different point of views. To the 
researcher these gatherings are an attempt to break down walls between the official 
health care system and the CAM system. This dialog that is being established between 
a group of health professionals and CAM practitioners is a sign of a crossing point in 
ideologies that have been separate for a long time. Among the topics discussed by 
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health professionals on these conferences are what can be done to increase 
cooperation between the official health care system and CAM practitioners in Iceland, 
the importance of looking at health from a holistic perspective, the power of the 
mind, the power of prayer and meditation, balanced lifestyle, prescription drugs and 
the placebo effect, the farmaceutical industry and more.  

In their article Notkun óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu á Íslandi, sociologists Björg 
Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson and nurse Þóra Jenný Gunnarsdóttir (2010) discuss 
results from their study on how many Icelanders are using CAM therapies and why 
they do so. The data was gathered in 2006 and the results showed that 31,8% of the 
participants did so in the last 12 months and that there is a growing interest among the 
Icelandic public in CAM therapies. The basic ideas behind the therapies concerning a 
holistic view of the individual and the connection between mind, body and spirit 
appears to appeal to Icelanders according to the researchers. They also say that nurses 
have for a long time had a positive attitude to CAM in their work because the holistic 
vision of these therapies fits well to the ideology in nursing. Nurses have started using 
scientifically tested forms of complimentary therapies in health institutions in Iceland 
when “conventional” resources to alleviate symptoms like anxiety, pain and insomnia 
fail. 

In a report on the use of complimentary therapies used in the National University 
Hospital of Iceland nurses Agnes Smáradóttir, Lilja Jónasdóttir, Nanna Friðriksdóttir 
and Þóra Jenný Gunnarsdóttir (2008) mention the positive result of various forms of 
massage, relaxation and walking exercises. The nurses suggests that the use of other 
complimentary therapies should be taken into consideration and mention the 
possibility of cooperation with qualified CAM practitioners. Finally they emphasize 
that more research needs to be done on complimentary therapies in Iceland.  

Courses on complimentary and alternative therapies in nursing have been taught by 
nurses for nurses in university programs on a graduate level in Reykjavík and Akureyri. 
The courses focus on introducing complimentary therapies like massage, relaxation, 
music therapy, hypnotism and aroma therapy and how they can be used in practice. 
The students do hands-on exercices in relaxation and massage therapies and do group 
projects on how to introduce complimentary therapies in their clinical environment 
(Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2008a, 2008b). 

For the last decade CAM and holistic therapies have had an increased discussion in 
the nurse literature in Iceland (see for example Guðrún Kristjánsdóttir & Ólöf 
Kristjánsdóttir, 2003; Herdís Jónasdóttir, 2005; Ingibjörg J. Friðbertsdóttir, 2008) and 
preparation is being made to establish a subsection within the Icelandic Nursing 
Association on complimentary therapies in nursing (The Icelandic Nursing 
Association, 2010). Icelanders use of CAM is growing and the ideas behind them seem 
to attract the publics interest. Nurses appear to be open to some of these therapies 
and are starting to apply them in their work in different ways. This is a sign of the 
Icelandic health care system, or at least a part of it, taking a positive approach to CAM 
and holistic ideas and showing an interest in some kind of cooperation or acceptance. 

Conclusions 

Complimentary and alternative therapies, holistic ideas of health and spirituality 
revived by the New Age Movement are making its way in Western societies. In an age 
of science these alternative views on health and the human being help the individual 
to escape the iron cage of rationality and take control of his own life. The search for 
self-fulfillment has begun and holistic ideas about the connection between mind, body 
and spirit fit well with that quest. The unexplored power of the mind and 
consciousness give hope and new answers to old question. The scientific method is no 
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longer considered by all the only way to gain knowledge and scientists are opening up 
to these possibilities, starting to research, theorize and even practice them. In Iceland 
health professionals are catching on and nurses are taking up CAM therapies and 
holistic ideas and trying to find a place for it in their practice. 
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Acculturation strategies of migrated 
adolescents within the school context 

Ulrike Schubert 

School is an important institution in society. Apart from mediating values and rules of 
society, school also provides a context for the students to meet their peers, form 
friendships and negotiate these social connections with their own responsibility out-
side the family circle. Migrated children and adolescents make their first, systematic 
contact with their new society in school. Scientist such as Carola and Marcelo Suárez-
Orozco (2002) see a direct link between the process of adaptation that takes place in 
school and the future well-being of the students. The better a migrated student finds 
his way through school; the better is the situation of this student in later life in the 
new country. This article presents one part of my Master thesis Becoming Bicultural- A 
Study of Migrated Adolescents in the School Context and shows how 14 migrated students 
use different acculturation strategies in order to adjust to their new school context. 

Icelandic society has changed considerably in the past decade. 1996, only 1,9% of 
the inhabitants had a foreign nationality. This percentage has been on the rise ever 
since and was at 8,1% in 2009 (Hagstofa Íslands, 2009a). The majority of the migrants 
in Iceland come to the country for a limited time. Nevertheless, a number of them 
also decide to stay in Iceland and to build a new life here. Spouses and children who 
stayed in the home country follow then to Iceland (Elsa Sigríður Jónsdóttir & Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2004; Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). In the autumn of 2008, 
about 4,8% of the students in the Icelandic elementary school had a foreign 
nationality (Hagstofa Íslands, 2009b).  

Þóroddur Bjarnason (2006) studied the conditions of migrated students in the 
Icelandic elementary school. He comes to the result that foreign students are mostly 
not as successful as their Icelandic peers, especially those students who talk another 
language than Icelandic at home. They are under more danger to be engaged in 
deviant behaviour, are earlier sexually engaged and more likely to suffer bullying at 
school. 

Hanna Ragnarsdóttir studied for several years the Icelandic school system and its 
ability to handle the growing number of immigrant students. In her study about the 
negotiation process between heritage culture and school of four young migrated 
students Hanna Ragnarsdóttir (2004) comes to the conclusion that foreign students 
are in general quite isolated from their Icelandic peers during the school day. Because 
of a limited Icelandic proficiency, these students are not able to interact with their Ice-
landic peers and acquire subject matters in school. The fact that these students are 
able to exist in a multicultural setting, talk often two or more languages and can put 
themselves into various cultural contexts is a talent and capital of their personality that 
is too little appreciated and recognized in Icelandic society.  

In another study Hanna Ragnarsdóttir (2007) looks into the experiences of ten 
immigrant families. She is particularly interested in the children and their experiences 
within the Icelandic school system. She notes that all participants in her longitudinal 
study were willing to adjust to society and school system. However, children, 
especially older ones, are marginalized in the school context through a strong national 
emphasis in the curricular guides, where immigrant children are categorized as 
deficient and with special needs. These curricula highlight as well the Icelandic 
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nationality and heritage and its language, leaving almost no room for other ethnic 
groups and their abilities.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir and Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2004) examine the every-
day experiences of migrants in Iceland. They found that migrants are in general 
satisfied with the Icelandic school system because the participants think that the 
school in their home country is a lot harder for the children. Nevertheless, the authors 
come to the conclusion that the Icelandic school has not yet managed to incorporate 
the cultural background of immigrant students. They do not have the same chances 
for an adequate education as their Icelandic peers. Icelandic school expects that 
immigrant children leave their culture at home. This means that the children miss the 
chance to educate themselves, but also that Icelandic students miss the chance to get 
to know the different cultures of their migrated peers. These studies show that the 
situation of foreign students in the Icelandic school is difficult. They are generally 
marginalized throughout the school day. The biggest challenge is their limited 
Icelandic proficiency. At the same time the school system is not able to handle the 
different cultural background of migrated students.  

Acculturation theory 

Acculturation describes the migrants’ process of adaptation to a new society, its 
consequences for both individuals and larger groups as well as its outcomes. John 
Berry defines acculturation as “dual process of cultural and psychological changes that 
takes place as a result of contact between two or more cultural groups and their 
individual members” (2005, p. 698).  

In this process of adaptation to a new social context individuals and groups 
develop certain acculturation strategies with respect to two distinct aspects: cultural 
maintenance as well as contact and participation (Berry & Sam, 1997). Berry (2005) 
identifies four different acculturation strategies, which arise from the independent 
answers to those two aspects. Figure 1 illustrates these two dimensions and the four 
strategies within these schemes. 

 

Figure 1. Acculturation strategies (Berry, 2005, p. 705) 
 
Integration is the strategy when an individual decides to both maintain his original 

cultural identity but is as well an integral part of the new society. An individual who 
abandons his original culture and interacts on a daily basis with the new culture is 
using assimilation as acculturation strategy. Separation means that the individuals keeps 
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his original culture and does not to interact with the new culture. If the individual has 
little interest in either of these two cultures, his strategy is marginalization.  

Acculturation theory is one of the most prominent concepts within migration 
studies. Berry, Phinney, Sam and Vedder (2006) find in their comparative study on 
adolescent migration that integration is the most preferred acculturation strategy of 
adolescents across all ethno-cultural groups and countries. An integrative strategy 
accompanied with a bicultural identity indicates a better adaptation to the dominant 
society, less stress and a declining probability for the adolescents to be engaged in 
antisocial behaviour. Separation is the strategy preferred by the majority of the 
adolescents when integration is not an option. This rejection of assimilation is quite 
surprising to the authors in light of a more and more globalized youth culture. The 
authors establish in their study a connection between the adolescents’ acculturation 
strategy and their length of stay in the new country. While teenagers who migrated 
within the last six years prefer a strategy of separation, those adolescents that have 
already been more years in the new country are more likely to pursue a strategy of 
integration.  

Smith, Stewart and Winter (2004) use acculturation theory to find out how 16 
Latvian immigrants balanced their position in two different cultural worlds, both 
during high school and at midlife. Half of their participants used either separation or 
marginalization in high school without any contact to American culture. The other 
half used an integrative strategy. At midlife on the other hand all participants were 
either integrated or assimilated and interacting in American culture. Thus Smith and 
his colleagues agree with Berry et al. (2006) in the notion that acculturation strategies 
might change with time and that an individual increasingly interacts with the culture of 
the host country.  

Suárez-Orozco and Suárez-Orozco (2002) also come to the conclusion that 
integration and a bicultural identity is the most desirable strategy. Other strategies of 
identity formation involve the adolescents’ dissociation with their parents and their 
culture while integrated adolescents succeed to combine the culture of their parents 
with the language and culture of the new society. Bicultural identities give immigrants 
the advantage of being able to operate within more than one cultural code. That is a 
key competence in the new global world.  

As the examples show integration has proved to be the most desirable 
acculturation strategy. Social scientists agree that integration and bicultural identities 
are the best outcome of migration because these strategies combine best both original 
and new culture. On the other hand, researchers agree on the negative impact of 
marginalization and especially assimilation. “Americanization” is a very consequent 
example of assimilation in the United States. The students give up their heritage in 
order to become American, avoid talking their mother tongue in public places and 
gradually forget the language. By losing their own language, they lose the connection 
to their family and their home culture. In the end, immigrant children have to 
recognize that they gave up their original identity and find themselves in a lower 
position of American racial class structure. Multicultural identities find little support in 
this kind of society (Olsen, 1997; Suárez-Orozco & Súarez-Orozco, 2002).  

Methods 

This study took place in an elementary school in the Capital area of Reykjavík during 
the school year 2008 to 2009. During this school year, 14 migrated students attended 
the lower secondary level, grades eight, nine and ten. The adolescents came from six 
different countries. Nine students were from countries in Eastern Europe and five 
from South East Asia. Three girls and one boy came in the years 2002 and 2003, five 
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boys came 2006 and the remaining three boys and two girls came in 2008 and the 
beginning of 2009 to Iceland. Five students were in the eighth grade, five in the ninth 
grade and four in the tenth grade.  

The study uses qualitative research methods, an approach that focuses on a small 
number of participants and examines their relationships with each other in order to 
uncover power relations. Grounded theory informs the methodology, providing 
systematic but flexible suggestions for the collection and analysis of data in order to 
construct a theory that is grounded in the data collected at the research side (Charmaz, 
2006). In the centre of grounded theory stands the data, interviews conducted with 
participants and research notes form participant observations. I conducted interviews 
with 9 of the 14 students; five students who came in the beginning of the school year 
did not yet have the language abilities to follow a longer conversation. During the 
school year I conducted intensive participant observation, both in the classroom as 
well as during recess time in order to get the best possible picture of the migrated 
students in their school environment. 

Results 

When I came for the first time to the school in order to get to know the migrated 
adolescents, one of the teachers volunteered to show me the school. We leave the 
registration wing and she stops directly to point towards four students sitting on a 
round table facing us. She asks me how many of these students I think are foreign. I 
do not have a clue and she answers herself: “Well, they are all foreign. It is like this in 
the older classes. They are here and the Icelandic teenagers over there”. She points 
towards the canteen, where some of the older students sit in groups together, talking 
to each other and eating their breakfast. All of them are Icelandic.  

This first impression of the migrated students does not change throughout the 
school year. The migrated students sit next to each other in class; spend time with 
each other in the afternoons and on the weekend and share common interests such as 
break dancing. When they meet during the morning breaks, the students choose in 
general places that are slightly away from the other students. Nevertheless, their 
friendship group is not static but undergoes constant changes throughout the school 
year. Students, who just started in the school in the beginning of the year move closer 
to the group as time goes on, others leave the school and when spring starts the 
students go outside in the morning breaks to play basketball, which makes the group 
far less visible in school life.  

In order to understand the foreign students and how they reconstruct their new 
life in school, it appears to be helpful to analyze their acculturation strategy within the 
actual settings of the school. Berry’s framework relates usually to the migrant’s 
position towards his own cultural background and the culture of the new society. In 
this school context, his theory describes the students’ position towards the friendship 
group of migrated students on the one hand and to their Icelandic peers on the other 
hand. Integration means in this context that the student identifies and interacts with 
both groups. Assimilation means that the student only interacts with the Icelandic peers 
but abandons the group of foreign students. Separation means that the student has a 
connection with his own group but not with the Icelandic students, and a marginalized 
student has no contact to either of these groups.  

The dynamics of this group are complex, but it is possible to divide the 14 
adolescents into six different categories depending on their position towards the 
friendship group. In the centre of the group are six boys who mostly arrived in 
Iceland in 2006. The boys spend most of their time with each other in school. Some 
of them share a big interest in break dance and started to attend a dance course after a 
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successful video performance on the schools theme day. The boys chat with each 
other in the evenings, meet at one of their homes or go together to the cinema. Their 
strategy could be identified as separated, since the boys spend most of their time in 
each other’s company but have only limited contact to their Icelandic peers.  

Two girls who came already 2002 to Iceland constitute the second category. They 
speak very good Icelandic and found a third girl from their grade as a best friend. The 
girls often wander together through the school building during the morning break and 
I often see them close to the group. Both say that they have contact to Icelandic as 
well as foreign students and that they decide every day with whom they want to 
socialize. One adds that she prefers to be with the other foreign students because it is 
easier to talk to them since they understand her better. The strategy of these two girls 
holds the qualities of integration. They identify with the other foreign students and 
enjoy the benefit of a shared experience with them but also have contact with their 
Icelandic peers.  

In the third category are three students who started school in the beginning of the 
school year. While the strategy of the other students appears quite stable throughout 
the school year, these three students undergo some changes during the year. They are 
mostly marginalized in the beginning of the school year, neither having any contact to 
the other foreign students nor to their Icelandic peers. While two of them have the 
same mother tongue, the third boy faces the biggest challenges because he neither 
understands Icelandic nor English. The only way for him to communicate in school is 
though another student who comes from the same country. This situation gradually 
changes and they move towards the group during the school year, find friends among 
the other foreign students and their strategy moves towards separation.  

One boy in the tenth grade stands for the fourth category. He has contact with the 
foreign adolescents but has also established a circle of Icelandic friends. He prefers to 
be with his Icelandic friends and is very proud that he has managed to “blend in”, as 
he puts it. He knows that some of these friends have resentment against foreign 
students but he accepts that. He is only with the group of foreign students when he is 
longer in school and all his Icelandic friends have already left. I never see him with the 
group in the mornings, but when the weather gets better during the spring term, he 
sometimes participates in the basketball game on the school yard. His strategy is best 
described as assimilated because of his decision to dissociate partly from the group of 
foreign students.  

One girl who came 2002 stands outside of the group and represents the fifth 
category. She has neither a relationship to the other foreign students nor to her 
Icelandic school mates. She usually sits alone during the morning break either in the 
canteen or upstairs at a desk, reading a book in her mother tongue. She does not 
communicate during class with her peers but sits in the back, solving assignments and 
listening to music. She quietly listens when the teacher explains something but neither 
asks questions nor participates in discussions during class. The relation between her 
and her school mates appears to be in a kind of neutral state, her peers leave her alone 
and she lets them be. She seems to be quite content with this solution but can get very 
upset when this relation is disturbed by her fellow students, as one of her teachers told 
me. Her strategy is marginalized.  

The fourteenth student just arrived in Iceland and started in the school in the 
beginning of 2009. The class teachers decide to try a new approach in order to 
introduce her to the class and ask a number of girls to assist her during the school day, 
help with assignments and explain the rules of the school. Even though one teacher 
introduces her especially to those students who are from the same country, none of 
them establishes a relationship with her during the rest of the school year. She is 
isolated from the other foreign students but interacts with her Icelandic school mates, 
which indicates assimilation. At the same time, this relationship appears to depend on 
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the Icelandic girls to uphold because the girl lacks the means of communication to 
influence it. This makes her strategy undecided.  

Conclusion 

This analysis of the adolescents’ acculturation strategy demonstrates that the majority 
of the students pursue separation as a strategy. They maintain strong relations to the 
group but their interactions with their Icelandic peers are limited. Integration on the 
other hand is only pursued by two students while one student is assimilated and one is 
marginalized. The fourteenth student is best described as undecided, because she has 
more contact to her Icelandic schoolmates through the mediation of her teachers. 
These results do not correspond with the finding of Berry et al. (2006) or Smith et al. 
(2004), who found a much stronger preference of integration among their participants.  

The acculturation strategy of 11 students can be put into a temporal context. All 
new students are marginalized in the beginning of the school year but become more 
attached to the group throughout the school year and their strategy changed gradually 
to separation. At the same time, the students who have been in Iceland the longest are 
best integrated into the school context. Thus, the findings of this study agree with 
Berry et al. (2006) on the notion that the acculturation strategy might change over 
time. In both studies those participants who migrated recently to the new country 
preferred separation as an acculturation strategy, while students who have been there 
longer preferred integration. While this association of acculturation strategy and time 
is suggested in both studies, longitudinal studies that follow up on the same group of 
migrants are needed in order to establish such a connection.  

Both the marginalized and the assimilated student reject the group of migrated 
students. In this study this negative connotation of assimilation seems enhanced by 
the students’ tolerance of the hostile position of his Icelandic friends towards the 
other migrated students, while the marginalized position appears softened because the 
student is content about her position and seems to accept this position as the only 
possible choice for her. This agrees with Olsen (1997) and Suárez-Orozco and Suárez-
Orozco (2002), who see the negative effect of assimilation and marginalization 
because the individual dissociates with his own identity. At the same time, both 
strategies are only reflected in the experiences of two students. Further research with 
more students that pursue a comparable strategy could shed more light on those 
students who chose not to interact with their migrated peers.  

This short analysis shows the same picture as Þóroddur Bjarnason (2006), Elsa 
Sigríður Jónsdóttir and Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2004) and Hanna Ragnarsdóttir 
(2004, 2007). The migrated students are in general rather isolated from their Icelandic 
peers and interactions between both groups are limited. However, this article only 
describes the strategies used by the adolescents but neither answers why the students 
pursue a certain strategy nor is the standpoint of the Icelandic students and the school 
studied further. Þóroddur Bjarnason (2006), Elsa Sigríður Jónsdóttir and Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir (2004) and Hanna Ragnarsdóttir (2004, 2007) agree on the 
central importance of language and communication in the students’ adjustment 
process. My thesis picks up on these points and studies the social school life of 
migrated adolescents further by applying for example Pierre Bourdieu’s concepts of 
habitus, capital and field and examining how the migrated students are reflected in the 
daily school life. 
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Protecting the unknown author  

A research project on folklore and intellectual property 

Valdimar Tr. Hafstein 

A mere three decades ago, copyright was a relatively arcane and rather unexciting area 
of law that inspired little in the way of public interest. Its study was hardly attended to 
outside of a small circle of specialists. All that has changed in the past quarter century 
to such an extent that copyright – and other intellectual property rights –  now make 
headlines every week. Digital technologies have created an environment where 
reading, viewing, and listening all involve making copies. In a digital environment, 
artistic works circulate in unprecedented ways and with unprecedented speed, and so 
do claims to copyright. New forms of collaboration are constantly emerging in new 
musical forms, in new modes of representation, on social networking sites, in the user-
generated content and creative reappropriation you-tube and vimeo and similar sites, 
in Internet-based fan communities as well as in the academy. Digitization expands the 
horizon of creative possibilities – as well as means of circulation – and in doing so 
puts pressure on the viability and applicability of legal regimes constructed around 
analog technologies of reproduction. Moreover, the politics of intellectual property are 
steadily increasing in complexity as new actors emerge, new stakeholders identify 
themselves and make new kinds of claims using the language and law of copyright. 
This capacity of legal and discursive regimes to constitute subjects is not new, 
however, as is evident in the modern figures of the author and the folk, explored in 
the project described in this paper – a three-year project launched at the end of June 
2010 and funded by HERA (Humanities in the European Research Area) and 
RANNIS (Icelandic Centre for Research). 

State of the art 

Not only does the current state of affairs bring scholarly attention to copyright, it also 
challenges scholars to push beyond conventional disciplinary boundaries that were 
forged by older interests in an analog world. Interdisciplinary scholarship on copyright 
and other intellectual property rights is flourishing and now constitutes one of the 
most fruitful intersections of legal scholarship with the humanities (esp. literature) and 
social sciences (esp. anthropology). In particular, the historical relation between the 
construction of authorship and the development of copyright has attracted the 
attention of literary scholars (Fukumoto, 1997; Hesse, 1989, 1991; Loewenstein, 
2002a, 2002b; Meltzer, 1994; Porsdam, 2006; Porter, 1992; Rose, 1993; Saunders, 
1992; Saunders & Hunter, 1991; Sherman & Strowel, 1994; Stillinger, 1991; Waldron, 
1993; Woodmansee, 1994; Woodmansee & Jaszi, 1994; Zebroski, 1999). The attention 
of anthropologists, ethnobotanists, and ethnomusicologists has been drawn 
particularly to cultural appropriation and biopiracy from local and indigenous 
communities and to the claims that such communities make to collective property 
rights in their cultural expressions and traditional knowledge (Brown, 1998, 2003; 
Brush & Stabinsky, 1996; Coombe, 1998, 2003, 2005, 2008; Dutfield, 2004; Escobar, 
2001, 2008; Feld, 1996, 2000; Greene, 2004; Hayden, 2003; Mills, 1996; Rioth-Arriaza, 
1997; Shand 2002). And scholars in various other fields, from law (Boyle, 1996; 
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Gibson, 2006; Lessig, 2001, 2004; Macmillan, 2006; Sunder, 2006) to communication 
studies (Gaines, 1991; McLeod, 2001, 2005; McLeod & Kuenzli, forthcoming; 
Vaidhyanathan, 2001, 2004) and from information science (Hemmungs Wirtén, 2004, 
2007, 2008; Hemmungs Wirtén, & Ryman, 2009) to philosophy (Appiah, 2006; 
Drahos & Braithwaite, 2003) have weighed in, each speaking from the vantage point 
of their discipline but to an audience across the humanities and social sciences. 

In the past decade, my own fields of Folkloristics and European Ethnology have 
contributed in important ways to this growing international and interdisciplinary body 
of scholarship on intellectual property rights (Bendix & Hafstein, 2009; Hafstein,  
2004a, 2007a, 2010; Honko, 2001; McCann, 2003; Noyes, 2006; Rikoon, 2004; Scher, 
2002, Tauschek, 2007; Welz, 2007). Building on this body of work and engaging with 
the major strains in the scholarship – legal studies of copyright in social context, 
literary studies of authorship and copyright, and the anthropology of cultural 
appropriation – the current project focuses on the relationship between folklore and 
authorship and its impact on and through copyright. It takes a genealogical approach 
to the discursive and legal regimes of authorship and copyright with the ultimate aim 
of re-imagining creativity and arriving at alternative terms in which to think about 
creative processes as collaborative, incremental, distributed, and collective – like 
folklore.  

In this, it engages also with scholarly debates on copyright in the digital age, open-
source software, networks of innovation, and alternative models for managing the 
circulation of information on the Internet; debates that have fueled a critical 
discussion on the ownership of culture, knowledge, and technology (e.g., the “Creative 
Commons”) (Boyle, 2003; de Cock Buning, 2006; Drahos & Braithwaite, 2003; 
Hemmungs Wirtén, 2007, 2008; Hemmungs Wirtén & Ryman, 2009; Lessig, 2001, 
2004; Macmillan, 2006; McLeod, 2001, 2005; McLeod & Kuenzli, forthcoming; 
Sunder, 2006; Vaidhyanathan, 2001, 2004). 

Objectives 

In article 15(4), the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works protects “unpublished works where the identity of the author is unknown, but 
where there is every ground to presume that he is a national of a country of the 
Union”. Concealed beneath this opaque formulation are negotiations in Stockholm in 
1967 and Paris in 1971 about granting states the possibility to protect folklore – 
traditional cultural expressions in the form of music, dance, visual and verbal art – 
through the international copyright regime. So indivisible is copyright from norms of 
authorship that the Berne Convention can conceive of traditional expression only as 
the work of an “unknown author”. This is symptomatic of intellectual property: the 
concept of the creative process that underpins IP regimes is modeled on solitary 
genius. Canonized in international law, this Romantic norm has little patience for 
cultural processes or with products that are developed in a more diffuse, incremental, 
and collective manner, where it is impossible to fix specific steps like invention or 
authorship at any given point in time and assign them to a particular person. 

Article 15(4) goes on to say, “It shall be a matter for legislation in that country to 
designate the competent authority which shall represent the author and shall be 
entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.” Having 
translated folklore into terms that are legible under copyright regimes, the committee 
revising the convention realizes that something has been lost in translation. After 
molding the creative agency in traditional expression into the shape of the universal 
individual subject, the convention therefore goes on to fill that empty subject with the 
will of the statem, “which shall represent the author”. 
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In this regard, the Berne Convention illustrates the paradoxical relationship 
between copyright and folklore. This project begins with this paradox and seeks to 
unravel it through the study of particular controversies, shedding light on its historical 
provenance and present intricacies. The goal is to understand how creativity is 
channeled through copyright, authorship, and related legal and discursive regimes. 
Toward that end, I will bring to light how those regimes are constituted through an 
unprotected outside and trace their shifting borders. 

The rights and responsibilities defined by IP regimes also help to constitute legal 
and ethical subjects. Intellectual property requires subjects to hold and manage the 
rights and bear the responsibilities, to negotiate and to benefit from any royalties or 
remunerations. If such subjects are not in place—and in the case of folklore usually 
they are not—then intellectual property regimes will bring them into being and vest 
them with power: individual, corporate, or collective, these subjects range from 
authors to local and indigenous communities, from corporations to the “folk”, and 
from individuals to nations. Intellectual property thus contributes to what we might 
call the proliferation of the social. 

Copyright and other intellectual property rights shape the production and 
circulation of culture in important ways and they frame our understanding of creativity 
in ways that often go unnoticed. It is therefore crucial to devote critical attention to 
these rights.  
 

I can sum up the objectives of this project thus: 
 

• To shed light on the historical provenance and present intricacies of the 
paradoxical relation between folklore and copyright 

• To increase understanding of how creativity is channeled through 
copyright, authorship, and related regimes 

• To bring to light how those regimes are constituted through an 
unprotected outside and to trace their shifting borders 

• To contribute to a genealogy of the “unknown author” in copyright 
• To help imagine creativity differently than the dominant understandings 

given force in copyright and to think in alternative terms of creative 
processes that are collaborative, incremental, distributed, and collective 

Work Plan 

In an age of file sharing, peer-to-peer networking, user-generated content and 
youtube, we need a new language to speak of collaborative creativity. In constructing 
that language, however, we must understand the discursive grid we are revising, so we 
do not wind up reproducing the same old discursive antagonisms with merely a new 
vocabulary. We need an alternative grammar of creativity and a renewed 
understanding of how cultural expressions circulate. With empirical touchstones in 
rich materials – involving multiple actors, debates, negotiations, and court cases – I 
want to lay bare the common grammar that conjugates the changing vocabularies of 
owners, authors, folk, communities, userse, tradition, collectivity, originality, and 
creativity. Thus, the project is, among other things, an analysis of key concepts in the 
grammar of creativity. The materials emerge from four different contexts:  
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1) WIPO’s Folklore Committees Now and Then 
The first emerges from the work carried on in Geneva in WIPO’s Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, 
and Folklore. This committee convened for its 16th session in May 2010 to evaluate 
the need for legal protection for folklore and traditional knowledge and to negotiate a 
mechanism for such protection at the international level. I attended four of its 
sessions as an accredited observer in 2002-2005 and have written five articles on 
topics related to its work (Hafstein, 2004a, 2004b, 2007a, 2007b, 2010, 2012; Hafstein 
& Skrydstrup 2011). Building on my previous research, I will observe its sessions again 
to understand what is happening there now, 5 years onwards. In the work of the 
committee, one observes how previously colonized states and local/indigenous 
communities appropriate for their own ends the globalized paradigms of IP when they 
claim rights in melodies, patterns, or medicinal knowledge appropriated by the music 
industry, fashion houses, or pharmaceutical corporations. The debates that ensue shed 
unusual light on the production and circulation of cultural forms and legal concepts, 
and they disclose the foundational tenets and constraints of the IP system.  

In addition to the work of this committee, I will analyze a collection of documents 
from the work of a joint WIPO-UNESCO committee (1979-1984) that created the 
“Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Action”. The Draft Treaty was voted down in 1984 
in both organizations, but documents I have come across from its drafting are 
fascinating for their intricate considerations of collective authorship, with detailed 
written contributions from around the world. My analysis of this first set of materials 
– from the work of current and past WIPO committees – will interrogate key 
concepts around which much of the discussion at WIPO revolves, such as collectivity 
of creation, traditionality, and ownership.  

2) Article 15(4) 
The second set of materials is entirely archival and concerns the drafting of article 
15(4) of the Berne Convention (see B.5.1 above). As yet this remains largely unstudied 
even though 164 states have adopted the article into their legislation. My analysis will 
shed light on the coming into being of the “unknown author” in order to illuminate 
the concept of creativity that underpins copyright regimes.  

3) Ballad War 
The third set of materials is in the Danish Folklore Archives at the Royal Library in 
Copenhagen. They document the so-called ballad war, or “Kæmpevisestriden”, that 
erupted around the publication of Danmarks gamle Folkeviser. A comprehensive edition 
of all known texts and recordings of the Danish popular ballads, Danish folklorist 
Svend Grundtvig began this megaproject in 1853 and the last volume was published in 
1973. In 1847-1848, the most prominent Danish literati of the era took part in the 
polemics surrounding the ballad edition, and intellectuals from Sweden, Germany, and 
the United Kingdom chimed in. Carried on in a number of newspapers and journals 
as well as in booklets devoted entirely to it, “Kæmpevisestriden” illuminates the 
relation between authorship and its outside, as well as the politics of voice involved in 
the making of the folk, the editor, and the author.  

The most contested aspect of Grundtvig’s editorial policy was his unyielding (and 
as others saw it, irrational) commitment to publishing verbatim all variants of every 
ballad, rather than a standardized and sanitized selection (as had been customary). 
Subsequently, Grundtvig’s policy became the standard scientific procedure in ballad 
editions in Europe and America. Defending it in 1847, Svend Grundtvig wrote “Every 
recording from the tongue of the folk, every ballad text collected directly from folk 
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tradition, is authentic – for they all have the same source of authentication, the only 
one possible: the voice of the folk. They are all first-hand, from the author’s own 
hand.” That is because, says Grundtvig in one of his contributions to the polemics, 

 
“The folk individual as such, not human individuals, is the ballad composer. 
That is why we do not know the composer of any ballad, because it is not the 
work of any one man; he is but the occasion of its appearance, perhaps he 
vocalized its first words, which were then formed and reformed in diverse ways 
on their travels on the tongue of the folk through different lands. The folk, that 
is, are the author...” 

 
As this quote suggests, the issues at stake in “Kæmpevisestriden” rhyme with but 

also complicate those that produced the “unknown author” of the Berne Convention 
and are still at stake in WIPO’s negotiations. Grundtvig and his interlocutors debated 
collectivity and the diffuse, cumulative creativity characteristic of traditional 
expression, although they did so using the 19th century vocabulary of the universal 
individual subject and the “folk individual”. I have for some time been convinced that 
“Kæmpevisestriden” provides rich materials for a genealogy of the “unknown author” 
and of the discursive grid that the proposed study seeks to lay bare.  

4) An Icelandic Lullaby 
The fourth set of materials dates from the last two decades and concerns “Vísur 
Vatnsenda-Rósu”, a traditional Icelandic lullaby. Archived in multiple versions in the 
Árni Magnússon Institute collections in Reykjavík, this lullaby was recorded and 
released in dozens of versions in the last quarter of the 20th century and the first 
decade of the 21st, and featured in film, theater, and television. Its inclusion on CDs 
and the soundtracks of two feature films provoked a prolonged copyright dispute 
between Icelandic composers and recording artists, involving also Icelandic and 
British record labels and copyright collecting societies, British, German, and Nordic 
film companies, and the internationally acclaimed artist Björk (Iceland), composer and 
producer Hector Zazou (France), and producer and recording artist Nåid (aka Martin 
Lindquist, Sweden).  

The dispute surrounding “Vísur Vatnsenda-Rósu” is of particular interest for what 
it reveals about the shifting boundaries of authorship and its outside and the way they 
relate to the circulation of cultural forms and legal concepts. It complements the 
“travels” of ballads “on the tongue of the folk through different lands” with trans-
mission through digital reproduction in various media and attempts to limit those 
“travels” with recourse to the regimes of copyright and authorship. This part of the 
project is conducted in collaboration with Egill Viðarsson, who will write an MA-
thesis on the modern travels and travails of this traditional lullaby. 

Research Design 

Depending on the diverse national histories of how knowledge has been 
institutionalized, my field of study – European Ethnology/Folkloristics (sometimes 
known as “das Vielnamenfach”, the field of many names) – is sometimes independent 
but in other cases housed in departments of Anthropology and Social Science or in 
departments of Literature, Philology, or even History. It straddles the divide between 
social sciences and humanities, not only in its physical location on university campuses 
but also with regard to the sort of topics it deals with, the kinds of questions it asks of 
those topics, and the methods it uses to construct its answers. Its practitioners – 
ethnologists or folklorists, myself included – are trained to follow their objects of 
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study into whatever disciplinary enclaves or journals they lead them. Historically, the 
field relies on cross-disciplinary collaboration and pollination; much of the research 
carried on under its banner makes a virtue of this necessity. 

I mention this here to throw light on the design of the proposed project. The 
research design is characteristic of ethnological approaches in its eclectic use of 
sources, combining legal instruments, archival documents and private correspondence 
with sources created through qualitative interviews and participant observation. 
Overall I am guided by methodological precepts developed in the qualitative research 
tradition in the social sciences. Thus I make no attempt to test hypotheses nor make 
quantifiable observations on the conjuncture between folklore and copyright. Instead, 
my approach tends more toward complexity than simplicity, and relies on richness of 
detail over economy of explanation. Firmly grounded in fieldwork and in-depth 
archival research, I hope to breathe life into theoretical reflection through thick 
description and detailed analysis.  

While my sources are collected and created by various methods, I take the same 
basic approach to their analysis – accounting, of course, for the important differences 
in their provenance through the source criticism appropriate in each case. This 
approach is inductive and exploratory – in tried and true qualitative fashion – and 
relies on constant coding of the data for concepts and themes to allow the most 
important (and some unexpected) links and insights to emerge from the sources and 
research itself, though always in dialog with the scholarship and the problems posed. 

My selection of sources is determined by the problems I would like to explore. To 
shed light on normative understandings of creativity that control the circulation of 
culture, my intention is to uncover layers of past meanings in concepts invested with 
power through the institution of authorship and the IP regime. Rather than seek out 
the origins of copyright and its conceptions of creativity, my aim is to shed light on 
the plural, contradictory pasts embedded in present-day practices so as to reveal the 
heterogeneity of a regime that represents itself as consistent and unified. By studying 
the paradox posed by the convergence of copyright and folklore, my ambition is thus 
to grasp how the former has been constituted through the exclusion of the latter. The 
materials identified here are, I believe, well suited to such a genealogical undertaking.  

The objective of the genealogical method proposed is to investigate the various 
systems of subjection hidden in plain view in legal and discursive regimes. Ultimately, 
the point is to undermine the dichotomies reified in dominant understandings of 
creativity in order to help us imagine creativity differently and to think in other terms 
about creative processes that are collaborative, incremental, distributed, and collective. 
We may even find that these terms will help us describe creativity in all its varied 
guises. 

A note on collaboration 

A team of three researchers at the Department of Folkloristics/Ethnology at the 
University of Iceland is involved in this project. Áki G. Karlsson and Egill Viðarsson 
collaborate with me on various and overlapping aspects of the research. Both are 
funded by RANNIS (Icelandic Centre for Research), and one will produce a PhD 
dissertation on the topic and the other an MA thesis. 

Moreover, it ought to be noted that this project is one of five individual projects 
that together make up the transnational collaborative research project “Copyrighting 
Creativity”, funded by a three-year HERA (Humanities in the European Research 
Area) project grant. “Copyrighting Creativity” brings together five principal 
investigators from Denmark, Sweden, the United Kingdom, the Netherlands and 
Iceland. In addition to me, these are (dates in parentheses refer to works in 
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bibliography): Professor of American Studies Helle Porsdam (2006), University of 
Copenhagen, who will be the Project Leader; Professor in Library and Information 
Science Eva Hemmungs Wirtén (2004, 2007, 2008; Hemmungs Wirtén & Ryman, 
2009) from Uppsala University; Professor of Law Fiona Macmillan (2006), Birkbeck 
School of Law, University of London; and Professor of Intellectual Property 
Madeleine de Cock Buning, University of Ütrecht (2006). Associated partners in the 
project include the Danish Royal Library, the Danish National Museum, the Swedish 
Royal Library, the British Library, the Tate Modern, the Dutch Royal Library, and the 
Árni Magnússon Institute of Icelandic Studies. The research question that we will 
explore together is: “What is and what ought to be the relationship between creativity, 
cultural heritage institutions, and copyright?” The “Copyrighting Creativity” project 
website may be found at: http://www.cultivateproject.dk/   

 
 

http://www.cultivateproject.dk/�
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Allt gott að frétta af viðskiptum 

Umfjöllun prentmiðla um fjármálafyrirtæki í aðdraganda 
bankahrunsins 

Valgerður Jóhannsdóttir 
Friðrik Þór Guðmundsson 

Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í nútímasamfélögum. Þeir eru gjarnan sagðir varð-
hundar almennings og hlutverk þeirra að hafa gætur á valdhöfum í samfélaginu (Stone, 
Gerald, O'Donnell og Banning, 1997; Þorbjörn Broddason, 2005). Í skýrslu mennta-
málaráðherra um íslenska fjölmiðla, sem kom út í apríl 2005, er vitnað til þeirrar 
skoðunar að „fagleg blaða- og fréttamennska sé undirstaða lýðræðislegs þjóð-
félags“ (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðlam, 2005, bls. 17). Í skýrslu 
Rannsóknarnefndar alþingis er m.a. rætt um frelsi til að breyta sem borgara í 
lýðræðisríki. Síðan segir:  
 

Ein meginforsenda þess að borgararnir eigi þess kost að rækta  þetta frelsi er að 
þeir hafi greiðan aðgang að góðum upplýsingum um samfélagið og vettvang til 
að skiptast á skoðunum um þær. Í þessu tilliti skipta vandaðir fjölmiðlar sköpum 
því þeir eru í senn helsta upplýsingaveitan fyrir almenning og vettvangur 
borgaranna til að tjá sig um þjóðfélagsmál  (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 
bls. 195). 
 

Niðurstaða starfshóps um siðferði og starfshætti í tengslum við fall bankanna var 
að fjölmiðlar hefðu ekki náð að rækja hlutverk sitt sem varðhundar almennings í 
aðdraganda hrunsins. Þeir hafi ekki auðsýnt „nægilegt sjálfstæði og voru ekki vakandi 
fyrir hættumerkjum“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 8.bindi, bls. 210). En það eru ekki 
bara íslenskir fjölmiðlar sem eru sagðir hafa brugðist varðhundahlutverki sína.  Í 
skýrslu sinni What are financial journalists for: Ethics and Responsibility sem unnin var fyrir 
POLISMedia segir Damian Tambini (2008) að alþjóðlega fjármálakreppan 2008 hafi 
minnt á mikilvægi fjármála- og viðskiptafréttamennsku, en jafnframt vakið spurningar 
um hversu vönduð hún væri og hvers vegna fjölmiðlar hefðu ekki varað við 
kreppunni. Í úttekt bandaríska fjölmiðlaritsins Columbia Journalism Review á um-
fjöllun stærstu viðskiptafjölmiðla í Evrópu og Bandaríkjunum um fjármálastofnanir í 
aðdraganda kreppunnar er niðurstaðan sú að þeir hafi gert allt nema ráðast til atlögu 
við þær stofnanir sem ollu hruni fjármálakerfisins, þessar sömu stofnanir og eru 
daglegar fréttauppsprettur þeirra. Menn brenni ekki svo léttilega brýrnar, sem þeir 
þurfa að ferðast um daglega. Þá geti hinn kosturinn verið auðveldari að láta undan 
þrýstingi fjármálastofnananna og skoða heiminn með þeirra augum (Starkman, 2009). 

Höfundar þessar greinar gerðu að beiðni siðfræðihóps Rannsóknarnefndar alþingis 
athugun á umfjöllun fjölmiðla um fjármálastofnanir í aðdraganda bankahrunsins. 
Meginniðurstöður hennar voru : 

 
• Umfjöllun fjölmiðla um fjármálafyrirtæki var veruleg á árunum fyrir hrun 

fjármálakerfisins; fréttir og greinar voru að meðaltali 16 á dag árið 2006, 
18 árið 2007 og 20 árið 2008.  

• Langflestar umfjallanirnar voru metnar hlutlausar (79% af heild) af 
Creditinfo. Fimmta hver umfjöllun taldist ýmist vera jákvæð eða neikvæð 



Valgerður Jóhannsdóttir og Friðrik Þór Guðmundsson 

327 

fyrir ímynd bankanna. Jákvæðnin var þó yfirgnæfandi og reyndust 
jákvæðar fréttir og greinar vera sex- til sjöfalt fleiri en hinar neikvæðu. 

• Fjölmiðlar fjölluðu ekki meira eða með jákvæðari hætti um fjármála-
fyrirtæki eigenda sinna en annarra. 

• Í 4 af hverjum 5 fréttum fjölmiðla um fjármálafyrirtækin var það mat 
greinenda að sjálfstæð efnisöflun og greinandi umfjöllun hefði verið lítil 
eða engin.  Þetta á einkum við styttri fréttir á innsíðum dagblaðanna en 
þær eru bróðurparturinn af fjöldanum (62%). Þegar hins vegar skoðaðar 
voru fréttir sem prentmiðlarnir settu á útsíður eða slógu upp sem 
burðarfréttum á innsíðum er meira lagt í vinnubrögðin. 

• Ýmislegt bendir til að stór hluti umfjöllunar um fjármálafyrirtækin hafi átt 
uppsprettu sín í efni frá fyrirtækjunum sjálfum. 15% frétta og greina 
byggðist á fréttatilkynningum eingöngu og í 37 % tilvika voru þær ein af 
þeim heimildum sem stuðst var við (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 
bls. 263-265).  

Framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókninni fyrir Rannsóknarnefnd Alþingis (2010) var byggt á skýrslum um 
fjölmiðlaumfjöllun um fjármálafyrirtæki frá 1. janúar 2006 til loka september 2008, 
sem fyrirtækið Creditinfo Ísland vann og veitti rannsakendum aðgang að. Þar voru 
m.a. upplýsingar um fjölda frétta og greina um bankana og mat greinenda Creditinfo á 
því hvort sú mynd sem þar er dregin upp af viðkomandi fyrirtæki væri jákvæð, 
neikvæð eða hlutlaus. Auk þess var dregið slembiúrtak 3.637 frétta um bankana þar 
sem lagt var mat á vinnubrögð viðkomandi fjölmiðla. Valið var úr gagnabankanum 
fjölmiðlavaktar Creditinfo með þeim hætti að fyrst voru valdir af handahófi 8 dagar í 
hverjum mánuði.  Þetta eru 1., 7., 19., 20., 22, 25., 26. og 29. hvers mánaðar (í febrúar 
var 28. dagur mánaðarins skoðaður nema í hlaupári 2008). 

Í þessari rannsókn er unnið frekar úr þessum gögnunum og markmiðið í fyrsta lagi 
að kanna hvort munur væri á því hvernig jákvæðar og neikvæðar fréttir voru fram-
settar í prentmiðlunum og í öðru lagi að kanna hverjir væru viðmælendur og 
heimildarmenn í fréttum blaðanna um fjármálafyrirtækin.  Fundnar voru þær fréttir í 
úrtakinu sem að mati greinenda Credinfo voru jákvæðar eða neikvæðar fyrir ímynd 
fyrirtækjanna og kannað hvar í blöðunum þær voru birtar, á hvaða síðu, hvort þær 
væru burðarfréttir eða ekki. Jafnframt var skráð hversu margra dálka hver frétt var. 
Nöfn og staða/starfsheiti allra sem talað var við og vitnað til var einnig skráð niður og 
flokkað.  Skoðaðar voru fréttir í prentmiðlum, en þar birtist bróðurparturinn af 
fréttum um bankana eða tæplega 3000, en  í ljósvakamiðlum rúmlega 700. 

Framsetning jákvæðra og neikvæðra frétta 

Í úrtakinu voru tæplega 3000 fréttir úr prentmiðlum og af þeim 496 sem greinendur 
Creditinfo höfðu metið jákvæðar fyrir ímynd fjármálafyrirtækjanna, eða tæp 17% af 
heildinni. Neikvæðu fréttirnar voru 34 eða rúmt 1% af heildinni. Neikvæðu fréttirnar 
eru mjög fáar en athygli vekur að af þeim eru 29 birtar í almennum fréttablöðum, en 
aðeins 5 í sérhæfðum viðskiptamiðlum, þ.e. í Viðskiptablaðinu eða viðskiptafylgiritum 
Morgunblaðins og Fréttablaðsins. Í almennu fréttablöðunum eru 9 jákvæðar fréttir á 
móti hverri einni neikvæðri en í viðskiptablöðunum er þetta hlutfall 49 jákvæðar á 
móti hverri neikvæðri. 
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Staðsetning frétta gefur lesendum til kynna hversu mikla áherslu viðkomandi 
fjölmiðill vill leggja á það mál sem er til umfjöllunar. Staðsetning og umfang 
umfjöllunar veitir lesendum því vísbendingar um mikilvægi (Rannsóknarnefnd 
Alþingis, 2010, bls. 260). Burðarfrétt á forsíðu vekur meiri athygli og vegur þyngra en 
lítil frétt aftarlega í blaði. Í sænskri rannsókn á umfjöllun viðskiptablaða kom fram að í 
þeim væri ríkari tilhneiging til að vera með jákvæðar fréttir en í almennum frétta-
miðlum (Bjur, 2006). Sú virðist einnig raunin hér. Eins og sjá má á töflu 1 eru 
neikvæðar fréttir líklegri til að lenda á forsíðu, sem burðarfréttir á innsíðu og á fremstu 
10 síðunum, en jákvæðu fréttirnar. 

Tafla 1. Jákvæðar og neikvæðar fréttir eftir staðsetningu í prentmiðlum 

Staðsetning fréttar 
        
Neikvætt     

       
Jákvætt       

  Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Burðarfrétt á forsíðu 2 5,9% 11 2,2% 
Frétt á forsíðu 4 11,8% 28 5,7% 

Burðarfrétt á baksíðu 1 2,9% 1 0,2% 
Frétt á baksíðu 0 0,0% 9 1,8% 

Burðarfrétt á bls. 2-10 7 20,6% 48 9,7% 
Burðarfrétt á bls.11+ 1 2,9% 65 13,2% 
Heilsíður bls. 2-10 2 5,9% 17 3,4% 

Heilsíður bls. 11+ 1 2,9% 27 5,5% 
4-5 dálkur bls. 2-10 4 11,8% 19 3,8% 

4-5 dálkur bls. 11+ 2 5,9% 21 4,3% 
2-3 dálkur bls. 2-10 1 2,9% 50 10,1% 
2-3 dálkur bls. 11+ 2 5,9% 71 14,4% 

1 dálkur bls. 2-10 7 20,6% 65 13,2% 
1 dálkur bls. 11+ 0 0,0% 62 12,6% 

Samtals 34 100,0% 494 100,0% 
 

Þessi munur kemur einnig greinilega í ljós þegar skoðað er meðaltal, en fréttirnar 
flokkaðar þannig að burðarfrétt á forsíðu fékk lægsta tölugildið en eindálkur aftan við 
síðu 10 hæsta gildið. Meðaltal neikvæðu fréttanna er 7,6 en jákvæðu fréttanna 9,2. 
Þegar þetta er skoðað eftir því í hvers konar miðli fréttirnar birtust blasir önnur mynd 
við. Eins og sjá má á töflu 2 eru neikvæðar fréttir líklegri til að vera áberandi í almennu 
fréttablöðum (forsíðu- og burðarfréttir og framarlega í blaði) en þær jákvæðu. Það á 
hins vegar ekki við um viðskiptamiðlana. Neikvæðu fréttirnar í viðskiptamiðlunum eru 
sem fyrr segir aðeins 5 en engin þeirra lendir á forsíðu. Tvær eru burðarfréttir framar-
lega (á fyrstu 10 síðunum) en 2 eru eindálkar framarlega og ein 2-3 dálkur á aftari 
síðum. Rúm 4% jákvæðu fréttanna í almennu blöðunum eru á forsíðu og tæp 8% 
burðarfréttir á fyrstu 10 síðunum. Í viðskiptablöðunum eru 11,5% jákvæðu fréttanna á 
forsíðu og 12% burðarfréttir á fyrstu 10 síðunum. 
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Tafla 2. Jákvæðar og neikvæðar fréttir eftir miðlum og staðsetningu 

 Almenn dagblöð Viðskiptamiðlar 

  Neikvætt Jákvætt Neikvætt Jákvætt 

Burðarfrétt á forsíðu 6,9% 0,8% 0,0% 3,7% 

Frétt á forsíðu 13,8% 3,6% 0,0% 7,8% 

Burðarfrétt á baksíðu 3,4% 0,4% 0,0% 0,2% 

Frétt á baksíðu 0,0% 2,8% 0,0% 0,8% 

Burðarfrétt á bls. 2-10 20,7% 7,6% 20,0% 11,9% 

Burðarfrétt á bls.11+ 3,4% 16,8% 0,0% 9,4% 

Heilsíður bls. 2-10 3,4% 1,6% 20,0% 5,3% 

Heilsíður bls. 11+ 3,4% 2,8% 0,0% 8,2% 

4-5 dálkur bls. 2-10 13,8% 2,0% 0,0% 5,7% 

4-5 dálkur bls. 11+ 6,9% 4,4% 0,0% 4,1% 

2-3 dálkur bls. 2-10 3,4% 8,8% 0,0% 11,5% 

2-3 dálkur bls. 11+ 3,4% 18,4% 20,0% 10,2% 

1 dálkur bls. 2-10 17,2% 11,6% 40,0% 14,8% 

1 dálkur bls. 11+ 0,0% 18,4% 0,0% 6,6% 
 

Meðaltal framsetningar jákvæðra frétta í almennu blöðunum er 9.8 en neikvæðra 
7.2. Í viðskiptablöðunum er meðaltal framsetningar jákvæðra frétta 8,7 en neikvæðra 
10. Með öðrum orðum er líklegra að jákvæðum fréttum af fjármálastofnunum sé 
slegið upp í viðskiptablöðunum en almennum dagblöðum. Jakob Bjur segir að jákvætt 
fréttamat í sænskum viðskipta- og efnahagsfréttum stingi í stúf við hefðbundin 
fréttaviðhorf sem hneigist til að draga fram neikvæða þætti. Það og sterk tenging við 
regluleg uppgjör eða tímamörk setji viðskipta- og efnahagsfréttir „á stall með öðru 
sérsviði fréttamennsku, þ.e íþróttafréttum“ (Bjur 2006, bls. 6). 

Viðmælendur í fréttum um fjármálstofnanir 

Í 34% frétta blaðanna þar sem fjármálafyrirtækin komu við sögu var talað við fólk eða 
vitnað í orð þess. Viðmælendur og þeir sem vitnað var í voru samtals 1688. Viðtöl og 
fréttatilkynningar eru algengustu heimildir fyrir fréttum af fjármálastofnunum (Rann-
sóknarnefnd Alþingis, 2010, bls. 261). Frétttilkynningar koma að meginstofni til frá 
fyrirtækjunum sjálfum, og þaðan eru líka hlutfallslega flestir viðmælendurnir. Nöfn og 
staða/starfsheiti allra sem talað var við og vitnað til var skráð niður og flokkað. Á 
töflu 3 má sjá hvernig viðmælendur skiptust í þessa flokka.  
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Tafla 3. Viðmælendur prentmiðla eftir stöðu/starfsheiti 

Viðmælendur Fjöldi Hlutfall 

Stjórnendur, starfsmenn og hluthafar bankanna 617 36,6 

Starfsmenn greiningardeilda bankanna 209 12,4 

Stjórnendur og starfsmenn annarra fyrirtækja en bankanna 283 16,8 

Erlendir sérfræðingar og matsaðilar 48 2,8 

Akademískir sérfræðingar 59 3,5 

Stjórnmálamenn 102 6,0 

Eftirlitsstofnanir 106 6,3 

Aðrir opinberir starfsmenn 31 1,8 

Samtök og félög launafólks 28 1,7 

Samtök og félög atvinnurekenda 37 2,2 

Aðrir 168 10,0 

Alls 1688 100,1 
 
 

Stjórnendur og starfsmenn fjármálastofnanna, að frátöldum starfsmönnum grein-
ingardeilda, eru rúmur þriðjungur viðmælenda. Greiningardeildirnar voru sagðar 
sjálfstæðar og óháðar bönkunum sjálfum. Á réttmæti þess verður ekki lagt mat hér, en 
ef greiningardeildarstarfsmenn eru teknir með öðrum starfsmönnum bankanna eru 
þeir 826 eða rétt tæpur helmingur allra viðmælenda (49%).  Stjórnendur og starfsmenn 
annara fyrirtækja en fjármálstofnanna eru einnig fjölmennir í hópi viðmælenda eða um 
17% og því má segja að tveir af hverjum þremur viðmælendum prentmiðlanna séu úr 
viðskiptalífinu. Niðurstaða sænsku rannsóknarinnar var einnig að viðskiptalífið sjálft 
væri ráðandi uppspretta upplýsinga viðskiptablaðanna (Bjur, 2006). 

Stjórnmálamenn eru ekki fyrirferðarmiklir í hópi viðmælenda, samtals 102 eða 6%. 
Athyglisvert er að aðeins 18 viðmælendur af 1.688 eða 1,1% voru stjórnmálamenn úr 
röðum stjórnarandstöðunnar. Af öllum viðmælendum voru alls 106 eða 6,3% fulltrúar 
eftirlits- og rannsóknarstofnana (Seðlabanka, FME, Kauphallarinnar, skatta- og sam-
keppnisyfirvalda). Fimmtíu og níu viðmælendanna (3,5%) komu úr röðum sérfræðinga 
háskólasamfélagsins og 48 viðmælendanna (2,8%) voru raddir erlendra greininga- og 
matsfyrirtækja, alþjóðastofnana og banka. Ef þessum þremur flokkum er slegið saman 
og talað um gagnrýnar eða mögulega gagnrýnar raddir kemur fram heildartalan 213 
viðmælendur eða 12,6% heildarinnar – áttundi hver viðmælandi. 

Lokaorð 

Viðmælendur prentmiðlanna voru að langstærstum hluta talsmenn fjármála-
stofnananna sjálfra eða fyrirtækja í viðskiptatengslum við þær, eða tveir af hverjum 
þremur viðmælendum. Aðeins rúm 6% viðmælendanna voru fulltrúar eftirlitsstofnana 
á borð við Seðlabankann, Fjármálaeftirlitið, Kauphöllina eða samkeppnis- og 
skattyfirvöld. Innan við 3% komu frá erlendum greiningar- og matsaðilum, og 
alþjóðastofnunum og  3,5% viðmælenda var fólk úr fræðasamfélaginu. Þetta og sú 
staðreynd að fréttatilkynningar frá fyrirtækjunum voru einnig gjöful uppspretta frétta 
um viðskipti (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 8. bindi, viðauki 1) bendir til þess að 
fjölmiðlar hafi rammað inn umræðu um fjármál og viðskipti á forsendum fyrir-
tækjanna sjálfra fremur en almennings. Það er líka ákveðin hætta á því þegar frétta-
menn reiða sig mikið á tiltekna viðmælendur sem reglulega uppsprettu frétta að þeir 
veigri sér meðvitað eða ómeðvitað við því að styggja þá. Eins og segir í úttekt 
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Columbian Review (Starkman, 2009) brenna menn ekki svo léttilega brýrnar sem þeir 
ganga um á hverjum degi. 

Athygli vekur hversu sjaldan er talað við stjórnmálamenn í þessum fréttum en þeir 
voru 6% viðmælanda, í flestum tilfellum ráðherra en sárasjaldan var rætt við stjórnar-
andstæðinga. Fjarvera stjórnmálamanna endurspeglar að líkindum þá breytingu sem 
orðið hafði á íslensku samfélagi árin á undan bankahruninu og Stefán Ólafsson (2008) 
hefur meðal annars lýst. Völd og verkefni voru færð frá ríkinu yfir til markaðarins og 
sú stefna ríkjandi að stjórnmálamenn hefðu ekki afskipti af viðskiptalífinu. Í raun gildir 
hið sama um eftirlitsstofnanir á sviði efnahagmála og viðskipta. Afskiptaleysis-
stefnunni fylgdi að eftirlit skyldi vera mjög hófstillt. Þessi andi frjálsræðis og afskipta-
leysis þýddi um leið að mögulega gagnrýnir aðilar höfðu úr minna að moða; flest var 
leyfilegt og fátt bannað.  

Það hversu jákvæð umfjöllunin var, einkum í viðskiptamiðlum, rennir frekari 
stoðum undir þá skoðun að umræða um fjármála- og viðskiptalíf hafi verið á þess 
forsendum. Í almennu blöðunum voru 9 jákvæðar fréttir á móti hverri neikvæðri, en í 
viðskiptablöðunum voru 49 jákvæðar á móti hverri neikvæðri.  Viðskiptablöðin voru 
einnig líklegri en almennu blöðin til að slá upp jákvæðum fréttum eða staðsetja þær 
framarlega í blaðinu. 



Allt gott að frétta af viðskiptum 

332 

Heimildir 

Bjur, J. (2006). De goda nyheternes journalistik: En kartlågning af ekonomo-journalistik í lokal 
og nationell morgonpress. Stokkhólmur: SNS förlag. 

Rannsóknarnefnd Alþingis. (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 
2008 og tengdir atburðir. Í Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 
Gunnarsson (8.bindi). Reykjavík: Höfundur. 

Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla. (2005). Skýrsla nefndar 
menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Starkman, D. (2009). Power problem. [rafræn útgáfa]. Columbian Journalism Review,  
XLVIII(1), bls. 24-30. 

Stefán Ólafsson. (2008). Íslenska efnahagsundrið: Frá hagsæld til frjálshyggju og 
fjármálahruns. Stjórnmál og stjórnsýsla, rafræn útgáfa, 2(4), bls. 231-256. 

Stone, G. C., O'Donnell, M. K. og Banning, S. (1997). Public Perceptions of 
Newspaper's Watchdog Role. Newspaper Research Journal, 18(1-2), 86-102.  

Tambini, D. (2008). What are financial journalists for: Ethics and Responsibility in a time of 
crisis and change. London: POLIS. Sótt 22. Júní 2010 af http://polismedia.org/-
workingpapers.aspx  

Þorbjörn Broddason. (2005). Ritlist, prentlist, nýmiðlar. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

http://polismedia.org/-workingpapers.aspx�
http://polismedia.org/-workingpapers.aspx�


333 

Femínistar og kvennalistakjaftæði  

Orðræður um kyn, femínisma og pólitík 

Þórdís Sveinsdóttir 
Helga Björnsdóttir 

„Nú er tækifæri til að stokka spilin upp og vinna markvisst að því að það sem gert 
verði héðan í frá hafi jákvæð áhrif, ekki bara fyrir karla heldur líka fyrir konur“ (Auður 
Alfífa Ketilsdóttir, 2008). Þessi orð eru höfð eftir Lilju Mósesdóttur þáverandi 
prófessor og núverandi alþingiskonu í blaðaviðtali sem átt var við hana skömmu eftir 
‘hrun’ íslenska efnahagskerfisins árið 2008. Orð Lilju endurspegla þær væntingar og 
bjartsýni sem þá skapaðist og spratt meðal annars upp úr umræðum um kynjað eðli 
‘hrunsins’ og útrásarinnar svokölluðu - bjartsýni í þá veru að þetta skipbrot myndi að 
einhverju leyti leiða til breyttra félags- og siðferðislegra áherslna og þá einkum með 
tilliti til jafnrar stöðu kynjanna á hinu opinbera sviði.  

Í þessari grein er sjónum beint að umræðu um tengsl femínisma, kyns og 
stjórnmála eins og hún birtist í umfjöllun tveggja vefmiðla í aðdraganda bæjar- og 
sveitarstjórnarkosninganna vorið 2010 - þeim fyrstu sem fram fóru eftir ‘hrunið’. Fyrir 
okkur vakir að skoða hvort og þá hvernig áðurnefnd bjartsýni og væntingar um 
breytingar endurspegluðust í málefnum og umræðum í aðdraganda kosninganna 
síðastliðið vor. Í því skyni beinum við sjónum að afmörkuðum hluta þeirrar daglegu 
umræðu sem fram fór á tveimur vefmiðlum á ákveðnu tímabili 

Við staðsetjum umfjöllun okkar innan kenninga og umfjallana um orðræður 
(Foucault, 1978; Gill, 2000; Macdonald, 2003; sjá einnig Ingólfur Á Jóhannesson, 2006, 
2010) og femínisma (Behar og Gordon, 1995; Duncan, 1996; Gardiner, 2002; Mascia-
Lees og Black, 2000; Moore, 1988/2000; Puwar, 2004). Við undirstrikum að hér er 
ekki um viðamikla rannsókn að ræða og því er ekki við hæfi að draga af henni of 
víðtækar ályktanir. Engu að síður teljum við að hún veiti innsýn í hluta íslenskrar 
orðræðu um kyn, femínisma og stöðu kynjanna sem kannski er alla jafna ekki eins 
sýnileg og margir aðrir orðræðuþræðir um sama efni.1

Greinin hefst á umfjöllun um samhengi og sjónarhorn en því næst eru gögn og 
orðræðuþræðir ræddir með vísunum í ummæli radda á tveimur vefmiðlum.  

 

Nýtt land – ný viðmið 

Í kjölfar þess sem kallað hefur verið ‘Hrunið’ 2

                                                 

1  Til dæmis má benda á að Ísland vermir nú efsta sæti lista The Global Gender Gap Report frá 2009 
hvað jafnrétti kynjanna varðar (Haussmann, Tyson og Zahidi, 2010). 

 haustið 2008 sköpuðust ákveðnar 
væntingar um ný samfélags- og siðferðisleg gildi og viðmið. Umræðan um þetta fann 
sér meðal annars farveg í hugmyndum um ‘Nýtt Ísland’ sem rísa myndi úr öskustónni 
og þar sem rík áhersla yrði lögð á að hugtök á borð við ‘gagnsæi’ og ‘jafnræði’. Bent 
var á margs konar misrétti og ójöfnuð sem þá yrði leitast við að leiðrétta og meðal 
annars var í því sambandi stundum vísað til ójafnrar stöðu kynjanna í valdalegu og 

2  Sjá til dæmis bók Guðna Th. Jóhannessonar Hrunið: Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar (2009). 
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pólitísku tilliti sem endurspeglast í fæð kvenna í háum stjórnunarstöðum og á vett-
vangi stjórnmálanna.  

Frá því á sjöunda áratug síðust aldar hafa femínistar verið óþreytandi að benda á 
ójafna stöðu kynjanna og til þess notað raunveruleg dæmi studd greiningum byggðum 
á eigin sem og annarra rannsóknum (sjá til dæmis Lampher, 1974; Moore, 1988/2000; 
Ortner, 1974; Reiter, 1975) og dvöl á vettvangi. Hugmyndir og umfjöllun Fredrich 
Engels (1884/1978) um tengsl mismunandi staðsetningar kynjanna innan samfélags og 
menningar við tilurð, þróun og vöxt ríkisins (state) (sjá einnig umfjöllun í Pateman, 
1998) liggja að nokkru leyti til grundvallar þeirri skiptingu sem oft er stuðst við í þessu 
samhengi og notið hefur töuverðrar hylli, en í henni er hinu félags- og menningarlega 
rými skipt í einka (private) og opinbert (public). Slík huglæg skipting þykir endurspegla 
vel ‘eðli’ þessara rýma sem aftur hefur áhrif á og skilgreinir kyngervi og kynhlutverk 
þeirra sem staðsettir eru innan þeirra. Jafnframt dregur hún fram valdamismun 
kynjanna og sýnir hvernig félags- og menningarleg gildi og viðmið eiga þátt í að skapa 
og endurgera staðlaðar kynímyndir þar sem konur og karlar eru í raun eðlisgerð og 
bundin ákveðnum félagslegum rýmum (sjá meðal annars umræðu í Moore, 1988/2000; 
Pateman, 1998; Puwar, 2004).  

Í umræðunni um hið ‘Nýja Ísland’ bentu sumir á að eins og oft áður hefðu konur 
átt lítinn þátt í þeim ákvörðunum og aðgerðum sem síðar leiddu til ‘hrunsins’ 2008. 
Inntak ljóðsins Kona eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur var stundum notað í þessu 
samhengi og það talið bæði orða og myndbirta vel hlutskipti kvenna sem ætíð virðist 
vera það að taka til og þrífa hin reykfylltu bakherbergi þar sem karlar hafa setið að 
ráðabruggi. Önnur birtingarmynd þessarar umræðu líkamnaðist svo í ýmsum gjörning-
um Búsáhaldabyltingarinnar eins og til dæmis þeim þegar kyngervi sjálfrar frelsishetju 
þjóðarinnar Jóns Sigurðssonar var á táknrænan hátt ruglað með því að klæða styttuna 
af honum í bleikan kjól. Þannig mátti lesa úr umræðunni að nú væri tími kvenna 
runninn upp hvað varðar aukin samfélagsleg völd þeim til handa og þátttöku stjórn-
málum. Tækifærið til að hrinda því ferli af stað sem leitt gæti til slíkra breytinga kom 
svo með kosningunum til bæjar- og sveitastjórna í maí 2010.  

Efniviður 

Umfjöllun okkar byggir á skoðun og greiningu á fréttum og fréttatengdum umræðum 
sem á einhvern hátt fjölluðu um bæjar- og sveitastjórnakosningarnar og birtust á 
vefmiðlunum eyjan.is og mbl.is á tímabilinu 1. apríl og fram á kosningadaginn 29. maí 
2010. Athygli okkar beindist einkum að umfjöllunum þar sem jafnréttismál og 
femínismi voru til umræðu. Bæði vefsvæðin mbl.is og eyjan.is birta fréttir og blogg þó 
hvort með sínum hætti. Eins og segir á mbl.is er vefsvæðið „netútgáfa 
Morgunblaðsins“ (e.d) en þar gefst þeim sem blogga á vefsvæði Morgunblaðsins 
kostur á að tengja blogg sitt ákveðinni frétt. Vefmiðillinn eyjan.is skilgreinir sig sem 
sjálfstæðan „fjölmiðil[l] á netinu sem hvorki er tengdur útgáfu blaða né rekstri 
ljósvakamiðla.“ Þar segir jafnframt að það sé markmið vefmiðilsins að vera leiðandi í 
„pólitískum skrifum, öðruvísi fréttum og fjölbreyttum skoðanaskiptum ásamt 
slúðurfréttum“ og þjóna þannig „breiðum hópi fólks“ (e.d).   

Til að nálgast viðfangsefni okkar beittum við orðræðugreiningu. Orðræður eru 
áhrifaríkt og skapandi samfélags- og menningarlegt ferli sem verður til í ákveðnu 
félagslegu, menningarlegu og pólitísku samhengi og ávalt innan ákveðinna aðstæðna. 
Þær eru hvorki einsleitar né óbreytanlegar og á milli þeirra og innan ríkir ákveðið 
stigveldi. Sem dæmi um slíkt má benda á að orðræður sem byggja á tiltekinni þekkingu 
(discourses of knowledge) og fela í sér hugmyndir og stefnu tiltekinna stofnanna eða 
yfirvalda, hafa oftast mun meira gildi en orðræður einstaklinga um sama efni 
(Macdonnell, 1986, bls. 2). Með því að skoða og greina þann huglæga og hlutlæga 
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veruleika sem orðræður birta má öðlast skilning á því á hvern hátt veruleikinn er 
skapaður og endurgerður með „meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og 
yrðingum. (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 179). Eins og Ingólfur A. Jóhannesson 
(2010, bls. 251) bendir á að orðræðugreining sé ákveðin rannsóknarleg nálgun en ekki 
aðferð í sjálfu sér. Með því að finna þrástef umræðunnar sem mynda undirliggjandi 
mynstur í töluðum, myndrænum og rituðum textum má draga fram norm og viðmið í 
samfélaginu sem oft og tíðum eru hulin sökum þess hversu viðtekin þau eru og þar af 
leiðandi sjaldan eða aldrei sett spurningamerki við tilurð þeirra. Markmið 
orðræðugreiningar er þannig ætíð að benda á mikilvægi orðræðna í mótun félags- og 
menningarlegs raunveruleika (Gill, 2000). 

Við söfnun á fréttum og tengdum ummælum á bloggum kom í ljós að nokkrum 
bloggsvæðum á mbl.is hafði verið lokað frá því að tiltekin frétt birtist og þar af leiðandi 
var ekki hægt að sjá hver viðbrögð viðkomandi höfðu verið við fréttinni. Misjafnt var 
hversu margir brugðust við fréttum af kosningarbaráttunni og málefnum tengdum 
henni og í mörgum tilvikum var það sama bloggsíðan sem oftast brást við. Sé mark 
takandi á upplýsingum sem bloggarar gefa um sjálfa sig á heimasíðum sínum er ljóst að 
yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem svöruðu fréttum á mbl.is á þessu tiltekna tímabili 
voru karlmenn – af 63 virkum bloggurum voru einungis sex konur. Á eyjan.is er 
svarendakerfið með öðru sniði en þar gefst fólki tækifæriá að skrifa ummæli við fréttir 
hvort á eftir öðru líkt og á spjallborðum og mynda þannig umræðuþræði. Svarendur 
þar nota auk þess að jafnaði gervinöfn sem fela höfundinn og kyngervi hans.  

Athyglisvert er að á því tímabili sem greining okkar náði yfir voru jafnréttismál 
örsjaldan í brennidepli umræðunnar í fréttum. Svo virðist sem að fréttafólk á báðum 
vefsvæðunum noti sjaldan orðið femínismi í skrifum sínum. Þessu var þó öfugt farið í 
athugasemdum og fréttatengdum bloggum því og umfjallanir um/eða vísanir í kynja-
jafnrétti og femínisma var nær eingöngu að finna þar. 

Í rannsóknum þar sem eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er mikilvægt að 
gæta trúnaðar og í því skyni eru ætíð reynt að ‘fela’ þátttakendur (Esterberg, 2002; 
Taylor og Bogdan, 1998). Eðli internetsins er þó á þann veg að slíkt getur reynst erfitt 
en eins og Christine Hine (2000, bls. 24) bendir á þá eiga sömu reglur að gilda um það 
og aðrar rannsóknir í hvívetna. Í samræmi við það og til að vernda þá einstaklinga sem 
eiga athugasemdirnar sem vitnað er til í greininni höfum við gefið þeim gervinöfn sem 
og þeim sem skrifa féttatengd blogg.  

Kvennalista kjaftæði og alvöru femínismi 

Mannfræðingurinn Nancy C. Lutkehaus (1995) bendir á að eitt af einkennum 
póstmódernískrar mannfræði sem hún kallar svo séu ‘samræður’ (dialogism) en það 
felur í sér að viðkomandi texti er borinn uppi af mörgum röddum sem aftur þýðir að 
mismunandi og oft og tíðum andstæð sjónarhorn og viðhorf fá öll vægi innan 
umræðunnar. Í raun og veru minnir þetta um margt á umhverfi margra vefmiðla og 
bloggsíðna dagsins í dag þar sem allir eða velflestir geta tjáð sig um nánast hvað sem er. 
Hér ber að hafa í huga að í orðræðum er alltaf stuðst við ákveðna birtingarmynd 
veruleikans sem þannig verður til fyrir atbeina fólks. Sem félagslegir gerendur á fólk 
þátt í að skapa og viðhalda því ferli sem orðræðan/ur eru og hið sama gildir um hinar 
ýmsu stofnanir samfélagsins. Fjölmiðlar eru þar engin undantekning og völd þeirra og 
áhrif eru umtalsverð. Má í því samhengi benda á að hér á landi er oft og tíðum vísað til 
þeirra sem fjórða valds samfélagsins (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005; 
sjá til dæmis skýrslu Nefndar um konur og fjölmiðla, 2001). Myra Macdonald (2003) 
undirstrikar þó að þrátt fyrir óyggjandi þátt fjölmiðla í að skapa orðræður þá þurfi slíkt 
ekki að þýða að þar að baki liggi meðvitaður ásetningur um blekkingu eða getu til að 
stjórna hugsunargangi fólks. Mun frekar sé þar um að ræða mikilvægt samspil raun-
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verulegs atbeina fólks og þáttar fjölmiðla í að draga upp og birta mynd af lifuðum 
veruleika og reynslu fólks.  

Í umræðum á eyjan.is og mbl.is voru það einkum þrír orðræðuþræðir sem voru hvað 
mest áberandi í tengslum við umræður um konur, femínisma og stjórnmál. Í fyrsta lagi 
var það þráður sem kalla má ‘feminismi er óþarfi’, í öðru lagi var það ‘konur og innra rýmið’ 
og í þriðja lagi ‘konur taka vald frá körlum’. Þessir þræðir sem allir skarast á einn eða 
annan hátt, vísa sterkt til þess viðhorfs að konur og kvenréttindi teljist ekki hluti af 
nútíma stjórnmálum.  

Óþarfi 

Á báðum vefsvæðunum var umræða um femínisma sem pólitíska stefnu oftast á nei-
kvæðum nótum - það er gjarnan var vísað til hans sem stefnu sem ekkert erindi ætti 
við hinn almenna borgara. Þetta birtist einkum í þremur meginstefjum þar sem 
femínismi var settur í samhengi við tilteknar stjórnmálakonur sem með kyni sínu einu 
saman virtust gera hann gagnslausan sem stjórnmálastefnu sem nýst gæti almenningi:  
 

Femínismi Sóleyjar (Tómasdóttur) er einfaldlega fáránlegt uppátæki, sem á 
ekkert erindi við samborgarana, nema kannski í einum eða tveimur 
saumaklúbbum í borginni. 

 (Jón Bóndi, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Ummælin hér að ofan endurspegla þetta vel en helst má skilja þau sem svo að 
femínismi Sóleyjar sé ekki ‘réttur’ heldur sé um eitthvert ‘einkaframtak’ og ‘uppátæki’ 
að ræða sem gagnast örfáum einstaklingum; augljóslega konum eins og tilvísunin í hið 
kvenlega rými saumaklúbba gefur til kynna. Hér er heldur ekki um að ræða ‘alvöru’ 
stjórnmál og því er engin þörf á að ræða málefni kynjanna innan ramma hans og helst 
má skilja á höfundi að einhvers staðar þarna úti sé hins vegar að finna hinn ‘rétta’ og 
sanna femínisma – en hvar tiltekur höfundur ekki né er þess getið hvert eðli hans sé. 
Annar bloggari hafði þetta að segja um femínisma og enn og aftur er það femínismi 
Sóleyjar Tómasdóttur sem er til umræðu en þess má geta að af bloggsvörum og um-
ræðum að dæma virðist sem áðurnefnd Sóley sé í hugum magra sem brugðust við 
fréttum nokkurs konar birtingarmynd erkitýpu femínismans:  

 
Sóley Tómasdóttir oddviti kommanna í borgarstjórnarkosningunum sem eru 
framundan segir kosningarnar snúast um hugmyndafræði. Regin firra hjá frúnni. 
Kosningarnar snúast um jafnrétti kynjanna komist hún í borgarstjórn [...] Við 
höfum síst af öllu þörf á femínista af þessu kaliberi í borgarstjórn.  
 

(Sigurður Aðalsteinsson, maí 2010. Blogg á mbl.is) 
 
Í einu bloggsvarinu var femínismi afgreiddur sem ‘kjaftæði’ sem tekur tíma og 

vinnu frá öðrum alvörumálum; „Öll alvörumál sett í bið. Kvennalista kjaftæðið hefur hertekið 
VG.”(Ormur, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) Hér er femínismi útmálaður 
sem stefna sem leggur undir sig og þaggar niðri í öðrum og mun nytsamlegri stefnum. 
Þetta orðræðustef um femínisma sem óþarfa öfgastefnu fárra útvaldra mátti sjá 
endurtekið sí og æ í ummælum á eyjan.is.  

Auk þess að vera lýst sem herskárri öfgastefnu sem ekkert erindi ætti við 
almenning í landinu var talað um hann sem stefnu fárra útvalinna og vísað til ‘háskóla-
elítunnnar’ í því samhengi. Sú elíta var sögð vera slitin úr öllum tengslum við fólkið í 
landinu og sökum firringar sinnar ætti hún enga samleið með almenningi. Ummælin 
hér að neðan endurspegla þetta ágætlega:  
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Hin öfgasinnaði feminista- armur, kynjuðu fræðingarnir úr Háskólanum er 
bæuin (sic) að leggja undir sig Vg, í það minnsta í Reykjavík. Og þær hafa enga 
tengingu við almenning  
 

(Jóhann, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Hér má einnig sjá áhugaverða skiptingu fólks í tvo hópa, menntafólk annars vegar 
og almenning hins vegar sem er stillt upp sem andstæðupari í þeim tilgangi að undir-
strika enn frekar femínisma sem hugmyndafræði hinna fáu og menntuðu. Það er 
einnig athyglivert að hugmyndin um femíniska karlmenn virðist vera afar fjarlæg 
mörgum sem blogga og svara fréttum vefmiðlanna. Þannig er femínismi gjarnan talinn 
vera hugmyndafræði og lífsviðhorf sem tengt er konum, oftast menntuðum (‘þær hafa 
enga tengingu við almenning’), en karlar, menntaðir sem ómenntaðir virðast teljast til hins 
réttsýna almennings. 

Völd, eðli og staðsetning 

Á umræðuþráðum og bloggum glitti oft og tíðum í staðlaðar hugmyndir um ‘eðlislæga’ 
staðsetningu kynjanna hvað völd og áhrif varðar þegar umræðuefnið var femínismi. 
Innreið kvenna á hið opinbera svið með þátttöku í stjórnmálum stangast greinilega á 
við viðtekin viðhorf margra sem tjá sig í bloggi og svara fréttum. Eftirfarandi ummæli 
eins bloggara endurspegla þetta:  

 

Margrét Kristín Blöndal, 8 (sic) manneskja Besta flokksins væri tilvalin til að sjá 
um dagvistarmál í Reykjavík og reyndar alveg allskonar.  
 

(Björn, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Burtséð frá persónulegum eiginleikum og getu þeirrar konu sem hér er vísað til þá 
eru þessi ummmæli hluti af því viðtekna viðhorf að hin ‘mjúku’ mál heimilis og 
fjölskyldu séu það sem hentar best konum sökum eðlislægra eiginleika þeirra. Konur 
sem vilja skipta sér af stjórnmálum eigi því að halda sig við þau en helst af öllu eigi þær 
þó að vera heima og sinna störfum tengdum heimili og fjölskyldu eins og einn 
þáttakandi í umræðum á eyjan.is. benti á með þessum annars tvíræðu skilaboðum til 
Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, fyrrverandi borgarstjóra: 

 
Þarftu ekkert að skjótast í borgarnes og versla í matinn? Það er jú bónus verslun 
þar? Gætir tekið eina borgarnesræðu á þetta í leiðinni!!! Það er nú komin hefð 
fyrir svoleiðis uppákomum í Samfylkingunni er það ekki? 
 

(jon, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 
Pólitískur undirtónn þessara ummæla dylst engum; vísunin í svokallað 

Borgarnesræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrrverandi formanns Samfylkingar-
innar frá því í febrúar 2003 og meint tengsl Samfylkingarinnar og Baugs eru nokkuð 
augljós. Hins vegar má líka lesa úr þeim ákveðna endurspeglun á viðteknu viðhorfi til 
staðsetningar kvenna í samfélaginu. Í þessu tilviki hefur kona haslað sér völl á 
vettvangi stjórnmálanna og um leið og tækifæri gefst er henni bent á hver sé hennar 
rétti staður hlutverk í tilverunni (‘fara og versla í matinn’).  

Í sumum umræðuþráðum var á það bent að stjórnmálakonur hefðu í raun þrengt 
sér inn á valdsvið karla og svo gott sem ‘stolið’ valdi frá þeim. Þeim var oft lýst sem 
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frekum og valdagráðugum en vísað var til karlkyns stjórnmálamanna sem náttúrulegra 
foringja: 

 
Steinunn Valdís. (...) Þú og Ingibjörg Sólrún stóðuð gegn Stefáni Jóni Hafstein 
af eigingjörnum ástæðum einum og með karlfyrirlitningu. Og þarmeð rákuð þið 
burt efnilegasta og glæsilegasta foringja Samfylkingar. 
 

(Helgi Sigurðsson, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Í ummælunum hér að neðan er notast við orð eins og fórnarlamb, kosningasvindl 
og öfgafemínismi til áherslu og undirstrikunar á framagirni femíniskra kvenna í stjórn-
málum. Þar er vísað í ákveðinn atburð sem átti sér stað í forvali eins flokksins fyrir 
borgarstjórnarkosningarnar þar sem karlmaður beið lægri hlut fyrir konu í samkeppni 
um efsta sæti listans:  

 
Þorleifur getur ekki nefnt opinberlega að hann er fyrst og fremst fórnarlamb 
kosningasvindls og öfgafemínisma. 
 

(Kjartan, maí 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 
 

Hér ríkir það viðhorf að völd karla séu nánast náttúrulegt fyrirbæri og hjá einum 
þátttakenda í umræðunni kom það fram að það lýðræðistæki sem kosningar eru sé 
jafnvel engan veginn óhult fyrir femíniskum stjórnmálakonum sem einskis svífast með 
svindli og yfirgangi.  

Benda má á að þó svo að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafi ekki verið í eldlínu 
kosninganna þetta skiptið þá var eins og í huga sumra þátttakenda í umræðunni væri 
hún holdgervingur þessa yfirgangs og ‘frekju’ sem gjarnan voru tengd stjórnmálakon-
um eins og sést á eftirfarandi ummælum en benda má sérstaklega á notkun sagnarinnar 
‘að taka yfir’ í þessu sambandi:  

 
 Og svo tók hún (Ingibjörg Sólrún) yfir bankamálin á Íslandi og misvirti 
Björgvin, sem fékk ekki einu sinni að vita af mikilvægum fundum. 
 

(Helgi Sigurðsson, apríl 2010. Athugasemd á www.eyjan.is) 

Að lokum 

„What a depressing week it has been to be female“ Þannig hefur Mary Ann Sieghart 
grein sína „Women on top? You’ve got to be joking“ sem birtist í dagblaðinu The Inde-
pendent þann 19. júlí síðastliðinn. Sieghart reifar þar nokkrar fréttir vikunnar 12. – 19. 
júlí sem birtust í fjölmiðlum í Bretlandi og sem hún segir hafa verið frekar ‘dapurlegar’ 
og allt að því niðurdrepandi fyrir konur og réttindabaráttu þeirra. Sem dæmi tekur hún 
ummæli eins af biskupum bresku biskupakirkjunnar sem ofbauð fjöldi kvenpresta sem 
þátt tók í árlegri prestastefnu kirkjunnar – nokkuð sem að hans mati var til marks um 
að breska biskupakirkjan væri hreinlega að ‘drukkna’ í kvenprestum sem væru að 
yfirtaka klerkastéttina.  

Þó svo að hér sé um breskan veruleika að ræða má sjá ákveðna hliðstæðu með 
honum og hinum íslenska hvað varðar umræður og viðhorf til staðsetningar kvenna í 
hinu opinbera rými. Þannig virðist sem bjartsýn umræða um breytingar á stöðu 
kynjanna í hinu ‘Nýja Íslandi’ hafi ekki haft áhrif á viðhorf margra sem kjósa að tjá sig 
á vefmiðlum eins og umræða sú sem hér hefur verið reifuð er gott dæmi um. Benda 
má á að ef marka má fréttaflutning þessara tveggja fjölmiðla í aðdraganda kosninganna, 
virðist sem áherslan á að ‘stokka upp spilin’ með það fyrir augum að koma á auknu 
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jafnrétti kynjanna hafi ekki verið sérstaklega á dagskrá í kosningabaráttunni til bæjar- 
og sveitarstjórna. Úrslit þeirra gefa heldur ekki tilefni til mikillar bjartsýni og styðja í 
raun við þann veruleika sem birtist í mörgum ummælum hér að framan. Kristín 
Ástgeirsdóttir framkvæmdastýra Jafnréttissofu benti enda á að þessi úrslit, það er að 
hlutur kvenna var 37,5 prósent og jókst eingöngu um 1,5 prósentustig frá kosningum 
2006, hafi verið ekkert nema vonbrigði („Lítil fjölgun“, 2010). Að því leyti er hægt að 
segja í anda Mary Ann Sieghart að sú orðræða sem hér hefur verið fjallað um og birtist 
á vefmiðlunum tveimur mánuðinn fyrir kosningar hafi verið ‘dapurleg’ fyrir 
jafnréttishugsjónina 3

   

 og að væntingarnar sem endurspegluðust í orðum Lilju 
Mósesdóttur í upphafi greinarinnar um bjartari framtíð jafnræðis kynjanna hafi verið 
tálsýn. Erfitt er að verjast þeirri hugsun eftir úrslit kosninganna í vor að femínisk 
sjónarmið eigi enn langt í land áður en þau eiga samleið með íslenskri 
stjórnmálaumræðu. 

                                                 
3  Hér má benda á í uppstokkun á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðerra í ágúst 2010 

fækkaði þeim konum sem gengdu embættum ráðherra.  
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Information literacy 

Core competency for the 21st century 

Þórdís T. Þórarinsdóttir 

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. 
Confucius (551-479 BC) 

The purpose of the study is to clarify the concept information literacy. Further to 
trace participation of Iceland in international and Nordic cooperation programs on in-
formation literacy, the impact of library association on the promotion of the concept, 
to study information literacy in Iceland, analyse the information policy of the Icelandic 
authorities with reference to information literacy; its occurrence in Education Acts 
and national curriculum guidelines as well and to conclude by discussing the emphasis 
on information literacy in Iceland and the other countries and make some recom-
mendations for creating information literate Iceland. The article is partially based on 
two former articles by the author and is continuation of them (Þórdís T. Þórarins-
dóttir, 2008, 2009). 

The concept information literacy 

Surprisingly the concept information literacy can hardly be found in general dic-
tionaries and even not in Encyclopædia Britannica Online (2010) but in Wikipedia (2010) 
there is an article on information literacy.  

The birth of the concept information literacy and its relatedness to user education 
It is generally recognized by information literacy scholars, that the concept information 
literacy (IL) was first introduced in the year 1974 by Paul Zurkowsky, president of the 
United States Industry Association, in a proposal submitted to the National Commis-
sion for Libraries and Information Science (NCLIS) with the title The information service 
environment: Relationships and priorities, (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; Eisenberg, Lowe, & 
Spitzer, 2004; Horton, 2008; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 2009). 

In the proposal Zurkowsky writes about the necessity for citizens to become 
“information literate” if they are to survive and compete in an emerging Information 
Society (Zurkowski, 1974.) 

Information literacy maintained a low profile in the 1980s, but became during the 
1990s focus of rapidly increasing attention (Andretta, 2005).  

Throughout the years the concept has undergone constant development and its 
meaning has broadened. One of its strands goes back to its roots in library education 
and library skills, which got a new gist with the advent of the information technology. 

Now the concept information literacy is well known around the world and has been 
subject of several international conferences. The concept is used for library user 
education and for what was formerly called information skills. But the meaning of 
information literacy is broader and it touches most areas of society, includes ethical 
use of resources and prepares the individual for lifelong learning. Figure one shows 
some information literacy related terms (Lau, 2006, p. 9): 
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Figure 1. The concept of Information Literacy 
 

“Information literacy focuses on information use rather than on bibliographic 
skills”, that means that “students must develop information competencies to become 
effective learners” (Lau, 2006, p. 8). 

Definition of the concept information literacy 
The basic definition of Information Literacy is as follows according to the Prague 
Declaration: Towards an information literate society from 2003: 

 
Information Literacy encompasses knowledge of one’s information concerns and 
needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize and effectively create, use and 
communicate information to address issues or problems at hand; it is a prerequisite 
for participating in the Information Society, and is part of the basic human right 
of lifelong learning (my emphasis). 
 

The concept covers also ethical use of resources. Training in information use, that 
emphasis ethical practice, reduces the occurrence of plagiarism (Catts & Lau, 2008; 
Loertscher & Wolls, 2002). 

According to the Alexandrian Proclamation on information literacy and lifelong learning 
from 2005 the meaning of the concept is more comprehensive and it is declared, “that 
Information Literacy and lifelong learning are the beacons of the Information Society, 
illuminating the courses to development, prosperity and freedom”. 

Both definitions have in common that it is recognized that information literacy is 
an essential knowledge for citizens participating in the Information Society; it is the 
basis for lifelong learning and should therefore be integrated into formal education.  

Information literacy includes that the individual knows how to search for informa-
tion. – He has learned to learn, which makes him eligible in the Information Society.  

More exact definition one finds e.g. by Horton (2008) who identifies eleven stages 
of the information literacy cycle. 

Horton’s information literacy life cycle shows a process beginning with the realiza-
tion that information is needed and closes with the disposal of information no longer 
needed or its preservation if it should be protected, e.g. saved as computer file. 
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Information literacy around the world 

In many countries information literacy has been purposefully integrated into the 
national curricula. Task force committees have been set up and special groups have 
been engaged to pave the way for information literacy in the school system. One can 
e.g. mention Australia, Finland and the United Kingdom. 

International information literacy cooperation 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) and 
UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) have 
promoted information literacy internationally and have for years systematically worked 
together on advancement in the area of library and information field (Þórdís T. Þórar-
insdóttir, 2008, 2009). 

In the year 2000 UNESCO launched the project Information for all Programme (IFAP) 
for governments. Through the programme “governments of the world have pledged 
to harness the new opportunities of the information age to create equitable societies 
through better access to information” (UNESCO, 2010). Now (August 2010) 59 
countries around the world participate in the programme; from the Nordic countries 
just Denmark and Norway (UNESCO, 2010) and there is no mention of Iceland.  

In the year 2002 a section within IFLA was founded on information literacy, IFLA 
Information Literacy Section. The primary purpose of the section is “to foster inter-
national cooperation in the development of information literacy education in all types 
of libraries and information institutions“ (IFLA Information Literacy Section, 2010). 
It’s Standing Committee been very active and published in 2006 Guidelines on informa-
tion literacy for lifelong learning (Lau, 2006). Further the section has in cooperation with 
UNESCO created the web InfoLitGlobal (2010), where resources on information 
literacy are made available. The main components of the web site are a resources 
directory, the International state of the art report (Lau, 2007) and information material on 
the international information literacy logo initiated by IFLA and UNESCO in 2008. 

Nordic Cooperation on Information Literacy 
The main body for Nordic cooperation on information literacy is NordinfoLIT 
established 2001 in Helsinki, initiated by NORDINFO, The Nordic Council for 
Scientific Information (NordinfoLIT, 2010). The main emphasis is on information 
literacy in higher education by operating an InfoLIT Nordic summer school every 
year and holding a biannual international conference called Creating Knowledge (CK), 
having information literacy in higher education as its general topic. The events held by 
NordinfoLIT are arranged in one of the Nordic countries. In September 2003 the CK 
conference was held in Iceland (Akureyri) and the summer school in 2007 (Reykholt). 
The steering board of NordinfoLIT consists of members from each Nordic country 
and has an Icelandic representative (NordinfoLIT, 2010).  

Library Associations and Information literacy  

Since 1974 information literacy has been an area of increasing interest to librarians and 
information professionals and there is a huge amount of literature on the topic. The 
majority of publications have come from the industrialised, English-speaking coun-
tries, especially from the United States and Australia (Virkus, 2003) but in the later 
years more and more of the so-called developing countries have been working to-
wards information literacy policy. The World Summit on the Information Society 
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(WSIS) held in Geneva (2003) and Tunis (2005) has probably contributed to its pro-
motion. Since the summer 2007 IFLA is moderator of the WSIS sub-thema Libraries 
and Archives (Haavisto & Mincio, 2007). 

In many countries library associations and libraries have played an important role 
in promoting information literacy. This applies especially, where the associations are 
financially strong, but in some countries they get considerable subvention from the 
state, e.g. to participate in international cooperation. 

The American Library Association (ALA) has been on the forefront in this respect 
and established in 1987 a committee on information literacy.  

In 1989 a National Forum on Information Literacy (NFIL) was founded in the 
United States. It is a coalition of national organizations form business, government 
and education sharing an interest in and a concern for information literacy. The NFIL 
promotes the concept information literacy as an imperative for the Information Age 
and contributes to spread it to all professions (Eisenberg et al., 2004).  

As a result of consultation and research in the United States the Information literacy 
standards for student learning was published by the American Association of School 
Librarians and the Association for Educational Communications and Technology 
(1998) in the book Information Power: Building Partnership for Learning. 

In other countries library associations have also taken on information literacy, like 
in the United Kingdom, where CILIP (Chartered Institute of Library and Information 
Professionals) has a.o. put forward its own definition of the concept (CILIP, 2010).  

Library Associations in Iceland and information literacy 
In Iceland library associations have mainly operated on voluntary basis. The Librarians 
Association in Iceland (Bókavarðafélag Íslands) was founded in 1960 and in 1973 the 
Association of Professional Librarians (Félag bókasafnsfræðinga). It is noteworthy that in 
both cases it was an association of librarians not libraries as elsewhere. The con-
sequence is that the libraries are not as strong financial supporters of the associations 
as in other countries. Thus they are more dependent on individual membership of 
librarians (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010). In 1999 the two associations merged into 
Upplýsing - the Icelandic Library and Information Science Association (Upplýsing - Félag bóka-
safns- og upplýsingafræða). Further the Association of Public Library Directors (Samtök 
forstöðumanna almenningsbókasafna) and the Association of Professional Librarians in 
Secondary Schools (Samstarfshópur bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum - SBF) can be 
mentioned. All the associations have had much impact on the development of the 
professionalism in libraries and on enhancing library services. 

Upplýsing published in 2006 a booklet on information technology and information 
literacy Upplýsingatækni – eitthvað fyrir mig? [Information technology – something for 
me?], where Information Literacy is defined (Upplýsing, 2006) and published further 
in 2007 its first policy statement Upplýsingar fyrir alla [Information for all] for 2007-
2011. There it is stated “that libraries on all educational levels, from primary school 
through university, hold a major role in teaching information literacy” (Upplýsing, 
2007, p. 17). Last September (2010) Information Literacy in the 21st Century was the main 
theme on Upplýsing’s semi-annual conference (Landsfundur Upplýsingar) held in 
Stykkishólmur. The contribution of Upplýsing in order to promote information 
literacy is considerable especially with reference to its limited resources.  

Teaching Information Literacy 

Today information technology affects everyone. Most businesses and organizations 
focus on meaningful uses of information technology and hire employees who are able 
to apply technology in an effective way. It is undoubtedly the responsibility of the 
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educational system to develop students who are not only technologically literate but 
also information literate. The students must learn how to use technology to solve in-
formation problems (Eisenberg et al., 2004). 

Nowadays familiarity with computers is becoming a prerequisite for most jobs and 
schools must prepare the students for the future by teaching the use of computers but 
competence with technology must be set within the context of information literacy. 
Being able to use computers is not enough. One has to be able to apply computer 
skills to real situation and real needs and must be able to identify information pro-
blems and locate, use, synthesize and evaluate information in relation to the problems 
at hand. 

According to Eisenberg et al., (2004) there are two following main pedagogical 
approaches or models for teaching technology: 

 
a)  Technology as an object of instruction (skills out of context approach). 
    Computer science is considered as part of the curriculum for all students. 
b) Using technology as a tool in preparing assignments (skills in context ap-

proach). 
Computer science is considered to be an inherent part of each subject. 

 
Rather than teaching individual skills out of context as is the technology-as-the-

object-of-instruction, the technology-as-an-integral-tool model emphasizes the use of 
technology in context to accomplish goals and solve problems. 

The skills in context approach is becoming more widely supported as being con-
sistent with current pedagogy and preparing students for lifelong learning. The focus 
is on learning with technology rather than learning about technology. 

The Big6 - Information & Technology Skills for Student Achievement 
Eisenberg and Berkowitz created the Big6™ program in 1990. It is one of the most 
widely-known and widely-used approach to teach information and technology skills. 
The Big6 is an information and technology literacy model and curriculum, imple-
mented in many schools, in primary and higher education as well. It is sometimes 
called the Big6 an information problem-solving strategy, because with the Big6, 
students are considered to be able to handle any problem, assignment, decision or task 
(Lau, 2007; Big6™, 2010). The six main stages of the Big6 are: Task definition, 
Information seeking strategies, Location & access, Use of information, Synthesis and 
Evaluation. Two sub-stages are part of each main category in the model, where the 
individual stages are defined more exactly.  

The learners go through the different stages the when they seek or apply informa-
tion to solve a problem or make a decision. It’s not necessary to complete the stages 
in linear order. But it is an approach that clarifies the problem at hand. 

Information literacy in Iceland 

Until now relatively little has been published about information literacy per se in 
Iceland and the concept is generally speaking not familiar to the Icelandic people. The 
first findable mention of the concept (Icelandic: upplýsingalæsi) in written Icelandic is 
from 1996 in an article by Kristín Björgvinsdóttir, library director of a secondary 
school in Reykjavik. The article was found on the website Tímarit.is (Tímarit.is, 2010), 
a digital library of newspapers and periodicals. An earlier mention of the concept in 
Icelandic cannot be found by searching Gegnir.is (2010), the national catalogue of Ice-
landic libraries nor on the Internet. The concept does not occur in the Written Language 
Archive of the University of Iceland (Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, 2010).  
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The most important resources on information literacy in Icelandic are some 
articles in the library journal Bókasafnið, the first one from 2001 (Ingibjörg Sverrisdóttir, 
2001), one book, two web sites and two proceedings (see Þórdís T. Þórarinsdóttir, 
2008, 2009). 

Besides there are some theses by university students on information literacy and a 
special interest group operates among librarians in university libraries. 

The information policy of the Government of Iceland 
From 1996 the Icelandic Government has put forward a progressive and ambitious in-
formation policy. The first one was entitled The Icelandic Government’s vision of the Informa-
tion Society. The chief objective, presented as the axis of the vision of the future was: 

 
Iceland shall be in the forefront of the world’s nations in the utilisation of 
information technology in the service of improved human existence and 
increased prosperity (Ríkisstjórn Íslands, 1996, p. 15). 
 

According to the first information policy statement libraries and library services 
were rightfully supposed to play an important role in the Information Society (Hulda 
Björk Þorkelsdóttir, 1998; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1998). They were to develop into 
comprehensive information centres (see Ríkisstjórn Íslands, 1996, p. 18). 

School libraries were supposed to ensure that students learn to use information 
technology for information searching and work independently with diverse resources. 
(Íslenska upplýsingasamfélagið, 1996), but strong emphasis was placed on information 
technology and its use.  

Since then two new editions of the policy have been published, the last one for 
2008-2012. Table one shows an overview of the information policy of the Icelandic 
Government and the occurrence of the concepts information technology (IT) and 
information literacy (IL).  

Table 1. The information policy of the Icelandic Government – An Overview 

No Date Author Title Period IT IL
1 1996 Ríkisstjórn Íslands Vision of  the Information Society [1996-2003] 74 0
2 2004 Ríkisstjórn Íslands  Resources to Serve Everyone  2004-2007 33 0
3 2008 Ríkisstjórn Íslands   Iceland the e-Nation 2008-2012 13 0

 

The first edition (1996) of the information policy is the most comprehensive one. 
In the second one (2004) there it is emphased to use the benefits of technology to 
improve the quality of live and to increase the prosperity of the society. There is no 
mention of libraries and information literacy. In the third one (2008) there is strong 
emphasis on access to information, government administration on the Internet, and 
on information technology – information literacy is not mentioned.  

In the Icelandic Government´s policy on the Information Society strong emphasis 
is placed on information technology. Every new edition of the information policy has 
been shorter and sketchier than the edition before and more and more emphasis is 
placed on information technology. 

Information Policy of the Ministry of Education, Science and Culture 
In the wake of every edition of the information policy of the Icelandic Government 
there has been a follow up edition of the Ministry of Education Science and Culture 
(Menntamálaráðuneyti, from 2009 Mennta- og menningarmálaráðuneytið) as shown 
on the overview on table two, where the occurrence of IT and IL is also analysed. 
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Table 2. The information policy of the Ministry of Education, Science and Culture 
No Date Author Title Period IT IL
1 1996 Menntamálaráðuneyti Í krafti upplýsinga [In the power of information] 1996-1999 197 0
2 2001 Menntamálaráðuneyti Forskot til framtíðar [Headstart  for the future] 2001-2003 53 0
3 2005 Menntamálaráðuneyti Áræði með ábyrgð [Risk with responsibility] 2005-2008 70 9

 
The first edition (1996) was the most comprehensive and sophisticated one and 

libraries were supposed to give instruction in information seeking and information 
technology. It is interesting to see that the title [In power of information] reminds of 
the one by American Association of School Librarians and Association for Educa-
tional Communications and Technology (1988) Information Power. In the second ver-
sion (2001) emphasis is placed on that all libraries in Iceland use one library system, 
on digital resources and accessibility. In the third one (2005) emphasis is on security in 
information technology and to learn competencies. Here the concept information literacy 
appears for the first time in an Icelandic information policy. It is defined as com-
petency in using computers and information technology for acquiring information and 
knowledge and further skills to use information in a critical and creative way.  

The Ministry has not published a new information policy since 2005 and no official 
policy from the Ministry of Education, Science and Culture exists from 2009. 

Reflection of the Information Policy in laws for primary and secondary schools  
In the latest edition of the information policy of the Icelandic Government little em-
phasis is placed on libraries and information literacy.  

Accordingly in the new Education Acts from 2008 for the primary, The Compulsory 
School Act (Lög um grunnskóla no. 91/2008) and secondary schools, The Upper 
Secondary School Act (Lög um framhaldsskóla no. 92/2008) the paragraph on school 
libraries was deleted and consequently the regulations on school libraries and 
information services. 

The associations of librarians in primary and secondary schools as well did send in 
comments where the importance of school libraries and information services was 
brought to the attention of the Icelandic Parliament, Alþingi but they were disre-
garded (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). 

In June 2010 amendments to the Upper Secondary School Act (Lög um 
framhaldsskóla no. 92/2008) was passed by the Alþingi (Lög no. 71/2010), where the 
paragraph on school libraries was included again, which is a considerable step forward. 

Reflection of the Information Policy in the National Curriculum Guidelines  
In the general part of the National Curriculum Guidelines for primary school (Aðalnám-
skrá grunnskóla) from 2006 (Menntamálaráðuneytið, 2006) and for secondary school 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla) from 2004 (Menntamálaráðuneytið, 2004) the concept in-
formation literacy does not occur and libraries and media centres are not mentioned. 
Information technology (upplýsingatækni) however is mentioned twice. 

In the special curriculum for information and technological education for the 
primary school (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt) from 2007 (Mennta-
málaráðuneytið, 2007) is information literacy one of the educational goals.  

In the special curriculum for information and technological education for the 
secondary school of the same title (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Upplýsinga- og tæknimennt) 
from 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) one course (UTN 103) deals with informa-
tion literacy – but not all students take the course because it is optional. 

In Iceland, counter to most other countries, little emphasis is placed on 
information literacy in the national curriculum guidelines (Aðalnámskrá) and that is in 
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congruity with the information policy of the Icelandic Government and The Ministry 
of Education, Science and Culture, where no emphasis is on information literacy. 

Best practice models – Examples 

Many governments have realized how important information literacy is for the indivi-
dual in the Information Age and have included it into the national curricula. Students 
have to be provided with opportunities to learn, how to find information, how to 
evaluate information for credibility and usefulness and how to use information in a re-
spectful and ethical manner to build up new knowledge (Eisenberg et al., 2004). 

An International state of the art report on information literacy (Lau, 2007) gives an 
overview of what is going on in the subject. The strongest promotion of information 
literacy seems to be, besides in the United States, in Australia, Canada, the United 
Kingdom and Ireland and South Africa. In addition the Netherlands can also be 
mentioned. Of the Nordic countries the most intensive activities seem to be in Fin-
land and Sweden. Iceland is not mentioned in the report. 

Here a Scottish model is presented as an example for best practice: The Scottish 
Information Literacy Project: working with partners to create an information literate Scotland 
(Irving & Crawford, 2010). The initial focus of the Project was to link secondary and 
tertiary education and to develop an information literacy framework. The goal was to 
produce secondary school leavers with a skill set which higher education could re-
cognise and develop or which could be applied to the world of work directly. The aim 
was also e.g. to promote the understanding and development of information literacy 
in all education sectors, in the workplace, the home and the wider community 
primarily in Scotland but also elsewhere (Irving & Crawford, 2010). Work on the 
National Information Literacy Framework (Scotland) is ongoing and it has been ex-
panded to include the primary school sector and lifelong learning. 

The Scottish model is very ambitious and can be taken into consideration along 
with other best practices, when information literacy policy is developed for Iceland.  

It can also be mentioned that the president of the United States proclaimed Octo-
ber 2009 as a national literacy awareness month in order to highlight “the need for all 
Americans to be adept in the skills necessary to effectively navigate the Information 
Age” (Obama, 2009). Here in Iceland awareness rising on IL is also necessary.  

Towards the future  

From the above is obvious that not too much emphasis is placed on (school) libraries, 
information services and information literacy in the Icelandic educational system and 
Iceland does not seem to participate actively in international cooperation on informa-
tion literacy but in The Prague Declaration: Towards an information literate society (2003) is 
stated that “Information Literacy should be an integral part of Education for All”. 

The question arises why so little emphasis has been placed on information literacy 
in Iceland in order to reach the ambitious goals set in the information policy of the 
government and why was there not more follow out in the educational system. On the 
governmental and ministerial level here in Iceland there does not yet seem to be an 
active interest in information literacy. Hopefully this is changing. The authorities have 
to set the course. This summer the paragraph on libraries was re-entered in the Educa-
tion Act for secondary schools but it is still missing in the Education Act for the 
primary school. In implementing the new law on the secondary school emphasis is on 
all forms of literacy (Þingskjal 969, 2009-2010). According to the web New education 
policy (Ný menntastefna, 2010) ongoing work is now on school reform, on new na-
tional curriculum guidelines (aðalnámskrá) and school curriculums (skólanámskrár) so 
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hopefully more attention will be paid to information literacy in the education policy of 
the future. 

In higher education there seems generally to be more understanding of the im-
portance of information literacy but it is even more important to include it in primary 
and secondary education because not all individuals enjoy higher education and it is 
generally acknowledged that information literacy is vital for lifelong learning. 

As long as there is no holistic national policy and/or recommendations on in-
formation literacy the content and quality of the teaching of information literacy will 
differ too much from school to school, which is especially true for the cost-effective 
pressure and cost-reduction of the present time, when the country is going through a 
serious financial crisis. It should be the right of every student during his compulsory 
education (educational obligation of the state to 18 years of age) to become informa-
tion literate to be prepared for living in the Information Society of today.  

Recommendations for creating an Information Literate Iceland 
In the present Information Policy of the Icelandic Government and the Ministry of 
Education, Science and Culture not a clear distinction is made between information 
technology and information literacy and Iceland does not seem to participate in inter-
national programs on information literacy. Until now the emphases has been on in-
formation technology, digitizing resources and to make them accessible. Functioning 
information technology is of course prerequisite for teaching information literacy but 
information literacy skills seem often to be confused with information technology 
skills. Information literacy skills are, e.g. about finding, evaluating and using informa-
tion in an ethical manner for education, work or recreation but information techno-
logy skills are about using computers, e.g. e-mail and programs like word processing 
and spreadsheets.  

The next logical step should be to pay more attention to information literacy and 
its integration into school curriculum at all levels and to create national guidelines on 
information literacy and define the skills the information literate person has to master. 

Some recommendations for creating an information literate Iceland: 
 

• National policy on information literacy and an action plan. 
• Guidelines on information literacy.  
• Include information literacy in school curricula in primary and secondary 

education.  
• Include pedagogy of teaching information literacy skills in teacher 

education.  
• Increase information literacy in library and information science education.  
• In service training in information literacy for educators.  

Information literacy courses for adults to bridge the information literacy 
generation divide. 
 

The Association of Professional Librarians in Secondary Schools (SBF) endorsed 
on its spring meeting 2010 a resolution on information literacy to the Minister of 
Education, Science and Culture and recommended that information literacy should be 
an independent component in the national curriculum, an increased emphasis should 
be placed on information literacy instruction and its integration into other subjects. 
SBF also recommended establishing special task force on information literacy within 
the Ministry of Education, Science and Culture (Samstarfshópur bókasafnsfræðinga í 
framhaldsskólum, correspondence, May 2010).  

Extensive discussion has been of the digital divide, which is the gap between the 
information-rich and information-poor, which is a global issue. In order to bridge an 
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information literacy generation divide it is important to build up information literacy 
among adults, who have not had the opportunity to learn it in their formal education.  

Desirable goal for the Icelandic society is that every citizen will be information 
literate and be able to make the fullest use of all information available on the Internet 
and be able to participate effectively in the Information Society. 

The initiative and coordination for an information literacy framework and guide-
lines for all educational levels in the country has to come from the Ministry of 
Education Science and Culture, because it is responsible for the national education 
curricula and has the authority to appropriate funding. 

Concluding remarks 

Information literacy is necessary competency for the 21st century. Nowadays in the 
age of electronic resources access to vast diversity of information is much easier than 
when information was limited to printed media. Everybody can publish rather cheaply 
on the Internet but the material is not necessarily edited or published by any quality 
standards. It is therefore vital for the individual to learn to evaluate Internet resources 
(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1999) and learn how to search for quality material. In Ice-
land every citizen with access to the Internet has access to the Icelandic Consortium for 
Electronic Subscriptions (Landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum) on the 
website www.hvar.is and to Gegnir.is, www.gegnir.is, the union catalogue for Icelandic 
libraries, which makes it even more important for the general public to be information 
literate to be able to make an effective use of the resources available. There the public 
libraries play an important role. 

To meet the ambitious goals of the Icelandic Government´s information policy 
there needs to be a national re-evaluation of the seemingly exclusive emphasis on 
computers and information technology in the education system. The technology alone 
will never allow Iceland to reach the positional inherent in the Information Age 
neither in schools nor in businesses. To be able to use the digital resources available in 
the country (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2005) one has to be information literate.  

The information and knowledge society requires more computer skills, informa-
tion technology and information literacy competencies than ever before – the in-
dividual has to become an independent and skilled learner to be able to cope satis-
factorily with the multiform and diverse society of today. Information literacy skills 
make the individual more qualified to participate properly in the in the information 
and knowledge society and information literacy should therefore be an inherent com-
ponent of formal education. 

I think that the quoted words of Confucius the Chinese philosopher and reformer 
at the beginning of the paper apply for the learning of information literacy skills. 
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