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Formáli
Árleg ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum er nú haldin í níunda sinn í
Háskóla Íslands. Markmið ráðstefnunar er sem endranær að gefa félagsvísindafólki kost á að kynna rannsóknir sínar og skapa þannig vettvang fyrir
fræðilega umræðu með þátttöku fræðafólks og almennings. Sú bók sem hér
getur að líta kemur út í tilefni ráðstefnunnar, en í henni eru 67 greinar. Þessi
mikli fjöldi fræðigreina endurspeglar ekki aðeins breitt fræðasvið og öflugt
rannsóknarstarf, heldur er hann einnig til marks þá miklu grósku sem ríkir í
félagsvísindum hér á landi.
Ekki er á neinn hallað þegar sagt er að Friðrik H. Jónsson, prófessor í
sálfræði og forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, sé sá sem
mestan heiður á af útgáfu þessa rits, en hann markaði í upphafi þá ritstjórnarstefnu sem enn er fylgt og ritstýrði því að auki til skamms tíma. Við af
honum tók Úlfar Hauksson sem var ritstjóri í nokkur ár við góðan orðstír.
Síðastliðið ár tók svo Gunnar Þór Jóhannesson við ritstjórninni og í ár er
hún í höndum Gunnars Þórs og Helgu Björnsdóttur. Svo sem venjan er þá
voru greinar til birtingar valdar á grundvelli útdráttar sem höfundar sendu
inn. Markmiðið með forvalinu er eins og áður, að tryggja að fyrirhuguð grein
standist kröfur sem gerðar eru til birtingar fræðigreina. Einstaka greinum var
vísað frá á þeim forsendum að rannsókn höfundar væri ekki komin á það stig
að hún ætti erindi í bókina að þessu sinni. Lögð var áhersla á að höfundar
færu eftir forskrift hvað varðar lengd og uppsetningu greina. Ljóst er að
mörgum höfundum þykir plássið naumt skammtað en ef ætlunin er að gefa
greinar félagsvísindafólks út í einu bindi er nauðsynlegt að hafa strangar
lengdartakmarkanir.
Við viljum nota tækifærið til að þakka greinahöfundum og þeim sem
komu að útgáfu bókarinnar fyrir gott samstarf og vel unnin störf. Sérstaklega
viljum við þakka Hólmfríði Ósk Arnalds og Guðlaugu J. Sturludóttur sem
sáu um umbrot bókarinnar og umsýslu vegna hennar. Að lokum þökkum við
Friðriki H. Jónssyni sem heldur utan um skipulag ráðstefnunar.
Reykjavík, í október 2008
Dr. Gunnar Þór Jóhannesson
Helga Björnsdóttir

The influence of ideology
on the European policy
of the Independence Party
Baldur Þórhallsson

The paper analyses the extent to which the Independence Party’s (IP)
ideology has influenced its policy towards European integration. It argues
that IP’s opposition to membership of the European Union (EU) is based
on its ideology, i.e. the core values of the party. First, the ideology of the IP
has roots in the concepts of freedom and independence. The party’s political
discourse is founded on these concepts and is extensively referred to in all
contexts concerning domestic and foreign affairs. Membership of the EU is
seen as running contrary to these core values of the party. Second, the
Independence Party has enjoyed broad popularity among voters of all
classes, as is claimed in it successful slogan ‘solidarity of classes’ (stétt með
stétt), dating back to the economic structure of the 1930s. The idea of
solidarity of classes and the universal appeal of the party to the traditional
classes makes it difficult for the party leadership to break ranks with what
are, historically, the core economic sectors of Icelandic society, i.e. the
agricultural and fisheries sectors, which firmly oppose EU membership. The
solidarity of Iceland’s economic sectors and, in fact, the solidarity of the
party itself, is threatened by discussion on EU membership. Moreover, the
party’s emphasis on self-determination of the nation – its freedom and
independence – is manifested in its protectionist policies in the agricultural
and fishing sectors.
The Independence Party is still strongly committed to its policy of not
applying for EU membership and stands by the króna (24 stundir, 2008;
Independence Party, 2007c; Ragnarsson, 2008; Sverrisdóttir, 2006). That
said, the leader of the IP and Prime Minister, Geir H. Haarde, announced,
after one of his ministers called for adoption of the euro within the
framework of the EEA (Bjarnason, 2008), that the government’s committee
on Europe would look into this possibility and the possibility of tying the
króna to the euro. However, Haarde has expressed doubts about these
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possibilities without EU membership (Ríkisútvarpið, 2008a) and strongly
opposes adoption of the euro and EU membership (Hrafnsson, 2008).
There is a considerable theoretical debate on whether ideology or
interests provide a better explanation of understanding views of politicians
on European integration. For instance, Wallace argues that the European
project is based on idealism (Wallace, 1996) while Moravcsik and Ingebritsen, representing neo-functionalism and liberal inter-governmentalism,
claim that it is based on the self-interests (primarily economic) of the
countries involved (Ingebritsen, 1998; Moravcsik, 1993, 1999). Moreover,
Neumann and Hansen, from a post-structuralist point of view, argue that the
structure of the political discourse in each and every state has a profound
influence on the outcome of whether countries join the EU (Hansen, 2002a,
2002b; Neumann, 2001). The origin of the Independence Party’s ideological
opposition and its political discourse may help us to evaluate its European
policy and whether or not the Party will alter its opposition to EU membership and the euro.

Ideology and foreign policy: The value of freedom and
independence
The Independence Party gives an account of its achievements under the
headline ‘History of the Independence Party – history of freedom and the
nation’ indicating its emphasis on self-determination (Independence Party,
n.d.). The party was founded in 1929 with the merger of the Conservative
Party and the small Liberal Party. The background of these parties is to be
found in the independence movements – loosely-defined parliamentary
parties – striving for an independence from Denmark in the first two
decades of the 20th century (Guðmundsson, 1979; Kristjánsson, 1979). The
IP followed their quest for greater independence and its key goal, set in its
first platform, was achieved in 1944 with the foundation of the Republic of
Iceland (Independence Party, n.d.). The title of the Independence Party’s
first manifesto, ‘Iceland for Icelanders’ (Ísland fyrir Íslendinga), reveals the
roots of nationalism in its ideology and the wish for full independence from
Denmark (Guðmundsson 1979; Kristjánsson, 1979).
The Independence Party, along with other political parties, kept ‘the
independence struggle’ alive during the extension of the Icelandic fishing
zone from 4 miles in 1952 to 200 miles in 1975. The party’s emphasis on
independence and self-determination of the nation was in the forefront of its
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policy. One could argue that the political discourse during the Cod Wars
indicated that the nation had not won its independence until it had full
control over ‘its’ waters (Ingimundarson, 2003, 2006). The extension of the
fishing zone overturned all other overseas priorities such as better market
access to Europe and defence cooperation. For instance, Iceland was not
invited to participate in the negotiations which lead to the foundation of
EFTA in 1959 due to its fishing disputes with Britain1 (Benediktsson, 2003)
and its free trade agreement with the EU, formed within EFTA in 1972, did
not take effect until 1976 due to disputes between Iceland and the European
Community over fishing limits (Thorhallsson and Vignisson, 2004b). Moreover, in 1960, the government under the leadership of the IP threatened to
leave NATO if Britain would again sent its frigates into the 12 mile zone
(Ingimundarson, 2001a) and in the last Cod War Iceland, under the
leadership of the IP, went as far as breaking off diplomatic relations with
Britain and hinted that Iceland’s membership of NATO was at stake
(Ingimundarson, 2003).
Another concept, besides independence, commonly referred to by the
party is ‘freedom’, i.e. freedom of the individual, freedom to work and the
abolition of any kind of restraints (Gissurarson, 1992, 2008; Independence
Party, 1991, 2007c, n.d.; Oddsson, 2004a). The political discourse of the
party leadership has successfully combined the concept of freedom with the
market, the nation and the right of the Icelandic state to manoeuvre
internationally (Guðfinnsson, 2006; Independence Party, 2007c; Oddsson,
2004a). One could say that the party has captured the freedom concept in
the political discourse, and that this has led the way towards the electoral
success of the party ever since its foundation.
Furthermore, the Independence Party extensively and successfully used
its core concepts of independence and freedom to justify its controversial
polices throughout the Cold War: Iceland’s independence, freedom and
democracy were best protected by a military alliance with the USA and other
Western democratic governments within NATO (Bjarnason, 2001; Guðlaugsson and Jónsson, 1976; Oddsson, 1999). The party’s close ties with the
US government date back to 1941, when it paved the way for US protection
in the Second World War, favourable economic and trade arrangements and
a promise by the USA to support Iceland’s quest to become a republic
(Kristjánsson, 2001). In 1946, the party took a decisive step from Iceland’s
1

Iceland had taken part in the discussion about the establishment of a free trade area
within the OEEC under British leadership in 1957 and 1958.
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traditional policy of neutrality and allied the country with the USA, allowing
its military to use the international airport in Keflavík (Ingimundarson, 1996;
Whitehead, 1991).
The traditional political discourse of the party is still alive and well. For
instance, the party widely referred to the importance of standing by freedom,
democracy and human rights in its support for the US ‘war on terror’ and in
justifying Iceland’s placement on the list of ‘the coalition of the willing’
(Bjarnason, 2003a, 2004; Oddsson, 2004b, 2004c). Hence, ever since the
early 1940s, the IP has looked to the USA for inspiration and support. The
relationship between the IP and the USA government strengthened over the
years as the IP broadly followed US international polices. (Ingimundarson,
1996, 2001a, 2001b, 2008). The similar emphasis in US political discourse on
freedom and independence has not been unfamiliar to the party leadership
and even serving as a further motivation for its use.
Interestingly, the Independence Party emphasised international cooperation based on bilateral relations with neighbouring states in the postwar period, mainly with the other Nordic states, the USA and Britain. Iceland has been regarded as having greater room for manoeuvre internationally
by using a bilateral or even unilateral approach than working within multilateral frameworks of international organizations. Iceland did not become
active within the international organizations it joined in the post-war period
in the same way as the other Nordic states (Thorhallsson, 2005). For
instance, Iceland played a very limited part in NATO for two reasons: the
importance which was placed on the defence treaty with the USA and
domestic controversy surrounding its NATO membership (Ingimundarson,
2001b). The leadership of the Independence Party was convinced in its belief
that it had a better chance of influencing decision-makers in Washington
than within NATO (Bailes and Thorhallsson, 2006; Ingimundarson, 1996,
2001a; Kristjánsson, 2001; Hrafnsson, 2003; “Viðræður um varnarmál”,
2003). Also, Iceland took a very limited part in the activities of the United
Nations and the European Council. Moreover, Iceland’s unilateral approach
in extending its exclusive economic zone is seen to have paid off and been
resolved by bilateral negotiations (Thorhallsson, 2005) – ignoring the
development of international law and the multi-lateral framework in which
the Cod Wars were concluded (Jóhannesson, 2002). In addition, Iceland is
seen as being heavily restricted by the rules of the International Whaling
Commission (IWC): the IWC’s multi-lateral framework is seen as restricting
the use of marine resources and the Icelandic government’s ability to take
independent decisions concerning ‘its’ waters (Guðfinnsson, 2006; “Nýting
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hvala óhjákvæmileg”, 2008). However, in 2003, under the leadership of the
Independence Party, Iceland took the decision to resume whaling for
scientific purposes according to IWC rules. In 2008, a fisheries minister of
the IP repeated this decision, despite outright condemnation by all the Social
Democratic ministers in the coalition government (Samfylkingin, 2008).
Iceland’s freedom to use ‘its’ marine resources and take independent
decisions was kept in the forefront of these decisions (“Átökin um auðlindina”, 2006; Stefánsson, 2008).
Prominent figures of the Independence Party have not only been
sceptical about transferring power to EU institutions; they have criticised the
role of the European Court of Human Rights (Bjarnason, 2003b, 2005) and
opposed moves within the United Nations towards joint policy-making in
the fields of fisheries and environmental protection of the sea (Hannesson,
2004, 2006). Also, their enthusiasm for the inter-governmental nature of
Nordic co-operation is matched by the suspicion with which they regard the
supranational character of the EU.
Furthermore, the IP has emphasised what can be described as the
importance of direct benefits of overseas relations. Accordingly, Iceland only
became actively engaged in international relations if it received direct benefits. For instance, it played an active part in the International Monetary Fund
and the work on the Law of the Sea within the UN in the 1970s due to the
obvious benefits from these activities (Thorhallsson, 2005). Many within the
IP have not been keen on Iceland’s bid to become a member of the UN
Security Council. This is because a seat in the Council is not seen as giving
Iceland any direct economic gains: on the contrary, it is seen as being
extremely costly for the state budget (“Kostar um milljarð”, 2005; Oddsson,
2005). Moreover, Iceland did not give in to heavy US pressure to contribute
to its own defence and pay for the operation of its international airport and
helicopter rescue teams until the last possible moment in the negotiations
about the future of the US base in Keflavík (Ingimundarson, 2008).

Ideology and foreign policy: The value of solidarity
The Independence Party has, since its foundation, had a broad appeal for
voters of all classes (Gissurarson, 1992; Grímsson and Broddason, 1977;
Harðarson, 1995). In the 1930s, the party leadership presented itself as
representatives of the nation at large, and not as representatives of particular
interests. It managed to secure support from public servants, merchants,
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vessels and fish-factory owners, the middle class, farmers and workers by its
ideology, manifested in the slogan ‘solidarity of classes,’ referring to the
importance of having workers, farmers and employers unite (Kristjánsson,
1979). Furthermore, key actors from all sectors of the Icelandic society took
part in the establishment of the party and from the beginning the solidarity
of these actors and the economic sectors which they represent has
influenced the policy formation of the party (Guðmundsson, 1979). Accordingly, the party has managed to maintain considerable support both in the
rural regions and the greater Reykjavík area – its stronghold until the mid1990s being the capital (Gissurarson, 1992).
This broad range of party supporters from all economic sectors has led to
cautious policy-making concerning domestic and foreign affairs. The
universal appeal of the party, based on its ideology of solidarity between the
economic sectors and classes, coincides with the solidarity of the party itself.
Its status as the largest political party in the country and forming most of its
governments – the only conservative party in the Nordic states to have
succeeded in these respects – makes it difficult for the party leadership to
break ranks with the traditional economic sectors. Discussions on EU
membership are seen as putting constraint on the solidarity of the party and
its universal appeal to voters in the rural and urban regions (Bjarnason2,
interview, 23 March, 2007; Pálsson3, interview, 27 March, 2007).
Historically, the Independence party was slow in adopting the liberal
economic and trade policies of its counter-parties in Western Europe
(Ásgeirsson, 1988). Moreover, the party’s emphasis on freedom of the
market and the abolition of any kind of restraints (Independence Party, n.d.)
is still compromised by its protectionism policies in the traditional economic
sectors, those of agriculture and fisheries. The party hesitates to open up the
Icelandic fishing industry to foreign investment, despite the multiple effects
this might have on its expansion abroad (Efnahags- og viðskiptanefnd, 1995;
Greiningardeild Kaupþings, 2003; “Eðlilegt að heimila fjárfestingar útlendinga í skráðum sjávarútvegsfyrirtækjum”, 2004). This is because of the party’s
commitment to maintaining Icelandic ownership of the industry and its
marine resources (Stefánsson, 2008; Blöndal, 2008; Independence Party,

2
3

Bjarnson, Björn, MP for the Independence Party from 1991. Chairman of the Foreign
Affairs Committee in Althingi from 1992-1995. Minister from 1995-2002 and from 2003.
Pálsson, Þorsteinn, chairman of the Independence Party from 1983 to 1991. Prime
Minister 1987-1988. Minister from 1985-1987 and 1991-1999.
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2007a).4 The fisheries sector has held a special status among the party due to
its economic importance and the direct connections between many of its
MPs and the sector (Thorhallsson and Vignisson, 2004c). The IP is also
strongly committed to protecting the small Icelandic agricultural sector, and
continues to implement policies of import restraints and high tariffs against
agricultural products. Whenever discussion comes up concerning the
possibility that changes of WTO rules will lower trade barriers of agrarian
products, the IP leadership announces that it will find ways to continue the
protection of Icelandic farmers (Guðbjartsson, 2008; “Landbúnaðarráðherra
boðar framleiðslustuðning í stað verndartolla”, 2001).5 Farmers have also
formed a powerful force within the party due to the over-representation of
MPs from the rural areas in the Althingi, at the cost of representatives from
the more populated areas, especially in the Greater Reykjavík area
(Kristinsson and Thorhallsson, 2004).
In the 1960s, a coalition government of the Independence Party and the
Social Democratic Party abandoned many economic and trade restrictions
that paved the way for EFTA membership in 1970. In the early 1960s, the
government did not consider Iceland capable of joining EFTA and the
European Economic Community (EEC) because of how far it lagged behind
other West European nations in terms of economic development and free
trade (Thorhallsson and Vignisson, 2004b). A favourable trade agreement
with the European Community followed EFTA accession, only to be
restrained by the enlargement of the Community in the mid-1980s at the
request of Spain and Portugal to set and raise tariffs on imports of marine
products (Thorhallsson and Vignisson, 2004a).
In 1991, the party formed a coalition with the Social Democratic Party.
The formation of the coalition was based on an agreement between the
parties to go through with the EEA Agreement and liberalize Iceland’s
economic and trade policy. In opposition during 1988-1991, the IP had
opposed the negotiations on the EEA Agreement under the leadership of
the Social Democrats in a left-of-centre coalition. It demanded bilateral
negotiations with the EU on free trade in marine products alongside other
negotiations on access to the Common Market. This position was partly
tactical, and was adopted in order to split the left-of-centre coalition then in
4
5

Iceland secured an exception from the free flow of capital in the fishing industry in the
EEA Agreement, the EU Common Fisheries Policy not being a part of the Agreement.
Iceland finds itself in the company of the other most protectionist countries in the field of
agricultural trade within the WTO – namely Norway, Switzerland, South Korea and Japan
(G10, 2004).
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office - which was divided on the EEA Agreement - to make clear that the
IP would not support the EEA while it was in opposition. In the lead-up to
the general election in the spring of 1991, the leaders of the Independence
Party and the Social Democratic Party held secret meetings about the
potential support by the IP for EEA membership after the election: the IP
leaders promised to support the EEA Agreement if they were in government
(Pálsson, interview, March 27, 2007). Immediately after the election, the two
parties formed a government, and guaranteed ratification of the EEA
Agreement in parliament. However, the IP leadership had substantial
difficulties in bringing all its parliamentarians into line with the party’s new
policy on the EEA. Actually, it narrowly managed to have enough of its MPs
support the Agreement and oppose a bill from the opposition on a
referendum on EEA membership (Bjarnason, interview, March 23, 2007).
Those in the party who opposed the Agreement repeatedly referred to
freedom and independence in their speeches: Iceland would sacrifice its
freedom and independence by joining the EEA (Albertsson, 1993; Haukdal
1993, Jónsson, 1992, 1993). Moreover, the solidarity of the Icelandic nation
would be in jeopardy by the ratification of the Agreement (Jónsson, 1992).
They were particularly suspicious about the supra-national character of the
EEA. They also pointed to the sacrifices that the Icelandic agricultural sector
might have to make due to less restricted imports of agricultural products
(see detailed discussion in Thorhallsson, 2008). That said, the IP took the
decisive decisions to join EFTA and the EEA when the private sector was
largely united in taking part in these aspects of the European project.

Opposition to EU membership
Originally, the leadership of the Independence Party sought ideas and
policies from the other Nordic states. American influences became evident
later, and since the 1980s it has been highly influenced by the neo-liberal
policies of the Reagan and Thatcher era. It developed relations with the
British Conservative Party and was influenced not only by its liberal economic and trade polices but also by its scepticism of the supra-national
institutions of the EU. The EU project is seen as putting constraints on
businesses, restricting world trade, threatening the authority of domestic
institutions, diminishing sovereignty, and undermining the uniqueness of the
nation and its identity (Baker, 2001; Brady, 2006; Cameron and Topolanek,
2007; Thatcher, 1993). Moreover, US influence was not restricted solely to
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the party’s attitude to neo-liberalism: it strengthened the Independence
Party’s cynicism regarding the superiority of international organizations
(Bjarnason, 2000, 2003b, 2005; Gissurarson, 2001; Haarde, 2006; Luck, 2003;
Oddsson, 2004a; Sanger, 2003).
The Independence Party’s present policy on European integration was
formed under the leadership of its chairman, Davíð Oddsson, in the early
and mid-1990s. He became gradually more Euro-sceptic, while governments
which he headed privatized state-run businesses and improved the corporate
environment through various measures including tax reductions (see detailed
discussion in Thorhallsson, 2008). Oddsson’s opposition to EU membership
was based on several arguments: Iceland’s fisheries sector would be seriously
damaged by EU membership; Iceland would not be able to conduct its own
economy policy; adopting the euro would be fatal to the economy; as a small
state, Iceland would be powerless within the EU and unable to defend its
interests; corporate taxes might rise due to membership; and regulations
from Brussels would place a burden on businesses and the community at
large (Independence Party, 1995, 1999, 2007b; Oddsson, 2001, 2002a,
2002b). In 1996, it was safe for the party to formally oppose membership
since the EEA Agreement was seen as being highly beneficial for Icelandic
interests and the EEA Agreement itself was secured after Norwegian voters
had rejected EU membership. However, the party has never ruled out that
membership might become an option in the near future (Independence
Party, 1999, 2007b; Independence Party and Progressive Party, 1995, 1999).
Oddsson managed to unite the party by this approach. He maintained firm
control on the EU debate, not only in the party but in the country as a
whole, by strongly denouncing the EU whenever the issue of possible
membership arose. For instance, his opposition to EU membership and an
open EU debate weakened moves by the Confederation of Icelandic
Employers and the Iceland Chamber of Commerce to campaign openly for
membership in the mid-1990s – these associations standing in a close
relation to the Independence Party (see detailed discussion in Thorhallsson,
2004).
Opponents of EU membership within the party point to the economic
success of Iceland since the mid-1990s and argue that Iceland’s living
standards have risen enormously, this partly or mainly because of the
country’s status as a non-member of the EU (Oddsson, 2004a). They point
to the fact that the government and the Central Bank have been able to form
their own economy policy without EU interference, including a reduction of
corporate taxes (Oddsson, 2002c, 2004a). They totally opposed membership
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of the Common Fisheries Policy (CFP), i.e. sharing Icelandic waters with
foreign vessels, transferring power in the fisheries sector from Reykjavík to
Brussels and allowing the European Commission to negotiate on behalf of
the Icelandic fisheries sector internationally (Haarde, 2006; Oddsson, 2004a).
They opposed the workings of the Common Agricultural Policy (CAP) and
want to protect agricultural production in Iceland in any way possible
(Guðbjartsson, 2008; “Landbúnaðarráðherra boðar framleiðslustuðning í
stað verndartolla”, 2001, April 4). Also, EU opponents commonly argue that
as a small state within the EU, Iceland would not have any influence within
the Union and would not be able to defend its interests within it (see for
instance Oddsson, 2002b and Gissurarson, 2001). They also indicate that
Iceland would be a net contributor to the Union in terms of direct transfer
of money and that Iceland as a EU member might face the danger of tax
increases (Haarde, 2006). Moreover, the prominent figures of the IP
frequently refer to Iceland’s freedom to make free-trade agreements with
other countries as a positive aspect of not being a member of the EU
(Haarde, 2006; Kjartanson, 2008; Oddsson, 2001, 2004b), ignoring the reality
that Iceland participates in the free-trade agreements of the other EFTA
states, which normally follow the EU in this respect (EFTA, n.d.;
“Ritstjórnargreinar: Fríverzlun við Kína”, 2005; Sigurðsson, 2007). The
freedom to make free-trade agreements without being bound by EU
arrangements, which it would be as a member, is what matters.

Conclusion
Opposition to EU membership is based on the Independence Party’s core
values of freedom and independence and the view that power should be
vested in the nation. Iceland outside the supra-national structure of the EU is
seen as enjoying room for manoeuvre, both domestically and internationally.
Opposition to membership is also based on the idea of solidarity, i.e. the
solidarity of the nation and the economic sectors is seen to be threatened by
EU membership. In addition, the solidarity of the party would be in danger
by an extensive EU debate in the country. This coincides with the claims of
Wallace, Neumann and Hansen that ideas and political discourse have a
profound influence on countries’ approach to European integration. Other
variables contribute to the explanation why the IP opposes EU membership
such as the importance of fisheries sector, the defence link with the US, the
smallness of the central administration and the electoral system (see detailed
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discussion in Thorhallsson, 2004) but the aim of this paper was to segregate
and analyse the importance of the ideology on the party’s European policy.
The historical rhetoric of the party is still alive and well. The party itself is
seen as having been the main political force in the quest for full
independence from Denmark and asserting freedom and independence in
the Cold War and the Cod Wars. This rhetoric is particularly prevalent in the
party establishment, which may explain its greater scepticism towards
European integration than is found among rank-and-file supporters6. The
rhetoric clashes with ideas of sharing sovereignty within the supra-national
institutions of the EU, which is seen as restricting Iceland’s scope of action.
That all said, the Independence Party has taken decisive steps towards
greater involvement in European integration. Such decisions are taken when
Icelandic interests are at stake. This was the case with EFTA membership,
due to upcoming free trade agreements between the EFTA countries and the
EC, which would have left Iceland stranded outside the framework, paying
higher tariffs than the other EFTA states on its exports to the Community.
It was also the case with membership of the EEA, twenty years later, and of
the Schengen, since Iceland’s privileges under the Nordic Passport Union
were at risk: Sweden, Finland and Denmark had decided to join Schengen.
As long as Iceland’s core interests are not threatened, the dogma of the
Independence Party’ concepts of independence, freedom and solidarity
prevails. Accordingly, the party holds on to its rhetoric on Iceland’s
sovereignty, greater freedom and solidarity as a country outside the EU.
Iceland is seen as having better chances to explore new opportunities
worldwide. The economic boom, along with EEA membership, has paved
the way for the continuation of the dogma.
On the other hand, the economic crisis of 2008 and the rapid fall of the
króna pose new constraints. Accordingly, the party has to respond to these
challenges. As before, it hesitates to explore solutions which are to be found
within the framework of European integration. Moreover, the European
alternative is only regarded as feasible when the private sector is largely
united in its quest for a European solution. This was the case with
6

In August 2008, an opinion poll indicated that half of the IP‘s supporters wanted the
government to start negotiation with the EU on accession and to adopt the euro; of the
remainder of respondents, one-third were opposed to such moves and the rest was
undecided. Also, 4 out of every 10 supporters of the IP stated outright that they wanted
EU membership - just over one-third was against memberhip and one-fourth was
undecided (Capacent Gallup, 2008).
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membership of EFTA and the EEA. This is the case with the euro, since
most of the private sector is united in pressing for adoption of the euro
(Ríkisútvarpið, 2008b). Hence, the party leadership is slowly moving towards
a willingness to explore the possibility of adopting the euro. Yet again, the
party turns reluctantly to Europe for a solution, since Icelandic core interests
are at stake.
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Hernaðarhliðar hafréttarins í
íslensku samhengi
Bjarni Már Magnússon

Í ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra um utanríkismál í
nóvember á síðasta ári lýsti hún yfir að Norðurslóðir væru nýtt kjarnamál í
íslenskri utanríkisstefnu og að öryggi á Norður-Atlantshafi væri tvímælalaust
eitt mest áríðandi öryggismál Íslands (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007).
Í þessari grein er til athugunar einn angi öryggismála á NorðurAtlantshafi. Annars vegar er ætlunin að gefa nokkurs konar yfirlit yfir helstu
þætti hernaðarhliða hafréttarins og hins vegar að skoða réttarstöðu
Landhelgisgæslunnar í skilningi hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna (The
United Nations Convention on the Law of the Sea) frá 1982 sem Ísland er aðili að.
Umfjöllunin um hernaðarhliðar hafréttarins greinist í þrjá hluta. Í fyrsta
lagi er fjallað um hvaða tilgangi herskip þjóna öðrum en í tengslum við bein
hernaðarátök. Í öðru lagi er fjallað um skilgreiningu hafréttarsamningsins á
herskipum. Í þriðja lagi er fjallað um helstu reglur um hernaðarlegar athafnir í
samningnum. Í umfjölluninni um Landhelgisgæsluna er skoðað hvort skip
hennar geti talist til herskipa. Auk þess eru valdheimildir hennar á
framkvæmdarvaldsathöfnum teknar til skoðunar og bornar saman við
valdheimildir herskipa. Taka skal fram að hér eru um flókin málefni að ræða
og því einungis hægt að fjalla lítillega um þau í svo stuttri grein.

Stríð og friður
Hægt er að greina þjóðarétt í ýmsa flokka, m.a. er hægt að skipta honum í
réttarreglur er gilda á friðartímum og í réttarreglur er gilda á stríðstímum.
Hafréttarsamningurinn er algerlega hljóður um réttarstöðu hafsins á tímum
hernaðarátaka. Samningsaðilar á hafréttarráðstefnum Sameinuðu þjóðanna
(1958, 1960, og 1973-1982) komu sér meðvitað hjá því að semja um hvaða
reglur ættu að gilda um hernaðaraðgerðir á hafi úti. Vegna þessa er umdeilt
að hvaða marki þau réttindi og þær skyldur sem samningurinn kveður á um
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breytast eða falla niður á stríðstímum (Churchill og Lowe, 1999). Þrátt fyrir
þessa óvissu ætti að vera hægt að fullyrða að hafréttarsamningurinn teljist til
réttarreglna er gilda á friðartímum. Ástæðan er einkum sú að samningurinn
fjallar hvorki um réttarreglur um vopnuð átök né hlutleysi en þeir málaflokkar eru hefðbundið viðfangsefni stríðsréttarins (Oxman, 1984). Auk þess
verður að benda á að í formála hafréttarsamningsins kemur fram að aðildarríki samningsins staðfesti að reglur og meginreglur almenns þjóðaréttar gildi
áfram um mál sem ekki eru settar reglur um í samningnum. Því má gera ráð
fyrir að hafréttarsamningnum hafi ekki verið ætlað að hafa áhrif á þær réttarreglur er gilda um hernaðarátök.
Þó svo að hafréttarsamningurinn taki ekki sérstaklega á viðfangsefnum er
tengjast hernaðarátökum með beinum hætti verður að benda á tvennt.
Annars vegar eru ýmis verkefni ótengd beinum hernaðarátökum þó þau séu
nátengd varnar- og öryggismálum. Hins vegar hafa mörg verkefni sem herskip sinna lítið sem ekkert hernaðarlegt hlutverk. Það eru einkum þessir
málaflokkar sem hér verða til skoðunar.

Notkun herskipa
Herskip gegna veigamiklu öryggishlutverki í alþjóðakerfinu og eru notuð í
margvíslegum tilgangi öðrum en sem tengist beinum hernaðarátökum. Helstu
notkunarmöguleikar þeirra eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi eru herskip notuð til
að halda uppi lögum og reglum á hafsvæðum strandríkis einkum í tengslum
við innflytjenda-, fiskveiði- og tolleftirlit (Churchill og Lowe, 1999). Í öðru
lagi eru þau notuð til að viðhalda hernaðargetu ríkis til gagnárásar með
kjarnorkuvopnum í kjölfar kjarnorkusprengjuárásar á ríkið (second strike
capability). Á þetta sérstaklega við um kafbáta sem útbúnir eru kjarnorkuvopnum (Clingan, 1994,). Í þriðja lagi eru þau notuð við heræfingar og
prófun vopna (Churchill og Lowe, 1999). Í fjórða lagi eru þau notuð til að
styðja við aðgerðir á landi (Churchill og Lowe, 1999). Í fimmta lagi eru þau
notuð við öflun ýmissa vísindalegra gagna (Clingan, 1994). Í sjötta lagi eru
þau notuð til að sýna hernaðarstyrk ríkis með það að markmiði að efla völd
og áhrif þess. Sú sýning getur tekið á sig ýmis birtingarform. Allt frá því að
minna bandamenn og óvini á hernaðarlega nærveru ríkis á ákveðnu svæði
upp í harðari aðgerðir sem markvisst er ætlað að ögra (Clingan, 1994;
Churchill og Lowe, 1999).
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Herskip skilgreind
Í 29. gr. hafréttarsamningsins eru herskip skilgreind. Í ákvæðinu eru talin upp
nokkur skilyrði sem skip verða að uppfylla til að teljast til slíkra skipa. Rétt er
að árétta að skip verða að uppfylla öll skilyrðin til að teljast herskip. Ákvæðið
hljóðar svo:
Í samningi þessum merkir „herskip“ skip sem telst til hers ríkis, ber hin ytri merki
til að auðkenna slík skip af þjóðerni þess, er undir stjórn yfirmanns, sem stjórn
ríkisins hefur formlega skipað og nafngreindur er í viðeigandi herþjónustuskrá
eða á jafngildan hátt, og er með áhöfn undir venjulegum heraga.

Skilgreining þessi er rýmri en skilgreining 2. mgr. 8. gr. Genfarsamningsins um úthafið (Geneva Convention on the High Seas) frá 1958 og 3. gr.
Haagsamningsins varðandi breytingu á kaupskipum í herskip (Convention
relative to the Conversion of Merchant Ships into Warships) frá 1907. Í Genfarsamningnum og Haagsamningnum er það gert að skilyrði að yfirmaður herskips þurfi að vera á sérstakri skrá sjóhersins. Genfarsamningurinn kveður
jafnframt á að áhöfn þurfi að vera undir venjulegum aga sjóhersins. Í
hafréttarsamningnum er hins vegar einungis gert að skilyrði að yfirmaður
þurfi að vera nafngreindur á viðeigandi herþjónustuskrá eða á jafngildan hátt
og að skipið sé með áhöfn undir venjulegum heraga. Hér er því um ákveðna
rýmkun á hugtakinu herskipi að ræða. Með rýmkuninni er verið að taka tillit
til stofnana sem teljast til herja ýmissa ríkja svo sem stofnanir er sjá um
strandgæslu og landamæralöggæslu (Robertson, 1993; Oxman, 1984).

Helstu reglur um hernaðarlegar athafnir í
hafréttarsamningnum
Eins og fram hefur komið tengjast ýmsar reglur í hafréttarsamningnum
herskipum og hernaði á hafi úti. Meðal þeirra eru þrjú ákvæði um friðsamleg
not hafsins, 88., 141. og 301 gr. samningsins. Samkvæmt 88. gr. samningsins
skal úthafið einvörðungu notað í friðsamlegum tilgangi. Vegna 2. tl. 58. gr.
skal efnahagslögsagan einnig einvörðungu notuð í friðsamlegum tilgangi en
ákvæðið kveður á um að greinar 88–115 og aðrar viðeigandi reglur
þjóðaréttar gildi um efnahagslögsöguna að svo miklu leyti sem þær eru ekki
ósamrýmanlegar V. hluta hafréttarsamningsins um efnahagslögsöguna. Í 141.
gr. er kveðið á um að öll ríki geti einvörðungu notað alþjóðlega hafbotns-
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svæðið í friðsamlegum tilgangi. Í 301. gr. er svo kveðið á um að þegar
aðildarríki fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt
samningnum skulu þau varast hótun um valdbeitingu eða beitingu valds gegn
landamærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði ríkis eða á annan hátt í bága við
meginreglur þjóðaréttar sem sáttmáli Sameinuðu þjóðanna geymir.
Þessi ákvæði hafa aldrei verið túlkuð bókstaflega heldur hafa þau verið
skilin á þann veg að þau banni herskátt atferli (Boczek, 1988; Churchill og
Lowe, 1999). Bent hefur verið á að það sé nokkuð ljóst að þau ríki sem eigi
hvað öflugustu sjóherina líti ekki svo á að þessi ákvæði takmarki hefðbundnar aðgerðir þeirra á hafi úti (Churchill og Lowe, 1999). Við þetta má
bæta að afar ólíklegt er að slík ríki hefðu gerst aðilar að hafréttarsamningnum
ef ofangreind ákvæði væru skilin á þann veg að þau bönnuðu hefðbundnar
athafnir sjóherja.
Ríki búa yfir margvíslegum upplýsingum sem þau eru oft og tíðum ekki
tilbúin að deila með öðrum. Hafréttarsamningurinn tekur á þessu. Í 302. gr.
kemur m.a. fram að ekkert skuli í samningnum talið skylda aðildarríki, við
efnd á skuldbindingum sínum samkvæmt samningum, til að veita upplýsingar
ef birting þeirra fer í bága við mikilvæga öryggishagsmuni þess. Upplýsingarnar sem um ræðir taka til uppbyggingar herskipa, tækja- og
vígbúnaðs, mannskaps og getu. Í vissum tilvikum heyra einnig upplýsingar
um staðsetningu, aðgerðir og verkefni herskipa undir ákvæðið (Oxman,
1984). Ætla má að sömu sjónarmið geti átt við um skip Landhelgisgæslunnar
ef birting upplýsinga um þau færu í bága við mikilvæga öryggishagsmuni
Íslands.
Þar sem litið er á herskip sem fljótandi hernaðarlega og pólitíska einingu
fullvalda ríkis njóta þau friðhelgi á hafi úti, skv. 32. og 95. gr. hafréttarsamningsins. Friðhelgi herskipa er hins vegar ekki alger. Tvær meginundantekningar eru frá henni. Annars vegar getur strandríki krafist að herskip fari
þegar í stað út úr landhelgi þess ef það fer ekki eftir lögum og reglum ríkisins
um ferð um landhelgina og hefur að engu tilmæli sem gerð eru til þess um að
virða þau, sbr. 30. gr. Hins vegar ber fánaríki herskips ábyrgð á tjóni eða
skaða sem strandríki verður fyrir vegna brots herskips á lögum og reglum
strandríkisins um ferð um landhelgina ellegar á ákvæðum samningsins eða
öðrum reglum þjóðaréttar, sbr. 31. gr. Í þessu samhengi er rétt að benda á að
sérstaklega er tekið fram í 236. gr. samningsins að ákvæði hans um verndun
og varðveislu hafrýmisins gildi m.a. ekki um herskip. Ríki skulu þó leitast við
að skipin fari að samkvæmt samningnum.
Hafréttarsamningurinn er óvenjulegur fyrir þær sakir að hann hefur að
geyma reglur um skyldubundna málsmeðferð sem leiðir til bindandi niður-
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stöðu. Nokkrir málaflokkar eru þó undanskildir þessari málsmeðferð en ríki
geta lýst því yfir skriflega, þegar þau undirrita, fullgilda eða gerast aðilar að
samningnum eða hvenær sem er eftir það, að það viðurkenni ekki eina eða
fleiri tegundir málsmeðferðar sem kveðið er á um í samningnum, sbr. 298.
gr. samningsins. Í þessum flokki eru t.d. deilumál um hernaðaraðgerðir, m.a.
hernaðaraðgerðir af hálfu ríkisskipa og ríkisloftfara sem fást við annað en
kaupferðir. Í flokknum eru einnig deilumál þar sem öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna framkvæmir störfin sem því eru falin í sáttmála Sameinuðu
þjóðanna nema öryggisráðið ákveði að taka málið af dagskrá sinni eða kveðji
aðilana til að leysa það með aðferðunum sem kveðið er á um í hafréttarsamningnum. Ísland hefur ekki gefið út neina yfirlýsingu þess efnis að það
viðurkenni ekki málsmeðferð í tengslum við þessa málaflokka. Flest herveldi
sem aðilar eru að samningnum hafa hins vegar gefið slíka yfirlýsingu og eru
því undanskilin þessari skyldubundnu málsmeðferð.
Í 3. kafla II. hluta hafréttarsamningsins er fjallað um friðsamlega ferð um
landhelgina. Í 17. gr. samningsins segir að skip allra ríkja hafi rétt til
friðsamlegrar ferðar um landhelgina í samræmi við samninginn. Í ákvæðinu
er ekki gerður greinarmunur á siglingum herskipa og annarra skipa um
landhelgina. Því verður að telja að herskip hafi sama rétt til frjálsrar ferðar
um landhelgina og önnur skip. Merking ferðar er skilgreind í 18. gr. og hvað
teljast skuli friðsamlegt í 19. gr. Lykilatriði 18. gr. er að ferð skuli vera óslitin
og greið. Aðalatriði 19. gr. er að ferð sé friðsamleg svo framarlega sem hún
stofnar friði, góðri reglu eða öryggi strandríkis ekki í hættu. Hvað geri það er
skilgreint nánar í ákvæðinu. Samkvæmt 1. málsl. 1. tl. 24. gr. samningsins skal
strandríki ekki hindra friðsamlega ferð erlendra skipa um landhelgina nema
samkvæmt ákvæðum samningsins. Strandríki er þó í fullum rétti til að gera
nauðsynlegar ráðstafanir í landhelgi sinni til að afstýra ferð sem er ekki
friðsamleg, sbr. 1. tl. 25. gr. Auk þess verður að benda á að samkvæmt 3. tl.
sömu greinar geta strandríki, án þess að mismuna erlendum skipum, bannað
friðsamlega ferð erlendra skipa um ákveðin svæði í landhelgi sinni til bráðabirgða ef þetta bann er nauðsynlegt til að vernda öryggi þess, m.a. vegna
æfinga með vopn svo lengi sem bannið hefur verið birt með tilhlýðilegum
hætti. Samkvæmt þessu ákvæði gætu þar til bær íslensk stjórnvöld stöðvað
ferðir um tiltekið svæði í landhelginni vegna heræfinga sem þau hafa heimilað
þar.
Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í
ófriði, að íslensku forráðasviði nr. 44/1939 hefur að geyma reglur um frjálsa
ferð herskipa um landhelgina. Þær eru þó ekki eins ítarlegar og reglur hafréttarsamningsins. Ef álitaefni kemur upp varðandi tilskipunina er hún
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væntanlega túlkuð til samræmis við reglur hafréttarsamningsins þar sem
leitast skal við að skýra ákvæði íslensks réttar til samræmis við þjóðréttarlegar
skuldbindingar íslenska ríkisins (Davíð Þór Björgvinsson, 1996).
Það sem vekur helst athygli í tilskipuninni er að hún gengur skemur en
ákvæði hafréttarsamningsins varðandi friðsamlega ferð kafbáta um landhelgina. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar skal erlendur kafbátur
jafnan vera ofansjávar, meðan hann heldur sig innan íslenskrar landhelgi. Í
hafréttarsamningnum er hins vegar kveðið á um í 20. gr. að í landhelginni
skuli kafbátar sigla ofansjávar og jafnframt hafa fána sinn uppi. Erfitt er að
skýra þetta á annan hátt en svo að erlendum kafbátum sem eru á friðsamlegri
ferð um íslenska landhelgi sé ekki skylt að íslenskum rétti að hafa fána sinn
uppi.

Landhelgisgæslan
Í landhelgisáætlun fyrir árin 2008 til 2010 kemur fram að breytt heimsmynd
hafi haft það í för með sér að verkefni Landhelgisgæslunnar hafi aukist og
tekið miklum breytingum á skömmum tíma. Auk þess kemur fram að við
brotthvarf varnarliðsins hafi Landhelgisgæslan tekist á hendur aukna ábyrgð
varðandi öryggis- og varnarmál (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og
Landhelgisgæsla Íslands, 2008). Í ljósi þessa og í tengslum við fyrri umfjöllun
í þessari grein um skilgreiningu á herskipum má velta fyrir sér hvort
skipakostur Landhelgisgæslunnar geti talist til herskipa.
Samkvæmt 1. gr. laga nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands sinnir hún
öryggisgæslu og björgun á hafi úti, fer með löggæslu á hafinu og gegnir
öðrum verkefnum sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum. Í 1. tl. 1.
mgr. 4. gr. sömu laga kemur fram að meðal verkefna Landhelgisgæslunnar sé
öryggisgæsla á hafinu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands,
samninga við önnur ríki og ákvæði laga. Í 2. tl. segir að verkefni hennar séu
jafnframt löggæsla á hafinu, þ.m.t. fiskveiðieftirlit og aðstoð við löggæslu á
landi í samvinnu við ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra. Í 1. og 4. gr.
laganna er því gerður greinarmunur á öryggisgæslu og löggæslu. Vegna þessa
gæti einhverjum dottið í hug að hugtakið öryggisgæsla ætti að ná yfir
hernaðarlegar athafnir. Ætlunin væri því að Landhelgisgæslan tæki að sér
hernaðarleg verkefni og skip hennar ættu að teljast til herskipa.
Slík skýring fær hins vegar ekki stuðning í greingerð með frumvarpi til
laga um Landhelgisgæsluna (Frumvarp til laga um Landhelgisgæslu Íslands,
2006). Það er ekkert í greinargerðinni sem bendir til þess að
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Landhelgisgæslunni hafi verið ætlað hernaðarlegt hlutverk. Slíkar
hugrenningar eru auk þess ekki í samræmi við skilgreiningu 29. gr. hafréttarsamningsins á herskipum þar sem skip Landhelgisgæslunnar uppfylla ekki
skilyrði skilgreiningarinnar til að teljast til herskipa. Í skilgreiningunni er gert
að skilyrði að skip teljist til hers ríkis. Ísland heldur ekki úti her og því geta
skip Landhelgisgæslunnar ekki talist til hers. Í skilgreiningunni er jafnframt
gert að skilyrði að herskip sé undir stjórn yfirmanns, sem stjórn ríkis hefur
formlega skipað og nafngreindur er í viðeigandi herþjónustuskrá eða á
jafngildan hátt. Íslensk herþjónustuskrá eða önnur sambærileg skrá er ekki til
og því er ekki hægt að skrá skipherra Landhelgisgæslunnar í slíkar skrár. Í
umræddri skilgreiningu er einnig gert að skilyrði að áhöfn herskips lúti heraga. Í lögum um Landhelgisgæsluna er ekki minnst á heraga. Venjan er hjá
ríkjum sem hafa heri að binda reglur um heraga í töluvert vel útfærða lagabálka. Slíkur lagabálkur er ekki til hérlendis og engin gögn eru fyrir hendi sem
gefa til kynna að slíkur agi sé viðhafður hjá Landhelgisgæslunni. Benda
verður á að þó starfsemin um borð í skipum gæslunnar lúti ákveðnu stigveldi
er ekki hægt að líta svo á að um heraga sé að ræða. Þær hugrenningar að skip
Landhelgisgæslunnar séu herskip fá auk þess ekki stuðning í ummælum
flutningsmanns frumvarpsins, Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra, sem
hann lét falla í umræðum um lagafrumvarpið á Alþingi:
Tækjakostur Landhelgisgæslunnar er ekki þannig að hann sé til þess fallinn að
Landhelgisgæslan taki að sér hernaðarleg verkefni og ekki er verið að hanna nýtt
varðskip eftir þeim kröfum sem menn gera til t.d. herskipa. Litið er á tæki
Landhelgisgæslunnar sem leitar- og björgunartæki og varðskipin sem varðskip en
ekki sem herskip. Það er lykilatriði þegar menn velta fyrir sér hlutverki
Gæslunnar, að hafa þetta í huga þegar rætt er um hana, að tæki sem hún notar
eru þess eðlis að hún getur ekki tekið að sér hernaðarleg verkefni og getur ekki
starfað sem sjóher (Björn Bjarnason, 2006).

Hugmyndum um að skip Landhelgisgæslunnar teljist til herskipa er því
hafnað. Samstarf Landhelgisgæslunnar við erlenda sjóheri og strandgæslur
sem teljast hluti af herafla annarra ríkja breytir hér engu um. Þar að auki
myndi það engu breyta þó vopnabúnaður Landhelgisgæslunnar yrði
stórefldur. Ástæðan er sú að það er ekki fjallað um þessa þætti í skilgreiningu
hafréttarsamningsins eða fyrrnefndum Genfarsamningi um úthafið og Haagsamningum varðandi breytingu á kaupskipum í herskip. Skip Landhelgisgæslunnar teljast því ekki til herskipa í skilningi þjóðaréttarins.

42

Alþjóðastjórnmál

Bjarni Már Magnússon

Valdheimildir Landhelgisgæslunnar samkvæmt
hafréttarsamningnum
Samkvæmt 12. gr. laga um Landhelgisgæslu Íslands skal hún virða ákvæði
alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að þegar erlend skip eða hafstöðvar eiga
í hlut. Í þessu samhengi er það hafréttarsamningurinn sem kemur helst til
greina. Af hafréttarsamningnum verður ekki séð að gerð sé krafa um að
herskip umfram ríkisskip sem ætluð eru til framkvæmdarvaldsathafna sinni
lög- og öryggisgæslu í landhelgi og efnahagslögsögu strandríkis. Telja verður
því undir hverju ríki komið hvernig það skipuleggur sínar stofnanir sem
sinna á þessum störfum.
Þegar kemur að framkvæmdavaldsathöfnum á úthafinu hefur Landhelgisgæslan nákvæmlega sömu heimildir og herskip samkvæmt hafréttarsamningnum. Landhelgisgæslunni er t.a.m. heimilt að framkvæma handtöku
vegna sjóráns á úthafinu líkt og herskip, sbr. 107. gr. samningsins. Skip
Landhelgisgæslunnar sem mæta erlendum skipum á úthafinu, öðrum en þeim
sem njóta algerar friðhelgi, hefur sama vald til afskipta af því og herskip
hefur, sbr. 1. og 5. tl. 110. gr. samningsins. Auk þessa hefur Landhelgisgæslan
sama rétt og herskip til óslitinnar eftirfarar, sbr. 5. tl. 111. gr. samningsins.
Rétt er að benda á að reglur hafréttarsamningsins um friðhelgi herskipa
eiga í flestum atriðum einnig við um ríkisskip, sem gerð eru út til annars en
kaupsiglinga, sbr. 32. og 236. gr. samningsins. Skip Landhelgisgæslunnar
myndu flokkast sem slíkt ríkisskip þar sem þau eru í eigu ríkisins og er ætlað
að sinna öðru en kaupsiglingum og njóta því friðhelgi.

Niðurstaða
Í hafréttarsamningnum eru ýmis ákvæði um hernaðarlegar athafnir sem
snerta íslenska ríkið. Sérstaklega þegar kemur að samskiptum þess við
herskip annarra ríkja. Hugsanlegt er að sum þessara ákvæða gætu átt við um
Landhelgisgæsluna.
Skip Landhelgisgæslunnar geta ekki talist til herskipa þar sem ekki er hægt
að skýra ákvæði laga um Landhelgisgæsluna á þann veg að gæslunni sé ætlað
hernaðarlegt hlutverk. Skip gæslunnar uppfylla ekki skilyrði skilgreiningar
hafréttarsamningsins á herskipum. Auk þess sem flutningsmaður frumvarpsins er varð að lögum um Landhelgisgæslu Íslands tók það skýrt fram að
ekki væri litið á skip gæslunnar sem herskip. Hins vegar virðist Landhelgisgæslan hafa svipaðar valdheimildir og herskip að því er varðar framkvæmda-
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valdsathafnir auk þess sem skip gæslunnar njóta friðhelgi líkt og herskip. Það
má því segja að það sé lítill sem enginn munur á réttarstöðu Landhelgisgæslunnar og herskipa samkvæmt hafréttarsamningnum. Það mætti því
orða það svo að það sé skipulagsatriði hvort herskip eða önnur ríkisskip
sinni borgaralegum viðfangsefnum.

Heimildir
Björn Bjarnason (2006). Landhelgisgæsla Íslands 1. umræða. Sótt þann 15.
ágúst 2008 af:
http://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060411T021303.html
Boczek, B. A. (1988). Peacetime Military Activities in the Exclusive
Economic Zone of Third Countries. Ocean Development and International
Law. 19:445–468.
Churchill, R.R. og Lowe. A.V. (1999). The Law of the Sea. 3. Útgáfa.
Manchester: Manchester University Press.
Clingan, T. A. Jr. (1994). The Law of the Sea. San Francisco og London: Austin
og Winfield.
Davíð Þór Björgvinsson (1996). Lögskýringar. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands (2008).
Landhelgisgæsluáætlun 2008–2010. Sótt þann 15. ágúst 2008 af:
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/landhelgisgaesluaetlun.
pdf
Frumvarp til laga um Landhelgisgæslu Íslands (2006). Sótt þann 17. september
2008 af: http://www.althingi.is/altext/132/s/1024.html
Genfarsamningurinn um úthafið (Geneva Convention on the High Seas), 1958.
Haagsamningurinn varðandi breytingu á kaupskipum í herskip (Convention
relative to the Conversion of Merchant Ships into Warships), 1907.
Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (United Nations Convention on the
Law of the Sea), 10. desember 1982.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (2007). Ræða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur,
utanríkisráðherra um utanríkismál, flutningsræða. Sótt þann 15. ágúst 2008
af: http://www.utanrikisraduneyti.is/frettaefni/raedurISG/nr/3960
Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006.
Oxman, B. H. (1984). The Regime of Warships Under the United Nations
Convention on the Law of the Sea. The Virginia Journal of International Law
24,4:809–863.
Tilskipun nr. 44/1939 um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er
ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði.

44

Alþjóðastjórnmál

Bjarni Már Magnússon

Robertson Jr., H. B. (1993.) Article 29. Í M. H. Norquist (Ritstj.) United
Nations Convention on the Law of the Sea – A Commentary (bls. 248–252).
Dordrecht, Boston og London: Martinus Nijhoff Publishers.

Mögulegur grundvöllur valdheimilda
Sameinuðu þjóðanna sem
alþjóðastofnunar með hliðsjón af
framkvæmd Alþjóðadómstólsins í Haag
Pétur Dam Leifsson

Réttur alþjóðastofnana er eitt viðfangsefna þjóðaréttarins. Miðar það fræðasvið einkum að því að reyna að öðlast skilning á rétti og réttarframkvæmd
einstakra alþjóðastofna og að greina og bera saman vissa þætti í regluverki
þeirra almennt. Þannig koma til álita spurningar á borð við hver sé staða
alþjóðastofnunar sem aðila að þjóðarétti eða í landsrétti ríkja, upp að hvaða
marki fer hún með e.k. löggjafarvald, framkvæmdavald eða dómsvald að
þjóðarétti, hvernig er aðild að stofnun háttað, friðhelgi og forréttindum
hennar og starfsmanna hennar, hverjar eru heimildir hennar til aðildar að
þjóðréttarsamningum eða möguleg ábyrgð að þjóðarétti og hvernig er háttað
lausn deilumála um framangreind álitaefni.
Í þessari grein er einungis ætlunin að gera tvennt: Í fyrsta lagi að útskýra
þrjár mismunandi kenningar eða sjónarhorn varðandi það hvað getur mögulega talist grundvöllur fyrir valdheimildum alþjóðastofnunnar gagnvart
aðildarríkjum hennar. Í öðru lagi að greina eiginlega framkvæmd eins og hún
birtist í þeim álitum Alþjóðadómstólsins í Haag þar sem taka hefur þurft
afstöðu til þess hvert sé eðli valdheimilda SÞ. Lögfræðingar myndu gjarnan
taka normatífa afstöðu til viðfangsefnis af þessu tagi, þ.e. myndu leitast við
að rökræða valdheimildir alþjóðastofnana m.t.t. þess hvernig þær ættu með
réttu að vera. Hér verður engin afstaða tekin til þess heldur aðeins leitast við
að útskýra hvernig framkvæmd á vettvangi SÞ virðist í reynd hafa verið, þ.e.
hinn sanna saga um valdheimildir SÞ ef svo mætti segja.
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Eðli alþjóðastofnana frá sjónarhóli þjóðaréttar
Sem þjóðaréttaraðilar njóta ríki þeirrar sérstöðu að geta almennt farið með
réttindi og skyldur að þjóðarétti í krafti fullveldis og sætir engum takmörkunum nema skv. þjóðarétti. Alþjóðastofnanir njóta hins vegar ekki
almenns hæfis af þessu tagi heldur eru þær venjulega settar á laggir með þjóðréttarsamningum sem alla jafnan fela í sér ákvæði um helstu markmið og
valdheimildir þeirra svo þær geti gegnt hlutverki sínu (Schermers og Blokker,
2003). Þótt alþjóðastofnanir séu ólíkar innbyrðis og deildar meiningar séu um
eðli þeirra virðist þó ríkja sátt um tvennt er þær varðar:
Í fyrsta lagi að ólíkt því sem gildi um ríki þá séu valdheimildir alþjóðastofnana alltaf í einhverjum skilningi afleiddar m.t.t. þeirra þjóðréttarsamninga sem setja þær á laggir og um starfsemi þeirra gildir og sé farið út
fyrir þær heimildir geti það leitt til þess að athafnir þeirra teljist ólögmætar
(ultra vires) (Klabbers, 2002).
Í öðru lagi að þótt alþjóðastofnun þurfi jafnan slíka lagastoð til að hafast
að gagnvart aðildarríkjunum þá séu slík ákvæði iðulega fáorð og opin og enda
nánast útilokað að sjá allt það fyrir sem alþjóðastofnun getur síðar mögulega
þurft að hafast að til að geta gegnt hlutverki sínu (Schermers og Blokker,
2003).
Í þjóðaréttarsamningum sem liggja til grundvallar alþjóðastofnun er
stundum mælt fyrir um stofnanir sem fara með tiltekið löggjafarvald, framkvæmdavald eða dómsvald að þjóðarétti gagnvart aðildarríkjunum. Slíkt
regluverk býður þá jafnan upp á vissa framþróun stofnunar eftir að hún er
sett á laggir og skapar möguleika fyrir hana til að hafa mótandi áhrif á
alþjóðalög á vissum sviðum óháð einstökum aðildarríkjum, sbr. þá þróun
sem glöggt má greina síðustu áratugi á vettvangi alþjóðastofnana á borð við
SÞ, ESB, WTO og Evrópuráðið.
Þar sem alþjóðastofnanir geta einungis hafst að í skjóli tiltekinna valdheimilda samfara því sem þeir samningar sem þær eru grundvallaðar á geta
tæplega með góðu móti gert þeim heimildum tæmandi skil blasir við viss
mótsögn. Til að brúa það bil og til að setja í samhengi við eiginlega framkvæmd hafa fræðimenn leitast við að setja fram kenningar um það hvað geti í
reynd verið lögmætur grundvöllur valdheimilda alþjóðastofnana gagnvart
aðildarríkjum.
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Kenningar um mögulegar valdheimildir alþjóðastofnana
Í fræðiritum má greina a.m.k. þrjár kenningar sem leitast við að útskýra
mögulegar valdheimildir alþjóðastofnana. Í fyrsta lagi er kenningin um lögmætisreglu þjóðaréttar varðandi alþjóðastofnanir, í öðru lagi er kenningin um
mögulegar undirliggjandi valdheimildir alþjóðastofnana og í þriðja lagi er
kenningin um innbyggðar valdheimildir alþjóðastofnana. Allar gera þær tilkall
til þess að byggja með vissum hætti á eiginlegri framkvæmd samfara því sem
þær skírskota hver um sig til ákveðinna hugmynda um eðli alþjóðastofnana.
Mætti segja að kenningarnar hafi allar visst skýringargildi þótt þær höfði
yfirleitt misjafnlega til manna eftir því hvaða sjónarhorn þeir hafa á eðli
alþjóðastofnana.
Lögmætisregla þjóðaréttar varðandi alþjóðastofnanir
Í árdaga alþjóðastofnana á 19. og við upphaf 20. aldar virðist sem að ríkjandi
viðhorf hafi verið að stofnsamningar alþjóðastofnana væru alskostar sambærilegir við aðra þjóðaréttarsamninga og að þá þyrfti aðeins að túlka með
viðhlítandi hætti. En eftir því sem athafnasvið alþjóðastofnana urðu fleiri og
stofnanaumgjörðin flóknari tók að myndast viss þrýstingur á þar til bæra
alþjóðadómstóla sem höfðu lögsögu til að fjalla um valdheimildir slíkra
stofnana að taka sérstaklega afstöðu til séreðlis og grundvallar þeirra valdheimilda sem þær hefðu gagnvart aðildarríkjum (Klabbers, 2002).
Fyrsta eiginlega kenningin um grundvöll valdheimilda alþjóðastofnana
felur í sér svokallaða lögmætisreglu þjóðaréttar varðandi alþjóðastofnanir
(doctrine on express or attributive powers). Reglan á rót að rekja a.m.k. aftur á 3.
áratug 20. aldar og felur óumdeilt enn í sér helstu viðmið sem gilda um
valdheimildir alþjóðastofnana gagnvart aðildarríkjum að þjóðarétti. Samkvæmt reglunni, er byggir á því að grundvallarmunur sé á eðli ríkja og
alþjóðastofnana sem þjóðaréttaraðila, geta alþjóðastofnanir einungis hafst að
í skjóli þeirra valdheimilda sem ákvæði stofnsáttmála þeirra mæla fyrir um og
eins og þau verða frekast túlkuð til að ná fullri virkni. Reglan tekur fullt mið
af vilja aðildarríkja eins og hann birtist í viðkomandi stofnsáttmála og fellur
þannig fullkomlega að hefðbundnum sjónarmiðum í þjóðarétti um að
fullvalda ríki verði almennt ekki bundin af öðru en því sem þau hafa sjálf
samþykkt með gildum hætti. (Klabbers, 2002)
Lögmætisreglan þykir skýra glöggt þann mun sem sé á eðli ríkja er hafi
almennar heimildir til athafna og sæti aðeins takmörkunum skv. þjóðarétti og
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alþjóðastofnana sem hafi ekki slíkar almennar heimildir heldur aðeins takmarkaðar heimildir í skjóli þeirra samninga er um þær gilda. (Schermers og
Blokker, 2003). Helsta gagnrýni hefur hins vegar verið sú að reglan geti
einfaldlega ekki ein og sér útskýrt með tæmandi hætti allar mögulegar
valdheimildir alþjóðastofnana eins og þær birtast í eiginlegri framkvæmd.
Kenningin um undirliggjandi valdheimildir alþjóðastofnana
Þar sem lögmætisreglan hefur ein og sér reynst ófullnægjandi til að útskýra
eiginlegar valdheimildir alþjóðastofnana í framkvæmd hafa fræðimenn leitast
við að setja fram frekari skýringar grundvallaðar á kenningum um undirliggjandi valdheimildir (implied powers) alþjóðastofnana sem séu þá til viðbótar
þeim heimildum sem óumdeilt er mælt fyrir um í stofnsáttmála. Hafa þessar
kenningar raunar endurspeglað viðhorf í framkvæmd ýmissa alþjóðadómstóla frá lokum síðari heimstyrjaldar, og þar með talið á vettvangi Alþjóðadómstólsins í Haag varðandi SÞ, en skoðanir hafa einkum verið skiptar um
það hversu langt sé unnt að ganga í þessum efnum.
Rökin á bak við það að viðurkenna undirliggjandi valdheimildir alþjóðastofnana, sem í senn grundvallast á og eru til viðbótar þeim sem liggja ljósar
fyrir í stofnsáttmála, hafa einkum verið þau að í samningi sé ekki unnt að sjá
fyrir allar þær aðstæður sem stofnun þarf nauðsynlega að takast á við. Því
verði að líta svo á að tilteknar valdheimildir hennar séu undirliggjandi í
stofnsamningi svo hún nái fyllilega tilætlaðri virkni (effect utile) (Klabbers,
2002). Samkvæmt þröngri túlkun er þó ekki nægilegt að um sé að ræða
athafnir sem teljist nauðsynlegar fyrir virkni stofnunar heldur þurfi slík
heimild jafnan að byggja á tiltekinni efnisreglu í viðkomandi stofnsamningi.
Þ.e. þótt slíka viðbótarreglu sé ekki berum orðum unnt að lesa út úr
ákvæðum samnings þá megi leiða af efnisreglum í tilteknum ákvæðum
samningsins að henni hefði verið fundinn þar staður hefðu aðilar séð aðstöðuna fyrir. Rúm túlkun gengur hins vegar öllu lengra og gerir ráð fyrir að
alþjóðastofnun geti einnig farið með nauðsynlegar undirliggjandi valdheimildir í skjóli þeirra ákvæða í stofnsáttmála er einungis mæla mjög
almennt fyrir um tilgang, markmið og hlutverk hennar (Klabbers, 2002).
Kenningar um undirliggjandi valdheimildir alþjóðastofnana virðast
einkum fela í sér raunsæa nálgun á viðfangsefnið. Þ.e. þær leitast við að taka
mið af því með hvaða skilyrðum alþjóðastofnunum hefur í framkvæmd verið
játað frekari valdheimildum en aðeins þeim sem verða berum orðum
greindar í stofnsamningi, samfara því sem ætlaður vilji ríkja er hafður að
leiðarljósi, en umdeilt hefur þótt hversu langt sé stætt á að ganga í þessum
efnum.
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Kenningin um innbyggðar valdheimildir alþjóðastofnana
Kenningin um innbyggðar valdheimildir (inherent powers) alþjóðastofnana
byggir einkum á hugmyndum norska fræðimannsins Finn Seyersted, sem
hann setti fram á 7. áratug sl. aldar. Þetta sjónarhorn felur í sér ólíka sýn á
eðli alþjóðastofnana borið saman við þau sem lýst hefur verið að framansögðu og hafnar því að valdheimildir aljþjóðastofnana byggi einungis á
auðsýndum eða ætluðum vilja aðildarríkjanna, heldur varði mestu að þær séu
sem slíkar þjóðréttaraðilar tiltekins eðlis (White, 2005). Samkvæmt kenningunni grundvallast valdheimildir alþjóðastofnana jafnan á hlutlægum viðmiðum og einungis tvö skilyrði þurfi uppfylla til að staðreyna hvort
ákvarðanir þeirra séu innan þeirra valdheimilda sem þær búi yfir. Þ.e. í fyrsta
lagi þá teljist alþjóðastofnanir almennt hafa heimildir til að hafast að til
samræmis við yfirlýstan tilgang, markmið og hlutverk, og í öðru lagi þá verði
slíkum athöfnum þeirra einungis settar skorður með skýrum bannreglum í
stofnsamningi. Þótt aðildarríkin hafi skv. þessu úrræði til að setja alþjóðastofnun skorður felst í þessu sú sýn að hún geti að öðru leyti þróast með
nokkuð sjálfstæðum hætti (White, 2005).
Færð hafa verið fram rök fyrir því að kostur við að viðurkenna
innbyggðar valdheimildir alþjóðastofnana sé sá að þær geti þá fullnægt
settum markmiðum án þess að grípa þurfi til vafasamra skýringa tengdum því
hver hefði verið vilji stofnaðila í slíkri stöðu auk þess sem þá sé auðvelt að
staðreyna hvort skilyrði þess að ákvörðun teljist ólögmæt séu fyrir hendi
(Klabbers, 2002). Á hinn bóginn hugnast fulltrúum ríkja nálgunin misjafnlega
þar sem hún snýr lögmætisreglunni á haus og gerir lítið með auðsýndan eða
ætlaðan vilja aðildarríkja. Þetta endurspeglast í því að þótt alþjóðadómstólar
kunni að hafa nálgast röksemdafærslu í þessum anda í einstaka tilvikum þá
hefur því ekki verið játað opinskátt í dómsúrlausnum (White, 2005).

Mögulegur grundvöllur valdheimilda SÞ m.t.t. framkvæmdar
Hvað varðar SÞ sem alþjóðastofnun þá lýsir Sáttmáli SÞ frá 1945 ýmis konar
valdheimildum SÞ eða einstakra stofnana þeirra til að hlutast til um, ákvarða
eða heimila ólíkar aðgerðir eða athafnir á ýmsum sviðum alþjóðasamskipta.
Þessum heimildum er hins vegar yfirleitt lýst með almennum orðum og ljóst
að stofnanaumgjörðin er t.d. eðlisólík hinu sumpartinn yfirþjóðalega Evrópusambandi (ESB). Í fyrsta lagi, ólíkt helstu pólitísku stofnunum ESB þá voru
þær helstu stofnanir SÞ, Allsherjarþingið og Öryggisráðið, ekki settar á laggir
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til að setja aðildarríkjunum almennar reglur til fyllingar stofnsáttmálanum,
þótt vissar gerðir þeirra geti talist bindandi fyrir aðildarríkin. Í öðru lagi, þrátt
fyrir að Alþjóðadómstóllinn í Haag sé aðaldómstóll SÞ, þá mælir hvorki
Sáttmáli SÞ né Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn fyrir um heimildir honum
til handa til að ógilda ákvarðanir Allsherjarþingsins eða Öryggisráðsins. Í
þriðja lagi verður loks að líta til þess að stofnanir SÞ geta ekki haft aðilastöðu
í deilumálum sem koma til dóms fyrir Alþjóðadómstólnum heldur einungis
ríki og það felur í sér að lögmæti ákvarðana stofnana SÞ getur aðeins eftir
atvikum komið óbeint til álita í slíku máli. Sá vettvangur sem helst býður upp
á að valdheimildir SÞ eða stofnana þeirra komi beinlínis til eiginlegrar
skoðunar felst hins vegar í svonefndum ráðgefandi álitum Alþjóðadómstólsins í Haag, sbr. ákvæði 96. gr. Sáttmála SÞ, sem lýsa svohljóðandi skilyrðum þess að orðið verði við beiðni stofnana SÞ um slíkt álit:
1) Allsherjarþinginu eða öryggisráðinu er heimilt að æskja þess af
alþjóðadómstólnum, að hann láti í té til leiðbeiningar álit sitt um sérhvert
lagalegt atriði.
2) Aðrar stofnanir hinna sameinuðu þjóða og sérstofnanir, sem allsherjarþingið getur á hverjum tíma veitt slíka heimild, mega einnig æskja
álitsgerða af dómstólnum til leiðbeiningar varðandi lagaleg atriði, er fram
kunna að koma á verksviði þeirra.
Sem ákvæðið greinir þá eru það einungis tilteknar stofnanir SÞ sem geta lagt
slíkar lögspurningar fyrir Alþjóðadómstólinn og hafa Allsherjarþingið og
Öryggisráðið víðtækastar heimildir í þeim efnum. Þær lögspurningar sem
stofnanirnar geta þannig vísað til dómstólsins geta m.a. beinlínis snúið að því
að skýra valdheimildir þeirra sjálfra og fjalla sum álitin um slík efni. Þrátt fyrir
að teljast ekki formlega bindandi að þjóðarétti þykja framangreind álit engu
að síður fela í sér sérlega mikilvægar yfirlýsingar frá æðsta dómstól SÞ um
rétta túlkun á inntaki Sáttmála SÞ (Zimmermann, Tomuschat og OllersFrahm, 2006). Skal nú gerð grein fyrir þeim álitum Alþjóðadómstólsins í
Haag sem helst hafa þótt hafa fordæmisgildi í þessum efnum, en fyrst skal þó
vikið stuttlega að viðlíka álitum fyrirrennara hans, Fasta Alþjóðadómstólsins í
Haag er starfaði í tengslum við Þjóðabandalagið.
Undanfarandi framkvæmd Fasta Alþjóðadómstólsins í Haag
Þegar í einu af fyrstu ráðgefandi álitum Fasta Alþjóðadómstólsins fékkst
dómstóllinn við spurningar er lutu að mögulegum grundvelli valdheimilda
alþjóðastofnana. Um var að ræða svokallað ILO-álit um landbúnað frá 1922, en
tildrög máls voru að Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) sem sett var á laggir
árið 1919 til að samræma reglur um lágmarkskröfur á vinnumarkaði, æskti
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álits Fasta Alþjóðadómstólsins um það hvort tilteknar valdheimildir
stofnunarinnar næðu til landbúnaðargeirans. Dómstóllinn nálgaðist
spurninguna líkt og hún snérist einvörðungu um hefðbundna lögskýringu á
viðkomandi ákvæðum í Stofnskrá ILO og komst þannig að því að ILO hefði
í reynd þær heimildir (Klabbers, 2002). Fjórum árum síðar fór ILO enn fram
á álit dómstólsins um valdheimildir sínar og í það skiptið snéri álitaefnið að
heimildum ILO til að setja reglur er snertu óbeint tilteknar ráðstafanir
atvinnurekenda. Í þessu ILO-áliti um atvinnurekendur frá 1926 beitti dómstóllinn enn sömu aðferðarfræði og áður og það þrátt fyrir að í málflutningi
kæmu fram röksemdir um að dómstóllinn yrði í úrlausn sinni að taka
sérstaklega mið af séreðli alþjóðastofnana. Brást dómstóllinn við þeim
athugasemdum með því að lýsa því yfir að hann sæi sér ekki fært að fara út í
slíkar fræðilegar vangaveltur sem ættu sér enga skýra stoð í stofnskrá viðkomandi alþjóðastofnunar. Með hliðsjón af þessu hefur Jan Klabbers m.a.
dregið eftirfarandi ályktanir (Klabbers, 2002, bls. 63):
The Permanent Court’s first attempts to address the relatively new phenomena
of international organisations were, so to speak, still a bit hesitant. Those first
cases indicate that the Court was not yet fully aware of the special nature
(whichever special nature that may be) of organisations, and tried to answer
questions relating to their operation simply by looking at the constituent
documents as everyday treaties.

En aðeins um ári síðar eða 1927 taldi Fasti Alþjóðadómstóllinn sig loks
tilknúinn að taka sérstaklega afstöðu til eðlis alþjóðastofnana og til að skilgreina inntak lögmætisreglu þjóðaréttarins varðandi þær í svonefnu Dónáráliti. Þurfti dómstóllinn þá reyndar að taka afstöðu til þess hvert væri umfang
heimilda svonefndrar Dónár-nefndar er sett var á laggir með samningi og
setti dómstóllinn þá lögmætisregluna fram svohljóðandi (Dónár-álit, 1927, bls.
64):
As the European Commission is not a state, but an international institution with
a special purpose, it only has the functions bestowed upon it by the Definitive
Statute with a view to the fulfilment of that purpose, but it has power to exercise
these functions to their full extent, in so far as the Statute does not impose
restrictions up on it.

Ofangreind skilgreining lögmætisreglunnar kann að hafa opnað fyrir
flóðgáttir varðandi síðari þróun þótt það hafi vísast ekki verið ætlunin. Hröð
þróun átti sér nú stað og í áliti frá 1928 í máli kenndu við samning Grikklands
og Tyrklands byggði dómurinn í fyrsta skipti á sjónarmiðum um mögulegar
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undirliggjandi valdheimildir alþjóðastofnunar. Málavextir voru þeir að
umræddur samningur setti á laggir nefnd fulltrúa ríkjanna auk þess sem mælt
var fyrir um málskot til gerðardóms kæmi til deilu, en sá ágalli var hins vegar
að samningurinn tilgreindi ekki hverjir gætu skotið slíku deilumáli til
dómsins. Taldi Fasti Alþjóðadómstóllinn að túlka yrði samninginn svo með
hliðsjón af öðrum ákvæðum hans að málskotsrétturinn hlyti að liggja hjá
nefndinni og er það til samræmis við þrönga túlkun á undirliggjandi valdheimildum alþjóðastofnunar (Klabbers, 2002).
Helstu álit Alþjóðadómstólsins í Haag um valdheimildir SÞ
Í nokkrum ráðgefandi álitum Alþjóðadómstólsins í Haag hefur dómstóllinn
líkt og fyrirrennarinn þurft að taka afstöðu til mögulegs grundvallar valdheimilda SÞ eða stofnana þeirra. Hér er þó aðeins ráðrúm til að gera stutt skil
þeim þremur álitum dómstólsins sem þótt hafa skipt sköpum sem fordæmi
varðandi framkvæmdina; þ.e. í Bótamálinu 1949, Kostnaðarmálinu 1962 og í
Kjarnorkuvopnamáli WHO 1996. Þótt slík álit frá dómstólnum verði eðli
máls skv. aldrei mörg hefur þó verið litið svo á að þau hafi verulegt vægi og
menn dregið af þeim ályktanir um það hvað geti talist vera gildandi
þjóðaréttur á hverjum tíma.
Fyrsta álit Alþjóðadómstólsins af þessu tagi leit dagsins ljós í Bótamálinu
árið 1949. Málavextir voru þeir að nokkrir fulltrúar SÞ í Mið-Austurlöndum
létu lífið í hryðjuverkaárásum og þótti álitamál hvort samtökin gætu sett fram
bótakröfu að þjóðarétti fyrir sína hönd og ættingja hinna látnu gagnvart
móttökuríkjum sem töldust hafa borið ábyrgð á öryggi þeirra, en ekkert
fjallaði um slíkar heimildir til handa SÞ í Sáttmála SÞ. Ákvað Allsherjarþing
SÞ að vísa þessu álitaefni til Alþjóðadómstólsins og í áliti sínu taldi hann að
SÞ teldust hafa heimild til að gera slíkar kröfur að þjóðarétti gagnvart
ábyrgum ríkjum. Rökin voru þau að slíkar heimildir sem væru nauðsynlegar
til að samtökin gætu rækt hlutverk sitt teldust almennt vera undirliggjandi í
Sáttmálanum (Gill, 2003). Þykir þessi úrlausn til marks um rúma túlkun á
kenningunni um undirliggjandi valdheimildir SÞ sem alþjóðastofnunar þar
sem yfirlýstur grundvöllur þeirra var einungis almenn tilvísun til ákvæða
Sáttmála SÞ um tilgang, markmið og hlutverk SÞ (Klabbers, 2002). Athygli
vekur þó sérálit Breska dómarans Hackworth sem vildi halda sig við þrönga
túlkun á undirliggjandi valdheimildum til samræmis við fordæmi Fasta
alþjóðadómstólsins, en í sérálitinu sagði m.a. (Sérálit Hackworth í Bótamálinu,
1949, bls. 28):
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Powers not expressed cannot freely be implied. Implied powers flow from a
grant of express powers, and are limited to those that are “necessary” to the
exercise of powers expressly granted

Annað álit sem gengur jafnvel enn lengra sem fordæmi en álitið í
Bótamálinu er álit Alþjóðadómstólsins í Kostnaðarmálinu 1962. Tildrög
málsins voru átökin í Mið-Austurlöndum 1956 og í Kongó 1960 sem leiddu
til þess að stofnanir SÞ settu á laggir friðargæslusveitir á vegum SÞ, en ekkert
fjallar raunar um friðargæslu í Sáttmála SÞ. Ágreiningur reis á meðal
nokkurra aðildarríkja á vettvangi Allsherjarþings SÞ um það hvort réttlæta
mætti kostnað vegna slíkrar starfsemi sem hluta af föstum kostnaði SÞ skv. 2.
tl. 17. gr. Sáttmála SÞ og var spurningunni vísað til dómstólsins. Í áliti taldi
Alþjóðadómstóllinn að kostnaðinn mætti réttlæta sem hluta af föstum
kostnaði SÞ. Var rökstuðningur á þá lund að ef SÞ hefðust að til samræmis
við eitthvert af yfirlýstum markmiðum samtakanna þá teldust slíkar ráðstafanir almennt lögmætar nema sýnt væri fram á annað (Gill, 2003). Ekkert
var fjallað um það hvort stofnun friðargæslunnar teldist nauðsynleg til að
framkvæma ákvæði Sáttmálans en áhersla lögð á að ekkert í Sáttmála SÞ legði
bann við því að samtökin færu þessa leið til að þjóna yfirlýstum markmiðum
sínum og svipar þessari aðferðarfræði því til þess sem á við skv. kenningunni
um innbyggðar valdheimildir alþjóðastofnana (White, 2005).
Þriðja álit Alþjóðadómstólsins sem hefur þótt fela í sér mikilvægar
leiðbeiningar um afstöðu til mögulegs grundvallar fyrir valdheimildum
stofnana SÞ gagnvart aðildarríkjunum er álit í Kjarnorkuvopnamáli WHO 1996.
Málavextir voru þeir að Alþjóðaheilbrigðimálastofnunin (WHO) sem er
sérstofnun SÞ fór fram á álit frá dómstólnum um það hvort beiting
kjarnorkuvopna í vopnuðum átökum fæli ekki jafnan í sér þjóðréttarbrot,
m.a. m.t.t. Stofnskrár WHO. Alþjóðadómstóllinn ákvað hins vegar að veita
WHO ekki umbeðið álit þar sem hún teldist ekki bær skv. skýringu dómsins
á framangreindu ákvæði í 2. tl. 92. gr. Sáttmála SÞ til að spyrja slíkrar
spurningar m.t.t. verksviðs hennar (Gill, 2003). Þótti vekja nokkra furðu m.v.
fyrirliggjandi fordæmi að dómstóllinn hafi ekki talið áhrif af notkun kjarnorkuvopna á heilsu manna falla undir málefnasvið WHO þar sem ráðstafanir
til að fyrirbyggja heilsutjón almennings séu einmitt yfirlýstur tilgangur með
starfrækslu stofnunarinnar. Hefur þessi afstaða dómsins þótt til marks um að
rúmri túlkun á mögulegum undirliggjandi valdheimildum stofnana SÞ hafi í
reynd verið hafnað og sé raunar frekar til samræmis við afstöðu Hackworth í
séráliti hans í Bótamálinu 1949 (White, 2005). Mætti því e.t.v. draga þær
ályktanir að afstaða dómstólsins hafi verið til marks um e.k. endurskoðun
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eða a.m.k. aukna varfærni af hálfu dómstólsins við að viðurkenna of víðtækar
undirliggjandi eða innbyggðar valdheimildir stofnanna SÞ. Virðist það raunar
vera nokkuð til samræmis við þróun síðustu tveggja áratuga á vettvangi
annarra alþjóðadómstóla á borð við Evrópudómstólinn (Klabbers, 2002).

Lokaorð
Hér hefur verið leitast við að greina mögulegan grundvöll valdheimilda
stofnana SÞ gagnvart aðildarríkjunum með hliðsjón af eiginlegri framkvæmd
þeirra ásamt því að helstu kenningum um þau efni hefur verið lýst. Er þar
annars vegar um að ræða lögmætisreglu þjóðaréttarins um alþjóðastofnanir
en hins vegar kenningar um mögulegar undirliggjandi og innbyggðar valdheimildir þeirra og var gerð grein fyrir helstu álitum Alþjóðadómstólsins og
Fasta alþjóðadómstólsins sem um þetta fjalla.
Helstu niðurstöður eru þær að í fyrstu hafi Fasti Alþjóðadómstóllinn ekki
gert mikið með séreðli alþjóðastofnana eða stofnsamninga þeirra, en breyting
varð á 1927 er dómstóllinn gerði grein fyrir inntaki lögmætisreglunnar í áliti
og enn frekar 1928 þá hann viðurkenndi í fyrsta skipti mögulegar undirliggjandi valdheimildir þeirra. Eftir tilurð SÞ tók Alþjóðadómstóllinn í Haag
til við að þróa frekar sjónarmið um mögulegar undirliggjandi valdheimildir
og í Bótamálinu 1949 má greina aðferðarfræði sem endurspeglar rúma túlkun
slíkra heimilda, þ.e. að þær gætu mögulega tekið til ýmis konar athafna sem
teldust nauðsynlegar til að SÞ gæti rækt hlutverk sitt. Í Kostnaðarmálinu 1962
má segja að Alþjóðadómstóllinn gangi þó hvað lengst með því að lýsa því
yfir að ef SÞ hefðist að í skjóli yfirlýsts tilgangs mætti jafnan ætla að slíkar
athafnir væru lögmætar nema sýnt væri fram á annað. Í málinu fór ekki fram
greining á nauðsyn ráðstafna m.t.t. ákvæða eða markmiða í Sáttmála SÞ,
heldur var áhersla lögð á að ekkert í Sáttmálanum bannaði ráðstafanirnar,
sem er til samræmis við kenningar um innbyggðar valdheimildir alþjóðastofnana. Í nýjasta áliti Alþjóðadómstólsins af þessum meiði, þ.e. í Kjarnorkuvopnamáli WHO árið 1996 virðist hins vegar sem að dómstóllinn hafi
breytt um stefnu ef svo mætti segja og beitt viðlíka nálgun og tíðkaðist í tíð
Fasta Alþjóðadómstólsins og líkt og Hackworth lagði til í sératkvæði sínu í
Bótamálinu 1949, þar sem þröng túlkun á mögulegum undirliggjandi valdheimildum varð ofan á. Álitið virðist því fela í sér endurskoðun af hálfu
dómstólsins eða a.m.k. aukna varfærni þegar kemur að því að viðurkenna
mögulegar undirliggjandi eða innbyggðar valdheimildir stofnana SÞ.
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Þótt fordæmi Alþjóðadómstólsins á þessu sviði byggi ekki á fjölda álita
mætti engu að síður velta fyrir sér mögulegum áhrifum á framkvæmd annarra
alþjóðadómstóla og öfugt. Þetta er erfitt að meta en það er þó t.d. ljóst að
greina má viðlíka þróun á vettvangi Evrópudómstólsins sem gekk hvað
lengst í að viðurkenna rúma túlkun á mögulegum undirliggjandi valdheimildum stofnana EB á 7. áratug sl. aldar á meðan mjög aukinnar áherslu á
fortaksleysi lögmætisreglunnar virðist hafa gætt á þeim vettvangi sl. tvo
áratugi eða svo (Klabbers, 2002).

Heimildir
Alþjóðadómstóllinn í Haag. (1949, 11. apríl). Álit í Bótamálinu. Sótt 24.
september 2008. af http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3ogp2=4ogk=41ogcase=4ogcode=isunog
p3=4.
Alþjóðadómstóllinn í Haag. (1949, 11. Apríl). Sérálit Hackworth í Bótamálinu.
Sótt 24. September 2008 af http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=41&case=4&code=isun&p3
=4.
Alþjóðadómstóllinn í Haag. (1962, 20. júlí). Álit í Kostnaðarmálinu. Sótt 24.
september 2008 af http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3ogp2=
4ogk= 4 aogcase=49ogcode=ceunogp3=4.
Alþjóðadómstóllinn í Haag. (1996, 8. júlí). Álit í Kjarnorkuvopnamáli WHO.
Sótt 24. september 2008. af http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3ogp2=4ogk=09ogcase=93ogcode=anwo
gp3=4.
Fasti Alþjóðadómstóllinn. (1922, 12. ágúst). ILO-álit um landbúnað. Sótt 24.
september 2008. af http://www.icjcij.org/pcij/serie_B/B_02/Competence_OIT_Agriculture_Avis_consult
atif.pdf.
Fasti Alþjóðadómstóllinn. (1926, 23. júlí). ILO-álit um atvinnurekendur. Sótt
24.september 2008. af http://www.icjcij.org/pcij/serie_B/B_13/01_Competence_OIT_travail_personnel_du_
patron_Avis_consultatif.pdf.
Fasti Alþjóðadómstóllinn. (1927, 8. desember). Dónár-álit. Sótt 24. september
2008. af http://www.icjcij.org/pcij/serie_B/B_14/01_Commission_europeenne_du_Danube_A
vis_consultatif.pdf.

56

Alþjóðastjórnmál

Pétur Dam Leifsson

Fasti Alþjóðadómstóllinn. (1928, 28. ágúst). Álit um samning Grikklands og
Tyrklands. Sótt 24. september 2008. af http://www.icjcij.org/pcij/serie_B/B_16/01_ Interpretation_de_l_Accord_grecoturc_Avis_consultatif.pdf.
Gill, T. D. (2003). Rosenne’s The World Court – What It is and how It works.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Klabbers, J. (2002). An Introduction to International Institutional Law. Cambridge:
Cambridge University Press.
Schermers, H. G. og Blokker, N. M. (2003). International Institutional Law (4.
útgáfa). Leiden: Martinus Nijhoff.
White, N. D. (2005). The Law of International Organisationss (2. útgáfa).
Manchester: Manchester University Press.
Zimmermann, A., Tomuschat, C., Ollers-Frahm, K (2006). The Statute of the
International Court of Justice – A Commentary. Oxford: Oxford University
Press.

Öryggið úr lausu lofti gripið
Silja Bára Ómarsdóttir

Í þessari grein er fjallað um það hvað öryggi þýði fyrir íslenska ríkið og
hvernig öryggi þess sé tryggt. Ísland varð fullvalda árið 1918, þó danska
krúnan hafi farið með utanríkismál fyrir hið nýfrjálsa ríki fyrst um sinn. Strax
við stofnun fullveldisins lýsti ríkið yfir „ævarandi hlutleysi“, enda treystu
landsmenn því að „fjarlægðir úthafsins og máttur breska flotans á Atlantshafi
skýldu landinu fyrir áleitni ásælinna meginlandsríkja“ (Þór Whitehead, e.d.).
Þessi nálgun að öryggi endurspeglar forna nálgun, sem rekja má aftur til
þjóðveldisaldar, en Sigurður Líndal bendir á að vegna einangrunar landsins
hafi á þjóðveldisöld ekki verið „þörf að skipuleggja landvarnir, eins og
nálægar þjóðir urðu að gera“ (1974, bls. 218) Með breyttum horfum í
heiminum hurfu stjórnvöld frá hlutleysisstefnu og völdu að ganga í Atlantshafsbandalagið við stofnun þess árið 1949. Aðild að bandalaginu og tvíhliða
varnarsamningur heimilaði „bandaríska hersetu á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins“ (Valur Ingimundarson, 2008, bls. 1) í skiptum fyrir að
Bandaríkin sinntu vörnum landsins.
Eftir brottför Bandaríkjahers frá landinu í lok septembermánaðar árið
2006 stendur Ísland nú í fyrsta sinn í langan tíma frammi fyrir því að meta
öryggisstöðu sína, en þó ákvörðunin að ganga inn í Atlantshafsbandalagið
við stofnun þess 1949 og undirritun tvíhliða varnarsamnings við Bandaríkin
séu dæmi um að íslensk stjórnvöld hafi valið að fylgja ákveðinni öryggisstefnu, þá byggðist hún á mati Bandaríkjanna á þeim ógnum sem að þeim og
Íslandi steðjuðu. Hernaðarlegt öryggi landsins mun þó að öllum líkindum
áfram byggja á aðild að og samstarfi við Atlantshafsbandalagið, auk þess sem
nokkur fjöldi tvíhliða samkomulaga hefur verið formfestur á þeim tveimur
árum sem eru liðin frá því herinn fór þó deila megi um hvort þau hafi meira
en táknrænt gildi. Þar sem Bandaríkin kusu að leggja niður herstöðina á
Keflavíkurflugvelli þarf íslenska ríkið að móta þessa stefnu upp á eigin spýtur
og því er rétt að skoða hvaða hugmyndir ríkja nú um öryggi í heiminum og
hér á landi. Ólíkt því sem var á tímum kalda stríðsins steðja ógnir nú ekki
fyrst og fremst af athöfnum annarra ríkja heldur einnig, og jafnvel enn
fremur, frá aðilum utan ríkja og af náttúruhamförum og umhverfis-
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breytingum. Þegar um er að ræða ógnir af manna völdum geta þær steðjað
jöfnum höndum af her sem bundinn er við ríki og af þverþjóðlegum
samtökum hryðjuverkahópa sem ekki er hægt að tengja við ríki nema í
undantekningatilvikum. Enn fremur eru skotmörkin önnur í dag en á dögum
kalda stríðsins, þegar frekar var ráðist á herstöðvar og opinberar stofnanir, en
í dag er frekar lögð áhersla á að skapa glundroða og ótta meðal almennra
borgara.
Flest ríki hafa yfir her að ráða og geta þannig virkjað fjölda manns og
tækjabúnað til að bregðast við ógnum. Slíku er ekki fyrir að fara á Íslandi, þar
sem fáliðuð lögregla og hópar sjálfboðaliða eru að mestu ábyrg fyrir viðbúnaði og viðbrögðum í neyð. Íslenskum stjórnvöldum var ítrekað bent á
það í kjölfar loka kalda stríðsins að þau þyrftu að vinna hættumat, sem hægt
væri að leggja til grundvallar ákvarðana um áframhaldandi veru Bandaríkjahers, en þetta var ekki gert (Valur Ingimundarson, 2008). Nú þegar herinn er
farinn hafa loksins verið tekin skref í þá átt.

Öryggi og varnir
Spurningin um aðild að Atlantshafsbandalaginu var ein helsta átakalínan í
íslensku samfélagi allt kalda stríðið. Í upphafsorðum varnarsamningsins frá
1951 segir „Íslendingar geta ekki sjálfir varið land sitt, en reynslan hefur sýnt,
að varnarleysi lands stofnar öryggi þess sjálfs og friðsamra nágranna þess í
voða“ (Varnarsamningur, 1951). Þetta er í samræmi við það sem Booth og
Wheeler (2008) segja, að það að eitt ríki búi yfir vopnum geti skapað að
minnsta kosti óvissu og mögulega ótta hjá öðrum ríkjum, jafnvel þegar
ætlunin er ekki að nota vopnin nema í sjálfsvarnarskyni. Sú ákvörðun íslenska
ríkisins að ganga inn í Atlantshafsbandalagið og bjóða landsvæði í skiptum
fyrir varnir á landfræðilegu öryggi landsins er skiljanleg í þessu ljósi; verið er
að leita trygginga gegn óvissu frekar en varna gegn þekktri hættu. Sú breyting
sem varð á bandalaginu í kjölfar loka kalda stríðsins, úr hefðbundnu
varnarbandalagi og í bandalag sem beindi „kröftum sínum að ‚átakastjórnun‘
á Balkanskaga og síðar í Afganistan“ (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls.
138) hafði töluverð áhrif á skilgreiningu Íslands á öryggi sínu, enda stóð
landið skyndilega frammi fyrir því að framlag í formi landsvæðis var ekki
nægjanlegt til að tryggja hagsmuni ríkisins innan bandalagsins (Gunnar Páll
Baldvinsson, 2008). Þátttaka í alþjóðlegum friðargæsluverkefnum var valin
sem leið til þess að tryggja Ísland í sessi innan bandalagsins, auk þess sem sú
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reynsla sem friðargæsluliðar öfluðu sér á alþjóðavettvangi var talin geta nýst
Íslandi þegar þeir snéru heim af vettvangi (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008).
Spurningar um það, í hverju öryggi Íslands felist nú, að kalda stríðinu
loknu og þegar „stríðið gegn hryðjuverkum“ virðist vera ráðandi viðmið um
öryggismarkmið ríkja, eru þarfar og nauðsynlegt að takast á við þær bæði á
fræðilegum vettvangi og pólitískum. Átök um það hvaða nálgun að öryggi
skuli velja má að vissu leyti sjá í tveimur lagafrumvörpum sem voru lögð fyrir
Alþingi á 135. löggjafarþingi (2007-2008), og fjölluðu annars vegar um
varnarmál, sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og hins vegar um almannavarnir
en í 1. gr. almannavarnalaga nr. 82/2008 segir:
Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir
sem miða að því að koma í veg fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að
almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni, eða umhverfi eða eignir verði
fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða
hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og aðstoð vegna
tjóns sem hugsanlega kann að verða eða hefur orðið.

Hér að ofan eru almannavarnir ekki skilgreindar út frá hernaðarlegu
sjónarhorni frekar en tíðkast almennt. Þó er hér tekið fram að lögin taki til
bæði neyðar og tjóns af mannavöldum og í kjölfar hernaðaraðgerða. Augljós
skörun er því á milli verksviðs þessara laga og varnarmálalaga, en í 2. gr. b) í
varnarmálalögum er tekið fram að meðal markmiða þeirra sé „að greina á
milli varnartengdra verkefna og borgaralegra verkefna sem lúta að löggæslu
og innra öryggi ríkisins.“ Með setningu varnarmálalaga og stofnun
Varnarmálastofnunar er eftirlit með íslensku loftrými fært í hendur stofnun
sem gegnir hernaðarlegu hlutverki en öll viðbrögð við ógn eða neyð eru í
höndum aðila sem skilgreindir eru í almannavarnalögum og skv. 4. gr.
almannavarnalaga á forstjóri Varnarmálastofnunar ekki sæti í almannavarnaog öryggismálaráði, þó þau hafi verið samþykkt sex vikum eftir að
varnarmálalög voru samþykkt og tólf dögum eftir að Varnarmálastofnun tók
til starfa. Samspil þessara laga er óljóst og nauðsynlegt að samræma markmið
þeirra til að taka á heildstæðu öryggi ríkis og þjóðar.

Hvað er öryggi?
Lögin kunna að vera illa samræmd þar sem grunnskilning á hugtakinu öryggi
skortir. Á vef utanríkisráðuneytisins, í íslenskum lögum og umræðum á þingi
er ekki að finna formlega skilgreiningu hvað felst í hugtakinu öryggi. Í um-
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fjöllun á vef utanríkisráðuneytisins er nefnt að fjölþjóðlegt samstarf auki
öryggi landsins. Þetta er að vissu leyti skiljanlegt, enda er ekki hlaupið að því
að skilgreina öryggi, sem margir fræðimenn í alþjóðasamskiptum (Smith,
1999, Buzan, 1991) segja að sé umdeilt hugtak (essentially contested concept), en
það þýðir að í skilningi á hugtakinu felst hugmyndafræðilegur eða siðferðilegur grunnur sem ekki er hægt að sanna með empirískum gögnum eða
skilgreina nákvæmlega og þannig að almenn sátt ríki um skilgreininguna
(Fierke, 2007). Ekki eru allir sáttir um þetta, því hefðbundin nálgun að
hernaðarlegu öryggi sem byggir á raunsæisstefnu (realism) telur að ríki geti
vitað hverjar raunverulegar ógnir eru við raunverulega og skilgreinanlega
hagsmuni, og að þau geti vitað hvernig á að bregðast við þeim (Herring,
2006).
Því fer þó fjarri að raunsæisstefnan sé ráðandi í skilgreiningum, því öryggi
hefur verið skilgreint á ýmsan hátt, t.d. sagði bandaríski fjölmiðlamaðurinn
Walter Lippman að þjóð væri örugg að því marki sem hún stendur ekki
frammi fyrir því að þurfa að fórna grunngildum sínum til að þurfa að forðast
stríð, og getur, ef henni er ógnað, varðveitt þau gildi með sigri í slíku stríði
(Buzan, 1991). Wolfers (1962) skilgreindi öryggi í hlutlægum skilningi sem
fjarveru ógna við viðtekin gildi og í huglægum skilningi sem fjarveru ótta við
að ráðist yrði á þau gildi. Ullman (1983) segir að ógn við þjóðaröryggi sé
athöfn eða atburðarás sem 1) ógnar alvarlega og á skömmum tíma að draga
úr lífsgæðum íbúa ríkisins, eða 2) dregur umtalsvert úr þeim valkostum sem
ríkisstjórn eða öðrum hópum innan ríkis standa til boða. Í feminískum
kenningum má benda á Tickner, sem segir að feminísk skilgreining á öryggi
verði að fela í sér útrýmingu allra tegunda ofbeldis, þar á meðal það ofbeldi
sem leiðir af kynjatengslum yfirráða og undirskipunar (Tickner, 1992, bls.
58).
Í síðustu skilgreiningum tveimur sérstaklega er ljóst að gildakenningar eru
farnar að hafa áhrif á öryggishugtakið, því bæði er áhersla á einstaklinga,
borgarana, og upplifun þeirra af öryggi frekar en afmarkaðar ógnir og viðbrögð við þeim. Þessi áhersla endurspeglast að vissu leyti í því að skilgreiningar þeirra eru lagðar fram í kringum lok kalda stríðsins, og á enn betur
við í dag í ljósi áherslubreytinga í hernaði, sem endurspeglast í auknu
mikilvægi aðgerða gegn hryðjuverkahópum innan ríkja víða um heim, auk
þess sem herir eru gjarnan notaðir heima fyrir til að bregðast við t.d.
heilbrigðisvandamálum eins og til dæmis í Bretlandi þegar óttast var að
sýkingar úr dýrum gætu borist til manna (Gray, 2001). Það má þannig halda
því fram að nauðsynlegt sé að færa áherslu í öryggismálum af ríkinu og yfir á
borgarana til að ná fram fullnægjandi skilgreiningu. Þessi nálgun fellur þó illa
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að þeirri hernaðarlegu mynd sem öryggishugmyndir byggðar á raunsæisstefnu
taka oftast.
Á tímum kalda stríðsins var raunsæisstefna sem nefnd er hér að ofan nær
alls ráðandi í öryggisfræðum og -stefnu, en skv. Archer (2005) var því
öðruvísi farið á Norðurlöndunum. Norðurlöndin, segir hann, hölluðust
frekar að nýfrjálslyndri stofnanahyggju, meira að segja í öryggismálum, og
byggðu þessa nálgun á því annars vegar að stuðla að framgangi lýðræðis og
mannréttinda á alþjóðavettvangi, og hins vegar á reglulegri samvinnu sem
byggði á alþjóðalögum og alþjóðastofnunum. Archer talar um „Norðurlöndin fimm“ í grein sinni en nefnir Ísland aldrei á nafn. Ísland hlýtur að
teljast nokkuð frábrugðið hinum Norðurlöndunum á þessum tíma, þar sem
það sýndi lítið frumkvæði á alþjóðavettvangi, en nýtti sér hins vegar
alþjóðalög og aðild að alþjóðastofnunum. Helstu varnir voru hins vegar ekki
sóttar til alþjóðastofnana sem byggja á algildri aðild, heldur á Atlantshafsbandalaginu, þar sem einungis útvalin ríki fá aðgang. Það má því til sanns
vegar færa að utanríkisstefna Íslands í kalda stríðinu, og þar með talin
öryggisstefna, hafi einkennst af raunsæisstefnu frekar en nýfrjálslyndri
stofnanahyggju. Þessi stefna kann að hafa verið að breytast á síðustu árum,
þar sem íslensk stjórnvöld hafa aukið virkni sína í fjölda alþjóðastofnana og
virðast gera það á þeim forsendum að almennir hagsmunir, ekki einungis
þjóðarhagsmunir, séu í húfi (Baldur Þórhallsson, 2006). Þessa breytingu má
tengja við stofnanahyggju, þ.e. þá hugmynd að með þátttöku í alþjóðlegu
samstarfi og stofnunum styrki ríki stöðu sína og áhrif á alþjóðavettvangi, en
rétt er að halda því til haga hér að þeir sem aðhyllast stofnanahyggju beina
frekar sjónum sínum að efnahagsmálum en öryggi.
Öryggi og varnir hafa ekki verið ofarlega í umræðu á Íslandi í gegnum
tíðina. Eins og kemur fram hér að ofan hefur ríkið sjálft ekki skilgreint öryggi
að miklu marki, þó því sé lýst yfir öryggisstefna Íslands grundvallist á því að
landið sé herlaust og að öryggi sé tryggt í gegnum virkt samstarf með öðrum
ríkjum. Grunnstoðir í stefnu Íslands eru ofangreint samstarf og varnarsamningurinn við Bandaríkin, þó hann hafi sennilega minna vægi í dag eftir
brottför hersins. Þá er herleysi landsins sérstaklega tilgreint sem þáttur í
öryggisstefnu, að Ísland hervæðist hvorki né herji á önnur ríki. Rétt er að
benda á að þó svo Ísland búi ekki við skilgreinda öryggiskenningu (security
doctrine) er tekið fram að öryggishugtakið einskorðist „ekki lengur við varnir
tiltekinna svæða“, heldur sé mun víðtækara og að þátttaka í „fjölþjóðlegu
samstarfi til að mæta þessum ógnum [tryggi] öryggi Íslands, um leið og
Íslendingar axla ábyrgð til jafns við önnur ríki á sameiginlegum
úrlausnarefnum“ (Utanríkisráðuneyti, e.d.). Í skýrslu utanríkisráðherra (2008)
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kveður við sama tón; áherslan er þó fyrst og fremt á hernaðarlegt öryggi, en
það var tryggt með því að veita Bandaríkjaher aðgang að landsvæði á Íslandi
á dögum kalda stríðsins. Í skýrslunni er bent á að árið 2008 hafi í fyrsta sinn
verið samþykkt sérstök fjárveiting í fjárlögum, sem geri ríkinu kleift að standa
undir varnartengdum skuldbindingum, en þetta var gert í framhaldi af því að
á Alþingi voru samþykkt varnarmálalög en í þeim er kveðið á um stofnun
Varnarmálastofnunar. Varnarmálastofnun hefur þau verkefni helst, sbr. 7. gr.
varnarmálalaga, að reka íslenska loftvarnakerfið og taka þátt í loftrýmiseftirliti
og loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Tvíhliða samningar sem gerðir
hafa verið við ýmis aðildarríki Atlantshafsbandalagsins fela í sér að þau koma
hingað til lands til að sinna loftrýmisgæslu og eiga þannig að tryggja að landið
sé varið. Ýmsir hafa viljað halda því fram að í þessu felist einnig visst framlag
Íslands til bandalagsins, því hér sé hægt að stunda mun fjölbreyttari æfingar
yfir opnu hafsvæði en yfir meginlandi Evrópu. Þó vart sé hægt að leggja að
jöfnu fasta dvöl á landsvæði og skammtíma heimsókn í loftrými, þá virðist
áfram farin sú leið að leita eftir hernaðarsamstarfi til að tryggja öryggi
landsins. Nú er reynt að kaupa það fyrir loft en ekki land eins og tíðkaðist á
kaldastríðsárunum. Raunsæisstefna virðist því enn vera ráðandi á sviði
öryggismála.

Hvaða öryggi vill Ísland tryggja?
Til þess að hægt sé að leggja mat á það hvernig íslenska ríkið getur tryggt
öryggi sitt og borgaranna í landinu þarf að velja hvaða skilgreiningu á öryggi
á að notast við. Þá þarf að leggja mat á þær ógnir sem að ríkinu steðja, því
eins og Raymond Cohen hefur bent á, þá verða engar bjargir virkjaðar til
varna sé engin ógn talin vera til staðar – hvort sem sönnunargögn eru
fyrirliggjandi eður ei (Schweller, 2006, bls. 37) Í tilviki Íslands, sem er smærra
ríki, þróað, herlaust og tiltölulega sjálfu sér nægt, þá virðist ófullnægjandi að
einblína á hernaðarlegt öryggi. Geiranálgun, eins og Buzan, Wæver og de
Wilde leggja fram (1998) fer nær því sem ætla mætti að ríki í þessari stöðu
þyrfti að skoða, en í bók sinni kynna höfundarnir hugmyndir m.a. um
efnahagslegt, félagslegt og umhverfislegt öryggi, í viðbót við hernaðarlegt og
pólitískt öryggi, sem hefðbundið hefur fengið meiri athygli. Þetta eru
öryggisþættir sem enn hefur ekki verið tekið á í stefnumótun um öryggismál
á Íslandi og sú nálgun ríkisins að fá öryggi í staðinn fyrir loftrými nú frekar
en land á dögum kalda stríðsins bendir til að hugmyndafræðin á bakvið
öryggismálin standi óbreytt.
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Ýmsir þættir munu hafa áhrif á öryggi Íslands á næstu árum og áratugum.
Þar má vissulega finna hernaðarlega þætti eins og mögulega útþenslustefnu
Rússlands á norðurskauti og Norður-Atlantshafssvæðinu en að öllum
líkindum eru ógnirnar sem ríki standa frammi fyrir af öðrum toga. Taka
verður tillit til þess að þær geta stafað innan frá og utan, og að ekki er víst að
gerendurnir séu ríki, né heldur að það sé ákveðinn gerandi á bak við þær.
Íslenska ríkið nálgast öryggi enn út frá sjónarhorni raunsæisstefnunnar, það
sem það sjálft er viðfang sem öryggið skírskotar til. Því er nauðsynlegt að
afmá hina tilbúnu gjá milli borgaralegs og hernaðarlegs öryggis og skapa
samstarfsvettvang fyrir alla aðila sem koma að því að skapa landsmönnum
öryggi.
Það er ljóst að öryggi er flókið hugtak og í raun getur enginn skilgreint
fyrir annan hvað það er sem gerir þann aðila öruggan. Ríki heims hafa það
hlutverk að tryggja borgurum sínum öryggi að eins miklu leyti og þau geta,
enda felst það í samfélagssáttmála einstaklinga og ríkis. En það eru sífellt
fleiri þættir sem ríki ná ekki til og hefðbundnar lausnir virka ekki á. Flest
erum við vön því að tryggja velferð okkar á einhvern hátt, í gegnum
tryggingar sem við kaupum og í gegnum skattana sem við greiðum. Í
framtíðinni er ekki óraunhæft að ætla að við þurfum að framlengja þessa
hugsun enn frekar, reyna að aka á sparneytnari bílum til að tryggja að ekki sé
gengið um of á orkuforða heims, neyta matvöru sem er ræktuð í nágrenninu í
sama tilgangi og auðvitað til að forða frekari eyðileggingu andrúmsloftsins.
Breytingar sem verða á samfélögum okkar geta haft ólík áhrif á ólíka hópa og
þetta eru allt hlutir sem við verðum að gera okkur grein fyrir þegar öryggisstefna er mótuð, að hún byggist ekki eingöngu á öryggi og öryggisþörfum
meirihlutans, hvort sem um er að ræða búsetu, málsamfélag, kynþátt,
innfædda og innflutta, heldur þarf að móta stefnu sem tryggir það að allir
íbúar fái þær upplýsingar sem þeir þurfa til að tryggja öryggi sitt og sinna
nánustu. Ríkið þarf að taka tillit til allra þessara þátta þegar það mótar
öryggisstefnu og Ísland stendur nú á tímamótum sem það getur nýtt sér til
þess að skilgreina öryggi ekki aðeins út frá ríkinu heldur einnig borgurunum
– en þá þarf að byggja stefnu á fyrirliggjandi mati, ekki ráðast í aðgerðir áður
en matið hefur verið unnið.
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Health and lifestyle information seeking
in 2002 and 2007
Ágústa Pálsdóttir

This paper compares the results from a study about Icelanders purposive
health and lifestyle information seeking in 22 information sources which was
made in 2007 with the results from an earlier study, made in 2002.
People have multiple options when they select sources to seek
information about health and lifestyles. With an increasing variability of
sources and information channels it has also become more important to pay
attention to what is being favoured by whom, and the criteria that are being
used when people choose between the different sources and channels
(Dutta-Bergman, 2004; Savolainen and Kari, 2004). Sonnenwald (1998) has
for example introduced the term information horizon, which defines what
sources people select when they decide to seek information. Savolainen and
Kari (2004) have further elaborated on the construct of information
horizons in the context of everyday life information seeking. According to
them, it is within the framework of people’s perceived information
environment, which is a relatively stable picture that people have in their
mind of the sources that they know of, that the information source horizons
are constructed.
Studies that focus on the choice of information sources and channels for
health information seeking have found the media to be much used (see e.g.
Datamonitor, 2002; Osler, Lous and Rasmussen, 1992) and in particular the
television has been reported to be an important source of health information
(Dutta-Bergman, 2004; Johnson, 1998). An Icelandic study, however,
reported that people received health information mostly from the
newspapers and that this was followed by the television (Hrafn V.
Friðriksson, 1992). Studies have also noted the importance of interpersonal
sources and indicated that people often prefer them rather than formal
information sources (see e.g. Krikelas, 1983; Spink and Cole, 2001),
particularly when seeking practical information (Savolainen, 1995), or in
personal situations (Julien and Michels, 2000; Sligo and Jameson, 2000).

68

Bókasafns- og upplýsingafræði

Ágústa Pálsdóttir

Furthermore, there are also indications that the Internet is increasingly being
used as a channel of health information (see e.g. Fox, 2005, 2006).
Studies comparing the choice and use of information sources, after the
appearance of the Internet, indicate that the Internet may have a competitive
displacement effect on the more traditional information sources (see e.g.
Flanagin and Metzger, 2001; Dimmick, Chen and Li, 2004; Westerman,
2008). However, these studies have considered the information sources
preferences by comparing only a relatively few sources and thereby not taken
into account the multiple availability of sources which people can choose
from. Furthermore, there is a lack of studies that examine the development
in the selection of information sources or channels over time.

Methods
Data collection
The data were gathered as a postal survey during the autumn 2002 and
spring 2007. For both data sets the sample consisted of 1.000 people at the
age of eighteen to eighty, randomly selected from the National Register of
Persons. Response rate was 51% in 2002 and 47% in 2007.
Measurements
The same sets of measurements were used in the data from 2002 and 2007.
Respondents purposive information seeking was examined by asking: “Have
you sought information about health and lifestyle in any of the following
sources”? In 2002, a list of 23 information sources was presented and people
were asked to give an answer about every source. Based on the analysis in
2002 one item was removed from the list in 2007 (novels), apart from that
the same list was used in both questionnaires. A five-point response scale
was used (Very often – Never), where 1 is lowest activity of purposive
seeking and 5 is highest (see also Ágústa Pálsdóttir, 2008a). The information
sources were grouped into four information channels, named: Media, Health
specialists, Internet and Interpersonal sources. Total mean scores were
computed for each channel. The information channels were furthermore
tested for internal reliability, using Cronbach‘s alpha. In all cases Cronbach‘s
alpha proved satisfactory (see table 2).
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Data analysis
In order to determine how the respondents formed distinct groups based on
their purposive information seeking in 22 sources a k-means cluster analysis,
based on Euclidian distances, was conducted. The k-means method requires
the number of clusters to be specified beforehand. Based on theoretical
reasons it was decided to draw a four-cluster solution by using the Iterate
and Classify option within SPSS, version 11 (see also Ágústa Pálsdóttir,
2008a; 2008b).

Results
Four clusters were drawn by cluster analysis, based on the respondents’
purposive information seeking, for the data from 2002 and from 2007, see
tables 1-2.
Table 1. Number of cases in the clusters 2002 and 2007
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Valid cases
Missing cases

2002

2007

192
90
112
77
471
36

148
52
105
84
389
46

The clusters were labelled (1) Passive cluster, (2) Moderately passive
cluster, (3) Moderately active cluster and (4) Active cluster, with reference to
their purposive information seeking activity as it was in 2002.
Results about the purposive information seeking and
information preferences across the clusters in 2002 and 2007
A comparison of the results about the purposive information seeking across
the clusters in 2002 and 2007 is presented in table 2. The following sections
present a further description of the clusters information seeking behavour
and their information preferences.

Table 2. Mean scores for purposive information seeking across the clusters in 2002 and 2007
Information channels and sources

(N=192; 148)

Moderate passive
cluster (N= 90; 52)

2002 2007

2002 2007

Media7
Newspapers
Newspaper or journal advertises
TV or radio news
TV or radio entertainment programs
TV or radio sport programs
TV or radio documentary programs
TV or radio discussion programs
TV or radio advertises
Journals

1.80 a
1.88a
1.69 a
1.85 a
1.70 a
1.72 a
2.17 a
1.99 a
1.58 a
1.59 a

1.68a
1.83a
1.56 a
1.75 a
1.70 a
1.71 a
1.88 a
1.72 a
1.46 a
1.54 a

2.13 b
2.49 b
1.75 a
2.43 b
1.76 a
1.92 a
2.94 b
2.77 b
1.68 a
2.42 b

2.21 b
2.48 b
1.98 b
2.40 b
2.06 b
1.86 a
2.96 b
2.38 b
1.60 a
2.19 b

3.11 c
3.59 c
3.05 b
3.86 d
3.24 b
2.89 b
3.79 c
3.57 c
3.00 b
2.70 b

3.09 c
3.37 c
3.00 c
3.47 c
3.06 c
2.93 b
3.41 c
3.29 c
2.77b
2.51 c

3.07 c
3.35 c
3.16 b
3.51 c
3.00 b
2.89 b
3.51 c
3.42 c
3.12 b
3.31 c

3.47 d
3.68 c
3.46 d
3.59 c
3.38 c
3.32 c
3.65 c
3.55 c
3.31d
3.33 d

Health specialists8
Health journals
Brochures from health authorities
Brochures from others than health authorities
Encyclopaedias or Medical books
Schools, through education

1.58 a 1.60 a
1.61 a 1.69 a
1.89 a 1.83a
1.47 a 1.36 a
1.44 a 1.47 a
1.38 a 1.45 a

2.78 b
2.74 b
2.99 b
2.17 b
2.79 c
3.01 c

2.93 c
2.77 b
3.17c
2.30 b
2.79 c
3.48 d

2.63 b
2.97 b c
3.22 b
2.44 b
2.32 b
2.20 b

2.35 b
2.55 b
2.72 b
2.21 b
1.98 b
1.83 b

3.01 c
3.28 c
3.06 b
3.01 c
3.08 c
3.18 c

3.03 c
3.20 c
3.18 c
2.93 c
3.01 c
2.92 c

7
8

Passive cluster

Moderate active
cluster (N=112;
105)
2002 2007

Media was tested for internal reliability. Cronbach’s alpha in 2002 was 0.90 and in 2007 it was 0.93, which is satisfactory.
Health specialists was tested for internal reliability. Cronbach’s alpha proved satisfactory, or 0.82 in 2002 and 0.83 in 2007.

Active cluster
(N=77; 84)
2002 2007

Discussions with health professionals

1.69 a

1.80 a

2.92 b

3.10 c

2.57 b

2.28 b

2.84b

2.90 c

Internet9
Internet discussion- or newsgroups
Internet journals or newspapers
Websites by the health authorities
Websites by others than the health authorities
Advertises on the Internet

1.19 a
1.10 a
1.21 a
1.24 a
1.27 a b
1.10 a

1.29 a
1.26 a
1.24 a
1.37 a
1.37 a
1.20 a

1.51 b
1.26 a
1.61 b
1.93 b
1.51 b
1.24 a

2.08 b
1.60b
2.11 b
2.86 b
2.38 b
1.46 a

1.20 a
1.06 a
1.16 a
1.43 a
1.23 a
1.09 a

1.31 a
1.18 a
1.48 a
1.41 a
1.29 a
1.21 a

2.92 c
2.60 b
3.23 c
3.06 c
3.12 c
2.60 b

2.90 c
2.43c
2.93 c
3.18 c
3.20 c
2.77 b

2.09 a 2.15 a
3.37 b 3.63 b c
3.55 b c 3.30 b
3.76 c 3.89 c
Interpersonal sources10
3.50 b 3.75 bc
3.68 b
3.44
3.78 b 3.95 c
Discussions with family, relatives or close
2.22 a 2.32 a
friends
1.95 a 1.99 a
Discussions with others (e.g. work mates or
3.22 b 3.52 bc
3.44 b c
3.16 b
3.75 c 3.83 c
sport trainers)
Point range is 1-5, where 1 is lowest and 5 is highest.
Total mean scores are presented for the information channels: Media, Health specialists, Internet and Interpersonal sources.
Mean scores are presented for each information source. A cluster mean is significantly different from another mean (Tukey, p<0.05) if they
have different superscripts. A cluster mean with two superscripts is not statistically different from the means of two of the other clusters. For
example, for information seeking in Health journals in 2002 the Moderately active cluster is marked as bc which means that the cluster does not
differ significantly from the Moderately passive cluster and the Active cluster, but a statistically significant difference exists across the Moderately
active cluster and the Passive cluster.
The four highest mean scores of each cluster are marked in bold and the four lowest mean scores in italics.

9
10

Internet was tested for internal reliability and Cronbach’s alpha was 0.89 in 2002 and 0.87 in 2007.
Interpersonal sources were tested for internal reliability and Cronbach’s alpha was 0.83 in 2002 and 0.84 in 2007.
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The clusters were named Passive cluster, Moderately passive cluster,
Moderately active cluster and Active cluster, with reference to their
purposive information seeking activity as it was in 2002.
In 2002 the Moderately active cluster was found to seek information
more often than the Moderately passive cluster, although the difference
across the cluster was relatively small. This had changed in 2007, in such a
way that the Moderately passive cluster sought information more often than
the Moderately active cluster. However, for comparison reasons it was
decided to keep the names of the clusters as they were in 2002.
The Passive cluster: Purposive information seeking and
preference for information sources and channels
The Passive clusters are the largest clusters, consisting of 192 individuals in
2002 and 148 in 2007. Members of this cluster are the ones that are least
often engaged in purposive seeking, but when they seek information, they
prefer Interpersonal information sources (2.09; 2.15) together with sources in
the Media. The Interpersonal sources, which are characterised by providing
information by lay persons, are relatively important to the Passive cluster. Of
all the information sources, the mean scores for seeking information from
family, relatives or close friends (2.22; 2.32), rank as highest. Besides
Interpersonal sources, members of the Passive cluster favour popularised
professional sources, that is, sources containing information from health
professionals presented in such a way that they can easily be understood by
lay persons. TV or radio documentary programs (2.17; 1.88) rank in the
second place and brochures from the health authorities (1.89; 1.83) are also
appreciated by them. There is a slight decrease in information seeking
activity in the Media in 2007 (1.80; 1.68). The main changes are in TV or
radio documentary programs (2.17; 1.88) and TV or radio discussion
programs (1.99; 1.72). Nonetheless, the total mean score for the Media is still
somewhat higher than for sources by Health specialists (1.58; 1.60). Even
though there is a slight increase in the use of the Internet (1.19; 1.29) for
information seeking in 2007 compared with 2002 this channel is still only
used rarely for information seeking.
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The Moderately passive cluster: Purposive information
seeking and preference for information sources and channels
Ninety individuals form the Moderately passive cluster in 2002 and 52 in
2007. Members of the Moderately passive cluster favour sources by Health
specialists (2.78; 2.93) in addition to Interpersonal information sources (3.37;
3.63). The Media (2.13; 2.21) is preferred to a lower extent. Seeking
information from family, relatives or close friends (3.50; 3.75) ranks highest
and information seeking through discussions with others (3.22; 3.52) in the
second place. Health specialist sources, through schools or education (3.01;
3.17) and brochures from health authorities (2.99; 3.48), rank in the third and
the fourth place, respectively. In 2002 the total mean score for the Internet
was the lowest one (1.51) by this cluster, nevertheless, Internet sources
belonged to the information source horizon of the Moderately passive
clusters. The mean score for websites by health authorities (1.93) is, for
example, somewhat higher than the mean scores for some of the sources
that belong to the Media. Moreover, in 2007 (2.08) this cluster seeks
information considerably more often on the Internet and the total mean
score for it is just slightly lower than for the Media (2.21).
The Moderately active cluster: Purposive information
seeking and preference for information sources and channels
The Moderately active clusters are the second largest clusters, with a total of
112 individuals belonging to it in 2002 and 105 in 2007. Participants
belonging to the Moderately active clusters prefer information from sources
in the Media (3.11; 3.09), together with Interpersonal sources (3.55; 3.30),
although Interpersonal sources are used less often in 2007 than in 2002. The
Media is clearly very important for members of this cluster, as the sources
that belong to it are all favoured highly. Of all information sources, mean
scores for TV or radio news (3.86; 3.47) rank highest and TV or radio
documentary programs (3.79; 3.41), in the second place in 2002 and third in
2007. Newspapers (3.59; 3.37) rank in the fourth place. The mean score for
seeking information from Interpersonal sources, that is from family, relatives
or close friends (3.68; 3.44) ranks in the third place in 2002 and second in
2007. Health specialist sources (2.63; 2.35) are used less often in 2007 than
2002. A closer look at this channel reveals that the major change is in
information seeking in brochures from health authorities (3.22; 2.72) and
after that in health journals (2.97; 2.55). Yet, of Health specialists sources,
these are still the ones which are most highly favoured by the Moderately
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active cluster. Although the total mean score for the Internet (1.20; 1.31) is
slightly higher in 2007 than in 2002 the use of it is still considerably lower
than of the other information channels. The increase is mainly explained by
an increase in information seeking in journals or newspapers on the Internet
(1.61; 2.11).
The Active cluster: Purposive information seeking and
preference for information sources and channels
A total of 77 individuals belong to the Active cluster in 2002 and 84 in 2007.
Of all the clusters, participants belonging to the Active clusters seek
information most often. Like the other clusters they have the highest
preference for Interpersonal sources (3.76; 3.89) which scores even higher in
2007 than in 2002. Of all the information sources, the scores for seeking
information from family, relatives or close friends (3.78; 3.95), rank as
highest and through discussions with others (3.75; 3.83) as second. Sources
in the Media, such as TV and radio news (3.51) together with documentary
programs (3.51) and discussion programs (3.42) rank third and fourth
respectively in 2002 and in 2007 newspapers (3.68) and TV or radio
documentary programs (3.65) rank as third and fourth. Furthermore, the
total mean scores for Media has increased, from 3.07 in 2002 to 3.47 in 2007,
indicating that members of the Active clusters may have become more
Media oriented. There is an increase in the mean scores for all sources in the
Media but the highest increase is though for TV or radio sport programs
(2.89; 3.32) and TV or radio entertainment programs (3.0; 3.38). Information
seeking activity in the information channels, Health specialists (3.01; 3.03)
and Internet (2.92; 2.90), which are preferred to a similar extent, has not
changed in 2007 from what it was 2002.

Conclusion
The clusters purposive information seeking and their selection of
information channels and sources were examined and the results about these
factors from 2002 compared with the results from 2002. The findings
revealed that the main change is by the Moderately passive cluster. In 2002,
this cluster was found to seek information less often than the Moderately
active cluster. In 2007, however, there was a shift in such a way that the
Moderately passive cluster sought information more often. Furthermore, the
Moderately passive cluster sought information on the Internet considerably
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more often in 2007 than in 2002. In spite of this, the Moderately passive
cluster still has the same information channel preferences in 2007 as in 2002.
Information was most often sought in Interpersonal sources and after that in
sources by Health specialists; the Internet is least often used for seeking
information.
There is, on the other hand, a change in the information channel
preferences of the Active cluster. This cluster, which has the highest
information seeking activity, was found to seek information more often in
the Media in 2007 than in 2002. Apart from Interpersonal sources, which
were most often sought, the Active cluster was found to favour all the
information channels to the same extent in 2002. The results from 2007,
however, show that next to Interpersonal sources the Active cluster prefers
the Media, while sources by Health specialists and on the Internet are used
less often and to a similar extent.
The Passive cluster seeks information the least often. The results about
this cluster revealed that, apart from slight changes in the total mean scores
of the Media and Internet, information are being sought to a similar extent in
2007 as in 2002. The Moderately active cluster, however, was found to seek
information less often in 2007 than in 2002, in all channels except for the
Internet where there was a slight increase. Although there are substantial
differences in the information seeking activities of the Passive and the
Moderately active clusters these clusters have the same preference for
information channels. After Interpersonal sources, the Media is most often
used to seek information and the Internet, which is rarely used, is favoured
the least, in 2007 as well as in 2002.
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Þykja rafræn skjalastjórnarkerfi
notendavæn?
Jóhanna Gunnlaugsdóttir

Rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK) eru notuð við skjalastýringu allan líftíma
skjala. Notkun slíkra kerfa breytir vinnubrögðum starfsfólks umtalsvert.
Notendavænleiki RSSK felst í því að starfsfólk, sem býr yfir lágmarkstölvukunnáttu, geti notað kerfið á réttan hátt og aðlagast auðveldlega þeim
nýju vinnubrögðum sem hljótast af því að taka kerfið í notkun.
Rannsókn var framkvæmd um innleiðingu og notkun RSSK í íslenskum
skipulagsheildum. Gögnum var safnað á tímabilinu 2001-2005 í átta
skipulagsheildum. Viðbótargagnasöfnun fór fram á árinu 2008.
Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að komast að raun um hvernig
starfsfólki fannst að vinna við RSSK og í því sambandi gerð tilraun til þess
að öðlast svör við rannsóknarspurningunum:
Hvort starfsfólki þætti RSSK notendavæn eða ekki.
Hvaða aðferðir og kerfi önnur en RSSK starfsfólk notaði gæti það hvorki
né vildi nota RSSK.
Hvort starfsfólk sætti sig við þann hópvinnueiginleika RSSK sem gerir
ráð fyrir að starfsfólk deili með sér vinnu og þekkingu annars vegar og hins
vegar að yfirmenn og annað samstarfsfólk geti séð skjöl og fylgst með vinnu
starfsmannsins í kerfinu.
Sterk tengsl voru milli mikilvægra innleiðingarþátta, þ.e. stuðnings
stjórnenda, þátttöku notenda í innleiðingarferli kerfisins og þjálfunar og
fræðslu, svo og notkunarhlutfalls kerfanna í skipulagsheildunum (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2008a; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008b). Viðfangsefni
þessarar greinar er að skýra frá tilfinningum starfsfólks um notkun kerfanna í
tengslum við gæði innleiðingarinnar sjálfrar.
Greinin skiptist í fimm kafla. Í upphafi er aðferðafræði rannsóknarinnar
og RSSK gerð stutt skil. Næstu þrír kaflar fjalla um tilfinningar viðmælenda
varðandi vinnu þeirra við kerfin. Þeim er skipað niður í flokkana: (1)
Notendavænleiki RSSK, (2) aðrar aðferðir við skjalastjórn en notkun RSSK
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og (3) skjalaaðgangur, hópvinna og eftirlit með vinnu og vinnuaðferðum í
RSSK. Loks er birt umræða og samantekt um niðurstöður rannsóknarinnar.

Aðferðafræði og kerfi
Markmið þess hluta rannsóknarinnar, sem hér er til umræðu, var að
uppgötva hvernig starfsfólki í átta íslenskum skipulagsheildum fannst að nota
RSSK. Megindleg aðferðafræði og fjölþætt nálgun (triangular approach) var
notuð við framkvæmd rannsóknarinnar (Denzin og Lincoln, 2003; Gorman
og Clayton, 1997). Þá var farið að tilmælum Silverman (2005) en hann
ráðleggur rannsakendum, sem nota eigindlega aðferðafræði, að nota töflur og
mælieiningar þegar eigindleg gögn leyfa líka framsetningu og túlkun.
Megingagnaöflun fór fram á tímabilinu september 2001 til apríl 2005.
Fjöldi viðmælenda var 38. Rætt var við átta skjalastjóra, átta stjórnendur,
fjóra tölvufræðinga, átta sérfræðinga og tíu almenna skrifstofumenn. Ítarleg
gagnaöflun fór fram í fjórum skipulagsheildum sem gefin voru gervinöfnin
Ríkisfyrirtæki, Borgarfyrirtæki, Fjármálafyrirtæki og Framleiðslufyrirtæki. Þar
var rætt við fjölda starfsfólks og ennfremur gerðar þátttökuathuganir. Í
öðrum fjórum skipulagsheildum, sem nefndar voru Félagsþjónusta, Matvælafyrirtæki, Bæjarskrifstofur og Byggingarfyriræki, var einungis rætt við skjalastjóra. Fjöldi vinnustöðva, sem heimsóttar voru í þátttökuathugunum, voru
140. Viðbótargagnaöflun fór fram á árinu 2008. Hún fólst í ítarlegum
viðtölum við sjö skjalastjóra og styttra viðtali við einn þeirra í skipulagsheildunum átta.
Skipulagsheildirnar höfðu keypt fjögur mismunandi RSSK (D, E, F og
G), tvær þeirra sama kerfið. Öll kerfin þóttu uppfylla helstu skilyrði DoD
5015.2-STD (2002; 2007) svo og helstu kröfur um skjalastjórn sem settar eru
fram í íslenskum staðli (Staðlaráð Íslands, 2005a; Staðlaráð Íslands, 2005b)
og íslenskum lögum. Þá voru þau talin standast þau viðmið sem gera verður
til slíkra kerfa eigi þau að standa undir nafni (ARMA International, 2004).
Umrædd kerfi höfðu öll innbyggt skjalaflokkunarkerfi en þau eru talin
undirstaða rafræna skjalastjórnarkerfisins (CECA, 2008). Öll kerfin hafa
eiginleika hópvinnukerfis sem gefur möguleika á hópavinnu og samvinnu
starfsfólks í kerfinu (Coleman, 1999; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003;
Orlikowski og Barley, 2001).
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Notendavænleiki RSSK
Tölvunotkun er almenn á Íslandi og ætti því að auðvelda skipulagsheildum
að taka í notkun rafræn upplýsingakerfi eins og RSSK. Nær níu af hverjum
tíu einstaklingum á aldrinum 16 til 74 ára nota tölvur og Internetið (Hagstofa
Íslands, 2007) og næstum öll fyrirtæki nota tölvur og Internetið eða 97% til
100% (Hagstofa Íslands, 2006).
Kerfi telst notendavænt þegar starfsfólk, með almenna tölvukunnáttu,
getur auðveldlega lært á það, notað það á réttan hátt og aðlagast þeim nýju
vinnubrögðum sem skapast við að taka kerfið í notkun. Til þess að RSSK
geti talist notendavænt þarf vinna við skjalagerð, s.s. rit- og reiknivinnsla, að
vera auðveld. Þá þurfa leiðir varðandi flokkun og skráningu skjala, vistun
þeirra, leit, endurheimt og dreifingu að vera aðgengilegar. Tafla 1 sýnir yfirlit
yfir notendavænleika kerfanna í skipulagsheildunum átta.
Tafla 1. Notendavænleiki RSSK í skipulagsheildunum átta
Skipulagsheild
Ríkisfyrirtæki (kerfi D)
Borgarfyrirtæki (kerfi F)
Fjármálafyrirtæki (kerfi E)
Framleiðslufyrirtæki (kerfi G)
Félagsþjónusta (kerfi D)
Matvælafyrirtæki (kerfi F)
Bæjarskrifstofur (kerfi E)
Byggingarfyrirtæki (kerfi G)
Samtals

RSSK
notendavænt

RSSK ekki
notendavænt

Samtals

10
2
8
3
1
1
1
1
27

1
5
0
5
0
0
0
0
11

11
7
8
8
1
1
1
1
38

Þær fjórar skipulagsheildir, sem fyrst eru taldar upp í töflu 1, voru
rannsakaðar ítarlega. Starfsfólk tveggja þeirra, Ríkisfyrirtækis og Fjármálafyrirtækis, taldi RSSK notendavænt, tíu af 11 og átta af átta voru þeirrar
skoðunar. Þessar tvær skipulagsheildir, af fyrrnefndum fjórum, höfðu hæsta
hlutfall notenda miðað við ætlaða notkun eða 75% og 90% (sjá tölflu 4).
Starfsfólk hinna tveggja skipulagaheildanna, sem rannsakaðar voru ítarlega,
Borgarfyrirtækis og Framleiðslufyrirtækis, voru á annarri skoðun. Í Borgarfyrirtæki fannst fimm af sjö starfsmönnum RSSK ekki notendavænt og í
Framleiðslufyrirtæki var hlutfallið fimm af átta. Þetta voru þær skipulags-

82

Bókasafns- og upplýsingafræði

Jóhanna Gunnlaugsdóttir

heildir af þessum fjórum sem höfðu lægsta hlutfall notenda, þ.e. 25% og 15%
(sjá töflu 4).
Kerfin fjögur virtust sýna mismunandi útkomu hvað notendavænleika
varðaði eins og sjá má í töflu 2.
Tafla 2. Notendavænleiki kerfanna fjögurra, viðhorf notenda
Notendavænleiki
RSSK

Kerfi D

Kerfi F

Kerfi E

Kerfi G

Samtals

Kerfið notendavænt
Kerfið ekki notendavænt
Samtals

11
1
12

3
5
8

9
0
9

4
5
9

27
11
38

Kerfi F og G virtust ekki eins notendavæn og hin tvö. Hér þarf að hafa í
huga að skipulagsheildirnar tvær, þar sem innleiðingin gekk ekki vel, höfðu
fjárfest í þessum kerfum, þ.e. Borgarfyrirtæki og Framleiðslufyrirtæki.
Einungis lágu fyrir upplýsingar um viðhorf skjalastjóranna í hinum tveimur
sem notuðu sömu kerfi, þ.e. Matvælafyrirtæki og Byggingarfyrirtæki, en þess
ber að geta að þeir voru reyndir notendur og kunnu vel á kerfið. Við skoðun
virtust gæði notendaviðmóts allra kerfanna vera svipuð nema þá helst kerfis
E sem virtist vera síst. Það kerfi hafði þó hæsta notendahlutfallið. Þegar enn
betur var að gáð kom í ljós skjalaflokkunarkerfið (flokkunarkerfið), sem
fylgdi RSSK hjá Borgarfyrirtæki og Framleiðslufyrirtæki, hafði einungis verið
innleitt að litlum hluta og margt bendir til þess að RSSK hafi verið kennt um
að ósekju kynni fólk ekki á flokkunarkerfið. Það skal tekið fram að flokka
þarf öll skjöl í rafrænu skjalastjórnarkerfi eftir samræmdu flokkunarkerfi sem
er hluti af RSSK.
Allir starfsmennirnir 11 sem töldu RSSK ekki notendavænt nefndu að
flokkunarkerfið, sem fylgdi RSSK, væri flókið og erfitt í notkun.
Sérfræðingur sem rætt var við hjá Framleiðslufyrirtæki komst svo að orði:
„Ég verð ruglaður þegar ég horfi á þetta flokkunarkerfi. Mér finnst að hægt
sé að flokka efni skjalanna í marga flokka.“ Sérfræðingur hjá Ríkisfyrirtæki
sagði: „Það versta við þetta allt er flokkunarkerfið, svo ótrúlega flókið.“ Og
stjórnandi hjá Borgarfyrirtæki sagðist ekkert kunna á flokkunarkerfið, skjalastjórinn yrði því að flokka allt fyrir hann: „Þetta er alltof flókið og tekur alltof
langan tíma,“ sagði hann.
Mismunandi er hvernig flokkunarkerfið birtist í RSSK. Sums staðar er því
þannig fyrir komið að notandinn sér allt flokkunarkerfið, þ.e. alla yfir- og
undirflokka, þegar að því kemur að hann þarf að velja flokk og vista skjöl.
Annars staðar er það sett þannig upp að notandinn sér einungis þann
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flokk/flokka sem efni skjala, sem hann hefur með að gera, tilheyrir. Það
hefur í för með notandinn hefur ekki fyrir augunum viðamikið,
stigveldisskipt flokkunarkerfi heldur sér hann einungis þá flokka kerfisins
sem hann þarf að nota. Þegar gagnaöflun vegna rannsóknarinnar fór fram
var slíkur háttur hafður á í kerfi E sem var í notkun hjá Fjármálafyrirtæki og
Bæjarskrifstofum.
Í Fjármálafyrirtæki hafði flokkunarkerfið verið hannað í samvinnu við
notendur, einkum skjalastjóra, og það innleitt sérstaklega. Það er mikilvægt
eigi notendur að geta tileinkað sér og notað flokkunarkerfið á réttan hátt
(Smyth, 2005; Williams, 2005). Flokkunarkerfi er byggt á innra skipulagi og
þeim verkefnum og málefnum sem fengist er við í skipulagsheild (Cisco og
Jackson, 2005; Staðlaráð Íslands, 2005a; Staðlaráð Íslands, 2005b, JeffreyCook, 2005; Morelli, 2005). Það leiðir því af sér að bera þarf flokka, sem
varða skjöl sem verða til við starfsemi tiltekinna starfsmanna, undir þá.

Aðrar aðferðir við skjalastjórn en notkun RSSK
RSSK er ætlað að tryggja samræmda flokkun og vistun skjala og stuðla þar
með að skilvirki endurheimt þeirra. Með réttri, altækri notkun RSSK er
komið í veg fyrir að mismunandi aðferðir séu notaðar við skjalavistun. Hætta
er á að skjöl glatist við mannaskipti eða finnist ekki í fjarveru starfsmanns séu
þau flokkuð og vistuð á ósamræmdan hátt, óháð samræmdum kerfum og
eftir höfði einstakra starfsmanna.
Starfsfólk, sem ekki vildi nota RSSK, fór aðrar leiðir við flokkun, vistun
og skráningu skjala svo og skjalaleit og endurheimt, bæði skjala sem starfsfólkið skrifaði sjálft svo og skjala sem bárust að. Innhólf og úthólf tölvupóstkerfanna voru notuð til þess að vista og geyma tölvuskeyti. Ýmist geymdi
starfsfólkið skeytin óflokkuð eða flokkaði þau eftir eigin aðferðum. Starfsfólk
taldi sig yfirleitt tiltölulega auðveldlega geta fundið tölvupóst svo og skeyti
ásamt viðhengjum í pósthólfum sínum. Það var þó yfirleitt sammála um að
mjög erfitt eða jafnvel ógerningur væri fyrir aðra að finna þar skjöl í fjarveru
eiganda pósthólfsins.
Skjöl, sem urðu til innanhúss, voru vistuð á hin ýmsu drif eða diska utan
RSSK og gefið heiti sem starfsmaður taldi sig geta fundið þau eftir síðar.
Algengast var annars vegar að nafn, skammstöfun eða stytt nafn aðila væri
valið sem heiti á skjalið s.s. nafn fyrirtækis, stofnunar, félagasamtaka eða
einstaklings og hins vegar tegundarheiti skjals s.s. fjárhagsáætlun, samningur,
ársskýrsla eða augljós skammstöfun fyrir tilteknar skjalategundir. Þegar
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starfsfólkið var spurt að því hvernig gengi að finna skjölin aftur taldi það
oftast að það gengi vel en játaði jafnframt að aðrir gætu ekki fundið skjölin
án hjálpar þess sem vistaði þau.
Í ljós kom að starfsfólkið geymdi pappírsskjöl, sem því barst frá
utanaðkomandi aðilum, á ósamræmdan hátt í skjalamöppum, skúffum og
skápum. Skjölin voru oftast óflokkuð og óskráð. Starfsfólkið taldi sig
venjulega finna skjölin auðveldlega aftur þegar á þyrfti að halda en játaði að
erfitt væri fyrir aðra að finna þessi skjöl.
Þegar viðmælendur voru spurðir af hverju þeir vildu ekki nota RSSK var
svarið næstum oftast að þeim þætti það óaðgengilegt, ekki notendavænt og
þeir hefðu ekki fengið nægilega þjálfun í að nota kerfið. Þá mátti ennfremur
merkja að starfsfólkinu hafði ekki verið gerð grein fyrir tilganginum með því
að taka kerfið í notkun s.s. það að standast lagakröfur. Aðrar rannsóknir sýna
að mjög góð kerfi, tæknilega séð, eru ekki notuð nema því aðeins að þau falli
að fyrirtækjamenningunni, séu innleidd á árangursríkan hátt og starfsfólkið
fái viðeigandi kennslu á kerfið og fræðslu um tilganginn með því að taka
kerfið í notkun. Sjái einstaklingurinn ekki tilgang með tækninni þannig að
hún auðveldi honum störfin hverfur hann frá henni, fer í kringum hana eða
hunsar eða reynir jafnvel að breyta henni (Orlikowski, 2000).

Skjalaaðgengi, hópvinna og eftirlit með vinnu og
vinnuaðferðum í RSSK
Sumu starfsfólki finnst óþægilegt þegar samstarfsmenn hafa óheftan aðgang
að upplýsingum er varða verkefni sem það vinnur að og er viðkvæmt fyrir
hugsanlegri, ótilhlýðilegri vöktun og notkun skjala sem það myndar eða það
varðar (Smith, Milberg og Burke, 1996; Townsend og Bennett, 2003).
Skjalastjórnarkerfin fjögur voru öll lausnir í hópvinnukerfum sem gerir kleift
að fylgjast með notkun og vinnu í þeim. Meirihluti starfsmanna, eða 33
viðmælenda, var jákvæður eða stóð á sama um það að fylgst væri með vinnu
þeirra og skjalahaldi í RSSK. Fimm viðmælur töldu þó neikvætt að vinna
þeirra væri vöktuð á þennan hátt eins og sjá má í töflu 3.
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Tafla 3. Aðgengi að skjölum og eftirlit, viðhorf starfsfólks
Starfsfólk

Jákvæðir

Hvorki/Né

Neikvæðir

Samtals

Skjalastjórar
Stjórnendur
Tölvufræðingar
Sérfræðingar
Almennt skrifstofufólk
Samtals

8
8
4
4
3
27

0
0
0
1
5
6

0
0
0
3
2
5

8
8
4
8
10
38

Það olli stjórnendum, tölvufræðingum og skjalastjórum engum
óþægindum að aðrir hefðu aðgang að skjölum þeirra og hægt væri að hafa
eftirlit með vinnu þeirra og vinnuaðferðum. Stjórnandi hjá Fjármálafyrirtæki
sagði: ‘Það er í lagi, auðvitað, nema skjölin séu trúnaðarmál eða innihaldi
viðkvæmar viðskiptaupplýsingar. Þetta hjálpar líka í allri hóp- og samvinnu.’
Og, skjalastjórar í Matvælafyrirtæki og Byggingarfyrirtæki töldu að starfsfólk
vandaði sig meira við skjalagerð og skjalahald kynnu aðrir að fylgjast með
því.
Fjórir sérfræðinganna voru jákvæðir gagnvart skoðun og aðgangi annarra
að skjölum sem þeir mynduðu, einn var hlutlaus en þrír þeirra, yfirbókari hjá
Fjármálafyrirtæki svo og tæknifræðingur og arkitekt hjá Borgarfyrirtæki lögðu
ríka áherslu á að þeim líkaði ekki að aðrir hefðu aðgang að skjölum þeirra
eða að eftirlit væri haft með vinnu þeirra í kerfinu. Þeir játuðu að sú væri
ástæðan fyrir því að þeir forðuðust að nota RSSK.
Fimm almennra starfsmanna gáfu ekki upp hvernig þeim líkaði að hægt
væri að skoða skjöl þeirra og vinnu í RSSK, þrír virtust ekki hafa hugsað út í
þann möguleika í kerfinu en tveir voru neikvæðir. Duglegur notandi, ritari hjá
Fjármálafyrirtæki, sagðist vel skilja kosti hópvinnueiginleikans í kerfinu en
nefndi þó að sér fyndist stundum óþægilegt að vista eigin skjöl í RSSK og
sagði: „Já, stundum óþægilegt, ég er svo hrædd um að það séu stafsetningarvillur hjá mér og þá geta allir séð það.“
Hræðsla við stafsetningar- og málvillur voru oftar nefndar sem ástæða
þess að viðmælendur vildu ekki vista skjöl í RSSK þar sem aðrir gætu séð
þau. Þá kom í ljós að sumir töldu neikvætt að fylgst væri með vinnunni, e.t.v.
væri verið að mæla afköstin, og aðrir voru neikvæðir varðandi það að vista
skjöl sem innihéldu viðkvæmar persónuupplýsingar og treystu því ekki að
aðgangsstýringin, sem hægt er að beita í kerfunum, dygði sem skyldi.
Rannsóknir um áhrif af rafrænu eftirliti á andlega og líkamlega heilsu
starfsfólks hafa sýnt að það getur haft umtalsverð neikvæð áhrif á líðan
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fólksins (Aiello og Kolb, 1995; Smith, Carayon, Sanders, Lim og LeGrande,
1992). Í rannsókninni, sem hér er til umfjöllunar, virtust viðmælendur ekki
líta svo á að skoðun skjala og athugun á vinnu þeirra í RSSK félli undir
rafrænt eftirlit í neikvæðum skilningi, þó með fáeinum undantekningum eins
og fyrr greinir. Þeir litu fremur á möguleikann til þess að hafa yfirlit yfir
skjalagerð annarra, afgreiðslu mála, hver afgreiðir tiltekin mál og hvernig,
sem hentugt stjórntæki, þ.e. stjórnunarlegt upplýsingakerfi.

Umræður og samantekt
Rannsóknin fjallaði um hvernig starfsfólki fannst að vinna í RSSK;
notendavænleika kerfanna, hvaða aðrar leiðir starfsfólk færi gæti eða vildi það
ekki nota RSSK og hvernig fólki líkaði að hugsanlega væri fylgst með vinnu
þess og hvernig því þætti að deila vinnu sinni með samstarfsmönnum í
kerfinu.
Öllum skjalastjórunum þótti RSSK notendavænt. Margir aðrir
viðmælendur voru á sama máli. Í tveimur skipulagsheildanna, Borgarfyrirtæki
og Framleiðslufyrirtæki, þeim sem höfðu lægsta notendahlutfallið eða 25%
og 15%, fannst stórum hluta viðmælenda kerfið ekki notendavænt eins og
sýnt er í töflu 4. Ellefu starfsmönnum þótti RSSK ekki notendavænt og þeir
nefndu allir að flokkunarkerfið í RSSK væri of flókið og erfitt í notkun. Tíu
af þessum 11 störfuðu í þessum tveimur skipulagsheildum. Þar hafði
takmörkuð innleiðing flokkunarkerfisins farið fram og það gæti skýrt viðhorf
þeirra. Flokkunarkerfinu var haganlega fyrir komið í kerfi E hjá Fjármálafyrirtæki og það gæti verið ein af ástæðunum fyrir skilvirkri notkun þar. Tafla
4 sýnir tengslin milli innleiðingar og notendavænleika RSSK.
Við samanburð innleiðingarþátta (samtals 11 þættir) og notendahlutfalls
kemur í ljós að tengsl voru á milli fjölda jákvæðra innleiðingarþátta og hærra
notendahlutfalls. Það voru einkum þrjú atriði sem ákvörðuðu hvort
innleiðingin heppnaðist eða ekki: Stuðningur æðstu stjórnenda sem fól í sér (1)
áhuga þeirra á verkefninu, (2) notkun þeirra sjálfra á RSSK og (3) hvatningu
þeirra og umbun til starfsfólks um notkun, þátttaka notenda, einkum
skjalastjóra, í (4) vali á kerfi, (5) þróun og (6) aðlögun kerfisins svo og skilvirk
kennsla annars vegar (7) í skjalastjórn almennt og hins vegar á kerfið sjálft
sem saman stóð af fjórum kennsluaðferðum – (8) hópnámskeiðum, (9)
einstaklingskennslu, (10) stuðningi tölvudeildar og þjálfun sem þar var veitt
og loks (11) eftirmenntun.
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Fjármálafyrirtæki

Framleiðslufyrirtæki

Félagsþjónusta

Matvælafyrirtæki

Bæjarskrifstofur

2
3
3
8

0
1
1
2

3
3
5
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0
0
1
1

0
1
3
4

3
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5
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0
2
4
6

3
2
3
8
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15
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70
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9
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29
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0
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38
62
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Já/
Nei

Já/
Nei

Já/
Nei

Já

Byggingarfyrirtæki

Borgarfyrirtæki

Fjöldi jákvæðra
innleiðingarþátta:
Stuðningur stjórnenda**
Þátttaka skjalastjóra**
Þjálfun og fræðsla**
Heildarfjöldi jákvæðra
innleiðingarþátta
*Hlutfall notenda
miðað við ætlaða
notkun (%)**
RSSK var notendavænt
(%)
Já
Nei
Innleiðing
flokkunarkerfis tókst

Ríkisfyrirtæki

Innleiðing RSSK

Tafla 4. Innleiðing og notkun RSSK

Athugasemdir: Já/Nei = u.þ.b. 50% árangur. *Notkunarhlutfallið var byggt á
nákvæmu mati og áætlunum skjalastjóranna. **Niðurstöðurnar miðast við
upphaflega gagnaöflun. Viðbótargagnasöfnun fór fram á árinu 2008. Þá urðu
niðurstöður aðrar. Fjallað verður stuttlega um það hér að aftan.
Hjá Fjármálafyrirtæki komu allir innleiðingarþættirnir 11 jákvætt út, þar
var notendahlutfallið hæst (90%), allir viðmælendur töldu RSSK notendavænt og þar hafði flokkunarkerfið verið innleitt á árangursríkan hátt. Hjá
Framleiðslufyrirtæki var hins vegar einungis einn innleiðingarþáttur jákvæður,
notendahlutfallið lægst (15%), 62% viðmælenda þótti kerfið ekki notendavænt og innleiðing flokkunarkerfisins hafði misheppnast.
Í rannsókninni kom fram að notaði starfsfólk ekki RSSK við skjalahald
myndaði það, flokkaði og vistaði skjöl eftir eigin höfði án alls samræmis. Það
gerði samstarfsmönnum næstum ókleift að finna skjöl í fjarveru viðkomandi.

88

Bókasafns- og upplýsingafræði

Jóhanna Gunnlaugsdóttir

Viðmælendur höfðu ekki á móti því að skjöl þeirra væru skoðuð eða
fylgst væri með vinnu þeirra í RSSK ef undan eru skilin nokkur tilvik. Þeir
litu fremur á það sem hagnýtt stjórnunartækni og hluta af góðum eiginleikum
hópvinnukerfis, sem leiddi til betri árangurs, heldur en rafrænt eftirlit í
neikvæðum skilningi.
Rætt var að nýju við skjalastjóra skipulagsheildanna á þessu ári. Hjá
Framleiðslufyrirtæki og Bæjarskrifstofum höfðu skjalastjórar þeir sem tóku
þátt í fyrri gagnaöflum látið af störfum og nýjir tekið við. Engir skjalastjóranna töldu að notkun RSSK hefði dvínað frá síðustu gagnaöflun. Skjalastjórar Framleiðslufyrirtækis, Bæjarskrifstofa og Byggingarfyrirtækis skýrðu
frá því að hjá þeim hefði notkun RSSK aukist. Hjá Framleiðslufyrirtæki var
aukningin veruleg og áætlað hlutfall þeirra sem ætlað var að nota kerfið um
50% (var 15%). Aukinguna mátti skýra með aukinni notkun æðstu yfirmanna
og millistjórnenda. Um þriðjungur þeirra notaði kerfið 2008. Átak hafði verið
gert í kennslumálum bæði í almennri skjalastjórn svo og í kennslu á kerfið
sjálft.
Hjá Bæjarskrifstofum hafði notkunin aukist úr 40% í 60% sem skýra
mátti með aukinni notkun stjórnenda. Hjá Byggingarfyrirtæki taldist
notkunin um 80% (var 70%). Árangurinn þar mátti þakka röð námskeiða
sem fólu, auk viðbótarkennslu á kerfið, í sér fræðslu starfsfólks um lagaumhverfi og það að aukin notkun yrði til hagsbóta og meira öryggis fyrir
starfsemina.
Viðbótarviðtölin leiddu ennfremur í ljós að fræðslan, sem var látin í té
eftir upphaflegu gagnaöflunina, hafði í för með sér að kerfin virtust frekar
talin notendavæn. Það komst einkum vel til skila í viðtalinu í Framleiðslufyrirtæki þar sem notendahlutfallið fór úr 15% í 50%.
„Árinni kennir illur ræðari“ segir máltækið. Skorti starfsfólk hæfileika og
getu til þess að nota kerfið, virðist oft gripið til þess að kenna kerfinu um, að
kerfið sé ekki notendavænt og þess vegna sé ekki hægt að nota það.
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A role to play
Stefanía Júlíusdóttir

Extensive social and technological changes are taking place in the western
world. This paper reports the findings of an interview study on the effects of
these changes on career opportunities and working environment in libraries,
information centres, records management (RM) and archives in Iceland.
Findings of quantitative studies, previously carried out in Iceland in the
study-area on manpower (Júlíusdóttir, 2007), publishing output (Júlíusdóttir,
2006), and collection development in a health sciences library (Júlíusdóttir,
2004) indicated considerable changes. The present interview study gives a
fuller picture of these developments.

Method
Some thirteen directors in the study-area were interviewed in 2005, with
semi-structured interviews (Moore, 2000). Eight in libraries chosen with
regard to their LIS-education and experiences of changes in the working
environment over past decades, and five in RM and archives. There, neither
the same requirements of education nor work experience were applicable.
Combined the interviewees represent the entire study-area, i.e. all library
types, RM, and archives. To maintain anonymity all interviewees are referred
to in the masculine, although being of both genders. Amongst interviewtopics addressed here, are effects of technological, regulatory, and normative
changes on career opportunities and working environment, and questions on
education of staff. There were moreover, two interviews with clients not
addressed here.
Beforehand, the directors interviewed only knew that the interview was to
be about: Effects of technological developments and social change on
manpower in their situation, during the last decades of the 20th and the first
of the 21st century. This was done in order to get spontaneous responses,
rather than responses prepared ahead of time by the interviewees.
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The plan was to carry all the interviews out at the workplaces of the
interviewees. However, two requested the interviewer to come to their
homes, and one who resides outside of the capital area came to the office of
the interviewer at home, when in town.
The interviews lasted from around one to three and a half hours,
depending on how much the interviewees had to say. They were, all taken in
a single session except for one that had to be split into two sessions.
Responses were keyed directly into a computer as text, as the interviews
progressed. This method was deemed possible, because the interviewer had
knowledge of the issues in question and was quick on the keyboard.
Immediately after the interviews, while they were fresh in memory the
interviewer read them and corrected.

Previous studies
Two studies are of particular interest for the one at hand, those of WatsonBoone and Carson who both studied the effects of technological and social
factors on work in libraries. These studies are narrower in scope than the one
reported here, as both of them are limited to academic library settings,
Watson-Boone’s study in a single public university in the U.S.A. and
Carson’s study in Canadian university libraries. They identify three clusters of
primary work of librarians as being collection development, organisation or
technical work (i.e. cataloguing, classification, indexing) and information
services. Carson names administration, and systems design and maintenance,
in addition as primary work, and Watson-Boone the quasi-primary work of
learning – teaching – training that for a small number of academic librarians
also belongs to the primary work cluster (Carson, 2002; Watson-Boone,
1998).
The main finding of Watson-Boone’s study is that while there have been
changes in all clusters of primary work the nature of work is unchanged. The
electronic technology is viewed as just another means to fulfil traditional
roles, or, as put by Watson-Boone to carry out “a service ideal of
productively bringing user and information together” (Watson-Boone, 1998,
p. 119-121).
Carson’s findings show that increasing interaction from the corporate
sector in professional information services affects labour processes in
libraries. Thus, expert labour in catalogue production, and materials selection
for collection building, two of the primary work clusters formerly undertaken
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by librarians, and socialised by quality control and service ethic within
librarianship (Watson-Boone, 1998), had at the time of Carson’s study, been
taken over by commercial agencies, and were increasingly monopolised by
actors of the for-profit-sector. For example the Institute for Scientific
Information and Reed Elsevier. They integrate publishing, database
production, comprehensive library systems, and specialised intelligence
services. These developments result not only in a loss of control by librarians
over collection building and organisation of material as noted above (Carson,
2004), but also in their loss of control of the speciality of information
retrieval and provision, the third primary work cluster. Thus, decisions earlier
taken in the workplace by librarians are now taken by actors outside libraries
and information centres, limiting the professional realm controlled by
librarians, who strive to keep some control of acquisitions by forming
consortia for co-operative acquisition of databases and full-text material
(Carson, 2004). Librarians also take part in publishing within their institutions, be they academic or public libraries to counteract the profit motive
of corporate publishers and to increase academic publishing output (Carson,
2004). According to Carson, the digitisation and telecommunications
revolution are the factors underlying most of the changes in professional
library work. One of her findings is that the information technologies have
enabled deskilling of professional library work and impoverished librarians
professionally by enabling others to decide their goals (Carson, 2004).
Similar developments regarding collection development, technical work
and information services are taking place in Iceland, in that cataloguing is
done co-operatively and access is acquired nationally to integrated
information systems, enabling clients to bypass libraries (Hauksdóttir, 1996;
Héðinsdóttir, 2007; Sverrisdóttir, 2007).

Findings
In 2001 the state of LIS-graduates was good in libraries. Their ratio of
positions increased to 41% from 34% in 1989, while that of the unskilled
decreased from 34% in 1989 to 25% in 2001 (Júlíusdóttir, 2007). Most
interviewees considered their LIS-education to be at least partly the reason
for getting positions as directors, but fewer were confident that a LISeducation will be a decisive factor when hiring a successor. Thus, while all
interviewees considered LIS-graduates to have a role to play in future
libraries these roles would not necessarily be in top positions as has been the
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case for past decades. Another reason for getting their present positions
mentioned by 75% was familiarity with those hiring.
Future prospects of the unskilled in libraries seem bound to deteriorate,
as the roles they used to play no longer exist. Because of online access to
full-text material, some roles have almost vanished like checking-in new
journal-issues, shelving, and photocopying for ILL, others are outsourced or
performed by clients themselves in online self-service systems. This results in
the variety of staff employed and tasks performed in libraries diminishing.
While reportedly both university educated staff and the unskilled have to be
prepared to work at many tasks.
Education of directors at RM is not as homogeneous as library directors,
but judging from job advertisements LIS-graduates have been sought after
for RM in past decades. Archivists have a longer history in Iceland than
records managers, many of them are historians. Although both records
managers and archivists deal with systemisation of collections of primary
sources, most interviewees in the category of RM and archives considered
them different. Two said that there were considerable differences between
how a records manager and an archivist handle the same problem, and
another one “when it comes to weeding, there is a basic difference between
the two, in RM weeding is a purpose, but a means of last resort in archival
management.”
The records managers in this study came by their positions partly because
of their LIS-education and partly because of knowledge or previous
experience in the subject field of their institutions. At interview time, the
outlook was good for LIS-graduates at RM, but it seemed uncertain in their
minds if that would continue, and if they would be succeeded by LISgraduates. Said one “possibly a less expensive staff member will be hired to
replace me when I have set up the RM systems and made it functional.”
Another linked career opportunities to success and prosperity of companies,
and the education of job seekers, claiming that LIS-education with 30 credits
in economics or business management would give good possibilities of a job
in the business sector.
Both in libraries, RM and archives the education of staff is more varied
than earlier on. The new technology calls for special education and so do the
new projects undertaken in many institutions.
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Effects of technological developments
Reportedly, technological developments have changed all library work. In
Iceland, co-operation on use of the new technology has played a large role.
Nationwide co-operation on Gegnir the national co-operative library system
and union catalogue, and hvar.is the Icelandic national subscriptions to edatabases and full-text material are facilitated by the new technology.
Institutions of all interviewees participated in hvar.is, and most participated
or were considering participation in Gegnir.
Interviewees considered the effects of both on library work enormous. In
public and school libraries, they were somewhat more positive towards
Gegnir and hvar.is, than in special and research libraries. Gegnir changes
collection development, cataloguing and the flow of collection items.
Acquisitions’ librarians use it to check if desired items are available in nearby
libraries before deciding to buy. Each item is only catalogued once in the
system, and those not participating in it still use it to check on how certain
items are catalogued. Clients use it to see where items are located. In
addition, technical work is available along with acquisitions of foreign
publications from publishers and distributors abroad, for example Elsevier.
At interview time, Icelandic libraries were considering increasing cooperation on cataloguing, by taking part in a Nordic cataloguing cooperation, and increasing records retrieval from OCLC. Therefore, there is
less original technical work in many libraries and it is likely to diminish
further, and even vanish in some libraries.
Institutions in the public sector take part in Gegnir, while in special
libraries in the private sector, the only use made of Gegnir was to check how
cataloguing was done for certain items. They could not use it as their library
system or take part in the union catalogue, because it could reveal too much
about projects of their mother institutions if what they were buying was
publicised that way. Even though they took part in hvar.is the same
interviewees found the material there too old.
Affecting collection development, are enormous changes in distribution
of publications facilitated by technological developments. Units of
acquisition have changed. On the one hand, online access can be bought to
single journal articles and on the other, complete systems of bibliographic
databases, full-text material, along with systemisation, and searching capabilities are acquired in a single contract. Both options are available for
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individuals as well as libraries, or even whole countries like at hvar.is. Various
kinds of information, educational material, and material from archival, RM,
and library collections have been digitised and made available on their
homepages.
Electronic access from anywhere to this digitised material changes
information services. It often makes visits to physical collections unnecessary, especially when it comes to research and special libraries. The
situation is different for library types that offer, besides traditional library
services, also services enjoyed on site.
In some of the libraries, online searches for clients are no longer needed,
and where they still are the policies are to help them to become independent
searchers. In most libraries, it is no longer realistic to offer formal courses
for groups on online searching. Those that still need learning want to do it
individually when in need of information.
Interviewees consider the effects of the Internet tremendous. Especially
the e-mail that is used both for communication within institutions, and
outside of them nationally and internationally. The Internet also facilitates
access to material not physically present in the library. Said one interviewee
“the collection is accessed over the Internet, daily communication takes place
over the Internet, staff works at updating information over the Internet...”
Because of the Internet, said another one “the services here can be
considered to be available twenty four hours a day, seven days a week,”
clients send requests whenever they want to, those sent after library-hours
get a reply the next working day.
Technical developments have changed RM, and work in archives. As put
by one interviewee, “RM projects have developed along with technological
changes,” and they increase expectations and service demands. Now
everyone wants everything online immediately. Said another “now around
75% of [the archival] services are electronic. Request are received by e-mail,
and replies are delivered electronically.” Said another “the decision process is
rapid. Clients get impatient if they do not receive a requested document
within two hours. Therefore more and more documents are scanned and
made available electronically.” The new technology also brings on new tasks.
For example, the tasks that have come about due to requirements for
obstructed access on the one hand and an easy one on the other, both of
which have to be managed. There also has to be a historic recording of who
has accessed and looked at what when it comes to the obstructed access.
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Effects of social changes
Of the social changes, only the regulatory (for example laws and regulations)
and normative (for example standards) are addressed here. Effects of
changes in these factors were felt more heavily at RM and archives than in
libraries. Most interviewees in libraries considered regulatory factors to have
some effect, while all RM and archives interviewees deemed regulatory
changes to have great effect on their work, naming particular acts in that
connection, such as the Information act, Privacy act, Act on administration,
acts on, or concerning the operation of the businesses and institutions where
they worked. They moreover stated that RM practices of public institutions
had to be in accordance with the Act on The National Archives. When
businesses operated in more countries, or institutions took part in international co-operation, foreign and international acts and agreements might
have to be taken into consideration. Reportedly, the Information act has,
among other things called for systematic RM and resulted in vastly increased
career opportunities for LIS-graduates in the RM-sector. Whereupon, as put
by one interviewee: “companies are finding that LIS-graduates are capable of
doing many tasks.” In that respect, theories of librarianship on systemisation
of knowledge for easy retrieval were considered very important.
An example of a legal act noted as a hindrance is the Act on intellectual
property and copy right which stands in the way of digitisation of entire
library collections and making them accessible on the Internet. Thus,
regulatory factors dictate which projects have to be, may, or may not be
undertaken in the study-area.
When it comes to normative factors, most interviewees in libraries talked
of standards, such as the professional LIS standards issued by IFLA and ISO
along with ISO standards not specially aimed at libraries as the basis for
work in libraries and information centres. Besides the IFLA standards, they
noted the MARC-format, ANSI Z39.50, Metadata, standards for web
crawling, and standards pertaining to the library system. Tasks are performed
according to specifications of these standards.
All interviewees in RM and archives deemed standards to be of great
importance. They function like a framework around the RM and archival
function or like a guide on how to accomplish the projects, and they stipulate
systematic RM and hence bring on both the creation of positions for records
managers and the demand for consultancy work. In that respect interviewees
named particular standards like ISO 15489 recently translated into Icelandic,
ISO 17799, and the ISO 9000 standards.
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Changes in the nature of work
Views on the effects of the impressive changes noted above on the nature of
work differed according to the point of view of the interviewees. Most
considered the nature of work unchanged in that they were still providing the
same kind of service “it still is information services” said library directors.
They added that “the manner of working and the working environment have
changed completely with the new technology.” Interviewees at RM and
archives said that although technology had brought some new service
elements, they were still providing the same kind of service, but “changes in
the methods of carrying out the work are revolutionary.” Two library
directors, however, considered a change in the nature of LIS-work having
taken place now, when “everything” has been moved into computers with
Internet access.
The main factor of change is according to the interviewees, technology.
Two said “there is no position [in the library] that has not been affected
greatly.” Social and organisational changes were also noted as very important
factors of change by two interviewees.
Thus, while the nature of the work remains the same according to most
interviewees, regulatory factors dictate which projects can be, may be, or
have to be undertaken, normative factors are a kind of guidelines on how to
accomplish the projects, and the new technology provides the methods or
means by which projects can be accomplished.

Discussion
While LIS-graduates seem to be establishing themselves successfully at RM,
they seem to be loosing ground in libraries, as manifested in the attitude of
library directors who doubted that LIS-graduates would be in top library
positions in the future, some even considered it undesirable, unless they had
some additional education in management. This view is also a reflection on
the fact that amalgamations of libraries, their mother institutions, and
municipalities have led to the creation of much bigger libraries that need
directors with good management knowledge. In the study-area as a whole the
new technology and new projects also call for staff with more varied
education than earlier on.
Although original technical work diminishes in libraries, knowledge of
theories of librarianship on systemisation of knowledge is bound to be
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important for doing so-called copy cataloguing, and for finding material
organised according to these very theories even when not needed for original
technical work. Moreover, they are one of the bases for work of LISgraduates at RM.
As in North America, technological developments are seen as the main
cause of change, although only as a new means of fulfilling the same goals,
leaving the nature of work unchanged. This is in spite of the fact that
unskilled as well as specialised LIS-work in all the primary work clusters is
moving out of libraries and in the case of Iceland even out of the country.
Abroad publishers and distributors offer online collections of bibliographic
databases and full-text material along with search engines developed for
clients’ self-service. In some subjects clients neither need to visit a physical
library nor its homepage to get access to needed material (Carson, 2002,
2004; Héðinsdóttir, 2007; Ísaksdóttir, 2007; Watson-Boone, 1998). It is, in
other words, no longer the role of libraries in these subject areas to bring
user and information together, as put by Watson-Boone, which leads to loss
of roles for staff members’ including LIS-graduates in these library types.
According to the findings, LIS-graduates in Iceland do have a role to play
at RM, in addition to working on systems design and maintenance as found
by Carson.
These developments raise the question whether the advent of the
electronic medium will bring on the end of those libraries that mainly
provide the same kinds of service as the international online information
providers, i.e. academic, research and special libraries? Reversing the
development of the advent of the printing press that created a need for these
library types in its time (Górniak-Kocikowska, 2001).
Finding that even when not organised co-operative use of an automated
library system changes decision making in collection development and use of
library material is in keeping with findings of the effects of LIBIS-Net
(Júlíusdóttir, 1995).
Clearly, the findings of the interviews can’t be assumed to apply to others
than those interviewed. They do however indicate possible developments in
other institutions given the same or similar working environment.
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Reflection
The findings reflect Iceland’s membership in the global information society,
and the increased importance of primary sources, which again reflects a
change to a society where information, primary and secondary, is of utmost
importance, for the working life of the nation.
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Upplýsingalæsi – Forsenda þátttöku í
upplýsingaþjóðfélaginu?
Þórdís T. Þórarinsdóttir

Í greininni er upphaf og þróun hugtaksins upplýsingalæsi (Information Literacy)
skoðað. Fjallað er um gildi upplýsingalæsis fyrir félagslega, menningarlega og
efnahagslega þróun samfélagsins og mikilvægi þess að efla það meðal þjóða
heimsins. Staða upplýsingalæsis í helstu viðmiðunarlöndum Íslands er kynnt.
Ennfremur staða upplýsingalæsis á Íslandi. Rakin er þróun og áherslubreytingar í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í upplýsingamálum. Komið er
inn á hvernig stefna ríkisstjórnar Íslands endurspeglast í lögum um grunnskóla og framhaldsskóla.
Fram til þessa hefur ekki eins mikið verið fjallað um upplýsingalæsi hér á
landi og vert væri og hugtakið er Íslendingum almennt ekki tamt. Helst er að
telja þrjár greinar sem birtar hafa verið í tímaritinu Bókasafnið og fjalla um
upplýsingalæsi frá mismunandi sjónarhornum. Ingibjörg Sverrisdóttir (2001)
fjallar um þróun hugtaksins upplýsingalæsi og nauðsyn kunnáttu í upplýsingalæsi á nýrri öld, Astrid Margrét Magnúsdóttir (2002) ritar um mat á
kennslu í upplýsingalæsi á háskólastigi og þær Ásdís H. Hafstað og Stefanía
Arnórsdóttir (2003) fjalla um upplýsingalæsi og kennarahlutverk bókasafnsfræðingsins. Ennfremur má nefna bók Sveins Ólafssonar Upplýsingaleikni frá
árinu 2002 þar sem meðal annars er fjallað um skilgreiningar á hugtakinu.
Meginumfjöllun Sveins er hins vegar helguð upplýsingaleit en færni í að finna
upplýsingar er einmitt einn af hornsteinum upplýsingalæsis. Þá má einnig
nefna vefina Netheimildir frá 2003, sem Inga Hrund Gunnarsdóttir, Katrín
Baldursdóttir og Þórdís T. Þórarinsdóttir eru höfundar að og fjallar um
gæðamat upplýsinga á Netinu, og Kennsluvef í upplýsingalæsi sem opnaður var
árið 2004 og fimm bókasafns- og upplýsingafræðingar í framhaldsskólum
standa að (Ásdís H. Hafstað, Bára Stefánsdóttir, Nanna Lind Svavarsdóttir,
Þórdís T. Þórarinsdóttir og Þórunn Snorradóttir). Þar er meðal annars fjallað
um bókasöfn, gagnasöfn, heimildavinnu og ritgerðasmíð, Netið sem heimild,
trúverðugleika heimilda, höfundarétt og siðfræði sem og upplýsingalæsi.
Menntamálaráðuneytið styrkti gerð þessara vefja. Í stefnu ríkisstjórnarinnar
og ráðuneyta kemur hugtakið upplýsingalæsi fyrst fram í stefnu menntamála-
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ráðuneytisins (2005) um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum
2005-2008 sem sett var fram í ritinu Áræði með ábyrgð en þar kemur hugtakið
fyrir á nokkrum stöðum. Í Upplýsingar fyrir alla, stefnuriti Upplýsingar – Félags
bókasafns- og upplýsingafræða (2007) segir á bls. 17 að stefna skuli „að því
að bókasöfn á öllum skólastigum, frá grunnskóla upp í háskóla gegni lykilhlutverki í kennslu upplýsingalæsis“. Að lokum má nefna að Háskólinn á
Akureyri stóð haustið 2004 fyrir alþjóðlegri ráðstefnu um upplýsingalæsi:
Creating Knowledge III.
Mikið hefur hins vegar verið ritað og rætt um hugtakið upplýsingalæsi í
öðrum löndum og um mikilvægi færni í upplýsingalæsi í nútímasamfélagi en
samkvæmt Pragyfirlýsingunni um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu frá árinu 2003
ætti upplýsingalæsi „að vera órofa hluti af menntun“.

Hvað er upplýsingalæsi?
Almennt er viðurkennt að hugtakið upplýsingalæsi hafi fyrst komið fram í
Bandaríkjunum árið 1974 hjá Paul Zurkowski, þáverandi formanni Samtaka
upplýsingaiðnaðarins (U.S. Information Industry Association), í skýrslu sem
hann tók saman fyrir Þjóðarnefnd um bókasöfn og upplýsingafræði (National Commission for Libraries and Information Science – NCLIS). Í
skýrslunni talar Zurkowski um nauðsyn þess að fólk verði „læst á upplýsingar“ (information literate) ef það eigi að geta komist af og vera samkeppnishæft í því upplýsingasamfélagi sem sé í uppsiglingu (Zurkowski, 1974;
Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001, bls. 7; Horton, 2008, bls. 1).
Í áranna rás hefur hugtakið upplýsingalæsi verið í stöðugri þróun og
skilgreining þess víkkað með tímanum. Einn þáttur hugtaksins á rætur sínar
að rekja til safnkynningar og safnfræðslu bókasafna svo og kennslu í safnleikni sem öðlaðist nýtt inntak með tilkomu upplýsingatækninnar. Á síðustu
árum hefur hugtakið í æ ríkari mæli rutt sér til rúms um víða veröld og
heyrist stöðugt oftar notað fyrir safnfræðslu og það sem áður var kallað upplýsingaleikni og upplýsingafærni (information skills). Merking hugtaksins upplýsingalæsi er víðtækari en ofangreindra hugtaka og snertir flesta þætti samfélagsins. Um upplýsingalæsi hefur verið fjallað á fjölmörgum alþjóðlegum
ráðstefnum og grunnskilgreining þess, samkvæmt Pragyfirlýsingunni um eflingu
upplýsingalæsis í samfélaginu (2003, bls. 28), er hæfileikinn til að „finna, staðsetja,
meta, skipuleggja og nota á skilvirkan hátt upplýsingar við að fjalla um þau
málefni og viðfangsefni sem eru til staðar“ hverju sinni. Auk þess tekur hugtakið til siðrænnar notkunar heimilda. Í Alexandríuyfirlýsingunni um upplýsinga-
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læsi og símenntun frá 2005 er merking hugtaksins enn víðari og því lýst yfir „að
upplýsingalæsi og símenntun væru leiðarljósin í upplýsingasamfélaginu, þar
sem þau vísuðu veginn til framfara, hagsældar og frelsis“ (2006, bls. 16).
Sú skilgreining á upplýsingalæsi sem hvað oftast er vitnað til er sú sem
Bandarísku bókavarðasamtökin ALA settu fram árið 1989 (American Library
Association, 1989):
Til að teljast upplýsingalæs verður einstaklingurinn að vera fær um að vita hvenær
upplýsinga er þörf og hafa getu til að nálgast, meta og nota á skilvirkan hátt þær
upplýsingar sem hann þarf á að halda.

Þetta þýðir að einstaklingurinn kann að leita sér þekkingar. Nákvæmari
útlistun á upplýsingalæsi er meðal annars að finna hjá Horton (2008) sem
fjallar um 11 þrep í upplýsingalæsisferlinu. Jafnvel hefur þótt nóg um hve
upptekið fólk hefur verið af að skilgreina upplýsingalæsi (Owsu-Ansah, 2005;
Campbell, 2008) og verður hér látið staðar numið að sinni.

Upplýsingalæsi í alþjóðasamfélaginu
Bæði IFLA – Alþjóðleg samtök bókavarðafélaga og stofnana (Internatinal
Federation of Library Associations and Institutions) og UNESCO – Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization) hafa tekið upplýsingalæsi upp á sína arma en IFLA og
UNESCO hafa markvisst unnið saman að framfaramálum á sviði bókasafnsog upplýsingamála.
Árið 2000 hleypti UNESCO af stokkunum verkefninu Upplýsingar fyrir alla
(Information for All Programme - IFAP) fyrir ríkisstjórnir. Með þátttöku í
IFAP-verkefninu hafa ríkisstjórnir heimsins skuldbundið sig til að virkja ný
tækifæri upplýsingasamfélagsins til að skapa réttlát samfélög fyrir tilstilli bætts
aðgengis að upplýsingum (UNESCO, 2008).
Árið 2002 var stofnuð deild innan IFLA um upplýsingalæsi, IFLA
Information Literacy Section. Aðalmarkmið deildarinnar er, eins og fram kemur á
vef hennar, „að fóstra alþjóðlega samvinnu um þróun menntunar í upplýsingaleikni í öllum tegundum bókasafna. Deildin einbeitir sér að öllum þáttum
upplýsingalæsis“ (IFLA Information Literacy Section, 2008). Fastanefnd
deildarinnar hefur starfað af kappi og árið 2006 voru til dæmis gefnar út
viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi í menntun: Guidelines on Information
Literacy for Lifelong Learning (Lau, 2006). Deildin hefur einnig í samvinnu við
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UNESCO útbúið vefinn InfoLit Global þar sem safnað hefur verið saman efni
um upplýsingalæsi.
Ofangreindir aðilar stóðu sameiginlega að alþjóðlegri samkeppni um einkennismerki fyrir upplýsingalæsi. Merkið er ætlað til kynningar og eflingar
upplýsingalæsis. Tilkynnt var um vinningshafa þann 10. ágúst síðastliðinn á
svokallaðri UNESCO Session sem haldin var á fyrsta degi 74. ársþings IFLA
sem í ár var í Québec í Kanada 10.-14. ágúst. Alls bárust 198 tillögur frá 36
löndum. Alþjóðleg dómnefnd mat tillögurnar og hlutskarpast var merki
Edgar Luy Péres, sem er nýútskrifaður kúbverskur grafískur hönnuður.
Merkið sýnir opna bók og hringurinn fyrir ofan hana táknar hring þekkingar.
Fram kom á ráðstefnunni að fyrirhugað er að opna vef til frekari kynningar á upplýsingalæsi með dæmum um verkefni í upplýsingalæsi sem vel
hafa tekist. Merkið má skoða á vefnum www.infolitglobal.info/logo.
Árið 2001 var stofnað til norrræns samstarfs á sviði upplýsingalæsis NordINFOLIT. Áhersla er lögð á sumarskóla, námskeið og ráðstefnur
(Creating Knowledge) um efnið. Í júní 2007 var sumarskólinn haldinn hér á
landi. Í stýrihóp er fulltrúi frá öllum Norðurlöndunum og er Astrid Margrét
Magnúsdóttir fulltrúi Íslands (NordINFOLIT, 2008).
Hér að ofan hefur verið skýrt frá nokkrum helstu verkefnum á sviði
upplýsingalæsis en eins og sjá má er þar unnið öflugt starf og margt fleira
mætti telja.

Gildi upplýsingalæsis
Þróun samfélagsins í átt að upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagi kallar á meiri
færni einstaklinga hvað varðar tölvu- og upplýsingalæsi en þessir þættir
tvinnast óhjákvæmilega saman. Því er sífellt aukin þörf á því að nemendur á
öllum skólastigum fái kennslu og þjálfun í tölvunotkun og upplýsingalæsi til
að verða sjálfbjarga í að þekkja og sinna upplýsingaþörf sinni í starfi,
símenntun og tómstundum. Sérstaklega er færni í upplýsingalæsi mikilvæg
þeim sem leggja stund á fjarnám. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þjálfun í
notkun upplýsinga þar sem lögð er áhersla á siðræna meðferð heimilda
minnkar hættuna á ritstuldi (Catts og Lau, 2008, bls. 22).
Jakubowicz (2008) formaður Information for all Programme UNESCO sagði í
yfirlýsingu á árlegum Alþjóðlegum degi upplýsingasamfélagsins (World Information
Society Day) 17. maí síðastliðinn að aðgangur að upplýsingum sé grundvallaratriði á öllum sviðum mannlífsins – í námi, í starfi, vegna heilsu, til að
bæta réttindi einstaklingsins og heildarinnar, vegna skemmtunar, við að
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þekkja sögu okkar og til að viðhalda menningu okkar og tungu sem og við
virka þátttöku í lýðræðisþjófélagi. Hann telur einnig að skjöl sem samþykkt
voru á Leiðtogafundi um upplýsingaþjóðfélagið (World Summit on the Information
Society 2003 og 2005) sýni skýr tengsl milli einstaklingsins og víðtækari samfélags-, menningar og efnahagslegra vídda hvað varðar aðgang að upplýsingum og notkun þeirra.
Segja má að þeir sem nú sækja skóla hér á landi hafi kynnst Netinu með
móðurmjólkinni og kunni því nokkuð fyrir sér í að vafra á Netinu. Hins
vegar er upplýsingatækniþekking þeirra og færni í að hagnýta sér kosti
Netsins sem upplýsingamiðils mjög mismunandi og margir nemendur þekkja
ekki gjörla grunnhugmyndir upplýsingalæsis, það er að staðsetja, nálgast,
meta, skipuleggja og nota upplýsingar á skilvirkan hátt. Samþætta þarf
kennslu í upplýsingalæsi námskrá hvers skólastigs og leggja frekari áherslu á
það í skólanámskrám einstakra skóla þannig að upplýsingalæsi tengist öllum
kennslugreinum.
Gildi upplýsingalæsis er ótvírætt fyrir félagslega, menningarlega og efnahagslega þróun samfélagsins og mikilvægt er að efla færni í upplýsingalæsi
hvers einstaklings til að gera hann hæfari til að taka þátt í upplýsinga- og
þekkingarþjóðfélagi samtímans.

Staða upplýsingalæsis í heiminum
Við skoðun á því sem skrifað hefur verið um upplýsingalæsi í gegnum tíðina
kemur í ljós að fjallað hefur verið um það víða um heim. Bæði meðal ríkra
þjóða og snauðra er viðurkennt að menntun í færni í upplýsingalæsi sé
grundvallaratriði við að mennta vinnuafl sem er sveigjanlegt og tilbúið að afla
sér símenntunar en það er í stöðugt ríkari mæli forsenda efnahagslegrar
þróunar (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004).
Mörg lönd hafa tekið upplýsingalæsi markvisst upp í námskrár sínar og
víða hafa verið settar fram aðgerðaáætlanir og sérfræðihópar fengnir til að
vinna málinu brautargengi. Bandarísku bókasafnasamtökin ALA (American
Library Association) hafa þar verið í fararbroddi en þau stofnuðu nefnd um
upplýsingalæsi árið 1987 sem í lokaskýrslu sinni útlistar mikilvægi upplýsingalæsis (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004).
Ætla má að Leiðtogafundur um upplýsingasamfélagið (World Summit on the
Information Society – WSIS) sem haldinn var í Genf 2003 og Tunis 2005
hafi hleypt krafti í umræðuna um mikilvægi upplýsingalæsis.
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Árið 2006 gengust IFLA og UNESCO fyrir samantekt á stöðu upplýsingalæsis í heiminum: Information literacy: An international state-of-the art report
(Lau, 2007). Þar kemur í ljós að það eru einkum Ástralía og Bandaríkin sem
standa framarlega hvað þetta varðar en skilningur á mikilvægi upplýsingalæsis
fer víða vaxandi eins og til dæmis í Bretlandi. Sérstakur kafli í skýrslunni er
helgaður Norðurlöndunum en þar kemst Ísland ekki á blað. Samkvæmt
skýrslunni virðist Finnland þar vera fremst í flokki.
Rétt er að nefna hér UT-vefinn (2008) sem forsætisráðuneytið heldur úti en
þar er ýmsan fróðleik að finna um upplýsingatækni og tengd málefni.

Stefna ríkisstjórnar Íslands í upplýsingamálum
Allt frá árinu 1996 hafa ríkisstjórnir hér á landi sett fram framsækna og
metnaðarfulla stefnu í upplýsingamálum. Eins og fram kemur í greinum
þeirra Huldu Bjarkar Þorkelsdóttur og Þórdísar T. Þórarinsdóttur (1998) var
bókasöfnum og starfsemi þeirra gert hátt undir höfði og þeim réttilega ætlað
mikið hlutverk í fyrstu stefnumörkun um upplýsingaþjóðfélagið. Yfirmarkmið og þungamiðja stefnumörkunar ríkisstjórnarinnar er samkvæmt ritinu
Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið að „Íslendingar verði í
fararbroddi þjóða heims við nýtingu upplýsingatækni þágu bætts mannlífs og
aukinnar hagsældar“ (Ríkisstjórn Íslands, 1996, bls. 15). Þar er meðal annars
gert er ráð fyrir að:
Bókasöfn þróist í alhliða upplýsingamiðstöðvar sem tryggi öllum viðskiptavinum
sínum greiðan aðgang að upplýsingum á tölvutæku formi, m.a. með tengslum við
innlendar og alþjóðlegar fræðslumiðstöðvar og upplýsingaveitur. Jafnframt fái
viðskiptavinirnir vegsögn um nýjustu tækni við leit og notkun upplýsinga.
Áhersla verði lögð á að bóka- og tímaritaskrár bókasafna landsins verði öllum
aðgengilegar í rafrænu formi (Ríkisstjórn Íslands, 1996, bls. 18).

Í kaflanum um menntun, rannsóknir og menningu er mikil áhersla lögð á
upplýsingatækni, það er nýtingu kosta hennar og kemur hugtakið fyrir í 10 af
12 undirmarkmiðum (Ríkisstjórn Íslands, 1996, bls. 21). Í álitsgerð starfshópa
sem var fylgirit stefnunnar er sérkafli um bókasöfn (kafli 4.3 Bókasöfn) þar
sem eftirfarandi kemur meðal annars fram:
„Bókasöfnum er ætlað mikilvægt hlutverk við að innleiða upplýsingatækni
og veita almenningi, skólum og rannsóknastofnunum aðgang að upplýsingalindum heimsins.“ Síðan er í sömu málsgrein fjallað sérstaklega um mismunandi safnategundir og um skólasöfn segir: „Skólasöfn ættu að tryggja að
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nemendur læri að nýta hvers kyns upplýsingatækni við upplýsingaleit og geti
unnið sjálfstætt og skipulega úr mismunandi gögnum“ (Íslenska upplýsingasamfélagið, 1996, bls. 19).
Stefnunni var svo fylgt eftir með ítarlegri stefnuritum eins og Í krafti
upplýsinga. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni
1996-1999. Þar var fjallað nánar um hlutverk bókasafna og meðal annars gert
ráð fyrir að eitt af hlutverkum skólasafna sé að veitt sé fræðsla á sviði upplýsingaöflunar og upplýsingatækni (Menntamálaráðuneytið, 1996). Ritið er
mjög yfirgripsmikil og vönduð stefnuskrá. Óneitanlega minnir titillinn á ritið
Information Power sem Bandarísku skólasafnvarðasamtökin (American Association of School Librarians) og Félag um fjarskipti og tækni í skólum
(Association for Educational Communications and Technology) gáfu fyrst út
árið 1988. Vissulega eru það orð að sönnu að mikill kraftur – og á stundum
vald – býr í upplýsingum og þekkingu.
Árið 2001 gaf menntamálaráðuneytið út verkefnaáætlun í rafrænni
menntun 2001-2003 undir titlinum Forskot til framtíðar. Meðal annars er lögð
áhersla á dreifmenntun sem auki jafnrétti og aðgengi allra til náms og skapi
áður óþekkt tækifæri til menntunar (bls. 3). Þar segir að vefurinn menntagatt.is
hafi verið opnaður sem er gagnagrunnur með upplýsingum um námsefni.
Jafnframt er meðal annars lögð áhersla á að öll bókasöfn í landinu tengist í
einu bókasafnskerfi, á stafrænt efni og aðgengi að bókakosti og fjölbreyttu
stafrænu efni (Menntamálaráðuneytið, 2001, bls. 11). Flest af þessu virðist
hafa gengið eftir, til dæmis var Gegnir.is, samskrá íslenskra bókasafna opnaður
í maí 2003.
Ný stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingamál var svo gefin út í mars
2004 (gilti til 2007) undir titlinum Auðlindir í allra þágu. Í inngangi kemur
meðal annars fram að miðpunktur umræðunnar eigi að vera hvernig borgarar
landsins „geti haft ávinning af tækninni til að bæta líf sitt og auka hagsæld
samfélagsins“ (Ríkisstjórn Íslands, 2004, bls. 4). Mikil áhersla er eigi að síður
lögð á upplýsingatæknina og nú bregður svo við að bókasöfn eru ekki nefnd.
Í framhaldi af útgáfunni var stefna menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-2008 gefin út ári síðar undir
titlinum: Áræði með ábyrgð (Menntamálaráðuneytið, 2005). Þar er áhersla lögð
á að örugg og öflug upplýsingatækni sé verkfæri til fjölbreyttra tækifæra og
aukinna lífsgæða. Stefnan byggir á þeirri framtíðarsýn að: „Allir hafi tækifæri
til að tileinka sér nauðsynlega færni og taka á eigin forsendum þátt í samfélagi
upplýsinga og þekkingar (bls. 8). Fjallað er um upplýsingalæsi og hún skilgreind sem „færni í að nýta sér tölvur og upplýsingatækni til að afla sér upplýsinga og þekkingar sem og getu til að vinna úr upplýsingum á gagnrýninn
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og skapandi hátt“ (bls. 9). Miðað við Pragyfirlýsinguna (2003) vantar þarna
a.m.k. hinn mikilsverða þátt að meta upplýsingar. Án öflugrar kennslu í
upplýsingalæsi verður ekki séð að ofangreint markmið náist.
Nú í maí síðastliðnum (2008) var sett fram ný stefna Ríkisstjórnar Íslands
um upplýsingasamfélagið sem tekur til áranna 2008-2012 og ber heitið Netríkið Ísland. Þar er megináherslan lögð á aðgengi að upplýsingum og að alla
opinbera þjónustu verði hægt að nálgast á Netinu. Áhersla er lögð á upplýsingatækni en ekki er rætt um upplýsingalæsi. Ætla má að menntamálaráðuneytið gefi í framhaldinu út nýtt stefnumótunarrit og æskilegt væri að sjá þar
stefnumörkun í eflingu upplýsingalæsis meðal landsmanna.
Hér að ofan hefur þróun og áherslubreytingar í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í upplýsingamálum verið rakin og í ljós kemur að stefnan
verður sífellt styttri og ágripskenndari. Mikil áhersla er lögð á upplýsingatæknina sem slíka en einnig kemur fram góður skilningur á að hún sé verkfæri sem nýta má til að ná fram auknum lífsgæðum. Æskilegt væri að leggja
meiri áherslu á efnisinnihald, upplýsingalæsi og upplýsingaleiðir og vonandi
verður svo gert í framtíðinni, til dæmis til þess að landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum, sem aðgengilegur er á hvar.is, nýtist
þjóðinni sem best.

Endurspeglun stefnu ríkisstjórnarinnar í upplýsingamálum í
skólakerfinu
Samkvæmt Prag yfirlýsingunni (2003) ætti upplýsingalæsi „að vera órofa hluti af
menntun“ (bls. 16). Forvitnilegt er að skoða hvernig stefna ríkisstjórnarinnar
endurspeglast í lögum um grunnskóla og framhaldsskóla, bæði í fyrri lögum
(nr. 66/1995 og nr. 80/1996) og í nýjum lögum (nr. 91/2008 og nr. 92/2008)
með gildistöku haustið 2008. Athygli vekur að í nýju lögunum hafa verið
felldar út greinar um skólasöfn sem var að finna í fyrri lögum (54. gr. í grunnskólalögunum og 36. gr. í framhaldsskólalögunum) og ekkert er heldur fjallað
um upplýsingaþjónustu við nemendur og verður það að teljast afturför. En
Samstarfshópur bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum (2008) hvatti í athugasemdum
við framhaldsskólafrumvarpið eindregið til þess að kjarna greinarinnar um
bókasöfnin væri haldið inni í nýju lögunum. Í 24. gr. nýju grunnskólalaganna
segir að í aðalnámskrá skuli meðal annars leggja áherslu á: „margvíslegar
leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni og safna
og heimildavinnu (k-liður). Ennfremur er fróðlegt að skoða þær áherslur á
upplýsingalæsi sem koma fram í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla
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(Menntamálaráðuneytið 2006 og 2004) og hvort samsvaranir eru á milli
stefnu ríkisstjórnarinnar í upplýsingamálum og áherslna í námskrám grunnog framhaldsskóla í upplýsingalæsi. Lausleg athugun sýnir að hugtakið upplýsingalæsi er ekki að finna í almenna hluta námskránna. Í Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga og tæknimennt frá 2007 er upplýsingalæsi hins vegar hluti af
námsmarkmiðum. Í samnefndri námskrá fyrir framhaldsskólann frá 1999 er í
námskeiðinu UTN 103 Notkun upplýsinga og tölva í námi komið inn á upplýsingalæsi (bls. 28) en ekki taka allir framhaldsskólanemendur þann áfanga.
Við þessa lauslegu athugun sýnist að skerpa þurfi á skilgreiningu á upplýsingalæsi og tryggja að allir nemendur fái kennslu í upplýsingalæsi miðað
við þroska og getu. Einnig er áhugvert að skoða skólanámskrá skólanna með
tilliti til áherslna þeirra á menntun í upplýsingalæsi. Þá er og áhugavert að
skoða nánar menntun í háskólum hér á landi á sviði upplýsingalæsis. Nánari
umfjöllun og skoðun á ofangreindum atriðum verður að bíða betri tíma.

Helstu niðurstöður
Með tilkomu upplýsingatækninnar og Netsins hefur orðið gífurleg bylting í
aðgengi að upplýsingum. Efni, einkum skýrslur og stjórnarprent, sem áður
var aðeins til á prentuðu formi og safnaði gjarnan ryki í hillum ráðuneyta og
stofnana, er nú til á rafrænu formi og aðgengilegt á Netinu. Möguleikarnir á
að finna ýmis konar efni á Netinu, bæði í opnum og lokuðum aðgangi, eru í
reynd byltingarkenndir. Hugsunarhátturinn hefur líka breyst til muna. Nú á
dögum er það mörgum fyrirtækjum, stofnunum og ráðuneytum metnaðarmál
að halda úti vönduðum vefjum með miklu magni af áreiðanlegum upplýsingum. Einn kostur þeirra er að aðgengi er ekki háð opnunartíma eða
duttlungum starfsmanna heldur er Netið sívakandi og ávallt til þjónustu
reiðubúið. Með tilkomu upplýsingalaganna nr. 50/1996 hefur sýnileiki upplýsinga og gagnsæi enn frekar verið styrkt. Reyndar virðist á stundum tregða
hjá opinberum aðilum að draga fram í dagsljósið upplýsingar sem þeir vilja
hafa í skugganum en þeir verða ítrekað að láta undan og ganga fjölmiðlar oft
fram fyrir skjöldu við að nálgast slíkar upplýsingar. Allt þetta stuðlar að
opnara þjóðfélagi, aðhaldi og betri stjórnsýslu.
Í ljósi þess hve gífurlega mikið magn upplýsinga er að finna á Netinu er
mikilvægt að sem flestir einstaklingar þjóðfélagsins þekki aðferðir til að
nálgast og meta upplýsingar og verði upplýsingalæsir en slíkt ætti að vera
liður í menntun hvers einstaklings. Þeir sem ekki hafa átt þess kost að njóta
menntunar í upplýsingalæsi þurfa að vita hvert þeir geta sótt aðstoð. Þar
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kemur til kasta þjónustu almenningsbókasafna landsins við að skapa öllum
óhindraðan aðgang að upplýsingum en það er undirstaða menntunar og
lýðræðisþróunar.
Eins og sjá má hér að framan þá hefur frá upphafi verið lögð áhersla á
nýtingu upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar hagsældar í
stefnumörkun ríkisstjórnar Íslands. Til að svo megi verða þarf að leggja
aukna áherslu á kennslu í upplýsingalæsi í skólakerfinu og kerfisbundna samþættingu hennar við námsgreinar hvers skóla því ekki verður annað séð en
færni í upplýsingalæsi sé forsenda fullrar þátttöku í upplýsingasamfélaginu.
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Bannmerkingar í Þjóðskrá og þátttaka í
rannsóknum Hagstofu Íslands
Anton Örn Karlsson

Samkvæmt 8. málsgrein laga númer 163/2007 um Hagstofu Íslands og
opinbera hagskýrslugerð safnar Hagstofan upplýsingum um einstaklinga úr
opinberum skrám eða beint frá viðkomandi með fyrirlögn spurningalista. Því
hefur Hagstofa Íslands samband við alla sem lenda í úrtaki spurningakannana
óháð því hvort þeir eru bannmerktir í Þjóðskrá eða ekki. Þess vegna er hægt
að skoða í gögnum Hagstofunnar hvort munur sé á svarhegðun þeirra sem
eru bannmerktir í Þjóðskrá og þeirra sem ekki eru bannmerktir. Í þessari
rannsókn var kannað hvort munur væri á svarhlutfalli og gagnagæðum
þessara tveggja hópa.
Svarhlutfall spurningakannana fer lækkandi um allan heim (Stoop, 2005;
de Leeuw og de Heer, 2002). Þegar svör vantar í gagnasafn spurningakönnunar, hvort sem það eru öll svör viðkomandi úrtakseiningar (unit nonresponse) eða einstök svör vantar hjá svarendum (item nonresponse), geta útreikningar sem byggja á gögnunum orðið ótraustir (Dillman, Eltinge, Groves
og Little, 2002; Groves, 2006). Lág svörun getur einnig haft í för með sér að
niðurstöður lýsi ekki þýðinu sem úrtakið var valið úr (Groves, 2006). Að auki
er svarhlutfall oft notað sem mæling á gæðum kannana (Stoop, 2005), óháð
því hversu viðeigandi það er (Groves, 2006; Groves og Peytcheva, 2008). Af
því leiðir að hátt svarhlutfall er einnig mjög mikilvægt fyrir trúverðugleika
kannana og gæti því skipt máli fyrir fjármögnun þeirra. Ef svarhlutfall lækkar
enn frekar gæti farið svo að fjárhagslegir bakhjarlar spurningakannana neiti
að styðja þess háttar rannsóknir.
Ýmsar skýringar hafa komið fram á lækkandi svarhlutfalli. Telja Groves,
Cialdini og Couper (1992; sjá einnig, Bergman og Brage, 2008; Groves og
Couper, 1998) að því oftar sem fólk lendir í úrtaki spurningakannana, því
sjaldnar samþykki það þátttöku. Nefna þeir þessi áhrif kannanaþreytu
(oversurveying effect). Eftir því sem fjöldi kannana eykst, því meiri þreyta kemur
fram í þýðinu og því lægra verður svarhlutfall. Önnur skýring sem snýr
sérstaklega að símakönnunum er að aukin útbreiðsla símsvara og númera-
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birta geri erfiðara að ná sambandi við þá sem veljast til þátttöku (Tucker &
Lepkowski, 2008). Það verður til þess að snertingahlutfall (contact rate)
minnkar og brottfall eykst. Að auki telur Stoop (2005) að minnkandi áhugi á
að gefa upp persónulegar upplýsingar og áhyggjur af öryggi þessara
upplýsinga geti að einhverju leyti skýrt aukið brottfall og sérstaklega neitanir.
Það er í samræmi við yfirlit Singer og Presser (2008) yfir niðurstöður
langsniðsrannsókna sem benda til að mikilvægi trúnaðar (confidentiality) og
næðis (privacy) hafi aukist hjá almenningi. Yfirlit Singer og Presser (2008)
bendir til að þessar áhyggjur valda því að fólk vill síður svara
spurningakönnunum. Þó benda þeir á að tengslin þar á milli séu veik þó þau
hafi komið ítrekað fram í rannsóknum. Samkvæmt þessu vill vaxandi hluti
almennings vera í friði og vera laus við óumbeðin símtöl eða póstsendingar.
Afleiðingin eru bannmerkingarlistar þar sem almenningur getur beðist undan
símtölum og/eða póstsendingum tengdum beinni markaðssetningu.
Samkvæmt 28. grein laga númer 77/2000 um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga getur almenningur skráð sig á bannmerkingarlista
Þjóðskrár og beðist undan símtölum og póstsendingum í tengslum við
markaðssetningu. Samkvæmt talningu, þann 13. ágúst 2008, eru 9,4% þeirra
sem eru skráðir í Þjóðskrá, eru sextán ára eða eldri og búsettir á Íslandi,
bannmerktir. Slíkir listar þekkjast víða um heim, til dæmis í Svíþjóð (Nixtelefon) og í Bandaríkjunum (National Do Not Call Registry) en í báðum
tilvikum er um að ræða bann við óumbeðinni símsölu. Samkvæmt lögum
númer 77/2000 er þeim sem stunda markaðssetningu skilt að bera saman
póstsendingarlista sína eða úthringilista, eftir því sem við á, við lista
Þjóðskrár þannig að þeir sem eru bannmerktir fái hvorki símtöl né póst frá
viðkomandi.
Aðili með bannmerkingu í Þjóðskrá kærir sig ekki um símhringingar
símsölufólks eða markpóst. Hins vegar er ekki skýrt hvort bannmerking tákni
að viðkomandi vilji losna undan símhringingum vegna rannsókna eða
kannana sem eru undanskildar lögum um persónuvernd og þar með bannmerkingu Þjóðskrár. Ef svo er þá geta bannmerkingar haft áhrif á gæði gagna
úr spurningakönnunum. Annar möguleiki er að bannmerkingar auki svarhlutfall. Til dæmis töldu Singer og Presser (2008) að bannmerkingar í
Bandaríkjunum gætu dregið úr símhringingum í markaðstilgangi og þannig
minnkað kannanaþreytu hjá almenningi og aukið svarhlutfall. Í rannsókn
Link, Mokdad, Kulp og Hyon (2006) var svörun 4,5 milljóna símhringinga
yfir 42 mánaða skeið í 47 ríkjum Bandaríkjanna skoðað til að kanna áhrif
símabannmerkinga. Þó svarhlutfall lækkaði meðan á rannsókninni stóð, kom
í ljós að þau áhrif voru óháð bannmerkingum. Í rannsókn Link og félaga
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(2006) var þó ekki gerður samanburður á bannmerktum og öðrum, heldur
þróun svarhlutfalls á sama tíma og skráningum á símabannmerkingarlistann
fjölgaði. Áhugavert er að bera saman bannmerkta við þá sem ekki eru
bannmerktir og gefa gögn Hagstofunnar ákjósanlegt tækifæri til þess, bæði
með tilliti til þess hvor hópurinn sé líklegri til að svara og einnig hvort
gagnagæði þessara tveggja hópa eru ólík.
Biemer og Lyberg (2003) skilgreina gagnagæði út frá þremur víddum: 1)
Að gögnin mæli nákvæmlega það sem þeim er ætlað; 2) að þau séu til reiðu á
tilsettum tíma; 3) þeir sem þurfi, hafi aðgang að þeim. Fyrsti liður þessarar
skilgreiningar gæti tengst bannmerkingum í Þjóðskrá og dregið úr gæðum
gagna vegna aukinnar brottfallsskekkju (nonresponse error), annað hvort ef þeir
sem hafa bannmerkt sig eru ólíklegri en aðrir til að svara spurningkönnunum
í gegnum síma eða ef þeir sem eru bannmerktir skili á einhvern hátt verri
svörum en aðrir.
Brottfallsskekkja er einn margra skekkjuvalda sem getur valdið því að
niðurstöður kannana víkja frá raunverulegum gildum, eins og þau birtast í
þýði (Weisberg, 2005). Samkvæmt Weisberg (2005) kemur brottfallsskekkja
fram þegar ekki tekst að mæla allar breytur hjá öllum úrtakseiningum þannig
að mældar breytur víkja frá raungildum sömu breyta í þýði. Í samræmi við
skilgreiningu Weisbergs (2005) þá nær brottfallsskekkja bæði yfir það þegar
engin svör berast frá viðkomandi (unit nonresponse) og eins þegar viðkomandi
svarar ekki öllum spurningum viðkomandi spurningalista (item nonresponse).
Samkvæmt Weisberg (2005) verður brottfallsskekkja lág (sjá þó Groves,
2006) ef annað hvort svarhlutfall er mjög hátt eða engir sérstakir þættir
greina milli þeirra sem svöruðu og þeirra sem svöruðu ekki. Til dæmis gæti
komið fram skekkja í könnun á tekjum ef aðeins þeir tekjuháu myndu svara
spurningalistanum, en ekki þeir sem væru með lægri tekjur. Þess vegna er
nauðsynlegt að kanna hvort bannmerktir aðilar séu ólíklegri til að svara
spurningakönnunum en aðrir, því þá gætu þeir valdið brottfallsskekkju í
gögnum viðkomandi rannsóknar.
Brottfallsskekkja getur einnig komið fram þegar svör vantar við
einstökum spurningum á spurningalistum sem var svarað að öðru leyti. Eins
og Weisberg (2005) bendir á, þá koma fram alvarleg vandamál þegar
fjölbreytugreining er reiknuð á gögnum og svör vantar (missing values) í
gögnin. Því er nauðsynlegt að tryggja að sem flestum spurningum í hverjum
spurningalista sé svarað. Gæði gagna þar sem ekki fást svör við öllum
spurningum í viðtölum sem annars var lokið, eru verri en annarra þar sem
þau þarfnast frekari eftirvinnslu, breytinga, lagfæringa og tilreikninga. Þetta
verður einnig til þess að kostnaður við spurningakannanir eykst eftir því sem
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fleiri svör vantar. Ef bannmerktir einstaklingar bregðast illa við því þegar
símakönnun er lögð fyrir þá, en þeir samþykkja engu að síður þátttöku, má
telja líklegt að þeir vilji losna sem fyrst úr símanum og leggja eins lítið á sig
og mögulegt er. Þeir myndu því svara færri spurningum en aðrir, neita oftar
að svara spurningum eða segjast ekki vita svarið. Þannig gætu þeir
bannmerktu haft óæskileg áhrif á gæði gagna viðkomandi könnunar.
Í eftirfarandi rannsókn var svarhegðun bannmerktra í Þjóðskrá borin
saman við svarhegðun þeirra sem ekki eru bannmerktir. Leitað var svara við
þremur spurningum:
Eru þeir sem eru bannmerktir í Þjóðskrá ólíklegri til að svara spurningalista
símakönnunar á vegum Hagstofu Íslands, það er, eru þeir líklegri til að
neita þátttöku heldur en þeir sem ekki eru bannmerktir?
Er erfiðara að ná til bannmerktra heldur en annarra, eru þeir með lægra
snertingahlutfall (contact rate) heldur en aðrir?
Af þeim sem svara spurningalista rannsóknarinnar, vantar meira af svörum í
spurningalista þeirra sem eru bannmerktir, miðað við þá sem ekki eru
bannmerktir? Með öðrum orðum, er munur á gæðum gagna eftir því
hvort um er að ræða svör bannmerktra miðað við svör annarra?

Aðferð
Þátttakendur
Notuð voru gögn úr rannsóknum Hagstofunnar á notkun heimila og
einstaklinga á tölvum og interneti árin 2006, 2007 og 2008. Þátttakendur voru
allir búsettir á Íslandi og á aldrinum 16 – 74 ára. Í heildina voru skoðuð gögn
frá 6.140 manns, 2020 árið 2006, 2020 árið 2007 og 2100 árið 2008. Voru
þátttakendur valdir af handahófi úr Þjóðskrá.
Gagnasöfnun
Svörum við spurningalista rannsóknar á notkun upplýsingatækni var safnað í
gegnum síma af spyrlum Hagstofu Íslands. Gagnasöfnun fór í öllum þremur
tilvikum fram á fyrsta ársfjórðungi viðkomandi árs. Stuttu áður en
úthringingar hófust voru kynningarbréf send öllum sem voru valdir til
þátttöku. Spyrlar höfðu samband við þátttakendur símleiðis og skráðu svör
við spurningalistanum í tölvu.
Spurningalisti rannsóknarinnar var saminn af Hagstofu Evrópusambandsins, EUROSTAT en þýddur og staðfærður af Hagstofu Íslands.
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Rannsóknarsnið
Þrenns konar greiningar voru keyrðar út frá gögnum rannsóknar Hagstofu
Íslands á notkun upplýsingatækni. Bannmerking var í öllum tilvikum
frumbreyta. Fylgibreytur voru:
Neitun; hvort viðkomandi hafði neitað þátttöku eða samþykkt þátttöku;
Snertingar; hvort spyrill hafði náð sambandi við viðkomandi;
Svör vantar; talning á því hversu mörg svör vantaði hjá viðkomandi, það er,
talning á veit ekki og neitar svörum hjá viðkomandi svaranda.
Útreikningar
Þrjár tvíkostabreytur voru reiknaðar fyrir útreikninga rannsóknarinnar, ein
fyrir neitanir, önnur fyrir snertingar og sú þriðja fyrir bannmerkingar. Að
auki var búin til breyta fyrir talningu spurninga sem viðkomandi neitaði að
svara eða vissi ekki svarið við.
Til að búa til tvíkostabreytu neitana var brottfallsbreyta könnunarinnar
endurkóðuð. Brottfalli í könnunum Hagstofunnar er skipt í níu yfirflokka:
takmarkaða svörun, neitun, viðkomandi er ófær um að svara vegna veikinda
eða fötlunar, viðkomandi er fjarverandi meðan á gagnasöfnun stendur,
viðkomandi er búsettur erlendis, viðkomandi er látinn, samband næst ekki
(noncontact), sérmeðferð og viðkomandi er utan þýðis. Undir þessum flokkum
eru svo undirflokkar (fyrir utan dauðsfall) þar sem tilteknar eru nákvæmari
ástæður brottfalls. Í þessari rannsókn voru undirflokkar neitunar sameinaðir í
eina tvíkostabreytu, ef viðkomandi var með einhvern neitunarkóða, þá fékk
hann gildið 1, ef hann hafði svarað spurningalistanum, að hluta til eða í heild,
fékk viðkomandi gildið 0 á þessari breytu. Athugið að í þessari breytu voru
þeir ekki teknir með sem höfðu fengið annan brottfallskóða eða hvorki svar
né brottfallskóða.
Önnur tvíkostabreyta var búin til fyrir snertingar. Ef viðkomandi var með
einhvern kóða undir brottfallsflokkinn samband næst ekki, eða hvorki gildi í
brottfalli né svörun, þá fékk hann gildið 0 í tvíkostabreytunni snerting. Aðrir
fengu gildið 1. Þeir sem hvorki voru með gildi í brottfalli né svörun voru þeir
sem ekki náðist neitt samband við, til dæmis vegna þess að aldrei var svarað í
síma viðkomandi eða að ekkert eða rangt símanúmer fannst á viðkomandi.
Þeir fengu því einnig gildið 0.
Þriðja tvíkostabreytan sem var reiknuð var fyrir bannmerkingar þeirra
sem voru valdir í úrtakið. Þeir sem voru bannmerktir í Þjóðskrá fengu gildið
1 á breytunni, aðrir fengu gildið 0.
Í símakönnunum Hagstofunnar hafa svarendur kost á að neita að svara
einstökum spurningum eða segjast ekki vita svarið við þeim. Með því að telja
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saman fjölda slíkra tilvika hjá hverjum svaranda má sjá hversu mörgum
spurningum var ósvarað í viðtölum sem var að öðru leyti lokið. Var þessi
breyta notuð sem mæling á gagnagæðum í samræmi við Weisberg (2005) og
Biemer og Lyberg (2003). Þessi mæling er á engan hátt endanleg mæling á
gagnagæðum heldur ein af mörgum víddum sem þarf að athuga þegar gæði
eru könnuð.

Niðurstöður
Í töflu 1 má sjá neitunarhlutfall, hlutfall ósnertra af heildarfjölda í úrtaki og
hlutfall bannmerktra í úrtakinu eftir árum. Neitunarhlutfallið sem í töflu 1 var
reiknað með því að deila fjölda neitara í samanlagðan fjölda neitara og
svarenda í gagnasafninu.
Hlutfall ósnertra var reiknað sem fjöldi þeirra sem ekkert samband náðist
við á móti heildarfjölda í úrtakinu.
Bannmerkingarhlutfallið var reiknað sem fjöldi þeirra sem voru
bannmerktir í úrtakinu á móti heildarfjölda í úrtaki.
Eins og sjá má í töflu 1 þá hefur neitunarhlutfall, hlutfall ósnertra og
bannmerkingarhlutfall haldist stöðugt milli ára, sveiflurnar sem sjá má eru í
öllum tilvikum innan skekkjumarka. Það vísar til þess að hlutfall neitana,
hlutfall ósnertra og bannmerkingarhlutfall í úrtaki rannsóknarinnar hefur
hvorki farið hækkandi né lækkandi yfir þessar þrjár lotur gagnasöfnunar.
Tafla 1. Úrtaksstærð, neitunarhlutfall, hlutfall ósnertra og bannmerkingarhlutfall eftir árum
Ártal

Neitunarhlutfall

Hlutfall ósnertra

2006

Úrtaksstærð
2020

9,2% ±1,3 (163)

8,5% ±1,2 (172)

Bannmerkingarhlutfall
9,9% ±1,3 (200)

2007

2020

9,7% ±1,3 (173)

8,5% ±1,2 (172)

10,0% ±1,3 (203)

2008

2100

9,1% ±1,2 (167)

7,8% ±1,2 (164)

8,9% ±1,2 (186)

Alls

6140

9,3% (503)

8,3% (508)

589

Kannað var hvort bannmerking hefði áhrif á að spyrlar næðu sambandi
við viðkomandi, það er, hvort líkindi snertingar tengdust bannmerkingu. Þar
sem um var að ræða tvíkosta fylgibreytu var tvíbreytu aðhvarfsgreining
hlutfalla reiknuð á gögnunum. Í samræmi við ábendingar Menard (2002) var
próf á líkindahlutfalli (likelihood ratio test) notað til að kanna hvort frum-
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breytan hefði áhrif á fylgibreytuna þar sem Wald-prófið er ótraust þegar um
er að ræða háar hallatölur og getur valdið því að röngum hallatölum er ekki
hafnað, það er, að engin munur finnst þó hann sé til staðar. Í ljós kom að
tengsl voru milli þess að vera bannmerktur í Þjóðskrá og hvort samband
náðist við viðkomandi eða ekki, χ2(1) = 8,73, p = 0,003. Líkindahlutfallið
fyrir tengslin á milli þessara tveggja breyta var Exp(B) = 1,69; 95% öryggisbil
= 1,17 – 2,5. Líklegra var að spyrlar næðu sambandi við þá sem ekki voru
bannmerktir. Að vera bannmerktur veldur því, að öllu jöfnu, að líkurnar á að
ekki náist samband aukast um 69% miðað við þá sem ekki eru bannmerktir í
Þjóðskrá.
Kannað var hvort einstaklingar með bannmerkingu voru líklegri til að
neita þátttöku miðað við þá sem ekki voru bannmerktir í Þjóðskrá. Sú
greining var aðeins reiknuð á þeim sem annað hvort höfðu samþykkt þáttöku
eða neitað henni. Allir sem gátu ekki tekið þátt af öðrum ástæðum (til dæmis
veikindi eða búsetu erlendis) voru ekki með í greiningunni, né þeir sem ekki
náðist samband við (noncontact). Reiknuð var aðhvarfsgreining hlutfalla þar
sem um var að ræða tvíkosta fylgibreyta. Aftur var stuðst við próf á líkindahlutfalli til að ákvarða hvort um tölfræðilega marktæk tengsl væri að ræða.
Niðurstöður bentu til þess að engin tengsl væru til staðar milli bannmerkinga
og þess að neita þátttöku, χ2(1) = 0,42, p = 0,52.
Að lokum var kannað hvort tengsl voru milli bannmerkingar og fjölda
svara sem vantaði hjá svarendum rannsóknarinnar. Reiknuð var aðhvarfsgreining þar sem um var að ræða samfellda fylgibreytu. Í ljós kom að engin
tengsl voru milli þess hvort svarendur voru þeir sem voru með bannmerkingu í Þjóðskrá eða ekki og fjölda spurninga sem ekki fékkst svar við í
viðtalinu (t(4892) = -1,23, p = 0,22).

Umræða
Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að bannmerking tengdist því hvort
spyrlum tókst að ná sambandi við svaranda. Samkvæmt tvíbreytu aðhvarfsgreiningu hlutfalla hækkuðu líkindi þess að ná ekki sambandi við viðkomandi
um tæp 69% þegar sá hinn sami var bannmerktur í Þjóðskrá, miðað við þá
sem ekki voru bannmerktir. Líklegra var að spyrlar náðu sambandi við þá
sem ekki voru með bannmerkingu í Þjóðskrá, miðað við hina sem voru með
hana. Hugsanlega gæti ástæðan fyrir því verið að þeir sem eru bannmerktir
passi betur upp á næði sitt, hafi ef til vill ekki skráð númer, sem veldur því að
símanúmeraleit ber ekki árangur eða að þeir svari síður símtölum þegar
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hringt er úr ókunnu símnúmeri. Nauðsynlegt er að gera frekari athuganir á
þessu til að geta gengið úr skugga um hvað valdi þessari niðurstöðu.
Engin tengsl voru milli bannmerkingar í Þjóðskrá og þess hvort þátttöku
var neitað eða ekki. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Link og
félaga (2006) þar sem í ljós kom að fjölgun á bandarískum símabannlista var
óháð breytingum á svarhlutfalli. Að því leyti sem bannmerking í Þjóðskrá er
til marks um áhyggjur fólks af trúnaði og næði þá eru niðurstöðurnar í
ósamræmi við samantekt Singer og Presser (2008).
Benda niðurstöðurnar til þess að bannmerking í Þjóðskrá tengist því ekki
hvort viðkomandi vilji svara spurningakönnun símleiðis. Segja má að þeir
sem eru bannmerktir í Þjóðskrá neiti í raun markaðsfólki fyrirfram. Með því
að bannmerkja sig losna þessir aðilar við símtöl og póstsendingar sem þeir
kæra sig ekki um. Í tilviki rannsóknar á notkun upplýsingatækni stjórnaði
þetta viðhorf ekki gjörðum þeirra sem voru valdir til þátttöku. Þeir sem voru
bannmerktir í Þjóðskrá á þeim tíma sem úrtakið var valið, voru ekki líklegri
en aðrir til að neita því að svara spurningalista rannsóknarinnar. Freistandi er
að halda því fram að ástæða þessa sé sú að Hagstofa Íslands njóti trausts
meðal landsmanna og þess vegna séu þeir tilbúnir að svara símakönnunun á
hennar vegum, óháð því hvort þeir vilji almennt ekki fá óumbeðin símtöl.
Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Brunner og Carroll frá 1968
(Groves og Couper, 1998) á áhrifum kynningarbréfs fyrir kannanir. Í rannsókn þeirra var úrtakinu skipt í þrennt; fyrsta hópnum var sent kynningarbréf
merkt markaðsrannsóknafyrirtæki, um væntanlega könnun, öðrum hópnum
var sent sama bréf nema að bréfið var merkt háskóla nokkrum og þriðji
hópurinn fékk ekkert bréf sent. Í ljós kom að svarhlutfall annars hópsins var
30 prósentustigum hærra heldur en hjá þriðja hópnum. Að auki var
svarhlutfall fyrsta hópsins var um sex prósentustigum lakara heldur en hjá
þeim sem ekkert bréf fengu. Því getur bakhjarl könnunar ráðið úrslitum um
það hvort þátttakendur samþykki þátttöku eða hafni henni. Því gæti ástæða
þess að þeir sem eru með bannmerkingu í Þjóðskrá séu eins líklegir til að
samþykkja þátttöku í könnun Hagstofunnar verið sú að þeir telji Hagstofuna
trúverðuga. Það er í samræmi við hugmyndir Groves, Cialdini og Couper
(1992) sem telja að samfélagsleg ábyrgð svarenda geti skipt máli þegar þeir
ákveða hvort þeir eigi að svara spurningakönnunum eða ekki. Hins vegar
telja þeir að samfélagsleg ábyrgð hafi fyrst og fremst áhrif á svörun þegar
svarendur bera traust til stofnana samfélagsins. Því má ætla að því marki sem
almenningur ber traust til Hagstofu Íslands og því meiri samfélagslega ábyrgð
sem hann sýnir, því hærra ætti svarhlutfall í spurningakönnunum Hagstofunnar að verða, óháð því hvort um er að ræða bannmerkta aðila eða ekki.
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Það er einnig í samræmi við rannsóknir á fortölum (Milgram, 1974; Cialdini,
2001; Perloff, 2003) sem sýnt hafa fram á að fólk er frekar tilbúið til að
samþykkja beiðni frá yfirvaldi (authority) heldur en öðrum. Ef fólk telur
Hagstofu Íslands vera trúverðugt yfirvald, þá ætti það að vera líklegra til að
svara spurningakönnunum Hagstofunnar en ella, óháð því hvort það er
bannmerkt í Þjóðskrá eða ekki.
Eins og Groves, Cialdini og Couper (1992) benda á, þá er áhugi svarenda
mikilvæg orsök þess hvort þeir vilja svara könnunum eða ekki (sjá einnig
Groves, Singer og Corning, 2000; Groves, Presser og Dipko, 2004). Ef
svarendur hafa áhuga á efni viðkomandi könnunar og telja efni hennar mikilvægt, þá aukast líkurnar á því að þeir vilji svara viðkomandi spurningalista. Ef
þeir hafa hins vegar lítinn eða engan áhuga á efni rannsóknarinnar, þá
minnka líkurnar á því að þeir vilji svara. Þessi staðreynd gæti skýrt af hverju
neitunarhlutfall var svipað hjá bannmerktum og öðrum. Þannig gæti verið að
almennt hafi fólk áhuga á upplýsingatækni og notkun hennar og því vilji sem
flestir svara spurningalista sem snýr að henni. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar á notkun upplýsingatækni fyrir árið 2008 (Hagstofa
Íslands, 2008) þar sem fram kom að tölvueign er algeng á landinu og landsmenn nota ýmsar hliðar tölvutækninnar. Af því má leiða að áhugi landsmanna á tölvum og tölvutækni sé mikill.
Enginn munur var milli bannmerktra og annarra út frá fjölda spurninga
sem þeir gátu ekki eða vildu ekki svara í spurningalista rannsóknar á notkun
upplýsingatækni. Svör bannmerktra voru ekki af lakari gæðum en svör
annarra.
Þó erfiðara sé að ná sambandi við bannmerkta en aðra þá eru þeir ekki
líklegri en aðrir til að neita þátttöku, né eru svör þeirra verri en svör annarra,
þegar litið er til þess hversu mörgum spurningum þeir svara ekki. Þetta eru
bæði mikilvægar upplýsingar fyrir símanúmeraleit í könnunum Hagstofunnar
og eins fyrir þjálfun spyrla. Fyrir þá sem sinna símanúmeraleit er mikilvægt
að leggja jafnhart að sér að finna númer á þá sem eru bannmerktir og hina
sem eru það ekki. Fyrir þjálfun spyrla er mikilvægt að muna að þeir bannmerktu eru eins líklegir til að svara og aðrir, auk þess sem svör þeirra eru ekki
verri en annarra. Eins og Weisberg (2005) bendir á þá geta spyrlar haft áhrif á
fjölda spurninga sem ekki fæst svar við. Ef spyrlar telja að ákveðnar
spurningar séu erfiðar þá eykst fjöldi tilvika sem þessir spyrlar fá ekki svar
við þeim spurningum. Að sama skapi geta spyrlar talið að ef ákveðnir hópar
svarenda séu ólíklegri til að svara einni eða fleiri spurningum, þá ætti fjöldi
þeirra spurninga sem sami hópur getur ekki eða vill ekki svara, að aukast.
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Framtíðaráform unglinga í evrópskum
eyjasamfélögum
Atli Hafþórsson
Þóroddur Bjarnason

Smærri eyjasamfélög einkennast gjarnan af mikilli nálægð og sterkum
tengslum einstaklingsins við samfélagið í heild (Baldacchino, 2004; Þórunn
Steindórsdóttir, 2004). Jafnframt eru samskipti við nálæg lönd oft mikil og
hefur það margvísleg áhrif á félagsgerðina (Connell, 2007). Þannig þurfa
eyjaskeggjar oft að sækja annað í leit sinni að auknum náms- og starfstækifærum. Tíðir búferlaflutningar einkenna því mörg eyjasamfélög og brottflutningur af eyjunni um lengri eða skemmri tíma þykir víða sjálfsagður hluti
lífshlaupsins (sjá t.d. Hamilton, Colocousis og Johansen, 2004).
Á síðari árum hefur mynstur búferlaflutninga til og frá evrópskum eyjasamfélögum breyst um leið og alþjóðleg tengslanet hafa orðið flóknari
(Connell, 2007; Warrington og Milne, 2007). Samskipta- og tæknibylting
síðustu áratuga hefur jafnframt orðið til þess að bæta verulega aðgengi
eyjaskeggja að þeim möguleikum og tækifærum sem bjóðast í hinum stærri
samfélögum. Aukin fjölbreytileiki og sívaxandi þátttaka á alþjóðavettvangi
hefur jafnframt orðið til þess að í sumum eyjasamfélögum er fólksfjölgun
vegna búferlaflutninga umtalsverð samhliða auknum tækifærum heima fyrir
(Connell, 2007).
Í þessari rannsókn eru borin saman viðhorf ungs fólks til búferlaflutninga
frá ólíkum evrópskum eyjasamfélögum; Íslandi og Færeyjum í NorðurAtlantshafi, Mön í Írlandshafi og Möltu og Kýpur í Miðjarðarhafi.
Sambandið á milli fyrirætlana unglinga um búferlaflutninga og raunverulegra
flutninga síðar á ævinni er ekki einfalt. Þannig eru sumir staðráðnir í að fara
en ílengjast í heimabyggð á meðan aðrir eru staðráðnir í að fara hvergi en fara
þó. Hins vegar hafa búsetufyrirætlanir unglinga talsvert forspárgildi um
íbúaþróun í einstökum byggðarlögum (Þóroddur Bjarnason, 2004). Því má
segja að fyrirætlanir unglinga um búferlaflutninga gefi sterka vísbendingu um
búsetufestu eða los í viðkomandi samfélagi (Þóroddur Bjarnason, 2007).
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Menntunar- og starfsáform eru ein helsta orsök þess að ungt fólk kýs að
flytja frá eyjasamfélögum (Connell, 2007). Hins vegar hafa ýmsir félagslegir
og félagssálfræðilegir þættir einnig umtalsverð áhrif (Þóroddur Bjarnason,
2007). Meðal unglinga draga sterk félagsleg tengsl í heimabyggð úr líkindum
þess að ætla að flytja. Þarna má nefna þætti eins og að vera fæddur og
uppalinn á svæðinu og eiga þar fjölskyldu og vini. Einnig dregur félagslegur
stuðningur foreldra og sterk samsömun með nærsamfélaginu úr líkum á
brottflutningi (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 2006).
Fjölbreytileiki þeirra eyjasamfélaga sem rannsóknin tekur til gerir þau vel
til þess fallin að meta almenn einkenni eyjasamfélaga, óháð landfræðilegum
og menningarlegum þáttum. Þannig er meirihluti Kýpurbúa af grískum
uppruna og tilheyrir grísku rétttrúnaðarkirkjunni en íbúar Möltu eru af
arabískum stofni og tilheyra kaþólsku rómarkirkjunni. Á Mön er um
helmingur íbúanna afkomendur keltneskra frumbyggja og helmingur aðfluttur annars staðar frá Bretlandseyjum, en flestir íbúanna tilheyra ensku
biskupakirkjunni. Á Íslandi og í Færeyjum eru flestir af norrænum og
keltneskum uppruna og tilheyra lúterskri ríkiskirkju.
Jafnframt eru þessi eyjasamfélög talsvert misjöfn hvað varðar stærð,
íbúafjölda og þéttni búsetu. Þannig bjuggu árið 2006 um 300 þúsund manns
á 103 þúsund ferkílómetrum á Íslandi en á Möltu bjuggu rúmlega 405
þúsund manns á 316 ferkílómetrum (Hagstofa Íslands, 2008a, 2008b;
National Statistical Office, 2007). Kýpur er fjölmennasta samfélagið, þar
bjuggu tæplega 779 þúsund manns árið 2006 (Statistical Service of the
Republic of Cyprus, 2008a). Á sama ári var íbúafjöldi á Mön um 80 þúsund
og Færeyingar voru ríflega 48 þúsund (Hagstova Føroya, 2008; Isle of Man
Government, 2006).
Fiskveiðar og landbúnaður voru um langan aldur mikilvægustu atvinnugreinar eyjaskeggja í flestum þessara samfélaga. Á undanförnum áratugum
hafa hins vegar orðið umtalsverðar breytingar á vægi ýmissa greina. Þannig
byggja Kýpur og Malta hagvöxt sinn að verulegu leyti á ferðamannaiðnaðinum og á Mön hefur hagvöxtur undanfarinna ára nánast alfarið byggst
upp af fjármálaþjónustu (European Union, 2008a, 2008b; Isle of Man
Government, 2007). Á Íslandi gegna bæði ferða- og fjármálaþjónusta mikilvægu hlutverki auk sjávarútvegs og orkufreks iðnaðar (Stefán H. Jónsson,
2004). Þessi umbylting atvinnulífsins er hins vegar síst áberandi í Færeyjum
og eru Færeyingar jafnframt meðal þeirra þjóða í heiminum sem hvað
háðastar eru fiskveiðum. Þannig var hlutur sjávarútvegs í útflutningi
eyjaskeggja 92–96% á árunum 1996 til 2000 (Hamilton, Colocousis og
Johansen, 2004).
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Miðjarðarhafseyjarnar tilheyrðu áður Bretum en Kýpur fékk sjálfstæði
árið 1960 og Malta árið 1964. Íslendingar öðluðust sjálfstæði frá Dönum árið
1944. Færeyjar tilheyra hins vegar enn Danmörku og Mön er í ríkjasambandi
við Bretland. Allar eiga þessar eyjar það sameiginlegt að vera í útjaðri
Evrópusambandsins en tengsl þeirra við sambandið eru með ýmsu móti.
Kýpur og Malta eru sjálfstæð ríki með fulla aðild að sambandinu en Ísland
tengist því í gegnum Evrópska efnahagssvæðið. Færeyjar og Mön standa hins
vegar utan Evrópusambandsins þrátt fyrir að bæði Danmörk og Bretland séu
aðildarríki þess. Vegna mikilvægi fjármálageirans hefur rík áhersla verið lögð
á sjálfstætt hagkerfi á Mön (Boyle, 1999) en mikilvægi sjálfræðis í
sjávarútvegsmálum hefur valdið mestu um það að Færeyingar hafa kosið að
standa utan sambandsins (Hamilton, Colocousis og Johansen, 2003). Bæði
sjálfstæði hagkerfisins og sjálfræði í sjávarútvegsmálum hafa verið áberandi í
orðræðu þeirra sem standa gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu (Baldur
Þórhallsson, 2002).
Öll þessi eyjasamfélög einkennast af umtalsverðum búferlaflutningum
eyjaskeggja til og frá eyjunum. Jafnframt hefur fólk af erlendum uppruna flutt
til þessara eyja í mismiklum mæli. Á árinu 2006 var fólksfjölgun vegna
flutninga 1-2% á Íslandi, Kýpur og Mön (Hagstofa Íslands, 2008c; Isle of
Man Government, 2006; Statistical Service of the Republic of Cyprus,
2008b). Í Færeyjum og á Möltu ríkti hins vegar flutningsjöfnuður á sama ári
(Eurostat, 2008; Hagstova Føroya, 2008). Hæst hlutfall íbúa af erlendum
uppruna er um 52% á Mön og eru langflestir þeirra upprunnir á Bretlandseyjum (Isle of Man Government, 2006). Hlutfall fólks af erlendum uppruna
var 12,6% á Kýpur, tæp 3% á Möltu og 4,6% á Íslandi árið 2006 (Eurostat,
2008; Hagstofa Íslands, 2008d). Í Færeyjum var hlutfall fólks af erlendum
uppruna 1,9% það ár (Hagstova Føroya, 2008). Samkvæmt skilgreiningu
stjórnvalda teljast íbúar Færeyja vera Danir búsettir í Færeyjum (sjá t.d.
Ackrén, 2006) og hér er því ekki átt við fólk sem á uppruna sinn í
Danmörku.
Hér verður litið til áhrifa af kynferði, fjárhagslegri stöðu heimilanna og
félagslegri stöðu unglingsins eins og hún birtist í umhyggju og stuðningi frá
foreldrum og vinum. Jafnframt verða áhrif þjóðarstolts á búsetufyrirætlanir
metin, sem og áhrif þess að hafa búið erlendis eða að vera af erlendum
uppruna. Loks verður litið til þess hvaða áhrif landfræðileg samsömun með
einstökum byggðarlögum eða Evrópu í heild kann að hafa á fyrirætlanir
þeirra um að flytja úr landi eða vera um kyrrt.
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Aðferð og gögn
Rannsóknin byggist á spurningum sem lagðar voru fyrir 15–16 ára skólanema
í tengslum við evrópsku vímuefnarannsóknina ESPAD á vordögum 2007
(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2007). Á Íslandi, Mön, Möltu og í Færeyjum náði
rannsóknin til allra skólanema sem mættir voru á fyrirlagnardag. Á Kýpur
náði rannsóknin til allra skólanema á gríska hluta eyjarinnar, en þar búa tæp
90% íbúa hennar (Statistical Service of the Republic of Cyprus, 2008a). Eins
og sjá má af töflu 1 náði rannsóknin til 61–81% þeirra einstaklinga sem
fæddir voru árið 1991 í einstökum löndum.
Tafla 1. Heildarfjöldi landsmanna og unglinga á aldrinum 15–16 ára ásamt
úrtaksfjölda nema og svarhlutfalls vegna ESPAD 2007
Mannfjöldi 2007
ESPAD 2007
Heildaríbúafjöldi1)

15-16 ára2)

Úrtaksfjöldi3)

Svarhlutfall4)

Kýpur
778,684
10,922
6,707
61%
Malta
407,810
5,651
4,364
77%
Mön
80,058
1,034
754
73%
Færeyjar
48,327
827
630
76%
Ísland
307,672
4,557
3,678
81%
1) Miðað er við 1. janúar 2007 á Kýpur og Möltu (Eurostat, 2008), Færeyjum
(Hagstova Føroya, 2008) og Íslandi (Hagstofa Íslands, 2008a). Á Mön er miðað við
manntal frá 2006 (Isle of Man Government, 2006).
2) Heildarfjöldi 15–16 ára unglinga í landinu, ekki í skólakerfinu.
3) Sjá Hibell o.fl., 2008.
4) Svarhlutfall miðað við heildarfjölda 15–16 ára unglinga í landinu.

Búsetufyrirætlanir eru mældar með svörum nemenda við spurningunni
„Hversu líklegt er að þú munir í framtíðinni flytja til útlanda fyrir fullt og
allt?“ (1: Mjög ólíklegt; 5: Mjög líklegt).
Fjárhagsleg staða fjölskyldunnar er metin með spurningu um hversu gott
fjölskyldan hafi það peningalega í samanburði við aðrar fjölskyldur í landinu
(1: Miklu verra; 7: Miklu betra). Stuðningur foreldra er summan af svörum
við tveimur spurningum um hversu auðvelt sé að fá annars vegar andlegan
stuðning og hins vegar umhyggju og hlýju frá foreldrum (1: Nær aldrei; 5:
Nær alltaf). Stuðningur vina er summan af tveimur samsvarandi spurningum.
Tengsl við útlönd eru metin með spurningunni „Hefur þú búið í öðru
landi í eitt ár eða lengur?“ Svörin eru flokkuð sem tvíundarbreyta (1: Já; 0:
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Nei). Þjóðarstolt er metið með svörum við spurningunni „Hversu stoltur
ertu af því að vera ‘þjóðerni’?“ (1: Alls ekki stolt/ur; 4: Mjög stolt/ur).
Samsömun unglinganna er byggð á svörum við spurningunni um hvað standi
þeim næst; heimabyggð, landssvæðið þar sem þau búa, landið sjálft eða
Evrópa. Svarmöguleikarnir eru flokkaðir sem fjórar tvíundarbreytur og eru
þeir sem segja landið standa sér næst samanburðarhópur í aðhvarfsgreiningu.
Aðhvarfsgreining á forspárþáttum þess að flytja utan til frambúðar var
gerð fyrir hvert eyjasamfélag fyrir sig. Í greiningunni eru bakgrunnur,
félagsleg staða, tengsl við útlönd, menningarleg sjálfsmynd og samsömun við
einstök svæði á eyjunni eða Evrópu í heild notuð til að spá fyrir um áhuga
unglinga á því að flytja af landi brott til frambúðar.

Niðurstöður
Á töflu 2 má sjá yfirlit yfir svör unglinganna við spurningum er varða
hreyfanleika og menningarlega sjálfsmynd. Hlutfall þeirra sem hafa búið
erlendis í eitt ár eða meira er hæst 34% á Mön og 28% í Færeyjum. Hlutfall
þeirra sem telja miklar líkur á því að flytja af landi brott til frambúðar er hæst
15% á Mön en lægst 3% á Íslandi. Hlutfall þeirra sem telja miklar líkur á því
að flytja brott tímabundið er einnig hæst 28% á Mön en lægst 8% í
Færeyjum.
Tafla 2. Samanburður á svörum 15-16 ára unglinga í evrópskum eyjasamfélögum við spurningum er varða hreyfanleika og menningarlega
sjálfsmynd
Búið erlendis í eitt ár eða
lengur
Mjög líklegt að flytja brott
eitt ár eða lengur
Mjög líklegt að flytja brott til
frambúðar
Mjög stolt af þjóðerni
Eru annars þjóðernis
Samsömun með Evrópu

Kýpur

Malta

Mön

Færeyjar

Ísland

10%

5%

34%

28%

18%

12%

16%

28%

8%

21%

11%
48%
5%
16%

9%
38%
2%
12%

15%
31%
24%
4%

11%
44%
3%
7%

3%
67%
2%
11%

Hlutfall þeirra sem eru mjög stoltir af þjóðerni sínu er hæst 67% á Íslandi
en lægst 31% á Mön. Samsömun með Evrópu er tiltölulega lág í öllum
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þessum löndum. Hún mælist hæst á Kýpur þar sem 16% unglinga telja
Evrópu vera það svæði sem standi þeim næst en lægst 4% á Mön.
Tafla 3 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar. Þegar öllum þáttum
hefur verið stjórnað kemur í ljós að kyn tengist fyrirætlunum um
framtíðarbúsetu með ólíkum hætti í þessum samfélögum. Á Kýpur,
Færeyjum og Íslandi eru stelpur marktækt líklegri til að ætla að flytja brott en
strákar. Því er hins vegar öfugt farið á Mön þar sem strákar eru marktækt
líklegri til brottflutnings (p. < ,10). Á Möltu er ekki kynbundinn munur á
slíkum fyrirætlunum.
Tafla 3. Forspárþættir flutninga af landi brott til frambúðar meðal unglinga í
evrópskum eyjasamfélögum vorið 2007, staðlaðir betastuðlar
Kýpur

Malta

Mön

Færeyjar

Ísland

Bakgrunnur
-Stelpa
-Efnahagur

,056***
,007

,013
,065***

-,069#
-,004

,172***
,062

,077***
,009

Félagslegur stuðningur
-Stuðningur foreldra
-Stuðningur vina

-,034*
,008

-,041*
,009

-,001
-,078#

,038
-,017

-,004
,040*

Tengsl við útlönd
-Hafa búið erlendis í eitt ár
eða lengur

,129***

,112***

,128***

,087#

,112***

Menningarleg sjálfsmynd
-Þjóðarstolt
-,079***
-Ekki frá eyjunni
,049**

-,197***
,054***

-,264***
,123**

-,248***
-,007

-,155***
,014

Samsömuna)
-Bærinn eða staðurinn
-Landssvæðið
-Evrópa

-,045*
-,001
,217***

-,116***
-,045
,002

,053
,019
,264***

,000
-,022
,184***

,166

,137

,170

,101

-,034#
-,035*
,118***

Leiðrétt R2
,067
# p<,10 *p<,05 **p<,01 ***p<,001
a) Eyjan er samanburðarhópur

Efnahagsleg staða fjölskyldu hefur ekki marktæk áhrif á líkur þess að
flytja utan til frambúðar nema á Möltu. Þar hefur bættur efnahagur fjölskyldu
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marktæk áhrif í þá átt að auka líkur á brottflutningi. Á miðjarðarhafseyjunum
Kýpur og Möltu tengist umhyggja foreldra marktækt minni líkum á því að
flytja brott. Slíkt samband kemur ekki fram á hinum eyjunum. Aukin
umhyggja vina tengist hins vegar auknum líkum á brottflutning á Íslandi, en
ekki í hinum löndunum.
Það að hafa búið erlendis í eitt ár eða meira hefur umtalsverð áhrif á
fyrirætlanir varðandi framtíðarbúsetu. Þannig eru unglingar á öllum eyjunum
marktækt líklegri til að flytja utan til frambúðar hafi þau búið erlendis í eitt ár
eða meira. Á hinn bóginn dregur aukið þjóðarstolt alls staðar úr slíkum
fyrirætlunum. Það að vera annars þjóðernis eykur líkurnar á brottflutningi til
frambúðar á Kýpur, Möltu og Mön. Erlendur uppruni hefur hins vegar ekki
marktæk áhrif á slíkar fyrirætlanir í Færeyjum og á Íslandi.
Þeir unglingar sem samsama sig með bænum eða staðnum þar sem þeir
búa fremur en landinu í heild eru ólíklegri til að ætla að flytja frá Kýpur,
Möltu og Mön. Jafnframt eru unglingar á Kýpur ólíklegri til að ætla að flytja
þegar þeir samsama sig sérstaklega með landssvæðinu. Á hinn bóginn tengist
samsömun með Evrópu yfirleitt umtalsvert auknum fyrirætlunum um
búferlaflutninga.

Umræða
Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að í strjálbýli eru stelpur líklegri til
brottflutninga en strákar og víða meðal eyjasamfélaga hefur þróunin verið á
sama veg (Connell, 2007; Þóroddur Bjarnason, 2007). Þannig laðar
fjölbreytileiki í atvinnulífi, þjónustustörf og aukið námsframboð stelpur
frekar en stráka að þéttbýlli svæðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004;
Hamilton og Seyfrit, 1994). Á hinn bóginn höfða tækifæri til starfa og
tómstunda í strjálbýli oft betur til stráka fremur en stelpna (Dahlström,
1996). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru stelpur líklegri en
strákar til að flytja brott frá Íslandi, Færeyjum og Kýpur. Samband kynferðis
og fyrirætlana um brottflutning til frambúðar þó ekki einhlítt. Þannig hefur
kynferði ekki marktæk áhrif á Möltu og strákar eru marktækt líklegri til að
flytja brott á Mön. Mön býr við umtalsverða hagsæld og þar hefur hlutur
hvers konar þjónustu verið vaxandi. Þáttur frumframleiðslugreina hefur um
leið dvínað og kann það að hafa áhrif á mynstrið. Um leið kann mikill
samgangur milli Manar og Bretlands og hátt hlutfall fólks af erlendum
uppruna að hafa áhrif.
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Í flestum þessara eyjasamfélaga hefur efnahagur fjölskyldna ekki áhrif á
framtíðaráform unglinga um búsetu í öðru landi og kann þar einfaldlega að
gæta áhrifa af bættum og auðveldari samgöngum landa á milli. Efnahagsleg
staða fjölskyldunnar hefur þó marktæk áhrif á Möltu þar sem bættum
efnahag fylgja auknar líkur á brottflutning. Ein ástæða þessa kann að vera
hátt hlutfall unglinga af breskum uppruna sem koma frá vel stæðum
fjölskyldum og hafa sterk tengsl við Bretland.
Búferlaflutningum milli landa fylgja oft minni samskipti við ættingja og
vini á heimaslóðum og í því tilliti má segja að tengslanet einstaklinga gisni við
brottflutninga. Margar rannsóknir benda til þess að sterk og jákvæð félagsleg
tengsl á heimaslóðum dragi úr líkum á brottflutning (sjá t.d. Þóroddur
Bjarnason, 2007). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar dregur
aukinn stuðningur frá foreldrum úr líkum á brottflutningi til frambúðar bæði
á Möltu og Kýpur. Fjölskyldan virðist halda sterkar í unglingana á miðjarðarhafseyjunum og kann það að helgast af hefðbundinni stöðu fjölskyldunnar í
þessum samfélögum. Stuðningur vina eykur líkur á brottflutningum á Íslandi
en dregur úr slíkum fyrirætlunum á Mön og getur það skýrst af mismunandi
formgerð unglingasamfélaga. Þannig verða íslenskir unglingar að jafnaði sjálfstæðari fyrr en jafnaldrar þeirra annars staðar á Vesturlöndum (Currie o.fl.,
2008) og kann jafningjahópurinn því að hafa meiri áhrif á slíkar fyrirætlanir á
Íslandi en annars staðar. Þessi mynstur þarfnast þó nánari athugunar í frekari
rannsóknum.
Reynslan af því að hafa búið erlendis eykur alls staðar líkur á flutningi af
landi brott til frambúðar. Aukið þjóðarstolt dregur hins vegar alls staðar úr
líkum á slíkum fyrirætlunum. Unglingar af erlendum uppruna eru líklegri til
að flytja brott frá Kýpur, Möltu og Mön, en ekki frá Íslandi og Færeyjum.
Samsömun með Evrópu hefur hins vegar víðast sterk áhrif í þá átt að auka
líkur á brottflutningi til frambúðar. Það er því ljóst að samspil
búferlaflutninga og samsömunar er flókið og grenndarhyggja og evrópuhyggja virðast vegast á hvað fyrirætlanir unglinga varðar. Samsömun þjóðar
getur byggst upp á mörgum ólíkum þáttum; til dæmis uppruna, tungumáli,
trú, menningarlegum gildum og táknum, sameiginlegri sögu og tengslum við
tiltekið landssvæði (Baldacchino, 2002). Þáttur trúar kann til að mynda að
vera mikilvægari meðal eyjaskeggja á Möltu og Kýpur en hinna samfélaganna.
Má nefna hvernig kaþólska kirkjan og siðir og venjur henni tengdar hafa
mótandi áhrif á samfélagið á Möltu en 70% eyjaskeggja sækja kirkju vikulega
og sama hlutfall íbúanna segja kirkjuna og trúmálin vera mikilvægust í
forgangsröðun tilverunnar (Baldacchino, 2002). Svipað kann að gilda um
áhrif rétttrúnaðarkirkjunnar á Kýpur. Áhrif trúar á menningarlega sjálfsmynd
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og samsömun meðal eyjaskeggja og um leið hreyfanleika þeirra og
fyrirætlanir þarfnast nánari athugunar.
Baldacchino (2004) bendir á að oft megi sjá félagsgerð og samfélagslega
þróun stærri ríkja í smækkaðri og um leið skýrari mynd í smærri eyjasamfélögum. Um leið geri landfræðileg stærð og skýr afmörkun það að
verkum að hægt sé að varpa ljósi á viðfangsefni sem erfiðari eru viðfangs í
stærri samfélögum. Unglingar í evrópskum eyjasamfélögum hafa alist upp á
tímum mikilla breytinga þar sem menningarlegur munur verður æ
þokukenndari í alætumenningu samtímans (Gibbons, 2003). Með sífelldum
framförum á sviði samskipta og tækni má segja að eyjasamfélagið hafi með
tilheyrandi hnattvæðingu færst nær landi og um leið kunna tækifæri til náms,
starfa og hvers konar nýsköpunar ekki síður að liggja í heimabyggð. Um leið
og alþjóðasamfélagið færist nær heimahögunum byggist landfræðileg
samsömun og staðsetning í sívaxandi mæli á vali og hugmyndir unglinga um
framtíðarbúsetu endurspegla viðleitni þeirra til að staðsetja sig í slíku umróti.
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Fæðingarorlof frá sjónarhóli feðra og
mæðra
Auður Arna Arnardóttir1

Ísland varð brautryðjandi meðal þjóða heims þegar lög nr. 95/2000 um
fæðingar- og foreldraorlof voru samþykkt hérlendis en ekkert annað land
hefur veitt feðrum jafn ríkulegan rétt til launaðrar fæðingarorlofstöku
(Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004). Þrátt fyrir
mikilvægi þessarar löggjafar í alþjóðlegu samhengi þá hafa fáar rannsóknir
verið framkvæmdar hérlendis á áhrifum hinnar nýju löggjafar, en ætla má að
áhrifin geti verið víðtæk hvort heldur litið sé til fjölskyldu-, heimilis-, eða
atvinnulífs. Í þessari rannsókn sem hér er grein frá, var reynt er leggja mat á
hvernig miðað hefur að settum markmiðum laganna að tryggja barni auknar
samvistir við báða foreldra og gera bæði konum og körlum kleift að samræma vinnu- og
einkalíf.
Skilgreind markmið löggjafar nr. 95/2000 er tvíþætt, annars vegar að
tryggja barni samvistir við báða foreldra og hins vegar að gera bæði konum
og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Löggjöfin rýmkaði
verulega sjálfstæðan rétt íslenskra feðra til fæðingarorlofs og varð hann þrír
mánuðir árið 2003 er lögin voru komin til fullra framkvæmda. Sjálfstæður
réttur mæðra til fæðingarorlofs varð einnig þrír mánuðir, auk þess sem
foreldrar eiga sameiginlega rétt á þremur mánuðum til viðbótar sem annað
foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með sér. Fæðingarorlofstöku
þarf að vera lokið innan 18 mánaða frá fæðingu barns (sjá lög nr. 95/2000).
Þessum auknu réttindum hefur verið tekið fagnandi meðal íslenskra feðra.
Strax árið 2001 nýttu um 83% nýbakaðra feðra rétt sinn að hluta eða öllu leiti
og tölur frá Tryggingastofnun ríkisins sýna að tæp 90% feðra hverfi af vinnumarkaði til lengri eða skemmri tíma til að sinna börnum sínum. Tölur
Tryggingastofnunnar ríkisins sýna jafnframt að fæðingarorlofstaka feðra er
einkum bundin við þann tíma sem er óframseljanlegur en sameiginlegi hluti
1

Rannsókn þessi var styrkt af jafnréttissjóði og var unnin í samvinnu við Leif Geir
Hafsteinsson og Sturlu Jóhann Hreinsson.
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orlofsins er að stærstum hluta nýttur af mæðrunum. Þannig var meðaldagafjöldi feðra 96 dagar árið 2004 en meðaldagafjöldi mæðra 182 dagar (Ingólfur
V. Gíslason, 2007). Er þetta í fullu samræmi við reynslu erlendra þjóða þar
sem það hefur sýnt sig að sameiginlegur tími foreldra er nær einvörðungu
nýttur af mæðrum (Brandth og Kvade, 2003 í Ingólfur V. Gíslason, 2005).
Ýmsar hugsanlegar skýringar hafa verið settar fram á því hvers vegna nýting
kynjanna sé ekki jafnari s.s. viðhorf í samfélaginu þess efnis að umönnun
barna sé fremur í verkahring móður, líkamleg endurhæfing móður,
brjóstagjöf ungabarns sem krefst nærveru við móður, tekjumissir fjölskyldunnar ef fjölskyldufaðir er í orlofi, staðsetning á vinnumarkaði og
viðhorf atvinnurekenda (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Ýmsar rannsóknir og
kannanir hafa stutt þessar skýringar s.s. Gallup kannanir sem sýndu annars
vegar að verulegur hluti íslensku þjóðarinnar, og þá fremur karlmenn en
konur, teldu að konur væru hæfari en karlar til að annast uppeldi barna
(Gallup, 2003), og hins vegar að viðhorf almennings til fæðingarorlofstöku
karlamanna væru jákvæðari en viðhorf atvinnurekenda. Eins hafa rannsóknir
sýnt að viðhorf stjórnenda hvort sem um efstu eða milli stjórnedur er að
ræða séu nokkuð jákvætt eða hlutlaust gagnvart feðraorlofi en að þeir telji
eðlilegt að feður taki styttra orlof en þeir hafa rétt á samkvæmt lögum
(Laufey Ýr Hákonardóttir og Ólöf Jónsdóttir, 2004). Í rannsókn Bryndísar
Jónsdóttur (2007) voru feður og mæður meðal annars spurð um viðhorf
vinnuveitenda og samstarfsmanna til fæðingarorlofstöku þeirra. Í ljós kom að
stærstur hluti svarenda taldi viðhorf vinnuveitenda (80,8%) og samstarfsmanna (89,2%) mjög eða frekar jákvætt. Þó var munur á svörum kynjanna
þar sem fleiri körlum en konum fannst viðhorf vinnuveitanda neikvætt. Ef
svarandi var vel menntaður eða vann hjá hinu opinbera þá bar minna á
neikvæðni í garð orlofstöku. Í rannsókn Bryndísar kom jafnframt fram að
12,5% svarenda upplifa ógnun við starfsöryggi sitt við það að taka fæðingarorlof, og upplifa konur meira starfsóöryggi en karlmenn.

Áhrif löggjafar á ýmsa tilfinningalega og viðhorfstengda
þætti
Í kjölfar róttækra lagabreytinga, líkt og löggjafar 95/2000, þá vakna margar
áhugaverðar spurningar. Ein þeirra er hvaða áhrif hin auknu réttindi feðra
hafa haft á ýmsa viðhorfs og tilfinningatengda þætti. Er t.d. hugsanlegt að
lengri og samfelldari samvistir feðra við nýfædd börn þeirra skili sér í
auknum/betri tengslum við þau? Að aukin ábyrgð heima fyrir leiði til aukins
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skilnings og jafnræðis meðal para? Gengur foreldrum nú betur en áður að
samræma vinnu- og einkalíf? Og er samræmi í því hvaða augum foreldrar líta
þessar hugsanlegu breytingar? Nýrri og eldri íslenskar rannsóknir á viðhorfum og reynslu feðra og mæðra af fæðingarorlofi hafa gefið margvíslegar
vísbendingar um svör við þessum spurningum. Fjölþjóðlegar eigindlegar
rannsóknir á högum og viðhorfum feðra benda til þess að viðhorf feðra til
fæðingarorlofstöku sé jákvætt, að tíminn einkennist af samvinnu foreldra, og
að þessi reynsla hafi veitt þeim að sumu leiti nýja sýn á lífið (Ingólfur V.
Gíslason og Gísli Hrafn Atlason, 2005). Megindleg rannsókn Guðnýjar Eydal
(2007) bar saman hvernig foreldrar ungra barna fædd 1997 og 2003 höguðu
atvinnuþátttöku sinni og umönnun barna. Niðurstöður leiddu í ljós að með
tilkomu hinna nýju fæðingarorlofslaga þá hafi bilið milli mæðra og feðra
minnkað hvað varðar áhrif fæðingar á atvinnuþátttöku. Eins og áður þá
vinna feður lengri vinnutíma en mæður bæði fyrir og eftir fæðingu barns, en
eftir að réttur feðra til fæðingarorlofstöku hafði verið aukinn þá draga þeir úr
vinnu sinni fyrst eftir fæðingu barns. Niðurstöður Guðnýjar Eydal sýndu
einnig að með tilkomu hinna nýju laga hafi hlutdeild feðra í umönnun barna
aukist frá því sem var fyrir gildistöku laganna, þar sem meira ber nú einnig á
samvinnu foreldra en áður.
Í þessari rannsókn var aukið við þekkinguna á því hvort löggjöf 95/2000
um fæðingar- og foreldraorlof hafi haft áhrif á atvinnu-, fjölskyldu- og
heimilisslíf og reynt að leggja mat á hvernig miðar hefur að settum markmiðum laganna að tryggja barni auknar samvistir við báða foreldra og gera bæði
konum og körlum kleift að samræma vinnu- og einkalíf. Í þessari rannsókn er
eftirfarandi rannsóknarspurningar skoðaðar:
1. Hvernig er fæðingarorlofstöku háttað?
2. Hver hefur almenn reynsla feðra af fæðingarorlofi verið?
Hefur fæðingarorlofstaka haft áhrif á ...
a) tengsl við barn?
b) þátttöku í umönnun barns að orlofi loknu?
c) þátttöku í heimilisstörfum að orlofi loknu?
d) jafnvægi í heimilisstörfum að fæðingarorlofi loknu?
e) jafnræði milli hjóna?
f) stöðu á vinnumarkaði s.s. starfsöryggi, viðbrögð vinnuveitanda og
samstarfsmanna?
3. Er samræmi í upplifun feðra og maka til þessara sömu þátta?
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Aðferð
Þátttakendur
Upphaflegt úrtak í rannsókninni voru 1300 feður sem höfðu samkvæmt
þjóðskrá eignast barn á tímabilinu 1. janúar 2003 til 31. desember 2005. Af
þeim náðist ekki í 141 föður og 84 feður neituðu að taka þátt í rannsókninni.
Fjöldi feðra sem fékk sendan rafrænan spurningalista var því 1075 og af þeim
svöruðu 683. Þátttökuhlutfall feðra reiknast því vera 64%. Jafnframt var
leitast eftir þátttöku maka þessara feðra ef makar voru til staðar. Alls tóku
617 makar þátt í rannsókninni. Meðalaldur feðranna var 36,2 ár (aldursbil frá
26 til 49 ára), 97,5% þeirra voru annað hvort kvæntir eða í sambúð, og að
meðaltali bjuggu 2,4 börn á heimilum þeirra. Meðallaun karlkyns þátttakenda
voru 482 þúsund krónur (sf= 290 þús) á mánuði og þeir unnu að meðaltali
48,3 stundir á viku (sf=12,6). Meðalaldur makanna var 34,3 ár (aldursbil frá
21 til 48 ára), 98,5% þeirra voru annað hvort giftar eða í sambúð, og að
meðaltali bjuggu 2,3 börn á heimilum þeirra. Meðal mánaðarlaun kvenna
voru 271 þúsund krónur (sf=163 þús), og þær unnu að meðaltali 33,5 stundir
á viku (sf=14,5).
Mælingar
Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur innihélt 94 spurningar og
var þeim skipt upp í þrjá megin flokka, spurningar sem snéru að
fæðingarorlofstöku, spurningar sem snéru að heimili, umönnun barns og
stuðningi, og því næst spurningar er mældu streitu- og ánægjubreytur ýmiskonar. Hér verður gróflega gerð grein fyrir innihaldi spurningalistans en
greining niðurstaðna í þessari umfjöllun snýr nær eingöngu að spurningum í
II. hluta.
I. Fæðingarorlof. Spurningar í þessum hluta voru samdar af rannsakendum
og snéru einkum að því að athuga hvernig skiptingu á lögbundnum og
sameiginlegum fæðingarorlofsrétti var háttað hjá einstaklingum og pörum.
Spurt var hvort orlofstökunni hafi verið skipt upp eða tekin í heilu lagi. Um
fjölda daga sem teknir voru, á hvaða aldri barnið var á þeim tíma er fæðingarorlof var tekið, hvort viðkomandi hafi unnið samtímis fæðingarorlofstöku og
hvert starfshlutfall maka hafi verið er á orlofstöku stóð. Einnig var spurt um
hvað hafi ráðið því að orlof var tekið með þessum hætti. Jafnframt var spurt
hvort viðkomandi hafi gegnt öðrum launuðum störfum á meðan á fæðingarorlofstöku stóð.
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II. Heimili, umönnun og stuðningur. Alls voru 17 spurningar undir þessum
þætti. Spurningarnar lutu að mati einstaklinga á tengslum sínum við barn sitt
og þátttöku í umönnun þess, skiptingu á heimilsstörfum innan heimilis fyrir
og eftir fæðingarorlofstöku, og spurningar er lutu að jafnræði hjóna. Að
lokum voru 4 spurningar er snéru að vinnumarkaði, og voru notaðar áþekkar
spurningar og Bryndís Jónsdóttir gerði í rannsókn sinni árið 2007. Spurt var
um ógnun við starfsöryggi, hversu jákvæður eða neikvæður vinnuveitandi
annars vegar og samstarfsmenn hins vegar voru í garð fæðingarorlofstöku
viðkomandi, og að lokum hvort viðkomandi hafi notið stuðnings frá vinnuveitanda eftir að töku fæðingarorlofstöku lauk. Flestum spurningum var
svarað á fimm punkta Likert skala.
III. Streitu- og ánægjukvarðar. Vegna lengdartakmarka spurningalistans þurfti
að stytta nokkra kvarða rannsóknarinnar frá því sem upphafleg útgáfa þeirra
kvað á um. Bestu atriði hvers kvarða voru valin samkvæmt niðurstöðum
þáttagreiningar sem gerð var á eldri gögnum rannsakenda (sjá Auður Arna
Arnardóttir, Leifur Geir Hafsteinsson, Sturla Jóhann Hreinsson, 2007).
Spurningakvarðar sem lagðir voru fyrir voru eftirtaldir: Vinnu-fjölskyldu
togstreitu kvarði og vinnu-fjölskyldu auðgunar kvarði. Auk þess voru mælikvarðar
um starfsánægju¸helgun gagnvart fyrirtæki, lífsánægju, ánægja með fjölskyldu,
hjónabandsánægju, og að lokum streitu/kulnun í starfi.
Framkvæmd
Er forprófun á mælikvörðum hafði verið framkvæmd (sjá í Auður Arna
Arnardóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Sturla Jóhann Hreinsson, 2007) fór
eiginleg gagnaöflun rannsóknar fram. Keypt var úrtak 1300 karlmanna úr
þjóðskrá sem höfðu samkvæmt þjóðskrá eignast barn á tímabilinu 1. janúar
2003 til 31. desember 2005. Miðað var við þetta tímabil þar sem frá og með
1. janúar 2003 var lögbundinn réttur feðra til fæðingarorlofstöku orðinn fullir
þrír óskiptanlegir mánuðir. Samkvæmt lögum nr. 95/2000 hafa feður einnig
18 mánuði frá fæðingu barns til að ljúka fæðingarorlofstöku sinni og þar sem
margar spurningar snéru að hegðun eftir að fæðingarorlofstöku lauk þá var
miðað við dagsetninguna 31. desember 2005 því þá má vera ljóst að orlofstöku föðurs fyrir umrætt barn var lokið er spurningum var svarað.
Dagana 6. til 16. mars 2007 hringdu tíu nemendur við Háskólann í
Reykjavík í feður sem lent höfðu í úrtaki og kynntu rannsóknina fyrir þeim
og föluðust eftir samþykki þeirra fyrir þátttöku. Tekið var niður netfang
viljugra sem og netfang maka ef honum var að skipta. Því næst var sendur
tölvupóstur á neföngin sem fengist höfðu. Tölvupósturinn innihélt stutta
lýsingu á tilgangi rannsóknarinnar, happdrætti var kynnt til sögunnar, og í
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pósti var að finna vefslóð á vefsíðu könnunarinnar. Samskonar tölvupóstur
var sendur á netfang maka. Áætlað var að að svörun tæki um 10-15 mínútur.
Rúmlega viku eftir að þátttakendur fengu boð um þátttöku var send ítrekun
til þeirra sem höfðu ekki svarað könnuninni. Önnur ítrekun var send
nokkrum dögum síðar. Rannsóknarfyrirtækið HRM sá um fyrirlögn
spurningalistans og vistaði svör þátttakenda á vefþjóni sínum. Einungis
rannsakendur og starfsmaður HRM höfðu aðgang að gögnum rannsóknar og
voru þau á engan hátt rekjanleg til svarenda.

Niðurstöður
Fæðingarorlof, skipting milli foreldra
Þegar gerður var samanburður á nýtingu fæðingarorlofs sést að feður tóku að
meðaltali 10 vikur í fæðingarorlof (sf=3,8) af sínum lögbunda og óskiptanlega
þriggja mánaða rétti, en makar 11,9 vikur að meðaltali (sf=0,9). Alls tóku
75% feðra fullar 12 vikur í feðraorlof en 98,1% mæðra, en nokkur hópur
feðra eða 8,1% nýttu ekkert af rétti sínum. Þeir feður sem mesta menntun
höfðu nýttu minnst af lögbundnum rétti sínum, þannig nýttu feður með
doktorsgráður að meðaltali 8,6 vikur en feður með grunn/gagnfræðaskóla
menntun nýttu að meðaltali 10,7 vikur af sínum rétti. Eins nýttu þeir feður
sem höfðu mest mannaforráð á vinnustað (stýrðu 31 einstaklingi eða fleiri)
minnst af óskiptanlegu orlofi sínu (M=8 vikur) en þeir sem engin
mannaforráð höfðu á vinnustað (M=10,3 vikur). Ef litið er til skiptingar
foreldra á hinum þremur sameiginlegu mánuðum foreldra sést að feður taka
að meðaltali 1,5 viku (sf=3,7), en makar að meðaltali 10,2 vikur (sf=4,1). En
83,3% feðra taka ekkert af sameiginlegum þriggja mánaða fæðingarorlofsrétti
foreldra. Líkt og áður þá nýttu þeir feður sem mesta menntun höfðu minnst
af sameiginlegum orlofsrétti foreldra, þannig nýttu feður með doktorsgráðu
að meðaltali 0,3 viku en feður með grunn/gagnfræðaskólamenntun nýttu
mest eða 2,1 viku.
Tengsl við barn og umönnun þess
Alls snéru 5 spurningar að viðhorfum svarenda til þess hvort taka
fæðingarorlofs hafi leitt til aukinna tengsla viðkomandi við barn sitt. Allar
spurningarnar hófust á orðunum að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að taka
fæðingarorlofs hafi ... og á mynd 1 má sjá að afstaða beggja kynja var mjög
jákvæð gagnvart öllum spurningum, þar sem stór hluti svarenda var mjög eða
frekar sammála staðhæfingunum. Hlutfall feðra sem var mjög eða frekar
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sammála þeim staðhæfingum sem fram voru settar var á bilinu 52-85%, en
hlutfall maka var enn hærra eða á bilinu 57-95%.

Mynd 1. Prósentur feðra og maka sem eru frekar eða mjög sammála staðhæfingum sem hefjast á að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að taka fæðingarorlofs
hafi…
Útreikingar á t-prófum óháðra úrtaka leiddi í ljós að munur var á öllum
spurningum þegar greint var eftir meðaltali feðra annars vegar og maka hins
vegar. Áhrifastærð var reiknuð út frá Cohens d. Í fyrsta lagi upplifa makar
(M=4,3; sf =,04) sterkar en feður (M=4,0; sf =,04) að taka fæðingarorlofs hafi
aukið skilning þeirra á þörfum ungs barns (t(1061)=5,62, p<0,001, d=0,35). Í
öðru lagi, upplifa makar (M=4,7, sf =,03) sterkar en feður (M=4,3, sf =,04) að
taka fæðingarorlofs hafi aukið ánægju sína af því að annast barn sitt
(t(1014)=8,83, p<0,001, d=0,54 sem er yfir meðalstórum áhrifum). Í þriðja
lagi upplifa makar (M=4,8; sf =,03) sterkar en feður (M=4,3; sf =,04) að taka
fæðingarorlofs hafi aukið tilfinningaleg tengsl sín við barn sitt
(t(1020)=10,94, p<0,001, d=0,67 sem er yfir meðalstórum áhrifum). Í fjórða
lagi upplifa makar (M=4,3; sf =,05) sterkar en feður (M=3,9; sf =,04) að taka
fæðingarorlofs hafi aukið skilning á því hversu mikil vinna það er að annast
lítið barn (t(1057)=6,83, p<0,001, d=0,42). Í fimmta lagi upplifa makar
(M=3,8; sf=,05) sterkar en feður (M=3,6; sf=,04) að taka fæðingarorlofs hafi
aukið þátttöku viðkomandi í umönnun barnsins eftir að orlofi lauk
(t(982)=3,75, p<0,001, d=0,23). Frekari greining á umönnun barns sýndi að
þegar spurt var hvernig umönnun barnsins á heildina litið skiptist milli
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svaranda og maka kom í ljós að mæður sjá um rúm 60% af umönnun barns
(63,8% samkvæmt meðaltali maka, en 61,3% samkvæmt meðaltali feðra) en
feður um tæp 40% (36,1% að mati maka, en 38,4% að mati feðra).

Mynd 2. Meðaltals svörun feðra, skipt upp eftir lengd í fæðingarorlofi, við
staðhæfingum sem hefjast á að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að taka fæðingarorlofs hafi ...
Er litið er til feðra einvörðungu kemur í ljós að eftir því sem þeir voru í
lengra óskiptanlegu fæðingarorlofi voru þeir jákvæðari á öllum spurningum
(sjá mynd 2). Það var marktækt samband milli hversu lengi feður voru í
óskiptanlegu fæðingarorlofi og aukins skilnings á þörfum barns (r=0,23,
p<0,001), aukinnar ánægju af því að annast barnið (r=0,25, p<0,001), aukinna
tilfinningalegra tengsla við barnið (r=0,28, p<0,001), aukins skilnings á því
hversu mikil vinna er að annast barn (r=0,13, p<0,01), og aukinnar þátttöku í
umönnun barns eftir að orlofi lauk (r=0,10, p<0,05). R2 fyrir allar breytur er á
bilinu frá 1% til 8%.
Auk þess sýndu fylgniútreikningar, að yngri feður voru jákvæðari í garð
allra þessara staðhæfinga en þeir sem eldri voru, þ.e. að taka fæðingarorlofs
hafi aukið skilning sinn á þörfum barns (r=-0,20, p<0,001), aukið ánægju af
því að annast barnið (r=-0,11, p<0,02), aukið tilfinningaleg tengsl við barnið
(r=-0,10, p<0,02), aukið skilning á því hversu mikil vinna er að annast barn
(r=-0,15, p<0,001), og aukið þátttöku þeirra í umönnun barns eftir að orlofi
lauk (r=-0,18, p<0,001). R2 fyrir allar breytur er á bilinu frá 1 til 4 %.
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Heimilisstörf
Spurt var um skiptingu heimilsstarfa á milli svarenda og maka áður en
fæðingarorlof var tekið og eftir að orlofi lauk. Svarendur voru beðnir um að
gefa upp % hlutfall hvors um sig, en ekki var spurt um klukkustundir sem
varið væri í heimilisstörf né um ákveðna verkþætti. Samhljómur var í
meðaltalssvörun feðra hóps og maka hóps. Þátttaka feðra í heimlisstörfum
fyrir orlofstöku var metin vera tæp 40% (Mfeður=39%, Mmakar35%) og tæp
40% eftir að orlofstöku lauk (Mfeður=36%, Mmakar39%).
Jafnframt var spurt að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að taka
fæðingarorlofs hafi aukið þátttöku þína í heimilisstörfum eftir að orlofi lauk?
23,3% maka og 21,8% feðra töldu þátttöku sína hafa aukist mikið eða mjög
mikið, en 61% svarenda voru hlutlaus í afstöðu sinni og merktu við „hvorki
mikið né lítið“ svarmöguleikann. t-próf óháðra úrtaka leiddi í ljós að munur
er á meðaltalssvörum kynjanna. Makar telja að orlof hafi aukið þátttöku
þeirra í heimilisstörfum eftir að orlofi lauk (M=3,1; sf =,05) en feður telja
síður að svo sé (M=2,9; sf=,04),(t(1050)=2,44, p<0,05, d=0,15).
Jafnræði hjóna
Alls voru þrjár viðhorfsspurningar er snéru að jafnræði foreldra. Upplifun
kynjanna virðist á heildina litið vera mjög áþekk. Tæplega 36% feðra og 30%
maka voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni eftir töku fæðingarorlofs
upplifi ég meira jafnvægi á milli mín og maka míns hvað varðar ýmsa þætti daglegs lífs.
En rúmlega helmingur svarenda var þó hlutlaus í afstöðu sinni (50,4% feðra
og 53,8% maka). t-próf óháðra úrtaka sýndi ekki mun á meðaltali þessarar
spurningar eftir kyni, p>0,05. Svörun var mjög áþekk í annari spurningu sem
hljóðaði svona Eftir töku fæðingarorlofs þá ríkir meira jafnræði milli mín og maka
míns en áður. Hér voru 26% feðra og 24% maka frekar eða mjög sammála
staðhæfingunni, en tæp 60% voru hlutlaus í afstöðu sinni. t-próf óháðra úrtaka
sýndi ekki mun á meðaltali þessarar spurningar eftir kyni, p>0,05. Að lokum
var spurt Að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að taka fæðingarorlofs hafi aukið
jafnræði milli þín og maka. t-próf óháðra úrtaka sýndi ekki mun á
meðaltalssvörun við þessari spurningu eftir kyni (Mfeðra=3,1; Mmaka=3,2),
p>0,05. Flestir svarenda voru hlutlausir í afstöðu sinni, 61% feðra og 58,2%
maka, en þó töldu 11,1% feðra og 12,5% maka að taka orlofs hafi aukið
jafnræði milli sín og maka mikið eða mjög mikið.
Starfstengdir þættir
Nokkrar spurningar snéru að starfstengdum þáttum. Spurt var hversu jákvæður
eða neikvæður er vinnuveitandi þinn gagnvart fæðingarorlofstöku þinni? Svör benda til

148

Félagsfræði

Auður Arna Arnardóttir

að feður og makar telja vinnuveitendur almennt vera jákvæða gagnvart
fæðingarorlofstöku, 62,4% feðra tölu vinnuveitanda sinn jákvæðan eða mjög
jákvæðan, en 80,3% maka voru á sama máli. Fleiri feður (10,9%) en makar
(3,1%) töldu vinnuveitanda sinn vera neikvæðan í garð fæðingarorlofstöku
sinnar. Munur var á meðaltali kynjanna, þar sem virðist sem vinnuveitendur
séu jákvæðari gagnvart fæðingarorlofi maka (M=4,2; sf=,04) en feðra (M=3,8;
sf=,05), t(1033)=5,16, p<0,001, og Cohens d var 0,32. Svipaðar niðurstöður
fengust er spurt var hversu jákvæðir eða neikvæðir voru samstarfsmenn þínir gagnvart
fæðingarorlofstöku þinni?. Niðurstöður benda til að samstarfsfólk er almennt
jákvætt gagnvart fæðingarorlofstöku beggja kynja, 68,3% feðra og 76,2%
maka töldu samstarfsmenn sína mjög eða frekar jákvæða. Þó kom fram
munur á meðaltali kynjanna, þar sem samstarfsmenn virðast vera jákvæðari
gagnvart orlofstöku maka (M=4,2; sf=,04) en feðra (M=4,0; sf=,04),
t(1034)=4,56, p<0,001, og Cohens d var 0,28. Að lokum var spurt að hve
miklu eða litlu leyti fannst þér starfsöryggi þínu ógnað við töku fæðingarorlofs og leiddu
niðurstöður í ljós að flestir svarenda töldu starfsöryggi sínu alls ekki ógnað,
eða 59,8% feðra og 57,2% maka, en þó er athyglisvert að um 15% svarenda
telja að taka fæðingarorlofs hafi ógnað starfsöryggi sínu. Alls merktu 10,7%
feðra og 11,7% maka við að um nokkra ógn hafi verið að ræða, en 3,3%
feðra og 3% maka um mikla ógn. Ekki reyndist munur á milli kynja hvað
varðar ógnun á starfsöryggi, p>.05.

Umræða
Í þessari rannsókn var sjónum beint að reynslu feðra af fæðingarorlofi,
annars vegar að því hvort orlofstaka hafi að þeirra mati stuðlað að auknum
tengslum við barn, virkari þátttöku í heimilishaldi og auknu jafnræði milli
hjóna. Hins vegar hvort orlofstaka hafi ógnað starfsöryggi feðra, og hvernig
þeir mátu viðbrögð vinnuveitanda og samstarfsmanna við orlofstöku. Auk
þess var gerður samanbuður á svörum feðra annars vegar og svörum maka
hins vegar.
Í samræmi við erlendar og íslenskar rannsóknir á fæðingarorlofi (Bryndís
Jónsdóttir, 2007; Guðný Eydal, 2007; Ingólfur V. Gíslason, 2005) þá virðist
sem sameiginlegur fæðingarorlofstími foreldra sé nær eingöngu nýttur af
mæðrum. Nýting feðra á óskiptanlegum þriggja mánaða rétti sínum er betri,
en rúm 92% feðra nýttu rétt sinn að hluta eða heild. Orlofsrétturinn var verr
nýttur af þeim feðrum sem höfðu lokið doktorsnámi, og þeim sem höfðu
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meiri mannaforráð á vinnustað. Sem er í samræmi við eldri niðurstöður
Bryndísar Jónsdóttur (2007).
Í rannsókninni kom fram að fæðingarorlofstaka hafi að mati feðra stuðlað
að auknum tilfinningalegum tengslum þeirra við börn sín, aukið ánægju
þeirra af því að annast barnið, og stuðlað að auknum skilningi þeirra á
þörfum barnsins og hversu mikil vinna það er að annast lítið barn. Yngri
feður og eins þeir sem nýttu betur óskiptanlega mánuði sína voru enn frekar
á þessari skoðun en þeir feður sem síður nýttu orlof sitt eða eldri voru.
Viðhorf maka hópsins var jákvæðara en feðrahópsins til sömu þátta.
Almennt virðast því feður og mæður á því að samvistir með barni á fyrstu
mánuðum lífs þess, sem lög nr. 95/2000 gera möguleg, stuðli að betri
tengslum einstaklings við barn sitt.
Þrátt fyrir þetta kom í ljós að umönnun barns er enn að stærri hluta í
höndum móður. Niðurstöður benda til að mæður sjái um rúm 60% af
heildarumönnun barns en feður tæp 40%. Sömu hlutföll komu fram er litið
var til heimilisstarfa, þátttaka feðra jókst ekki eftir að orlofi lauk heldur hélst
við tæplega 40% mörkin en hlutfall maka var rúm 60%. Þessar tölur eru í
samræmi við tímakannanir frá öðrum Norðurlöndum sem benda til þess að
skipting þess tíma sem fer í heimilisstörf sé að konur vinni um 60% en karlar
um 40% (sjá í Ingólfur V. Gíslason, 2005). Niðurstöður rannsóknar sýndu
jafnframt að bæði feður og makar voru almennt hlutlaus í afstöðu sinni til
þess hvort meira jafnvægi eða jafnræði ríki milli hjóna eftir töku
fæðingarorlofs.
Almennt virðist sem feður og makar telji vinnuveitendur og samstarfsmenn jákvæða í garð fæðingarorlofstöku. Þó er stærra hlutfall feðra en maka
sem telja sig hafa upplifað neikvætt viðhorf frá vinnuveitanda, og um 15%
svarenda töldu að starfsöryggi sínu hafi verið ógnað við töku fæðingarorlofs.
Áþekkar niðurstöður komu fram í rannsókn Bryndísar Jónsdóttur (2007) þó
nú hafi ekki komið fram marktækur munur milli kynja.
Þessar niðurstöður benda til að markmiði laga nr. 95/2000 að tryggja barni
auknar samvistir við báða foreldra er að hluta náð, flestir feður verja tíma með
börnum sínum en líkt og áður þá ríkir enn mikið ójafnvægi í skiptingu
orlofstíma milli foreldra. Annað markmið löggjafar 95/2000 var að gera bæði
konum og körlum kleift að samræma vinnu- og einkalíf. Niðurstöður þessarar
rannsóknar benda til þess að enn ríkir ójafnvægi á heimilum foreldra þegar
kemur að umönnun barns og skiptingu heimilisstarfa, og foreldrar merkja
heldur ekki að jafnræði milli þeirra hafi aukist.
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Tvískipt búseta barna og samskipti þeirra við
foreldra
Ársæll M. Arnarsson
Þóroddur Bjarnason

Sífellt fleiri börn á Vesturlöndum búa ekki hjá báðum kynforeldrum sínum
vegna hjónaskilnaða og sambúðaslita (Messner o.fl, 2006; Sigrún Júlíusdóttir
o.fl., 2008). Á sama tíma hefur þátttaka feðra í umönnun barna sinna aukist
(Juby o.fl., 2005). Vegna þessara breytinga hefur búseta barna eftir skilnað
orðið flóknari og sífellt fleiri feður vilja taka reglulegan þátt í lífi barna sinna
þótt þeir búi ekki með móðurinni. Þetta skapar flókið vandamál þar sem
báðir foreldrar vilja búa með börnum en ekki hvort með öðru. Í flestum
tilvikum búa börnin hjá mæðrum sínum eftir skilnað en eru hjá feðrum
sínum með reglulegum hætti, svo sem aðra hvora helgi. Þetta leiðir oft til
þess að tengsl barna við fjarbúandi föður rofna. Rannsókn Juby o.fl. (2007)
sýndi að tengsl milli barna og fjarbúandi feðra minnka með tímanum,
sérstaklega þegar móðirin giftist að nýju.
Börnin sjálf líta einnig á minnkandi tengsl við feður neikvæðum augum.
Til dæmis komst Fabricius (2003) að því í rannsókn sinni á háskólanemum,
að bæði strákar og stelpur fráskildra fjölskyldna töldu að feður sínir hefðu
viljað verja meiri tíma með þeim en þeir fengu að gera. Helmingur þessara
háskólanema hefðu viljað eyða miklum eða jafnmiklum tíma með feðrum
sínum, sérstaklega strákar. Þegar þau voru spurð hver væri besta tímaskiptingin fyrir börnin, sögðu 70% jafnt til skiptis og þau 30% sem eftir
stóðu vildu einnig eyða umtalsverðum tíma með feðrum.
Börnum fráskilinna foreldra líður að meðaltali verr en börnum sem búa
hjá báðum lífforeldrum (Amato og Keith, 1991a; Sigrún Júlíusdóttir o.fl.,
2008). Jablonska og Lindberg (2007) komust að því að unglingar sem bjuggu
hjá einstæðum foreldrum voru líklegri til að ástunda áhættuhegðun, verða
fórnarlömb og eiga við andlega erfiðleika að stríða heldur en þeir sem bjuggu
hjá báðum lífforeldrum. Slík vandamál virðast ekki bundin við unglinga
heldur eru þau viðvarandi fram á fullorðinsár (Amato og Keith, 1991b).
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Sumar rannsóknir benda til þess að munurinn á andlegri líðan þeirra sem búa
hjá báðum foreldrum og hinna sem hafa gengið í gegnum skilnað foreldra
breikki með aldrinum (Chase-Lansdale o.fl., 1995; Cherlin o.fl., 1998).
Orsakir slíkra vandamála eru margvíslegar; minni efnahagslegar bjargir,
skortur á tengslum við það foreldri sem ekki er búið hjá, vanlíðan foreldra,
og minna eftirlit foreldra. Margar rannsóknir hafa ennfremur sýnt fram á
sterk tengsl milli þess tíma sem fjarverandi feður eyða með börnum og
fjárhagslegs stuðnings þeirra við börnin (Bartfeld, 2000; Seltzer, 1991). Það
er þó rétt að hafa í huga að langtímarannsóknir benda til þess að mörg þeirra
vandamála sem börn fráskilinna foreldra glíma við, hafi komið fram mörgum
árum fyrir skilnað. Slík vandamál eru því líklega afleiðing af samspili
margvíslegra þátta innan fjölskyldunnar (Amato og Booth, 1996).
Ein lausn á þessu vandamáli er tvískipt búseta þar sem barn fráskilinna
foreldra býr jafnt til skiptis á heimilum beggja foreldra. Rannsakendur
skilgreina tvískipta búsetu yfirleitt sem búsetu þar sem barn býr í það
minnsta að þriðjungi á öðru heimilinu en að öðru leyti á hinu heimilinu
(Kelly, 2006). Þrátt fyrir að margar og mismunandi skoðanir hafi verið
viðraðar um kosti og galla tvískiptrar búsetu, hafa afleiðingar hennar lítið
verið rannsakaðar. Þeir sem eru fylgjandi slíkri búsetu hafa lagt áherslu á
mikilvægi samskipta við báða foreldra en þeir sem eru henni andsnúnir hafa
lagt áherslu á upplausn, meiri átök foreldra og mikilvægi þess fyrir börnin að
hafa aðeins eitt aðalheimili (Bauserman, 2002; Kelly, 2006; Richards, og
Goldenberg, 1986).
Bauserman (2002) komst að því að börn í tvískiptri búsetu eða
sameiginlegu forræði voru betur aðlöguð en þau sem bjuggu við forræði
annars foreldris og ekki marktækt ólík þeim sem bjuggu hjá báðum
kynforeldrum. Þetta fyrirkomulag virðist sérstaklega auka þann tíma sem
feður gefa sér með börnum sínum. Þannig sýna rannsóknir að feður barna
með tvískipta búsetu eyða næstum tvöfalt meiri tíma með börnum sínum en
þeir sem búa með mæðrum barnanna þrátt fyrir að þeir fyrrnefndu hafi um
það bil helmingi færri tækifæri til slíkra samvista (Richards og Goldenberg,
1986). Þó svo að mæður kunni að virðast tapa á aukinni þátttöku feðra benda
rannsóknir til þess að þær séu jafn jákvæðar gagnvart sameiginlegu forræði
og feður (Bauserman, 2002).
Vegna þess að þeim börnum sem búa jafnt til skiptis hjá báðum
foreldrum fer sífellt fjölgandi er mikil þörf á að rannsaka áhrif þessa á tengsl
barna við foreldra sína. Augljóslega eyða börn sem búa við slíkt fyrirkomulag
mun minni tíma með hvoru foreldri um sig en ef þau byggju með báðum
foreldrum. Hins vegar má vera að gæði þess tíma sem varið er með foreldri
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séu meiri ef börnin búa hjá því aðeins aðra hverja viku. Jafnframt má gera
ráð fyrir því að feður barna með tvískipta búsetu verji í raun meiri tíma einir
með börnunum en feður sem búa með mæðrum barna sinna. Með hliðsjón
af þessum þáttum má búast við því að börn í tvískiptri búsetu hafi ekki
jafnsterk tengsl við mæður sínar og þau sem búa hjá báðum foreldrum. Börn
sem búa hjá einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri eru í flestum
tilvikum hjá móður sinni og því má einnig búast við því að börn sem búa í
slíkum fjölskyldum séu í betri tengslum við mæður sínar en þau sem búa við
tvískipta búsetu. Hins vegar má búast við því að börn í tvískiptri búsetu hafi
sterkari tengsl við feður sína en börn sem búa hjá báðum foreldrum eða
einstæðu foreldri.

Efniviður og aðferðir
Þessi rannsókn byggir á gögnum sem safnað var í íslenskum hluta
alþjóðlegrar rannsóknar á heilsu og lífskjörum skólabarna (Health Behaviour in
School-aged Children). Staðlaðir spurningalistar voru lagðir fyrir alla nemendur í
sjötta, áttunda og tíunda bekk sem mættir voru í skólann á fyrirlagnardag í
febrúar 2006. Af 13.384 nemendum á Íslandi fengust svör frá 11.813 eða
88,3% heildarþýðisins.
Börnin voru spurð um fjölskylduaðstæður og á grundvelli þeirra svara var
fjölskyldunum skipt í fjóra hópa: Báðir foreldrar, stjúpfjölskyldur, einstæðir
foreldrar og tvískipt búseta. Ein spurning var notuð til að meta fjárhagslega
stöðu fjölskyldunnar (Currie o.fl., 2001) þar sem nemendurnir voru beðnir
um að svara því hversu vel fjölskylda þeirra væri stödd fjárhagslega (1: Mjög
illa: 5: Mjög vel). Samskipti við foreldra voru metin með tveimur spurningum
(King o.fl., 1996; Currie o.fl., 2001) þar sem nemandinn var beðinn um að
merkja við hversu auðvelt væri að tala við móður eða föður um það sem ylli
þeim áhyggjum (1: Mjög auðvelt; 4: Mjög erfitt).
Kí-kvaðrat var notað til að greina mun á fjölskylduaðstæðum eftir kyni.
Fjölbreytuaðhvarfsgreining var notuð til að meta áhrif tvískiptrar búsetu á
samskipti við foreldra og var stýrt sérstaklega fyrir áhrifum aldurs, kyns og
efnahags fjölskyldu.
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Niðurstöður
Tafla 1 sýnir hlutfall barna sem búa í mismunandi fjölskyldugerðum, skipt
eftir kyni. Kynjamunurinn í fjölskyldugerðum var ekki tölfræðilega
marktækur (Pearson kí-kvaðrat = 6,798, df = 3, p=0,079).
Tafla 1. Hlutfall barna sem búa í ólíkum fjölskyldugerðum eftir kyni
Drengir
Stúlkur
Heild
Báðir kynforeldrar
70,4%
71,8%
71,1%
Stjúpfjölskyldur
10,6%
11,2%
10,9%
Einstæðir forerdrar
14,3%
13,2%
13,8%
Tvískipt búseta
4,6%
3,8%
4,2%
Um 71% barnanna bjuggu hjá báðum líffræðilegum foreldrum, um 11% hjá
öðru líffræðilega foreldrinu og stjúpforeldri og 14% bjuggu hjá einstæðu
foreldri. Alls bjuggu 4,2% svarenda jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum.
Tafla 2 sýnir áhrif fjölskyldugerðar og þeirra breyta sem stýrt var fyrir, á
samskipti barna við móður. Eldri börn töldu samskipti sín við mæður lakari
en þau sem yngri voru og þau börn sem mátu fjölskyldu sína efnaðri voru
líklegri til að eiga betri samskipti við móður. Engin munur sást á kynjunum
hvað þetta varðar.
Tafla 2. Auðveld samskipti við móður
Óstaðlað
Líkan
B

Staðalvilla

Fasti

0,239

0,072

Aldur
Stelpur
Efnaðar fjölskyldur
Stjúpfjölskyldur
Einstæðir foreldrar
Tvískipt búseta

-0,112
0,010
0,209
0,049
0,039
-0,007

0,005
0,016
0,010
0,025
0,023
0,041

*p<0,05 **p<0,01

***p<0,001

Stöðluð
Beta
-0,214***
-0,007
0,224***
0,020*
0,018
-0,002
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Sé stýrt fyrir þessum þáttum kemur í ljós lítill munur á samskiptum við
móður milli mismunandi fjölskyldugerða. Það er ekki marktækur munur milli
barna sem búa hjá báðum líffræðilegum foreldrum og þeim sem hafa
tvískipta búsetu. Börn sem búa hjá stjúpfjölskyldum meta samskipti sín við
móður betri en þeir sem búa hjá báðum líffræðilegum foreldrum.
Tafla 3 sýnir áhrif fjölskyldugerðar og annarra breyta sem stjórnað var
fyrir, á samskipti við föður. Eldri börn mátu samskipti sín við föður verr en
þau yngri og betri fjárhagslega staða fjölskyldunnar var tengd betri
samskiptum við föður. Stúlkum fannst erfiðara en drengjum að eiga
samskipti við föður sinn.
Tafla 3. Auðveld samskipti við föður
Óstaðlað
Líkan
B

Staðalvilla

Fasti

0,504

0,080

Aldur
Stelpur
Efnaðar fjölskyldur
Stjúpfjölskyldur
Einstæðir foreldrar
Tvískipt búseta

-0,140
-,275
0,235
-0,107
-0,113
0,000

0,006
0,017
0,011
0,029
0,027
0,046

Stöðluð
Beta
-0,237***
-0,156***
0,223***
-0,038***
-0,044***
0,000

*p<,05 **p<,01 ***p<,001
Börn sem búa jafnt hjá fráskildum foreldrum eiga jafn auðvelt með samskipti
við föður og börn sem búa hjá báðum líffræðilegum foreldrum. Börn sem
búa í stjúpfjölskyldum og hjá einstæðu foreldri meta samskipti sín við feður
marktækt verr.

Umræða
Um fjögur prósent íslenskra barna á aldrinum 11–15 ára búa jafnt til skiptis
hjá foreldrum sínum. Samskipti þeirra við foreldra virðast vera jafn góð og
þeirra sem búa hjá báðum kynforeldrum. Tvískipt búseta virðist sérstaklega
skila sér í betri samskiptum við feður í samanburði við önnur búsetuform þar
sem foreldrar búa ekki saman. Almennt verja feður meiri tíma með sonum
sínum en dætrum, hvort sem þeir búa með móðurinni eða ekki. Þeir eru
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líklegri til að hafa sameiginlegt forræði yfir sonum sínum en dætrum og þeir
eru jafnframt líklegri til að hafa sameiginlegt forræði yfir eldri en yngri
börnum (Cancian og Meyer, 1998; Fox og Kelly, 1995; Seltzer, 1990; Yeung
o.fl., 2001). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda jafnframt til þess að
íslenskar stúlkur eigi erfiðara með samskipti við feður sína en íslenskir
strákar. Jafnframt eiga börn erfiðara með samskipti við feður ef þau búa hjá
einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri, enda er faðirinn yfirleitt það
foreldri sem er fjarverandi við slíkar aðstæður. Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000) kom einmitt fram að þau börn
sem hafa upplifað skilnað tala síður um vandamál sín við feður heldur en
börn sem ekki hafa upplifað skilnað. Börn sem búa jafnt til skiptis hjá báðum
foreldrum eru hins vegar í jafngóðum samskiptum við feður sína og þau sem
búa hjá báðum kynforeldrum.
Munurinn á samskiptum við feður í tvískiptri búsetu og öðrum
búsetuformum eftir skilnað kann að liggja í því að „helgarpabbar“ séu frekar í
hlutverki skemmtikrafta sem fara með börnin í bíó og á veitingastaði. Feður
sem hafa börn sín jafnt til skiptis séu hins vegar líklegri til að taka
foreldrahlutverkið fastari tökum og eyða meiri tíma með börnum sínum en
aðrir feður. Rannsóknir benda til að fráskildir feður sem setja skýrar reglur,
ræða um vandamál og hjálpa til við heimaverkefni eigi jafnframt börn sem
standa sig betur í skóla og eigi síður við ýmis vandamál og vandamálahegðun
að glíma (Amato og Gilbreth, 1999). Slík tök á föðurhlutverkinu eru án efa
auðveldari þegar börn búa hjá föður sínum.
Einnig er hugsanlegt að tvískipt búseta dragi úr álagi vegna skilnaðar á
samskipti barna og foreldra. Slíkt álag getur verið tilkomið vegna minni
andlegs stuðnings, álags á það foreldri sem þarf eitt að sjá um umönnun
barna eða forsjárleysis foreldris. Slíkt álag gæti svo aftur komið fram í minni
stuðningi foreldra við barn sitt, minna eftirliti eða skorti á tengslum barnsins
við annað foreldrið (Amato, 2000). Þess utan geta bæði foreldrar og börn
fundið fyrir álagi vegna ósættis milli foreldranna og bágrar fjárhagsstöðu.
Tvískipt búseta getur dregið úr öllum þessum þáttum og leitt til þess að báðir
foreldrar leggi meiri tíma og fé til barna sinna.
Niðurstöður okkar sýna að foreldrar sem kjósa tvískipta búsetu eru í
jafngóðum samskiptum við börn sín og foreldrar sem búa saman. Ekki er þó
hægt að draga ályktanir um orsakasamband í þessu efni út frá fyrirliggjandi
gögnum. Foreldrar sem kjósa slíkt fyrirkomulag eru líklegri til að vera í betri
samskiptum hvort við annað en þau sem kjósa annað fyrirkomulag þegar
sambúð lýkur (Bauserman, 2002). Því er ekki hægt að fullyrða að tvískipt
búseta skili sér í betri tengslum við báða foreldra. Engu að síður gefa niður-
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stöðurnar sterka vísbendingu um að foreldrar sem eru tilbúnir til að hafa
börnin hjá sér jafnt til skiptis þurfi ekki að óttast neikvæð áhrif á samskipti
sín við börnin.
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Hvað aftrar konum með vefjagigt
þátttöku á vinnumarkaði?
Ásta Snorradóttir
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
Sigurður Thorlacius

Flestir einstaklingar sem fá metna örorku og þiggja örorkubætur koma af
vinnumarkaði. Rannsóknir hafa sýnt að störf hafa í för með sér áhættuþætti
fyrir líðan og heilbrigði. Því er mikilvægt að kanna hvort unnt sé að bera
kennsl á það hvort og þá hvaða tengsl séu til staðar milli vinnumarkaðar og
fjölgunar öryrkja. Í þessari rannsókn var það kannað meðal kvenna sem hafa
greinst með vefjagigt.
Algengi örorku meðal þjóðarinnar hefur aukist á undanförnum árum.
Aukningin hefur verið meiri meðal kvenna en karla (Sigurður Thorlacius,
Sigurjón Stefánsson, Stefán Ólafsson og Vilhjálmur Rafnsson, 2001; Sigurður
Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2004, Sigurður Thorlacius, Sigurjón
Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2007). Konur eru nú 60% þeirra sem metnir
eru til örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins (Sigurður Thorlacius o.fl., 2007).
Sú tilhneiging að konur séu fjölmennari meðal þeirra sem metnir eru til
örorku sést einnig á hinum Norðurlöndunum en annars staðar í Evrópu er
kynjahlutfallið jafnara. Það sem er sammerkt með almannatryggingakerfi
Norðurlandanna er að allir hafa jafnan aðgang að örorkumati óháð þátttöku
á atvinnumarkaði en slíkt hið sama á ekki við um önnur lönd Evrópu (Stefán
Ólafsson, 2005). Fáar rannsóknir eru til enn sem komið er, bæði hérlendis og
erlendis, sem skoða mismunandi áhættuþætti kynjanna fyrir örorku. Gerðar
hafa verið athuganir á mismunandi áhættuþáttum í vinnuumhverfi kvenna og
karla í Danmörku (Albertsen, Lund, Christensen, Kristensen, og Villadsen,
2007) sem og á áhættuþáttum fyrir örorku meðal einstaklinga í langtíma
veikindaleyfi í Noregi (Gjesdal og Bratberg, 2002) en í hvorugri þessara
rannsókna var hægt að sýna fram á marktækan mun á áhættuþáttum milli
kynjanna. Hér á landi hefur verið bent á að skýringa á fjölda kvenna meðal
öryrkja gæti verið að leita í uppbyggingu almannatryggingakerfisins og á
vinnumarkaði. Þannig hefur verið bent á að munur á lægstu launum á
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vinnumarkaði og á lífeyrisgreiðslum almannatryggingakerfisins er ekki ýkja
mikill. Því er sagt að til staðar sé hvati fyrir láglaunafólk að leita út af
vinnumarkaði og þiggja örorkubætur, einkum fyrir einstæða foreldra og
barnmargt fólk þar sem greiddur er lífeyrir með hverju barni undir 18 ára
aldri sem leiðir til hækkunar bóta (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Þar sem
konur eru í meirihluta þeirra sem hafa lágar tekjur og fleiri einstæðar mæður
en feður eru í íslensku samfélagi myndi þetta eiga í meira mæli við um konur
en karla. Þó ber að hafa í huga að þetta álit byggist á því sjónarhorni að
hvatinn að betri afkomu ráði vali einstaklinga en þá er horft framhjá því að
vinnan hefur ýmis önnur gildi fyrir einstaklinga heldur en til fjármögnunar
lífsviðurværis. Til dæmis skipar vinnan stóran sess í mótun sjálfsmyndar og
því að hafa stöðu í þjóðfélaginu sem getur hvatt einstaklinga til að velja
vinnu fremur en örorkubætur (Nordenmark, 2002).
Rannsóknir á líðan einstaklinga í vinnu sýna að ólík störf hafa í för með
sér mismunandi áhættuþætti fyrir líðan og heilbrigði (Bildt, 2001; Hannerz,
Tüchsen, Spangenberg og Albertsen, 2004; Karlqvist, 2001; Guðbjörg Linda
Rafnsdóttir, 2001). Álag í starfi getur haft áhrif á líkamlega og andlega líðan.
Vinnumarkaðurinn er kynjabundinn og í hefðbundnum karlastörfum er
líkamlegt álag algengara, en í hefðbundnum kvennastörfum er andlegt og
félagslegt álag algengara (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2001). Því er ekki
ólíklegt að kynin verði fyrir mismunandi áreitum og álagi í starfi og það hafi
ólík áhrif á líðan (Bildt, 2001; Karlqvist, 2001; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,
2004). Hefðbundin kvennastörf fela mörg hver í sér lítið sjálfræði sem gerir
konur líklegri til að verða fyrir streitu í starfi en karla (Rafnsdóttir og
Sigurvinsdóttir, 2007; Levi, 2000). Eins eru störf misjafnlega metin að
verðleikum í samfélaginu og hafa mörg kvennastörf ekki háa félagslega
stöðu, þannig að vera má að konur séu útsettari fyrir streitu af þeim sökum
(Bildt, 2001). Íslenskar rannsóknir á líðan og vinnuumhverfi kvenna sýna að
46% hjúkrunarfræðinga, 47% kennara, 62,5% kvenna í öldrunarþjónustu og
73% flugfreyja segjast vera oftast eða alltaf líkamlega úrvinda að vinnudegi
loknum. Fylgni kemur einnig fram í þessum rannsóknum við það að segjast
vera líkamlega úrvinda og hafa fundið fyrir líkamlegum einkennum frá hreyfiog stoðkerfi (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur
Friðriksdóttir, 2003a, 2003b, 2003c; Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kristinn
Tómasson og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004a, 2004b). Þetta bendir til að
það sé þó nokkurt álag í starfsumhverfi kvenna hér á landi.
Helstu ástæður örorku meðal kvenna eru stoðkerfisraskanir, en þær hafa
greinst hjá 35,1% kvennanna og geðraskanir hjá 31,3% (Sigurður Thorlacius
o.fl., 2007; Ásta Snorradóttir, 2008). Þær breytingar hafa átt sér stað á
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síðastliðnum áratug að konum með stoðkerfisraskanir sem sækjast eftir
örorkumati hjá TR hefur farið fjölgandi. Í þeim hópi er áberandi fjölgun
kvenna með heilkennið vefjagigt sem hefur fjölgað úr 4,7% allra kvenna á
örorkuskrá árið 2001 í 10,7% árið 2005 (Sigurður Thorlacius o.fl., 2004; Ásta
Snorradóttir, 2008).
Vefjagigt er samansafn einkenna eins og útbreiddum verkjum, stirðleika í
vöðvum og þreytu (Bennett, 1996; Helgi Birgisson, Helgi Jónsson og Árni
Jón Geirsson, 1998; Katz, Greene, Ali og Faridi, 2007). Ekki er með vissu
vitað hvað orsakar vefjagigt en erfðir eru þar taldar geta hafa áhrif (Buskila,
2007) sem og truflanir á boðefnum í miðtaugakerfi (Katz o.fl., 2007; Okifuji
og Turk, 2002). Áhrif líkamlegs og andlegs álags eru einnig talin hafa áhrif á
þróun heilkennisins og hafa rannsóknir í þeim efnum m.a. beinst að
vinnufyrirkomulagi. Þar hafa komið fram tengsl milli álags í vinnu sem er
tilkomið vegna einhæfni í líkamsbeitingu, ýmist með miklum setum, stöðum
eða endurtekningum á sömu hreyfingu (Henriksson, Liedberg og Gerdle,
2005), lítils stuðning samstarfsmanna og neikvæðs starfsanda (Liedberg og
Henriksson, 2002) sem og þess að hafa lítil áhrif á ákvarðanatökur eða vera
útsettur fyrir áreitni í vinnu (Kivimaki o.fl., 2004).
Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að 25-50% þeirra sem greinast
með vefjagigt verði óvinnufærir (Henriksson o.fl., 2005). Tölur um algengi
vefjagigtar sýna að vefjagigt er algengari meðal kvenna en karla og er
hlutfallið allt að 6-9 konur á móti hverjum karli (Henriksson o.fl., 2005). Hér
á landi eru 94% þeirra sem hafa fengið metna örorku vegna vefjagigtar konur
(Sigurður Thorlacius o.fl., 2004).

Aðferðir
Niðurstöður sem hér verða kynntar eru hluti af rannsókn til MA prófs þar
sem örorka meðal kvenna á Íslandi var tekin til skoðunar. Rannsóknin fólst í
því að kanna hvað einkennir konur á Íslandi sem fengið hafa metna örorku
og hvað einkennir konur sem greinst hafa með vefjagigt og hafa fengið
metna örorku af þeim sökum. Þar var stuðst við gögn frá Tryggingastofnun
ríkisins og þau greind með megindlegum aðferðum. Í þeim hluta
rannsóknarinnar sem hér er kynntur var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru viðtöl við 9 konur sem greinst hafa með vefjagigt og eru
öryrkjar af þeim sökum. Rannsóknarspurningin var „Hvað aftrar konum
með vefjagigt að fara af örorkubótum inn á vinnumarkað?“. Við val á
þátttakendum var haft til hliðsjónar að þær hefðu stundað vinnu áður en til
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örorkumats kom og hefðu verið öryrkjar í a.m.k. eitt ár. Viðmælendur voru
frá fertugsaldri að sjötugsaldri, þær voru ýmist faglærðar eða ófaglærðar,
giftar og einhleypar, með börn á framfæri eða uppkomin börn og einstæðar
mæður.
Stuðst var við lauslega mótaðan viðtalsramma. Öll viðtölin voru
hljóðrituð og þau skráð frá orði til orðs. Viðtölin voru greind hvert fyrir sig
og síðan öll í einu. Við greiningu gagna var aðferð grundaðrar kenningar
notuð (grounded theory) (Glaser og Strauss, 1967). Borin voru kennsl á
aðalflokka sem lýsa reynslu og upplifun viðmælanda af því hvað aftrar þeim
frá vinnu og innihald þeirra skoðað m.t.t. merkingar og tengsla við aðra
flokka.

Niðurstöður
Í viðtölunum lýstu viðmælendur því hvernig var að greinast með vefjagigt,
hvernig þeim reyndist að vinna eftir að þær veiktust, hvernig það væri að
hætta að vinna og fá metna örorku og hvað það væri sem þær teldu að aftraði
þeim að fara aftur á vinnumarkað. Alls komu fram sjö flokkar og verða
helstu niðurstöður kynntar hér.
Aðdragandi örorkunnar
Í viðtölunum bar álag þó nokkuð á góma. Flestar hafa konurnar upplifað
álagstímabil, ýmist langvarandi eða skammvinnt sem með einum eða öðrum
hætti tengist veikindunum. Álagið tengdist bæði daglegu lífi og vinnu. Álag í
daglegu lífi gat t.d verið að þurfa ungur að standa á eigin fótum, álag við að
koma undir sig fótunum, við íbúðakaup og fjárhagslegar skuldbindingar
jafnframt því að sinna barneignum og uppeldi þegar lítinn stuðning var að
hafa af leikskólum eða frá öðrum fjölskyldumeðlimum. Einnig gat álag verið
tengt lífsviðburðum sem settu mark sitt á viðmælendur líkt og álag eftir áfall.
Ein orðaði það svo: „en ég er náttúrulega búin að lifa mjög miklu... streitulífi“.
Hjúskaparstaða viðmælanda hafði áhrif á það hvernig álagi í daglegu lífi
var lýst. Þannig kom fram meðal þeirra viðmælenda sem voru einstæðar
mæður að því fylgdi álag að halda úti heimili og vera fyrirvinnan og þeim
reyndist erfiðara að koma jafnvægi á vinnu, einkalíf og að halda heilsu en
þeim sem voru giftar eða í sambúð. Þær síðarnefndu töldu það ótvírætt
stuðning að geta deilt ábyrgð með sambýlismanni eða eiginmanni.
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Varðandi vinnufyrirkomulag komu fram álagsþættir eins og lítill
stuðningur yfirmanns, tíðar fjarvistir samstarfsfólks, loftkuldi, mörg verkefni
sem sinna þurfti samtímis, erfið og/eða mikil samskipti við samstarfsfólk eða
viðskiptavini, lítið sjálfræði í vinnu, erfið verkefni og ill-leysanleg verkefni,
skortur á aðbúnaði sem léttir vinnuna við burð, stöður eða setur. Launakjör
komu einnig til umræðu. Þannig unnu þær sumar meira en fulla vinnu til að
auka tekjur sínar, voru í fleiri en einni vinnu, unnu í fríum eða unnu þar sem
greitt var eftir afköstum. Einnig kom fram að álag skapaðist þegar launin
voru lág og erfitt var að auka tekjur, ýmist þar sem erfitt var að fá betur
launaða vinnu eða auka við sig vinnu vegna fjölskylduaðstæðna.
Misjafnt er hversu mikil áhrif viðmælendur telja að vinnan hafi haft á
veikindin en þær lýsa því sem svo að smám saman hafi álagið sagt til sín þar
til þær gátu ekki meir. Ein talar um að sér hafi ekki fundist gaman nema ef
vinnan var farin að teygja sig yfir nánast allan daginn og að lokum hafi hún
keyrt sig út. Önnur nefnir að vinnan hafi verið líkamlega erfið allan
starfsferilinn og launin lág þannig að hún vann yfirvinnu og vaktavinnu til að
hækka launin eins lengi og líkaminn leyfði. Ein viðmælenda hafði skipt um
starf og kom á vinnustað þar sem stjórnendur veittu lítinn stuðning og
samstarfsfólk var mikið frá vegna veikinda. Þannig hlóðust verkefnin upp hjá
henni og sífellt meira álag skapaðist þar til svo var komið að í dagslok var
hún örmagna. Ein lýsir reynslu sinni í þennan hátt:
...starfið er svo stór hluti af sjálfsmyndinni og fólk reynir eins og það getur að
halda í hana það er mín upplifun ... Ég var orðin öryrki löngu áður en ég hætti að
starfa í þeim skilning að ég var í mjög mörg ár að keyra mig áfram á einhverju allt
öðru ... já einhverju ég veit ekki hverju.

Algengt er að þær hafi leitast við að hagræða í vinnunni eftir að veikindin
voru farin að segja verulega til sín til að eiga möguleika á að halda starfinu.
Það gerðu þær með því að fara fram á aukinn sveigjanleika, lækka
starfshlutfall, fækka verkefnum eða breyta um verkefni innan vinnunnar. Það
virtist ekki í öllum tilfellum draga úr álagi. Þannig var til í dæminu að þau
verkefni sem áætluð voru fyrir fulla vinnu voru of mörg þannig að iðulega
tókst ekki að ljúka þeim á venjulegum vinnutíma. Þegar starfshlutfall var
síðan lækkað var ekki tekið á þeim vanda að fækka verkefnum þannig að
hæfði starfshlutfalli þannig að vandinn að geta ekki lokið verkefnum, var enn
til staðar. Einnig gat það átt við að sumir hlutar starfsins, eins og þeir sem
lutu að samstarfi, kröfðust jafn mikils tíma þrátt fyrir að starfshlutfall væri
lækkað sem leiddi til þess að of lítill tími var til að sinna öðrum verkefnum.
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Eins má nefna að í sumum tilfellum var eðli starfa þannig að ekki var hægt
að bjóða upp á lækkun starfshlutfalls eða aukinn sveigjanleika. Það átti t.d.
við í störfum tengdum þjónustu eða framleiðslu. Þættir tengdir vinnu sem
nefndir voru sem jákvæðir og styðjandi svo þær gátu unnið þrátt fyrir
vefjagigtina voru sveigjanleiki varðandi vinnutíma, styttri vinnutími,
skilningur og stuðningur samstarfsmanna og yfirmanna.
Áhrif sjúkdómsins á vinnufærni
Eðli vefjagigtarinnar er þannig að suma daga líður konunum betur en aðra
daga eru þær frá vegna verkja eða slappleika. Þegar þær leita læknis vegna
veikindanna eru þær með einkenni um verki, þreytu, slappleika eða þær halda
jafnvel að eitthvað annað ami að sem síðan reynist ekki vera. Þróunin þar til
þær verða óvinnufærar er hæg.
Á þessum tíma áður en til örorkumats kemur eru þær að hugsa um það
eitt að ná sér og halda í vinnuna. Allar voru þær eins lengi í vinnu og þær
mögulega gátu. Flestar voru búnar að fara í veikindaleyfi, í endurhæfingu,
fara aftur í vinnu og verða aftur veikar þar til að þær gátu ekki meir. Ein lýsir
þessu þannig að hún hafi endað sinn vinnuferil í hjólastól, önnur segist hafa
unnið þar til „ég kom skríðandi ... en þá fórnar maður líka öllu“. Flestar lýsa þær
því þannig að það hafi verið læknir sem ráðlagði þeim að sækja um
örorkubætur en að þær hafi mótmælt því til að byrja með og talið það óþarfa.
Algengt var að þær legðu sig fram um að fara í vinnu en það þýddi oftar en
ekki að þær hefðu enga orku eftir að heim var komið og lægju þá fyrir að
mestu leyti.
Ég var í mörg ár að reyna ... ég entist kannski til hádegis... enginn ákveðinn tími
passaði mér því suma morgna þurfti ég að þröngva mér á fætur.

Aftur á vinnumarkað
Viðmælendur hafa almennt jákvætt viðhorf til vinnunnar og höfðu ánægju af
starfi sínu. Það að hætta að vinna reyndist þeim erfitt. Það að líkaminn væri
að gefa sig en ekki hugurinn var það sem þær nefndu flestar sem mesta
áfallið:
[Erfiðast var] að sætta mig við að líkaminn væri að segja nei en ekki heilinn,
hugsunin ég vil vinna áfram og ég er baráttukona ... mig dauðlangar að fara út að
vinna en ég er bara ekki í standi.
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Annað sem nefnt var í sambandi við að hætta að vinna var að hafa ekki
lengur þann ramma sem vinnan skapar í daglegu lífi, að mæta til vinnu
daglega og sinna þeim verkefnum sem þeim var falið, fá laun og hrós fyrir vel
unnin störf og að missa þann félagsskap og tengsl sem var á vinnustaðnum.
Fyrir þær flestar var það einnig áfall að missa tekjurnar og fara á mun lægri
bætur en laun þeirra á vinnumarkaði höfðu verið. Fyrir einstæðar mæður var
það hins vegar minna áfall þar sem það gat verið betra fjárhagslega að fá
örorkubætur. Það þótti þó slá skökku við eða eins og ein orðaði það:
Það er svo asnaleg tilfinning að vera að fá einhvern geðveikan pening fyrir að
vera veikur og fatta þá að maður er svo lítils metin [á vinnumarkaði].

Þær hafa allar velt fyrir sér hvort þær fari aftur á vinnumarkað en hafa
mismunandi sýn á það. Fyrst hugsa þær um að ná heilsu. Sumar sjá fyrir sér
að geta ekki farið aftur í sama starf og undirbúa sig með endurmenntun:
Því að ég sem ófaglærð manneskja þarf að vinna helmingi meira heldur en
faglærð manneskja fyrir jafnmiklum peningum og þá er skynsamlegra fyrir mig að
ná mér í meiri menntun ... og líka fyrir þjóðfélagið svo ég fari nú af bótum í
vinnu.

Þær eldri í hópnum telja ólíklegt að þær fari aftur á vinnumarkað einkum þar
sem þær eiga stutt eftir að ellilífeyrisárunum. Sumar eru að vinna að nokkru
leyti þó þær hafi ekki stöðugar tekjur, en þær sjá í því atvinnutækifæri og
finnst það hjálpa sér í að takast á við vinnumissinn. Flestar stefna þær á
hlutastarf á vinnumarkaði. Aðrar sjá fyrir sér tímabundna vinnu eða verkefni
sem þær gætu tekið að sér.
Viðmælendurnir hafa ekki farið í fasta vinnu á vinnumarkaði eftir að þær
voru metnar til örorku. Þær telja að fæstir myndu ráða þær til vinnu þar sem
þær treysta sér ekki í fullt starf. Þær eru sammála um að þær geti unnið en til
þess þurfi þær að hafa sveigjanleika. Með sveigjanleika eigi þær við að geta
haft val um það hvenær dagsins þær ynnu og að geta haft það breytilegt frá
degi til dags. Einnig ef þær mættu vinna í skorpum því þannig gætu þær
unnið meira þá daga sem þær eru góðar til heilsunnar en minna þá daga sem
þær eru verri eða þá tekið sér frí. Fullt starf telja þær að myndi ekki henta
með vefjagigtinni. Annar kostur sem er nefndur er ef vinnustaðir gætu haft
bakhjarl sem myndi styðja atvinnurekandann fjárhagslega ef sjúkdómurinn
versnar og til langra fjarvista frá vinnu kemur. Þannig væru meiri líkur á að fá
störf við hæfi. Ein hafði reynslu af því að ráða sig í starf en þurfa svo að vera
frá vegna veikinda. Það olli áhyggjum bæði hjá henni og atvinnurekendum
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sem voru með eigið fyrirtæki og sáu fram á kostnað vegna veikindanna. Í
þriðja lagi nefna þær að hækka þyrfti frítekjumörkin í almannatryggingakerfinu þannig að það væri raunverulegur ágóði af því að fara á vinnumarkað
en ekki tap eins og það getur verið í dag.

Lokaorð
Viðmælendur í þessari rannsókn höfðu almennt jákvætt viðhorf til vinnu og
höfðu ánægju af starfi sínu. Vinnan tengist sjálfsmynd þeirra og því að leggja
sitt af mörkum til samfélagsins. Að þurfa að hætta vinnu var þeim því
þungbært. Fyrir flestar hafði það einnig í för með sér lækkun á tekjum.
Það sem helst aftrar konum með vefjagigt frá því að vinna eru heilsufarsástæður og þá einkum þreyta og verkir. Því hefur einnig verið lýst af öðrum
rannsakendum sem helstu ástæðu fyrir því að konur með vefjagigt hætti
störfum (Henriksson o.fl., 2005; Liedberg og Henriksson, 2002). Álag í starfi
var eitt af því sem hafði áhrif á verki og þreytu hjá viðmælendum. Þættir í
vinnufyrirkomulagi sem höfðu áhrif voru t.d. of miklar kröfur, lítið sjálfræði,
skortur á stuðningi stjórnanda, lítil umbun í starfi og líkamlega erfið störf.
Einnig kom fram að ef fyrir hendi var lítill sveigjanleiki til að hagræða
verkefnum í vinnu hafði það áhrif. Allir þættir sem hér eru nefndir hafa
komið fram sem álagsþættir í starfi kvenna með vefjagigt í öðrum
rannsóknum (Henriksson og Liedberg, 2000; Henriksson o.fl., 2005; Liedberg og Henriksson, 2002; Salido o.fl., 2007). Einnig hefur það komið fram
að störf kvenna á vinnumarkaði einkennast frekar af þessum þáttum en störf
karla (Bildt, 2001; Levi, 2000; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að hluta af skýringum á því að
þátttakendur þessarar rannsóknar hættu störfum og að þær sjá sér ekki fært
að leita aftur út á vinnumarkaðinn sé að leita í aðstæðum á vinnumarkaði.
Niðurstöður benda því til að huga þurfi að auknum sveigjanleika á vinnumarkaði til að greiða konum með vefjagigt leið inn á vinnumarkað á nýjan
leik og til að koma í veg fyrir að þær hverfi af vinnumarkaði. Sveigjanleikinn
getur falist í að auka vægi hlutastarfa á vinnumarkaði, leyfa breytilega viðveru
og jafnvel þegar störf leyfa að gera þeim kleift að vinna heiman frá sér. Ef
tekið er tillit til þeirra þarfa og kröfur í starfi sniðnar að getu þeirra eru
auknar líkur á að þessi hópur kvenna geti unnið.
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Netsíður og vefblogg –
nýir unglingamiðlar
Birgir Guðmundsson
Sóley Björk Stefánsdóttir

Blogg hefur á síðustu misserum sett mark sitt á þjóðfélagsumræðuna og
opnað nýjar leiðir fyrir einstaklinga til að koma sjónarmiðum sínum og
upplýsingum á framfæri við umheiminn. Í almennri þjóðfélagsumræðu hefur
þessi breyting verið talin hluti af ákveðinni lýðræðisvæðingu sem fylgir hinni
stafrænu byltingu og gefur almenningi kost á að tjá sig, fá upplýsingar og hafa
áhrif óháð hliðvörðum miðstýrðra hefðbundinna fjölmiðla (Haas, 2007;
Gillmor, 2004).
Með sama hætti má segja að bloggið opni gáttir og breyti tengslum og
möguleikum í samskiptum tiltekinna samfélagshópa. Unglingar og unglingasamfélagið hefur þannig verið áberandi í bloggi og allri netnotkun og því má
ætla að þar hafi tilkoma bloggs haft mikil áhrif (Gibson, 2005; Lee, 2008).
Rannsóknir á íslenska bloggsamfélaginu benda og til að unglingar séu
áberandi, en íslensku bloggi hefur verið skipt í tvennt; annars vegar almennt
blogg þar sem konur undir tvítugu (unglingsstúlkur) eru í miklum meirihluta
og hins vegar fréttablogg þar sem karlar eru í meirihluta og aldurinn er mun
hærri (Hrafnhildur Reykjalín Vigfúsdóttir og Íris Dröfn Hafberg, 2007) ). Í
þessari grein verður skoðað hvernig bloggheimur íslenskra unglinga lítur út
og bloggsíður 14-16 ára unglinga innihaldsgreindar.
Í evrópsku vímuefnakönnuninni ESPAD, sem lögð var fyrir nemendur í
10. bekk grunnskóla í febrúar og mars 2007 var m.a. spurt um blogg og
kemur þar fram að blogg er lesið af stórum hluta íslenskra unglinga og
álitlegur hópur skrifar blogg sjálfur (ESPAD, 2007).
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Mynd 1. Hlutfall unglinga sem spurðir voru í ESPAD könnuninni sem
annars vegar lesa blogg og hins vegar blogga sjálfir

Mynd 2. Blogg sem unglingar í 10. bekk lesa. Um er að ræða hlutfallslega
skiptingu byggða á niðurstöðum úr ESPAD
Í rannsókn þeirri sem hér er kynnt er kastljósinu beint að bloggi unglinga
í 8., 9. og 10. bekk. Rannsóknin beinist að því að skoða innihald á bloggsíðum unglinga; hvað er það sem þei setja inn á þessar síður? Jafnframt var
leitað eftir svörum við öðrum spurningum er vörðuðu tíðni blogga og líftíma. Tilgátan sem lagt var af stað með gerði ráð fyrir að bloggið hefði
merkjanleg áhrif á tengslanet, hópamyndun og samskiptahætti unglinga og á
fjölmiðlanotkun hópsins.
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Aðferð
Ekki reyndist hægt að fá upplýsingar um aldur eða kyn einstakra bloggara hjá
bloggveitum og því þurfti að fara aðrar leiðir til að finna blogg frá unglingum
fæddum á árunum 1991-1993. Í upphafi var því stofnaður rýnihópur með
átta unglingum fæddum árin 1992 og 1993. Þar voru fjórir af hvoru ári, tvær
stelpur og tveir strákar. Eftir fundi með hópnum var leitarvélin Google
notuð til að finna blogg með því að slá inn leitarorð sem komið höfðu upp
úr starfi rýnihópsins og líkleg þóttu til að gefa niðurstöður um bloggsíður
unglinga á réttum aldri. Dæmi um leitarorð voru: 14 ára, 15 ára, 16 ára, 94
mdl, 93 mdl, 92 mdl,1 8. bekk, 9. bekk, 10. bekk og auk þess var bætt við
styttingunum gzb og msp sem standa fyrir gestabók og myspace en þessi orð
eru ákaflega algeng á síðum þessa aldurshóps.
Farið var í gegnum allar niðurstöður sem vísuðu á bloggsíður og tekin út
þau blogg sem tilheyrðu réttum aldurshópi. Auk þess var farið kerfisbundið í
gegnum tengla á þeim síðum sem fundust og nýjum síðum sem uppfylltu
skilyrði sem bætt hafði verið við úrtakið.
Ítarlega var farið yfir 41 blogg, hver færsla var skráð og innihaldsgreind,
umræður skoðaðar og skráð hver skrifaði færsluna. Þessu til viðbótar voru 4
önnur blogg greind þannig að aðeins færslufjöldi í hverjum mánuði var
skráður. Rannsóknin nær frá maí 2005 þegar elsta bloggsíðan í úrtakinu var
stofnuð og til 31. júlí þegar rannsókninni lauk. Allar talningar eru miðaðar
við þá dagsetningu. Blogg voru flokkuð eftir því hvort þau voru virk, ný eða
yfirgefin. Þegar settar eru fram meðaltalstölur eru aðeins virk blogg talin.
Vegna þess hversu mikið var rætt um myspace á rýnihópsfundinum var
stofnaður aðgangur að myspace og vinum á réttum aldri safnað og farið yfir
16 þeirra og innihald síðnanna greint.
Á grundvelli upplýsinga sem fengust í rýnihópnum var bloggunum skipt í
tvo hópa: einstaklingsblogg og hópblogg. Hópblogg er skilgreint sem bloggsíða þar sem tveir eða fleiri unglingar eru saman um að færa inn á síðuna en
einstaklingsblogg er þegar einn einstaklingur færir inn á síðuna. Þessu var því
haldið aðgreindu sem sérstökum flokkum.

1

Skammstöfunin „mdl“ stendur fyrir módel
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Bloggsíður - niðurstöður
Niðurstöðum úr innihaldsgreiningu þeirra bloggsíðna sem skoðaðar voru má
skipta í nokkra hluta. Þar má nefna tegundir bloggfærslna og einstaklingseða hópblogg ásamt því hver þróunin hefur verið í fjölda og virkni síðnanna.
Flokkar bloggfærslna
Í ljós kom að bloggfærslum má skipta í 10 flokka en þeir eru eftirfarandi: 1)
Bull, 2) Dagbók, 3) Fréttir, 4) Gestablogg, 5) Tenglar, 6) Myndir, 7) Afrit, 8)
Samskipti, 9) Tilkynningar, 10) Tjáning/skoðun.
Bull: Færslur þar sem bloggari er ekki að segja frá neinu sérstöku og oftast er
aðeins um að ræða eina eða tvær setningar, gjarnan í upphrópunarstíl.
Tilgangur færslunnar virðist einfaldlega vera sá að setja inn nýja færslu. Dæmi
um bullfærslu:
ATH!!
Muna að skrifa í gestó !!

Dagbók: Í dæmigerðri dagbókarfærslu er farið yfir það helsta sem gerst hefur
þann dag eða síðustu daga og hvað er framundan. Þessar færslur eru oft
mjög langar og innihalda ítarlegar lýsingar á deginum og líðan bloggarans en
þær geta einnig verið stuttar og snúist þá aðeins um helstu atriði. Dæmi um
dagbókarfærslu:
Hæhæ þetta er ekki langt blogg í dag en ég var samt að fá nýja tölvu í gær:D,
en
Guðrún er í fýlu út í mig útaf því að ég snúði upp á öklanum mínum og ekki
grín:( en svo er ég að fara að fermast á sunnudaginn fæ svo frí á mánudaginn eftir
það! :D en tölva mín er macbook ótrúlega flott:)

Fréttir/slúður: Geta til dæmis verið úrslit úr íþróttaleikjum eða Eurovision.
Það getur verið upptalning á því sem hefur gerst í nánasta umhverfi
bloggarans. Munurinn á fréttum og dagbókarfærslum er sá að fréttirnar eru
skrifaðar á knöppu formi og/eða innihalda upplýsingar sem varða fleiri en
bloggarann sjálfan. Skil milli frétta og dagbókarfærslna geta verið óljós. Dæmi
um fréttafærslu:
•

Ekki langt blogg!
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Skóli á morgun!
Dóa afmæli í dag Til Hamingju!
Hulda enn í Wien!
Hlakka til að hitta stelpurnar á mrg nenni ekki í skólann:(
Sólveig says: Tónleikum aflýst á páskadag í Torino með TH. Bill veikur
^o)
Ég í Húsafelli um páskana...
20 dagar þangað til ég fermist.
32 þangað til ég verð 14....
Ekkert meira! Bææ!

Gestablogg: Einhver sem er ekki skráður notandi á blogginu skrifar færslu.
Tenglar: Aðalefni færslunnar er tengill á aðra síðu.
Myndir: Aðalefni færslunnar eru myndir, sem bloggari hefur sjálfur hlaðið
inn á vefinn og oftast nær tekið sjálfur. Myndirnar eru undantekningarlítið af
honum sjálfum, fjölskyldu, vinum og kunningjum.
Afrit: Texti eða myndir sem er afritaðar af öðrum stað á netinu og settar inn
á bloggsíðuna.
Samskipti: Kveðjur, t.d. afmælis- og jólakveðjur til lesenda. Beinar spurningar
til lesenda eða hvatning um að mæta á einhvern ákveðinn viðburð eða slíkt.
Dæmi um samskiptafærslu:
Muna krakkar!!
Stelpur að mæta í fleygnum bolum og strákar í hlýrabolum(wifebeater) í skólann
á morgun. Miðvikudaginn 5.mars.
Atvikið er gert í mótmælaskyni gegn leiðindum skólastjórnar um klæðnað
nemenda sem eru farnar að ganga of langt.

Tilkynningar: Færslur þar sem tilkynntar eru breytingar eða viðbætur á
síðunni og í tilfelli blogghópa breytingar á hópnum..
Tjáning/skoðun: Texti þar sem bloggarinn lýsir skoðunum sínum eða
tilfinningum í samfelldum texta. Getur verið í ljóðaformi. Dæmi um
tjáningu/skoðun:
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Halló,. Hér er solldill snjór en samt gott veður..:D Hugrún flytur 1 janúar..:'( Til
pabba í rvk. En við flytjum í vor.. Ég vildi klára skólann hérna..!
Þetta er besti skólinn það er svo þægilegt að vera í pínulitlum skóla og hér er 48
krakkar.!
Það er eins og einn bekkur fyrir sunnan:S Sjitt marr. Ég er að fara úr 48 manna
skóla-500 manna ´skóla..:S:S:S Ég er solldi smeyk..:( En hér eru allir glaðir í
bekknum yfir að ég flytji ekki strax. (ego) hehe..:D En já svona ef maður á að
vera hreinskilin þá langar mig ekkert að flytja þangað til ég er búin með 10 bekk:(
En svona er þetta.............

Í ljós kom að 76% færslna eru dagbókarfærslur eins og sjá má á mynd 3.
Næst algengastar voru samskiptafærslur en þær voru að meðaltali 7% af
færslunum, þá komu tjáningarfærslur 6%, tilkynningar 5%, afritað efni 4%
tenglar og bullfærslur 3% og að lokum fréttir 2% og gestablogg 1%.

Mynd 3. Hlutfall einstakra færsluflokka af öllum færslum
Skráð var hvenær hver bloggsíða var stofnuð og síðast uppfærð og þeim
skipt í þrjá flokka eftir því. Þau blogg sem voru stofnuð fyrir meira en sex
mánuðum og uppfærð fyrir minna en sex mánuðum eru talin vera stöðug
blogg. Blogg sem voru stofnuð á síðustu sex mánuðum eru ný blogg og
blogg sem hafa ekki verið uppfærð á síðustu sex mánuðum teljast vera
yfirgefin blogg.
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Hópblogg og einstaklingsblogg
Hópblogg og einstaklingsblogg eru að mörgu leyti ólík. Hópbloggin leggja
meiri áherslu á lesandann og þau eru gagnvirkari en einstaklingsbloggin.
Mynd 4 sýnir hlutfall fjögurra algengustu færslutegundanna á hópbloggum og
einstaklingsbloggum. Langmestur hluti færslna í báðum tegundunum eru
dagbókarfærslur, en þó má sjá að þær eru mun minna hlutfall færslna á
hópbloggum en einstaklingsbloggum. Samskiptafærslur og tilkynningar eru
hlutfallslega fleiri á hópbloggum en færslur sem falla undir tjáningu eru mun
algengari á einstaklingsbloggum.

hópblogg

einstaklingsblogg

Mynd 4. Samanburður á hópbloggi og einstaklingsbloggi í fjórum algengustu
færsluflokkunum
Nær öll hópbloggin halda úti frétta/slúðurdálki, en það er mjög sjaldgæft
á einstaklingsbloggunum. Svipað er með myndaalbúm, að meðaltali eru
tæplega 40 myndaalbúm á hverju hópbloggi en tæplega 10 á einstaklingsbloggi. Á hópbloggunum er oftar talað til lesandans og meiri umræður fara
fram í athugasemdakerfinu og gestabókinni. Tafla eitt sýnir hversu margar
heimsóknir og færslur bloggin fá að meðaltali á mánuði frá lesendum.
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Tafla 1. Athugasemdir, gestabókarskrif og heimsóknir að meðaltali á mánuði
Athugasemdir
Gestabókarskrif
Heimsóknir

Hópblogg

Einstaklingsblogg

34
9
1.938

4
1
314

Í þessari rannsókn virtist auðveldara að finna hópblogg en einstaklingsblogg og því er hægt að draga þá ályktun að þau séu algengari. Svipað hlutfall
blogganna eru stöðug, 53% af hópbloggum en 50% af einstaklingsbloggum,
en hærra hlutfall einstaklingsblogganna eru yfirgefin eða 42% á móti 17%
hópblogganna. Hærra hlutfall hópblogganna eru ný eða 30% á móti 8%
einstaklingsblogganna. Það virðist því sem það sé mun meiri áhugi hjá
hópum á því að stofna ný blogg og að einstaklingar hafi minni áhuga á að
viðhalda sínum bloggum.
Eins og áður var nefnt virðist meginmunur á tilgangi hópblogga og
einstaklingsblogga en hópbloggin eru einnig ólík innbyrðis. Sum þeirra
virðast hafa þann tilgang helstan að þjóna sem samskiptamiðill fyrir hópinn
innbyrðis og fyrir hópinn sem félagslega einingu út á við. Þegar athugasemdirnar eru greindar eins og sést á mynd 5 er oftast um að ræða svipaðan
fjölda athugasmenda frá fólki utan hópsins og innan. Á tveimur bloggum er
mikill meirihluti athugasemdanna frá fólki innan hópsins og því greinilegt að
samskipti innan hópsins fara mikið fram á síðunum.
Af lestri blogganna má ráða að hópurinn einskorðast ekki alltaf við að
vera einvörðungu blogghópur því dæmi eru um hópa sem hafa verið
myndaðir áður og bloggsíðan síðan stofnuð til að halda utan um samskipti,
myndir og fleira. Athygli vekur að á bloggunum sjást dæmi um að hópar hafi
látið gera boli eða peysur merktar hópnum. Í öðrum strákahópnum sem var
skoðaður keyptu til dæmis allir sér beltissylgjur sem mynduðu stafina 270
sem er hluti af nafni hópsins.
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Mynd 5. Athugasemdir á hópbloggum flokkaðar eftir því hvort þær koma frá
fólki innan eða utan hópsins
Kynjamunur
Lítið er um blogg eftir stráka og enginn strákur, virkur einstaklingsbloggari,
var í úrtakinu. Tvö virk blogg strákahópa voru hins vegar í úrtakinu og einnig
eitt einstaklingsblogg eftir strák, sem var haldið úti í sex mánuði á árinu 2007.
Aðeins átta færslur eru þó skrifaðar á því tímabili, svo hæpið er að segja
nokkuð til um muninn á kynjunum þegar kemur að innihaldi einstaklingsblogga. Þau tvö hópblogg sem fundust eftir stráka benda ekki til mikils
munar á því hvers konar færslur strákar og stelpur skrifa.
Eitt kom þó fram á báðum stráka-hópbloggunum, en ekki á neinu stelpuhópbloggi. Það voru færslur um að búið væri að reka einhverja úr hópnum
vegna þess að þeir stæðu sig ekki nógu vel við að færa inni á síðuna.
Það er hins vegar algengt í stelpuhópunum að meðlimir byrji og hætti.
Yfirleitt tilkynnir hver fyrir sig að hún sé hætt og þá virðist það vera að eigin
frumkvæði og gjarnan tekið fram að ástæðan sé ekki vandamál innan
hópsins. Algengustu ástæðurnar eru þær að viðkomandi nennir ekki að skrifa
bloggfærslur eða þá að sama stelpan er meðlimur í fleiri en einu hópbloggi og
ætlar að leggja áherslu á skrifa á einungis eitt blogg Svo virðist sem það gerist
oft að sama manneskjan gangi í hópinn aftur síðar.
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Þróun
Elsta bloggið í rannsókninni var stofnað í maí 2005 og bloggsíðum fer síðan
fjölgandi fram í mars 2008 þegar 28 blogg eru virk, en þeim fer síðan
fækkandi aftur.
Á mynd 6 má sjá að ef einstaklings- og hópblogg eru skoðuð sitt í hvoru
lagi er þróunin ólík. Virkum hópbloggunum fjölgar jafnt og þétt frá því í
ágúst 2006 og eru flest í mars 2008 en einstaklingsbloggin eru mun færri
vorið 2008 en vorið 2007.

Mynd 6. Fjöldi virkra hóp- og einstaklingsblogga eftir mánuðum
Á flestum bloggunum eru tenglar á aðrar bloggsíður. Þegar tenglunum var
fylgt eftir kom í ljós að virkni bloggsíðna virðist vera að minnka. Af 116
bloggsíðum voru aðeins 14 uppfærðar á síðustu tveim mánuðum (júní og
júlí) en 34 uppfærðar á síðustu sex mánuðum. Þetta styður þær upplýsingar
sem koma fram á mynd 6 hér að ofan að bloggum fari fækkandi.
Á rýnihópsfundinum kom einnig fram minnkandi áhugi á bloggskrifum
en aukinn áhugi á netsamskipta eða tengslakerfinu myspace. „Sko bloggið, ég
hætti að vera svona inni á bloggi þegar ég fattaði að myspace væri til. Já
einmitt. Þá fór ég bara yfir til Myspace og var bara þarna.“ (Rýnihópur)
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Umræða
Þessi rannsókn sýnir með ótvíræðum hætti að blogg unglinga er að mestu
leyti dagbókarfærslur um hversdagslega hluti úr daglegu lífi og fréttir úr
nánasta umhverfi. Segja má að unglingarnir noti bloggið að hluta eins og
hefðbundna dagbók en að hluta til er það líka mjög ólíkt dagbókinni því
bloggið er yfirleitt öllum opið. Það býður bloggaranum um leið upp á
möguleika sem hefðbundna dagbókin gerir ekki, það er að skilgreina sjálfan
sig í augum umheimsins. Sjálfsmynd unglinganna og hópa unglinga er einmitt
sérstaklega áberandi þegar kemur að öðru megin einkenni unglingabloggsins,
en það er skipting þess í hópblogg annars vegar og einstaklingsblogg hins
vegar. Greinilegt er að hópbloggin eru talsvert frábrugðin einstaklingsblogginu og eru ný leið fyrir unglinga til að tengjast og skilgreina sig sem
hluta af tilteknum hópi. Sá hópur samanstendur þá af þeim sem halda
viðkomandi bloggsíðu úti, en vísbendingar koma fram um að á hópbloggunum séu samskipti bæði innan hópsins og út fyrir hópinn. Hópurinn
er jafnframt í umtalsverðum tengslum við aðra hópa, sem aftur eru lesendur
og þeir sem skrifa í gestabækur eða gera athugasemdir.
Hópbloggin eru ótvíræð viðbót við fjölmiðlanotkun unga fólksins og
líklegt að þau komi að einhverju leyti í stað hefðbundinna fjölmiðla.
Samkvæmt því hafa unglingarnir meiri áhuga á að skoða myndir á blogginu
frá síðasta skólaballi heldur en að skoða myndir í Séð og heyrt af árshátíð
einhvers stórfyrirtækis. Það sama gildir um frétta/slúðurfærslurnar, sem færa
fréttir úr nærumhverfinu; það er ekki síður mikilvægt að fá vitneskju um að
sæta stelpan í bekknum var að hætta með kærastanum, en að vita að Jón
Ásgeir Jóhannesson og Ingibjörg Pálmadóttir hafi gifst.
Þetta fjölmiðlunarhlutverk hópblogga og gagnvirkni þeirra kann að skýra
að áhugi á að halda úti hópbloggum virðist ekki hafa dvínað eins mikið og
áhugi á að halda úti einstaklingsbloggum. Þó eru vísbendingar um að blogg
meðal unglinga sé almennt heldur á undanhaldi og myspace kerfið, sem er í
raun nýtt form netsamskipta, sé að taka við.
Hugsanlegt er að myspace þjónustan uppfylli þarfir unglinga til að búa sér
til og viðhalda sjálfsmynd á netinu betur en bloggþjónusturnar. Einkum
vegna þess hversu vel skilgreindir möguleikarnir eru á mycespce og hve
margt er hægt að gera þar annað en að setja inn eigin texta, sem er, þrátt fyrir
alla aðra möguleika bloggsvæðanna, það sem blogg snúast meira og minna
um. Af þessum ástæðum væri áhugavert að rannsaka myspace samfélagið
betur, enda er ýmislegt þar frábrugðið því sem þekkist á bloggunum. Til
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dæmis má nefna að strákar virðast vera í mun ríkara mæli notendur á
myspace en á bloggsíðum.
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Vinnufyrirkomulag og starfstengd líðan
norrænna sjúkrahúslækna
Dagbjört L. Kjartansdóttir Bergmann
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir

Fagumhverfi sjúkrahúsa hefur breyst mikið á undanförnum árum.
Takmörkun fjármagns og niðurskurður hefur aukist og ákvörðunarvaldið
liggur í æ meira mæli hjá stjórnendum sjúkrahúsa sem hafa ekki læknismenntun. Arnetz (2001) heldur því fram að ef ekki verði að gáð geti læknar
glatað að einhverju leyti ákvörðunarvaldi yfir vali á meðferð til stjórnenda
sem hafa einungis bakgrunn í fjármálum og stjórnun. Morrison (2000) bendir
á að heilbrigðiskerfið hafi á undanförnum árum orðið flóknara bæði þegar
kemur að rekstri og væntingum sjúklinga. Læknar séu undir vaxandi þrýstingi
um að veita sem besta þjónustu, á sama tíma og þeir eiga að draga úr
kostnaði. Theorell (2000) bendir á að það að vera læknir í dag hafi ekki sama
samfélagslega vægi og áður. Breytt staða og fyrirkomulag vinnu sé að skapa
nýja og skaðlega áhættuþætti hjá stéttinni.
Í þessu ljósi var sett af stað rannsóknarteymi til að skoða vinnufyrirkomulag og starfstengda líðan sjúkrahúslækna á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og
Ítalíu. Í greininni verður fjallað um tengsl vinnufyrirkomulags og líðanar
íslensku, norsku og sænsku læknanna.

Vinnufyrirkomulag og líðan
Maslach og Leiter (1997) halda því fram að tilteknar breytingar sem hafa átt
sér stað á fyrirkomulagi vinnu síðastliðin ár feli í sér skref aftur á bak í
vinnuverndar- og vinnuumhverfismálum. Sú hugmynd að manneskjan eigi að
vera sívirk sem afkastamikil „maskína“ hafi verið endurvakin og kastljósinu
þannig fremur varpað á magn vinnu en gæði. Þau segja þessa þróun hafi
grafið undan góðu og öruggu vinnuumhverfi, þar sem starfsfólk geti nýtt
hæfileika sína og uppskorið réttmæta umbun.
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Æ fleiri finna samhljóm í samtímaskrifum um streitu og kulnun í starfi og
firringarhugtaki (alienation) Marx og Blauners, þótt þeir tveir hafi litið ólíkum
augum á samfélagslegan bakgrunn firringarinnar. Margt af því sem Marx og
Blauner nota til að skilgreina firringu minnir á það sem fram kemur í
nýlegum rannsóknum á starfstengdri líðan. Hér má t.d. nefna þætti sem lúta
að sjálfræði starfsmanna, stuðningi í starfi og hlutverkaárekstrum (Wallace og
Lemaire, 2007; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2004; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og
Kristinn Tómasson, 2004; Riggio, 2003; McManus, Winder og Gordon,
2002; Arnetz, 2001; Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001).
Þótt fæstir geti ráðið og stjórnað starfi sínu algjörlega, hefur komið í ljós
að það er mikilvægt fyrir starfstengda líðan að einstaklingar upplifi að þeir
ráði eitthverju um starf sitt og hvernig þeir inna það af hendi (Guðbjörg
Linda Rafnsdóttir og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2004). Samkvæmt
Maslach og Leiter (1997) leiðir aukið sjálfræði í starfi til aukinnar
starfsánægju á sama tíma og lítið sjálfræði getur leitt til aukinnar streitu.
Kröfu og sjálfræðismódel Karasek (sjá mynd 1) sýnir tengsl tveggja vídda
vinnuumhverfisins sem valdið geta álagi eða streitu.

Mynd 1. Kröfu- og sjálfræðismódel Karasek1
Kröfur sem eru gerðar til starfsmannsins geta verið af ýmsum toga og
skapað líkamlegt og/eða andlegt álag sé ekki fyrir hendi jafnvægi á milli
krafna og sjálfræðis. Ef einstaklingurinn býr við miklar kröfur í starfi en lítið
sjálfræði, getur það skapað mikið álag og valdið streitu og kvillum. Ef hins
1

The Karasek demand control model (1979) með teikningum úr bók Frankenhauser og
Ödman (1983).
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vegar sjálfræði í starfi kemur á móti þeim miklu kröfum sem fyrir hendi eru,
getur það leitt til jákvæðrar hvatningar og örvandi vinnuaðstæðna. Þar sem
kröfur eru of litlar fyrir hæfni starfsmannsins og sjálfræði jafnframt lítið, geta
skapast letjandi vinnuaðstæður þar sem þekking tapast eða er vannýtt,
áhugaleysi skapast og hætta verður á vanlíðan og leiða. Þegar of litlar kröfur
eru gerðar í starfi sem þó hefur mikið sjálfræði, er hætta á streitu eða
veikindum minni en þar sem sjálfræði er jafnframt lítið þótt ekki sé um
kjöraðstæður að ræða (Karasek og Theorell, 1990).
Theorell (2000) bar saman tvær sænskar rannsóknir sem lúta að kröfum
og sjálfræði í starfi lækna. Í þeirri fyrri sem var gerð árið 1980 kom fram að
þrátt fyrir að læknar ynnu fleiri vinnustundir og ynnu oftar vaktavinnu en
aðrar heilbrigðisstéttir, þá reyndist sjálfræði í starfi þeirra vera meira en meðal
margra annarra starfsstétta. Í rannsókn sem hins vegar var gerð af sömu
aðilum árið 2000 kom fram, að læknar upplifðu auknar kröfur og minna
sjálfræði. Munurinn á sjálfræði í starfi á milli lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna hafði minnkað á þessum árum (Theorell, 2000). En fleira þarf
að koma til en jafnvægi á milli krafna og sjálfræðis og módelið hefur verið
gagnrýnt fyrir að sleppa þeirri vídd sem tekur til stuðnings í starfi (Levi,
2000).
Í rannsókn sem var gerð meðal lækna í Noregi árið 1997 kom fram að
opin og styðjandi samskipti á vinnustað sé ein áhrifamesta leiðin til að efla
lærdómsferli, bjargráð og starfsánægju læknanna. Meira en helmingur þeirra
taldi að samskipti milli samstarfsfélaganna væru góð. Þó virtist sem
andrúmsloftið á sjúkrahúsunum væri ekki eins styðjandi og hjá þeim sem
störfuðu við heimilislækningar. Margir þeirra lækna sem störfuðu á
sjúkrahúsum töldu að samskiptin væru oft lituð af mikilli samkeppni og
eigingirni. Tengsl voru á milli streitu og lítils stuðnings frá vinnuumhverfinu,
en verst virtist andrúmsloftið vera þar sem læknarnir upplifðu lítið sjálfræði í
starfi. Rannsakendur töldu að yfirgripsmikill niðurskurður sem átti sér stað
nokkrum árum áður í norska heilbrigðiskerfinu hafi aukið á streitu og
takmarkað sjálfræði sjúkrahúslækna (Akre, Falkum, Hoftvedt og Aasland,
1997).
Niðurstöður rannsóknar Wallace og Lemare (2007) á læknum í Kanada
sýndu að stuðningur frá samstarfsmönnum var mjög mikilvægur ekki bara
þegar kom að tengslum við líðan í starfi heldur virkaði slíkur stuðningurinn
einnig sem dempari á neikvæð áhrif vinnuálags hjá læknunum.
Riggio (2003) fjallar um hlutverkaárekstra á vinnustöðum og skilgreinir þá
sem ágreining sem er afleiðing þess þegar væntingar tengdar einu hlutverki
trufla væntingar varðandi annað hlutverk. Þar kemur fram að hlutverka-
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árekstrar eiga sér ekki eingöngu stað á milli eigin hlutverka og hlutverka
annarra. Það verða einnig hlutverkarárekstrar innan þeirra ólíku hlutverka
sem einstaklingar gegna. Callister og Wall (2001), benda jafnframt á vandamál sem geta skapast ef stjórnendur í heilbrigðisgeiranum og þeir sem veita
þjónustuna greinir á. Til að fyrirbyggja slíka hlutverkaárekstra á vinnustöðum
þarf að skilgreina hlutverk starfsmanna á viðeigandi hátt. Ávinningur getur
verið mikill ef hlutverk eru skilgreind, því það skiptir miklu máli að samstarfsmenn viti hvers er vænst af þeim og að ljóst sé hvaða væntingar þeir
geta haft til annarra starfsmanna. Í nýlegri rannsókn sem var gerð á
svæfingarlæknum, skurðlæknum, hjúkrunarfræðingum og tæknimönnum á
tveimur skurðstofum á sjúkrahúsum í Sviss kom fram að starfsmenn upplifðu hlutverk sín á óskýrann hátt sem leiddi til hlutverkaárekstra og minni
afkastagetu (Gfrörer, Bernard, Schaper, Bauer og Schüpfer, 2007).

Aðferð
Þátttakendur í rannsókninni sem fjallað er um voru sjúkrahúslæknar á
þremur sjúkrahúsum í þremur löndum: Karólinska Universitetssjukhuset í
Stokkhólmi, St. Olavs Hospital í Þrándheimi og Landspítala Háskólasjúkrahúsi í Reykjavík (LSH). Mestur fjöldi lækna starfaði á Karolinska
sjúkrahúsinu (n=1875) og þar var svarhlutfall hæst eða tæp 59%. Læknar á
St. Olavs Hospital í Þrándheimi voru næstflestir (n=690) og var svörunin hjá
þeim tæp 57%. Læknar á LSH voru fæstir (n=535) og með lægsta
svarhlutfallið, 47,5%. Sænskir kvenlæknar höfðu hæsta svarhlutfall eða 65%.
Það virðist sem kvenlæknar hafi almennt verið ívið duglegri við að svara
spurningalistanum en karlarnir. Minnsta svarhlutfall var hjá íslenskum
karllæknum eða tæp 44%. Í Noregi og á Ísland voru spurningalistarnir lagðir
fyrir á tímabilinu nóvember 2004 til febrúar 2005 en á tímabilinu maí til
september 2005 í Svíþjóð. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir á ensku, til að
draga úr hættu á mismunandi þýðingum á milli landa.
Starfstengda líðan lækna er hægt að meta á ýmsan hátt. Í þessari rannsókn
var spurningalisti notaður sem nefnist General Health Questionnaire, eða
GHQ12, sem samanstendur af tólf spurningum og er þeim svarað á fjögurra
skala Likkert kvarða þar sem viðmiðið á líðan (well-being) er hvort
svarandanum líði betur en venjulega, svipað og venjulega, verr en venjulega eða mikið
verr en venjulega miðað við undanfarnar vikur (McManus, Winder og Gordon,
2002). Síðar var svarmöguleikunum fjórum slegið saman í tvo þætti þar sem
annar þátturinn táknar hvort líðan svarandans sé: betri eða svipuð og

Vinnufyrirkomulag og starfstengd líðan norrænna sjúkrahúslækna

187

undanfarnar vikur, en hinn táknar hvort líðanin sé slæm eða verri en undanfarnar vikur. Í þessari grein eru öll löndin skoðuð saman sem ein heild.
Spurningarnar í GHQ12 listanum eru eftirfarandi: Hefur þú undanfarnar
vikur: Getað einbeitt þér að því sem þú ert að fást við? Haft áhyggjur sem valda þér
svefnleysi? Upplifað að þú sért að gera gagnlega hluti? Fundist hæfni þín til að taka
ákvarðanir um hitt og þetta vera í lagi? Fundist þú vera stöðugt undir álagi? Upplifað að
þú réðir ekki við vandamál eða erfiðleika? Getað notið daglegra athafna? Getað horfst í
augu við vandamál þín? Upplifað þig óhamingjusama/n og þunglynda/n? Misst trúna á
sjálfa/n þig? Hugsað um sjálfa/n þig sem lítils eða einskis virði? Upplifað þig þokkalega
ánægða/n þrátt fyrir allt?
Í rannsókninni voru einnig notaðar spurningar um vinnufyrirkomulag
lækna. Þær spurningar sem fjallað er um hér eru hlutverkaárekstur, sjálfræði
og stuðningur í starfi. Spurningarnar voru teknar úr spurningalista sem
nefnist QPS Nordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and
Social Factors at Work). Sá spurningalisti metur félagslega og andlega vinnuskipulagsþætti (Lindström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen o.fl.,
2000). Svarmöguleikarnir voru á fimm skala Likkert kvarða: mjög sjaldan eða
aldrei, frekar sjaldan, stundum, frekar oft, mjög oft eða alltaf. Í úrvinnslu var
svörunum slegið saman í þrjá þætti: aldrei/sjaldan, stundum, oft/alltaf.
Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem lúta að tengslum
hlutverkaáreksturs, sjálfræðis og stuðnings í starfi við líðan sjúkrahúslækna.

Niðurstöður
Hlutverkaárekstur. Læknar á aldrinum 45 til 54 ára eru með hæsta hlutfall
þeirra sem upplifa hlutverkaárekstur oft eða alltaf eða 15%. Næstir koma
læknar sem eru 55 ára og eldri, en hlutfall þeirra er 13%. Yngsti hópurinn 44
ára og yngri, er með lægsta hlutfallið eða 9%. Karllæknar sem upplifa
hlutverkaárekstur oft eða alltaf eru 13%, á meðan hlutfall kvenkyns lækna er
10%.
Skýr tengsl eru á milli hlutverkaáreksturs og líðanar lækna (p=0,000). Á
mynd 2 má sjá að læknar sem segja líðan sína betri eða svipaða en
undanfarið, upplifa sjaldnar hlutverkaárekstur en þeir sem segja líðan sína
slæma eða verri.
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Mynd 2. Tengsl á milli hlutverkaáreksturs í starfi og þess hvort líðan sé
betri/svipuð eða slæm/verri en undanfarið
Af þeim læknum sem upplifa líðan sína betri eða svipaða en undanfarið
eru 9% sem oft eða alltaf upplifa hlutverkaárekstur en það gildir hins vegar
um rúm 24% þeirra sem upplifa líðan sína slæma eða verri en undanfarið.
Ekki var um marktækan mun að ræða á milli karla og kvenna.
Sjálfræði í starfi. Tengsl eru á milli sjálfræðis í starfi og aldurs lækna
(p=0,000). Því eldri sem læknarnir eru, því meira sjálfræði segjast þeir hafa.
Af þeim læknum sem eru 55 ára og eldri eru 37% sem svara því til að þeir
upplifi oft eða alltaf sjálfræði í starfi. Í aldurshópnum 45 til 54 ára segist
tæplega fjórðungur oft eða alltaf hafa sjálfræði í starfi, samanborið við 14%
þeirra sem eru 44 ára og yngri. Tæplega þriðjungur karllækna segjast oft eða
alltaf hafa sjálfræði í starfi samanborið við 40% kvenlækna. Munur á svörum
kynja er marktækur (p=0,000).
Marktæk tengsl eru á milli sjálfræðis í starfi og líðanar lækna (p=0,000).
Mynd 3 sýnir að um 25% þeirra sem segja líðan sína betri eða svipaða og
undanfarið segjast oft eða alltaf hafa sjálfræði í starfi en einungis rúmlega
12% þeirra sem segja líðan sína slæma eða verri en undanfarið.
Sex af hverjum tíu kvenlæknum segja líðan sína slæma eða verri en
undanfarið og segjast aldrei eða sjaldan hafa sjálfræði í starfi. Hlutfall karllækna í sömu sporum er fimm af hverjum tíu.

Vinnufyrirkomulag og starfstengd líðan norrænna sjúkrahúslækna

189

Mynd 3. Tengsl á milli þess að hafa sjálfræði í starfi og hvort líðan lækna sé
betri/svipuð eða slæm/verri en undanfarið
Stuðningur í starfsumhverfinu. Læknar sem upplifa oft eða alltaf stuðning í
starfi eru á bilinu 17% til 22% og fer það hlutfall stighækkandi eftir aldri, þótt
ekki sé um marktækan mun að ræða. Marktækur kynjamunur er heldur ekki
til staðar þegar kemur að stuðningi í starfsumhverfinu. Marktæk tengsl eru
hins vegar á milli stuðnings í starfsumhverfinu og líðanar (p=0,000).

Mynd 4. Tengsl á milli þess að fá stuðning í starfsumhverfinu og hvort líðan
lækna sé betri/svipuð eða slæm/verri en undanfarið
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Af læknum sem segja líðan sína betri eða svipaða en undanfarið segjast
21,6% oft eða alltaf hafa stuðning í starfsumhverfinu, samanborið við
einungis 8,6% þeirra sem segja líðanina slæma eða verri. Karllæknar sem
segja líðanina slæma eða verri en undanfarið og svara að þeir fái aldrei eða
sjaldan stuðning í starfsumhverfinu eru 49% og kvenlæknarnir 53%.
Ef við skoðum sérstaklega stuðning frá yfirmanni sést að læknar sem
tilheyra elsta aldurshópnum eða þeir sem eru 55 ára og eldri upplifa síður
stuðning frá yfirmanni en þeir sem eru yngri. Tengslin eru marktæk. Marktæk
tengsl eru einnig á milli stuðnings frá yfirmanni og líðan læknanna (p=0,000).

Mynd 5. Tengsl á milli þess að fá stuðning frá yfirmanni og hvort líðan lækna
sé betri/svipuð eða slæm/verri en undanfarið
Eins og sjá má á mynd 5 eru það tæp 40% lækna sem segja líðan sína betri
eða svipaða og undanfarið sem fá oft eða alltaf stuðning frá yfirmanni,
samanborið við einungis um 23% þeirra sem segja líðan sína slæma eða verri.
Ekki kemur fram munur á milli kynja.

Umræður
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna marktæk tengsl á milli allra þeirra
vinnuskipulagsbreyta sem skoðaðar voru og starfstengdrar líðanar læknanna.
Þetta voru hlutverkaárekstur, sjálfræði í starfi, stuðningur í starfsumhverfinu
og stuðningur frá yfirmanni. Hlutfall lækna sem segjast alltaf eða oft upplifa
hlutverkaárekstur í starfi er hærra hjá þeim sem segja líðan sína slæma eða
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verri en undanfarið, en hjá þeim sem segja líðanina betri eða svipaða. Sömu
tengsl koma í ljós þegar litið er á sjálfræði og stuðning í starfi. Athyglisvert
var að sjá að eldri læknar eru síður líklegir til að upplifa stuðning frá
yfirmönnum en þeir sem eru yngri. Hugsanlega er þörf eldri og reyndari
lækna fyrir stuðning vanmetin.
Vert er að minna á að þar sem hér var einungis stuðst við spurningalista,
er ekki hægt að fullyrða um orsakatengsl á milli þeirra þátta sem hér er fjallað
um, heldur er einungis hægt að benda á tengsl. Það styrkir hins vegar
niðurstöðurnar að hægt er að benda á aðrar erlendar rannsóknir, sem reyndar
hafa flestar verið gerðar á öðrum starfshópum en læknum, sýna einnig tengsl
á milli vinnufyrirkomulags og líðanar starfsfólks (Wallace og Lemare, 2007;
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2004;
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Kristinn
Tómasson, 2004; Riggio, 2003; Arnetz, 2001; Maslach og Leiter, 1997; Akre,
Falkum, Hoftvedt og Aasland, 1997).
Stundum er talið að tengsl vinnufyrirkomulags og líðanar þurfi fyrst og
fremst að vera viðfangsefni þeirra sem fást við rannsóknir á lægra settum
starfsstéttum en hér um ræðir. Þær rannsóknarniðurstöður sem eru kynntar
hér sýna að þau viðhorf eru röng. Hér sést að skýr tengsl eru á milli
vinnuskipulagsins og líðanar lækna. Það ætti að vera hlutverk þeirra sem bera
ábyrgð á stjórn heilbrigðisstofnana að láta sig vinnufyrirkomulag starfsfólksins – einnig læknanna – varða.
Heilsuvernd á vinnustað er forvarnarstarf sem miðar að því að koma í veg
fyrir heilsutjón af völdum vinnutengdra álagsþátta. Meðal áhættuþátta hjá
sjúkrahúslæknum er það vinnufyrirkomulag sem fjallað er um í þessari grein.
Í gögnunum sem kynnt eru kemur stundum fram munur á milli kynja, en þó
ekki alltaf. Frekari rannsókna er þörf til að skilja betur tengsl kynferðis og
starfstengdrar líðanar.
Það veikir vissulega rannsóknarniðurstöðurnar að svörunin var með
minnsta móti. Styrkur rannsóknarinnar er hins vegar að hér er í fyrsta sinn
notaður sameiginlegur spurningalisti um vinnufyrirkomulag og líðan
norrænna sjúkrahúslækna. Þótt samanburðarrannsóknir á milli landa og á
milli vinnustaða séu ávallt flóknar, þá byggir norrænn vinnumarkaður og
norrænt heilbrigðiskerfi á sameiginlegu hugmyndakerfi, sem gerir slíkan
samanburð áhugaverðann. Margt af því sem fram kemur í rannsókninni má
þannig hafa til hliðsjónar við skipulag vinnu og heilsueflingar bæði karlkyns
og kvenkyns sjúkrahúslækna, til að fyrirbyggja vanlíðan þeirra í starfi. Það
getur orðið samfélaginu dýrkeypt ef starfsmenn verða óvinnufærir vegna
vinnuskipulags- og stjórnunarþátta sem valda þeim álagi og vanlíðan í starfi.
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Það bitnar ekki einungis á þeim einstaklingunum sem í hlut eiga, það getur
einnig bitnað á þeirri þjónustu sem stofnanir og fyrirtæki veita hinum
almenna borgara (Callister og Wall, 2001).
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Habitus íslenskra ungmenna á aldrinum
19 – 22 ára
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

Habitus kenning félagsfræðingsins Pierre Bourdieu (1930-2002) hefur verið
notuð í vaxandi mæli í rannsóknum á sviði náms- og starfsráðgjafar
(Guichard, Devos, Bernard, Chevalier, Devaux, Faure, Jellab og Vanesse,
1994; Hodkinson, P., Sparkes og Hodkinson, H., 1996; Motola, 2001;
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2003). Habitus hugtak Bourdieu hefur reynst haldgott í að skýra félagslegan mun í frístundaiðju
unglinga, en habitus má skilgreina sem veruhátt þar sem hugsanaformgerðir
eru af félagslegum toga. Þannig er val á frístundaiðju háð félagslegum uppruna. Fyrri rannsókn meðal 15 – 16 ára unglinga sýndi fram á að þeir
greindust í ólíka habitus hópa (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003; 2005). Í
þessari rannsókn er hópur ungmenna á aldrinum 19 – 22 ára skoðaður og
niðurstöður bornar saman við fyrri niðurstöður í yngra aldurshópi.
Habitus hugtakið stendur nærri einu meginviðfangsefni náms- og
starfsráðgjafar, ákvörðuninni um stefnu og val á starfsferlinum. Habitus
skilgreinir Bourdieu sem hugsanaformgerð af félagslegum uppruna sem hefur
áhrif á val, smekk, eða athafnir hvers og eins (Bourdieu og Wacquant, 1992).
Rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf hafa haft að viðfangi að skoða þróun
starfsferils eins og hún birtist t.d. í vali á viðfangsefnum í námi, tómstundum
og starfi og þá þætti sem hafa áhrif á þessa þróun. Rannsóknahefðin innan
náms- og starfsráðgjafarfræða hefur verið gagnrýnd fyrir að skoða of mikið
sálræna áhrifsþætti starfsferilsþróunar, en sniðganga félagsleg áhrif
(Gottfredson, 1981; Ivey, 1980). Gengið sé út frá amerískum miðstéttargildum um frelsi einstaklingsins eða „the grand career narrative“ (Blustein,
2006, bls. 29), drauminn um að allir geti átt sér glæsta framtíð ef þeir bara
vilja. Kenning Bourdieu gerir aftur á móti ráð fyrir vali sem mótast af félagslegu umhverfi og hefur það því fram yfir flestar kenningar um starfsþróun að
taka félagslega áhrifsþætti inn í myndina í umfjöllun um val á viðfangsefnum
eins og tómstundaiðju.
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Ein frægasta rannsókn Bourdieu birtist í bók hans La Distinction
(Aðgreiningin) sem kom út 1979. Þar sýnir hann fram á að smekkur fólks
fyrir tónlist, bókmenntum, matargerð o.fl. tengist félagslegum uppruna. Þetta
val á afurðum menningarinnar verður birtingarmynd félagslegra hugsanaformgerða eða habitus. Þannig er val á frístundaiðju háð félagslegum uppruna.
Habitus má þýða sem félagslegan veruhátt, formgerð sem hefur félagslegan
uppruna og er samofin okkur líkamlega og andlega og liggur til grundvallar
mismunandi lífsstíl. Þetta eru mengi vensla sem hafa tekið sér bólfestu í
hverjum og einum og mynda þar formgerðir skynjunar, athafna og mats.
Formgerðirnar eru ómeðvitaðar, en það er vegna þeirra sem við getum
aðhafst skynsamlega eða af tiltekinni tegund rökvísi sem er ómeðvituð.
Þannig erum við eins og fiskar í vatni í „okkar“ umhverfi, þekkjum það vel
og höfum tilfinningu fyrir hvernig við eigum að hegða okkur. Í rannsóknum
sínum notaði Bourdieu correspondence eða homals greiningu til að sýna fram á
tengsl í félagslegu rými, þannig tengir hann tiltekinn smekk fyrir tónlist við
kortlagna félagslega stöðu.
Þó að habitus marki líkama fólks (s.s. klæðaburður eða líkamsburðir) og
hugsunarhátt, þá er hann breytanlegur. Samkvæmt Bourdieu þá breytist
habitus á tvenns konar hátt. Annars vegar þegar stórar breytingar verða á
lífsleiðinni, s.s. eins og við flutning milli skólastiga. Hins vegar breytist habitus
með því sem hann kallar félagsgreiningu (socio-analysis), en þá skoðar
einstaklingurinn félagslega krafta sem orkað hafa á hann á lífsleiðinni
(Hodkinson og Sparkes, 1997; Bourdieu, 2004).
Félagslegar hömlur á vali eru viðfangsefni í fræðikenningu Bourdieu og
hafa fræðimenn innan náms- og starfsráðgjafarfræða nýtt sér það í gagnrýni á
hugmyndir um að náms- og starfsval sé hverjum og einum í sjálfsvald sett. Á
þessum grundvelli hafa breskir fræðimenn gagnrýnt hugmyndafræði
Connexions þjónustustöðvanna þar sem ungu fólki er veitt náms- og
starfsráðgjöf. Þar er gengið út frá þeirri hugmynd að allt ungt fólk eigi sér
glæsta framtíð, ef það bara velur rétt. Gagnrýnendur benda á að habitus unga
fólksins hafi bæði áhrif á hvernig valið fer fram og afmarki þá valkosti sem
standa mönnum opnir (Artaraz, 2006; Colley, 2003; Hodkinson, P., Sparkes
og Hodkinson, H., 1996; Hodkinson og Sparkes, 1997). Fræðimenn í
Frakklandi, Finnlandi og á Íslandi hafa rannsakað hvernig ungt fólk
aðgreinist í habitus hópa eftir þeim viðfangsefnum sem það velur sér í
frístundum. Þegar að sú félagslega breyta liggur fyrir er skoðað hvernig
habitus hefur áhrif á fyrirbæri og athafnir sem tengjast starfsferilsþróun
(Guichard, Devos, Bernard, Chevalier, Devaux, Faure, Jellab og Vanesse,
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1994; Motola, 2001; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2003).
Habitus hugtakið hefur því reynst notadrjúgt í að skýra félagslegan mun í
frístundaiðju fullorðinna (Bourdieu, 1979), ungmenna (Guichard o.fl. 1994;
Motola, 2001) og unglinga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Rannsóknir
innan starfsþróunarfræða hafa sýnt að frístundaiðja hefur áhrif á þróun
starfsferilsins, bæði starfsval og velgengni í starfi (Hong, Milgram, og
Whiston, 1993; Munson og Savickas, 1998) og er því æskilegt að rannsaka
betur félagsleg áhrif á tómstundaval í þeim tilgangi að efla skilning okkar á
félagslegum áhrifum á náms- og starfsval. Fyrri rannsókn sýndi fram á mun á
habitus hjá íslenskum unglingum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; 2008) og
að þessi munur tengist hugmyndum um störf og starfsáform unglinganna
(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2003). Úrtakið í
þeirri rannsókn var 911 unglingar og skiptust þeir í fimm ólíka habitushópa á
grundvelli þáttagreiningar og svo klasagreiningar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir,
2005). Habitus hóparnir voru: I. Tónlist, þar sem hlustað er á alls kyns tónlist
og þar voru 70% þátttakenda stúlkur. II. Klassísk tónlist og ljóðlist. Í þessum
hópi er valin ákveðin tegund tónlistar og bókmennta og mjög margir spila á
hljóðfæri. Þarna eru yfir 80% þátttakenda drengir. III. Kvenleiki. Þessi hópur
les ástarsögur og tískublöð, horfir á sápuóperur og æfir þolfimi. 96%
þátttakenda eru stúlkur. IV. Íþróttir og kvikmyndir. Þessi hópur er virkur í
íþróttum og horfir mikið á kvikmyndir. 76% þessa hóps eru drengir. V.
Vísindi og bókmenntir. Þessi hópur sýnir vísindum og bókmenntun mikinn
áhuga og horfir á vísindaþætti í sjónvarpinu. Í þessum hópi eru drengir 87%
hópsins.
Í þeirri rannsókn sem hér er greint frá beinast rannsóknarspurningar að
því hvort að habitus hópa megi finna í eldri aldurshópi og hvort að þeim svipi
til habitus hópa í yngra aldurshópi.

Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur voru 476 (225 karlar og 250 konur) á aldrinum 19-22 ára (µ
=20.1). Þau eru öll framhaldskólanemendur á lokaári í framhaldsskóla.
Gögnum var safnað úr 25 framhaldsskólum af 10 námsbrautum (7 bóknámsbrautum, búfræðinámi, og tveimur iðnnámsbrautum). Skólar voru valdir til
þátttöku á grundvelli námsbrauta þar sem notast var við klasaúrtak. Tilviljun
réði því hvaða skólar urðu fyrir valinu úr hverjum námsbrautaklasa. Gögnum
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var safnað á árunum 2006 og 2007. Stéttaskali byggði á flokkun starfa
foreldra samkvæmt Ístarf-95 (Hagstofa Íslands, 1994).

Framkvæmd og mælitæki
Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur á skólatíma að fengnu leyfi frá
skólayfirvöldum. Þátttakendur svöruðu 145 spurningum um tómstundaiðkun
og aðra menningarlega afþreyingu. Þátttakendur voru beðnir um að svara
hvaða bókatitla þeir hefðu lesið, hvort þeir læsu efni á netinu og þá hvað,
hvaða tónlist þeir hlustuðu á (t.d. Foo Fighters, Joanna Newsom), hvaða
útvarpsstöð þeir hlustuðu á, hvaða sjónvarpsþætti þeir horfðu á, o.s.frv.
Atriði á spurningalista voru ýmist fengin úr fyrri rannsókn (Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir, 2004), með viðtölum við sérfræðinga um menningarneyslu
ungs fólks og með viðtölum við fjóra hópa unglinga. Spurningalistinn var
forprófaður alls tvisvar sinnum.

Úrvinnsla
Spurningarnar um sjónvarpsáhorf, kvikmyndaáhorf, tónlist, íþróttaiðkun,
tómstundir og lestur voru þáttagreindar sitt í hvoru lagi með meginásagreiningu (Principal Axis factoring). Notast var við hornréttan snúning
(varimax). Þegar stuðst var við skriðupróf komu fram þrír þættir við
spurningum um sjónvarpsáhorf, fjórir þættir við kvikmyndum, fjórir þættir
við lestri, átta þættir við tónlist, fjórir þættir við íþróttum og fjórir þættir við
tómstundum. Þættirnir voru síðan settir inn í klasagreiningu (k-means cluster
algorithm) ásamt spurningum um útvarpshlustun, hljóðfæranám og íþróttaæfingar.
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Niðurstöður
Klasagreining sýndi að þátttakendur skiptust í fjóra aðgreinda hópa eftir vali
eða smekk á listrænum afurðum og annarri menningarneyslu. Habitus
klasarnir eru: I. Listir, II. Kvenleiki, III. Óvirkir, IV. Íþróttir og kvikmyndir
Hér á eftir verður greint frá auðkennum hvers hóps.
I. Listir. Þessi hópur horfir á klassískar bíómyndir, sérstaklega klassískar
ævintýramyndir eins og Star Wars og Monty Python. Hópurinn horfir einnig
á myndir frá öðrum löndum en Bandaríkjunum. Hópurinn les mikið,
sérstaklega bækur um listir og menningu. Hann hlustar á klassíska tónlist,
jazz, indie og alternative pop. Fólk í þessum hópi hefur lært á hljóðfæri og
spilar á hljóðfæri.
II. Kvenleiki. Þessi hópur horfir á sápuóperur og þætti um tísku í
sjónvarpinu. Hópurinn hlustar mest á vinsældapopp (t.d. Britney Spears og
Pink). Einstaklingar innan þessa hóps fara reglulega á íþróttaæfingar. Helst
stunda þeir útiveru (t.d. sund og skokk), dans og fara í ræktina.
III. Óvirkir. Þessi hópur helgar sig ekki neinu sérstöku. Einstaklingar innan
hópsins hafa lært á hljóðfæri en virðast ekki spila lengur. Þeir lesa lítið, horfa
lítið á sjónvarp og kvikmyndir og stunda ekki íþróttir. Hópurinn ver þó
töluverðum tíma í spil og tölvuleiki.
IV. Íþróttir og kvikmyndir. Hópurinn horfir á grín- og tækniþætti, fréttir og
íþróttir í sjónvarpi. Hópurinn horfir mikið á alls kyns bandarískar kvikmyndir
en hafnar kvikmyndum frá öðrum löndum. Hópurinn les teiknimyndablöð,
tækni- og tölvublöð/bækur og dagblöð. Hópurinn hlustar mest á þungarokk,
rokk, britpop og rapp. Hópurinn stundar boltaíþróttir og fer reglulega á
íþróttaæfingar.
Samsetning klasanna var skoðuð annars vegar með krosskeyrslum og hins
vegar með homals greiningu. Krosskeyrslurnar er að finna í töflu 1. Þar má
sjá að hópur 1 (listir) samanstendur af báðum kynjum, aðallega af höfuðborgarsvæðinu og úr hástétt. Hópur 2 (kvenleiki) er stúlkuhópur, af
höfuðborgarsvæðinu, úr há- og miðstétt. Hópur 3 (óvirkir) samanstendur af
báðum kynjum, bæði af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, úr öllum
stéttum. Hópur 4 (íþróttir og kvikmyndir) er strákahópur, aðallega af
höfuðborgarsvæðinu, úr hástétt.
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Tafla 1. Habitushópar greindir eftir bakgrunni

Kyn
Stúlkur
Strákar
Búseta
Höfuðborgarsvæðið
Landsbyggðin
Stéttarstaða foreldra
Há
Mið
Lág

Hópur
1
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Niðurstöður úr töflu 1 sýna að þó að habitus hóparnir hafi verið búnir til út
frá breytum um tómstundaiðkun og menningarneyslu þá eru þeir nátengdir
félagslegum breytum eins og kynferði, stétt og búsetu. Þetta var staðfest enn
frekar með homogeneity (homals) greiningu sem gefur góða mynd af
tengslum habitus hópa við félagslegar breytur (sjá mynd 1).

Mynd 1. Kort (homals greining) af habitus hópunum fjórum og tengsl þeirra
við aðrar félagslegar breytur (stétt, kyn, búseta)

Habitus íslenskra ungmenna á aldrinum 19 – 22 ára
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Umræða
Þessi rannsókn staðfestir að habitus aðgreinir í sundur ungmenni og sést það í
menningarneyslu þeirra. Habitus hópum í þessu úrtaki meðal 19-22 ára
ungmenna svipar mikið til habitus hópa 15-16 ára unglinga (sjá Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir, 2005) og það þrátt fyrir bæði aldursmun og að 10 ár líði á
milli rannsóknanna. Í báðum rannsóknum koma fram hópar þar sem kvenleg
áhugamál eru ríkjandi. Í báðum úrtakshópum eru óvirkir hópar, eins hópar
þar sem sígild tónlist og bókmenntir eru í hávegum hafðar og enn aðrir
hópar sem greina sig frá hinum með mikla íþróttaiðkun og áhorfi á
kvikmyndir. Þetta landslag frístundaiðju tengist öðrum félagslegum breytum
á svipaðan hátt í báðum rannsóknum; kvenlegi hópurinn er augljóslega
tengdur kynferði og hópurinn sem stundar mest klassíska tónlist og
bókmenntir tengist efri stéttum samfélagsins. Það má því segja að þessi
rannsókn staðfesti enn frekar kenningu Bourdieu um að athafnir í
frístundum beri félagslegum uppruna vitni, en það er eitt megin inntak í
habitus kenningu hans.
Einnig er hægt að nýta þessar niðurstöður í rannsókn á því hvernig
félagslegur munur eins og hann birtist í habitus kemur fram í áformum unga
fólksins um nám og störf í framtíðinni. Kvenleg áhugamál eru líkleg til að
leiða til kvennastarfa, en hvað um óvirka hópinn eða listunnendur? Gögnum
hefur þegar verið safnað um þetta efni og verður skýrt frá niðurstöðum úr
þeim síðar.
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Fæðingarorlof, feður og fjölskyldustaða
Guðný Björk Eydal

Markmið þessa kafla er að varpa ljósi á hvað einkennir aðstæður feðra sem
ekki nýta ekki rétt sinn til fæðingarorlofs. Svörin byggja á niðurstöðum
rannsóknar sem hafði það að markmiði að meta áhrif laga nr. 95/2000 um
fæðingar- og foreldrorlof, með því að bera saman hvernig foreldrar ungra
barna höguðu atvinnuþátttöku og umönnun barna áður og eftir að lögin tóku
gildi. Rannsóknin var styrkt af Rannsóknasjóði Rannsóknaráðs Íslands og
Jafnréttisjóði. Auk þess hafa Rannsókna- og Aðstoðarmannasjóður Háskóla
Íslands styrkt rannsóknina. Ofangreindum aðilum, þátttakendum og öllum
sem hafa starfað eða aðstoðað við rannsóknina eru færðar bestu þakkir.
Sérstakar þakkir fá Ásdís Arnalds og Heiður Hrund Jónsdóttir sérfræðingar á
Félagsvísindastofnun og Jón Karl Árnason sérfræðingur hjá Capacent Gallup
fyrir aðstoð við úrvinnslu gagna.
Yfirlit yfir réttindi vinnandi foreldra í 173 löndum sýnir að 169 lönd veita
mæðrum rétt til leyfis frá vinnu vegna fæðingar en að feður hafa rétt til
fæðingarorlofs í 66 löndum (Heyman, Earle og Hayes í O’Brien, Brandth og
Kvande, 2007:378). Íslenska löggjöfin frá árinu 2000 tryggir móður og föður
jafnan sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs, hvoru um sig þrjá mánuði, auk sameiginlegra þriggja mánaða (Lög um fæðingar- og foreldraorlof). Hin íslenska
leið, að veita feðrum og mæðrum jafnan sjálfstæðan rétt, hefur vakið mikla
athygli því ekkert annað land tryggir feðrum jafn hátt hlutfall heildarorlofs
með sambærilegum greiðslum (sjá t.d. Hearn og Pringle, 2006; Lewis, 2007;
Moss og O’Brien, 2006). Þá hefur það einnig vakið athygli hversu hátt
hlutfall íslenskra feðra nýtir sér rétt sinn til fæðingarorlofs (Ingólfur Gíslason,
2007; Guðný Björk Eydal, 2006).
Um markmið laga um fæðingar- og foreldraorlof segir í 2. gr.: „Markmið
laga þessara er að tryggja barni samvistir við báða foreldra. Þá er lögum
þessum ætlað að gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskylduog atvinnulíf.“ Staðtölur almannatrygginga sem og rannsóknir sem gerðar
hafa verið á áhrifum laganna staðfesta að langflestir feður taka fæðingarorlof
og að flestir þeirra nýta sér rétt sinn til þriggja mánaða orlofs (sjá t.d. Ingólfur
Gíslason, 2007; Bryndís Jónsdóttir, 2007). Árið 2006 voru umsóknir feðra
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88.6% af umsóknum mæðra og þeir voru að meðaltali 99 daga í orlofi
(Tryggingastofnun ríkisins, 2007).
Á sama tíma og þessar breytingar hafa átt sér stað varðandi þátttöku feðra
í fæðingarorlofi og umönnun ungra barna sinna hefur áhersla á lagalegan rétt
barna til umönnunar beggja foreldra farið vaxandi. Öll Norðurlönd hafa t.d.
breytt sifjalöggjöf sinni þannig að foreldrar geti farið áfram með sameiginlega
forsjá barna sinna, þó þau slíti sambúð eða skilji. Þannig hefur hugmyndum
um hefðbundna verkskiptingu foreldra verið varpað fyrir róða, og áhersla
lögð á jafnrétti bæði innan heimilis og utan (sjá t.d. Ellingsæter og Leira,
2006; Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008; Sigrún Júlíusdóttir og
Nanna Sigurðardóttir, 2005).
Í ljósi þessara breytinga og áherslu á að börn njóti umönnunar beggja
foreldra er mikilvægt að skoða sérstaklega hvaða feður það eru sem ekki taka
fæðingarorlof við fæðingu barna sinna. Hvað einkennir aðstæður þeirra ?
Hefur fjölskyldustaða, þ.e. hvort þeir búa með börnum sínum og/eða hafa
umgengni við þau, áhrif á tækifæri til töku fæðingarorlofs? Hver er hlutdeild
feðra sem ekki búa með börnum sínum í umönnun borin saman við
hlutdeild feðra í fjölskyldum þar sem foreldrar búa báðir með börnunum?

Framkvæmd
Til að afla gagna í ofangreindri rannsókn voru framkvæmdar tvær
spurningakannanir. Hér er um þýðisrannsóknir að ræða og þýðið var sótt í
þjóðskrá. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd beggja
kannana. Árið 2001 voru sendir 1551 spurningarlistar til foreldra sem höfðu
eignast fyrsta barn sitt árið 1997 þar sem sem spurt var hvernig þau höfðu
hagað atvinnuþátttöku og umönnun barna sinna þar til það náði 3ja ára aldri.
Listinn var sendur á lögheimili mæðra barnanna en spurt um hagi beggja
foreldra og foreldrum var í sjálfsvald sett hver svaraði listanum. 890 svör
bárust og svarhlutfall var 57%. Þýðið í seinni könnuninni, sem voru allir
foreldrar sem eignuðust fyrsta barn árið 2003, var svipað að stærð og í fyrri
könnuninni eða 1572. Listi til þeirra var sendur út 2007-8 og bárust 874 svör
alls, svarhlutfall var 56%. Til að ná sambærilegu svarhlutfalli og 2001 var
foreldrum einnig boðið að svara á netinu (rafrænt) og 39% svarenda kusu að
nýta sér þann möguleika. Svarhlutfall verður að teljast ásættanlegt miðað við
umfang listans og aðferð við öflun gagna.
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd kannananna,
innslátt á gögnum og tölulega frumskýrslu úr gögnum árið 2007 en Gallup
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Capacent vann tölulega frumskýrslu úr gögnum frá 2001. Hefðbundin
brottfallsgreining var unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og leiddi
í ljós að almennt var ekki greinanlegur munur á svarendum og þýðinu, nema
hvað hærra hlutfall svara barst í báðum könnununum af landsbyggðinni sem
er almenn tilhneiging í könnunum hérlendis.

Niðurstöður
Niðurstöður byggja á svörum frá foreldrum sem tóku þátt í seinni
spurningakönnuninni, þau eignuðust sitt fyrsta barn árið 2003, en eins og
greint var frá hér að ofan var könnunin framkvæmd eftir að barnið hafði náð
þriggja ára aldri.
Svarendur voru beðnir um að fylla út töflur um atvinnustöðu, þar með
talda fæðingarorlofstöku, ári fyrir fæðingu barnsins og þar til barnið náði
þriggja ára aldri. Þeir sem merktu ekki við fæðingarorlof í þessum töflum eru
hér taldir með þeim sem ekki taka orlof og þeir sem ekki merktu við neinn
svarmöguleika falla undir flokkinn svara ekki. Í rannsókninni reyndist hlutfall
þeirra sem segjast hafa tekið fæðingarorlof vera lægra en fram kemur í
gögnum fæðingarorlofssjóðs. Möguleg ástæða fyrir því gæti verið að um
óknákvæmni í svörun sé að ræða og að hluti svarenda hafi ekki hirt um að
fylla út umbeðna töflu. Þá er einnig mögulegt að færri í þessu tiltekna þýði
hafi tekið fæðingarorlof en foreldrar sem eiga fleiri börn gera.
Tafla 1. Orlofstaka feðra barna fæddra 2003 hlutfall sem hefur tekið
fæðingarorlof
Orlofstaka
Fjöldi
Hlutfall
Vikmörk +/Taka ekki orlof
Taka eitthvert orlof
Alls
Upplýsingar vantar/svarar ekki
Svarar alls

166
634
800
74
874

20.8
79.3
100

2.8
2.8

En þrátt fyrir að flestir feður nýti sér rétt sinn til fæðingarorlofs þá hafa
norrænar rannsóknir hafa leitt í ljós að talsverður munur á hvernig ólíkir
hópar feðra nýta réttinn. Samkvæmt sænskum rannsóknum (t.d. Bygren og
Duvander, 2006; Haas, 1992) hefur aukið menntunarstig feðra og trygg
atvinnustaða haft jákvæð áhrif á töku fæðingarorlofs. Rannsóknirnar bentu
einnig til að bæði atvinnustaða og aukin menntun mæðra hefðu einnig

206

Félagsfræði

Guðný Björk Eydal

jákvæð áhrif á hvort feður tækju fæðingarorlof. Þá sýndi rannsókn
Duvanders og Sundström (2000) að feður með tekjur yfir meðaltali (allt að
hámarksgreiðslum) nýttu frekar rétt sinn til töku fæðingarorlofs en þeir sem
höfðu lægri tekjur. Þá var það algengara að foreldrar deildu orlofinu ef
mæðurnar áttu rétt á lágum upphæðum (höfðu t.d. ekki verið á vinnumarkaði
tilsettan tíma fyrir töku orlofs). Ef báðir foreldrar höfðu lágar tekjur þá nýttu
feður síður rétt sinn til fæðingarorlofs. Duvander og Sundström benda á að
slíkt geti einnig tengst því að ef mæður eru óánægðar í starfi þá kjósi þær
frekar að taka fæðingarorlof. Þá hafa aðstæður á vinnustað og eðli starfa
einnig áhrif á töku orlofs (sjá nánar Bygren og Duvander, 2006; Ingólfur
Gíslason, 2006; 2007). Áhrif fjölskyldustöðu hafa minna verið rannsökuð og
Kiernan (2005; 2006) og O´Brian (2007) eru sammála um að flestar
rannsóknir á umönnun ungra barna og fæðingarorlofi beinist að fjölskyldum
þar sem tveir foreldrar búa á heimilinu og að í raun sé fyrir hendi mjög
takmörkuð vitneskja um hlutdeild foreldra sem ekki búa með ungum
börnum sínum í umönnun þeirra. Good Gingrich (2008) bendir ennfremur á
að athygli rannsakenda beinist einkum að þátttöku einstæðra foreldra á
atvinnumarkaði en á sama tíma sé umönnunarhlutverkinu minni gaumur
gefinn.
Borin var saman, aldur, fjölskyldustaða, nám, atvinnustaða og tekjur
hinna íslensku feðra barna fæddra 2003 sem taka og taka ekki fæðingarorlof
til að sjá hvað greindi þá að. Munur milli starfshópa var ekki marktækur en
lægsta nýtingarhlutfallið var meðal námsmanna orlofsins, einungis 65.9 %
þeirra tóku orlof miðað við 80.9% starfandi feðra.
Ef einungis er skoðaður munur á milli þeirra sem eru í námi og þeirra
sem eru í starfi reynist hann reyndar marktækur. Mikilvægt er því að skoða
nánar hvort feður í námi taka síður fæðingarorlof en feður í starfi og ef
munur reynist milli þessara hópa að skoða í hverju hann felst. Munur milli
heildartekna heimilis reyndist marktækur eins og meðfylgjandi tafla þrjú
sýnir.
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Tafla 2. Starf feðra barna fæddra 2003, feður sem taka orlof og taka ekki
orlof
Starf
n = 769
Taka ekki
Taka orlof
orlof %
%
Í námi
Einyrki/eigandi/stjórnandi
lítils fyrirtækis

140
112

26.4
21.4

73.6
78.6

Stjórnandi í stærra
fyrirtæki/háttsettur opinber
starfsmaður

67

19.4

80.6

Háskólamenntaður
sérfræðingur

159

20.8

79.2

Sérmenntað starfsfólk og
tæknar

41

22.0

78.0

Skrifstofu-afgreiðslu-söluþjónustu- og gæslufólk

64

20.3

79.7

Störf sem krefjast
iðnmenntunar

135

18.5

81.5

Ósérhæfð störf/verkastörf
Véla- og vélagæslufólk,
bílstjórar

46
51

21.7
15.7

78.3
84.3

Annað

53

7.5

92.5

Tafla 3. Heimilistekjur foreldra barna fæddra 2003, feður sem taka orlof og
taka ekki orlof*
Heimilistekjur
n = 748
Taka ekki orlof % Taka orlof %
200 þús/mán eða minna
200-300 þús/mán
300-400 þús/mán
400-500 þús/mán
500-600 þús/mán
600-700 þús/mán
700 þús/mán eða meira

75
112
126
127
97
97
114

36.0
17.9
24.6
24.4
14.4
15.5
14.9

64.0
82.1
75.4
75.6
85.6
84.5
85.1

Eftir því sem tekjur voru hærri tóku fleiri feður fæðingarorlof, 64%
feðranna í lægsta tekjuhópnum tóku fæðingarorlof borið saman við 85.1%
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þeirra sem höfðu hæstar tekjur sem er í samræmi við niðurstöður
ofangreindra norrænna rannsókna sem sýndu að feður með lægri tekjur tóku
síður fæðingarorlof en tekjuhærri feður.
Þá kom einnig í ljós kom marktækur munur á milli þeirra fjölskyldna þar
sem móðir bjó ein með barni sínu en þar höfðu 59.6% feðranna tekið orlof
borið saman við 81.9% fjölskyldna þar sem tveir foreldrar bjuggu á
heimilinu.
Eins og áður var nefnt er lítið vitað um fæðingarorlofstöku einstæðra
feðra í öðrum löndum og því ekki hægt að bera þessar tölur saman við önnur
lönd. Hægt er að túlka þessa niðurstöðu á tvo, nokkuð ólíka vegu. Annars
vegar er hægt að segja að það sé mjög góður árangur að tæp 60% þeirra feðra
sem ekki búa á heimili barna sinna taki fæðingarorlof. Íslenska löggjöfin
kveður á um að að foreldrar sem fara einir eða sameiginlega með forsjá barns
þegar fæðingarorlof hefst eigi rétt á orlofi. Forsjárlaust foreldri á einungis rétt
til fæðingarorlofs ef fyrir liggur samþykki þess foreldris sem fer með forsjána
um að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við barnið þann tíma sem
fæðingarorlof stendur yfir (sbr. 8 gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof).
Nokkuð algengara er að feður taki orlof þegar foreldrar fara sameiginlega
með forsjá en örlítið vantar á að munurinn sé marktækur, en 72% (n=50)
feðra sem fara sameiginlega með forsjá með móður taka orlof borið saman
við 53.2% (n=47) þegar móðir fer ein með forsjá. Sem sagt, rétt rúmlega
helmingur feðra þeirra barna sem ekki fara með forsjá hafa tekið fæðingarorlof.
Hins vegar má túlka ofangreindar niðurstöður, það að rúm 40% feðra
sem ekki deila lögheimili með börnum sínum taki ekki fæðingarorlof, í þá
veru að lögin nái ekki nægjnlega vel markmiði sínu þar sem tilgangur
löggjafarinnar var tryggja samvistir barna við báða foreldra og að ekki sé
réttlætanlegt að ákveðin hópur barna njóti þeirra í minna mæli en önnur
börn. Ef þessi túlkun er kosin hlýtur sú staðreynd, að fjölskyldustaða
feðranna virðist hafa nokkur áhrif á möguleika barnanna til að njóta umönnunar beggja foreldra, að kalla á að betur verði stutt við foreldra sem ekki
búa bæði með börnum sínum svo að hægt verði að tryggja öllum börnum
sambærileg lífskjör. Hér er einkum átt við markvissa fræðslu og
fjölskylduráðgjöf þar til bærra fagmanna s.s. félagsráðgjafa og sálfræðinga eða
sérmenntaðra fjölskylduráðgjafa. Sigrún Júlíusdóttir og Nanna Sigurðardóttir
(2000) sem gerðu rannsókn á sameiginlegri forsjá og velferð barna við
skilnað foreldra bentu á að innleiðing sameiginlegrar forsjár hafi kallað á
aukna sérhæfða ráðgjafaþjónustu við foreldra og þær niðurstöður má segja
að eigi líka við um löggjöf um fæðingar- og foreldraorlof, þar sem með henni
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skapast nýjir valmöguleikar sem foreldrar geta átt misauðvelt með að nýta
sér.
Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga að fjöldi barna sem býr með
einu foreldri hefur farið vaxandi, árið 1996 bjuggu 16.8% íslenskra barna hjá
einu foreldri en þetta hlutfall hefur hækkað jafnt og þétt og árið 2006 var það
orðið 23.1% (Hagstofa Íslands, 2007).
Þegar hlutdeild feðra barnanna frá 2003 í umönnun er skoðuð kemur í
ljós marktækur munur á milli feðra eftir fjölskyldustöðu: Feður sem eiga ekki
lögheimili með börnum sínum taka minni þátt í umönnun þeirra frá fæðingu
til þriggja ára aldurs borið saman við feður sem deila lögheimili með börnum
sínum. Þessi munur á hlutdeild feðra í umönnun barna sýnir að þrátt fyrir
áherslu löggjafanas á að tryggja börnum samvistir við báða foreldra þá njóta
börn sem ekki búa með feðrum einkum umönnun mæðra sinna fyrstu
æviárin. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar íslenskar rannsóknir t.d.
ofangreinda rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu Sigurðardóttur (2000).
Rannsóknir sýna einnig fram á ákveðin tengsl milli fæðingarorlofstöku og
þátttöku í umönnun barnanna eftir að orlofi lýkur (t.d. Hook, 2006;
Nepomnyaschy og Walfogel, 2007; Tanaka og Waldfogel, 2007). Það er erfitt
að kveða uppúr um orsakatengsl, en ekki er hægt að útiloka að við töku
fæðingarorlofs skapist sterkari tengsl milli barns og föðurs en ella hefði verið
og því hafi fæðigarorlofstakan í sjálfu sér ákveðin árhrif.

Umræða
Niðurstöður ofangreindrar rannsóknar sýna að feður sem ekki taka
fæðingarorlof hafa lægri fjölskyldutekjur sem er í samræmi við erlendar
rannsóknir. Þá benda niðurstöður til að skoða þurfi sérstaklega stöðu námsmanna en munur reynist einnig vera milli þeirra og starfandi feðra. Mestur er
þó munur milli feðra eftir fjölskyldustöðu, sem búa með börnum sínum og
þeirra sem ekki gera það; 59.6% feðranna sem ekki bjuggu með börnum
sínum höfðu tekið orlof borið saman við 81.9% á feðra á heimilum þar sem
tveir foreldrar voru til staðar. Einnig reyndist mikill munur á hlutdeild feðra í
daglegri umönnun barna sinna eftir fjölskyldustöðu þeirra. Niðurstöðurnar
benda til að til þess að löggjöf um fæðingarorlof nái markmiðum sínum sé
mikilvægt að foreldrar sem ekki búa saman eigi aðgang að fjölskyldu- og
félagsráðgjöf.
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Within the socially desirable aura of
gender equality.
Division of domestic labour and
child care
Gyða Margrét Pétursdóttir

Women’s labour market participation in Iceland is well established and
among the highest in the OECD countries, around 80 percent. At the same
time the fertility rate in Iceland is among the highest in Europe, 2.1 children
per woman. Icelandic men work on average around 48 hours a week and
women work around 36 hours a week (Landshagir, 2007). In recent years,
the Icelandic government has introduced legal reforms to encourage the
successful balancing of work and family life and fathers’ active involvement
in child care. Some scholars maintain that these reforms have had a
widespread influence on men’s parental involvement while others say that
the involved father is the culturally dominating ideal (Brandth and Kvande,
2003). I would suggest that we are seeing a similar pattern in the Icelandic
discourse on fathering. Involving fathers legally has meant involving them
discursively but what is happening in practice? The article explores the
division of domestic labour and child care, among mothers and fathers active
on the labour market, in light of recent legal reforms and the larger societal
background, i.e. the aura of gender equality as a manifestation of social
desirability.

Involving fathers
In recent years much scholarly attention has been devoted to examining the
division of domestic labour and child care. Legislators have responded to
that development. In the Explanatory statement accompanying the Law on
birth and parental leave (95/2000), it is stated that one of the main objectives of
the law is to “ensure that children get to spend time with both their parents”
and “many fathers have missed out on, or are being deprived of, associating

214

Félagsfræði

Gyða Margrét Pétursdóttir

with their children.” In a similar vein, one of the objectives of the Law on
equal rights and equal status (96/2000, chapter one, section one, paragraph c
and 10/2008, chapter one, section one, paragraph e.) is “to enable both
women and men to balance family and work life.” In a quantitative
questionnaire survey, which aimed at estimating the effect of the Law on birth
and parental leave from year 2000, mothers and fathers of children born in
1997 and 2003 were asked how they divided child care duties between
themselves up until the child reached the age of three. The results indicate
that there was a more equitable division of child care responsibilities
following the implementation of these laws. One conclusion was that the law
has both short term and potentially long term effects upon the equal sharing
of parenting duties within the family unit (Eydal, 2007). I am not questioning
the reliability or validity of the survey, or the effect of the law, but suggest
that qualitative methods might reveal a more nuanced picture (see also Press
and Townsley, 1998). In a case study, with qualitative interviews conducted
in 2002 and 2003, titled Culture, custom and caring (Einarsdóttir and
Pétursdóttir, 2004a) which compared fathers’ possibilities for parental leave
in Norway (introduced fathers’ leave in 1993) and Iceland, it was
demonstrated that in Norway the gender equality discourse was more
‘advanced’ than in Iceland. Fathers and mothers wanted to project the image
of equality even if in practice a different pattern was revealed. The authors
concluded that in Norway the aura of gender equality reigned while in
Iceland the discourse was comprised mainly of ideas about different natural,
essential roles for men and women. Brandth and Kvande (2003) have written
extensively about fathers in Norway. They say that the dominant discourse
on fathering is twofold; the father is both a physical and a financial carer,
even though in practice the two do not complement very well. This is the
ideal that fathers adopt, while in reality they work long hours which hinders
them in the physical caring aspect. The authors say that ‘the present father’ is
the culturally dominating ideal.
Press and Townsley (1998) investigated the ‘reporting gap’ between two
different housework surveys in the USA, one of which relied upon direct
questions while the other employed the methodology of having the
participants keep a time-diary. Press and Townsley found that both husbands
and wives over-reported their housework contributions. This has different
consequences for husbands and wives. Women have, in a historical context,
reduced their hours of domestic labour in the household dramatically. But
the overestimation of their housework contributions does not “radically
affect the substantive conclusions researchers reach about wives changing
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contributions to the domestic division of labor” (p. 214). The authors
continue:
For husbands, however, the overreport we document is large enough to cast
serious doubt on the conclusion that husbands have increased their supply of
domestic labor to the household in the past 25 years (p. 214).

The authors suggest that “social desirability in the face of gendered social
expectations” (p. 213) structure the reporting bias (over-report) adding that:
[W]idespread changes in social expectations about husbands’ domestic roles are
affecting how husbands report their housework behavior. We are not suggesting
that husbands are lying. They may believe they are doing more housework. Or
perhaps changing social expectations make husbands feel as though they should be
doing more, or may focus their attention on what little they do (p. 214, my
emphasis).

In a similar vein, Nordenmark and Nyman (2003) analysed how gender
ideology influences perceptions of fairness concerning housework and
gender equality among Swedish couples. They found, based on survey and
interview data, that how housework and gender equality are defined and
understood plays a large role, which should be kept in mind when
interpreting survey data, adding that: “When housework was defined in a
broad way to include traditionally male tasks, men’s contributions increased,
which may facilitate an evaluation of fair sharing.” (p. 205). They also found
that:
... gender ideologies influenced what justifications for unequal sharing were
accepted. A belief in equal sharing meant that unequal sharing would be more
likely to be deemed unfair while a more traditional gender ideology allowed for
the evaluation of a more gendered, and unequal division of time and housework
as fair (p. 207).

Division of domestic labour and child care will be explored in light of
these emphases of involving fathers and social desirability.
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Data and method
A total of 48 qualitative interviews with 24 men and 24 women, with
children from two months to 18 years, were conducted. The interviewees
work in three different spheres of the labour market. They are employers and
employees in software firms; for the City of Reykjavík; and in fast food
restaurants and mini-markets. The interviews were in most cases carried out
in the workplace and the managers in each workplace put me in contact with
possible interviewees. The data were collected between January 2005 and
February 2006. Data from other research projects from 2003 (Gyða Margrét
Pétursdóttir, 2004, 2005; Þorgerður Einarsdóttir and Gyða Margrét
Pétursdóttir, 2004a, 2004b) were also used for the analysis. Most of the
interviews lasted over an hour and they were digitally recorded and
transcribed verbatim. The data were read and coded for reoccurring themes
or discursive strands. The data were then read again to recheck reoccurring
themes and to validate their weight in the analysis. Discourse analysis was
used in the investigation. Discourse analysis is used to explore the underlying
meaning of certain words and statements and how they reflect a particular
system of knowledge or ideas. According to Gill (2000), language has a
formative power. We are, as individuals, shaped by existing discourses at the
same time as we take part in their shaping and reproduction. Discourse
analysis provides us with a critical awareness of our taken-for-granted
everyday knowledge. The next section discusses women’s and men’s division
of domestic labour and child care. It is important to bear in mind that in 46
out of the 48 interviews that I conducted, I interviewed one spouse of a
couple, therefore I have not collected the perspectives of the other partner in
these instances.

Equal in the future
Some interviewees used potential, future projects to show that they, as men,
are in fact doing their fair or equal share of domestic work. As Gustaf vividly
expressed, his spouse shoulders the main burden of domestic labour:
But in exchange, you know, naturally I will paint the whole apartment, when it
comes to that and everything of that sort, therefore it is, there is a balance
between [us], I would say.
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In a similar vein, in the interviews with the men, when asked about the
division of domestic labour and child care, words and phrases like “tries”,
“maybe”, “possibly” and “I think” often came up. Press and Townsley
(1998) suggest that men over-report their housework because they feel, in
part because of social expectations, that they “should be doing more” (p.
214). Therefore those words and phrases are best described as the social
desirability vocabulary, part of the aura of gender equality discourse, which
indicates that men’s share of the domestic labour and child care is not as
great as suggested. It is possible that they try to do their fair share, but it is
most likely the case, rather, that they think they are doing their fair share. But
such beliefs do not necessarily translate into practice. Their intentions are
good but deep-seated ideas about ‘natural’ or essential gender roles (men as
breadwinners, women as housewives) seem to mediate practice. Balance is
thus achieved, for example, by referring to potential projects or claims about
the future – a safe haven of sorts – referring to the social desirability
vocabulary to locate themselves within the aura of gender equality.

The ideal and the real collide
The aura of gender equality has a number of manifestations. Some of the
men take “responsibility” to mean equal sharing. I asked Stefan about the
division of child care, and he replied with some annoyance:
Researcher: But regarding the boys, do you have some division of labour
regarding them?
No, there is no division when it comes to the boys, we are equally responsible
for them. She naturally, clearly takes full care of them in the mornings and it has
always been like that because naturally I have been away. But after work then
they’re are ours equally, hmm, so that’s just it, it’s no different.

Stefan does not distinguish between division of child care and
responsibility; he takes the former to mean the latter. He also seems to think
that division of labour (domestic work or child care) means that the sharing
is unequal. By dividing the work between themselves they would not be
sharing equally, therefore he emphasizes that there is no division and that
they are equally responsible for the boys. Other interviewees had similar
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reservations. It seems that questions about division of domestic labour and
child care threatened their sense of equality, suggesting that they perceive
that being equal means that no gendered division is allowed; equality is
defined as sameness. In reference to Stefan, I gathered from his talk about
his family life that it is clear that there is a considerable amount of division of
domestic labour and child care and that his wife does most of the domestic
work. She takes sole care of the children in the mornings; her working days
are quite shorter than his so the after school caring is also in her hands.
From his answer it can also be inferred that he is annoyed by my question, as
exemplified by the remark “that’s just it, it’s no different” as to close the
subject, and by the impatient sound he makes: “hmm”. The same held for
other interviewee – the questions about the division of domestic labour and
child care stretched their resilience:
Researcher: But regarding the children, how…
Helena: Look, the younger girl wants me to do certain things more often and
some things she wants her father to do more often... equality reigns, and more
often than not we both participate like with the music school, we often both
attend her concerts. I more often than he does but that is only because you
know, I want to you get it? So when he wants to go, and he has, gives himself the
time to go with her then I also attend, I don’t want to miss it, we both go, you
get it?

Helena wants to convince me that “equality reigns” as expressed with:
“You get it?”. Helena attends the concerts more often than her husband
does because she wants to – it is her choice. And the child wants her to do
certain things, as if the child came into this world with clear ideas about what
to expect from mother and what to expect from father, i.e. it is not
something that Helena has control over. In a similar vein, Sara tells me that
compromising between work and family life works out well because she and
her husband “take turns” in taking the child to and picking the child up from
the child care centre and “help each other out” when it comes to caring for
the child. Asked specifically if her husband took parental leave, Sara said:
Yes, yes, yes, yes [eagerly], at first he was at home with me, but he was constantly
on the phone, I can’t deny that, but it all evened out …later we went to Spain
together, rented a house and things were good.

In this short passage of text an interesting process is revealed. With a
quadruple “yes” Sara eagerly tells me that her husband went on parental
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leave. Then, less eagerly, she adds “he was constantly on the phone” but in
order to stay within the aura of gender equality she is quick to continue: “it
all evened out”. By going on holiday together she got her husband away
from work but it does not follow if he was caring more for the child than
before.
Many of the men believe they share the child care equally with their
spouses. Heidar put it like this: “Regarding the boy, we share his care
completely equally and all things concerning him, therefore it works out very
well.” In the interview he talked about going to the gym three mornings a
week, and those mornings his wife takes the child to the child care centre.
Asked more thoroughly about the division of child care and working hours,
he added:
At the end of the day, just before the end of the working day, we decide who will
pick up the champ. We have two cars, which I think is necessary; therefore it is
very flexible and gives you freedom to have two cars and often, sometimes, I
have to work late, to finish something then I can just stay longer and she just
takes her own car, therefore it is very nice.

In the former quote Heidar says: “We share his care completely equally
and all things concerning him.” A closer examination reveals a different
pattern. His wife takes the child to the child care centre more often and picks
him up more frequently than he does because: “I have to work late, to finish
something.” Besides working late some days, Heidar also has a second
seasonal job. What he believes is that: “We share his care completely equally
and all things concerning him” even if in reality a different pattern is
revealed. What Heidar believes draws attention to research from the United
States on how images of gender are pictorially constructed in sociology
textbooks. In the conclusion, the authors suggest that: ‘[S]tudents begin to
complain that the material is “only about women” when the actual share is
about half.’ The authors call this the “perceptual issue” (Feree and Hall,
1990; p. 529, see also Loftsdóttir and Björnsdóttir, 2005). Parents’ perception
of child care is not directly transferable to results in a study on how images
of gender are pictorially constructed, but it is tempting to look at those
results in context. Heidar perceives that he and his wife share the child care
“completely equally”, but in reality she is more available to the child than he
is. Students perceive that material is “only about women” when in reality it is
equally balanced between men and women. Heidar’s perception of equality
might have been formed in his upbringing. For a person growing up almost
in the sole care of his mother because the father is working from dawn till
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dusk, it might seem to be a lot to take a child to child care two days a week
and pick him up occasionally – as it might seem that material is only about
women if one is not used to seeing images of women in textbooks. In an
informal talk after the formal interview, Heidar talked about his father. I
asked Heidar, rather casually, if he considers himself the typical Icelander,
working two jobs. He says “in part” and adds that his father is a typical
Icelander, a manual worker, working ten to twelve hours a day but still
earning less than Heidar earns for his regular eight hours a day. Reading
between the lines suggests that Heidar did not enjoy his father’s presence or
physical care as much as his mother’s, in his childhood. A pattern he does
not want to repeat with his son. He perceives that he is sharing equally with
his spouse and therefore doing a better job than his own father, both as a
caregiver and a breadwinner (only has to work eight hours a day to earn
more than his father earns working twelve hours a day). Heidar’s intentions
are good but stronger forces intervene, as he works overtime at his regular
job and has a second seasonal job. Average working hours, especially among
men, in Iceland are long. It sometimes seems that the work has priority over
caring for children.

Concluding remarks
Women project the image of being independent and as equal to men, even if
they perform more household tasks and child care than men. The men belief
or perceive the situation as being that of equal sharing. Both men and
women are within the socially desirable aura of gender equality. The aura of
gender equality works as a filter, i.e. an aura through which they verbalise
their share of the work. They want to believe they are doing equal amounts,
or their fair share, even if in reality a different picture is revealed. They
therefore ‘pay lip service’ to equality. Paying lip service to equality means that
they use the available common language to convince themselves, and the
researcher, that they are in fact doing equal amounts, or their fair share, of
domestic work and child care. And if they are not they have manifold
explanations or justifications at hand – justifications which they use to stay
within the aura of gender equality.
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Ofbeldi, miðborgin og umfjöllun
fjölmiðla
Helgi Gunnlaugsson

Miðborgin og skemmtanahald landans hefur verið áberandi í umræðunni á
Íslandi á síðustu misserum. Í erindinu er gefin innsýn í orðræðuna eins og
hún birtist í fjölmiðlum 2006-2008, sér í lagi um ofbeldi. Í framhaldi eru
kynnt opinber gögn yfir þróun ofbeldismála hjá lögreglu á síðustu árum.
Jafnframt verða nýlegar niðurstöður mælingar á þolendum ofbeldis og
öryggiskennd borgaranna kynntar. Hvað einkennir hina samfélagslegu
umræðu? Endurspeglar hún gögn yfir eðli og þróun ofbeldis í samfélaginu?
Hvers eðlis er vandinn? Hvernig á samfélagið að bregðast við?

Ótti við ofbeldi og önnur brot
Rannsóknir á ótta fólks við að verða þolandi afbrota og mælingar á
öryggiskennd borgaranna hafa verið áberandi í afbrotafræðinni á síðustu
árum. Mikilvægi rannsókna af þessu tagi er talsvert ekki síst vegna þess að
sýnt hefur verið fram á að ótti við afbrot nær til mun stærri hóps en þeirra
sem hafa orðið fyrir afbrotum eða eiga eftir að verða fyrir þeim síðar á
ævinni (Zedner, 2002). Niðurstöðurnar sýna að fleiri þættir en afbrot hafa
áhrif á öryggiskennd og ekki er alltaf nægilegt að draga úr afbrotum til að
auka öryggiskennd borgaranna. Umhverfi í niðurníðslu hefur til að mynda
tengst ótta við afbrot (Lewis og Salem, 1986) og æsilegur fréttaflutningur af
afbrotum hefur einnig ýtt undir ótta (Rosenbaum og Heath, 1990). Áberandi
og dramatískar fréttir þegar vegfarendur verða fyrir fólskulegum árásum af
hendi ókunnugra og engin sýnileg ástæða er fyrir brotinu hafa áhrif á
öryggiskennd borgaranna.
Ótti við afbrot dreifist ekki jafnt á ólíka þjóðfélagshópa heldur hefur sýnt
sig að fylgja ákveðnu félagslegu mynstri. Skýrt dæmi um mynstrið er að ótti
við afbrot er meiri meðal þeirra sem búa í þéttbýli en meðal íbúa dreifbýlisins
(Ollenburger, 1981). Jafnvel þó konur og eldri borgarar verði sjaldnar fyrir
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abrotum en aðrir er ótti meðal þeirra meiri en annarra (Clemente og
Kleiman, 1976) þó sumir fræðimenn hafi sett fyrirvara varðandi meiri ótta
meðal eldri borgara en annarra (Ferraro, 1995). Rannsóknir hafa einnig sýnt
að þeir sem oftar verða þolendur afbrota, eins og minnihlutahópar og hinir
efnaminni, óttast afbrot meira en aðrir (Skogan, 2000). Það sem þessir hópar
eigi sameiginlegt er upplifun vanmáttar gagnvart stöðu sinni og umhverfi sem
dregur úr öryggiskennd.
Afbrot valda óneitanlega tjóni en afleiðingarnar koma fram hjá fleirum en
þolendum brotanna. Almennur ótti við afbrot í samfélaginu vex og hefur
áhrif á vellíðan og lífskjör borgaranna. Þó ótti við afbrot sé yfirleitt raunsær
ýtir hann undir ótta við ókunnuga og hið óþekkta, dregur úr ferðum fólks á
almannafæri og hefur áhrif á skynjun borgaranna á umhverfi sínu. Öryggiskerfi í heimahúsum og aðrar varúðarráðstafanir verða álitnar sjálfsagðar í
umhverfi sem einkennist af vaxandi ótta við afbrot. Jafnvel þó gripið sé til
annarra ráðstafana eins og að þess sé gætt að alltaf sé læst, aukinni lýsingu
beitt og uppsetningu öryggismyndavéla í almannarými er óttinn enn til staðar.
Mikilvægi rannsókna á öryggiskennd og áhrifaþáttum hennar er því mikið.
Ekki aðeins er varpað ljósi á umfang óttans heldur einnig hvaða þættir ýta
undir hann og hvað hægt sé að gera til að draga úr honum.

Markmið og aðferð
Í erindinu er kastljósinu beint að ofbeldi á Íslandi, sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu og í miðborginni. Erlendir aðilar draga stundum upp þá mynd
af Íslandi að landið sé öruggt og friðsælt. Í nýlegri könnun tímaritsins
Economist kom t.d. fram að Ísland væri friðsælasta land í heimi (visir.is, 2008).
Margir Íslendingar upplifa umhverfi sitt þó oft með allt öðrum hætti (sjá t.d.
DV, 2008) sér í lagi þegar kemur að miðborginni um helgar, sem stundum er
lýst eins og um stríðsástand sé að ræða þar sem allt geti gerst.
Hvers vegna er ástandið yfirleitt málað svona dökkum litum? Hér eru
dregnar fram lýsingar af ástandinu eins og því er lýst í fjölmiðlum. Eru allir
borgarar taldir í sömu áhættu að verða þolendur ofbeldis og afbrota eða eru
sumir í meiri hættu en aðrir? Hverjir eru líklegir gerendur? Er vettvangur
ofbeldisverka staðbundinn eða getur hann verið hvar sem er í samfélaginu?
Hvaða úrræði eru einna helst nefnd til að sporna við ástandinu? Hvað segja
rannsóknir um öryggiskennd Íslendinga? Hver hefur þróun ofbeldismála
verið á Íslandi á síðustu árum, sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu? Hvað hefur
áhrif á umfjöllun fjölmiðla um afbrot og ofbeldi? Nálgunin verður meira
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lýsandi en skýrandi. Markmiðið er að gefa innsýn í orðræðuna í samfélaginu
um afbrot og ofbeldi; í samfélagi sem er lítið á alþjóðavísu og enn tiltölulega
einsleitt, miðað við mörg önnur lönd Vestur-Evrópu.

Miðborg Reykjavíkur og umfjöllun fjölmiðla
Algengur vettvangur ofbeldis í fréttaflutningi er miðborgin og ósjaldan er
greint frá ýmsum fólskuverkum sem upp koma á því svæði. Miðborg Reykjavíkur er, eins og alþjóð veit, lítið svæði þar sem meira og minna allt
skemmtanahald landsmanna fer fram um helgar. Þarna eru ótal barir og
skemmtistaðir og fjöldi gesta oft um 10-15 þúsund, flestir af yngri kynslóðinni, sem fylla staðina seint á föstudags- og laugardagskvöldum.
Opnunartími veitingastaða hefur verið allt að því frjáls og margir staðir eru
opnir til hálf-sex á morgnana. Miðað við fyrirkomulag skemmtanahaldsins,
og allan þennan mikla fjölda samankominn á þessu litla svæði, með tilheyrandi áfengisdrykkju, þarf kannski ekki að koma á óvart að stundum sjóði
upp úr með ofbeldi og líkamsmeiðingum.
Fjölmiðlar fjalla skiljanlega oft um miðborgina og iðulega á neikvæðum
nótum. Umfjöllunin kemur þó í bylgjum, stundum er hún í brennidepli en
liggur svo niðri á milli. Tónninn er jafnan sá að ástandið hafi aldrei verið
verra en einmitt núna. Ástandið var alltaf betra fyrir fimm, tíu eða jafnvel 20
eða 30 árum þegar við hljótum að hafa búið í himnaríki. Þetta er í sjálfu sér
athyglisvert. Hvers vegna er samtímanum jafnan lýst með þessum dómsdagshætti? Er allt á leiðinni til hins verra eða er lýsing af þessu tagi bara betri
söluvara?
Fortíðin er þekkt og að baki. Þess vegna er hægt að mála hana þeim litum
sem við viljum, ósjaldan rósrauðum blæ sakleysis og öryggis. Framtíðin er
aftur á móti óskrifað blað og við vitum ekki með vissu hvað bíður okkar.
Óvissan er því óneitanlega til staðar og auðvelt að skynja hættu á hverju
götuhorni sem getur verið ógnvekjandi og valdið óöryggi. Óvissa um hvað
bíður okkar varpar því ljósi á neikvæðan tón samtímaumræðunnar - sem í
kjölfarið getur ýtt undir ótta og óöryggi borgaranna.
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Umfjöllun fjölmiðla um ofbeldi
Hér á eftir fylgja tilvísanir í nokkrar staðhæfingar úr fjölmiðlum þegar
ofbeldisverk voru í brennidepli umræðunnar á Íslandi árin 2006 og 2007.
Hvaða tónn einkenndi umfjöllunina? Boðskapurinn í það heila tekið var skýr:
Glæpir, sér í lagi ofbeldislæpir, eru að fara úr böndunum, löggæsla og
viðbrögð réttarkerfisins eru í molum og borgarar í stórhættu á hverjum
einasta degi.
Eftirfarandi staðhæfingar um ástandið eru teknar úr leiðurum
Morgunblaðsins í mars og apríl árið 2006:
Ofbeldisverk af margvíslegu tagi færast í aukana […] þar er glæpalýður á ferð [...]
og það er ekki lengur hægt að taka þessa ofbeldismenn neinum vettlingatökum.
[…] Fólk getur ekki lengur búið óhult í húsum sínum heldur verður hinn almenni
borgari að kaupa dýra þjónustu öryggisgæslufyrirtækja. […] [U]mræður um öryggi
hins almenna borgara gagnvart glæpalýð, sem lætur greipar sópa, eyðileggur eigur
fólks og stofnar lífi þess í hættu, eru tímabærar („Hvers konar þjóðfélag”, 2006).

Í kjölfarið voru forystumenn stjórnmálaflokka sem buðu fram í Reykjavík
vorið 2006 spurðir hvernig þeir hygðust bregðast við þessari glæpaöldu.
Fram kom í blaðinu að allir vildu efla löggæslu í hverfum borgarinnar og
fjölga lögreglumönnum. Meirihluti oddvitanna vildi heldur ekki útiloka hertar
refsingar gegn ofbeldis- og fíkniefnabrotum („Löggæsla í hverfunum“, 2006).
Enginn oddvitanna virtist draga hina dökku mynd blaðsins af ástandinu í efa.
Blaðið hélt í kjölfarið áfram dramatískum lýsingum á ástandinu í Reykjavík:
Fólk getur hvorki verið öruggt um líf sitt og limi né um eigur sínar vegna
glæpalýðsins sem veður uppi. („Öryggi höfuðborgarbúa”, 2006.).
Það er engu líkara en lýður hafi tekið völdin í þjóðfélaginu. Nánast um hverja
helgi er sagt frá hnífstungum og árásum og fórnarlömbin enda á sjúkrahúsi. Þetta
ástand er óviðunandi og við því verður að bregðast. Íslenskt þjóðfélag er ekki
villta vestrið. Borgararnir eiga að njóta verndar fyrir ofbeldismönnum og
ofbeldismennirnir eiga að vita að verk þeirra séu litin alvarlegum augum.
(„Aðgerðir gegn ofbeldi”, 2006).
Ofbeldismenn vaða uppi ekki síst á höfuðborgarsvæðinu […] fólk breytist í
einhvers konar óargadýr[.] […] [Vert er að spyrja] hvort lögreglan hér [sé] í stakk
búin til að takast á við þetta nýja ofbeldi, [hvort] hún [hafi] næga þjálfun?
(„Ofbeldismenn vaða uppi”, 2006).
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Líkamsárásir grófari en áður og meira um vopn („Líkamsárásir grófari”, 2006).
[…] [N]auðsynlegt [er] að fjölga lögreglumönnum verulega á
höfuðborgarsvæðinu. […] Reglulegar ferðir lögreglubifreiða um kvöld og nætur í
úthverfum hafa örugglega fyrirbyggjandi áhrif. Það er nauðsynlegt að tryggja
öryggi borgaranna og skapa öryggistilfinningu hjá fólki. Hún er því miður ekki til
staðar hjá fólki í dag. („Sýnileg löggæsla”, 2006).

Síðari hluta sumars árið 2007 var miðborgin aftur í brennidepli
umræðunnar og ástandið aldrei verra. Mikið fjölmenni safnaðist í miðbænum
um helgar eins og oft áður í blíðviðrinu sem ríkti þessa daga og einstök ljót
ofbeldismál fengu mikla umfjöllun. Sjónum var m.a. beint að sóðaskap og
háreysti – en minna hugað að aðbúnaði og umgjörð utan um svo stórfellt
skemmtanahald á litlum bletti miðborgarinnar. Margir tjáðu sig opinberlega
um ástandið, borgarstjóri og borgarfulltrúar, lögreglan, fréttamenn – og
flestir fordæmdu ástandið. Ofbeldi væri daglegt brauð og hegðan fólks
óviðunandi, fíkniefnaneysla almenn og vaxandi. Fólk væri hrætt og óttaslegið
um börnin sín og allir kröfðust aðgerða af hálfu lögreglu og að borgarstjórn
yrði að grípa til aðgerða (sjá t.d. Grapevine, 2007 og Morgunblaðið 2. og 16.
ágúst 2007).
Landsþekktur fréttamaður orðaði ástandið með eftirfarandi hætti – og
endurspeglaði efalaust hug margra:
Glæpamennirnir ganga lausir...Dómar yfir þeim eru furðulega vægir. Það er eins
og við teljum eðlilegt að skemmtanalífi og áfengisdrykkju fylgi vænn skammtur af
ofbeldi....Umburðarlyndið gagnvart ofbeldi er með ólíkindum.
Það er líka mjög lágt hlutfall þjóðarinnar sem situr í fangelsum á Íslandi. Er
kannski kominn tími til að hækka það? (Silfur Egils, 2. og 3. ágúst 2007).

Í septembermánuði 2007 brást lögreglan í Reykjavík við með því að beita
sérhæfðum lögregluþjónum Víkingasveitarinnar á ástandið í miðborginni um
helgar. Stuttu síðar datt umræðan um miðborgina að mestu niður en sjá mátti
einstaka fréttir af fólki sem var sektað af Víkingasveitinni fyrir að kasta af sér
vatni á almannafæri – áður en aðrar fréttir tóku yfirhöndina í samfélagsumræðunni.
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Mælingar á öryggiskennd borgaranna
Hver er öryggiskennd borgaranna? Ekki þyrfti að koma á óvart að
lýsingarnar að ofan hafi áhrif á skynjun okkar á samfélaginu. Tónninn hlýtur
að hafa áhrif á öryggiskennd ekki síst í miðborginni um helgar. Á síðustu
árum hefur höfundur ásamt samstarfsmönnum mælt öryggiskennd
Íslendinga í miðborginni og í nærumhverfi fólks (sjá t.d. Rannveig
Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og Vilborg Magnúsdóttir, 2005).
Í eigin byggðalagi kemur í ljós að öryggiskennd Íslendinga er mjög mikil
og hefur ekki breyst að marki á síðustu árum. Um það bil 90 prósent
Íslendinga telja sig örugga eða mjög örugga þegar þeir ganga einir að
kvöldlagi í nágrenni heimilis síns (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson
og Vilborg Magnúsdóttir, 2005; Capacent Gallup, 2008).
Ef við skoðum miðborgina breytist myndin verulega. Um 61 prósent
Íslendinga töldu sig mjög óörugga eða óörugga einir á gangi að kvöldlagi í
miðborginni um helgar í mars 2008, þar af 83 prósent kvenna og 42 prósent
karla (Capacent Gallup, 2008).
Athyglisvert er að íbúar landsbyggðarinnar óttast miðborgina meira en
íbúar höfuðborgarsvæðisins. Eftir því sem búið er fjær miðborginni virðist
öryggi borgaranna þar minnka. En það er ljóst að Íslendingar óttast
miðborgina að næturlagi, ekki aðeins um helgar, heldur einnig í miðri viku.
Þetta samband á við um bæði kynin þó konur séu óttaslegnari en karlar.

Gögn lögreglu yfir ofbeldismál
Hver hefur þróunin verið í fjölda ofbeldismála eins og hann birtist í málaskrám lögreglu? Er ofbeldi vaxandi eins og umfjöllunin að ofan virðist gefa
til kynna? Ef við skoðum ofbeldismál í Reykjavík í töflu eitt sjáum við að
toppnum var náð um síðustu aldamót og síðan dróg úr fjöldanum og fjölgaði
aftur síðustu tvö árin án þess að hápunktinum kringum aldamótin væri náð.
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Tafla 1. Fjöldi ofbeldismála hjá lögreglu (217. og 218. gr. almennra
hegningarlaga) 2001-2007. Heimild: Ríkislögreglustjórinn.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ofbeldi í
Reykjavík
Ofbeldi á
Íslandi
Alvarlegt
ofbeldi á
Íslandi

825

711

716

593

562

665

729

1455

1330

1304

1199

1299

1265

1396

69

38

49

59

58

55

47

Þróunin er ekki ósvipuð fyrir landið allt. Toppur kringum aldamótin en
fækkun í kjölfarið og aukning milli 2006 og 2007. Ef við lítum á alvarleg
tilfelli ofbeldis sjáum við ekki miklar breytingar, fækkun ef eitthvað er. Í
heildina virðist fjöldi ofbeldismála, eins og hann birtist lögreglu, vera
tiltölulega svipaður milli ára með einhverjum frávikum bæði upp og niður. Ef
við tökum tillit til íbúafjölda virðist því tíðni ofbeldisverka fara lækkandi bæði
í Reykjavík og á landinu öllu og sama á við um alvarlegt ofbeldi.

Gögn yfir þolendur ofbeldis
Hvað segja önnur gögn yfir ofbeldi á Íslandi? Alþjóðlega fórnarlambakönnunin (International Victimization Survey) var framkvæmd fyrsta sinni á
Íslandi árið 2005. Fram kom að 16 prósent Íslendinga eldri en 16 ára
viðurkenndu að hafa verið ógnað eða beitt ofbeldi síðustu fimm árin fyrir
mælinguna (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og Vilborg Magnúsdóttir, 2005). Ef aðeins síðustu 12 mánuðirnir fyrir könnunina eru skoðaðir
sést að sjö prósent aðspurðra sögðust hafa verið ógnað eða beitt ofbeldi.
Meira en helming svarenda hafði verið ógnað og flestir aðeins einu sinni.
Meirihlutinn sagðist þekkja gerandann.
Athyglisvert var að reynsla af ofbeldi, eins og hún birtist í fórnarlambakönnuninni, var álíka algeng hjá svarendum á landsbyggðinni og á
höfuðborgarsvæðinu. Fjölmiðlar beina aftur á móti sjónum meira að
höfuðborginni, sér í lagi miðborginni, rétt eins og ofbeldi þekkist varla úti á
landsbyggðinni. Svo er ekki, ofbeldi á sér ekki síður stað úti á landi en í
höfuðborginni.
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Hvað með sjúkrahúsgögn yfir ofbeldi? Samkvæmt fréttum hefur fjöldi
koma vegna ofbeldis á slysadeild aukist mjög á síðustu árum („Ofbeldi
eykst“, 2008). Óvist er hins vegar hversu mikið uppsveiflan skýrist af mikilli
fólksfjölgun á síðustu árum.

Hvaða þættir ýta undir áhuga fjölmiðla á ofbeldi?
Hvað stuðlar að áhuga fjölmiðla á ofbeldi og miðborginni hverju sinni? Er
það vegna þess að fjöldi ofbeldismála er að sprengja alla skala eða er
alvarleiki þeirra að aukast? Samkvæmt gögnum lögreglu virðist svo ekki vera,
fjöldi mála skýrir ekki hvenær fjölmiðlar beina öðru hverju kastljósinu af
krafti á ofbeldi í samfélaginu. Aðrir þættir virðast líka hafa áhrif.
Fjölmiðlavaktin sýndi t.d. að fjöldi frétta af ofbeldi og fíkniefnum jókst um
41 prósent milli 2005 og 2006 (Grapevine, 2007). Ofbeldi virðist því hafa
aðdráttarafl á fjölmiðlamarkaði. Ofbeldi hefur á sér dramatískan blæ og getur
verið ógnvekjandi. Mörk hins heiðvirða borgara og þrjótsins eru skýr og
auðvelt að kalla fram samkennd og fordæmingu. Áhugi borgaranna á ofbeldi
og öðrum abrotum er mikill og engin furða að fjölmiðlar færi sér áhugann í
nyt og matreiði efni af því tagi.
Hvaðan fá borgararnir upplýsingar um afbrot í samfélaginu? Niðurstöður
mælingarinnar frá árinu 2005 (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og
Vilborg Magnúsdóttir) sýndu að yfir 90% Íslendinga sögðust almennt fá
upplýsingar um afbrot úr fréttum fjölmiðla (68%) og úr almennri umfjöllun
og umræðu í fjölmiðlum (23%). Aðeins lítill minnihluti fékk upplýsingar frá
nánasta umhverfi sínu eða kynnti sér sjálfur grunnupplýsingar um stöðu
afbrota í samfélaginu. Þáttur fjölmiðla í því hvernig borgararnir líta á afbrot
er því afar stór og ábyrgð þeirra mikil.
Umfjöllun fjölmiðla á sér vitaskuld stoð í veruleikanum, fréttir verða
yfirleitt ekki til úr engu. Alvarlegt ofbeldi kemur ætíð upp öðru hverju í
miðborginni og annars staðar í samfélaginu. Fjölmiðlar birta skiljanlega fréttir
af málunum og málin valda ugg í samfélaginu. Skyndilegur áhugi fjölmiðla og
uppnám af og til í samfélaginu vegna mála af þessu tagi á sér þó stundum
skýringar annars staðar en í ofbeldinu og afbrotunum sjálfum. Ef lítið er að
gerast að öðru leyti í samfélaginu eða heimsfréttum aukast líkur á að
fréttaljósinu sé allt í einu beint að miðborginni, ofbeldi, fíkniefnum eða öðru
ofbeldi.
Ef við reynum að skýra umfjöllunina síðsumars 2007 er ekki ólíklegt að
reykingabannið á veitingastöðum hafi ýtt undir óróa í miðborginni. Bannið
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tók gildi í júní 2007 og reykingar aðeins leyfðar utandyra. Mannþröng
myndaðist utan við skemmtistaðina með háreysti og óþrifnaði sem oft fylgir
mikilli áfengisdrykkju. Veður voru auk þess óvenjublíð þetta sumar og
fjöldinn í miðborginni sjaldan meiri en einmitt þá.

Hvað einkennir ofbeldisfréttirnar?
Er hægt að greina einhver þemu bak við fréttir af ofbeldi og afbrotum á
Íslandi? Anita Heber (2007) fann tiltekin þemu í fréttum dagblaða af ofbeldi í
Svíþjóð. Áberandi á Íslandi er staðsetning óttans við tiltekin svæði
(situationalized). Miðborginni er iðulega lýst sem hættulegum stað að næturlagi
um helgar – sem varpar ljósi á ótta borgaranna við miðborgina. Annað
áberandi þema skilgreinir Heber (2007) sem afbrot í ákveðnu þjóðfélagslegu
samhengi (contextualized), hvernig samfélaginu er lýst sem sífellt ótryggara og
hættulegra. Fjölmiðlar lýsi gjarna, og að einhverju leyti á það við hér hjá
okkur, hvernig afbrot séu að fara úr böndunum, almenningur orðinn
óttaslegnari um sig og sína, ofbeldi fari vaxandi og hafi aldrei verið grófara og
lögreglan sé varnarlaus gagnvart óöldinni – annars konar framsetning sé
sjaldséðari.
Sú mynd sem oft er dregin upp af ofbeldi í fjölmiðlum er að það sé
tilviljunarkennt og algerlega óútreiknanlegt. Sérhvert okkar sé berskjaldað
fyrir því að verða þolandi ofbeldis eða annarra afbrota hvar og hvenær sem
er. Tilfelli þar sem grandalaus vegfarandi verður fyrir tilefnislausu ofbeldi á
almannavettvangi kallar skiljanlega á umfjöllun fjölmiðla og veldur ugg meðal
borgaranna. Rannsóknir, bæði hér og annars staðar, sýna þó að ofbeldishegðan hefur tilhneigingu til að fylgja tilteknu mynstri og ákveðnum áhættuþáttum. Yfirleitt er um unga karla að ræða sem ráðast á aðra unga karla og
stundum tilviljun hver endar sem gerandi og hver þolandi (sjá t.d. Levi,
Maguire, og Brookman, 2007). Oft fylgir ákveðinn lífsstíll ofbeldishegðan
sem einkennist af mikilli áfengis- og vímuefnanotkun og hugmyndafræði sem
réttlætir beitingu ofbeldis við tilteknar kringumstæður. Þetta sé stóra myndin,
en undantekningar séu ætíð einhverjar. Tilfelli sem ekki falla að þessari
heildarmynd eigi það til að vera yfirfærð á allt samfélagið og sýna samfélagið
sem sífellt hættulegra og ofbeldisfyllra – og ótti læsir sig því um samfélagið.
Fréttaflutningur sem fjallað var um hér að framan frá því snemma árs 2006
og árið 2007 virðist að mörgu leyti falla vel að þessari lýsingu.
Rannsóknir sýna einnig að fjölmiðlar eru yfirleitt uppteknari af ofbeldisbrotum frekar en öðrum tegundum afbrota (Reiner, 2007). Þessi slagsíða fjöl-
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miðla skapi ímynd af samfélagi þar sem ofbeldi er landlægt, sér í lagi á götu
úti á almannavettvangi, en miklu minna meðal fólks sem þekkist eða sé
bundið vina- og fjölskylduböndum. Ofbeldi af því tagi sé þó talsvert algengara en tilefnislaust ofbeldi milli ókunnugra á götu úti. Ofbeldi tengdra
aðila rati þó ekki eins mikið í fjölmiðlana sem dragi því upp skekkta mynd af
ofbeldi í samfélaginu.

Lokaorð
Ofbeldi er samfélagslegt mein og umfjöllun fjölmiðla um vandann er
skiljanleg. Einstök mál hreyfa við okkur og skapa ótta og óöryggi. Ekki þarf
að koma á óvart að umfjöllun um ofbeldi er stundum áberandi í fjölmiðlum.
Miðborgin er oft vettvangur ofbeldisverka sem fá áberandi umfjöllun
fjölmiðla og vekja óhug og jafnvel skelfingu í samfélaginu.
Vandinn í miðborginni er sérkapítuli sem sérstaklega verður að taka á.
Þúsundir, jafnvel tugþúsundir, misölvaðra gesta sækja skemmtanalífið um
helgar með tilheyrandi hávaða og þrengslum á þessu litla svæði. Ástandið er
oft þrungið spennu og jafnvel upplausn sem hægt er að rekja beint til hvernig
skemmtanahaldið er skipulagt af yfirvöldum og eigendum skemmtistaða.
Formgerð og fyrirkomulag skemmtanahaldsins er í þessu samhengi ekki síður
brýnt úrlausnarefni en aðgerðir sem beinast gegn ofbeldisfullum
einstaklingum. Staðsetning skemmtanalífs á öllu höfuðborgarsvæðinu, breytilegir opnunartímar veitingastaða og almenn umgjörð um mannsöfnuð í
opinberu rými eru viðfangsefni sem sífellt verður að leita nýrra lausna á.
Jafnframt verður að taka á ofbeldishegðan í hvaða mynd og hvar sem hún
birtist í samfélaginu. Áhættuþættir ofbeldis tengjast yfirleitt tilteknum félagsog persónulegum einkennum sem rannsóknir hafa iðulega dregið fram. Brýnt
er að afhjúpa hugmyndafræði sem réttlætir beitingu ofbeldis við ögranir eða
lausn ágreiningsmála og finna þá einstaklinga sem beita ofbeldi. Velta má
fyrir sér hvort ákveðin tvískipting (polarization) sé til staðar í samfélaginu.
Beiting ofbeldis við tilteknar aðstæður sé réttlætanleg og jafnvel álitin
eftirsóknarverð í sumum hópum (n.k. ofbeldismenning) meðan ofbeldi er
fordæmt í vaxandi mæli af öðrum í samfélaginu. Réttarvörslukerfið gegnir
mikilvægu hlutverki í uppljóstrun ofbeldisbrota af þessu tagi með viðeigandi
refsiákvæðum en ekki síður verða borgararnir allir að vera samstíga í
fordæmingu ofbeldis í hvaða mynd sem það kann að birtast í samfélaginu.
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Félagsleg dreifing heilbrigði kynjanna
Hermann Óskarsson

Í þessari grein er rætt um félagslega dreifingu heilbrigði kynjanna, m.a. í ljósi
rannsókna á sjúkdóms- og dánartíðni, og reynt að varpa ljósi á orsakir
heilsufarslegs ójafnaðar kynjanna.
Með félagslegri dreifingu heilbrigði er átt við að heilsa og heilbrigði dreifist
ólíkt í þjóðfélögum og á þjóðfélagshópa fyrir tilstilli félagslegra þátta
(Hermann Óskarsson, 2006). Þannig sýna rannsóknir að heilbrigði kynja sé
ólík m.t.t. þessa, mælt í dánar- og sjúkdómstíðni (Cockerham, 2001).
Meðaltals sjúkdóms- og dánartíðni kynjanna er einnig ólík þegar heilsufarslegir þættir sem tengjast kynferðinu sérstaklega eru ekki taldir með (Graham,
2001; Rogers og Pilgrim, 2005). Það er með öðrum orðum ekki bara kyn
(sex), sem líffræðileg staðreynd, sem tengist mismunandi sjúkdómum heldur
hafa kynhlutverk, kyngervi (gender) og félagsleg staða kynjanna einnig áhrif á
heilsufar (Nathanson, 1984; Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1998; Courtenay,
2000; Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kristinn Tómasson og Guðbjörg Linda
Rafnsdóttir, 2004; Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2004; Messing og Östlin,
2006; Mackenbach, 2006). Þessar staðreyndir vekja til umhugsunar um
fjölbreytt áhrif félagslegra þátta á heilsu og heilbrigði fólks.
Hvers vegna deyja karlmenn að meðaltali yngri en konur og hvers vegna
þjást konur meira af sjúkdómum en karlar? Eru konur meira á varðbergi
gagnvart því sem er heilsuspillandi en karlar? Þetta kann að vera rétt en
ólíklegt að þetta sé meginástæða þess að konur ná að jafnaði hærri aldri.
Ástæðan er miklu frekar samverkandi félagslegar aðstæður, t.d. ólík kyn- og
starfshlutverk kynjanna, kyngervi kynjanna og að konur eru t.d. líklegri en
karlar til að leita til læknis vegna tilfinningalegs, sálræns, félagslegs og
efnahagslegs vanda. Þetta kemur fram í skráðri sjúkdómstíðni kvenna og
gerir hana hærri en karla. Auk þess sækja karlar ef til vill síður til læknis vegna
betri stöðu á vinnumarkaði og hlutfallslega meira sjálfstæðis og sjálfsforræðis
í daglegu lífi (Cockerham, 2001).
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Kyn og heilbrigði
Í landbúnaðarsamfélögum Evrópu fyrir iðnvæðingu er talið að lífslíkur karla
og kvenna hafi verið svipaðar (Cockerham, 2001). Sem dæmi má nefna að
um 1850 gátu 15 ára drengir í Englandi og Wales vænst þess að lifa 43.2 ár til
viðbótar og 15 ára stúlkur 43.9 ár að meðaltali. Frá þessum tíma tók að draga
í sundur með drengjum og stúlkum í Englandi og Wales hvað lífslíkur varðar.
Svipaða sögu er að segja um lífslíkur í löndum Evrópu sem iðnvæddust. Lífslíkur beggja kynja jukust í þessum löndum með iðnvæðingunni, en það dró í
sundur með þeim varðandi lífslengdina. Í dag lifa konur að öllu jöfnu lengur
en karlar (WHO, 2008).
Í öllum iðnríkjum nútímans er dánartíðni karla hærri en kvenna og þeir
lifa skemur en konur. Þessi munur kynjanna er mismunandi eftir löndum
(Morgan, Calnan og Manning, 1991; WHO, 2008). Sjúkdómstíðni kynjanna
er einnig ólík og virðast konur hafa hærri sjúkdómstíðni en karlar.
Heilsukannanir hérlendis og erlendis sýna að konur frekar en karlar segjast
finna fyrir sjúkdómseinkennum og greina frá meiri veikindum (Morgan, o.fl.,
1991; Macintyre, Hunt og Sweeting, 1996; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,
2004). Samkvæmt upplýsingum Miðstöðvar heilbrigðistölfræði (the National
Center for Health Statistics) í Bandaríkjunum (1999) hafa konur hærri tíðni
bráðaveikinda s.s. smit- og sníkilsjúkdóma og meltingar og öndunarfærasjúkdóma en karlar. Meiðsl voru eini flokkur bráðavanda þar sem karlar höfðu
hærri tíðni en konur.

Skýringar á heilbrigðismun kynjanna
Yfirlitsgrein Constance A. Nathanson (1977a) Sex, Illness, and Medical Care
hafði umtalsverð áhrif á tilraunir fræðimanna til að skýra heilbrigðismun
kynjanna í lok áttunda áratug síðustu aldar og síðar. Nathanson lagði m.a.
grunn að fræðilegri umfjöllun um orsakir kynjamunar dánar- og sjúkdómstíðni kynjanna og hóf aðferðafræðilega umræðu um gildi þeirra tölfræðilegu
upplýsinga sem lágu til grundvallar þessum mun (Nathanson, 1977a, 1977b,
1978, 1984).
Í grein sinni heldur Nathanson (1977a) því fram að enginn einn túlkunarrammi sé þess enn megnugur að skýra alla þá þætti sem tengjast kynjamun
varðandi sjúkdóma og notkun heilbrigðisþjónustu. Nauðsynlegt sé að
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styðjast við a.m.k. alla eftirtalda skýringarþætti til að skýra heilbrigðismun
kynjanna:
Líffræðilegur munur kynjanna.
Ólíkt félagslegt og/eða sálrænt streituálag sem kynin eru útsett fyrir.
Mismunandi atferlismunstur eða lífsstíll kynjanna.
Viðtekin kynhlutverk sem eru þess m.a. valdandi að karlar og konur fá
mismunandi meðhöndlun í heilbrigðisþjónustunni.
Fram kemur hjá Nathanson (1977a) að aukning á mismun kynjanna hvað
varðar dánartíðni verði ekki skýrð með líffræðilegum þáttum eingöngu. Hún
bendir einnig á að ólíklegt sé að streituskýringar reynist árangursríkar sem
almenn skýring á mynstri kynjamunar í sambandi við dauðsföll og sjúkdóma.
Ástæðan er að streita er háð fleiri þáttum en kyni, einkum félagslegum
aðstæðum af ýmsu tagi. Í þessu sambandi eru vinnuaðstæður fólks og
kynskipt atvinnuþátttaka lykilþættir.
Þá bendir Nathanson (1977a) á að kyn ákvarði ekki bara félagslega stöðu
heldur gera öll samfélög einnig ráð fyrir mismunandi viðhorfum og hegðun
hvað varðar kynin. Ein hlið þessa máls sem sjaldan er skoðuð er í hvaða mæli
viðhorfin og hegðunin vernda eða gera einstaklinginn varnarlausan gegn
veikindum. Samkvæmt Nathanson (1977a) benda ákveðnar rannsóknir
(Gove, 1973; Suchman, 1970) til kynjamunar í þessu sambandi og þessi
munur myndar þriðja skýringarrammann varðandi dánar- og sjúkdómstíðni
kynjanna og notkun heilbrigðisþjónustu. Loks nefnir hún að kynjamunur
sjúkdómstíðni, sjúkdómsgreiningar og læknismeðferðar hafi verið eignaður
mismunandi hegðun og viðhorfum læknanna sjálfra gagnvart karl- og
kvenkyns sjúklingum. Læknar hafa m.a. verið sakaðir um að hafa tilhneigingu
til að skilgreina sjúkdómseinkenni kvenna sem geðvefræn (Lennane og
Lennane, 1973; Ehrenreich, 1974) og að skrifa út geðlyf handa þeim í stað
annarra lyfja (Cooperstock, 1971; Barker-Benfield, 1972; Fidell og Prather,
1975).
Rannsóknir síðari ára benda hins vegar til að heilbrigðismun kynjanna
megi umfram allt rekja til atvinnuþátttöku og kynbundinnar verkaskiptingar
kynjanna (Townsend og Davidson, 1992; Acheson, 1998; Messing og Östlin,
2006; Mackenbach, 2006).
Vinnuumhverfi kynjanna og heilbrigði
Atvinnuþátttaka karla og kvenna á Íslandi var 82,2% á fyrsta ársfjórðungi
2007 sem er með því hæsta sem gerist í OECD löndunum. Atvinnuþátttaka
karla var á sama tíma 86,2% en kvenna 77,9% og hefur atvinnuþátttaka
þeirra meira en tvöfaldast frá lokum 7. áratugarins (Hagstofa Íslands, 2008).
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Áætlað er að 42% vinnuafls heimsins í dag séu konur (Messing og Östlin,
2006).
Vinnan gegnir mikilvægu hlutverki í lífi fólks og hefur margvísleg jákvæð
og neikvæð áhrif á líkama og andlega líðan karla og kvenna. Almennt er
heilsufarsleg áhætta í vinnu karla betur þekkt en kvenna þar sem vinna þeirra
er oft augljóslega erfiðari og hættulegri, eins og námugröftur, skógarhögg,
fiskveiðar og byggingarvinna. Á undanförnum árum hefur þekking á
heilsufarslegum hættum í vinnu kvenna samt sem áður aukist umtalsvert
(Messing og Östlin, 2006).
Rannsóknir sem einkum hafa verið gerðar í iðnvæddum löndum, þar sem
tekjur eru háar, sýna að aukin þátttaka kvenna á vinnumarkaði styrkir ekki
bara félagslega og fjárhagslega stöðu þeirra og fjölskyldna þeirra, heldur er
einnig til góðs andlegri og líkamlegri heilsu þeirra sjálfra (Waldron, Weiss og
Hughes, 1998). Sama á við um karlmenn (Valkonen og Martikainen, 1995;
Shkolnikov, Field og Andreev, 2001).
Starf utan heimilis er mikilvæg uppspretta félagslegs stuðnings og sjálfsálits og gerir konum kleift að forðast félagslega einangrun á heimilum sínum
(Romito, 1994; Razavi, 2000). Þrátt fyrir þessar almennu niðurstöður stofna
mörg störf heilsu fólks í hættu vegna þess hversu skaðlegt vinnuumhverfið
er. Þetta á sérstaklega við um þau störf sem standa konum til boða í
lágtekjulöndum og fátækum minna menntuðum konum í hátekjulöndum
(Messing og Östlin, 2006).
Heilbrigðishættur vinnuumhverfisins geta verið bæði líkamlegar og sálfélagslegar. Líkamleg áhætta felst í þungum lyftum og burði, síendurtekinni
hreyfingu, viðvarandi hreyfingarleysi, erfiðum líkamsstellingum, næturvinnu,
löngum vöktum, ofbeldi, hávaða, titringi, óeðlilegum hita eða kulda við
vinnu, loftmengun og eiturefnum. Sálfélagsleg áhætta felst í streitu vegna
andlegs álags, óhóflegum vinnuhraða, skorti á getu til að stjórna framkvæmd
vinnunnar, skorti á félagslegum stuðningi, skorti á virðingu, mismunun og
sálrænni og kynferðislegri áreitni.
Í þróuðum löndum eru konur oftar útsettari fyrir vissa áhættu í starfi, eins
og síendurteknar hreyfingar, erfiðar líkamsstellingar, lífræna sjúkdómsvalda á
sjúkrastofnunum og mikið varnarleysi gagnvart ágangi almennings í sumum
störfum (Messing og Östlin, 2006). Í minna þróuðum löndum eru margs
konar heilbrigðishættur á heimilum og vinnustöðum og reglusetning
varðandi heilbrigðiseftirlit oft ekki fyrir hendi eða virt að vettugi (Takaro,
Gonzalez Arroyo, Brown, Brumis og Knight, 1999).
Almennt verða konur frekar fyrir nokkrum sálfélagslegum áhættuþáttum í
vinnu en karlar, eins og neikvæðri streitu, sálrænni og kynferðislegri áreitni og
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einhæfri vinnu (Messing og Östlin, 2006). Vegna almennt lágrar stöðu sinnar
í stigskipun vinnunnar geta konur síður haft stjórn á vinnuumhverfi sínu en
karlar. Þessi staða á vinnumarkaði tengist slæmri heilbrigði m.t.t. hjarta- og
æða, geðs og vöðva- og stoðkerfis (Hall, 1989). Samsetningin launuð vinna
og ólaunuð hefur einnig áhrif á heilsu kvenna (Brisson, Laflamme, Moisan,
Milot, Masse, og Vezina, 1999). Af ofangreindum ástæðum er heilbrigðisvandi eins og vinnutengd þreyta, álagsmeiðsl vegna síendurtekinna hreyfinga,
sýkingar og geðrænn heilbrigðisvandi algengari meðal kvenna en karla
(Östlin, 2002).
Margar rannsóknir sýna að vinna er til góðs með tilliti til heilbrigði og
afkomu karla, engu síður en kvenna (Messing og Östlin, 2006). Það er einnig
niðurstaða rannsókna að atvinnuleysi karla tengist slæmri geðheilsu og
aukinni dánartíðni (Valkonen og Martikainen, 1995). Karlar lenda í mun fleiri
vinnuslysum en konur samkvæmt opinberum tölum (Islam, Velilla, Doyle og
Ducatman, 2001; Laflamme og Lilert-Petersson, 2001). Mun fleiri karlar en
konur láta lífið í vinnu af völdum ofbeldis og slysa (Helmkamp, Lundstrom
og Williams, 2000). Auk þess kvarta karlar í þróuðum löndum oftar en konur
undan hávaða, titringi, of miklum hita, efnamengun og þungum lyftum (Paoli
og Merllié, 2001).
Félagshagfræðilegur ójöfnuður og sjúkdóms- og dánartíðni
kynjanna
Í skýrslu sem kom út 2006 í tengslum við að Bretland tók við forystusæti í
Evrópusambandinu kemur fram að í upphafi 21. aldar standa öll lönd í
Evrópu frammi fyrir verulegum heilbrigðisójöfnuði íbúanna. Fólk með litla
menntun, á lægri þrepum starfsstéttaskalans eða í lægri tekjuhópunum deyr
yfirleitt yngra að árum og hefur hærra algengi ýmiss konar heilbrigðisvanda
en þeir sem betur eru settir. Skýrslan byggir á rannsóknagögnum varðandi
mismunandi dánartíðni í 21 landi, upplýsingum um mismunandi sjálfsmat
einstaklinga á eigin heilsu í 19 löndum, og gögnum um mismunandi neyslu
tóbaks í 24 löndum Evrópu (Mackenbach, 2006).
Dánartíðni er undantekningalaust hærri meðal þeirra sem hafa lægri
félagshagfræðilega stöðu en þeirra sem hafa hærri stöðu. Stærðargráða þessa
ójöfnuðar er ekki bara umtalsverð, heldur hefur mismunur dánartíðni aukist í
mörgum löndum Evrópu á undanförnum áratugum (Mackenbach, 2006).
Mismunur dánartíðni:
Byrjar snemma á lífsleiðinni og helst fram á efri ár.
Hefur bæði áhrif á karla og konur, en mismunurinn er yfirleitt meiri
meðal karla.
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Gildir fyrir flestar en ekki allar sérgreindar dánarorsakir.
Í flestum löndum Evrópu mælist dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma allt að helmingur af umframdánartíðninni í lægri félagshagfræðihópunum. Mismunur dánartíðni vegna krabbameins er oft óljósari, einkum
meðal kvenna (Mackenbach, 2006).
Sjúkdómstíðnin er einnig yfirleitt hærri meðal þeirra sem hafa minni
menntun, eru á neðri þrepum starfsstéttaskalans og í lægri tekjuhópunum.
Enga skýra þróun er að finna hvað varðar þennan mismun (Mackenbach,
2006).
Mismun í sjúkratíðni er að finna fyrir marga sjúkdómsvísa:
Algengi slæmrar heilsu í stað góðrar heilsu í sjálfsmati einstaklinga.
Tilvik og algengi margskonar þráláts ástands.
Algengi flestra geðrænna heilbrigðiskvilla.
Algengi virknihömlunar og færniskerðingar.
Niðurstaðan er að fólk með lægri félagshagfræðilega stöðu lifir ekki bara
styttri ævi heldur býr fleiri ár við slæma heilsu (Mackenbach, 2006).
Síðastliðinn áratug hefur orðið mikil framför í að skýra hvað ákvarðar
mismun heilbrigði þjóðfélagshópa. Rannsókn Mackenbach (2006) sýnir að
mismunur heilbrigði stafar aðallega af að lágt settir félagshagfræðilegir hópar
eru viðkvæmari en þeir sem betur eru settir fyrir margskonar óhagstæðum
efnislegum, sálfélagslegum og atferlislegum áhættuþáttum.
Mismunur á dánartíðni karla og kvenna stafar að hluta til af ólíku mynstri
dánarorsaka. Konur deyja oftar úr krabbameini en karlar og munur dánartíðni af völdum krabbameins meðal kvenna er yfirleitt minni en munur
dánartíðni þeirra af öðrum orsökum. Þessu til viðbótar tengjast sumir
áhættuþættir m.t.t. dánartíðni mun sterkar félagshagfræðilegri stöðu meðal
karla en meðal kvenna. Þetta stuðlar að miklum mun hvað varðar dánartíðni
tengdri tilgreindri orsök meðal karla (Mackenbach, 2006).
Karlmennska sem orsök mismunandi heilbrigði kynjanna
Nathanson (1977a) nefnir fjóra ólíka túlkunarramma til skýringar á
heilbrigðismun kynjanna, þar á meðal mismunandi atferlismunstur eða ólíkan
lífsstíl kynjanna og kynhlutverk. Segja má að fræðileg umfjöllun um kyngervi
kynjanna og heilbrigðisáhættu sé í anda þessara tveggja túlkunarramma.
Þannig fjallar bandaríski fræðimaðurinn Courtenay (1998; 1999a; 1999b;
2000) um tengsl karlmennsku (masculinity) og heilbrigði.
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Courtenay (2000) ræðir heilbrigði karla út frá venslakenningu (relational
theory), félagslegri hugsmíðahyggju (social constructionism)1 og femínisku sjónarhorni. Hann bendir á að kyngervi sé að hluta til umsamið í samskiptum fólks
- samskiptum sem jafnframt einkennast af valdi eða yfirráðum. Hann leggur
áherslu á að nauðsynlegt sé að hafa þetta í huga, ásamt félagslegum ójöfnuði,
til að átta sig á víðara samhengi þess að karlar hegða sér á óheilsusamlegan
hátt. Þetta er einnig mikilvæg forsenda umræðu um þá félagslegu strúktúra
sem bæði ýta undir óheilsusamlegt atferli karla og grafa undan viðleitni þeirra
til að temja sér heilsusamlegri venjur. Lykilatriði í þessu sambandi er að
kyngervi eru að hluta til samningsatriði í samskiptum sem byggja á yfirráðum
eða valdi (Courtenay, 2000; Pyke, 1996).
Karlaveldið eða þeir samfélagshættir að karlmenn ráða mestu einkennist
af kerfisbundinni undirskipun kvenna og lágt settra karla. Courtenay (2000)
bendir á að karlar noti heilbrigðisviðhorf (health beliefs) og heilbrigðisatferli til
að tjá ráðandi, forræðislegar ímyndir karlmennsku. Þar með staðfesta þeir að
þeir séu karlmenn, en forræðisleg karlmennska (hegemonic masculinity) er hið
fullkomna form karlmennskunnar á hverjum stað og tíma (Connell, 1995).
Kyngervi kynjanna eru mörg og margbreytileg og það er hið félagslega
ráðandi kyngervið sem skipar skör lægra margskonar kvenleika og annars
konar karlmennsku. Ráðandi kyngervi speglar og hefur mótandi áhrif á samskipti karla og kvenna og samskipti karla innbyrðis. Þetta félagslega ráðandi
kyngervi lýsir valdi og yfirráðum á tiltekinn hátt.
Karlar valda sjálfum sér skaða í sókn sinni eftir völdum og forréttindum
(Clatterbaugh, 1997). Þær félagslegu athafnir sem grafa undan heilsu karla eru
oft þær sömu og karlar nota til að öðlast og byggja upp völd sín. Yfirráð karla
krefjast þess t.d. að þeir láti þarfir sínar ekki í ljós og neiti að viðurkenna
þjáningar sínar (Kaufman, 1994). Önnur heilsutengd viðhorf og hegðun sem
nota má sem skýran vitnisburð um forræðislega karlmennsku er afneitun
eigin breyskleika eða viðkvæmni, tilfinningaleg og líkamleg sjálfsstjórn, opinber framkoma sem lýsir styrk og þreki, höfnun hverskyns þörf fyrir hjálp, látlaus áhugi á kynlífi, ágeng hegðun og líkamleg yfirdrottnun (Courtenay,
2000).
Karlar byggja einnig kyngervi sitt á því að virða að vettugi þarfir sínar
fyrir heilsugæslu (Courtenay, 2000). Þegar karlmaður gortar af að hafa ekki
farið til læknis í áraraðir er hann samtímis að lýsa heilbrigðisvenjum sínum og
jafnframt að staðsetja sjálfan sig á vettvangi karlmennskunnar. Á sama hátt
1

Sjá varðandi félagslega hugsmíðahyggju t.d. Hermann Óskarsson. (2005). Heilbrigði og
samfélag. Heilsufélagsfræðilegt sjónarhorn. Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan.
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eru karlmenn að tjá opinskátt ríkjandi viðmið um karlmennsku þegar þeir
hafna því að taka veikindaleyfi frá vinnu, þegar þeir halda ákveðið fram að
þeir þurfi lítinn svefn, og þegar þeir tala digurbarkalega um að áfengisneysla
hafi ekki slæm áhrif á akstur (Courtenay, 1998, 1999a, 1999b).
Karlmennsku sína byggja karlmenn einnig á því að taka áhættu.
Karlmaður kann t.d. að skilgreina stig karlmennsku sinnar með því að taka
áhættu í umferðinni eða með því að iðka áhættuíþróttir og með því að státa
sig af þessari hegðun sinni. Á þennan margslungna hátt er karlmennska
skilgreind sem andhverfa jákvæðs heilbrigðisatferlis og jákvæðra heilbrigðisviðhorfa (Courtenay, 2000).
Courteney (2000) bendir á að það séu ekki bara yfirlýsingar um fylgi við
forræðislegar ímyndir karlmennsku heldur einnig höfnun kvenlegra ímynda
sem stuðli að byggingu hinna fjölmörgu afbrigða karlmennskunnar og
kerfisbundinnar undirokunar kvenna og valdalítilla karla (Courtenay, 1998,
1999a, 1999b). Það að hafna öllu kvenlegu er grundvöllur þess að láta karlmennsku í ljós í samfélagi kynjamisréttis og tvískipts kyngervis. Karlar og
drengir sem reyna að taka þátt í félagslegum athöfnum sem gefa til kynna
kvenleg viðmið kyngervis eiga á hættu að verða lækkaðir í stöðu undirskipaðrar karlmennsku kvenlegra manna eða stelpustráka (Courtenay, 2000).
Mikilvægt er að hafa í huga að karlar eru ólíkir innbyrðis, engu síður en
konur og karlar eru ólík. Sama á við um konur innbyrðis. Drengir eru drengir
á ólíkan hátt, eftir því hvaða stöðu þeir hafa í samfélaginu og með tilliti til
aðgengi þeirra að auðlindum og áhrifum (Messerschmidt, 1993). Þrátt fyrir
að karlar geti almennt fallist á svipaðar ímyndir karlmennsku kunna þeir að
túlka þessar ímyndir á ólíkan hátt með atferli sínu. Courtenay (1998) bendir á
að þó flestir ungir karlmenn í Bandaríkjunum kunni að vera sammála um að
karlmaður eigi að vera “sterkur” er það komið undir aldri hans, menningarlegum bakgrunni (ethnicity), þjóðfélagsstétt og kynhneigð hvernig hver og einn
karlmaður færir sönnur á að hann sé sterkur – og hvernig það að sýna styrk
hefur áhrif á hann andlega og líkamlega.

Niðurlag
Dánartíðni karla er hærri en kvenna í iðnríkjum nútímans. Karlar lifa því að
meðaltali skemur en konur. Sjúkdómstíðni kvenna mælist aftur á móti
yfirleitt hærri en karla. Orsakir þessa kynjamunar með tilliti til heilsu og
heilbrigði eru ekki að fullu rannsakaðar en atvinnuþátttaka kynjanna og
félagshagfræðilega staða er án efa mikilvægir skýringarþættir. Atvinnuþátttaka
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kvenna hefur aukist víða um heim og hefur verið áætlað að um 42%
vinnuafls heimsins séu konur. Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna tæp 80%.
Félagshagfræðileg staða kvenna og staða þeirra í stigskipun launavinnunnar
er miklu mun lakari en karla víða um heim og hefur þetta áhrif á heilbrigði
þeirra.
Annar mikilvægur þáttur til skýringar á heilbrigðismun kynjanna er
atferlismunstur og lífsstíll. Mikilvægt er að hafa í huga aflvaka kynbundins
atferlis. Ímyndir karlmennskunnar eru mikilvægir aflvakar samskipta sem
hafa þýðingu fyrir heilsu og heilbrigði kvenna engu síður en karla. Þessar
ímyndir eru öflugir atferlisvakar sem geta stuðlað að auknum félagslegum
ójöfnuði, kynjamisrétti og lakara heilbrigði karla og kvenna.
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Feðurnir og nútímavæðingin
Ingólfur V. Gíslason

Á síðustu árum og áratugum hefur orðið nokkur breyting á stöðu feðra í
íslensku samfélagi og vestrænum samfélögum almennt. Jafnt og þétt hefur
fjarað undan fyrirvinnuhlutverkinu og húsbóndastöðunni en á hinn bóginn
orðið nokkur þróun í þá átt að feður eru virkari þátttakendur í þeim þáttum
heimilislífsins sem mæður sinntu að mestu áður svo sem umönnun
smábarna. Þessar breytingar tengjast almennri gildaupplausn nútímans,
kröfunni um skynsamlegan rökstuðnings fyrir vali einstaklinga í lífinu og
einstaklingsvæðingu samfélaga. Þessi einkenni samtímans hafa í för með sér
að staða og lífsferill karla og kvenna er ekki jafn niðurnjörfaður og áður var.
Innreið nútímans í íslenskt samfélag á fyrri hluta 20. aldar hafði í för með
sér skýrari aðgreiningu karla og kvenna en verið hafði í bændasamfélaginu.
Aðskilnaðurinn birtist í skiptingunni í fyrirvinnuhlutverk karla og
(hús)móðurhlutverk kvenna. Í ríkari mæli en áður hafði tíðkast voru konur
fram eftir öldinni bundnar við heimilið og karlar við launavinnu. Þessi
skipting hafði einnig í för með sér að feður urðu fjarlægari börnum en áður
hafði tíðkast. Um miðbik 20. aldarinnar hafði verulega fjarað undan hefðbundnu hlutverki karla sem uppalenda og umhyggjuaðila. Þeir voru fyrst og
fremst sá aðili sem sá til þess að fjölskyldan hefði hin efnislegu gæði. Svo ríkt
var þetta viðhorf til hlutverks karla í samfélaginu að löggjafinn ákvað 1954 að
neita mætti að greiða karli 75% launa sinna og afhenda þau ættingjum í
staðinn ef hann var grunaður um að nýta þau til annars en framfærslu fjölskyldunnar (Guðný Björk Eydal, 2005, bls. 135)
Á sjöunda áratug aldarinnar var þessi skipting það ljós að bækur um
fjölskyldumál sögðu það mjög einfaldlega að þegar karl og kona ganga í
hjónaband þá segi konan „upp góðu starfi og gerist forstjóri heimilisins.
Bóndinn vinnur úti og aflar fé í búið. Það fé, sem hann vinnur inn, verður nú
að nægja þeim báðum og fjölskyldunni allri, þegar hún stækkar.” Þó var tekið
fram að ekki væri þetta lögbundið og því mætti hugsa sér að þau hefðu
hlutverkaskipti. En jafnframt sagði að „... þessi hlutverkaumskipti séu aðeins
skýringardæmi og komi tæpast til framkvæmda, og alls ekki í góðu
hjónabandi...” (Hannes Jónsson, 1965, bls. 87 og 88).
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Þessi hlutverkaskipting var ekki aðeins sjálfgefin í almennum bókum, hún
var einnig kennd í skólum landsins. Árið 1967 (og 1970) gaf Ríkisútgáfa
námsbóka út kennslubókina Unga stúlkan og eldhússtörfin (Vilborg
Björnsdóttir og Þorgerður Þorgeirsdóttir, 1967). Í inngangi sagði: „Flest störf
krefjast þekkingar og eru heimilisstörfin þar sízt undantekning. Konur þurfa
að afla sér hennar á unga aldri og æfa saman huga og hönd, þá verða störfin
léttari og ánægjulegri og nýting tíma og fjármuna betri” (bls. 7).
Það er ólíklegt að undir þessum kringumstæðum hafi mikið rými verið
fyrir samningaviðræður hjóna um atriði sem sneru að verkskiptingu þeirra,
samfélagslegri eða innan veggja heimilisins. Þær þarfir sem tengdar voru
launavinnu karlsins hafa vafalítið haft allan forgang því lykilatriði er að
sjálfsögðu að draga björg í bú.
Engar athuganir eru til hérlendis á verkaskiptingu innan veggja heimilisins
á þessum tíma en að öllum líkindum má heimfæra stöðuna í Danmörku á
sjöunda áratugnum á Ísland. Þar var verkaskiptingin könnuð árið 1964 og
niðurstaðan var sú að karlar sinntu heimilisstörfum í 29 mínútur á dag að
meðaltali en konur notuðu 4 tíma og 29 mínútur til heimilisstarfa (Lausten og
Sjörup, 2003, bls. 32).
Sjöundi áratugurinn bylti mörgu. Bók Ríkisútgáfu námsbóka sem áður var
nefnd var endurútgefin 1975 en nú hét hún Unga fólkið og eldhússtörfin
(Vilborg Björnsdóttir og Þorgerður Þorgeirsdóttir, 1975) og hófst þannig:
„Flest störf krefjast þekkingar og eru heimilisstörfin þar síst undantekning.
Allir þurfa að afla sér hennar á unga aldri og æfa saman huga og hönd, þá
verða störfin auðveldari og ánægjulegri” (bls. III). Giftu konurnar streymdu
út á vinnumarkaðinn, róttækar kvennahreyfingar settu fram yfirgripsmiklar
breytingakröfur og fleiri og fleiri konur sóttu sér æðri menntun. Á áttunda
áratugnum opnast frekari möguleikar til aukinnar samvinnu og gagnkvæms
skilnings karla og kvenna þegar fæðingarstofurnar opnast verðandi feðrum.
Samfélagsvæðing barnauppeldis eykst með fjölgun leikskóla á níunda og
tíunda áratugnum.
Streymi kvenna á vinnumarkaðinn var fyrst í stað í hlutastörf og störf sem
féllu vel að því sem eftir sem áður var vafalítið talið vera þeirra meginstarf
þ.e. móður- og húsmóðurhlutverkið. En þó hlýtur breytingin að hafa þrýst á
um aukna þátttöku karla í heimilisstörfum og sá þrýstingur jókst eftir því sem
algengara og sjálfsagðara varð að konur væru á vinnumarkaði og þeim
fjölgaði sem voru í fullu starfi eða störfum sem féllu illa að kröfum og
þörfum heimilisins.
Í eigindlegri rannsókn meðal ungra karla frá tíunda áratugnum kom fram
að þeir voru almennt þeirrar skoðunar að verkaskipting á þeirra heimili væri
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tiltölulega jöfn. Þeir tækju alveg helming heimilisstarfanna. Jafnframt kom þó
fram að þetta gerðu þeir að frumkvæði og undir verkstjórn konunnar. „Hún
gefur kallið” eins og einn orðaði það. Þannig var það enn nokkuð sjálfgefið
að yfirumsjónin væri hjá konunni, hennar væri í reynd ábyrgðin á því að
verkin væru unnin en jafnframt væri eðlilegt að karlinn gerði það sem honum
væri sagt að gera (Ingólfur V. Gíslason, 1997). Þetta er því nokkur breyting
frá því sem var þegar eðlilegt var að heimilið væri svo til alfarið á könnu
konunnar, frá fyrirvinnu til aðstoðarmanns.
Á þessum tíma (2001) var heimilisstarfaskiptingin í Danmörku orðin
þannig að karlar nýttu 2:26 stundir á dag til heimilisstarfa en konur 3:30
(Lausten og Sjörup, 2003, bls. 32). Staðan hafði því breyst þannig á tæpum
40 árum að frá því að karlar tækju um 6% heildarvinnutímans á heimilinu þá
tóku þeir nú 40%.
Frá síðustu áratugum 20. aldar eru nokkrar íslenskar athuganir á
heimilisstörfum, afar misjafnar að gæðum og útilokað að nota þær til að
reyna að sjá einhverja þróun. Í lífskjarakönnun sem framkvæmd var 1988
kom fram að karlar vörðu að meðaltali 6 stundum á viku til heimilisstarfa en
konur 19. Þegar lagður er saman vinnutími karla og kvenna innan og utan
heimilis var hann heldur lengri hjá körlum eða 62,2 stundir á viku en 57,7 hjá
konum (Stefán Ólafsson, 1990, bls. 52 og 283).
Í Gallupkönnun árið 2003 var spurt um ábyrgð á heimilisstörfum almennt
og síðan einstaka þáttum þeirra. Ekki kemur á óvart að konurnar bera mun
meiri ábyrgð á heimilisstörfum. 68% þeirra kvenna sem svöruðu töldu sig
bera mun meiri eða aðeins meiri ábyrgð á heimilisstörfunum en maki. 39,5%
karlanna töldu sig bera aðeins minni eða mun minni ábyrgð á
heimilisstörfunum. Áhugavert er að sjá að tæpur þriðjungur kvennanna
(30,8%) og 57,9% karlanna telja ábyrgðinni jafn dreift (Gallup, 2003). Þessar
breytingar eru í samræmi við þróunina í Evrópu almennt þar sem þátttaka
karla í heimilisstörfum almennt hefur farið vaxandi þó þessi þróun hafi náð
einna lengst á Norðurlöndum (sbr. Lausten og Sjörup, 2003).
Eitt af megineinkennum kapítalismans er niðurbrot landamæra. Ekki
einvörðungu landamæra milli ríkja heldur ekki síður landamæra milli hópa,
siðferðislegra landamæra og hefðbundinnar skiptingar á öllum sviðum. Eftir
stendur nakin markaðsvara. Þetta hefur meðal annars í för með sér upplausn
verkaskiptingar sem hvílir á „óskynsamlegum“ forsendum svo sem þeim að
konur séu „eðlilega“ hæfari til heimilisstarfa en karlar. Ef konur og karlar
draga álíka vel í bú þá er ástæðulaust að konurnar séu frekar en karlarnir að
nýta tíma sinn til uppþvotta. Og þegar konur skaffa betur en karlar þá er
ekkert óeðlilegt við viðsnúning hins hefðbundna og að karlar axli ábyrgðina á
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heimilisstörfunum og barnauppeldinu eða að hvort tveggja sé markaðsvætt
eða sett á herðar samfélagsins alls. Í vestrænum samfélögum eru báðar
þróunarlínurnar auðsæjar þó markaðsvæðingin sé ljóslega mun ríkari
tilhneiging en viðsnúningur kynjahlutverkanna.
Hvað feðurna sérstaklega varðar virðast vera tveir breytingamöguleikar
fyrir hendi og hvort tveggja má sjá í hinum vestræna heimi. Annars vegar að
karlar hverfi alveg á vit vinnunnar og annað hvort eignist ekki börn eða ef
þeir verða feður, þá sé það lítið annað en í líffræðilegri merkingu. John R.
Gillis (2000) hefur kallað slíka þróun „endurreisn utan-fjölskyldu karlmennsku.“ Á hinn bóginn verða svo þeir sem verða virkir feður, annað
hvort með þeim hætti að hlutverkaviðsnúningur á sér stað í fjölskyldunni og
karlinn verður heimavinnandi húsfaðir a.m.k. um tíma (feðraspor, e. daddytrack) eða að parið skiptir gleði og erfiðleikum þess að eiga barn með jafnari
hætti en áður hefur verið.
Víða hefur verið fjallað um nýtingu íslenskra feðra á möguleikum sínum
til fæðingarorlofs. Tæpur fimmtungur þeirra nýtir eitthvað af sameiginlega
tímanum og að hluta hvílir það á því að vinnumarkaðsstaða konunnar er
með þeim hætti að hún treystir sér illa til að vera lengi frá (Ingólfur V.
Gíslason, 2005). Þar sjáum við dæmi um ákveðna þróun í átt til hins
svokallaða „feðraspors” þó svo að ljóslega sé fyrst og fremst um samvinnuverkefni að ræða í flestum tilfellum þ.e. að foreldrarnir skipta orlofinu þannig
að þau eru bæði í hlutavinnu og hlutaorlofi. Þó voru í þeirri athugun sem hér
er vísað til dæmi um feður sem voru einir heima með barnið eða börnin í
nokkra mánuði og sinntu ekki launavinnu á meðan. Aðspurður um ástæður
þess að hann tók sameiginlegu mánuðina sagði einn faðir:
Mig langaði til þess og það hentaði okkur vel. Hún er í einkrekstri og er ein... Það
er ekki svo auðvelt að fara frá. Þannig að af praktískum ástæðum var betra að ég
gerði þetta og svo langaði bæði mig til þess og henni fannst jákvætt að ég fengi
þennan tíma.

Í þremur nýlegum eigindlegum rannsóknum hafa komið fram frásagnir
sem benda í átt til upplausnar þeirra tveggja viðhorfa sem áður voru nefnd
þ.e.a.s. fyrirvinnuhugmyndarinnar og aðstoðarmannshlutverksins. Þess í stað
skjóta upp kollinum dæmi um raunverulegar samningaviðræður para um
skiptingu tilverunnar, samningaviðræður um þátttöku á vinnumarkaði og
samningaviðræður um skiptingu heimilisstarfa og barnaumönnunar (Gísli
Hrafn Atlason, 2006; Ingólfur V. Gíslason, 2005; Ingólfur V. Gíslason og
Kjartan Ólafsson, 2005).
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Í rannsókn Gísla Hrafns Atlasonar (2006) kom skýrt fram hvernig
óánægja konunnar getur verið sá grundvöllur sem samningar byggja á. Rætt
var við níu pör (sitt í hvoru lagi) sem áttu barn saman. Hér er dæmi um hjón
sem höfðu samið um marga þætti í tilveru sinni og röktu hvernig það byrjaði.
Konan sagði (mín þýðing):
Á þeim tíma var ég alls ekki ánægð, þetta var ekki það líf sem ég hafði vænst
þegar ég varð ástfangin af honum. Ég einangraðist, alltaf bundin við heimilið og
félagslífið var afar lítið. Ég gerði það bara ljóst að við yrðum að breyta
fjölskyldulífi okkar, hann yrði að taka meiri þátt í heimilisstörfunum og minnka
launavinnuna.

Þegar sambýlismaður hennar vék að þessum þætti í tilveru þeirra var
sjálfsgagnrýnin áberandi:
Ég var áreiðanlega sjálfselskur. Ég var í mjög áhugaverðri vinnu þá og var mjög
mikið í vinnunni og þetta bitnaði auðvitað á sambandi okkar. Samband okkar
leið fyrir þessa miklu vinnu mína.

Þetta leiddi til þess að þau sömdu um skiptingu verkanna með þeim hætti
að hann dró úr launavinnu sinni en hún jók hana og á sama hátt jók hann
þátttöku sína í heimilisstörfum en hún dró úr henni.
Sami grundvöllur breytinga í óánægju konunnar kom fram í rannsókninni
á pörum þar sem faðirinn hafði tekið eitthvað af sameiginlega tíma fæðingarorlofsins (Ingólfur V. Gíslason, 2005). Konan sagði:
Nei, áður, við vorum einu sinni alltaf að rífast út af svona heimilismálum, hver á
að gera hvað, og þetta er eins og með aðrar konur, ég hef allavega lesið það í
bókinni hjá þér held ég, að þær eru með svona lægri skítastuðul en karlar, og það
er þannig hjá okkur. En, síðan, hann sagði, „sko við getum hætt að rífast, fáum
okkur bara svona skúringakonu sem kemur hingað, þá þurfum við ekkert að vera
að rífast um hver á að gera þetta,” og svo á endanum samþykkti ég það, og það
er alveg frábært og við hættum að rífast. Þá voru náttúrulega reyndar sum
verkefni sem voru eftir, átti eftir að gera, svo sem eins og að þvo þvott, vaska
upp. Því hún kemur bara tvisvar í mánuði sko. Svo það þurfti að vaska upp og
svoleiðis og ganga frá eftir matinn og svoleiðis og svo að elda náttúrlega. Þannig
að við skiptum því mjög sanngjarnt á milli okkar, ég sé um þvottinn og hann sér
um að elda og vaska upp. Ég sé náttúrulega um að taka til og svona þú veist, og
það gengur bara mjög vel. Og bara ekkert mál.
I: Þannig að þið hafið bara sest niður sem sagt og ákveðið þetta?
K: Já, já við bara settumst niður og höfðum samningaviðræður og ég kom bara
mjög vel út úr þeim eins og þú heyrir, og það bara virkar alveg mjög vel.
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Hér er margt athyglisvert en rétt að vekja sérstaklega athygli á tvennu.
Annars vegar að hér er gripið til tvíþættra úrræða. Hluti heimilisstarfanna er
settur á markað, þjónusta er keypt og þar með dregið úr vinnukvöð parsins
en síðan er samið um skiptingu þess sem eftir er. Hins vegar eru viðhorf
konunnar sem enn er ljóslega að hluta til þeirrar skoðunar að heimilisstörfin
snúi samt fyrst og fremst að henni. Hún tekur „náttúrlega“ til og henni finnst
að hún hafi komið mjög vel út úr samningaviðræðum þeirra hjóna, sem
bendir eindregið til að hefðu samningar ekki náðst þá hefði hún setið uppi
með vinnuna. Karlinn lýsti sama ferli þannig:
Já í rauninni og ég... eða við höfum það þannig heima eins og ég held að sé orðið
algengt að ég sé sko um að elda og ég þvæ upp og kaupi í matinn, eða þannig að
ég geri það ef enginn gerir það. [Konan] gerir það alveg stundum líka og
stundum þvær hún upp. Hún sér um þvottinn, ég sá samt alveg um þvottinn
þegar ég bjó einn... Það er svona meira það að mín tækni var ekki viðurkennd í
þessu... ég bara hrúga í vélina og set á fjörutíu, svona hvítt og litað, [konan] vill
hafa þetta svona betur skilgreint allt saman. Við tókum upp þessa skiptingu eftir
að... eða sko það hefur alltaf verið viðurkennt að það ætti að vera sem jafnast...
en við tókum þetta upp líka bara þegar það var alltaf óhreint í vaskinum og við
vissum aldrei hver ætti að elda á kvöldin og bæði voru skítþreytt og ég svona eins
og karlmenn eiga kannski auðveldara með að hafa kannski óuppþvegið í einn dag
eða eitthvað og gera ekkert í því. Það kannski kallar ekki eins mikið á þig eins
og... þannig að við skiptum þessu svona eftir smá svona herslu er þetta bara
komið inn í ágætis rútínu.
Sp. Þið hafið sem sagt talað ykkur inn á þetta, þetta var ekki eitthvað sem þið
bara létuð gerast?
Sv. Nei nei við töluðum um það. Við eiginlega héldum bara svona samningafund
og skilgreindum vandamálið og hvað væru mögulegar lausnir og mig minnir að
ég hafi boðið bara þetta, „hvernig væri þetta?“ bara skipting og síðan hefur það
gengið bara mjög vel. En við reyndar hérna vorum að vinna mikið og fengum
konu til að koma til okkar á tveggja vikna fresti og skúra gólfið. Vegna þess að
það var rosa mál alltaf á laugardögum þegar maður var í fríi að fara að þrífa. „Við
verðum að þrífa“ og það er mjög þægilegt. Þá bara tekur maður til í kringum sig
en svo er alltaf skúrað á tveggja vikna fresti og við þurfum ekkert að rífast um
hvor geri það þannig að við náðum kannski því líka út úr dæminu.

Hér birtast sömu þættir aftur. Karlinn sér ekki um þvottinn af því að
konan er ekki sátt við hvernig hann vinnur það verk. Hennar viðmið er það
sem látið er gilda, þ.e. konan hefur skilgreiningarvaldið innan heimilisins. Og
það er hann sem leggur fram tillögur um hvernig eigi að koma í veg fyrir átök
um heimilisstörfin enda sótt að honum.
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Í rannsóknarverkefninu „Women leave, men remain... “ (Ingólfur V.
Gíslason og Kjartan Ólafsson, 2005) var athyglinni beint að því að jaðarbyggðir hafa oft mjög skakka kynjaskiptingu, konur eru mun færri en karlar. Í
leit að skýringu á þessu var rætt við fólk sem hafði flutt úr jaðarbyggð og ekki
snúið aftur, fólk sem alltaf hafði búið í jaðarbyggð og loks fólk sem hafði
flutt þangað. Í síðastnefnda hópnum var rætt við 73 ára konu sem fyrir fjölda
ára hafði flutt til Egilsstaða með manni sínum, sem hafði fengið vinnu þar.
Síðar bætti hún við: „Ja ég var auðvitað gift manninum mínum og bara fylgdi
honum.“
En þó það hafi verið ljóst í þessari rannsókn að oft er málum hagað með
svipuðum hætti og hér var lýst, enda vinnumarkaðurinn á landsbyggðinni
mun hagstæðari körlum en konum, þá var það fjarri því að vera algilt. Það
var ekki þannig að í öllum tilfellum sé það karlinn sem fær vinnu og konan
flytur með. Nokkur dæmi komu skýrt fram um hið gagnstæða:
Eitt parið hafði verið í námi erlendis. Konan hafði hringt á þrjá staði og
falast eftir vinnu:
Reyndar vorum við ekki ákveðin hvort við ætluðum að flytja hingað eða á
Eskifjörð. Og ég sótti um vinnu hér og á Reyðarfirði. Það er enga vinnu fyrir mig
að fá á Eskifirði. [Karlinn] er ekki byrjaður að vinna ennþá.
[Kona, 27 ára, Austfirðir]

Þannig að þarna var það hennar vinna, hennar atvinnumöguleikar, sem
réðu.
Hjá öðru pari var konan mjög ánægð því vel menntaður eiginmaður
hennar var nýbúinn að fá starf við sitt hæfi en þau höfðu flutt út á land af því
að hún fékk vinnu sem hana langaði í: „Við sömdum bara um það að það
okkar sem fyrst fengi vinnu úti á landi, þangað færum við. Og hinn aðilinn
yrði þá bara að sætta sig við það og vinna við eitthvað annað.“ [Kona, 28 ára,
Norðvesturland]
En þetta fyrirkomulag vekur furðu annarra sem ekki geta áttað sig á því
að þarfir eða langanir konunnar geti haft forgang:
Og maður hefur heyrt það og líka frá fleiri konum sko sem hafa komið hingað
og fengið stöðu. Að spurningin er alltaf... „og hvað segirðu, en hvað er maðurinn
þinn að fara að gera?“ Ég fékk það oft. Og ég sagði bara: Hann fylgir mér bara.
Hvað kemur það málinu við?
[Kona, 35 ára, Vesturland]
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Nú er það karlinn sem „bara“ fylgir konunni en hjá tæplega 40 ára eldri
kynsystur var það hún sem „bara“ fylgdi sínum karli.
Á sama hátt vekja hlutverkaskipti óskipta athygli, ef til vill frekar á landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu. Aðspurð um breytingarnar varðandi
verkaskiptingu kynjanna svaraði einn viðmælanda:
Maðurinn minn var heimavinnandi frá því að við fluttum heim í febrúar og
þangað til í maí, þá fór hann að byggja. Hann var að labba úti með vagn kl. 10 á
mánudagsmorgni. Það var rosalega mikið glápt. Það þótti undarlegt. Í fyrsta lagi
vegna þess að hann var gangandi. Flestir keyra á milli staða. Fólk labbar nú ekki
allt of mikið. Og í öðru lagi, af hverju var hann ekki að vinna?
[Kona, 32 ára, Austfirðir]

Í sjálfu sér var mun algengara að við heyrðum frásagnir þar sem vinna
karlsins var það sem breytti búsetu parsins en meginpunkturinn er að það er
fjarri því að vera lengur sjálfgefið líkt og var hjá þeirri 73 ára sem nefnd var
hér fyrr.
Allar kannanir sem ég þekki til hérlendis varðandi áhuga karla á heimili og
fjölskyldu hafa leitt til sömu niðurstöðu. Þeir hafa fullan hug á að minnka
launavinnu sína en auka þátttöku í heimilis- og fjölskyldulífi. Í lífskjarakönnuninni 1988 t.d. sagði um þriðjungur þeirra karla sem vildu minnka
launavinnu sína að það væri sökum þess að þeir vildu sinna börnum og/eða
heimili (Stefán Ólafsson, 1990, bls. 63). Nýjasta dæmið er frá Kolbeini H.
Stefánssyni (2008, bls. 7) en samkvæmt hans tölum vilja 43,6% íslenskra karla
auka þann tíma sem þeir verja til heimilisstarfa en aðeins 16,5% kvenna. Það
er því í raun og veru ekki þannig að í samningaviðræðum para um
heimilisstörf og um skiptinguna milli heimilisstarfa og launavinnu sé verið að
þvinga karla til einhvers sem þeir ekki vilja þegar farið er fram á aukna
þátttöku þeirra í fjölskyldulífinu. Frekar er um það að ræða að breytt staða
kvenna á vinnumarkaði opni nýja möguleika. Augljóst má vera að eftir því
sem fjölgar samböndum þar sem konan er í betri stöðu en karlinn og hefur
hærri tekjur, þá breytast allar samningsforsendur. Fjárhagsleg velferð fjölskyldunnar hvílir nú ekki fyrst og fremst á karlinum, þeirri byrði er mun
jafnar dreift og í u.þ.b. fimmtungi íslenskra fjölskyldna er það konan sem
þénar betur.
Eðlileg niðurstaða virðist vera sú að það sé í reynd í samspili þriggja þátta
sem staða konunnar hefur styrkst, í samspili hennar, karlsins og vinnumarkaðarins. Breytt staða hennar felst ekki síst í sterkari stöðu gagnvart
vinnumarkaðinum. Sú breyting opnar fyrir nýja samninga sem ekki beinast
fyrst og fremst að því að þvinga karlinn til einhvers sem hann ekki vill heldur
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að því að setja vinnumarkaðsstöðuna í nýtt fjölskyldusamhengi og í reynd
gefa karlinum færi á því sem hugur hans hefur stefnt til. Það segir hins vegar
mikið um hversu langvarandi eftirhreytur fyirvinnuskipulagsins eru að svo
virðist sem í flestum tilfellum sé það konan sem er drifkraftur breytinganna.
Vilji hún breyta þá eru flestir möguleikar opnir. Ef hún á hinn bóginn kærir
sig ekki um það þá er mun ólíklegra að eitthvað gerist því báðum er ljóslega
enn afar tamt að líta svo á að heimilið og fjölskyldan sé í raun hennar
vettvangur og hún ráði mestu um hvernig málum verði háttað þar innan.
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Á tímum áhættu og freistinga

Samanburður á áhættuhegðun 18-20 ára
ungmenna sem eru í skóla og þeirra sem
eru ekki í skóla
Jóhanna Rósa Arnardóttir

Í greininni verður fjallað um mikilvægi skólagöngunnar í tengslum við
áhættuhegðun ungmenna. Rannsókn þessi er liður í stærra rannsóknarverkefni sem snýr að því að kanna áhættuþætti 18 til 20 ára ungmenna varðandi
vímuefnaneyslu. Rannsóknin er styrkt af Forvarnasjóði, Forvarnanefnd
Reykjavíkurborgar og Ríkislögreglustjóranum. Rannsóknarspurningin sem
hér er leitað svara við er hvort þeir sem eru ekki í skóla séu líklegri til að
neyta fíkniefna en þeir sem eru í skóla.
Mikilvægt er að kanna nánar stöðu ungmenna á þeim aldri sem
rannsóknin snýr að enda um mikið breytingarskeið að ræða þegar fólk er að
taka sín fyrstu skref sem fullorðið fólk. Í Bandaríkjunum hefur verið sýnt
fram á að fíkniefnaneysla eykst stöðugt frá 12 ára aldri og nær hámarki um 18
til 20 ára og heldur áfram að vera há til 25 ára en síðan dregur úr henni.
Neyslumynstrið er breytilegt eftir ýmsum þáttum er snúa að einstaklingum,
umhverfinu og lífsvali svo sem menntun, atvinnu, lífsmynstri, hjúskaparstöðu
og lífsstíl (Prevention Research for the transition to adulthood, 2003).
Þrátt fyrir að fíkniefnaneysla mælist hvað minnst hér á landi meðal
nemenda í 10. bekk þá er hún hærri en í Svíþjóð og Finnlandi (World Health
Organization, 2008). Fíkniefnaneysla meðal ungmenna eykst eftir grunnskólaaldur og virðist töluverð í þessum aldurshópi (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008a; Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R.
Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003; Þórólfur Þórlindsson, Inga
Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Fjöldi
fíkniefnabrota sem skráð eru hjá lögreglu hérlendis hefur fjölgað síðustu ár
og hlutfallslega flestir þeirra sem eru kærðir eru um 18-20 ára (Ríkislögreglustjórinn, 2006).
Rannsóknir hafa sýnt að forvarnafræðsla þarf ekki að skila árangri
(Botvin og Griffin, 2003; Howell, 2003; Skiba, Monroe og Wodarski, 2004;
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Ranaweera og Samarashinghe, 2006) og að fræðslan geti jafnvel aukið líkur á
áhættuhegðun (Dishion, McCord og Pouling, 1999; Williams, 2002/2003;
Ranaweera og Samarashinghe, 2006),
Ungmenni eru misvel undirbúin til að takast á við þau verkefni sem
framhaldsskólanámi fylgir (Polymerou, 2007). Þessum tímamótum fylgir
áhætta enda eru þau að upplifa nýja hluti sem þau hafa kannski ekki tekist á
við áður svo sem að vinna eða eignast maka1 (Polymerou, 2007; National
Institude on Drug Abuse, 2003). Einnig hefur verið sýnt fram á að þættir er
tengjast félagslegri útilokun geta haft áhrif á möguleika ungmenna í framtíðinni þar sem þeim er hættara að verða undir í samfélaginu (Gough,
Esenschitz og Mcculloch, 2006; Social Exclusion Unit, 2001). Helgi Gunnlaugsson (2003) hefur bent á mikilvægi þess að kanna stöðu þeirra sem verst
eru settir í samfélaginu sem gjarnan þurfa á frekari stuðningi að halda enda
eru harðari refsingar fyrir fíkniefnabrot ekki líklegar til að skila árangri (Helgi
Gunnlaugsson, 2003; Harocopos og Hough, 2005).
Hér er ætlunin að kanna nánar hvaða mismunur er á þeim svarendum
sem eru í skóla og þeim sem eru ekki í skóla.

Aðferð
Rannsóknarsniðið er megindlegt og gögnin byggð á spurningalista sem
lagður var fyrir í símakönnun sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands dagana 18.10-18.12 2007. Tekið var 1200 manna tilviljunarúrtak úr þjóðskrá meðal fólks á aldrinum 18–20 ára á öllu landinu. Fjöldi
svarenda var 811, alls neituðu 52 að svara og ekki náðist í 260 manns. Svarhlutfall var 68%. Um 55% svarenda voru karlar og 46% konur. Meðalaldur
var 19 ár.
Í rannsókninni er fjallað um áfengi og fíkniefni. Fíkniefni eru hér skilgreind sem öll ólögleg vímuefni eins og hass, marijúana, kókaín, amfetamín,
e–töflur, LSD og önnur sambærileg efni. Ef spyrlar voru í vafa um hvort um
var að ræða fíkniefni þá átti það að vera ákvörðun svarenda sem réði hvort
viðkomandi efni væri ólöglegt vímuefni. Við mat á þátttöku í forvarnafræðslu
var stuðst við rannsókn National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Department of Health og Human Services. (2003a).
Til að kanna hvort svarendur væru í skóla eða ekki var spurt um stöðu
þeirra í dag. Það er hvort þeir væru í skóla, í vinnu, í skóla og vinnu,
1

Þó það að stofna fjölskyldu geti virkað verndandi gegn ýmissi áhættuhegðun.
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atvinnulausir eða að gera eitthvað annað. Hér eru þeir sem voru í skóla eða í
skóla og vinnu bornir saman við þá sem voru í vinnu, atvinnulausir eða að
gera eitthvað annað. Í krosstöflum er reiknað kí-kvaðrat próf til að bera
saman hvort marktækur munur er milli þeirra sem voru í skóla og þeirra sem
voru ekki i skóla. Tvíflokka aðhvarfsgreining (Logistic regression) er reiknuð til
að kanna hvort þeir sem voru ekki í skóla séu líklegri til að neyta fíkniefna en
þeir sem voru í skóla þegar tekið hefur verið tillit til kyns, búsetu, fjárhagsstöðu, fjölskyldustöðu, hvort þeim hafi verið boðin fíkniefni og hvort þeir
hafi rætt við foreldra um skaðsemi áfengis- eða fíkniefna.

Niðurstöður
Um 74% svarenda voru í skóla en um 26% voru ekki í skóla. Þátttakendur
voru spurðir hvort þeir hefðu oft, stundum, sjaldan eða aldrei reykt hass eða
marijúana eða neytt annarra fíkniefna á síðastliðnum 12 mánuðum. Þegar
þessar spurningar eru lagðar saman sést að um 20% svarenda höfðu neytt
fíkniefna á þessu tímabili (vikmörk eru +/-2,7%), hlutfallslega fleiri
svarendur sem voru ekki í skóla en sem voru í skóla (sjá töflu 1). Um 91%
svarenda höfðu drukkið áfengi á síðastliðnum 12 mánuðum, álíka hátt
hlutfall svarenda sem voru í skóla og sem voru ekki í skóla.
Tafla 1. Hlutfall svarenda sem sögðust hafa neytt fíkniefna á sl. 12 mánuðum
greint eftir því hvort þeir voru í skóla eða ekki
Ekki neytt fíkniefna
%
Allir
Í skóla
Ekki í skóla
χ2 (1,N=809)=9,4 p<0,01

80,1
82,8
73,0

Neytt fíkniefna
%

Fjöldi

19,9
17,2
27,0

811
598
211

Um 60% svarenda hafði verið boðin fíkniefni, 70% svarenda sem voru
ekki í skóla en um 57% meðal þeirra sem voru í skóla (sjá töflu 2).
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Tafla 2. Hlutfall svarenda sem sögðu að þeim hafi verið boðin fíkniefni
greint eftir því hvort þeir voru í skóla eða ekki
Ekki boðin
Verið boðin fíkniefni
Fjöldi
%
%
Í skóla
42,7
Ekki í skóla
29,9
2
χ (1,N=808)=10,8 p<0,01

57,3
70,1

597
211

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir þekktu vel eða illa til þess hvernig
nálgast má fíkniefni eins og hass, amfetamín, kókaín eða e-töflur hér á landi
(sjá töflu 3). Um 38% svarenda sögðust þekkja það vel, hlutfallslega fleiri
svarendur sem voru ekki í skóla (50%) en sem voru í skóla (34%).
Tafla 3. Hlutfall svarenda sem sögðust þekkja vel eða illa til þess hvernig
hægt er að verða sér úti um fíkniefni hér á landi greint eftir því hvort þeir
voru í skóla eða ekki
Vel
Hvorki vel né illa
Illa
Fjöldi
%
%
%
Í skóla
33,9
Ekki í skóla
50,2
χ2 (2,N=791)=17,4 p<0,001

7,2
4,8

58,9
44,9

584
207

Um 74% svarenda sögðust standa vel fjárhagslega, 18% hvorki vel né illa
og 8% illa. Meðal svarenda sem voru í skóla sögðust um 7% standa illa
fjárhagslega en um 12% þeirra sem voru ekki í skóla (sjá töflu 4). Tölfræðilega marktækur munur er ekki við ströngustu mörk og því rétt að hafa fyrirvara á því að þessi munur sé til staðar í þýði.
Tafla 4. Hlutfall svarenda sem sögðust standa vel eða illa fjárhagslega greint
eftir því hvort þeir voru í skóla eða ekki
Vel
Hvorki né
Illa
Fjöldi
%
%
%
Í skóla
74,5
Ekki í skóla
72,4
χ2 (2,N=806)=5,6 p=0,06

18,6
15,7

6,9
11,9

596
210
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Tafla 5. Hlutfall svarenda sem búa hjá öðru foreldri, öðru foreldri og
stjúpforeldri, báðum foreldrum eða eru fluttir að heiman greint eftir því
hvort þeir voru í skóla eða ekki
Öðru
foreldri

Öðru for.
og stjúpfor.

Báðum
foreld.

Fluttir að
heiman

Annað

Fjöldi

59,9
44,5

17,2
29,9

1,7
0,9

598
211

Í skóla
14,4
6,9
Ekki í skóla
18,0
6,6
χ2 (4,N=809)=20,6 p<0,001

Meðal svarenda sem voru ekki í skóla bjuggu hlutfallslega fleiri en þeir
sem voru í skóla hjá öðru foreldri eða voru fluttir að heiman en færri bjuggu
hjá báðum foreldrum (sjá töflu 5).
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið formlega fræðslu um
skaðsemi áfengis í skólanum eða utan hans (sjá töflu 6). Um 88% svarenda
höfðu fengið formlega fræðslu um skaðsemi áfengis og um 94% um skaðsemi fíkniefna. Álíka margir svarenda sem voru í skóla og þeir sem voru ekki
í skóla höfðu fengið slíka fræðslu. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort
þeir hefðu talað við annað eða báða foreldra sína um skaðsemi áfengis- eða
fíkniefna. Um 74% svarenda sögðust hafa gert það, hlutfallslega fleiri svarendur sem voru í skóla (77%) en þeir sem voru ekki í skóla (66%).
Tafla 6. Hlutfall svarenda sem hafa fengið formlega fræðslu um skaðsemi
áfengis eða skaðsemi fíkniefna eða sem hafa talað við annað eða báða
foreldra um skaðsemi áfengis- eða fíkniefna greint eftir því hvort þeir eru í
skóla eða ekki

Áfengisfræðsla
Í skóla
Ekki í skóla
Fíkniefnafræðsla
Í skóla
Ekki í skóla
Talað við foreldra**
Í skóla
Ekki í skóla
χ2 (1,N=807)=8,9 p<0,01

Já %

Nei %

Fjöldi

88,4
88,5

11,6
11,5

595
209

94,4
91,5

5,6
8,5

594
211

76,8
66,4

23,2
33,6

596
211
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Reiknuð var tvíflokka aðhvarfsgreining til að kanna hvort það að vera
ekki í skóla auki líkur á fíkniefnaneyslu þegar tekið hefur verið tillit til mikilvægra áhrifaþátta. Eins og tafla sjö sýnir þá eru þeir sem voru ekki í skóla 1,5
sinnum líklegri til að neyta fíkniefna en þeir sem voru í skóla þegar tekið
hefur verið tillit til fjárhagsstöðu, fjölskyldugerðar, kyns, búsetu, hvort þeim
hafi verið boðin fíkniefni og hvort þeir hafi talað við annað eða báða
foreldra um skaðsemi fíkniefna.
Tafla 7. Líkur á fíkniefnaneyslu eftir því hvort svarendur eru í skóla eða ekki
að teknu tilliti til fjárhagsstöðu, fjölskyldugerðar, kyns, búsetu, hvort þeim
hafa verið boðin fíkniefni eða ekki og hvort þeir hafi talað við foreldra um
skaðsemi áfengis- eða fíkniefna eða ekki
B

S.E.

p-gildi

Odds ratio

,426
,211
,043
1,531
1,215
,296
,000
3,370
,254
,222
,253
1,289
-,439
,204
,032
,645
-,336
,209
,108
,714
2,654
,375
,000
14,205
,236
,234
,313
1,266
-3,363
,510
,000
,035
2
χ (7,N=803)=149,8 p<0,001, Nagelkerke R Square 0,27; Hafa neytt fíkniefna á sl.
12 mánuðum=1, ekki neytt fíkniefna á sl. 12 mánuðum=0

Ekki í skóla=1
Stendur illa fjárhagslega=1
Býr hjá öðru foreldri=1
Kyn, kona=1
Búseta, landsbyggð=1
Hafa verið boðin fíkniefni=1
Talað við foreldra, já=1
Fasti

Þátttakendur voru spurðir hve gamlir þeir voru þegar þeir drukku fyrst
áfengi, urðu drukknir eða notuðu hass/marijúana (sjá töflu 8). Svarendur
sem voru ekki í skóla voru yngri en þeir sem voru í skóla þegar þeir drukku
fyrst áfengi eða urðu fyrst drukknir. Hins vegar eru álíka margir sem höfðu
drukkið áfengi á síðastliðnum 12 mánuðum. Hlutfallslega færri svarendur
sem voru í skóla höfðu notað fíkniefni á síðastliðnum 12 mánuðum hins
vegar virðist þeir ekki vera yngri en þeir sem voru ekki í skóla þegar þeir nota
það í fyrsta sinn.
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Tafla 8. Aldur svarenda þegar þeir drukku fyrst áfengi, urðu fyrst drukknir
eða notuðu fyrst hass/marijúana greint eftir því hvort þeir eru í skóla eða
ekki
15 ára eða
yngri %

16-17 ára

18-20 ára

%

%

Fjöldi

Drukkið áfengi**
Í skóla
47,0
45,9
7,0
555
Ekki í skóla
60,2
34,2
5,6
196
Orðið drukkin/n**
Í skóla
35,7
52,8
11,5
540
Ekki í skóla
50,0
40,8
9,2
196
Notað hass/marijúana
Í skóla
18,1
51,4
30,4
138
Ekki í skóla
23,9
50,0
26,1
88
χ2 (2,N=751)=10,1 p<0,01 fyrir drukkið áfengi; χ2 (2,N=736)=12,2 p<0,01 fyrir
orðið drukkin/n

Það er áhugavert í ljósi fyrri niðurstaðna að velta fyrir sér hvort sá hópur
sem er í skóla og sem er ekki í skóla sé einsleitur.
Tafla 9. Hlutfall svarenda sem hafa neytt fíkniefna greint eftir því hvort þeir
eru í skóla, í vinnu, í skóla og vinnu, atvinnulausir eða að gera eitthvað annað
Ekki neytt %
Í skóla
Í vinnu
Í skóla og vinnu
Atvinnulaus
Annað
χ2 (4,N=809)=21,5 p<0,001

86,8
74,5
76,8
54,5
66,7

Neytt fíkniefna %

Fjöldi

13,2
25,5
23,2
45,5
33,3

357
188
241
11
12

Eins og tafla níu sýnir þá er hluti þeirra ungmenna sem eru í skóla einnig
að vinna og þeir sem eru ekki í skóla geta verið í vinnu, atvinnulausir eða að
gera eitthvað annað s.s. í fæðingarorlofi eða eru öryrkjar. Þetta eru oft það
fámennir hópar að erfitt getur verið að skoða þá með mikilli nákvæmni í
úrtakskönnun þar sem svarendur eru fáir. Hins vegar sést í töflu níu að
fíkniefnaneysla getur verið mismunandi eftir því hver staða svarenda er þar
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sem hlutfallslega fleiri svarendur sem voru í skóla og vinnu höfðu neytt
fíkniefna en þeir sem voru eingöngu í skóla. Jafnframt vekur það athygli hve
hátt hlutfall þeirra sem voru atvinnulausir sögðust hafa neytt fíkniefna á
síðastliðnum 12 mánuðum þó niðurstöður hér að framan sýni að það að vera
ekki í skóla auki líkur á fíkniefnaneyslu.

Umræða
Rannsóknarspurningin sem hér er leitað svara við er hvort þeir sem eru ekki í
skóla séu líklegri til að neyta fíkniefna en þeir sem eru í skóla. Niðurstaðan er
að svo sé. Það er í samræmi við fleiri rannsóknir sem hafa sýnt að ungmenni
sem eru ekki í skóla eru líklegri til að neyta fíkniefna en þau sem eru ekki í
skóla (Botvin og Griffin, 2003; Eggert og Randell, 2003; Sigrún Aðalbjarnardóttir, o.fl., 2003; Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra
Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir,
2003; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Elísabet Karlsdóttir, 2005; Jóhanna Rósa
Arnardóttir, 2008a).
Þau ungmenni sem eru ekki í skóla virðast í áhættu fyrir félagslegri
útilokun (social exclusion) sem er einnig í samræmi við fleiri rannsóknir
(Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008a og 2008b; Gough o.fl., 2006; Jóhanna
Rósa Arnardóttir, 2007; Social Exclusion Unit, 2001). Það birtist í því að þau
eru líklegri til að búa hjá öðru foreldri, standa illa fjárhagslega auk þess að
vera ekki í skóla. Þeim eru einnig frekar boðin fíkniefni og þau eru líklegri til
að þekkja vel hvernig nálgast má fíkniefni hér á landi.
Þau ungmenni sem eru í skóla eru því ólíklegri til að neyta fíkniefna og er
síður boðin þau. Þau virðast hins vegar drekka áfengi á jafns við þau sem eru
ekki í skóla en þau hefja áfengisneyslu seinna sem dregur eflaust úr líkum á
fíkniefnaneyslu.
Athygli vekur að tengsl fjölskyldustöðu við fíkniefnaneyslu kemur ekki
fram. Þannig er hugsanlegt að þó ungmenni sem búa hjá öðru foreldri séu í
meiri áhættu að þá skipta aðrar aðstæður líka máli sem geta þá ýtt undir eða
dregið úr líkum á erfiðleikum. Hlutfallslega fleiri sem eru í skóla búa hjá
báðum foreldrum. Sýnt hefur verið fram á að skilnaðarungmenni eru varnarlausari gagnvart ýmsum þáttum og tengsl þeirra við það foreldri sem það
hefur ekki lögheimili hjá eru veikari (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).
Í þessari rannsókn sögðust um 21% hafa hætt námi í framhaldsskóla eða
ekki farið í nám að loknum grunnskóla (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008a),
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en hlutfallslega færri nemendur útskrifast úr framhaldsskólum hér á landi í
samanburði við önnur lönd (OECD, 2007; Stefán Ólafsson og Jóhanna Rósa
Arnardóttir, í vinnslu).
Forvarnafræðsla sem beinist að framhaldsskólanemendum kemur ekki til
með að ná til þeirra sem eru ekki í skóla. Þátttaka í forvarnafræðslu virðist
álíka mikil meðal ungmenna sem eru í skóla og þeirra sem eru ekki í skóla.
Hlutfallslega færri ungmenni sem eru ekki í skóla hafa talað við annað eða
báða foreldra sína um skaðsemi vímuefna en þessi tengsl hverfa þegar tekið
hefur verið tillit til fleiri þátta. Athyglisvert er að svarendur sem höfðu ekki
fengið fræðslu voru ekki líklegri til að hafa notað fíkniefni en þeir sem höfðu
fengið fræðslu. Þó er ekki hægt að útiloka að ýmsir aðrir þættir í forvarnafræðslunni skipti máli. Rannsóknir hafa sýnt að það skipti máli með hvaða
hætti fræðslan fer fram, að hún sé gagnvirk, jafningafræðsla er mikilvæg sem
og hlutverk kennarans auk þess sem forvarnafræðsla þarf að vera endurtekin
með vissu millibili til að viðhalda upphaflegu markmiði (Botvin og Griffin,
2003; Ranaweera og Samarasinghe, 2006). Leggja þarf áherslu á að byggja
upp vímuefnafræðslu á rannsóknum og þróa hana þannig á viðeigandi hátt
en þetta hafa margir bent á áður (sjá m.a. Sigrún Júlíusdóttir, 2002; National
Institute on Drug Abuse, 2003b; Botvin og Griffin, 2003, Skiba o.fl, 2004;
Ranaweera og Samarasinghe, 2006).
Aðstæður þeirra sem eru ekki í skóla virðast síðri að ýmsu leyti og tengsl
þeirra við fjölskyldu og skóla virðast vera veikari sem er í samræmi við fleiri
rannsóknir (Eggert og Randell, 2003; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003;
Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2007).
Sýnt hefur verið fram á að þau ungmenni sem eru líkleg til að hætta námi
eru í litlum tengslum við skólann, fjölskylduna og vini. Þau eru jafnvel talin
nota skróp og aðra áhættuhegðun sem leið til að fást við tengslaleysið sem
þau upplifa (Eggert og Randell, 2003). Þannig getur verið mikilvægt að finna
leið til að tengja þau betur við skólann, félagana og fjölskylduna. Ungmenni
sem upplifa skilnað foreldra eru jafnframt talin í meiri áhættu en þau sem búa
hjá báðum foreldrum (Sigrún Júlíusdóttir, o.fl., 2008; Sigrún Júlíusdóttir,
2006; Stefán Ólafsson, 2004; Social Exclusion Unit, 2001) og því mikilvægt
að styðja við fjölskyldur á skilnaðartímabili.
Sérstaklega er mikilvægt að huga að aðstæðum ungmenna sem eru utan
skólakerfisins. Búast má við að ákveðna grunnþekkingu vanti, þau þurfi meiri
undirbúning fyrir frekara nám og störf á vinnumarkaði. Fjölskylduaðstæður
eru líklega erfiðari en almennt gerist og þættir er tengjast félagslegri útilokun
hafi áhrif á lífsskilyrði þeirra sem barna sem getur valdið því að strax í
upphafi standi þau höllum fæti í samanburði við jafnaldra sína.
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Huga þarf betur að því að þarfir þessara tveggja hópa eru líklega
mismunandi bæði hvað varðar námsstöðuna en einnig hvað varðar viðhorf
þeirra til skemmtanalífs almennt. Þar sem annar hópurinn hefur líklega meiri
þekkingu á námsefninu en hinn hópurinn á skemmtanalífinu. Rannsóknir
hafa sýnt að kannabisneysla er frekar meðal yngra fólks en eldra (Helgi
Gunnlaugsson, 2003) og því ljóst að mikilvægt er að ná til fólks á unga aldri.
Þannig getur verið æskilegt að forvarnastarf beinist að því að styrkja ungmennin til að takast á við þær breytingar í lífinu sem verða þegar þau standa á
þröskuldi fullorðinsáranna til að auka líkur á verndandi þáttum gegn ýmissi
áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu.
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Sjúkdómsvæðing og viðhorf Íslendinga
til geðrænna vandamála1
Jón Gunnar Bernburg
Sigrún Ólafsdóttir

Sjúkdómsvæðing er ein af mikilvægustu félagslegu breytingunum sem áttu sér
stað í vestrænum samfélögum á seinni hluta tuttugustu aldar (Clarke, Shim,
Mamo, Fosket og Fishman, 2003). Sjúkdómsvæðing vísar til þess að
vandamál er skilgreint með hugtökum læknisfræðinnar og læknisfræðilegum
úrlausnum er beitt til að meðhöndla það (Conrad, 2000). Fjöldamörg vandamál hafa verið sjúkdómsvædd á þennan hátt, þar á meðal ýmis hegðunarmynstur sem áður voru skilgreind sem syndir, afbrot eða sem þóttu jafnvel
bara skrýtin eða óvenjuleg (Conrad og Schneider, 1992). Sjúkdómsvæðing
geðrænna vandamála er mikilvægt birtingarform þessarar þróunar, enda hefur
verið rík tilhneiging til þess að skilgreina ýmis frávik í hegðun og líðan sem
geðsjúkdóma.
Sjúkdómsvæðing geðrænna vandamála hefur augljóslega haft í för með
sér grundvallarbreytingar á því hvernig geðræn vandamál eru meðhöndluð,
en ekki er þó eins augljóst hvernig sjúkdómsvæðing mótar viðhorf almennings til þeirra einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða.
Vera má að tilhneiging almennings til þess að sjúkdómsvæða geðræn vandamál hafi fyrst og fremst jákvæðar afleiðingar fyrir þá sem eiga við slík vandamál að stríða, enda feli sjúkdómsskilgreiningin í sér það viðhorf að hinn
geðsjúki hafi ekki stjórn á veikindum sínum og beri því ekki ábyrgð á ástandi
sínu og hegðun (Parsons, 1951). Þar af leiðandi kalli sjúkdómsvæðing geðrænna vandamála á samúð með þeim sem eiga við geðræn vandamál að
stríða og dragi úr fordómum og félagslegri einangrun þeirra.
Þó stingur í stúf við þessar viðteknu hugmyndir hve útbreiddir fordómar
eru meðal almennings gagnvart þeim sem eiga við geðræn vandamál að
stríða. Erlendar rannsóknir benda til þess að almenningur hafi tilhneigingu til
1

Við þökkum Rannsóknamiðstöð Íslands og Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands fyrir að
styrkja þessa rannsókn. Ennfremur þökkum við Þórólfi Þórlindssyni fyrir stuðning hans
við undirbúning rannsóknarinnar.
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þess að vilja forðast samneyti við einstaklinga sem sýna einkenni geðrænna
vandamála, sérstaklega ef það skilgreinir einkennin sem geðsjúkdóm (Martin,
Pescosolido og Tuch, 2000). Jafnframt sýna rannsóknir að stór hluti
almennings telur að geðsýkisstimplun (t.a.m. það að hafa verið lagður inn á
geðdeild) kalli á höfnun og smán frá meðborgurunum (Link, Cullen
Struening, Shrout og Dohrenwend, 1989). Bandarískar kannanir benda til
þess að fordómar og félagsleg fjarlægð almennings gagnvart einstaklingum
með geðræn einkenni hafi ekkert breyst á undanförnum árum (Pescosolido,
Martin, Long, Medina og Phelan, 2008). Loks sýna rannsóknir að sá hluti
almennings sem telur að geðræn einkenni eigi sér líffræðilegar skýringar (t.d.
séu tilkomin vegna heilatruflana eða af erfðafræðilegum ástæðum) hefur
meiri fordóma gagnvart einstaklingum sem eiga við geðræn vandamál að
stríða og vill af þeim sökum forðast samneyti við þá (Angermeyer og
Matschinger, 2005; Dietrich, Beck, Bujantugs, Kenzine, Matschinger og
Angermeyer, 2003; Phelan, 2005). Svona niðurstöður hafa getið af sér
vangaveltur um að líffræðilegar skýringar á geðrænum vandamálum geti ýtt
undir það viðhorf að einstaklingar sem eigi við geðræn vandamál að stríða
hafi ekki stjórn á sér og aðstæðum sínum og séu af þeim sökum varasamir
eða jafnvel hættulegir, ófyrirsjáanlegir og frábrugðnir „venjulegu“ fólki í
grundvallaratriðum (Dietrich, Matschinger og Angermeyer, 2006).
Sjúkdómsvæðing geðrænna vandamála kann því að fela í sér þversögn.
Vera má að sjúkdómsvæðing leiði til aukins skilnings og mannúðlegra viðbragða við geðrænum vandamálum. Á hinn bóginn kann sjúkdómsvæðing
líka að leiða til aukinna fordóma og félagslegrar einangrunar þeirra sem eiga
við geðræn vandamál að etja. Í rannsókn okkar skoðum við hvort og hvernig
viðhorf almennings til sjúkdómsvæðingar tengjast fordómum og félagslegri
fjarlægð gagnvart þeim sem eiga við geðræn vandamál að stríða.

Aðferð og gögn
Árið 2006 var könnunin Viðhorf Íslendinga til geðrænna vandamála lögð fyrir
líkindaúrtak fullorðinna Íslendinga (18 ára og eldri). Sama könnun var lögð
fyrir í 18 öðrum þjóðlöndum, en íslenska könnunin innihélt spurningar um
sjúkdómsvæðingu sem ekki voru lagðar fyrir í hinum löndunum. Um er að
ræða heimsóknarkönnun (face-to-face survey), sem þýðir að spyrlar heimsóttu
þátttakendur og tóku við þá staðlað viðtal. Á höfuðborgarsvæðinu var einfalt
tilviljunarúrtak tekið úr þjóðskrá, en af hagkvæmnisástæðum var notast við
klasaúrtak (cluster sampling) utan höfuðborgarsvæðisins. Skipting milli höfuð-
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borgarsvæðisins og annarra svæða var höfð hlutfallslega rétt miðað við fjölda
í þýði. Upphaflegt úrtak var 1460 manns en endanlegur fjöldi svarenda var
1030 (um 71% svarhlutfall). Hér á eftir notum við svör 840 svarenda sem
fengu gild svör á þeim spurningum sem notaðar voru í þessari greiningu.
Við notum tilraunasnið þar sem persónulýsingum er beitt (sjá í viðauka).
Þrjár persónulýsingar voru notaðar, ein af einstaklingi með einkenni geðklofa
(persónulýsing A), ein af einstaklingi með þunglyndiseinkenni (persónulýsing
B) og ein af einstaklingi með astmaeinkenni (persónulýsing C), en auk þess
var persónulýsing ýmist af karli eða konu. Hver þátttakandi fékk eina af
þessum þremur persónulýsingum af handahófi. Könnunin fór þannig fram
að spyrill las fyrst persónulýsingu fyrir þátttakanda. Að auki fékk þátttakandi
spjald með lýsingunni sem hann hafði meðan á könnuninni stóð. Ekki kemur
fram í lýsingu hvort um sjúkdóm var að ræða. Eftir að persónulýsingin hafði
verið lesin svaraði þátttakandi spurningum um viðhorf sín til einstaklings í
persónulýsingunni. Þessi aðferð er talin einkar gagnleg til að meta viðhorf til
einstaklinga með geðræn vandamál (Martin o.fl. 2000).

Mælitæki
Félagsleg fjarlægð. Svarendur voru beðnir um að bregðast við þeim einstaklingi
sem fjallað er um í persónulýsingu. Spurt var hve fús svarandi væri til að vera
nágranni þessa einstaklings, verja tíma með honum, láta hann hugsa um börn
o.s.frv. Alls voru sex spurningar notaðar í samsetta mælingu sem nær frá 6
(lágmarks fjarlægð) til 36 (hámarks fjarlægð). Innri áreiðanleiki er 0,87.
Meðalgildi = 12,83; staðalfrávik = 3,87.
Neikvæðir fordómar. Svarendur voru beðnir um að taka afstöðu til sex
fullyrðinga og spurninga um einstaklinginn sem fjallað var um í persónulýsingu. Til dæmis: „Fólk eins og [NAFN] er óútreiknanlegt“ og „Hve líklegur er [NAFN] til að beita aðra ofbeldi eða vinna öðru fólki mein?“ Samsetta mælingin nær frá 6 (fordómar í lágmarki) til 20 (fordómar í hámarki).
Innri áreiðanleiki er 0,79. Meðalgildi = 11,90; staðalfrávik = 2,92.
Sjúkdómsvæðing. Svarendur voru beðnir um að taka afstöðu til sex
fullyrðinga um hvort þeir skilgreindu ólík vandamál sem sjúkdóm. Fullyrðingarnar koma fram í 1. töflu. Svör voru z-stöðluð áður en meðalstigafjöldi hvers svaranda var reiknaður. Samsetta mælingin nær frá -2,66 (sjúkdómsvæðing í lágmarki) til 1,35 (sjúkdómsvæðing í hámarki). Meðalgildi = 0;
staðalfrávik = 1,0. Innri áreiðanleiki er 0,67.
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Tafla 1. Mælitæki fyrir viðhorf almennings til sjúkdómsvæðingar
Mjög
ósammála
(%)

Frekar
ósammála
(%)

Hvorki
sammála né
ósammála
(%)

Frekar
sammála
(%)

Mjög
sammála
(%)

„Börn sem eiga erfitt
með að einbeita sér og
fylgja fyrirmælum fullorðinna og sem semur
ekki við önnur börn eiga
við sjúkdóm að stríða“

8

37

25

27

3

„Þeir sem eru svo daprir
að þeir koma engu í verk
og líður yfirleitt mjög illa
eiga við sjúkdóm að
stríða“

1

10

15

63

11

„Þeir sem eyða háum
fjárhæðum í fjárhættuspil, jafnvel þótt þeir hafi
ekki efni á því, eiga við
sjúkdóm að stríða“

1

4

4

66

25

„Þeir sem drekka oft
áfengi og eiga í erfiðleikum í vinnu og/eða
fjölskyldulífi vegna
drykkju sinnar eiga við
sjúkdóm að stríða“

0

4

6

61

30

„Þeir sem nota ólögleg
fíkniefni eiga við
sjúkdóm að stríða“

1

8

10

55

26

„Þeir sem misnota börn
kynferðislega eiga við
sjúkdóm að stríða“

3

4

5

36

53
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Niðurstöður
Forgreining gagna sýndi að niðurstöður voru ólíkar eftir því hvort
einstaklingur í persónulýsingu var karl eða kona, og eru gögnin af þessum
sökum greind eftir kyni. Í 2. töflu koma fram niðurstöður þar sem persónulýsing er af karlmanni. Háða breytan er félagsleg fjarlægð gagnvart einstaklingi sem fjallað er um í persónulýsingu. Fram kemur í 1. jöfnu að svarendur
sýna að jafnaði meiri félagslega fjarlægð gagnvart körlum með geðræn einkenni heldur en körlum með astmaeinkenni. Munurinn er tölfræðilega
marktækur, bæði fyrir geðklofaeinkenni og þunglyndiseinkenni.
Í 2. jöfnu skoðum við tölfræðilega samvirkni (statistical interaction) á milli
einkenna og viðhorfa svaranda til sjúkdómsvæðingar. Fram kemur marktæk
samvirkni milli geðklofaeinkenna og viðhorfa til sjúkdómsvæðingar. Niðurstaðan sýnir að þeim mun meira sem svarendur sjúkdómsvæða frávikshegðun, því meiri félagslega fjarlægð hafa þeir gagnvart körlum með geðklofaeinkenni.
Í 3. jöfnu skoðum við hvort neikvæðir fordómar um einstaklinginn sem
fjallað er um í persónulýsingu skýri samvirkniáhrifin úr 2. jöfnu. Niðurstöður
sýna að eftir því sem svarendur hafa meiri fordóma í garð einstaklings í
persónulýsingu, þeim mun meiri félagslega fjarlægð hafa þeir gagnvart
honum. Jafnframt minnka áhrif geðrænna einkenna á félagslega fjarlægð
verulega þegar fordómum er stjórnað, en sú niðurstaða bendir til þess að fólk
vilji forðast fólk með geðræn einkenni að stærstum hluta vegna þess að það
hefur neikvæða fordóma gagnvart því. Jafnframt hefur samvirknin úr 2.
jöfnu veikst verulega, sem bendir til þess að sjúkdómsvæðing tengist aukinni
félagslegri fjarlægð gagnvart körlum með geðklofa að hluta til vegna þess að
sjúkdómsvæðing tengist auknum fordómum gagnvart þessum hópi. Túlkun
okkar til stuðnings sýna niðurstöður að svarendur sem sjúkdómsvæða hafa
að jafnaði meiri fordóma gagnvart körlum með geðklofaeinkenni en svarendur sem ekki sjúkdómsvæða (p < 0,05; ekki sýnt í töflu).
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Tafla 2. Aðhvarfsgreining fyrir félagslega fjarlægð (einstaklingur í persónulýsingu er karlmaður; N = 412)
Jafna 1

Jafna 2

Jafna 3

Persónulýsing
Geðklofaeinkenni

3,96***

3,92***

1,09**

Þunglyndiseinkenni

2,84***

2,80***

1,18**

-0,01

-0,78

-0,14

Geðklofaeinkenni * Sjúkdómsvæðing

-----

1,68*

0,93

Þunglyndiseinkenni * Sjúkdómsvæðing

-----

0,67

0,20

Neikvæðir fordómar

-----

-----

.75***

Sjúkdómsvæðing
Samvirkni

Skurðpunktur
11,23
11,28
3,54
R2
0,19
0,20
0,45
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (tvíhliða próf)
Skýring: Taflan birtir óstaðlaðar hallatölur úr línulegri (OLS) aðhvarfsgreiningu

Í 3. töflu er greining fyrir þann hluta úrtaksins sem fékk persónulýsingu af
konu. Eins og hjá körlum auka geðræn einkenni kvenna félagslega fjarlægð
(1. jafna). Á hinn bóginn kemur fram í 2. jöfnu að ekki er marktæk samvirkni
milli sjúkdómsvæðingar og geðrænna einkenna. Geðræn einkenni kvenna
kalla þannig hvorki á minni né meiri félagslega fjarlægð eftir því hve mikið
svarendur sjúkdómsvæða. Loks kemur fram í 3. jöfnu að neikvæðir fordómar
skýra að hluta áhrif geðrænna einkenna á félagslega fjarlægð. Þetta sést á því
að áhrif geðrænna einkenna, sem fram komu í 1. og 2. jöfnu, minnka
verulega þegar neikvæðum fordómum er stjórnað í 3. jöfnu.
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Tafla 3. Aðhvarfsgreining fyrir félagslega fjarlægð (einstaklingur í persónulýsingu er kona; N = 428)
Jafna 1

Jafna 2

Jafna 3

Persónulýsing
Geðklofaeinkenni

3,62***

3,59***

1,18**

Þunglyndiseinkenni

2,57***

2,57***

0,86*

Sjúkdómsvæðing

0,05

0,17

-0,17

Samvirkni
Geðklofaeinkenni * Sjúkdómsvæðing

-----

-0,41

-0,25

Þunglyndiseinkenni * Sjúkdómsvæðing

-----

-0,05

0,02

Neikvæðir fordómar

-----

-----

0,72***

Skurðpunktur
10,19
10,20
3,15
R2
0,17
0,17
0,38
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (tvíhliða próf)
Skýring: Taflan birtir óstaðlaðar hallatölur úr línulegri (OLS) aðhvarfsgreiningu

Umræða
Rannsókn okkar hefur ákveðnar takmarkanir. Ytra réttmæti takmarkast af því
að þátttakendur eru beðnir um að bregðast við einstaklingum sem augljóslega
eru ekki raunverulegir. Jafnframt er líklegt að einhverjir þátttakendur hafi
áttað sig á því að verið sé að rannsaka fordóma þeirra til einstaklinga með
geðræn vandamál og að þeir hafi því „fegrað“ viðhorf sín gagnvart þessum
hópi. Fordómar gagnvart einstaklingum með geðræn vandamál kunna því að
vera meiri en fram kemur í rannsókn okkar. Loks er ekki hægt að útiloka
þann möguleika að áhrif sjúkdómsvæðingar á fordóma og félagslega fjarlægð
séu sýndaráhrif (spurious effect), enda höfum við ekki stjórnað fyrir öllum
hugsanlegum þáttum sem móta fordóma og félagslega fjarlægð gagnvart fólki
með geðræn vandamál. Niðurstöður okkar breytast þó ekki þótt stjórnað sé
fyrir áhrifum kyns, menntunar og aldurs svarenda (ekki sýnt í töflu).
Líkt og komið hefur fram í erlendum rannsóknum (Martin o.fl., 2000)
hefur íslenskur almenningur tilhneigingu til þess að vilja forðast samneyti við
fólk sem á við geðræn vandamál að stríða, að stórum hluta vegna neikvæðra
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fordóma gagnvart þessum hópi. Ennfremur benda niðurstöður til þess að
sjúkdómsvæðing tengist auknum fordómum og meiri félagslegri fjarlægð
gagnvart fólk með ákveðin geðræn vandamál. Svarendur sem sjúkdómsvæða
frávikshegðun höfðu meiri fordóma og meiri félagslega fjarlægð gagnvart
körlum með geðklofaeinkenni heldur en svarendur sem sjúkdómsvæða síður.
Niðurstöður þessar styðja erlendar rannsóknir sem sýnt hafa að sá hluti almennings sem telur að geðræn einkenni eigi sér líffræðilegar skýringar (t.d.
séu tilkomin vegna heilatruflana eða af erfðafræðilegum ástæðum) hefur
meiri fordóma og félagslega fjarlægð gagnvart einstaklingum með geðræn
einkenni (Angermeyer og Matschinger, 2005; Dietrich o.fl., 2003). Á hinn
bóginn hafði sjúkdómsvæðing ekki áhrif á viðhorf til kvenna með geðklofaeinkenni eða til einstaklinga með þunglyndiseinkenni. Af þessu má álykta að
sjúkdómsvæðing í viðhorfum almennings til geðrænna vandamála komi ekki
til með að leysa félagslega einangrun þeirra sem eiga við geðræn vandamál að
stríða.
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Viðauki
Persónulýsing A
[NAFN] er KYNÞÁTTUR/UPPRUNI, KARLMAÐUR/KONA. Undanfarnar vikur hefur [NAFN] verið mjög niðurdregin/n. Hann/hún vaknar
dapur/döpur og með íþyngjandi tilfinningu sem fylgir honum/henni allan
daginn. Hann/hún hefur ekki lengur ánægju af því sem áður gladdi
hann/hana. Í raun er ekkert sem færir honum/henni ánægju. Jafnvel þegar
ánægjulegir atburðir gerast virðist það ekki gleðja [NAFN]. Meira að segja
smávægilegustu verkefni eru honum/henni erfið. Hann/hún á erfitt með að
einbeita sér. Hann/hún er orkulaus og getur ekki gert hluti sem hann/hún er
vanur/vön að gera. Jafnvel þótt [NAFN] sé þreyttur/þreytt á hann/hún
erfitt með að sofa á næturnar. [NAFN] finnst hann/hún vera einskis
verður/verð, á erfitt með að koma einhverju í verk og hann/hún er með
samviskubit. Fjölskylda [NAFN] hefur tekið eftir því að hann/hún hefur
litla matarlyst og hefur lést. Hann/hún hefur fjarlægst þau og vill ekki ræða
málin.
Persónulýsing B
[NAFN] er KYNÞÁTTUR/UPPRUNI, KARLMAÐUR/KONA. Lífið
gekk sinn vanagang hjá [NAFN] þar til fyrir ári síðan. En þá tóku hlutirnir að
breytast. Honum/henni fannst fólk vera á móti sér og baktala hann/hana.
[NAFN] var sannfærð/ur um að verið væri að njósna um hann/hana og að
fólk heyrði hvað hann/hún hugsaði. [NAFN] missti löngun til þess að fara í
vinnuna og vera með fjölskyldunni og lokaði sig af heima hjá sér, og endaði á
því að vera mjög mikið einn/ein heima hjá sér. [NAFN] varð svo upptekin af
hugsunum sínum að hann/hún sleppti úr máltíðum og hætti að baða sig
reglulega. Á nóttunni, þegar annað fólk svaf, gekk hann/hún um gólf heima
hjá sér. [NAFN] heyrði raddir þó enginn annar væri nálægur. Raddirnar
sögðu honum/henni hvað hann/hún ætti að gera og hugsa. Þetta ástand
hefur nú varað í sex mánuði.
Persónulýsing C
[NAFN] er KYNÞÁTTUR/UPPRUNI, KARLMAÐUR/KONA. [NAFN]
hefur lengi átt við öndunarerfiðleika að stríða. [NAFN] fær oft hóstakast á
næturnar og sefur ekki mjög vel. Fjölskylda hans/hennar og vinir hafa tekið
eftir að þessi vandamál hans/hennar versna á álagstímum, á vorin og á
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haustin og einnig við líkamlega áreynslu. [NAFN] fannst gaman að iðka sund
áður fyrr en hætti því nýlega vegna þessara vandamála. [NAFN] líður illa yfir
öndunarerfiðleikum sínum, sem virðast sífellt versna, og hann/hún vildi helst
óska þess að geta verið „eins og allir aðrir“. [NAFN] tekur virkan þátt í ýmsu
tómstunda- og félagsstarfi með vinum.

Aðferðir til að mæla sjónvarpsáhorf
barna í spurningakönnunum
Kjartan Ólafsson

Börn og sjónvarp á Íslandi er langtíma rannsóknarverkefni í félags- og
fjölmiðlafræði. Upphaf rannsóknarinnar má rekja aftur til ársins 1968 þegar
Þorbjörn Broddason lagði spurningalista fyrir 601 nemanda í völdum grunnskólum í Reykjavík, á Akureyri og í Vestmannaeyjum (sjá Þorbjörn
Broddason, 1970). Fljótlega varð ljóst að gögnin frá 1968 veittu einstæðar
upplýsingar um viðfangsefni sem sífellt meiri áhugi var fyrir að rannsaka og
því var ráðist í að gera aðra könnun, árið 1979, þar sem sambærilegt úrtak var
spurt um svipaða hluti til að athuga hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér
stað. Þar með var það sem byrjaði sem gagnaöflun fyrir meistaraprófsverkefni orðið að langtímarannsókn sem spannar nú 35 ár og sex
rannsóknarlotur (1968, 1979, 1985, 1991, 1997 og 2003).
Eins og nafnið gefur til kynna hefur sjónvarpið verið í miðpunkti
rannsóknarinnar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem
notast hefur verið við í verkefninu til að mæla sjónvarpsáhorf og leggja mat á
gæði þeirra upplýsinga sem fást með þeim aðferðum sem notaðar hafa verið
og svara því hvort mögulega sé hægt að nota aðrar aðferðir til að ná sama
eða betri árangri.

Aðferðir til að mæla sjónvarpsáhorf
Almennt er það viðurkennt að í spurningakönnunum sé erfitt að mæla
nákvæmlega hversu mikinn tíma börn nota til að fylgjast með og nota
fjölmiðla (Lobe, Livingstone, Olafsson og Simões, 2008). Jafnvel fyrir
fullorðna getur það verið vandasamt að svara því nákvæmlega hversu
miklum tíma er varið í sjónvarpsáhorf af þeirri einföldu ástæðu að fæstir
mæla nákvæmlega hversu miklum tíma er varið í þesskonar daglegar athafnir.
Í stórum dráttum er notast við þrjár aðferðir til að meta sjónvarpsáhorf í
spurningakönnunum. Í fyrsta lagi má biðja svarendur um að áætla venjulegt

282

Félagsfræði

Kjartan Ólafsson

áhorf á viðmiðunartíma (til dæmis einni viku). Með þessari nálgun er leitast
við að eyða áhrifum af tilfallandi frávikum þar sem horft er mun minna eða
mun meira en gert er að jafnaði og á þann hátt að lágmarka mæliskekkju fyrir
hvern einstakling. Í öðru lagi má biðja svarendur um að segja hversu mikið
var horft á tilteknum viðmiðunartíma til dæmis næsta dag á undan eða
næstliðna daga. Með þessari nálgun er leitast við að fá nákvæmt heildarmat
fyrir allan hópinn en að sama skapi gert ráð fyrir að mælingin fyrir hvern
einstakling geti verið ólík því sem gengur og gerist að jafnaði. Þriðja aðferðin
er svo dagbókaraðferðin þar sem svarendur eru beðnir um að merkja við
hvort þeir horfðu á tiltekna dagskrárliði eða ekki. Með þessari aðferð fást
ekki aðeins upplýsingar um hversu mikið er horft heldur einnig á hvað er
horft. Dagbókaraðferðin krefst hins vegar nokkuð mikils af svarendum og
tekur mikið rými í könnuninni. Til að komast framhjá þeim vandkvæðum
sem eru á að mæla sjónvarpsáhorf með því að biðja einstaklinga um að meta
eigið áhorf er hægt að nota aðferðir sem byggja á beinni mælingu; þar sem
mælitæki er tengt sjónvarpi og skráð hvort kveikt er á tækinu og á hvað er
horft. Þessar aðferðir hafa hins vegar sína eigin annmarka og verða tæplega
notaðar í verkefni á borð við Börn og sjónvarp á Íslandi.
Þær aðferðir sem hér hafa verið nefndar til að mæla sjónvarpsáhorf í
könnunum hafa allar bæði kosti og galla. Ef reynt er að draga saman helstu
kosti og galla hverrar aðferðar eins og þeir blasa við án nánari athugunar þá
virðast þeir eftirfarandi (tafla 1):
Tafla 1. Kostir og gallar mismunandi aðferða við mat á sjónvarpsáhorfi
Kostir

Gallar

Dagbókaraðferð

Nákvæmar upplýsingar
um áhorf á einstaka
dagskrárliði

Tekur mikið rými
Brottfall

Áhorf á tilteknum dögum

Aukin nákvæmni í mati
fyrir allan hópinn

Ónákvæmt mat fyrir
einstaklinga

Venjubundið áhorf

Ekki sjálfkrafa
ónákvæmni í mati fyrir
hvern einstakling

Hætta á vanmati eða
ofmati

Þótt ótrúlegt megi virðast þá benda rannsóknir til þess að dagbókarmælingar vanmeti áhorf frekar en að ofmeta það (Livingstone og Bovill,
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1999; van der Voort og Vooijs, 1990). Ein ástæða þess að dagbókarmælingar
vanmeta áhorf er að þegar dagskrárliðir ná yfir meira en eitt bil í dagbókinni
láta margir nægja að merkja aðeins við fyrsta bilið (sjá Dagmar Ýr
Stefánsdóttir, 2007). Dagbókarðaferðin er hins vegar ekki ónákvæmari en
aðrar aðferðir en þegar tekið er tillit til þess hversu mikið rými þessi aðferð
tekur má spyrja hvort ekki sé hægt að ná ásættanlegri nákvæmni með
einfaldari aðferðum.
Mælingar á sjónvarpsáhorfi eru meðal þess sem einna mest hefur verið
unnið með af þeim gögnum sem safnað hefur verið til þessa í
rannsóknarverkefninu Börn og sjónvarp á Íslandi(Þorbjörn Broddason, 1970;
1996; 1999; Þorbjörn Broddason og Elías Héðinsson, 1983; Dagmar Ýr
Stefánsdóttir, 2007; Kjartan Ólafsson, 2000). Fram til þessa hefur verið farið
varlega í að draga ályktanir um breytingar milli kannana á þeim tíma sem
börn verja í að horfa á sjónvarp. Fyrst og fremst hefur verið horft til þess að
hægt sé að greina milli þeirra sem horfa mikið, þeirra sem horfa miðlungs
mikið og þeirra sem horfa lítið (sbr. Þorbjörn Broddason, 1996). Hins vegar
má spyrja hvort ekki sé óþarflega vel í lagt að nota dagbókaraðferð til að
meta sjónvarpsáhorf barna ef upplýsingarnar eru aðeins notaðar til að skipta
þeim upp í hópa eftir því hversu mikið þau horfa? Að vísu skilar
dagbókaraðferðin upplýsingum um á hvað er horft og þau gögn hefur
Dagmar Ýr Stefánsdóttir (2007) greint og þá meðal annars getað svarað
spurningum á borð við hvort strákar og stelpur horfa á ólíka dagskrárliði.

Gögn
Þau gögn sem athugunin hér á eftir byggist á hefur annars vegar verið safnað
vegna Börn og sjónvarp verkefnisins en hins vegar er um að ræða ýmsar
kannanir meðal nemenda í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi. Til samræmis
er í öllum tilvikum aðeins notast við gögn um nemendur í öðrum eða báðum
efstu bekkjum grunnskólans þó sumar kannanirnar hafi náð til fleiri
nemenda.
Notast er við gögn úr öllum sex rannsóknarlotum Börn og sjónvarp
verkefnisins. Í öllum tilvikum hefur gögnum verið safnað í nokkrum
grunnskólum á Akureyri, í Reykjavík og í Vestmannaeyjum og við það miðað
að safna að lágmarki 800 virkum svörum nema í fyrstu könnuninni þegar
markið var sett á 600 svör. Þar sem aðeins er unnið með tvo elstu árgangana
er heildarfjöldi virkra svara á bilinu 250 til 300 nema í fyrstu könnuninni en
þá var skólaskylda aðeins til 15 ára aldurs og að auki náðust útsendingar
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sjónvarpsins ekki á Akureyri svo fjöldi virkra svara það ár er um 80 (sjá
upplýsingar um framkvæmd, úrtak og heimtur m.a. í: Þorbjörn Broddason,
1970 og 1996; Kjartan Ólafsson, 2000 og Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 2007).
Aðrar kannanir sem stuðst er við eru eftirfarandi: Ungt fólk 1992 –
Könnun meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi
(sjá t.d. Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993). Ungt fólk 1997 –
Könnun meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi
(sjá t.d. Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga
Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Ungt fólk 2000 – Könnun meðal nemenda í 9. og
10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi (Rannsóknir og greining, 2000). Allt
hefur áhrif – Könnun meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekk í 25 sveitarfélögum
(Laufey Steingrímsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson,
2006). Heilsa og lífskjör skólanema 2006 – Könnun meðal nemenda í 6., 8. og
10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn
Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson,
2006). Evrópska vímuefnarannsóknin 2007 – Könnun meðal nemenda í 10. bekk
í öllum grunnskólum á Íslandi (Thoroddur Bjarnason, Johann Asmundsson,
Kjartan Olafsson, Stefan Hrafn Jonsson, 2007).

Niðurstöður
Ef reynt er að gera langa sögu stutta hefur verið notast við tvennskonar
aðferðir við að mæla sjónvarpsáhorf í Börn og sjónvarp rannsókninni. Í fyrstu
tveimur rannsóknunum (1968 og 1979) voru svarendur beðnir um að áætla
vikulegt áhorf sitt. Í fyrstu könnuninni var spurningin um sjónvarpsáhorf
einfaldlega orðuð á eftirfarandi hátt: Hve mikið horfir þú á sjónvarpið? Með
spurningunni var boðið uppá fimm svarkosti þar sem sá hæsti var: Ég horfi á
næstum allt í sjónvarpinu á hverjum degi en 21% valdi þennan svarkost. Lægsti
möguleikinn var hins vegar: Það líður oft meira en ein vika án þess að ég horfi á
sjónvarp sem aðeins um 1% valdi. Á þessum tíma var útsendingartími
Ríkissjónvarpsins um 22 stundir á viku (þrjár til fjórar stundir á dag þegar
sent var út) og því ekki erfiðleikum bundið að fylgjast með allri útsendri
sjónvarpsdagskrá. Árið 1979 höfðu ekki orðið miklar breytingar á íslensku
sjónvarpi. Útsendingartími hafði lengst um þrjár stundir, var orðinn 25
stundir á viku að meðaltali auk þess sem sent var út í lit. Það var því engum
vandkvæðum bundið að notast við sömu spurningu til að mæla sjónvarpsáhorf og notuð var árið 1968 en hins vegar þótti æskilegt að fá nákvæmari
mælingu á þeim tíma sem ungt fólk horfði á sjónvarp. Því var (til viðbótar
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við spurningu samhljóða þeirri sem var 1968) sett fram spurning sem
hljóðaði svo: Sjónvarpið er í gangi um það bil 25 klukkustundir í viku. Hve margar
klukkustundir heldurðu að þú horfir á viku? Unnt var að merkja við fimm
valkosti þar sem sá hæsti var: Ég horfi um það bil 20-25 klst. á viku en hann
völdu um 13% og sá lægsti var: Ég horfi um það bil 0-5 klst. á viku en hann
völdu um 11%.
Árið 1983 gerðu Þorbjörn Broddason og Elías Héðinsson (1983) tilraun
til að leggja mat á hversu mikið börn á Íslandi horfðu á sjónvarp annars
vegar árið 1968 og hins vegar árið 1979 með því að nota miðgildi
áhorfsflokkanna frá 1979 og áætla miðgildi áhorfsflokka árið 1968. Þetta
gerðu þeir meðal annars á þeirri forsendu að í könnuninni árið 1979 var mjög
gott samræmi milli svara við þessum tveimur útgáfum af spurningunni. Með
þessari nálgun taldist þeim til að meðaláhorf árið 1979 hefði verið um 13:51
klst. og hefði þá aukist um tæpar tvær stundir frá árinu 1968 þegar það var
11:12 klst. Bæði árin felur þessi nálgun í sér að áætlað meðaláhorf íslenskra
ungmenna á sjónvarp er um helmingur af heildarútsendingartíma íslenska
sjónvarpsins.
Árið 1985 þegar könnunin var framkvæmd í þriðja sinn höfðu hins vegar
orðið veigamiklar breytingar sem gerðu það að verkum að talið var
nauðsynlegt að gera breytingar (Þorbjörn Broddason, 1996). Þrátt fyrir að
Ríkissjónvarpið væri enn eina sjónvarpsstöðin á Íslandi var það ekki án allrar
samkeppni því um og uppúr 1980 varð myndbandstæknin aðgengileg
almenningi. Í kjölfar myndbandstækjanna fylgdu myndbandaleigur sem voru
kærkomin viðbót við dagskrá Ríkissjónvarpsins. Myndbandstæknin var sára
einföld í meðförum og glöggir aðilar áttuðu sig fljótt á því að auðveldlega
mátti tengja fleiri en eitt sjónvarp við sama myndbandstæki.
Aðferðin sem notast var við árið 1985 mætti kalla afturvirka dagbókarskráningu, það er að segja nemendurnir voru beðnir um að segja til um hvort
þeir hefðu horft á tiltekinn dagskrárlið að hluta eða í heild á yfirliti sem náði
eina viku aftur í tímann. Í næstu könnun, árið 1991 var svo aftur gerð
breyting. Með tilkomu Stöðvar 2 hafði framboð sjónvarpsefnis fimmfaldast
frá því sem var árið 1985. Það að rifja upp áhorf á tvær sjónvarpsstöðvar
heila viku aftur í tímann var talið til of mikils mælst. Að þessu sinni skyldu
nemendurnir hins vegar taka dagbókina með sér heim og skila aftur að
nokkrum dögum liðnum. Til einföldunar var ákveðið að dagbókin skyldi ná
frá fimmtudegi til sunnudags. Til að áætla vikulegt sjónvarpsáhorf var
reiknað samkvæmt þeirri forsendu að sjónvarpsáhorf á fimmtudögum endurspeglaði að miklu leyti sjónvarpsáhorf á mánudögum, þriðjudögum og
miðvikudögum. Fimmtudagsáhorfið var því einfaldlega margfaldað með
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fjórum til að fá út áætlað áhorf mánudags til fimmtudags. Með þessu móti
verður hins vegar óhjákvæmilega brottfall (í þessu tilviki voru um 17% af
dagbókunum sem ekki skiluðu sér) og þetta brottfall er ekki alveg jafnt milli
aldurshópa (heldur meira hjá þeim eldri en þeim yngri) (Þorbjörn Broddason,
1996).
Í ljósi reynslunnar frá 1991 var enn skipt um nálgun árið 1997 og notast
við nokkurskonar sambland aðferðanna frá 1985 og 1991 það er að segja
dagbók sem náði yfir næstu sjö daga fyrir könnunina. Þar voru nemendurnir
beðnir að merkja við hvort þeir horfðu á viðkomandi dagskrárlið eða ekki og
ef um lengri dagskrárliði var að ræða hvort þeir horfðu á hluta eða allt. Þetta
var gert eftir að forathugun benti til að jafnvel börn í yngsta aldurshópnum
myndu geta rifjað upp áhorf sitt vikuna á undan. Hið sama var svo gert árið
2003 þó mikil fjölgun stöðva gerði það útilokað að spyrja um áhorf á allar
stöðvar með þessum hætti. Í dagbókinni voru því skráðar fimm stærstu
stöðvarnar en að auki spurt um áhorf á fjölda annarra stöðva með því að
biðja um áætlað vikuáhorf.
Meginbreytingin hvað varðar mæliaðferðir í Börn og sjónvarp rannsókninni er gerð í könnuninni 1985 þegar farið er að nota dagbókaraðferð í stað
þess að spyrja um venjubundið áhorf. Kostur dagbókaraðferðarinnar er að
með henni má ekki aðeins mæla hversu lengi er horft heldur einnig á hvað er
horft. Ekki verður hins vegar horft framhjá því að dagbókaraðferðin tekur
mikið rými og ef ekki er beinlínis sóst eftir upplýsingum um á hvað er horft
má spyrja hvort hægt sé að notast við einfaldari aðferðir til að mæla tíma sem
varið er í sjónvarpsáhorf. Til að svara þessu væri ákjósanlegt að mæla sama
úrtak með báðum aðferðum. Slík gögn eru ekki til en hins vegar má einnig að
bera niðurstöður Börn og sjónvarp rannsóknarinnar saman við aðrar tiltækar
upplýsingar um sjónvarpsáhorf barna á Íslandi. Sé litið aftur til ársins 1991
má finna að minnsta kosti sex kannanir meðal nemenda í efstu bekkjum
grunnskóla (á aldrinum 14-15 ára) þar sem spurt er um tíma sem varið er í
sjónvarpsáhorf. Í öllum tilvikum er um að ræða raðkvarða með á bilinu sex
til níu svarmöguleika sem eru merktir klukkustundafjölda og beðið um
áætlaðan tíma á viku eða hverjum degi. Þessum upplýsingum hefur svo verið
breytt hér í áætlun um tíma með því að nota miðgildi viðkomandi flokks. Ef
niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir því hvaða aðferð var beitt við mælinguna
þá skiptast kannanirnar í þrennt. Í fyrsta lagi eru kannanir í Börn og sjónvarp
rannsókninni þar sem notast er við dagbókaraðferð. Í öðru lagi eru kannanir
þar sem spurt er um áhorf í klukkustundum á virkum degi annars vegar og
um helgar hins vegar. Í þriðja lagi eru svo kannanir þar sem spurt er um
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vikulegt áhorf. Tafla 2 sýnir áætlað meðaláhorf eftir því hvaða mæliaðferð
var notuð.
Tafla 2. Áætlað sjónvarpsáhorf eftir mæliaðferð
Dagbókaraðferð

1991
12:44

1992

1997
14:01

Virkir dagar og
helgar

2000

2003
19:16

17:06

Vikulegt áhorf

11:54

2005

2006

17:42

16:42

7:48

2007

13:06

Þegar litið er á niðurstöðurnar eftir mæliaðferð virðist mynstrið vera með
þeim hætti að dagbókaraðferðin og það að spyrja um áhorf á virkum dögum
og um helgar gefa að jafnaði nokkuð hærri niðurstöðu en ein spurning um
vikulegt áhorf. Kannanirnar frá 1992 og 1997 þar sem í báðum tilvikum er
spurt um vikulegt áhorf vekja hins vegar upp spurningar en þær benda til
þess að sjónvarpsáhorf hafi dregist verulega saman. Það er hins vegar í
andstöðu við aðrar kannanir. Árið 1992 var sjónvarpsáhorf mælt með því að
spyrja með eftirfarandi hætti: Hversu margar klukkustundir notar þú að
jafnaði á viku til eftirtalinna þátta? b) Að horfa á sjónvarp. Svarkostina sem
og hlutfall nemenda sem merktu við hvern svarkost má sjá á mynd 1.
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%
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0
Aldrei

1-5 klst

6-10 klst

11-15 klst

16-20 klst

21-25 klst

Mynd 1. Mat á sjónvarpsáhorfi nemenda í 10. bekk vorið 1992

Meira en 25
klst
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Þrennt má nefna sem sérstaklega er vert að hafa í huga þegar litið er á
svörin frá 1992. Í fyrsta lagi er efsti svarmöguleikinn meira en 25 klst. á sama
tíma og heildarútsendingartími íslenskra sjónvarpsstöðva var kominn um eða
yfir 80 klst. á viku. Í öðru lagi má benda á að dreifing svara á kvarðann er
jákvætt skekkt. Í þriðja lagi velja um 8% nemendanna efsta svarmöguleikann
sem þó getur varla talist sterk vísbending um að rjáfur sé í kvarðanum.
Árið 1997 var notast við svipaða spurningu sem hljóðaði svo: Hversu
margar klukkustundir notar þú að jafnaði á viku í eftirtalið? d) Að horfa á
sjónvarp. Svarkostina sem og hlutfall nemenda sem merktu við hvern
svarkost má sjá á mynd 2. Ef fyrst er litið á kvarðana annars vegar árið 1992
og hins vegar árið 1997 má benda á tvennt. Í fyrsta lagi er efsti valmöguleiki
kvarðans árið 1997 aðeins 16 tímar eða fleiri í samanborið við Meira en 25 klst.
árið 1992 þrátt fyrir að íslenskar sjónvarpsstöðvar hafi þegar þarna var komið
sent út allan sólarhringinn. Þau 14% sem merkja í efsta valmöguleika
kvarðans ættu í þessu samhengi að gefa vísbendinu um að í kvarðanum sé
rjáfur. Í öðru lagi er kvarðinn árið 1997 ólínulegur, það er að segja bilið milli
svarkostanna eykst þegar ofar dregur í kvarðanum.
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10-15 tíma
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Mynd 2. Mat á sjónvarpsáhorfi nemenda í 10. bekk vorið 1997
Ef litið er á niðurstöðurnar frá 1997 eins og þær koma fyrir þá benda þær
til þess að dregið hafi úr sjónvarpsáhorfi barna milli áranna 1992 og 1997 um
rúmar fjórar klst. Þessi niðurstaða rímar hinsvegar illa við niðurstöður Börn
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og sjónvarp verkefnisins sem og þær kannanir sem á eftir koma. Af þessu
virðist því mega draga þá ályktun að lengd kvarðans sem notast er við skipti
verulegu máli ef nota á annað en dagbókaraðferð til að mæla sjónvarpsáhorf.
En hversu mikil áhrif hefur lengd kvarðans á svör nemendanna? Ef
mæling á sjónvarpsáhorfi á að ná ásættanlegri nákvæmni þarf að tryggja eins
og kostur er að þau svör sem nemendurnir gefa séu í samræmi við
raunverulegt sjónvarpsáhorf þeirra. Til að svara því að hve miklu leyti þetta
er raunin má bera saman svör í könnuninni frá 2006 við svör frá 2005.
Spurningarnar sem notaðar voru til að mæla sjónvarpsáhorf áttu að vera eins
í báðum könnunum en fyrir mistök vantaði einn svarkost inní miðjan
kvarðann í könnuninni 2005. Í báðum könnunum var spurt með eftirfarandi
hætti: Hversu marga klukkutíma á dag horfir þú yfirleitt á sjónvarp (eða
myndbönd/DVD) í frítíma tínum? Með spurningunni fylgdu tveir kvarðar einn
fyrir virka daga og einn fyrir helgar. Mynd 3 sýnir svarkosti og dreifingu svara
fyrir virka daga.
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Mynd 3. Mat á sjónvarpsáhorfi nemenda í 10. bekk á virkum dögum árið
2005 og 2006
Eins og sjá má vantar svarkostinn um 2 klst. í könnunina árið 2005 sem
er óheppilegt frá sjónarhóli þeirra sem stóðu að könnuninni en hins vegar að
sama skapi áhugavert í því samhengi sem hér um ræðir. Nemendur í
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könnuninni árið 2005 virðast bregðast við gallaða kvarðanum með því
einfaldlega raða sér á næstu svarkosti.
Af þessu virðist mega ráða að ef spurt er um sjónvarpsáhorf á virkum
degi og notast við langan kvarða fáist mat þar sem nemendurnir velta fyrir
sér hversu mikið þeir horfa í raun og veru og svara í samræmi við það. En þá
má spyrja hvaða áhrif mismunandi viðmiðstímabil hafi á mælingar á
sjónvarpsáhorfi. Mynd 4 sýnir niðurstöðu fyrir mat á sjónvarpsáhorfi í
þremur könnunum og fjóra mismunandi kvarða. Líta má á könnunina 2006
sem viðmið en þar var notast við spurninguna Hversu marga klukkutíma á dag
horfir þú yfirleitt á sjónvarp (eða myndbönd/DVD) í frítíma tínum? Með
spurningunni fylgdu tveir kvarðar einn fyrir virka daga og einn fyrir helgar.
100

2006: Virkir dagar
2006: Helgar
2007: Sjónvarp á venjulegum degi
2000: Sjónvarp á laugardögum
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Mynd 4. Mat á sjónvarpsáhorfi með aðferðum sem nota mismunandi
viðmiðstíma
Í framhaldi af þessu má spyrja hvaða daga nemendurnir hafa til viðmiðs
þegar þeir svara spurningunni um sjónvarpsáhorf á virkum dögum og um
helgar. Til að svara því má í fyrsta lagi líta á svör úr könnuninni frá 2000 þar
sem var spurt um áhorf í þrennu lagi, á virkum dögum, á laugardögum og á
sunnudögum. Þá kemur í ljós að þegar spurt er um sjónvarpsáhorf um helgar
miða nemendur að líkindum við áhorf á laugardegi. Í könnuninni 2007 var
spurt um áhorf á venjulegum degi og þá virðast nemendurnir svara eins og
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um virkan dag sé að ræða. Til að fá nákvæmt mat virðist því nauðsynlegt að
spyrja um áhorf á virkum dögum og um helgar með aðskildum hætti. Ef
áhorf um helgar er yfirfært á aðra daga fæst ofmat en ef spurt er um áhorf á
venjulegum degi fæst vanmat þar sem ekki er tekið mið af auknu áhorfi um
helgar.

Umræða
Sjónvarpsáhorf er mikilvægur hluti nútímalífs og vitneskja um þann tíma sem
fólk notar til að horfa á sjónvarp gefur því mikilsverðar upplýsingar um
samfélagið og þá ekki síst með samanburði milli landa, milli þjóðfélagshópa
og í tíma. Margir hafa eflaust heyrt frasann „ef þú ætlar að mæla breytingar
ekki breyta mælingunni“ sem að líkindum er sóttur til Otis Dudley Duncan
(1969). Sjónvarpið hefur tekið gríðarmiklum breytingum á því tæplega 40 ára
tímabili sem hér hefur verið til skoðunar. Augljóst er að með engu móti hefði
verið unnt að spyrja um sjónvarpsáhorf á sama hátt allan þennan tíma og að
aðstæður á hverjum tíma hafa kallað á sífellt nýja nálgun viðfangsefnisins.
En hvaða ályktanir má draga af þeim mælingum á sjónvarpsáhorfi sem
hér hafa verið til skoðunar? Í fyrsta lagi virðist ljóst að unnt er að ná
viðunandi nákvæmni í mati á heildaráhorfi með tiltölulega einföldum
spurningum ef við hönnun þeirra er hugað vandlega að þeirri undirliggjandi
dreifingu á sjónvarpsáhorfi sem ætlunin er að mæla. Með öðrum orðum þá
þarf að taka mið af þeirri staðreynd að dreifing sjónvarpsáhorfs er að
líkindum jákvætt skekkt (í það minnsta þegar viðmiðunartíminn er fáir dagar
eða ein vika). Talsverður daga- og árstíðamunur er á sjónvarpsáhorfi. Þetta
þarf einnig að hafa í huga bæði við val á mælikvörðum og þegar ákveðið er
hvenær á að framkvæma gagnaöflun. Ennfremur að aukin nákvæmni næst
aðeins með mjög ítarlegum spurningum (dagbókaraðferð). Líklegt er að
heimfæra megi þessar niðurstöður yfir á önnur tengd fyrirbæri, svo sem
tölvunotkun.
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Reynsluboltar? Um störf og starfsreynslu
íslenskra ungmenna
Margrét Einarsdóttir

Hér verður fjallað um niðurstöður doktorsrannsóknar höfundar á launavinnu
13-17 ára íslenskra ungmenna og athyglinni beint sérstaklega að störfum og
starfsreynslu aldurshópins. Umfjöllun um vinnu barna og unglinga litast
óhjákvæmilega af hugmyndum um aldurshópinn sem ráðið hafa ríkjum í
fræðilegri jafnt sem almennri orðræðu á Vesturlöndum síðustu áratugi.
Hugmyndirnar gera ráð fyrir að á meðan börn eru að þroskast og dafna sé
velferð þeirra best borgið undir verndarvæng fullorðinna, innan
fjölskyldunnar og skólans, og að þeim sé haldið fjarri þeirri ábyrgð sem
þátttaka í heimi þeirra fullorðinna kallar á (James, Jenks og Prout, 1998).
Samkvæmt þessum hugmyndum eru vinnandi börn og unglingar á röngum
stað í samfélaginu og hætta á að vinnan hafi neikvæð áhrif á andlega og
líkamlega velferð þeirra. Stór hluti ríkja heims hefur sett lög til að tryggja að
vinna barna og unglinga hafi ekki neikvæð áhrif á velferð þeirra (Hungerland,
Liebel, Milne og Wihstutz, 2007).
Fræðimenn innan barnafræða (sociology of childhood) gagnrýna vestræna
orðræðu um börn fyrir að viðurkenna ekki efnahagslegan atbeina (agency)
þeirra (Qvortrup, 1995) og fyrir að gera þau um leið valdalaus á
vinnumarkaði (Margrét Einarsdóttir, 2004). Þeir sem stunda rannsóknir á
atvinnuþátttöku og störfum barna og unglinga þurfa að takast á við
orðræðuna og svara því hvort ungmennin séu almennt efnahagslega óvirk og
hvort vinna og störf þeirra séu í samræmi við lög og reglur. Auk þess þurfa
þeir að vera meðvitaðir um hvort og þá hvernig orðræðan litar þeirra eigin
hugmyndir um störf ungs fólks.
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Almenn atvinnuþátttaka með skóla á Vesturlöndum
„[A]lls staðar þar sem kerfisbundnar rannsóknir hafa farið fram hefur komið
í ljós að börn og unglingar taka þátt í atvinnulífinu“ (McKechnie og Hobbs,
1999:95). Rannsóknir sýna m. a. að við lok skólaskyldu hefur meirihluti
breskra (Hobbs, Stack, McKechnie og Smillie, 2007) og þýskra (Ingenhorst,
2001) barna reynslu af launaðri vinnu. Ennfremur leiða rannsóknir í ljós að
nær allir bandarískir unglingar eru í launaðri vinnu í lengri eða skemmri tíma
meðan þeir eru í framhaldsskóla (highschool) (Mortimer, 2007). Rannsókn sem
gerð var meðal 13-17 ára ungmenna á Norðurlöndum staðfestir að algengt er
að norræn ungmenni stundi launaða vinnu en að nokkur munur er á atvinnuþátttökunni milli landa (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Samkvæmt
rannsókninni vinna áberandi flest dönsk ungmenni með skóla en flest íslensk
ungmenni yfir sumartímann. Sænsk ungmenni vinna hins vegar minnst bæði
með skóla og yfir sumarið.

Barnastörf eða fullorðinsstörf?
Rannsóknir benda til að blaðburður sé algengasta starf evrópskra ungmenna
á skólaskyldualdri. Það staðfesta rannsóknir meðal breskra, þýskra (Liebel,
2003) og norrænna ungmenna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Þá sýnir
norræna rannsóknin að eftir skólaskyldu víkja „barnastörfin“, blaðburður og
barnapössun, fyrir verslunarstörfum og almennum verkamannastörfum.
Fleiri rannsóknir staðfesta að störf barna og unglinga eru aldurstengd, m. a.
rannsóknin frá Skotlandi (Howieson, McKechnie, Hobbs og Semple, 2006).
Starfsreynsla íslenskra ungmenna undir 18 ára aldri er sérstök að því leyti að
yfir sumartímann er starf í vinnuskóla algengasta starfið (Guðbjörg Linda
Rafnsdóttir, 1999).
Á Vesturlöndum er almennt álitið að vinna barna og unglinga sé í
samræmi við gildandi lög og reglur (McKechnie og Hobbs, 1999). M. a. er
almennt álitið að vinna barna á skólaskyldualdri takmarkist við ákveðin létt
störf sem löggjafinn telur við þeirra hæfi, þar á meðal blaðburð. Fræðimenn
sem rannsakað hafa vinnu barna og unglinga gagnrýna almenningsálitið fyrir
að vera á skjön við þann raunveruleika sem birtist í rannsóknum þeirra
(Leonard, 2002; McKechnie og Hobbs, 1999, 2001). Af þeim sökum vilja
rannsakendurnir ekki leggja áherslu á að blaðburður sé algengasta starf barna
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heldur þvert á móti að ungmennin starfi við við hin fjölbreyttustu störf.
Rannsókn Leonard (2002) meðal 14-15 ára barna í Belfast sýnir að
blaðburður er algengasta starf norður-ískra ungmenna en 25% ungmennanna
í rannsókninni stunda það. Engu að síður ítrekar Leonard (2002:192) að
meirihluti ungmennanna vinni „við margvísleg störf sem venja er að tengja
við vinnumarkað fullorðna fólksins“.
Leonard (2002) hefur einnig dregið í efa að blaðburður sé í raun létt starf.
Rannsókn hennar sýnir að blaðburðarstarfið er oft líkamlega erfitt og að
vinnuaðstæður eru í sumum tilfellum hættulegar. Auk þess er starfið oft illa
launað og launakjör háð duttlungum atvinnurekandans. Rannsóknin leiddi
einnig í ljós mikinn fjölbreytileika innan blaðburðastarfsins, vinnuaðstæður
og launakjör gátu verið mjög mismunandi frá einu tilviki til annars. Leonard
segir niðurstöðuna um fjölbreytni innan blaðberastarfsins sýna að fullorðnir
geti ekki gefið sér fyrirfram að ein starfsgrein henti börnum frekar en önnur.

Einhæf og tilgangslaus störf?
Dæmi eru um að rannsakendur taki því sem gefnu að störf sem börn og
unglingar stunda séu einhæf og tilgangslaus og komi þeim ekki að neinu
gangi. Þannig halda Steinberg, Greenberger, Vaux og Ruggiero (1981) því
fram að flest ungmenni stundi tilgangslaus og lítilsvirt störf þrátt fyrir að
rannsóknaniðurstöður þeirra bendi til að vinna bandarískra framhaldsskólanema ýti undir starfsþroska þeirra og geti orðið þeim til gagns í framtíðinni.
Á sama hátt fullyrða Mizen, Pole og Bolton (1999) að störf barna eigi það
sammerkt að vera ófaglærð og einhæf og að þau veiti börnum enga
starfsfærni. Fullyrðing Mizen o. fl. er ekki byggð á rannsóknarniðurstöðum
eða öðrum fræðilegum rökum.
Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa tilgang og innihald starfa
ungmenna hníga ekki allar í sömu átt. Langtímarannsókn meðal framhaldsskólanema í Bandaríkjunum sýnir að unga fólkið lítur störf sín frekar
jákvæðum augum (Mortimer, 2007). Ungmennin sjá í störfunum tækifæri til
að læra ýmiskonar starfstengda færni. Rannsóknirnar sýna einnig að eftir því
sem líður á framhaldsskólagönguna takast ungmennin á við flóknari störf
sem krefjast í meira mæli stjórnunartengdrar ábyrgðar. Í rannsókn meðal 1415 ungmenna í Belfast á Norður-Írlandi skoðaði Leonard (2002) svör þeirra
sem voru í blaðburði sérstaklega. Hún komst að þeirri niðurstöðu að
blaðburðarstarfið krefst ákveðinnar færni, einbeitingar og umhugsunar.
Leonard nefnir ekki hvort börnin hafi lært eitthvað af blaðburðinum.
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Rannsókn meðal 13-15 ára blaðburðabarna í Reykjavík sýnir að blaðberastarfið er ekki „heilalaust“ starf heldur krefst það ákveðinnar færni og
skipulagningar af hendi þess sem það stundar (Margrét Einarsdóttir, 2004).
Þátttakendurnir í rannsókninni gerðu engu að síður ekki mikið úr starfinu og
töldu sig hafa fátt af því lært nema að vakna á morgnanna. Rannsókn Hobbs
o. fl. (2007) meðal 15 ára skoskra ungmenna leiðir í ljós að vinnan veitir
flestum ungmennunum ánægju og að þau telja að starfsreynslan hjálpi þeim
að takast á við fullorðinsárin. Um leið segja Hobbs o. fl. rannsókn sína styðja
að einhverju leyti við þær raddir sem fullyrða að störf skólafólks séu einhæf
og leiðinleg.
Nú verður gerð grein fyrir niðurstöðum doktorsrannsóknar höfundar
sem snúa að störfum og starfsreynslu 13-17 ára íslenskra ungmenna. Í
rannsókninni var notast við fjölbreyttar aðferðir og byggjast niðurstöðurnar
sem hér verða birtar bæði á megindlegum og eigindlegum gögnum.

Aðferðir
Megindlegi hluti rannsóknarinnar byggir að hluta til á áðurnefndri rannsókn á
vinnu norrænna ungmenna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999). Norræna
rannsóknin var lögð fyrir veturinn 1997-1998. Sömu úrtaksaðferðum var
beitt og að hluta til var notast við sömu spurningar. Tekið var tilviljunarkennt
úrtak úr fimm árgöngum, 13-17 ára ungmenna, 400 einstaklingar úr hverjum
árgangi og tryggt að kynjaskipting væri jöfn. Úrtakið var tekið úr Þjóðskrá. Í
janúar 2008 var þátttakendum og forráðamönnum þeirra sent upplýsingabréf
og þeir beðnir að svara spurningalista sem þeir fengu aðgang að á netinu
gegnum lykilorð. Svarhlutfall var 48,4%.
Í eigindlega hluta rannsóknarinnar verður notast við fleiri en eina aðferð.
Niðurstöðurnar sem hér birtast byggjast eingöngu á hópviðtölum við 13- 18
ára ungmenni, fædd árin 1990-1994. Á tímabilinu október 2007 – júní 2008
voru tekin 12 hópviðtöl við samtals 37 einstaklinga, 22 stelpur og 14 stráka.
Þátttakendur í hverjum hópi þekktust fyrir, voru skólafélagar/og eða
vinir/vinkonur. Hóparnir voru misstórir, eða frá 2-5 þátttakendum. Í sumum
tilfellum voru þátttakendur af báðum kynjum í öðrum eingöngu af öðru kyni.
Í öllum tilfellum nema tveimur voru þátttakendur í hópunum úr sama
árgangi. Þrjá stúlkur, fæddar 1991, voru ekki í skóla heldur í fullri vinnu þegar
viðtölin fóru fram, hin voru öll í skóla. Tvö viðtöl voru tekin í þorpi úti á
landi þar sem atvinna byggist á sjávarútvegi, tvö í þorpi í landbúnaðarhéraði í
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þjóðbraut en átta viðtöl voru tekin á höfuðborgarsvæðinu. Til að gæta
nafnleyndar bera þátttakendurnir sem vitnað er í hér á eftir dulnefni.

Niðurstöður
Nær allir svarendur megindlegu rannsóknarinnar, eða 98%, voru í skóla
þegar rannsóknin fór fram og mikill meiri hluti, 90%, hefur einhverntíma
verið í launaðri vinnu. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem ekki hafa verið í
launaðri vinnu eru úr yngsta árganginum, fædd 1994. Samkvæmt
rannsókninni voru 84% 13-17 ára íslenskra ungmenna í vinnu sumarið 2007
og 49% í vinnu með skóla veturinn 2007-2008, þar af 29% í fasti vinnu en
20% í vinnu af og til.
Séu svörin við spurningunni „við hvað vinnur þú með skólanum?“
skoðuð kemur í ljós að mikill vöxtur hefur hlaupið í verslunarstörfin.
Tafla 1. Störf með skóla
Blaðburður
Barnapössun
Sendilstörf
Hreingerningar
Í stórmarkaði eða verslun
Á bensínstöð
Á veitingastað
Garðyrkjustörf
Landbúnaðarstörf
Í fiskvinnslu*
Í byggingavinnu**
Annað/veit ekki
Samtals

1998

2008

14%
19%
1%
10%
15%
1%
5%
1%
4%
6%

6%
12%
1%
4%
41%
2%
10%
0%
2%
0%
2%
18%
100%

24%
100%

* 1998: Fiskvinnsla/matvælaiðnaður.
**1998: Ekki flokkað sér.

Tafla 1 sýnir að verslunarstörf hafi tekið við af blaðburði sem algengasta
starfsgrein Íslendinga undir 18 ára aldri. Árið 1998 féllu ríflega 15% starfana
undir verslunarstörf en nú, 10 árum síðar, er hlutur þeirra komin í rúm 40%.
Hlutur starfa á veitingahúsum eykst nokkuð en hlutur annarra starfa dregst
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saman. Þannig var hlutur blaðburðarstarfa 14% árið 1998 en er kominn
niður í 6% nú og hlutur barnapössunar fer úr 19% í 12%.
Um leið og megindlega rannsóknin staðfestir að verslunarstörf eru lang
algengustu störf 13-17 ára ungmenna með skóla, staðfestir hún að
ungmennin starfa einnig við margvísleg önnur störf. Á það raunar jafnt við
um sumarstörf sem vetrarstörf. Eins og tafla 1 sýnir þá starfa ungmenni
innan allra greina atvinnulífsins en fjölbreytileiki starfanna kemur enn betur í
ljós sé liðurinn „annað, hvað?“ skoðaður nánar. Þar mátti finna jafn ólík svör
og „bílastæðavörður“, „fótboltaþjálfun“, „tamningar“, „leikari“, og
„stuðningsfulltrúi fatlaðra“. Rannsóknin rennir þannig stoðum undir fullyrðingar erlendra fræðimanna um að börn og unglingar starfi ekki eingöngu
við afmörkuð létt barnastörf heldur sé þau að finna innan flestra starfsgreina.

Margvísleg störf og fjölbreytni innan starfa
Ef litið er á þátttakendur í hópviðtölunum kemur í ljós að hópurinn sem
heild býr yfir margvíslegri starfsreynslu, eins og búast mátti við þegar
niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar eru hafðar í huga. Auk hefðbundinna barna- og unglingastarfa, blaðburðar, barnapössunar, unglingavinnu og verslunarstarfa, mátti finna innan hópsins reynslu af jafn
fjölbreytilegum störfum og umönnun aldraðra, íþróttaþjálfun, sjósókn og
tónleikahaldi. Þá gefa hópviðtölin ákveðnar vísbendingar um þó nokkurn
fjölbreytileika innan þeirra starfa sem algengst er að ungmennin stundi.
Úr hópviðtölunum má lesa að það að gegna starfi í vinnuskóla getur þýtt
fleira en eitt. Flestir þátttakendanna sem höfðu verið í vinnuskóla sinntu því
sem þau kölluðu „að reita arfa“ eða „að liggja í beðum allan daginn“, þ. e.
garðyrkju- og viðhaldsstörfum að einhverju tagi. Nokkrir þátttakendanna
höfðu hins vegar gegnt vinnuskólastörfum af öðrum toga. Einn hafði t. d.
unnið í afgreiðslu hjá golffélagi og annar í leikskóla þar sem hann gerði „bara
allt eins og leikskólakennari“. Þó barnapössun feli það alltaf í sér að annast
börn á einhvern hátt þá sýna hópviðtölin að innihald starfsins getur verið
nokkuð mismunandi. Það felst t. d. mun minni ábyrgð í því að „fara út að
labba með krakka“ í stutta stund í nágrenni heimili hans heldur en að gæta
barna heila kvöldstund meðan foreldrarnir fara út á lífið eða allan daginn
meðan foreldrarnir eru í vinnu. Hópviðtölin gefa einnig vísbendingar um þó
nokkra fjölbreytni innan verslunarstafa sem ungmennin stunda. Það getur t.
d. verið nokkuð ólíkt að vinna í fatabúð, í sjoppu eða í stórmakaði. Að auki
er mikil fjölbreytni innan stórmarkaðsstarfsins. Sumir þátttakendanna unnu

Reynsluboltar

299

til að mynda aðeins við eitt afmarkað starf í stórmörkuðum, voru t. d.
eingöngu á kassa eða eingöngu í kjötborðinu. Önnur voru „út um allt
eiginlega“ og gengu í tilfallandi verk, voru stundum á kassa, stundum að raða
í hillur o. s. frv. Þá var vinnuvikan líka mjög mislöng í stórmarkaðsstörfunum. Algengt var að ungmennin ynnu aðra hverja helgi, yfirleitt bæði
laugardag og sunnudag og oft eitt síðdegi á virkum degi að auki. Þess voru
líka dæmi að þau ynnu aðeins endrum og sinnum við afleysingar, aðeins eitt
síðdegi í viku eða að þau ynnu sem samsvarar hálfri vinnu með skóla í
stórmarkaði.

Reynsluboltar með langa ferilskrá
Það kom nokkuð á óvart hve margir þátttakendanna í eigindlega hluta
rannsóknarinnar höfðu mikla og margvíslega starfsreynslu. Mikill meirihluti
þeirra hafði bæði reynslu af störfum sem hér hafa verið flokkuð undir
„barna- og unglinga störf“, þ. e. blaðburð, barnapössun og/eða unglingavinnu, og af einhverju, eða einhverjum, „fullorðinsstarfi/störfum“. Ég flokka
verslunarstörfin undir fullorðinsstörf hér, þó megindlegi hluti rannsóknarinnar bendi til að ákveðinn hluti verslunarstarfa sé að breytast í
„unglingastörf“ eins og áður hefur komið fram. Starfsreynsla ungmennanna
er þó að einhverju leyti háð aldri og búsetu.
Yngri þátttakendurnir höfðu í flestum tilfellum minni starfsreynslu en þeir
sem eldri voru. Yngstu þátttakendurnir tveir, af sitt hvoru kyni, fæddir 1994,
höfðu þannig aðeins reynslu af blaðburði og/eða barnapössun. Að auki
höfðu þau bæði unnið sem nokkurs konar aðstoðarmenn hjá nánum ættingja
sem var í atvinnurekstri. Aðstoðin var ekki regluleg heldur hlupu þau í
skarðið ef á þurfti að halda og ekki var ákveðið fyrirfram hvort eða hvernig
laun voru greidd fyrir. Aðstoðin flokkast því ekki til launavinnu í
hefðbundnum skilningi þess orðs. Hluti þátttakendanna, fæddir árið 1993,
voru í svipaðri stöðu og yngstu þátttakendurnir, höfðu eingöngu reynslu af
einu eða fleiru unglingastarfi. Einar, höfðuðborgarbúi, er gott dæmi um það.
Sumarið eftir 8. bekk vann hann í unglingavinnunni. Auk þess bar hann út
dagblað hluta af öðru sumri. Hann reyndi að fá vinnu í stórmarkaði sumarið
eftir 8. bekk en fékk ekki þar sem hann er fæddur seint á árinu og ekki enn
orðinn fjórtán ára. Jafnaldar hans úr landbúnaðarþorpinu voru hins vegar
ekki í vandræðum með að fá vinnu við verslunarstörf sumarið eftir 8. bekk
óháð því hvenær árs þau eru fædd. Mikið framboð virðist vera á vinnu í
héraðinu. Bæði í hópviðtölunum og í óformlegum viðtölum við kennara á
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staðnum kom fram að mörgum í héraðinu finnst eðlilegt að ungmennin taki
virkan þátt í atvinnulífinu strax við fermingu. Þannig hafði Embla fædd 1993,
reynslu af því að vera í vist, að vinna í stórmakaði yfir sumartímann og að
vinna í söluskála með skólanum. Hún aðstoðaði auk þess við ýmis verk á
bóndabænum sem hún bjó á þegar á þurfti að halda.
Þó eldri þátttakendurnir byggju í flestum tilfellum yfir meiri starfsreynslu
en þeir yngri voru undantekningar þar á. Þannig hafði Ísak fæddur 1991, ekki
reynslu af annarri vinnu en vinnuskólastörfum. Hann eyddi 15-20 tímum á
viku við íþróttaiðkanir, taldi sig fá allt sem hann þurfti heima hjá sér, ekki
hafa neina þörf fyrir peninga og skynsamlegast væri fyrir sig, sem og aðra
jafnaldra sína, að einbeita sér að skólanum og láta vera að vinna með skóla.
Áróra, árinu yngri en Ísak, var hins vegar orðin sannkallaður reynslubolti
með langa ferilskrá. Hún fór fyrst að vinna með skóla vegna þess að henni
bauðst vinna. Þegar hún hætti í þeirri vinnu áttaði hún sig á að hún átti engan
pening og fór aftur í vinnu til þess að þurfa ekki að biðja mömmu um pening
og til að geta gert það sem hún vildi sjálf. Hún var tæplega 14 ára þegar hún
byrjaði að vinna með skóla og hefur reynslu af því að passa börn, vinna hjá
íþróttafélagi gegnum vinnuskóla, í stórmarkaði, í fleiri en einni fataverslun og
í fleiri en einni sjoppu.
Séu ferilskrár elstu þátttakendanna í rannsókninni skoðaðar kemur í ljós
að flest þeirra eru sannkallaðir reynsluboltar þegar kemur að launaðri vinnu
eins og dæmin um Söru og Sesselju sýna. Sara er fædd árið 1991, 17 ára á
þessu ári, og býr í þorpi á landsbyggðinni. Þegar viðtalið fór fram var hún ný
byrjuð að vinna í eldhúsi á dvalarheimili en hafði áður unnið í tvö ár í eldhúsi
á hóteli. Eldhússtörfin eru þó alls ekki hennar eina starfsreynsla eða eins og
hún segir sjálf: „Já, bæði þú veist, eins og bæjarvinnan, að passa, bera út, ég
sprengdi mig næstum þegar ég var í áttunda bekk, ég var í þremur vinnum.“
Sesselja, jafnaldra Söru en höfuðborgarbúi, hefur svipaða sögu að segja. Hún
tók sér frí frá skóla síðasta vetur og hefur unnið við verslunarstörf, fyrst í
stórmarkaði síðan í „klukkubúð“. Verslunarstörfin eru alls ekki hennar eina
starfsreynsla; hún hefur líka unnið í bíói, við vörutalningar, barnapössun og
blaðburð.
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Reynsluboltar; sérfræðingar í sínu fagi
Margir þátttakendanna í hópviðtölunum eru einnig reynsluboltar í annarri
merkingu en þeirri að eiga langa ferilskrá. Rannsóknin sýnir að mörg þeirra
eru orðnir „sérfræðingar í sínu fagi“. Þannig eru dæmi um ungmenni sem
hafa unnið það lengi á sama vinnustað og hafa öðlast það mikilvæga
þekkingu og færni í starfi að þau eru orðin nær ómissandi starfskraftur.
Rannveig, fædd 1990, hafði unnið í söluskála í fimm ár en var nýlega hætt
þegar viðtalið fór fram og búin að ráða sig í aðra vinnu. Henni gekk hins
vegar erfiðlega að losa sig alveg frá söluskálastarfinu. Yfirmaðurinn hefur
mun styttri starfsreynslu og leitar oft til Rannveigar ef eitthvað kemur upp á
vinnustaðnum. Hún hefur nokkrum sinnum verið kölluð út eftir að hún
hætti til þess að elda hádegismatinn og „ ... ef eitthvað klikkaði í bensíninu,
þá var hringt í mig, ef eitthvað klikkaði í tölvukerfinu, þá var hringt í mig, ...“.
Þórður, jafnaldri Rannveigar, er líka mikilvægur á sínum vinnustað. Hann
hefur unnið í eitt og hálft ár í stórmarkaði og „kann að gera allt sem þarf að
gera í þessari búð, sko, nema elda matinn í hádeginu, ég er ekkert rosalega
fullkominn í því“. Þórður heldur því fram að unglingar séu fljótir að komast
inn í öll störf á sínum vinnustað einfaldlega vegna þess að þau séu látin gera
allt sem þarf að gera. Þau séu eins og „pólverjar eru í byggingavinnu, ... , þér
er bara kastað þangað sem hann [yfirmaðurinn] vill nota þig. Það var eins og
fyrstu vikuna mína, þá þurfti ég að baka, ég þurfti að læra á kassa, ég þurfti
að læra á kjötborðið, ég þurfti að fylla á, þú veist, ég var látinn gera allt sem
ég þarf að gera“.
Sumir þátttakendanna í rannsókninni eru sérfræðingar í sínu fagi í öðrum
skilningi. Nokkrir þeirra hafa þjálfað upp mikilvæga hæfileika gegnum
íþróttaiðkun eða tónlistarnám og nýta þá til að afla sér tekna. Nokkrir
þátttakendanna hafa tekið að sér að þjálfa yngri iðkendur gegn greiðslu og
einn þátttakandinn hefur stigið sín fyrstu skref í atvinnumennsku. Annar er í
popphljómsveit. Það kemur fyrir að sveitin fái borgað fyrir hljómleika og
væntanlega verður meira um það í náinni framtíð. Þriðji þátttakandinn,
fæddur 1993, æfir söng og hefur fengið greitt fyrir að koma fram á
tónleikum. Hann fær ekki jafn mikið borgað og þeir sem eldri eru en engu að
síður eru sönghæfileikar hans farnir að borga sig í orðsins fyllstu merkingu.
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Umræður og samantekt
Vestrænar hugmyndir um börn og unglinga staðsetja ungmennin fyrir utan
hið efnahagslega svið og gera ekki ráð fyrir að þau búi yfir efnahagslegum
atbeina (Qvortrup, 1995). Niðurstöður rannsókna staðfesta ekki þessa mynd.
Rannsóknir sýna að atvinnuþátttaka vestrænna ungmenna samhliða
skólagöngu er almenn og að blaðburður hefur verið algengasta starf fólks á
skólaskyldualdri. Almenn atvinnuþátttaka íslenskra ungmenna er því ekki jafn
sérstakt fyrirbrigði og við Íslendingar viljum oft vera láta.
Niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar sem hér var til umfjöllunar gefa til kynna að vinna 13-17 ára íslenskra ungmenna með skóla
veturinn 2007-2008 hafi aukist frá því sem var veturinn 1997-1998 og að
ennþá sé það almenn regla að vinna í sumarfríum. Niðurstöðurnar sýna
miklar breytingar á hvaða störf ungmennin stunda með skólanum. Verslunarstörf hafa tekið við af blaðburði sem algengasta starf aldurshópsins. Um 40%
þátttakenda í rannsókninni störfuðu í verslun eða stórmarkaði með skóla.
Um leið staðfestir rannsóknin niðurstöður erlendra rannsókna um að börn
og unglinga sé ekki eingöngu að finna innan fárra barna- og unglingastarfa
heldur megi finna þau innan flestra starfsgreina við hin fjölbreyttustu störf.
Stöðu barna og unglinga hefur verið líkt við stöðu kvenna á vinnumarkaði og
því haldið fram að störf beggja hópa séu lítils metin (Leonard, 2002). Séu
fullyrðingarnar réttar er að öllu óbreyttu líklegt að breytingar verði á
viðhorfum til verslunarstarfanna sem íslensk ungmenni stunda nú í auknu
mæli.
Niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar sem hér hefur verið fjallað
um gefa vísbendingar um mikla fjölbreytni innan þeirra starfa sem algengast
er að börn og unglingar stundi. Þá gefur eigindlega rannsókin góða mynd af
starfsreynslu einstakra þátttakenda. Niðurstöður hennar sýna að mörg 13- 17
ára íslensk ungmenni eru miklir reynsluboltar þegar kemur að vinnu.
Hugtakið „reynslubolti“ er hér notað í tvennum skilningi. Annars vegar sýnir
rannsóknin að ferilskrá flestra þátttakendanna er nokkuð löng og að þau hafa
reynslu að margvíslegum störfum. Hins vegar sýnir rannsóknin að sumir
þátttakendanna hafa aflað sér mikillar sérþekkingar og eru því sannkallaðir
sérfræðingar í sínu fagi. Sérþekkingin er annað hvort tilkomin vegna langar
reynslu á sama vinnustað eða vegna langar þjálfunar í íþróttum eða
tónlistarnámi. Rannsóknin sýnir að íþróttaiðkun og tónlistarnám sumra
þátttakendanna er farið að borga sig í orðins fyllstu merkingu.
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Hætt er við að ríkjandi hugmyndir um störf og stöðu barna og unglinga í
samfélaginu liti hugmyndir rannsakenda. Fyrirfram gefnar hugmyndir fræðimanna um einsleit og tilgangslaus störf barna og unglinga eru dæmi um það.
Ég hef notað hugtakið „reynslubolti“ vísvitandi hér til þess að forðast að
falla ofan í slíka gryfju. Það má halda því fram að reynslubolti hafi yfir sér
jákvætt yfirbragð. Engu að síður nota ég hugtakið til þess að leggja áherslu á
að rannsókn mín sýnir að stór hluti 13-17 ára íslenskra ungmenna býr yfir
fjölbreyttri starfsreynslu. Það fer síðan eftir viðhorfum okkar til atvinnuþátttöku unga fólksins hvort við metum starfsreynsluna til góðs eða ills.
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Mælingar á afbrotum unglinga
Margrét Valdimarsdóttir
Jón Gunnar Bernburg
Rannveig Þórisdóttir

Einn af mikilvægustu þáttum þess að prófa tilgátur í rannsóknum er að
hanna traustar mælingar á þeim hugtökum sem kenningarnar gera ráð fyrir. Í
félagsvísindum er það sjaldnast þannig að rannsakendur hafi nákvæma
mælingu á þeirri hugsmíð sem er til skoðunar og því verða þeir að hanna
mælingar sem ætlað er að fanga hina raunverulegu hugsmíð. Yfirleitt er
einhver villa í mælingunum. Mælivillur geta verið kerfisbundnar eða ókerfisbundnar (tilviljunarvillur). Dæmi um ókerfisbundna villu eru mistök í
skráningu gagna. Ókerfisbundnar villur draga úr áreiðanleika mælinga.
Kerfisbundnar villur draga aftur á móti úr réttmæti mælinga, þ.e. hvort
mælingin mæli þá hugsmíð sem raunverulega stendur til að mæla (Singleton,
Straits og Straits, 1993). Kerfisbundnar villur geta haft alvarlegar afleiðingar
fyrir tilgátuprófanir því þær geta bjagað samböndin sem til skoðunar eru.
Einn þeirra þátta sem haft geta áhrif á réttmæti mælinga er tegund þeirra
gagna sem notaðar eru í rannsóknum. Þetta á sérstaklega við mælingar á
afbrotum. Alþekkt er að opinber gögn ná ekki yfir raunverulegt umfang
afbrota. Jafnframt benda rannsóknir til þess að það sé oft kerfisbundin
skekkja í vanmati lögreglugagna á afbrotatíðni. Slíkt vanmat snýst í meginatriðum um tvennt. Annars vegar eru alvarleg brot mun frekar skráð heldur
en þau sem vægari eru og hins vegar eru brot sem framin eru af fólki sem býr
við bága félags- og efnahagsstöðu frekar skráð hjá lögreglu en brot annarra
borgara (Maguire, 2007; Kirk, 2006). Í þessu sambandi er oft bent á að
afbrotatíðni fólks með annan litarhátt en hvítan er oft ofmetin miðað við
afbrotatíðni hvítra (Piquero og Brame, 2008). Sú umræða er í samræmi við
átakakenningar sem gera ráð fyrir mismunun lágstéttarhópa og að í slíkri
mismunun felist meðal annars auknar líkur á afskiptum lögreglu (Quinney,
1970). Niðurstöður rannsókna undanfarin ár hafa þó verið mismunandi hvað
þetta varðar (sjá t.d. Waddington, Stenson og Don, 2004; Lange, Johnson og
Voas, 2005).
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Til þess að koma í veg fyrir bjögun af þessu tagi hafa rannsakendur farið
þá leið að nota spurningalistagögn (t.d. Bellair, 1997, 2000; Sampson og
Groves, 1989). Spurningalistagögn byggjast á fórnarlambakönnunum eða
könnunum þar sem spurt er um hegðun svarenda (self-report). Gallinn við
fórnarlambagögn er að þar fást yfirleitt ekki bakgrunnsupplýsingar um
brotamennina sjálfa. Það er einmitt mikill kostur við spurningalistakannanir
þar sem spurt er um hegðum svarenda að hægt er að fá ítarlegar upplýsingar
um félagslega stöðu, viðhorf og reynslu svarenda sem síðar má tengja við
brotahegðun. Gögn byggð á spurningalistakönnunum eru þó ekki laus við
veikleika. Þar sem minni fólks er ekki óbrigðult er tilhneiging til að vanmeta
sum brot og ofmeta önnur í þessari tegund mælinga. Fólk sem brýtur mjög
oft af sér gefur yfirleitt upp færri brot en það hefur í raun framið á meðan
fólk sem brýtur af sér í einstaka tilfella gefur frekar upp öll brot. Þá á fólk oft
erfitt með að tímasetja brot og áætlar löngu liðin brot fyrr en raunin er og
nýskeð brot seinna (telescoping) (Kirk, 2006).
Tilgangur þessarar rannsóknar er að prófa tilgátur byggðar á kenningum
um félagslega óreiðu (social disorganization) með tveimur ólíkum tegundum
mælinga á afbrotum. Annars vegar eru notuð gögn frá lögreglu um skráð
brot unglinga hjá Ríkislögreglustjóra og hins vegar gögn úr nafnlausri
spurningalistakönnun sem lögð var fyrir nemendur í 9. og 10. bekk
grunnskóla á landinu öllu árið 2006 (Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur
Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, í prentun). Kenningarnar um
félagslega óreiðu henta vel til að skoða mögulegar skekkjur í lögreglugögnum
því þær gera ráð fyrir sambandi á milli félags- og efnahagsstöðu íbúa á
hverfastigi og brotatíðni unglinga. Ennfremur hafa rannsóknir byggðar á
kenningunum verið gagnrýndar fyrir að nota einungis opinber gögn (sjá
Sampson og Groves, 1989).
Þrátt fyrir að það sé afar mikilvægt að skoða réttmæti mælinga sem
rannsóknir byggja á er ekki vitað til þess að gerður hafi verið samanburður á
mælingum á afbrotatíðni milli ólíkra gagna hérlendis áður. Jafnframt hafa fáar
sambærilegar rannsóknir farið fram erlendis. Niðurstöður erlendra rannsókna
sem borið hafa saman sambönd á milli ólíkra gagna benda til þess að
sambandið á milli félags- og efnahagsstöðu og afbrota sé sterkara í
opinberum gögnum heldur en spurningalistakönnunum. Þetta á bæði við
þegar samböndin eru skoðuð á einstaklingsstigi (Kirk, 2006) og hverfastigi
(Kirk, 2006; Simcha-Fagan og Schwartz, 1986).
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Kenningar um félagslega óreiðu
Kenningar um félagslega óreiðu gera ráð fyrir að viss tegund af félagslegri
samsetningu í hverfasamfélaginu ýti undir afbrot unglinga. Samkvæmt
þessum kenningum má búast við því að bág efnahagsstaða, hátt hlutfall
einstæðra foreldra, tíðir búferlaflutningar og hátt hlutfall innflytjenda í
hverfum leiði til hárrar afbrotatíðni meðal unglinga (Sampson og Groves,
1989; Shaw og McKay, 1942). Þessir þættir eru taldir draga úr tengslum fólks
innan hverfa sem aftur leiðir til minna félagslegs taumhalds í hverfinu,
sérstaklega á unglingum.
Meginrökin fyrir því bág efnahagsstaða íbúa og hátt hlutfall einstæðra
foreldra dragi úr tengslum er að myndun og viðhald tengsla, t.d. með
reglulegum samskiptum eða með þátttöku í félagsstarfi, krefst bæði tíma og
orku (Sampson og Groves, 1989). Fólk sem býr við bága efnahagsstöðu er
líklegt til að hafa minna af hvoru tveggja. Það sama má segja um einstæða
foreldra sem einnig búa við meira álag en foreldrar sem deila ábyrgð
barnauppeldis (Smith og Stern, 1997).
Ólíkur uppruni fólks er talin veikja tengsl vegna vantrausts sem oft ríkir á
milli fólks af ólíku þjóðerni. Einnig geta mismunandi gildi og menningarlegur
uppruni skapað togstreitu sem torveldar samskipti og tengsl (Sampson og
Groves, 1989; Kornhauser, 1978). Jafnframt geta tungumálaerfiðleikar dregið
úr samskiptum milli nágranna.
Tvær meginástæður eru fyrir því að tengslanet í hverfasamfélagsinu ættu
að draga úr afbrotum unglinga. Annars vegar ættu tengsl að ýta undir virka
félagsmótun barna og unglinga og hins vegar ættu þau að auðvelda eftirlit
með hegðun þeirra. Þetta á sérstaklega við um tengsl á milli foreldra
(Coleman, 1988; Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007;
Þórólfur Þórlindsson, Þóroddur Bjarnason og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007).
Þegar foreldrar innan hverfa eiga í samskiptum sín á milli ættu þeir að eiga
auðveldara með að mynda samheldni um reglurnar sem þeir telja ákjósanlegastar fyrir börn sín (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007).
Ef margskonar reglur eru í gildi meðal foreldra í hverfinu er einnig ólíklegra
að foreldrar skipti sér af brotahegðun annarra barna en sinna eigin (Sampson,
Raudenbush og Earls, 1997). Aukið eftirlit kemur til meðal annars vegna þess
að með samskiptum við aðra foreldra er auðveldara að fá upplýsingar um
hegðun barnanna þegar foreldrarnir eru ekki sjálfir á staðnum. Foreldrar geta
því haft óbeint eftirlit með börnum sínum í ólíkum aðstæðum (Coleman,
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1988). Þá er hægt að bregðast við brotahegðuninni á viðeigandi hátt sem
ennfremur styrkir félagsmótun.
Í samræmi við kenningar um félagslega óreiðu verður prófuð sú tilgáta að
félagsleg samsetning í hverfum sem einkennast af bágri efnahagsstöðu
foreldra, háu hlutfalli einstæðra foreldra, háu hlutfalli foreldra með erlent
ríkisfang og hárri tíðni búferlaflutninga ýti undir afbrotatíðni unglinga.
Jafnframt er tilgangur rannsóknar að skoða hvort samböndin sem
kenningar um félagslega óreiðu gera ráð fyrir séu breytileg eftir tegund gagna.
Búast má við að samböndin séu sterkari þegar notuð er mæling á afbrotatíðni
úr gögnum lögreglu.

Aðferðafræði
Greiningarstig kenninga um félagslega óreiðu eru hverfi. Hverfið hefur verið
skilgreint sem fremur lítið svæði innan stærra landsvæðis þar sem fólk býr við
sameiginlegan veruleika sem verður til vegna tengsla við stofnanir hverfisins
(Bursik og Grasmick, 1993). Kenningunum er hvorki ætlað að skýra mun á
brotum einstaklinga (Kornhauser, 1978) né mun á tíðni brota milli mjög
stóra eininga eins og til að mynda milli fylkja eða landa (Messner, Baumer og
Rosenfeld, 2004). Til þess að greining rannsóknarinnar sé sambærileg við
greiningarstig kenningar (Lieberson, 1985; Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur
Þórlindsson, 2006) er samburðareining rannsóknarinnar skólahverfi, þ.e.a.s.
hverfin hafa verið skilgreind út frá þeim götum sem tilheyra hverjum
grunnskóla (sjá nánar í Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson,
2007).
Gögn
Eins og fram hefur komið byggir rannsóknin annars vegar á mælingu á
afbrotatíðni unglinga úr gögnum þar sem notaður var gagnagrunnur lögreglu
sem er á ábyrgð Ríkislögreglustjóra og hins vegar er notuð mæling á afbrotatíðni úr nafnlausri spurningalistakönnun. Rannsóknir og greining sá um
framkvæmd könnunarinnar (Ungt fólk-ECAD 2006) sem lögð var fyrir í
grunnskólum á öllu landinu í mars árið 2006 (sjá Jón Gunnar Bernburg, o.fl.,
í prentun). Könnunin var lögð fyrir alla nemendur í 9. og 10. bekk sem
mættu í skólann dagana sem könnunin fór fram. Fjöldi svarenda var 7430
(um 84% af öllum unglingum í þessum árgöngum). Spurningalistinn var
lagður fyrir í 129 grunnskólum en vegna tölfræðilegrar greiningar sem notuð
er í rannsókninni voru þeir skólar þar sem svarendur úr 9. og 10. bekk voru
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færri en samtals 20 ekki hafðir með. Til þess að koma í veg fyrir mögulega
úrtaksbjögun voru svör nemenda úr einkaskólum ekki heldur notuð.
Svarendur í hverjum skóla eru frá 22 til 287, meðalfjöldi er 71 (st.fr.=48).
Mælingar sem koma úr spurningalistakönnuninni eru meðalgildi fyrir hvert
skólahverfi.
Allar mælingar á félagslegri samsetningu í skólahverfi, þ.e.a.s. upplýsingar
um tekjur foreldra, hlutfall einstæðra foreldra, tíðni búferlaflutninga og
hlutfall foreldra með erlent ríkisfang, koma frá Hagstofu Íslands.
Til þess að sameina gögnin í einn gagnagrunn voru allar götur og
götunúmer á Íslandi merkt því skólahverfi sem þau tilheyra. Upplýsingar frá
Hagstofu Íslands og Ríkislögreglustjóra voru merktar viðeigandi skólahverfi.
Fjöldi samanburðareininga (fjöldi staka) í greiningu niðurstaðna er því 83.
Mælingar
Mælingar á afbrotatíðni unglinga (fylgibreyturnar) byggja á tveimur
árgöngum, unglingum fæddum árin 1990 og 1991, þ.e.a.s unglingum sem
voru í 9. og 10. bekk árið 2006. Notaðar voru upplýsingar frá Ríkislögreglustjóra um fjölda kæra á hendur unglingum í hverju skólahverfi á
árunum 2005 og 2006 og þeim deilt með fjölda íbúa á sama aldri1. Meðaltíðni
kæra hjá lögreglu í skólahverfum er 0,19.
Sett var saman mæling á afbrotatíðni úr spurningalistagögnunum með því
að leggja saman sex spurningar. Spurt var hversu oft á síðustu 12 mánuðum
viðkomandi hefði framið ýmis lögbrot (sjá Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur
Þórlindsson, 2001; 2007). Brotin eru frá því að stela einhverju sem er minna
en 5000 kr. virði upp í að beita ofbeldi til þess að ræna. Svarmöguleikar voru
á bilinu 1 (aldrei) til 7 (18 sinnum eða oftar).
Það er mikilvægt að benda á að báðar mælingarnar á brotatíðni mæla
fjölda brota sem framin voru af unglingum úr hverju skólahverfi en ekki tíðni
brota sem framin eru innan marka hverfisins. Sami einstaklingur getur því
verið gerandi í fleiri en einu broti eða kæru.
Mælingar á félagslegri samsetningu (frumbreytur) skólahverfanna eru í
samræmi við þá þætti sem gert er ráð fyrir í kenningum um félagslega óreiðu
(Shaw and McKay, 1942; Sampson og Groves, 1989). Til þess að mæla
efnahagsstöðu foreldra í skólahverfi er notað miðgildi ráðstöfunartekna allra
hjóna, sambýlisfólks og einstæðra foreldra árið 2005. Þetta er því miðgildi

1

Fjölda skráðra íbúa hjá Hagstofu Íslands fæddra 1990 og 1991 árið 2005. Unglingar eru
sakhæfir frá 14 ára aldri.
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tekna heimila með börn í hverju skólahverfi. Meðaltal miðgildis árstekna
heimila í skólahverfum árið 2005 var 4.584.081 kr. (st. fr. = 546.231).
Upplýsingar um hlutfall einstæðra foreldra koma einnig frá Hagstofu Íslands.
Hlutfall einstæðra foreldra í íslenskum skólahverfum í þessari rannsókn er frá
11% upp í 55%, meðaltalið er 25,6% (st.fr. = 7,8%).
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands er meðaltal hlutfalls foreldra
með erlent ríkisfang í skólahverfum 0,03. (st.fr. = 0,023).
Þar sem að töluverð fylgni er á milli þessara þriggja mælinga sem lýst
hefur verið hér að framan var búin til ein samsett mæling með því að reikna
aðhvarfs þáttastig. Há fylgni á milli frumbreyta er alþekktur aðferðafræðilegur vandi í hverfarannsóknum (sjá t.d. umræðu um háa fylgni á milli
frumbreyta í Reisig og Cancino, 2004, bls. 22). Kenningar um félagslega
óreiðu fjalla um afleiðingarnar þess þegar ofangreindir þrír þættir koma
saman (Kornhauser, 1978) sem er ennfremur rök fyrir því að setja þessa
þætti saman í eina mælingu. Samsetta mælingin er nefnd: Erfiðar aðstæður
foreldra. Í erlendum rannsóknum (sjá yfirlit í Sampson, Morenoff og GannonRowley, 2002 ) er samskonar mæling yfirleitt nefnd concentrated disadvantage.
Hátt gildi á samsettu mælingunni stendur fyrir skólahverfi þar sem miðgildi
heimilistekna er lágt, hátt hlutfall foreldra eru einstæðir og hátt hlutfall
foreldra með erlent ríkisfang. Þar sem búið er að staðla samsettu breytuna
með þáttastigi er meðaltal hennar 0 og staðalfrávik 1 (lægsta gildi -1,78 hæsta
gildi 4,07).
Tíðni búferlaflutninga er mæld með því að reikna fjölda foreldra árið 2005
(fjöldi heimila þar sem börn 18 ára og yngri búa) sem bjuggu í sama
skólahverfi fimm árum fyrr, eða árið 2000 og deila með heildarfjölda foreldra
í skólahverfi2. Meðalhlutfall foreldra sem höfðu flutt í nýtt skólahverfi á
síðustu fimm árum er 0,44 (st.fr. = 0,023). Þar sem tíðni búferlaflutninga er
skekkt breyta var tekinn náttúrulegur lógaritmi af breytunni og sú breyta
notuð.
Í öllum aðhvarfsgreiningarjöfnum er stjórnað fyrir áhrifum hlutfalli
stúlkna í skólahverfi og staðsetningu skólahverfis. Búin var til vísibreyta þar
sem skólahverfi á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri fengu gildið 1 en önnur
skólahverfi gildið 0. Ákveðið var að gefa þessum svæðum sérstakt gildi þar
sem þau eru fjölmennust (Hagstofa Íslands, 2008). 19 skólahverfi fengu
gildið 1 en 64 gildið 0.

2

Þessi mæling er þó hlutfall stöðugleika, það er foreldra sem búið hafa í sama hverfinu og
til að fá tíðni búferlaflutninga var breytunni snúið við.
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Niðurstöður
Í töflu eitt eru birtar niðurstöður einfaldra fylgnireikninga á milli afbrotatíðni
eins og hún birtist í opinberum gögnum og afbrotatíðni úr spurningalistakönnuninni og fylgni mælinganna tveggja við félaglega samsetningu í skólahverfi. Mikilvægt er að hafa í huga að einfaldir fylgnireikningar geta vanmetið
eða ofmetið samböndin þar sem ekki er stjórnað fyrir öðrum þáttum sem
geta haft áhrif á fylgnina.
Miðlungssterk fylgni er á milli afbrotatíðni úr lögreglugögnunum og
afbrotatíðni úr spurningalistakönnuninni (r=,326**). Þetta bendir til að í
þeim skólahverfum þar lögregla hefur skráð hlutfallslega mörg brot er
afbrotatíðni samkvæmt svörum unglinganna einnig nokkuð há. Það ætti ekki
að koma á óvart að fylgnin er ekki sterkari en raun ber vitni þar sem
mælingarnar eru í raun ekki að mæla sama hlutinn. Gera má ráð fyrir að brot
sem framin eru af unglingum og kærð til lögreglu séu að jafnaði nokkuð
alvarleg. Í spurningalistakönnuninni er spurt um nokkrar tegundir brota, þar
á meðal brot sem eru ekki mjög alvarleg.
Einföld fylgnisambönd á milli félagslegrar samsetningar og tíðni afbrota
eru öll nokkuð sterkari við mælinguna úr spurningalistakönnuninni (tafla 1).
Tafla 1. Fylgnifylki (Persons R). Einföld sambönd félagsgerðar skólahverfa
og frávikshegðunar unglinga
Person’s R = ,326**
Félagsleg samsetning ↓
Tekjur foreldra (miðgildi)

Afbrotatíðni

Afbrotatíðni

Lögreglug.

Spurningalistag.

Dálkur A

Dálkur B

-,152

-,337**

,282*

,352**

,129

,189+

LnTíðni búferlaflutninga

,094

-,088

Erfiðar aðstæður foreldra (samsett)

,223*

,347**

Hlutfall foreldra með erlent
ríkisfang
Hlutfall einstæðra foreldra

N=83 +P<0,10 *P<0,05 **P <0,01

Ef um kerfisbundin bjögun er að ræða í opinberum gögnum sem að hluta
til myndar sýndarsamband á milli félags- og efnahagsstöðu foreldra í hverfi
og afbrotatíðni unglinga ættu breyturnar sem mæla félagslega samsetningu að
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hafa sterkari fylgni við afbrotatíðni úr lögreglugögnunum. Með öðrum
orðum ef bakgrunnur unglinga (eins og til dæmis í hvaða hverfi þeir búa)
hefur áhrif á afskipti lögreglu ættu samböndin að vera sterkari í dálk A. Hér
ber þó að varast að leggja of mikla merkingu í mun á milli fylgnistuðlanna
þegar skoðuð er einföld fylgni.
Í töflu 2 eru samböndin skoðuð með línulegri aðhvarfsgreiningu. Þegar
farið er yfir niðurstöðurnar ber að athuga að hér eru aðeins 83 stök í úrtaki.
Þar sem tölfræðileg afköst haldast í hendur við stærð úrtaksins hefur verið
bent á að rannsakendur ættu að vera minna íhaldssamir þegar unnið er með
lítil úrtök og leyfa sér að nota 90% öryggismörk (p<0,10) í marktektarprófum
(Labovitz, 1970). Í niðurstöðum í töflu 2 er gefið upp hvort samböndin eru
marktæk við 90%, 95% eða 99% öryggi.
Í töflu 2 er tvennt sem ber að skoða. Í fyrsta lagi hvort um er að ræða
jákvætt samband á milli erfiðra aðstæðna foreldra og tíðni búferlaflutninga
við afbrotatíðni unglinga eins og kenningar um félagslega óreiðu gera ráð
fyrir og í öðru lagi hvort samböndin séu mismunandi milli ólíkra gagna.
Tafla 2. Línuleg aðhvarfsgreining (OLS) fyrir sambandið á milli félagsgerðar
og afbrotatíðni unglinga

Frumbreytur
Fasti (a)
Erfiðar aðst. foreldra
LnTíðni búferlafl.

Lögreglug.

Spurningal.

Jafna 1

Jafna 2

b
(ß)

b
(ß)

,15
,029+
(,193)
,11*
(,283)

1,13
,031**
(,376)
-,009
(,044)

R2 (adj.R2)
,140 (,096)
,174 (,132)
(F-gildi)
3,18**
4,13**
N=83 +P<0,10 *P<0,05 **P <0,01 (b=óstöðluð hallatala ß=st.hallatala) Í öllum
jöfnum er stjórnað fyrir hlutfalli stúlkna og staðsetningar skólahverfa (þ.e. hvort
skólahverfi er á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri).

Þegar samböndin eru borin saman er vert að hafa í huga að óstaðlaðir
hallastuðlar (ß) eru háðir mælieiningum breytanna. Það er því ekki skynsamlegt að bera saman óstaðlaða hallastuðla milli breyta ef þær eru mældar á
ólíkan hátt. Stöðluðu hallastuðlarnir eru ekki háðir mælieiningum breytanna
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en þeir eru háðir dreifingu þeirra. Staðlaða hallatalan hækkar í öfuga átt við
dreifingu fylgibreytunnar, þannig að því meiri breytileiki sem er á afbrotatíðni
mælingunni því minni verður staðlaða hallatalan (Lewis-Beck, 1980).
Í jöfnum 1 og 2 (tafla 2) kemur fram að afbrotatíðni er að jafnaði hærri í
þeim hverfum þar sem aðstæður foreldra eru almennt erfiðar. Þetta á við
hvort sem skoðuð er mæling úr lögreglugögnum (b=,029+) eða úr spurningalistagögnunum (b=,031**).
Staðlaða halltalan fyrir sambandið á milli erfiðra aðstæðna foreldra í
skólahverfi og afbrotatíðni er nokkuð hærri í jöfnu 2 (ß=,376 miðað við
ß=,193). Þegar haft er í huga að meiri dreifing (sjá st.fr. í aðferðafræðikafla)
er á mælingunni úr lögreglugögnunum er þetta þó ekki mikill munur.
Tíðni búferlaflutninga hefur aðeins marktækt jákvætt samband við
afbrotatíðni unglinga eins og þau birtast í opinberum gögnum (b=,11*).
Félagsleg samsetning í skólahverfum skýrir hlutfallslega meira í breytileika
afbrota úr spurningalistakönnuninni (R2 = ,174 miðað við ,140). Rétt eins og
staðlaða hallatalan hækkar R2 í öfugu hlutfalli við dreifingu á fylgibreytu sem
getur haft áhrif á stærð stuðulsins.

Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að prófa tilgátur byggðar á kenningum um
félagslega óreiðu með mælingar úr ólíkum gögnum. Annars vegar var notuð
mæling á afbrotatíðni unglinga eins og þau birtast í lögreglugögnum og hins
vegar notuð mæling sem kemur úr nafnlausri spurningalistakönnun.
Samanburðareining rannsóknarinnar er skólahverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga við um sama hóp í báðum gögnum.
Að mestu leyti styðja niðurstöður rannsóknarinnar tilgáturnar. Í þeim
skólahverfum þar sem aðstæður foreldra eru almennt erfiðar, að því leyti að
þær torvelda tengsl, er að jafnaði hærri afbrotatíðni. Hér ber þó að nefna að í
þessari rannsókna hafa kenningar um félagslega óreiðu ekki verið prófaðar í
heild sinni. Kenningarnar gera ráð fyrir að sambandið á milli félagslegrar
samsetningar og afbrotatíðni unglinga sé miðlað í gegnum tengslanet og
samstöðu íbúanna í hverfinu. Slík miðlunarsambönd voru hin vegar ekki
prófuð (sjá Margrét Valdimarsdóttir, 2008).
Ef mælingar á afbrotatíðni úr lögreglugögnum ofmeta afbrot framin af
fólki sem býr við bága félags- og efnahagsstöðu en vanmeta brot betur settra
borgara, ættu samböndin á milli erfiðra aðstæða foreldra í hverfi (lágar tekjur,
hátt hlutfall einstæðra foreldra og hátt hlutfall foreldra með erlent ríkisfang)
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og afbrotatíðni unglinga að vera sterkari þegar notuð eru opinber gögn
heldur en þegar notaðar eru spurningalistakannanir. Niðurstöður þessarar
rannsóknar styðja það hins vegar ekki. Samböndin á milli erfiðra aðstæðna
foreldra í skólahverfi og tíðni unglingaafbrota eru mjög svipuð á milli ólíkra
gagna.
Tíðni búferlaflutninga hefur aðeins marktæka fylgni við afbrotatíðni eins
og hún birtist í opinberum gögnum. Það getur því verið að stöðugleiki hvað
varðar búsetu íbúa, það er hvort hátt hlutfall fjölskyldna í hverfinu hafi búið
þar lengi, tengist fremur alvarlegum brotum unglinga heldur en þeim sem
vægari eru. Einnig kann svo að vera að unglingar sem brjóta oft af sér séu
líklegri til að skrópa í skóla sem leiðir til meira brottfalls í þeim hópi og þ.a.l.
vanti þann hóp frekar í spurningalistakönnunina.
Meginniðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki vísbendingu um kerfisbundið ofmat á brotum sem framin eru af unglingum sem búa í hverfi þar
sem aðstæður foreldra eru almennt bágbornar í mælingu í gögnum lögreglu.
Þrátt fyrir nokkuð háa fylgni á milli mælinganna tveggja, þ.e.a.s. úr
lögreglugögnunum annars vegar og úr spurningalistakönnuninni hins vegar,
er ekki víst að mælingarnar séu nákvæmlega að mæla sömu hugsmíð. Því eins
og fyrri rannsóknir hafa bent til er líklegt að lögreglugögn nái yfir annars
konar brot heldur en spurningalistagögn gera (Maguire, 2007). Þetta er þó
þáttur sem þyrfti að rannsaka nánar en hér hefur verið gert.
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Work family - family work conflict and
the well-being of hospital physicians
Thamar M. Heijstra
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir

It is common knowledge that physicians generally experience a high work
load. How they manage to combine work and private life may be somewhat
less obvious, and how these experts on health issues feel themselves may
even be a bigger mystery. Therefore, in order to get some more insight into
the lives of hospital physicians, this article deals with the relation between
work-family/family-work conflict and the well-being of hospital physicians.
The fact that more women are entering the field of medicine every day
makes their work-family balance particularly interesting. People may assume
that in order to combine a career with private life, one of the two will have
to be sacrificed.
Although there may have been improvement in the last few decades, the
allocation of domestic and caring tasks remains disproportionate for both
genders. For example, the results of a Canadian study show that while 58,6%
of female physicians with children spend 16 hours or more a week on caring
tasks, only 11,7% of male physicians indicate to do so. In addition, while
81,9% of the Canadian female physicians reveal they spend more than six
hours a week on domestic tasks, this only counts for 42,3% of their male
colleagues (De Koninck, Bergeron and Bourbonnais, 1997).
There are more studies though that point in the direction of a gender
skewed distribution of caring tasks. In an American study 80% of the male
physician participants answered that their spouses are the primary caretakers
of the children at home, while 5% employ nannies, and 2% make use of daycare centres. When female physicians were asked the same question, 33% of
them stated they were the main caretaker at home, 20% relied on their
spouses, 22% used nannies, and 7% made use of day-care centres (Slomski,
2000).
In continuation of the previous two studies, Icelandic researchers looked
into the level of work-family and family-work conflict that is experienced by
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hospital physicians in Iceland. At the same time as 39% of the participants
indicate that work interferes often or always with their private life, 21%
indicate that this is almost never the case. The male physicians report
significantly more often that work interferes with their family life than female
physicians, respectively 42% and 16%. With a score of 52%, the interference
is the highest among physicians who work 60 or more hours a week, while
the second place, with 44%, is somewhat surprisingly reserved for physicians
working 35 hours or less (Tómasson et al., 2003).
Children can be an important part of people’s private life, and indeed
children do seem to influence the amount of experienced work-family
conflict. According to Tómasson et al. (2003) compared to childless
physicians, those with children do acknowledge more often that their work
interferes with their private life.
The finding by Tómasson et al. (2003) that male physicians report more
work-family conflict than female physicians challenges the findings of a
Dutch telepanel study (Van Daalen, Willemsen, Sanders, 2006), which
indicates that women, slightly more often than men, experience work-family
conflict. The researchers of the Dutch study state that this difference is
possibly caused by the fact that female workers sometimes feel that they
have to prove themselves more than their male colleagues. The study results
of Van Daalen, et al. (2006) are strengthened by a Turkish study (Aycan and
Eskin, 2005)among dual-earner couples, which also implies that women
more often experience work-family conflict than men.
Even though the findings of Tómasson et al. (2003) show high levels of
work-family conflict, and the study results of Aycan and Eskin (2005) denote
that work-family conflict negatively affects well-being levels, it should also be
noted that a study by Wallace and Lemaire (2007) among Canadian hospital
physicians, failed to show a relation between the amount of work-family
conflict and well-being levels of hospital physicians. In other words, the
findings on work-family conflict and well-being are ambiguous.

Work family – family work conflict…

319

Data and methods
The data for this study were obtained by questionnaire in 2004/2005
through a European HOUPE study; Health and Organisation among
University Hospital Physicians in four European Countries: Sweden,
Norway, Iceland and Italy. Results are presented here for the three Nordic
hospitals. Participants are authorised hospital physicians that have been
working in one of the selected hospitals for at least one year. The hospitals
are Karolinska Hospital in Stockholm, St. Olavs Hospital in Trondheim, and
Landspitali University Hospital in Reykjavik.
The questionnaire is based on the General Health Questionnaire (GHQ)
(Goldberg and Williams, 1988) and the General Nordic Questionnaire for
Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic) (Lindström et. al.,
2000). The questions are in the form of Likert rating scales, and are in
English in order to prevent different translation interpretations. This article
is based on a selection of data from these surveys.
1827 Swedish physicians, 690 Norwegian physicians, and 531 Icelandic
physicians were invited to take part in the study, resulting in the following
response rates; Sweden 59,8%, Norway 54,6%, and Iceland 47,8%. In total
1697 Nordic hospital physicians participated, of which 55% are male and
45% female. Nine participants were excluded from further analysis, as they
did not make their gender known.
The dependent variable in this study is well-being and consists of 12
questions that together make up the shortened version of the GHQ
questionnaire. The questions were the following: 1. Have you recently been
able to concentrate on whatever you are doing? 2. Have you recently lost
much sleep over worry? 3. Have you recently felt you were playing a useful
part in things? 4. Have you recently felt capable of making decisions about
things? 5. Have you recently felt constantly under strain? 6. Have you
recently felt you could not overcome your difficulties? 7. Have you recently
been able to enjoy your normal day-to-day activities? 8. Have you recently
been able to face up to your problems? 9. Have you recently been feeling
unhappy and depressed? 10. Have you recently been losing confidence in
yourself? 11. Have you recently been thinking of yourself as a worthless
person? 12. Have you recently been feeling reasonably happy, all things
considered? Cronbach's α for these 12 questions is 0,895.
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Values were given to these answers, and later on reduced back to an
ordinal scale to be able to use a chi-square analysis of dependence. This
resulted in four final categories; normal, at risk, distress and severe distress,
which together represent the variable well-being.
The independent variables work-family conflict and family-work conflict
revolve around the question whether the demands of work/family interfere
with family/work life. Answers were given according to a five category
Likert scale. For the current analysis, the answers were reduced to three
categories; seldom, sometimes, and often.
All data were analyzed by taking gender into consideration.

Results
First of all, the results of this study show a significant difference in the
average number of working hours between male physicians (45,6 hours) and
female physicians (42,5 hours).

Figure 1. The number of working hours of male and female physicians
Furthermore, from Figure 1 it can be seen that the majority of female
hospital physicians (72,5%) works between 40 and 49 hours a week, while
the same counts for 62,7% of the male physicians. In addition, female
physicians, compared to their male colleagues, work more often less than 40
hours a week (12,5% versus 7,4%). Male physicians, on the other hand, score
higher in the category 50+ working hours. That is, 29,9% of the male
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physicians indicate they work 50 hours or more a week, while female
physicians indicate they do so in 15% of the cases.
It should be noted though that night shifts and on-call duty were not
included in the working hours described above, which means that the
average number of working hours is actually higher than is displayed in
Figure 1. Around 80% of the hospital physicians reveal they work night
shifts and on call duty, leaving a group of around 20% that only works
during daytime. Differences in the proportions of male and female
physicians working night shifts and on-call duty were not significant.

Work-family conflict
The majority of the hospital physicians in this study say the demands of
work interfere with their family life. Indeed, working hours turn out to have
a significant positive effect on the amount of work-family conflict of hospital
physicians (p=0.000). In other words, the more hours hospital physicians
spend at work, the higher the amount of work-family conflict. In addition,
the number of children under 18, in the household, also turns out to have a
significant positive effect on the amount of work-family conflict; physicians
that do not have children under 18 in their household are less likely to say
that they experience work-family conflict than physicians with children
(p=0.000), and physicians with a number of children experience more often
work-family conflict than physicians with smaller families (p=0.000).

Figure 2. How often do the demands of work interfere with your family life?
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However, from Figure 2 it can be seen that there is no significant gender
difference, where work-family conflict is concerned. While 14,6% of the
male physicians and 12% of the female physicians indicate they seldom
experience work-family conflict, the majority of hospital physicians, that is
56,3% of male physicians and 53,9% of female physicians, reveal that they
often experience work-family conflict.
The story is somewhat different for family-work conflict; that is the
frequency of family demands interfering with work. First of all, it turns out
that working hours do not have a significant effect on the amount of familywork conflict experienced by either male or female hospital physicians (p >
0,05). However, having children under 18 in the household, does
significantly effect the amount of family-work conflict (p = 0,000), as well as
that the number of young children makes a significant difference (p = 0,000).
That is, the more children, the more often physicians experience family-work
conflict.

Figure 3. Do the demands of your family or spouse interfere with your work
related activities?
From Figure 3, it can be seen that the difference between family-work
conflict of male and female physicians is not significant. However, when
physicians without children under 18 are excluded from the analysis, a
somewhat different picture occurs; the group of physicians that seldom
experience family-work conflict decreases to 38,5% for male physicians and
33,8% for female physicians, while the sometimes category increases to
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33,5% and 39,7% for men and women respectively. In addition the group of
physicians with children that often experience family-work conflict is 28,1%
and 26,4% for respectively male and female physicians (p = 0,000). When
comparing Figure 2 with Figure 3, it comes to light that among hospital
physicians work-family conflict occurs more often than family-work conflict.

Figure 4. Well-being levels of male and female hospital physicians
Even though the findings in Figure 4 are not significant the figure
provides some interesting information. First of all, while 62,2% of the male
physicians rate normal levels of well-being, the same counts for 57,5% of the
female physicians. This means that respectively 37,8% of the male physicians
and 42,5% of the female physicians are left with well-being levels that either
indicate a situation in which they are at risk of becoming distressed, are
already distressed, or are already severely distressed. In other words,
approximately four out of every ten hospital physicians is not feeling well.
The well-being levels of male and female physicians are not significantly
influenced by the number of hours they work per week.
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χ²: men: (6, N = 883) = 47,414, p = 0,000 χ²: women: (6, N = 691) = 44,412, p =
0,000

Figure 5. Well-being levels of male and female hospital physicians when the
frequency of work-family conflict is taken into account
From Figure 5 it can be seen that the rates of normal well-being, of both
male and female hospital physicians, go down when the demands of work
interfere more frequently with their family life. When work-family conflict
occurs seldom, more than three quarters (77,5%) of the male hospital
physicians have normal levels of well-being, while the same counts for 81,9%
of the female physicians. When work-family conflict occurs often, the
normal levels of well-being of male and female hospital physicians are
strongly reduced, to respectively 53% and 47,9%.
The levels of distress and severe distress on the other hand, increase
when work-family conflict occurs more often. Where male hospital
physicians are concerned, their combined distress and severe distress level
increases from 9,3% when work-family conflict occurs seldom, to 30,1%
when work-family conflict occurs often. For female physicians these rates are
respectively 10,8% and 34,7%.
The next figure shows the relation between family-work conflict and
well-being levels of male and female physicians.
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χ²: men: (6, N = 871) = 37,699, p = 0,000 χ²: women: (6, N = 673) = 18,062, p =
0,000

Figure 6. Well-being levels of male and female hospital physicians when the
frequency of family-work conflict is taken into account
From Figure 6 it can be seen that family-work conflict also has a
significant effect on the well-being levels of both male and female hospital
physicians. When family matters seldom interfere with work related
demands, 69,3% of the male physicians and 64,2% of the female physicians
experience normal levels of well-being. For both male and female physicians,
their normal levels of well-being decrease when family matters start to
interfere more often with work demands. Male physicians reach their lowest
level of normal well-being at 43,8%, when family matters often interfere with
work, and the same counts for female physicians, who reach their lowest rate
of normal levels of well-being at 47,1%.
At the same time, the combined distress and severe distress level of male
physicians increases from 17,5% when family-work conflict seldom takes
place, to 35,1% when family-work conflict often occurs. For female
physicians these rates are respectively 24,3% and 33,8%.
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Discussion
When it comes to the interaction between work and private life, the findings
suggest that Nordic male and female hospital physicians experience similar
levels of work-family conflict and family-work conflict. However, workfamily conflict turns out to be more prevalent among hospital physicians
than family-work conflict.
These results are in contradiction to the findings of van Daalen et al.
(2006) and Aycan and Eskin (2005), as they found that women experience
work-family conflict more often than men. Furthermore, the current study
results are also at odds with these of Tómasson et al. (2003), who found that
male hospital physicians reported more often than their female colleagues
that their work interfered with their family demands.
Why does the current study not find any gender differences where workfamily conflict and family-work conflict are concerned? First of all, it may
well be true that female physicians still hold the main responsibility for
domestic and caring tasks (Slomski, 2000; De Koninck, Bergeron and
Bourbonnais, 1997) but perhaps female physicians are more likely these days
to pay someone to take over some of the domestic and care taking tasks. In
that way female physicians probably do no longer have to deal with an
additional workload. However, this suggestion is in need of more future
analysing.
In the current study, work-family conflict relates negatively to the normal,
levels of well-being of both male and female hospital physicians, and
positively to their distress and severe distress levels. This finding corresponds
with the expectation that when people experience more conflict, they feel
less healthy. However, it does contradict a finding by Wallace and Lemaire
(2007), who failed to find a significant relation between work-family conflict
and well-being levels of Canadian hospital physicians.
Family-work conflict also related negatively to the normal levels of wellbeing of male and female hospital physicans, while it positively related to
distress and severe distress levels. Against expectations though, male
physicians were more affected by family-work conflict than their female
colleagues. That is, their normal levels of well-being were more severely
reduced by an increasing amount of family-work conflict than these of
female hospital physicians. It remains unclear what the exact explanation is
for this tendency.
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Last but not least, the number of working hours did not turn out to have
a significant effect on the well-being levels of male and female hospital
physicians. That is, whether hospital physicians work a lot, or a little, their
well-being levels stay roughly the same. This finding is in agreement with
study results of Wallace and Lemaire (2007) among Canadian hospital
physicians, who did not find a relation between working hours and wellbeing levels either.

Conclusion
The article shows that work-family conflict is a risk-factor among hospital
physicians. Therefore it is of importance to reflect on how to organize the
work so this conflict decreases. One matter of reflection is a decrease in the
number of working hours, as there is a connection between long working
days and work-family conflict.
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Myndir og fyrirsagnir
Þorbjörn Broddason

Ef valið stæði á milli þess að hafa ríkisstjórn
án fréttablaða eða fréttablöð án ríkisstjórnar
mundi ég hiklaust velja síðari kostinn
(Thomas Jefferson, 1787)
Boðskipti eru táknahvörf, sem leiða til
sköpunar, viðhalds, viðgerðar
og umbreytingar veruleikans
(James W. Carey, 1989)
Á þetta að vera fjölmennur eða fámennur fundur?
(ónefndur fréttaljósmyndari á síðustu öld)

Lífið virðist stundum vera fullt af þversögnum. Og fjölmiðlarnir fara ekki
varhluta af þeim. Annars vegar gegna fjölmiðlarnir því hlutverki að greina
þversagnirnar í tilverunni og útskýra þær fyrir lesendum sínum, hlustendum
og áhorfendum, en hins vegar eru þeir sjálfir óþrjótandi uppspretta þversagna. Sem dæmi má taka að auglýsingar eru megintekjustofn flestra fjölmiðla; ef ekki væri auglýsingum til að dreifa mundi stór hluti blaða,
sjónvarpsstöðva og annarra fjölmiðla lognast út af eins og hendi væri veifað.
Þrátt fyrir þetta munu hinir almennu starfsmenn fjölmiðlanna, blaða- og
fréttamennirnir, seint kannast við að aðalstarfi þeirra sé að koma auglýsingum á framfæri við almenning. Blaða- og fréttamenn gegna miklu
trúnaðarstarfi, sumir mundu jafnvel tala um háleita köllun; þeir eru kallaðir til
að segja satt, rétt og tæmandi frá markverðum atvikum líðandi stundar. Einn
reyndur og íhugull blaðamaður kemst svo að orði: „Líkt og lögregluþjónar,
læknar og slökkvilið gegna blaðamenn starfi, sem ekki er unnt að sleppa til að
fara í gleðskap, jafnvel þótt allir aðrir séu gengnir til veislu“ (Nick Davies,
2008, bls. 9). En þeir, sem leggja fram peningana til að halda þessari
mikilvægu starfsemi gangandi, þ.e.a.s. auglýsendurnir, eru ekki reknir áfram af
fréttaástríðu heldur þörfinni fyrir að koma vörum sínum eða þjónustu í verð.
Í þessu felst þversögn, sem sumir telja háskalega. En eins og allir vita þá er
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þetta mál flóknara en hér hefur verið lýst vegna þess að aðalleikendurnir eru
ekki tveir, heldur þrír. Í fyrsta lagi má nefna auglýsendurna, sem borga, í öðru
lagi blaða- og fréttamennina, sem skapa og endurskapa fjölmiðilinn á
hverjum degi, og loks í þriðja lagi eigandann eða eigendurna, með sín eigin
sjálfstæðu markmið, sem geta eftir atvikum farið saman við eða verið
andstæð markmiðum annars eða beggja hinna. Ekki er mjög langt um liðið
frá því að flest íslensk dagblöð voru í eigu tiltekinna stjórnmálaflokka, annað
hvort beint eða fyrir milligöngu samtaka þar sem forystumenn flokkanna
réðu öllu, sem þeir vildu ráða (sjá t.d. Guðjón Friðriksson, 2000; Ragnar
Karlsson, 1987; Þorbjörn Broddason, 2005). Til marks um styrk þessara
tengsla má nefna þá siðvenju að ritstjórar blaðanna sætu þingflokksfundi
þeirra stjórnmálahreyfinga, sem blöðin studdu. Raunar er ekki ofmælt að
ritstjórar blaðanna og alþingismenn hafi verið sameiginlegur atgervissjóður
viðkomandi flokka.
Við upphaf 21. aldar var tími hinna pólitísku málgagna stjórnmálaflokkanna að mestu liðinn en ekki er þar með sagt að blöðin hafi látið af allri
pólitík. Hér kemur enn til þversögn, eða svo kann að virðast. Í kjölfar mikils
hningnunarskeiðs dagblaðanna á síðasta áratug tuttugustu aldar og stórfellds
blaðadauða sem m.a. stafaði af tilkomu og mikilli eflingu nýrra fjölmiðla,
gerðist hið óvænta: Fréttablaðið hóf útkomu og náði fljótlega yfirburðaútbreiðslu, Blaðið (síðar 24 stundir) fylgdi á eftir og loks var Viðskiptablaðinu
breytt í dagblað. Hið ósigrandi stórveldi íslenskra fjölmiðla, Morgunblaðið,
stóð frammi fyrir ógn gegn sjálfri tilveru sinni á níræðisafmælinu árið 2003.
Öll dagblöð, sem gefin eru út á Íslandi þegar þetta er skrifað, hafa gengið í
gegnum nýlegar breytingar á eignarhaldi. Svo vill til að þær hafa leitt til þess
að blöðin eru nú öll í eigu umsvifamikilla kaupsýslumanna eða fyrirtækja á
þeirra snærum. Að baki þessum bókarkafla býr spurning, sem ég tel mjög
brýna og mætti orða þannig: Hafa flokksmálgögnin breyst í málgögn peningafurstanna? Rétt er að taka fram strax að þessari spurningu verður ekki svarað
hér með tæmandi hætti, heldur er markmiðið að leggja lið upplýstri umræðu
um lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla á okkar tímum.
Ofangreind spurning á í fyrsta lagi rétt á sér vegna þess að vitneskja okkar
um samfélagið og umheiminn, sjálf heimssýn okkar, byggist í mjög
veigamiklum atriðum á því efni, sem fjölmiðlarnir sjá okkur fyrir (Luhmann,
2002; McChesney, 2004). Ef eitthvað er í húfi utan nánasta reynsluheims
okkar erum við knúin til að treysta fjölmiðlunum og taka afstöðu á grundvelli
þess, sem þeir segja okkur (Kohring og Mathes, 2007). Að mati mjög margra
höfunda, jafnt fræðimanna sem reyndra blaða- og fréttamanna, standa
starfsmenn fjölmiðla frammi fyrir mjög snúnum vanda í viðleitni sinni að
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verðskulda þetta traust. Þessi vandi á að hluta til rætur í eignarhaldinu eins og
þegar hefur verið vikið að og komið verður að aftur, en að hluta er hann
kerfislægur. Einn kunnasti fjölmiðlafræðingur Breta kemst svo að orði eftir
áratuga rannsóknir: „Allir fjölmiðlar eru með einhverjum hætti tengdir hinni
pólitísku og efnahagslegu formgerð“ (McQuail, 2005, bls. 86). Annar
fjölmiðlafræðingur komst að eftirfarandi niðurstöðu fyrir tveim áratugum:
„Uppsprettur fréttanna [...] finnum við innan ríkjandi valdakerfis; þess vegna
sýna fréttir tilhneigingu til stuðnings við ríkjandi ástand“ (Soloski, 1989, bls.
215). Eftir áratuga reynslu af störfum á nokkrum merkustu fjölmiðlum
Bretlands hefur blaðamaðurinn Nick Davies m.a. þetta að segja: „Nær allir
blaða- og fréttamenn, hvar sem er í heiminum, kikna nú undir oki starfshátta,
sem afskræma verk þeirra og drepa vinnuandann“ (Davies, 2008, bls. 3). Og
Davies bætir við: „Gróðahyggjan er stærsta hindrunin í vegi sannleiksleitandi
blaðamennsku“ (Davies, 2008, bls. 16). Og reynd íslensk fréttakona lýsir
þannig einum vinnustað sínum:
Á minni gömlu fréttastofu finnst mér hæversku skoðanaleysi og því að ögra ekki
valdhöfum ruglað saman við hlutlægni. Í stað gagnrýninna frétta er of oft bara
verið að safna saman upplýsingum sem koma hvergi við kaunin á neinum og eru
ekki settar í samhengi” (Björg Eva Erlendsdóttir í Kolbrún Bergþórsdóttir, 2007,
bls. 36-38).

Spurningin, sem varpað var fram hér að framan, á í öðru lagi rétt á sér
vegna þess að rökrétt er að álykta að eigandi fyrirtækis, hvort sem það er
bóndabær, smásöluverslun eða fjölmiðill, vilji ráða því hvað er ræktað á
bænum, selt í versluninni eða birt í fjölmiðlinum. Óvenjuhreinskilna og berorða staðfestingu á slíkri afstöðu má lesa í eftirfarandi orðum stjórnarformanns íslensks fjármálafyrirtækis:
Við mat á eignum okkar höfum við arðsemi ævinlega að leiðarljósi. Með kaupum
okkar á 50% hlut í eina viðskiptadagblaði Íslands vikum við þó frá þessari reglu.
Þótt við hyggjumst ekki tapa fé á þessari fjárfestingu játa ég fúslega að önnur
sjónarmið skipta einnig máli. Á tiltölulega skömmum tíma hafa íslenskir prentog ljósvakamiðlar lent að verulegu leyti í höndum tveggja fjölskyldna. Ef frá er
talin ríkisrekin útvarps- og sjónvarpsþjónusta hafa þessar tvær fjölskyldur nánast
alla fjölmiðlun landsins á valdi sínu. Við höfum fundið til ábyrgðar á að varðveita
sjálfstæði að minnsta kosti lítils hluta fjölmiðlanna gagnvart þessum tveim
blokkum. Þess vegna eiga dótturfélög okkar um þessar mundir hlut í tveim
fjölmiðlafyrirtækjum, Skjá einum, sem er í eigu Símans, og Viðskiptablaðinu,
dagblaði, sem sérhæfir sig í fréttum af viðskiptalífinu (Lýður Guðmundsson,
2007).
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Í þessum tilvitnuðu orðum lætur Lýður Guðmundsson ósagt hið augljósa,
sem er að með kaupum sínum á Viðskiptablaðinu er fyrirtækið, sem hann
stjórnar, að innlima umrætt blað í þriðja fjölskyldustórveldið í íslensku
fjármálalífi.
Loks á spurningin rétt á sér í ljósi þess að fjöldi velstaðfestra dæma liggur
fyrir um bein afskipti eigenda fjölmiðla af efnisvali þeirra. Fræg eru þau
ummæli Beaverbrooks lávarðar, eiganda Daily Express, frá fyrri hluta síðustu
aldar, á þá leið að hann hefði það eitt markmið með blaðaútgáfu sinni að
reka áróður (sjá Davies, 2008, bls. 16). Mörgum áratugum síðar kemst annar
lávarður, Rothermere, eigandi Daily Mail, svo að orði að ritstjóri blaðsins
hans megi hafa þær skoðanir, sem honum sýnist, svo lengi sem þær spilli ekki
fyrir útbreiðslu blaðsins (Davies, 2008, bls. 20). Munurinn er athyglisverður. Í
fyrra tilvikinu felst metnaður eigandans í því að beita valdi sínu til þess að
koma hugsjónum sínum á framfæri, jafnvel á kostnað arðseminnar (Curran
og Seaton, 2003, bls. 41). Í síðara tilvikinu verður hins vegar ekki betur séð
en arðsemin sé eina markmiðið. Eins og fyrr var að vikið var lengst af á
síðustu öld ekkert vafamál að íslensku dagblöðin boðuðu hugsjónir og gættu
hagsmuna eigenda sinna eða guðfeðra, stjórnmálaflokkanna. Þannig var
blaðstjórn Tímans svo skipuð árið 1938 að miðstjórn Framsóknarflokksins
kaus átta menn en forstjóri SÍS sat sjálfkrafa í stjórninni. Sama ár átti
Morgunblaðið 25 ára afmæli og þá var tækifærið notað til að minna á að blaðið
fylgdi Sjálfstæðisflokknum að málum og léti einskis ófreistað til að efla fylgi
hans (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 139 og 171). Hvað Þjóðviljann varðaði
þarf ekki að orðlengja um að blaðið og flokkurinn töluðu einfaldlega einni
röddu. Svipað mátti segja um Alþýðublaðið og Alþýðuflokkinn.
Í því, sem hér fer á eftir, verður litið á afmörkuð dæmi um dagblaðafréttamennsku. Forsíður þriggja tölublaða allra íslenskra dagblaða, sem komu
út haustið 2007 og fram eftir ári 2008, verða bornar saman til að leiða
hugann að hugsanlegum (óbeinum) áhrifum eigenda á val fyrirsagna og
myndefnis í tilefni þriggja merkisatburða í reykvískri borgarpólitík. Dæmin
eru hentug vegna þess hversu atburðarásin er skýr og einnig vegna hinnar
miklu athygli, sem atburðirnir nutu. Á hinn bóginn mætti hugsa sér að
íslenskir peningafurstar líti á átök í borgarstjórn Reykjavíkur sem algert
hégómamál og því muni greining á blaðafréttum af þeim vettvangi engu ljósi
varpa á hugsanleg áhrif þeirra á fréttaflutning af þeim sviðum, sem meira
máli kunna að skipta í þeirra augum.
Föstudaginn 12. október 2007 birtu öll íslensku dagblöðin myndskreyttar
fréttir á forsíðu, sem tengdust pólitískum tíðindum úr borgarstjórn Reykjavíkur daginn áður. Rúmum þrem mánuðum síðar, þriðjudaginn 22. janúar
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2008, voru forsíður flestra blaðanna einnig lagðar undir myndir og fréttir af
sambærilegu tilefni. Enn liðu tæpir sjö mánuðir og þá gafst enn ástæða til
forsíðufrétta af borgarstjórn Reykjavíkur. Tilefni þessara mynda og frétta var
af sama toga í öll þrjú skiptin en eigi að síður voru þær með mjög
mismunandi sniði og jafnvel mátti sjá mismunandi viðföng. Engin ástæða er
til að ætla að tilviljun ein hafi ráðið því hvernig fyrirsagnir voru orðaðar og
ekki er heldur líklegt að myndirnar, sem fylgdu þessum stórfréttum, hafi
verið valdar af handahófi. Ekki er þó þar með sagt að ástæðurnar liggi í
augum uppi eða að ályktað verði um þær án fyrirvara. Eins og að ofan greinir
skal þess þó freistað að meta þessar ástæður.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 tókst samstarf með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki um meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Voru
reykvískir Sjálfstæðismenn nú að nýju teknir við völdum jafnvel þótt þeir
yrðu að sætta sig við samsteypustjórn. Reykjavíkurlistinn, meirihlutaaflið frá
því í kosningunum 1996, liðaðist í sundur í lok þriðja kjörtímabilsins með
þeim afleiðingum að engin formleg bönd héldu flokkunum, sem að honum
höfðu staðið, frá því að leita samstarfs við Sjálfstæðismenn. Í október 2007,
eftir tæplega hálfs annars árs samstarf, sneri borgarfulltrúi Framsóknarflokksins við blaðinu, flestum eða öllum að óvörum, og myndaði nýjan
fjögurra flokka meirihluta án Sjálfstæðisflokksins. Eins og geta má nærri þótti
þetta tíðindum sæta. Nú liðu 102 dagar og þá endurtók sagan sig, en nú voru
söguhetjurnar að hluta til aðrar og sömuleiðis hlutverkaskipan. Sjálfstæðismenn voru aftur komnir í meirihluta, að þessu sinni með fornum samherja
sínum, borgarfulltrúa Frjálslyndra og óháðra. Ekki var minni fréttamatur í
þessum atburði og raunar ekki heiglum hent að meta hvor þeirra var
óvæntari. Fréttnæmi atburðarins, sem varðveittur er á forsíðum blaðanna
föstudaginn 15. ágúst, var einnig ótvírætt, jafnvel þótt hann hafi ekki komið
jafnrækilega á óvart og fyrrtöldu atburðirnir. Verður nú vikið að dagblöðunum 12. október 2007, 22. janúar 2008 og 15. ágúst 2008. Greiningin
afmarkast við forsíður blaðanna og því verður enginn gaumur gefinn því
rými, sem kann að hafa verið helgað þessum umræddu atburðum í innblaði.
Ekki verður heldur litið á meginmál á forsíðum, heldur eingöngu á fyrirsagnir
og myndir. Ætla má að þetta tvennt endurspegli þann kjarna málsins, sem
ritstjórnin vill miðla til lesenda sinna. Með því er að sjálfsögðu hvorki sagt að
þetta sé eina né besta aðferðin til að meta boðskap blaðs, en hún hefur þann
kost að vera mjög afmörkuð.
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Föstudagurinn 12. október 2007
Á forsíðu Fréttablaðsins sjáum við þriggja dálka fyrirsögn undir mynd: Nýr
Reykjavíkurlisti (Mynd 1). Í þessu felst túlkun og raunar ýkjur vegna þess að
Reykjavíkurlistinn er ekki til lengur. Hér má finna efni í gildismat: Fyrir þá
lesendur blaðsins, sem söknuðu Reykjavíkurlistans, eru þetta væntanlega
gleðitíðindi, en fyrir hina að sama skapi ótíðindi. Afstaða blaðsins – ef hún er
einhver – verður ekki lesin sjálfkrafa af fyrirsögninni einni.
Svo sem við var að búast fylgdi mynd forsíðufrétt Fréttablaðsins og er hún
þanin yfir fjóra dálka, tekin í augnhæð. Þarna má sjá þrjá af fjórum
forystumönnum nýja meirihlutans skálma eftir Vonarstrætinu og fer hinn nýi
borgarstjóri fremstur, sigurreifur og glaðhlakkalegur, á hæla honum ofsakát
forystukona Vinstri grænna og loks borgarfulltrúi Framsóknarmanna, óræður
en þó mildilegur á svip. Myndin er mjög tilfinningaþrungin og án efa gefur
hún prýðilega innsýn í hugskot þessara þriggja einstaklinga og endurspeglar
um leið andann meðal fylgismanna þeirra. Goggunarröðin meðal þremenninganna er einnig boðuð með mjög skýrum hætti í þessari mynd. Hvort
myndin endurspeglar hugarástand ritstjórnarinnar verður ekki fullyrt vegna
þess íróníska anda, sem einnig má lesa í myndina. Loks er ósvarað
spurningunni hvers vegna fjórða foringjanum er úthýst af forsíðunni á
þessari hátíðarstundu. Hvar var Margrét Sverrisdóttir í goggunarröðinni?
Þessi spurning fær aukið vægi í ljósi þess, sem gerðist hundrað og tveim
dögum síðar. Heildaráhrifin af mynd og fyrirsögn eru þau að hér séu boðuð
fagnaðartíðindi.
Á forsíðu Morgunblaðsins er fyrirsögnin efst á síðunni með stóru letri:
Borgarstjórn bylt (Mynd 2). Þetta er dramatísk upphrópun, ekki síst í
jafnráðsettu og virðulegu blaði, og verður óhjákvæmilega gildishlaðin, en það
er eigi að síður lesendanna að leggja til gildismatið. Því er þó við að bæta að
líklega hefur sjálft orðið bylting neikvæðan hljóm í augum flestra lesenda. Þar
með fær fréttin neikvæðan blæ.
Myndin, sem fylgir forsíðufrétt Morgunblaðsins, birtir hófstillta dramatík.
Fjórmenningunum er gert nokkurn veginn jafnhátt undir höfði, en þeir eru
þó komnir upp að vegg með ekkert nema vatnið á bak við vegginn og
lesandinn horfir niður á þá í gegnum auga myndavélarinnar. Auk þess virðast
þeir svolítið vindbarðir. Borgarfulltrúi Framsóknarflokksins leiðir umræðuna
á því andartaki, sem myndin er tekin, en hin þrjú líta öll til hans. Fréttamannaþvagan í forgrunni ljær atburðinum mikilvægi og spennu. Heildar-
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svipurinn á samspili myndar og fyrirsagnar er ögrandi og svolítið hráslagalegur.
Ekki verður ráðið af forsíðu DV þennan dag að dregið hafi til tíðinda í
borgarstjórn Reykjavíkur. Ef vel er að gætt má þó sjá lítinn glugga hægra
megin á síðunni þar sem forsætisráðherranum er stillt upp ásamt dómsmálaráðherranum með alkunnugt tákn Sjálfstæðisflokksins á milli sín, en
bakgrunn þessa litla glugga fyllir alvörugefin ásjóna gamla formannsins.
Textinn, sem fylgir myndinni, Klofningur kostaði völdin, er frekar óræður þótt
hann skýrist ef innblaðið er lesið. En eins og áður er getið, fellur greining
innblaðsins utan ramma þessa kafla.
Efst á forsíðu 24 stunda er skráð stóru letri: Ekki Villa dagur. Blaðið
skapar sér þarna sérstöðu gagnvart hinum blöðunum með því að grípa til
léttúðar og háðs á kostnað Sjálfstæðisflokksins.
Myndlýsing atburðarins á forsíðu 24 stunda er ekki í neinu samræmi við
fyrirsögnina. Þar er birt stór, mjög skorin andlitsmynd af foringja nýja
meirihlutans, myndin er þrungin alvöru og svipurinn lýsir ábyrgð og festu. Til
hliðar er miklu minni mynd af hinum sigraða foringja fyrri meirihluta og
einnig hún lýsir ábyrgð og festu. Myndirnar undirstrika alvarleika
stundarinnar og ljá forsíðunni virðuleikasvip, sem á hinn bóginn fer gersamlega forgörðum vegna hinnar grallaralegu fyrirsagnar. Heildaráhrifin af
mynd og fyrirsögn verða hinum nýja meirihluta mjög í hag.
Viðskiptablaðið tekur borgarstjórnarmálið óvæntum tökum því forsíðan er
lögð undir glæsimynd af forsætisráðherranum, Geir H. Haarde. Fyrirsögnin
er í raun hluti myndarinnar, hvítir upphleyptir stafir: Dapurlegt að sjá R-listann
ganga aftur. Textinn vísar augljóslega í afstöðu forsætisráðherra til tíðindanna í
borgarstjórn Reykjavíkur. Fjórmenningunum, sem mynda forystu hins nýja
meirihluta, er hins vegar skotið upp í vinstra horn forsíðunnar. Hér er tekin
vafningalaus afstaða gegn hinum nýja meirihluta og landsfaðirinn kallaður til
eins og til að undirstrika að þungt áfall hafi riðið yfir þjóðina.

Þriðjudagurinn 22. janúar 2008
Fyrirsögnin á forsíðu Fréttablaðsins þennan dag er þessi: Ólafur F. myndar nýjan
meirihluta (Mynd 3). Þarna er ekki nema hálfsögð sagan, og varla það, jafnvel
þótt færa megi rök fyrir því að vistaskipti þessa borgarfulltrúa hafi verið
óvæntasti þáttur þessarar seinni meirihlutamyndunar vetrarins. Hvað sem
öðru líður þá er hlutur Sjálfstæðisflokksins gerður furðulítill með þessu vali á
fyrirsögn.
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Hér skal upplýst að myndin, sem birtist á forsíðu Fréttablaðsins þennan
dag, er kveikjan að þessum bókarkafla. Myndin er sem næst nákvæmlega
jafnstór myndinni, sem birtist 12. október en að öðru leyti er vart unnt að
hugsa sér ólíkari myndir. Í fyrsta lagi er myndin (eða virðist vera) hraklega illa
tekin. Ekki er nóg með að myndefnið sé allt í móðu og á hreyfingu, heldur
dettur myndin í tvo hluta, án þess þó að fullyrt verði að hún sé samsett. Í
öðru lagi er þetta mynd af tveim mönnum, sem er stillt saman án þess þó að
nokkur tengsl virðist milli þeirra. Fremri maðurinn horfir örvæntingaraugum
burt frá myndavélinni, en hinn virðst vera að detta fram fyrir sig. Í þriðja lagi
eru hughrifin af þessari mynd (af meintum samherjum og sigurvegurum með
verkáætlun upp á vasann) þau að hér megi sjá tvo ráðvillta og ráðþrota menn,
hvorn í sínum hugarheimi. Á bak við borgarstjóraefnið, til vinstri á myndinni
má greina óljósa mannsmynd en til hægri á bak við foringja Sjálfstæðismanna
virðist vera eitthvert svarthol undir grárri steinsteypusúlu. Þessi mynd gæti
sem best verið myndskreyting við draugasögu.
Forsíða Morgunblaðsins ber þess merki að stórtíðindi hafi orðið: Þriðji
meirihlutinn er letrað yfir þvera forsíðuna (Mynd 4). Erfitt er að lesa gildismat í
þessa fyrirsögn; hér er þvert á móti á ferðinni einföld staðfesting á orðnum
hlut. Á hinn bóginn er óstöðugleiki í forystu sveitarstjórna almennt talinn
óheppilegur. Í því ljósi mætti lesa mæðutón í þessa fyrirsögn.
Aðalmyndin á forsíðu Morgunblaðsins þennan dag er tæpir fjórir dálkar.
Hinn nýi meirihluti sést hér fullmannaður, forystumennirnir tveir í forgrunni
og fótgönguliðið að baki þeim. Eins og fram kemur annars staðar á þessari
forsíðu er einn borgarfulltrúinn, Kjartan Magnússon, talinn hafa haft frumkvæði að þeim viðræðum, sem leiddu til myndunar hins nýja meirihluta.
Myndin endurspeglar þennan þátt málsins á vissan hátt því Kjartan sést í
forgrunni myndarinnar og er ekki erfitt að lesa í svip hans ánægju með vel
unnið verk. Hinir borgarfulltrúarnir, sem sjást á milli Kjartans og leiðtoganna
tveggja, eru ekki með neinum gleðibrag þrátt fyrir að endranær sé þetta upp
til hópa glaðsinna og brosmilt fólk. Ekki er ofmælt að svipurinn lýsi óvissu,
jafnvel ráðleysi. Þessi mynd er svo hlaðin merkingu, að mati þess, sem þetta
skrifar, að hún gæti þegar fram líða stundir fengið sess sem ein magnaðasta
og innihaldsríkasta fréttamyndin af innlendum pólitískum vettvangi á okkar
dögum. Að öllu samanlögðu lýsir forsíða Morgunblaðsins þennan dag
áhyggjum og kvíða.
Forsíða DV er lögð undir mynd af borgarstjóranum nýja en þó fær
fyrirsögnin meira rými á myndinni: Á líf sitt undir heilsu Ólafs. Hér er lögð
áhersla á meintan veikleika hins nýja meirihluta og að því leyti verður
fyrirsögnin að teljast neikvæð en myndin leggur þó ekkert til þess skilnings.
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Ritstjórn 24 stunda dregur fram heimsstyrjaldarletur og segir á forsíðu: 102
dagar. Ætlunin er augljóslega að vekja athygli á skammlífi meirihlutans, sem
myndaðist svo óvænt rúmum þrem mánuðum fyrr. Lesendur verða hins
vegar að leggja til tóninn, sem getur verið eftir atvikum mæðulegur, storkandi
eða tregafullur.
Þriggja dálka myndin, sem fylgir forsíðufrétt 24 stunda er tekin úr mjög
lágu sjónarhorni, sem er klassísk aðferð til að auka mikilfengleik viðfangsefnisins. Þarna standa foringjarnir tveir, ábúðarfullir ábyrgir og fastir fyrir.
Heildaráhrifin af mynd og fyrirsögn eru því hinum nýja meirihluta í hag.
Fyrirsögnin á forsíðu Viðskiptablaðsins þennan dag endurspeglar vilja til að
rýna í baksvið viðburðar, sem lesendur hafa þegar fengið fregnir af. Í fjögurra
dálka, tveggja hæða fyrirsögn segir: Tíðindin komu oddvitum fráfarandi meirihluta í
opna skjöldu. Ritstjórnin lítur svo á að lesendum sé fullkunnugt um hver þessi
tíðindi eru og snýr sér beint að því að fylla upp í bakgrunninn.
Myndlýsingin með forsíðufrétt Viðskiptablaðsins er að því leyti í samræmi
við fyrirsögnina að ekki er gerð nein tilraun til að dramatísera atburðarásina.
Ekki er einu sinni haft fyrir því að senda ljósmyndara á vettvang (tímaþröng
gagnvart prentsmiðju gæti raunar verið meginskýring þessa) heldur eru
dregnar fram mjög aðlaðandi andlitsmyndir þeirra þriggja einstaklinga, sem
taldir eru gegna lykilhlutverki í atburðarásinni, Ólafs F. Magnússonar,
Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar og Kjartans Magnússonar. Að öllu samanlögðu
verður að telja afstöðu Viðskiptablaðsins fremur vinsamlega.

Föstudagurinn 15. ágúst 2008
Forsíðufyrirsögn Fréttablaðsins þennan dag hljóðar eins og váboði og er
jafnframt bein tilvísun í Akkilesarhæl janúarmeirihlutans: Marsibil styður ekki
meirihlutann (Mynd 5). Hér eru lesendur beinlínis varaðir við því að enn sé
tjaldað til einnar nætur í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrirsögnin hlýtur að
teljast neikvæð, en hún er bæði sannleikanum samkvæm og fréttnæm.
Hughrifin, sem aðalmyndin á forsíðu Fréttablaðsins skapar, spilla mjög
boðskap fyrirsagnarinnar því svipurinn á foringjunum geislar af ánægju,
gagnkvæmu trausti og sigurvissu. Þetta er nærmynd, tekin í augnhæð á sama
andartaki og samstarfið er opinberlega staðfest með handabandi.
Fyrirsögn Morgunblaðsins þennan dag, Komin heilan hring, lætur ekki mjög
mikið yfir sér í sjálfu sér, en í ljósi þess að hún teygir sig yfir alla fimm dálka
forsíðunnar og kaffærir í raun sjálfan blaðhausinn, verður lesandanum ljóst
að ritstjórninni er mikið niðri fyrir (Mynd 6). Tíu mánuðir eru liðnir (glataðir)
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en nú er unnt að taka upp þráðinn að nýju þar sem frá var horfið. Ef litið er
á undirfyrirsagnirnar fer ekki á milli mála að aðalfyrirsögnin tjáir vongleði og
létti.
Lítum á myndina. Hér er beitt sambærilegri tækni og 12. október en þó
með öfugum formerkjum. Í stað þess að lítillækka viðfangið með því að
beina myndavélinni niður á það er það hafið upp á stall með því að beita
vélinni úr lágu sjónarhorni; í stað hráslagans og trekksins á fyrri myndinni er
nú komin virðuleg ró og kyrrð í salarkynnum Ráðhússins þar sem birtan
endurkastast af hlýlegum sandsteinsklæddum veggjum og skuggarnir eru ekki
vitund ógnvekjandi. Í stað baksveitar vandræðalegra og utangátta
borgarfulltrúa standa foringjarnir einir og innsigla samkomulag sitt glaðir á
svip með þéttu handtaki. Þegar stillt er saman fyrirsögn, undirfyrirsögnum og
myndbyggingu boðar forsíðufréttin að nýir og betri tímar séu hafnir.
DV gerir þessum atburði ekki hátt undir höfði á forsíðunni en lofar þeim
mun meira í innblaði. Forsíðan er undirlögð af allt öðru efni en í litlum
glugga neðst til vinstri segir í fyrirsögn yfir mynd: Allt um fall borgarstjórnar.
Undir myndinni er þessi texti: Byltingin í borginni, hvort tveggja raunar letrað með
upphafsstöfum. Hvorug fyrirsögnin getur talist uppörvandi.
Myndin sýnir foringjana tvo þar sem þeir eru að tilkynna
meirihlutasamstarf sitt; þau Óskar og Hanna Birna eru þarna þungbúin og
hugsi, jafnvel áhyggjufull. Hér helst allt í hendur, gert er lítið úr atburðinum
með því að vísa honum til hornkerlingarsætis á forsíðunni, textinn, sem
fylgir, er frekar neikvæður og loks er myndin daufleg.
Enn leitast 24 stundir við að skemmta lesandanum með fyrirsögn. Að
þessu sinni er brugðið á eins konar orðaleik: Fá Óskar inn. Lesandinn fellir
ósjálfrátt niður seinna orðabilið og þá er fyrirsögnin um leið orðin eins
jákvæð og hugsast getur.
Hvort sem um er að kenna tímaþröng eða öðrum ástæðum þá birtir
blaðið ekki mynd af vettvangi heldur er farið í myndasafnið og fundin
hressileg en frekar grófkornótt mynd af Óskari, sem stillt er annars vegar við
fréttina, en hins vegar er birt sannkallað drottningarportrett af Hönnu Birnu.
Í heildina er fréttin jákvæð og hressileg. Efni forsíðunnar að öðru leyti veikir
samt þessi áhrif mjög vegna þess að undir fréttinni er mjög ágeng þriggja
dálka mynd um allt annað efni og að öðru leyti er forsíðan eitt kraðak af
myndskreyttum smáfréttum.
Forsíða Viðskiptablaðsins þennan dag er fljótafgreidd, þar er ekki vikið
einu orði að málefnum borgarstjórnar.
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Samantekt
Hafa ber í huga að aðalleikararnir hverju sinni völdu stað og stund fyrir
blaðamannafundina þrjá, sem fréttirnar snerust um hverju sinni. Þegar dró til
þeirra tíðinda, sem lögðu undir sig forsíður blaðanna hinn 15. ágúst, voru
aðalleikararnir búnir að draga sínar ályktanir af dramatíkinni í kringum fyrri
atburði og völdu af kostgæfni sviðsetningu, sem þau höfðu fulla stjórn á.
Í inngangi þessa pistils var fjölyrt um mikilvægi eignarhalds á fjölmiðlum
og rakin dæmi um afskipti og afstöðu eigenda. Að lokinni greiningu á
forsíðum dagblaðanna við þrenn tímamót mætti spyrja: Hvor lávarðurinn er
ríkari fyrirmynd íslenskra dagblaða, Beaverbrook á fyrri hluta síðustu aldar,
sem leitaðist við að troða skoðunum sínum upp á lesendur Daily Express, eða
Rothermere í aldarlok, sem kvaðst engar athugasemdir gera við skoðanir
ritstjóra Daily Mail á meðan þær spilltu ekki afkomu blaðsins? Hér skal fullyrt
að Rothermere eigi sér ekki fulltrúa í hópi íslenskra blaðaeigenda en sennilega
býr svolítill Beaverbrook í einhverjum þeirra.
Afstaða Fréttablaðsins til sviptinganna í borgarstjórn Reykjavíkur virðist
vera nokkuð ljós. Blaðið fagnaði meirihlutaskiptunum í október með
glæsilegri sigurljósmynd og fyrirsögn, sem gat falið í sér von um nýja gullöld
vinstriflokkanna í Reykjavík. Í janúar birtist mynd, sem benti til þess að
forystumenn þess meirihluta, sem þá var að taka við, væru viti sínu fjær, auk
þess sem gefið var í skyn í fyrirsögninni að borgarfulltrúi Frjálslyndra og
óháðra einn hefði ráð hinna sjö borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í hendi
sér. Í ágúst endurspeglar fyrirsögnin vantrú á meirihlutann, sem þá var
myndaður, en myndin, sem fylgir, er einstaklega jákvæð.
Gagnkvæmur fjandskapur hefur um langa hríð ríkt milli aðaleigenda
Fréttablaðsins og forystumanna Sjálfstæðisflokksins.
Jafnvel þótt ekki sé langsótt að ráða neikvætt gildismat í fyrirsögn
Morgunblaðsins í október þá má einnig með góðum vilja telja hana hressilega
frekar en neikvæða. Myndin, sem fylgir, er á engan hátt upphefjandi fyrir
hinn nýja meirihluta og þar er hlutverk Framsóknarmannsins, sem skipti um
lið, undirstrikað. Uppgjafartónn er í fyrirsögninni í janúar og í myndinni, sem
fylgir, tekst ljósmyndaranum meistaralega vel að skila trúverðugum
hughrifum ánægju (Kjartans Magnússonar), óvissu (hinna borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins) og einbeittni (oddvitanna).
Aðaleigendur Morgunblaðsins hafa notið mikillar velvildar Sjálfstæðisflokksins.
DV er í svolitlum feluleik í október en í janúar er óvissan um heilsufar
hins nýja borgarstjóra höfuðatriði í risafyrirsögn. Í því felst spá um að illa
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kunni að fara fyrir hinum nýja meirihluta og þar með að ekki sé til hans
stofnað af fyrirhyggju. Í ágúst er enn neikvæður svipur á mjög smárri
forsíðufrétt.
Aðaleigendur DV eru hinir sömu og Fréttablaðsins.
Þótt samspil virðulegrar myndar og storkandi fyrirsagnar í október sé
dálítið brotakennt hjá 24 stundum þá er hvort tveggja hagstætt hinum nýja
meirihluta. Í janúar birtir blaðið aftur frekar storkandi fyrirsögn auk þess sem
upphefjandi mynd fylgir af foringjum meirihlutans, sem þá var myndaður. Í
ágúst er nýjum meirihluta enn tekið með jákvæðum og hressilegum hætti.
Niðurstaðan verður sú að fréttastjórar 24 stunda sýni nýjum meirihluta í
Reykjavík jákvæða afstöðu hver sem á í hlut.
Aðaleigendur 24 stunda eru hinir sömu og Morgunblaðsins.
Í október valdi Viðskiptablaðið mjög sérstætt sjónarhorn fyrir forsíðukynningu sína á tíðindunum úr borgarstjórn og hún verður naumast skilin
öðru vísi en sem herhvöt til Sjálfstæðismanna að standa saman á erfiðum
tíma. Í janúar stingur forsíða Viðskiptablaðsins aftur algerlega í stúf við
forsíður hinna blaðanna þó með ólíkum hætti sé. Nú er dregið úr allri
dramatík, bæði í fyrirsögn og myndavali. Myndirnar þrjár virðast vera
velheppnaðar passamyndir frá góðri ljósmyndastofu og eru raunar eins
hversdagslegar og ófréttnæmar og unnt er að hugsa sér. Í ágúst er ekki vikið
einu orði að borgarstjórn Reykjavíkur á forsíðu blaðsins. Niðurstaðan verður
sú að ritstjórn Viðskiptablaðsins styðji Sjálfstæðisflokkinn bæði í meirihluta og
minnihluta en sé að vísu ekki mjög hirðusöm um þetta hlutverk sitt.
Aðaleigendur Viðskiptablaðsins eru í hópi öflugustu kaupsýslumanna
landsins.
Sænski fjölmiðlafræðingurinn og myndrýnirinn Gert Z. Nordström segir á
einum stað: „Við viljum ekki að blaðamenn falsi veruleikann“ (Nordström,
1996a). Eigi að síður, segir Nordström að ljósmyndin á okkar dögum sé farin
að losna af klafa fyrirmyndarinnar. Hann segir fullum fetum að í framtíðinni
muni ljósmyndarinn njóta sama frelsis og textahöfundurinn og muni í
vaxandi mæli gera viðfangsefninu skil með eigin hætti. Hér á hann við
stafrænar breytingar, sem gera má á myndinni. Í kjölfarið mun óhjákvæmilega
fylgja að við hættum að treysta ljósmyndinni en metum gildi hennar á sama
hátt og textans sem fylgir henni. Nú er liðinn rúmur áratugur frá því
Nordström setti þessar hugmyndir fram og mun nú mega finna ærin dæmi til
staðfestingar á framsýni hans. Þetta mun mörgum þykja ill þróun en vandséð
er að unnt verði að verjast henni. Á öðrum stað segir Nordström að mynd
geti verið misheppnuð en eigi að síður sagt mikla sögu (Nordström, 1996b).
Af þeim myndum, sem hér hafa verið til umræðu, verður ekki ráðið að þær
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hafi verið lagfærðar í þeim skilningi, sem Nordström á við. Sumar þeirra
segja hins vegar mikla sögu. Þar má nefna mynd Fréttablaðsins frá 12. október
og mynd Morgunblaðsins frá 22. janúar. Báðar eru þessar myndir dramatískar
og fanga augnablikið með minnisverðum hætti. Hið sama má segja um mynd
Fréttablaðsins 22. janúar. Hún kann að vera dæmi um misheppnaða mynd,
sem segir mikla sögu.
Í fyrri hluta þessa pistils var spurt: Hafa flokksmálgögnin breyst í málgögn
peningafurstanna? Svarið gæti verið á þá leið að við getum greint vísbendingar í
þá átt að svo sé þrátt fyrir að sterkur flokkspólitískur svipur sé enn á
mörgum þeirra, en við sjáum einnig skýr og skemmtileg dæmi sjálfstæðrar og
hressilegrar blaðamennsku.
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Mynd 1. Af forsíðu Fréttablaðsins 12. október 2007

Mynd 2. Af forsíðu Morgunblaðsins 12. október 2007

Mynd 3. Af forsíðu Fréttablaðsins 22. janúar 2008
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Mynd 4. Af forsíðu Morgunblaðsins 22. janúar 2008

Mynd 5. Af forsíðu Fréttablaðsins 15. ágúst 2008

Mynd 6. Af forsíðu Morgunblaðsins 15. ágúst 2008
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Innflytjendastefna ríkisstjórnarinnar í
ljósi þegnréttar og kyngervis
Þorgerður Einarsdóttir
Guðný Gústafsdóttir

Fjölmenningarsamfélög og hnattvæðing eiga djúpar rætur í mannkynssögunni. Upphaf hnattvæðingar á Vesturlöndum er gjarnan rakið til upphafs
nýlendutímanns á 15. öld sem fól í sér auðveldari samgöngur og aukið
aðgengi að auðlindum og vöruskiptum. Nýlendustefnan einkenndist af því að
valdameiri ríki lögðu valdaminni ríki undir sig í hagnaðarskyni. Nýting
auðlinda og verslun með auðæfi var grundvöllurinn fyrir hagkerfi nýlendustefnunnar sem margir telja undirstöðu hnattvæðingar efnahags- og
viðskiptalífsins í dag (Enloe, 2000; Parreñas, 2005; Anna Agnarsdóttir, 2006).
Heimur nútíma hnattvæðingar er því reistur á stoðum gamalla valdatengsla.
Völdin flytjast frá einni kynslóð til annarrar; frá einu tímabili mannkynssögunnar til annars. Völd nýlendustjórna hafa þannig flust til iðnríkja
nútímans sem styrkjast með auknum tækniframförum og fækkandi viðskiptahindrunum, þ.e. fyrir tilstilli hins efnahagslega frjálsræðis (Enloe, 2000).
Hér á eftir verður fjallað um „Stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun
innflytjenda“ frá árinu 2007; markmið og markhópa stefnunnar og
hugmyndir um þegnrétt kvenna og karla af erlendum uppruna í íslensku
samfélagi. Fræðileg nálgun er annars vegar þegnréttur (citizenship) á tímum
hnattvæðingar (Einhorn, 2006; Peberdy, 2008) og hins vegar hugtakið
„samtvinnun“ (intersectionality) þar sem gengið er út frá því að hver manneskja
sé staðsett á mismunandi ásum félagslegrar stöðu sem skilyrða tækifæri
hennar og gerendahæfni (Verloo, 2006; Yuval-Davis, 2006).
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Þegnréttur
„ ... [F]relsi manna sem settir eru undir stjórnvöld [felst] í því að hafa
ákveðnar reglur til að lifa eftir, sem eru þær sömu fyrir alla samfélagsborgara og
eru settar af því löggjafarvaldi sem þar hefur verið komið á...“ Þessi orð
skrifaði John Locke um samskipti þegna og ríkis árið 1689 (Locke, 1993 bls.
63, leturbreyting ÞE/GG). Hafa ber í huga að á þessum tíma nutu ekki
„allir“ samfélagsþegnar fulls frelsis. Nýlendustefnan var allsráðandi, konur
voru ekki sjálfráða, þrælahald og þrælaveslun var víða löglegt. Nútímaþjóðríki
byggja því frá upphafi á ákveðinni þversögn; annars vegar boðun um frelsi
og jafnrétti „allra“ og hins vegar innbyggðri útilokun eða jaðarsetningu stórra
hópa samfélagsins frá virkri þátttöku; ákveðinni kyn-/þátta-blindu (Sigríður
Matthíasdóttir, 2004).
Hefðbundnar skilgreiningar á borgara (citizen) hafa menningarlega verið
tengdar karlkyninu (Yuval-Davis og Werbner, 1999; Peberdy, 2008). Sjónarmiðin hafa takmarkast við þegninn sem fyrirvinnu fjölskyldunnar; konu og
barna. Fyrirmynd hins lýðræðislega þegns er með öðrum orðum hinn
starfandi karl og samfélagslegar skyldur og réttindi hafa frá upphafi miðast
við hann (Scott, 1999; Skjeie og Siim, 2000; Einhorn, 2006). Femínísk
gagnrýni hefur falist í að endurskilgreina hinn karlmiðaða samfélagsþegn. Í
því skyni hafa fræðimenn talað um lýðræðislegan þegnrétt en hann felur í sér
samspil milli samfélagslegra stofnana og virkni eða gerendahæfni einstaklinganna, bæði á formlegum vettvangi og óformlegum, á opinbera sviðinu og
einkasviðinu (Siim, 2000).
Sagnfræðingurinn Joan Wallace Scott hefur skilgreint hinn pólitíska þegn
vestrænna nútímasamfélaga sem hvítan karl af millistétt. Sjálfsmynd hans
hefur verið sett fram sem sjálfsmynd heilla þjóða og sagan er saga hans.
Konur og aðrir kynþættir en hvítir eru óskilgreindir, handan sjálfsmyndar, og
þar með útilokaðir frá samfélagslegri þátttöku og völdum. Nálgun Scott
byggist á hugtakinu kyngervi (gender) en kyngervi er birtingarmynd samfélagslegrar túlkunar á kyni með tilvísun í líffræðilegan kynjamun. Kyngervi
er menningarlega mótað, það er síbreytanlegt félagslegt hugmyndakerfi sem
er viðhaldið í samfélagslegri orðræðu. Kyngervi er jafnframt grundvallarbreyta til að tákngera valdatengsl. Handhafi hins pólitíska valds er karl og
karllæg gildi eru almenn gildi. Kyngervi er þannig samtvinnað sköpun valds
og löghelgun þess. Hugmyndir um kynin, karlmennsku og kvenleika, valda-
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tengsl þeirra og kynjamismunun, eru stöðugt endurmótaðar, réttlættar og
styrktar undir nýjum kringumstæðum (Scott, 1999).
Enska hugtakið citizenship er hér þýtt sem „þegnréttur“. Hugtakið hefur
þróast og breyst með tímanum en nútímaskilgreining á citizenship er sprottin
úr samfélagslegum umbreytingum og endurskilgreiningu á félagslegri stöðu
fólks. Saga hugtaksins er þó mismunandi eftir löndum og ríkjum. Í löndum
eins og Frakklandi er þegnréttur afrakstur blóðugra byltinga (Yuval-Davis og
Werbner, 1999) en í öðrum löndum, líkt og á Íslandi, hlutu fullvalda
þjóðfélagsþegnar rétt sinn stórátakalaust. Skilgreiningar hugtaksins hafa sætt
ýmsum áhrifum en markast þó af tveimur meginforsendum; annarsvegar
karllægu kyngervi (Peberdy, 2008) og hinsvegar fullri samfélagslegri aðild sem
bæði felur í sér réttindi og skyldur (Yuval-Davis, 2007). Hugtakið „þegnréttur“ (citizenship) hefur félagslega og pólitíska vídd og tengist samfélagslegu
samþykki og aðild. Ástæða er til að aðgreina það hér frá hugtakinu „ríkisborgararéttur“ og lagalegri skilgreiningu þess (sbr. Lög um íslenskan
ríkisborgararétt nr. 100/1952). Þegnréttur vísar hér til möguleika til
félagslegrar virkni og þátttöku, sem aftur er forsenda pólitískra áhrifa og
valda (Skjeie og Siim, 2000).
Umræða um tengsl þegnréttar við mannréttindi hófst í lok seinni
heimstyrjaldar sem andsvar við afleiðingum helfararinnar. Þörf þegnanna
fyrir vernd gagnvart sínu eigin ríki var undirstrikuð og athygli vakin á
alþjóðlegri ábyrgð og eftirliti. Vestrænar hugmyndir um lýðræði og nýskilgreindur samfélagslegur réttur fólks til frelsis, öryggis og jafnræðis urðu að
alþjóðlegu viðmiði. Hnattvæðing þegnréttar þýddi með öðrum orðum
flutning á sértækri ábyrgð ríkja gagnvart þegnum sínum yfir á yfirþjóðlega
ábyrgð ríkja, með lýðræðisleg gildi að leiðarljósi (Yuval-Davis og Werbner,
1999). Hornsteinn mannréttinda, mannréttindaákvæði Sameinuðu Þjóðanna,
sem er jafnframt fyrirmynd stjórnarskráa í fjölmörgum ríkjum, hefur þó verið
gagnrýnd fyrir karllæga nálgun (Peterson og Runyan, 1991; Tickner, 2001).
Undangengna áratugi hefur umræðan um þegnrétt á Vesturlöndum m.a.
snúist um innflytjendur og etnískan uppruna þeirra; þá þætti sem helst eru
taldir ógna bæði sjálfsmynd og landamærum samfélaga. Ímyndir og sjálfsmyndir einstaklinga og hópa eru enn bundnar landfræðilegum afmörkunum.
Þau landamæri snerta ekki eingöngu ytri heldur líka innri afmörkun.
Hugmyndin um þjóð er enn háð karllægri einsleitni. Hugmynd um innri
breytileika, þ.e. frávik frá hinu einsleita normi, ógnar ímynduðu öryggi
þjóðar. Hefðbundin skilgreining á þegnrétti er sama marki brennd og
hugmyndin um þjóð, og gerir einnig ráð fyrir einsleitni þegnanna. Hugmyndafræðilega byggir skilgreiningin á þegnrétti á útilokun frávika, svo sem
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minnihlutahópa. Deilan um þegnrétt skilgreindra minnihlutahópa er deila um
aðgengi að samfélaginu sem er smíðað utan um norm-hópinn (hvíta karla).
Þannig er hópurinn innflytjendur jaðarsettur þegar samfélagsleg réttindi hins
almenna þegns eru annars vegar (Yuval-Davis, 2007).

Samtvinnun
Í fjölhyggjusamfélagi Evrópu hefur jafnréttisáherslan undanfarin ár færst frá
kynjajafnrétti yfir á „jafnrétti margbreytileikans“. Stefnumótun á þessu sviði
byggist á Amsterdamsáttmálanum frá 1999 en í 13. grein hans er gerð grein
fyrir sex meginbreytum sem ekki mega vera grundvöllur misréttis; kyn,
kynþáttur eða etnískur uppruni, trúarbrögð eða trú, fötlun, aldur og
kynhneigð (The Treaty of Amsterdam, 1999). Þetta ákvæði hefur verið útfært
í ýmsum tilskipunum og reglugerðum Evrópusambandsins og aðildarlanda
þess (Verloo, 2006). Evrópusambandið hefur verið leiðandi í jafnréttismálum
og nýtt sér femínísk tæki eins og „samþættingu“ (gender mainstreaming). Með
samþættingunni er leitast við að leiðrétta kerfið og lagfæra innbyggða
kynjamismunun samfélagslegra stofnana (Þorgerður Einarsdóttir, 2002).
Aðferðafræðin er að því leyti takmörkuð að hún einskorðast við stofnanir og
fyrirtæki og gagnast því ekki til greininga úrræða innan persónulegra sviða
kynjakerfisins sjálfs (Booth og Bennet, 2002).
Nýjasta tækið í jafnréttisbaráttunni, sem jafnframt nær til einkasviðs
samfélagsins, eru femínískar kenningar um „samtvinnun“ (intersectionality).
Hugmynda- og aðferðafræði samtvinnunar er í þróun og nýtur vaxandi
útbreiðslu. Hingað til hefur samtvinnun þó lítið verið beitt í pólitískri
stefnumótun (Knapp, 2005; Verloo, 2006). Hugtakið „samtvinnun“ var sett
fram af Kimberlé Crenshaw árið 1989 sem viðbrögð og viðbót við
hefðbundna sjálfsmyndarpólitík (Verloo, 2006; Yuval-Davis, 2006). Í slíkri
nálgun var hver samfélags- eða mismunarbreyta skilgreind sem afmörkuð
breyta og skoðuð ein og sér. Samtvinnun gerir aftur á móti ráð fyrir samspili
allra mismunarbreytanna þannig að hver þáttur hefur áhrif á annan
(Þorgerður Þorvaldsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Í upphafi
mynduðu mismunarbreyturnar „etnískur uppruni“, „stétt“ og „kyngervi“
(race, class, gender) pólitískt þríeyki í femínískri kenningasmíð (Knapp, 2005;
Yuval-Davis, 2006). Nýlega var „kynhneigð“ kynnt til sögunnar sem
mismunarbreyta innan jafnréttisstarfs Evrópusambandsins (Verloo, 2006), og
ætla má að fleiri mismunarbreytur verði lagðar til grundvallar eftir því sem
jafnréttisstarfi Evrópusambandsins vindur fram.
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Í samtvinnun er gengið út frá þeirri grundvallarforsendu að hver
manneskja sé staðsett á nokkrum ásum félagslegrar stöðu og samspil
mismunarbreytanna er skoðað út frá því. Áhrifabreytur í lífi fólks eru
margþættar og samtvinnun þeirra hefur í för með sér að félagsleg staða þess
er breytileg. Einstaklingum er þar með ljáður viss gerendamáttur sem þó
ræðst af stærra samhengi, þ.e. samfélaginu í heild. Þar eru að verki félagslegir
og kerfislægir valdaásar, hindranir, sem komið er á framfæri með margvíslegum hætti, t.a.m. með lögum og reglum (Yuval-Davis, 2006). Mismunarbreyturnar eru af mismunandi toga og mikilvægt er að skoða hverja þeirra
fyrir sig jafnframt því sem samspil þeirra er skoðað (Verloo, 2006).

Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda
Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið, EES, tók gildi 1.janúar 1994.
Samningurinn opnaði fyrir frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks, frjálsan
flutning fjármagns innan EES, gagnkvæman aðgang að innri markaði, útrás
íslenskra fyrirtækja o.fl. (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Samfara auknu
svigrúmi atvinnu- og viðskiptalífs hófst efnahagsleg uppsveifla á Íslandi
(Seðlabanki Íslands, 2001). Í byrjun árs 1995 voru erlendir ríkisborgarar 1,8%
af heildarfjölda landsmanna en rúmum áratug síðar eða í byrjun árs 2008
stóð hlutfallið í 6,8% (Hagstofa Íslands 2008).
Í janúar 2007 gaf Félagsmálaráðuneytið út skýrsluna „Stefna
ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda“. Hún er svar við örri fjölgun
innflytjenda á Íslandi og sú fyrsta sinnar tegundar. Stefnan er stutt, eða 22
blaðsíður, og fremur almenn. Henni er skipt niður í sjö kafla eftir
málaflokkum: 1) Íslenskunám fyrir fullorðna, 2) miðlun og öflun upplýsinga,
3) atvinnumál og –þátttöku, 4) menntamál, 5) heilbrigðisþjónustu, 6)
hlutverk sveitarfélaga og 7) málefni fatlaðra. Í hverjum kafla eru tilgreind
markmið og leiðir til að ná þeim. Með stefnunni er ætlunin að uppfylla
sáttmála Evrópuráðsins um að ríkisstjórnin tryggi jafnt og réttlátt aðgengi
allra á sem flestum sviðum samfélagsins (Félagsmálaráðuneytið, 2007).
Yfirlýst markmið hennar er í samræmi við það meginverkefni Evrópuráðsins
að standa vörð um lýðræði, samábyrgð og mannréttindi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).
Krafan um mannréttindi er kynnt þegar í upphafi í kafla um grunngildi
íslensks samfélags með tilvísun í 65. gr. stjórnarskrárinnar sem segir: „Allir
skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis,
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags,

350

Félagsfræði

Þorgerður Einarsdóttir og Guðný Gústafsdóttir

ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í
hvívetna“ (bls. 6). Hugtakið innflytjandi (immigrant) er skilgreint sem
„útlendingur sem sest hefur að til langframa í landinu en er fæddur erlendis
eða báðir foreldrar einstaklings séu fæddir erlendis eða hafi einhvern tíma
haft erlent ríkisfang“. Þá er jafnframt tiltekið að innflytjendur eigi það
sameiginlegt að hafa annað mál en íslensku að móðurmáli (bls. 2). Í stefnunni
er ýmist talað um „innflytjendur“ eða „útlendinga“, til aðgreiningar frá
Íslendingum. Á einum stað er þó talað um „nýja Íslendinga“ og mikilvægi
samfélagslegrar þátttöku þeirra. Þar er ennfremur fjallað um frelsi
einstaklingsins en þó með fyrirvara um settar leikreglur réttarríkisins sem
ávallt gildi sem viðmið (bls. 6).
Í grófum dráttum má skipta hugmyndafræði stefnunnar í tvo hluta:
annars vegar þjóðernislega menningarstefnu, þ.e. íslenskukennslu, verndun
íslenskrar menningar og tungu – og hins vegar nytjastefnu. Titill stefnunnar
felur í sér pólitíska afstöðu og stefnuyfirlýsingu um „samlögun“ (assimilation)
eða einhliða „aðlögun“ útlendinga að íslensku samfélagi umfram t.d. „samþættingu“ (integration) sem felur í sér virka menningarlega þátttöku innflytjenda (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).
Íslenskri tungu lýst sem höfuðeinkenni sjálfsmyndar þjóðarinnar. Hin
þjóðernislega menningarstefna er samtvinnuð verndun íslenskunnar (Sigríður
Matthíasdóttir, 2004; Íris Ellenberger, 2007). Kunnátta í íslenskri tungu er
sögð lykillinn að íslensku samfélagi og mikilvægi málverndunar tiltekið, enda
ríki um það „þjóðarsátt“ að standa dyggilega vörð um íslenska tungu. Íslensk
tunga er sögð gegna tvíþættu hlutverki; annarsvegar sem minnisvarði
menningar og tákngervi sjálfsmyndar þjóðarinnar og hinsvegar aðlögunartæki
innflytjenda. (bls.6).
Í kaflanum um heilbrigðisþjónustu er stuttlega vikið að lögum nr.
74/1997 um réttindi sjúklinga sem kveða á um túlkaþjónustu fyrir þá sem
ekki kunna íslensku. Túlkun og þýðingar eru annars skýrð sem undantekningarúrræði: „...aðstoð stjórnvalda í einstökum tilvikum við innflytjendur
með þýðingum og túlkun getur aldrei komið í stað íslenskukunnáttu, enda
hlýtur slík viðleitni stjórnvalda ávallt að takmarkast af fjárveitingum. Þá er
óraunhæft að þýða eða túlka á öll tungumál“ (bls. 2). Þessu sjónarmiði er
fylgt eftir í því sem á eftir kemur og í köflunum „leiðir“ er íslenskukennsla og
íslenskunám endurtekið þrástef.
Nytjasjónarmiðin birtast þegar í inngangsorðum stefnunnar en þar segir:
„Það er íslensku samfélagi til gæfu að gefa fólki sem hingað flyst tækifæri til
að finna starfskröftum sínum, hugviti og hæfileikum farveg“ (bls. 2). Áhersla
á atvinnuþátttöku útlendinga er annar rauði þráður skýrslunnar. Fjölgun
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innflytjenda er skýrð með eftirspurn eftir vinnuafli og hagsæld hér á landi og
vikið að stóriðju- og byggingarframkvæmdum í því sambandi (bls. 7). Kaflinn
um atvinnumál og atvinnuþátttöku er almennur með áherslu á lögformleg
réttindamál eins og dvalar- og atvinnuleyfi. Leiðir að markmiðum snúast um
tæknileg atriði eins og málsmeðferð og skráningu leyfa, skattkort, vinnustaðaeftirlit o.þ.h. Stuttlega er vikið að réttindamálum innflytjenda og að
innflytjendur skuli njóta sömu kjara og réttinda og aðrir og jafnframt er
mikilvægi íslenskukennslu fyrir innflytjendur áréttað.
Nytjasjónarmið birtast vel í kaflanum um atvinnumál og sjónarhornið er
gagnsemi innflytjenda fyrir íslenskt samfélag. Þar segir m.a.: „
Skortur á starfsfólki á evrópskum vinnumarkaði er því eitt meginskilyrði þess að
erlendum ríkisborgurum verði veittar heimildir til að dvelja hér og starfa. Áhersla
skal áfram lögð á mikilvægi þess að litið sé til vinnumarkaðssjónarmiða, þar á
meðal horfur í atvinnumálum á vinnumarkaði... (bls. 12).

Efnahagslegar forsendur og eftirspurn á vinnumarkaði móta með öðrum
orðum rammann að aðgengi að landinu. Áréttað hagnýtt gildi stefnunnar
samrýmist yfirlýstri stefnu stjórnvalda undangengin ár, sem hefur verið
sniðin utan um efnahagslega uppbyggingu og tryggingu hagvaxtar (Valgerður
Sverrisdóttir, 2004; Geir H. Haarde, 2007).

Innflytjendastefnan í ljósi samtvinnunar
Yfirlýst markmið stefnunnar um að tryggja mannréttindi með tilvísun í
jafnræðisregluna í 65. grein stjórnarskrárinnar kallast á við fræðilegar hugmyndir um samtvinnun sem raktar voru hér að framan. Þó vekur athygli að
eini mismunarhópurinn sem fjallað er sérstaklega um í innflytjendastefnunni
er fatlaðir. Sú umfjöllun einskorðast nánast við börn, og þannig snúast leiðir
að markmiðum í þeim kafla nær eingöngu um greiningu andlegrar og líkamlegrar skerðingar barna og unglinga (bls. 22). Samfélagsleg staða annara
mismunarhópa innan innflytjendahópsins, þarfir þeirra og hagsmunir eru
ekki til athugunar (Verloo, 2006). Breytan „kynhneigð“ er ekki orðuð. Jafnvel
þótt meginhluti innflytjendahópsins komi frá fáum löndum þá bjuggu hér á
landi einstaklingar af 132 þjóðernum í lok árs 2006 (Hagstofan, 2007).
Mismunarbreytan „etnískur uppruni“ er ekki skýrð nema til þess að aðgreina
innflytjendur frá Íslendingum þar sem íslenska sem móðurmál er ein meginforsenda aðgreiningar. Hvergi er vikið að því að etnískur uppruni innan
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hópsins er fjölbreytilegur nema þar sem sagt er að „óraunhæft sé að þýða eða
túlka á öll tungumál“ (bls. 2).
Mismunarbreytan „kyn“ er sú breyta sem sætir hvað víðtækustum
takmörkunum á Íslandi eins og annars staðar (Verloo, 2006). Þannig var
samfélagsleg raunstaða íslenskra kvenna bágborin fram eftir síðustu öld, þrátt
fyrir fengin lagaleg réttindi þeirra (Herdís Helgadóttir, 2001; Sigríður
Matthíasdóttir, 2004). Pólitísk sjálfsmynd þjóðarinnar var reist á grunni
þjóðernishyggju og menningarbundnum hugmyndum um karlmennsku
(Sigríður Matthíasdóttir, 2004). Þegnréttur var í víðasta skilningi byggður í
kringum karla og allt til ársins 1952 misstu íslenskar konur sem giftust
erlendum mönnum ríkisborgararétt sinn (Lög um íslenskan ríkisborgararétt
nr. 100/1952). Enn í dag eru konur á Íslandi með lægri laun og minni völd en
karlar (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Þótt innflytjendastefnan líti út fyrir að
vera kynhlutlaus miðast andi hennar við einstakling af karlkyni sem er virkur
á vinnumarkaði evrópska efnahagssvæðisins. Í inngangskafla þar sem undirstrikað er mikilvægi þess að innflytjendur fái tækifæri til að finna hér
„starfskröftum sínum, hugviti og hæfileikum farveg“ er bætt við að ekki nægi
að meta framlag þeirra einungis á vinnumarkaði því „þeir koma iðulega til
landsins með fjölskyldur sínar með það í huga að setjast hér að til lengri eða
skemmri tíma“ (bls. 2). Þannig virðist í meginatriðum gert ráð fyrir
einstaklingum sem hafa fjölskyldu á framfæri sínu, en skilgreining og táknmynd framfærandans er karl.
Til grundvallar stefnunni liggja tvær kennistærðir; „Íslendingar“ og
„innflytjendur“ eða „útlendingar“ sem skipta samfélaginu í tvo hópa. Í
þessum skilningi endurspeglar stefnan sjálfsmyndarpólitík (identity politics) 20.
aldar (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002; Sigríður Matthíasdóttir 2004).
Sjálfsmyndarmótun felst í mótun einstaklings (hóps) með sífelldum samanburði við annan einstakling (hóp) sem er frábrugðin manni sjálfum. Í
mótuninni verða til viðmið og hlutverk sem ýmist styrkja eða draga úr
sjálfsvitund einstaklinga (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002). Öðrum hópnum
(Íslendingum) er skipað félagslegt og menningarlegt forræði og forgangsréttur að samfélagslegum auðlindum. Hinn hópurinn (innflytjendur, útlendingar) sætir undirskipun og aðlögunarkröfu í þágu opinberra hagsmuna
og um leið er stigveldið réttlætt og „normaliserað“ (Yuval-Davis, 2006). Því
samfélagi sem stefnan fjallar um er þannig stillt upp í tvo hópa; „okkur“ og
„hina“, Íslendinga og útlendinga eða öllu heldur íslenska karla og útlenda
karla. Hið undirliggjandi viðmið í stefnunni er hinn hvíti íslenski karl
(Verloo, 2006).
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Munur á hugtakaskilningi og hugtakanotkun er mismunandi eftir
menningarsvæðum (Knapp, 2005). Þegar greiningarhugtökum samtvinnunar
er beitt á íslenskan veruleika er nauðsynlegt að taka mið af íslenskri
menningu og sögu. Sem dæmi má nefna að hinn íslenski „kynþáttur“ eða
„etnískur uppruni“ er sögulega einsleitur og rómaður fyrir „hreinleika“ (Íris
Ellenberger, 2007). (Erlendir) ríkisborgarar af annarskonar „etnískum
uppruna“ en hvít-íslenskum hafa ekki einungis verið jaðarsettir heldur
beinlínis bannaðir eða „afgirtir“ til aðgreiningar frá Íslendingum. Þannig var
blökkumönnum meinað að starfa á herstöðinni í Keflavík fram á sjöunda
áratug síðustu aldar (Valur Ingimundarson, 2002).

Að lokum
Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda endurspeglar í senn gamla
og nýja heimsmynd. Líkt og í öðrum löndum hverfist stefnumörkun í
málefnum innflytjenda um (endur)mótun gamalla formgerða undir nýjum
formerkjum. Þó völdin hafi færst á milli kynslóða, landa og jafnvel heimsálfa
hafa þau löngum hvílt við rætur sama viðmiðs sem er hvítur karl af millistétt
(Scott, 1999; Jones, 2008). Mikilvægt er að greina orðaðar og óorðaðar
forsendur innflytjendastefnunnar, rýna í hið ósagða til að koma auga á hin
venjubundnu viðmið og skapa grundvöll til breytinga. Annars er hætta á að
stefnan verði til þess að stofnanavæða sögulegt kyn-/þátta-misrétti sem getur
haft stýrandi og mótandi áhrif á íslenskt nútímasamfélag (Yuval-Davis 2006;
Jones 2008).
Íslendingar eiga sér ekki sögu sem nýlenduherrar í hefðbundnum
skilningi. Þó er ljóst að í dag er Ísland eitt af ríkustu löndum heims og að
fjölgun fólks af erlendum uppruna sem hingað kemur má að verulegu leyti
skýra með eftirspurn eftir vinnuafli og hagsæld hérlendis. Flutningur fólks til
Íslands frá fátækari löndum opnar á valdatengsl sem mikilvægt er að horfa til
í samskiptum við innflytjendur og stefnumótun. Sá fjölbreytileiki samfélagsins sem tilgreindur er í 65. gr. stjórnarskrárinnar og innflytjendastefnan
byggist á býður uppá mikla möguleika en er ekki útfærður nánar í stefnunni.
Þess í stað stillir stefnan samfélaginu upp á einfaldan og jafnfram einhæfan
hátt. Þannig er skilgreiningin á „innflytjandanum“ byggð á einfaldri útilokun;
aðgreiningu „innflytjenda“ eða „útlendinga“ frá Íslendingum sem jafnframt
mynda norm þegnréttar.
Hér hefur því verið haldið fram að hugmyndafræði stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda byggist annars vegar á þjóðernislegri
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menningarstefnu sem birtist í verndun íslenskrar menningar og tungu og hins
vegar nytjastefnu sem birtist í að hugmyndin um innflytjanda er karlkyns
einstaklingur á vinnumarkaði með framfærsluhlutverk gagnvart fjölskyldu.
Þessar hugmyndir eru ekki yfirlýstar eða opinberar heldur óorðaðar og mara í
hálfu kafi. Sá pólitíski byrjunarreitur sem Ísland stendur á í málefnum
innflytjenda opnar ný tækifæri í stefnumótun. Hnattvæðingin opnar fyrir ný
félagsleg og pólitísk svið og veitir aukið rými til breytinga en hún felur einnig
í sér hættu á nýjum valdatengslum og jaðarsetningu samfélagshópa.
Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda er til marks um góðan
vilja íslenskra stjórnvalda til að mæta breyttum samfélagsaðstæðum á tímum
hnattvæðingar. Henni ber að fagna en brýnt er að rýna á gagnrýninn hátt í
þær óorðuðu hugmyndir sem liggja henni til grundvallar. Ef það er ekki gert,
er hætta á að hún nái ekki tilgangi sínum og vinni jafnvel gegn þeim
markmiðum sem henni eru sett.
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Barnaverndarstarfsmenn, kröfur og
menntun
Anni G. Haugen

Umræður um störf og starfsaðferðir barnaverndarnefnda birtast reglulega í
fjölmiðlum. Oftast er umfjöllunin tengd einhverjum atburði og ákveðnu
barni og er oftar en ekki lituð gagnrýni, ýmist fyrir of harðneskjulegar eða of
vægar aðgerðir. Sjónarhornið er gjarnan sýn foreldra eða forsjáraðila þar sem
það eru þeir sem fjölmiðlar beina sjónum sínum að og ræða við. Í
umræðunni hefur hins vegar lítið farið fyrir umfjöllun um þær kröfur sem
gera þarf til þessara starfsmanna, hvaða menntun þeir þurfi að hafa og í
hverju hin daglegu verkefni felast. Hér verður leitast við að varpa ljósi á
þessa þætti, þ.e. hvaða menntun barnaverndarstarfsmenn hafa og hvaða
kröfur eru gerðar til þeirra í starfi.
Rammann að öllu starfi barnaverndarnefnda er að finna í barnaverndarlögum nr. 80 frá 2002 þar sem m.a. eru ákvæði um hlutverk og skyldur
barnaverndaryfirvalda og starfsmanna þeirra. Við endurskoðun laganna árið
2002 voru í fyrsta skipti settar fram þær meginreglur sem lagðar eru til
grundvallar í barnaverndarstarfinu og þannig leitast við að styrkja
málsmeðferðina bæði með hliðsjón af réttindum barnsins og foreldranna.
Þessar áherslur ásamt ýmsum breytingum sem orðið hafa í þjóðfélaginu, svo
sem aukin neysla vímuefna og að ríkari áhersla er nú lögð á að virkja börn og
foreldra til samstarfs, hafa aukið kröfurnar sem gerðar eru til barnaverndarstarfsins.
Áður en lengra er haldið er rétt að undirstrika að þeir sem koma að
vinnslu barnaverndarmála eru margir. Þar má nefna þá er sitja í barnaverndarnefndum, sem eru pólitískt tilnefndir og taka stærstu ákvarðanirnar
en koma sjaldan að vinnslu málsins eða hafa bein samskipti við börn og
foreldra. Hið daglega starf er á höndum starfsmanna nefndanna, það eru þeir
sem sjá um vinnslu málsins og vinna að lausn þess. Loks ber að nefna ólíka
stuðnings- og meðferðaraðila eins og tilsjónarmenn, stuðningsforeldra,
sálfræðinga og geðlækna sem sinna mikilvægum hlutverkum, án þess að
koma beint að vinnslu málsins. Í þessari grein verður eingöngu fjallað um þá
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starfsmenn barnaverndarnefnda sem vinna beint að málsmeðferð, þ.e. taka
við tilkynningum, kanna mál og vinna að því að bæta og breyta aðstæður
barnsins, oftast nær í samvinnu við fjölskylduna.

Kröfur sem gerðar eru í lögum – þróun laganna
Í fyrstu lögum um barnavernd nr. 43/ 1932 er ekki að finna nein ákvæði um
starfsmenn barnaverndarnefnda. Fram kemur að nefndarmenn eða
umboðsmenn þeirra höfðu jafnan rétt til að koma á þau heimili eða hæli þar
sem börn voru og sem nefndin hafði eftirlit með, en þess er ekki getið hverjir
umboðsmennirnir voru eða hvaða kostum þeir voru búnir.
Í skýrslu sem gefin var út af barnaverndarnefnd Reykjavíkur um starfið á
árunum 1932-1957 kemur fram að nefndin réði sinn fyrsta starfsmann árið
1934. Það var frk. Ingibjörg Jónsdóttir, heimilisráðunautur og veitti hún
bágstöddum og barnmörgum heimilum aðstoð og leiðbeiningar og hafði
sérstaklega eftirlit með börnum sem voru á framfæri bæjarins.
Eftir að Ingibjörg hætti störfum árið 1937 var frk. Guðrún Brandsdóttir,
hjúkrunarkona ráðin til starfa. Verkefnin voru að mestu óbreytt og þeir
starfsmenn sem komu í kjölfarið voru hjúkrunarkonur.
Sama ár og frk. Guðrún tók til starfa, var einnig ráðinn annar
starfsmaður, Símon Jóh. Ágústsson, dr. Phil. Hans hlutverk var að vera
ráðunautur í uppeldismálum. Strax og hann var ráðinn fór hann á vegum
nefndarinnar til Danmerkur til að kynna sér starfshætti barnaverndarnefnda
og rekstur „hæla fyrir vandræðabörn og unglinga“ (bls. 2). Hann greindarprófaði og rannsakaði börn, auk þess sem hann veitti foreldrum og
aðstandendum barna leiðbeiningar og ráðleggingar.
Í lokaorðum skýrslunnar segir:
... Sérstaklega er aðkallandi fyrir nefndina að auka starfslið sitt. Þyrfti hún
endilega að fá í þjónustu sína 1 – 2 ármenn (socialworkers), sem hefðu
sérstaklega fengið þjálfun í barnaverndarstörfum, því að eins og nú er ástatt,
getur nefndin ekki sakir of fámenns starfsliðs annazt á fullnægjandi hátt eftirlit
með heimilum né veitt þeim nægilega aðstoð og leiðbeiningar
(Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 1932-1957, bls. 20)

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 er kveðið á um að
heimilt sé að ráða starfsfólk án þess að það sé skilgreint nánar og við
endurskoðun laganna 1966 er ákvæði um að ráða skuli sérhæft starfslit eftir
þörfum. Í núgildandi barnaverndarlögum nr. 58/2002 segir að barnaverndar-
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nefnd skuli ráða sérhæft starfslið eða tryggja sér aðgang að viðeigandi
sérþekkingu með öðrum hætti. Kröfurnar sem til þeirra eru gerðar eru að
þeir eigi að geta veitt foreldrum, stofnunum og öðrum er annast uppeldi
viðhlítandi ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar skv. barnaverndarlögum. Einnig
skal miða við að möguleikar séu til faglegra rannsókna á félagslegum og
sálrænum högum barna er með þurfa, vegna könnunar og meðferðar
einstakra barnaverndarmála.

Hvað þurfa barnaverndarstarfsmenn að kunna?
Þeir sem þekkja til starfa barnaverndarnefnda barnaverndarstarfa vita að þær
kröfur sem nefndar eru í barnaverndarlögunum duga skammt í daglegu starfi.
Í umræðu erlendis um hvaða faglegar kröfur beri að gera til barnaverndarstarfsmanna hefur verið bent á að þessi umræða litist oft af þeim sem spyrja
þessarar spurninga. Svörin sýna því ólík viðhorf og áherslur og litast þess
vegna af stjórnmálalegum eða faglegum áherslum og/eða af upplifun þeirra
barna og fjölskyldna sem um ræðir hverju sinnu (Jóna Hafdís Einarsson,
1997). Stjórnmálamenn leita oftast svara við spurningum er varða skipulag
þjónustunnar, kostnað, og áherslur í stefnu flokks. Starfsmenn vilja vita um
árangur og áhrif faglegs starfs á meðan börn og fjölskyldur spyrja spurninga
út frá ákveðinni upplifun og reynslu. Þessi ólíku sjónarhorn lýsa því vel
hversu margþætta þekkingu barnaverndarstarfsmaður á að ráða yfir og
hversu samantvinnuð hún þarf að vera. Hér er ekki eingöngu verið að fjalla
um formlega þekkingu sem tengist menntun og er oft tengd ákveðinni
fagstétt. Hin óformlega eða persónulega þekking er ekki síður mikilvæg en
hér er átt við þekkingu sem tengist einstaklingsbundnum þáttum eins og t.d.
hæfileikanum til að tengjast einstaklingum og skilja aðstæður hans, næmni og
því að nýta faglega þekkingu á uppbyggilegan hátt þannig að allir aðilar
málsins njóti virðingar.
Hin formlega menntun leggur ekki ætíð áherslu á þessa persónulegu
þekkingu eða hæfi. Engu að síður eru samskipti fjölskyldunnar og
fagmannsins það sem skjólstæðingar/notendur þjónustu leggja mesta áherslu
á þegar þeir eru spurðir hvað skipti mestu máli við lausn ákveðinna
vandamála (HMSO, 1995: Uggerhøj, 1996).
Niðurstöður fyrrnefndra rannsókna skýra m.a. út hvers vegna
barnaverndarstarfsmenn hafa í æ ríkari mæli horfið frá starfsaðferðum
raunspekinnar (positivisma) þar sem litið er á hlutverk fagmannsins sem
sérfræðings sem rannsakar og greinir vandann og bendir á eða beitir

360

Félagsráðgjöf

Anni Haugen

aðferðum til að bæta/breyta ástandinu. Ef þessari aðferð er beitt í
barnaverndarstarfi leiðir það til þess að barnið og fjölskyldan eru hlutgerð og
óvirk í sjálfu ferlinu. Fremur er hallast að því að líta á fagmanninn sem þann
sem getur hjálpað við að skapa þær aðstæður sem nauðsynlegar eru til að
breytingar geti átt sér stað. Þannig verður barnið og fjölskyldan virkir
þátttakendur þar sem ekki eingöngu er litið á afmarkaðan vanda heldur
styrkleika og aðstæður þeirra í heild. Með virkum samskiptum er svo unnið
að því í ákveðinni samvinnu að ná fram þeim breytingum sem nauðsynlegar
eru til að bæta aðstæður barnsins (Jóna Hafdís Einarsson, 1997). Ef ekki er
unnt að ná samstarfi og öryggi barnsins er ekki tryggt þarf starfsmaðurinn að
hafa faglegt öryggi til að beita aðferðum sem fela í sér þvingun.
Hér á landi er oft litið til Noregs í leit að fyrirmynd varðandi ólíka þætti
barnaverndarstarfsins svo sem lagasetningu og starfsaðferða. Norðmenn hafa
á síðustu árum lagt mikla áherslu á að styrkja barnaverndarstarf, m.a. með því
að styrkja málsmeðferð, eftirlit og menntun starfsmanna auk þess að byggja
upp ákveðið þekkingar- og þjálfunarprógram fyrir barnavernd í sveitarfélögum (Barne- og likestillingsdepartementet, e.d). Hér á landi hefur
fjárveiting til barnaverndarmála á vegum ríkisins aukist ár frá ári síðasta
áratuginn og umræða um barnavernd sömuleiðis (Barnaverndarstofa, 2008).
Á síðasta þingi var samþykkt þingsályktum um framkvæmdaáætlun í
barnaverndarmálum. Eitt markmið áætlunarinnar er að bæta hæfni, getu og
þekkingu starfsfólks Barnaverndarstofu og þeirra sem starfa á hennar vegum.
Hlutverk félags- og tryggingaráðuneytisins er m.a. að tryggja nauðsynlegt
fjármagn til málaflokksins (Þingskjal 1225, 2007-2008). Þrátt fyrir að
tilkynningum til barnaverndarnefnda hafi fjölgað verulega á síðustu árum
hefur fjöldi barnaverndarstarfsmanna verið nær óbreyttur á síðustu 5 árum
(Barnaverndarstofa 2003 og 2008)

Í hverju felst hið daglega starf barnaverndarstarfsmannsins?
Ef dagleg verkefni barnaverndarstarfsmannsins eru skoðuð nánar má flokka
þau gróflega í fjóra þætti.
Í fyrsta lagi er góð þekking nauðsynleg á barnaverndarlögunum auk
ýmissa annarra laga svo sem lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum
um málefni fatlaðra, stjórnsýslulögum o.fl. Í þessu felst að geta túlkað lögin,
þekkja málsmeðferðina, geta skrifað dagnótur og skýrslur sem síðar verða
gögn í máli barnsins og útskýrt þessi atriði fyrir barni og foreldrum.
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Í öðru lagi þarf barnaverndarstarfsmaðurinn að hafa góða þekkingu á
þroska barna og líðan. Hann þarf að þekkja merki og geta greint einkenni
vanrækslu og ofbeldis svo og styrkleika barna og þekkja þarfir þeirra.
Í þriðja lagi þarf barnaverndarstarfsmaðurinn að þekkja einkenni ólíkra
vandamála hjá fullorðnum, svo sem þunglyndi og áfengissýki og kunna skil á
ólíkum meðferðum auk þess að geta greint styrkleika foreldra og
umhverfisins.
Síðast en ekki síst þarf barnaverndarstarfsmaðurinn að hafa þá næmni og
færni sem til þarf til að geta myndað samstarf við barnið og fjölskylduna,
mynda traust og skapa það andrúmsloft sem nauðsynlegt er til að hægt sé að
vinna saman að því að bæta/breyta aðstæðum og umönnun barnsins. Gott
og uppbyggilegt samstarf við fagfólk annarra stofnana, svo sem heilsugæslu
og skóla, er einnig oftast nauðsynlegt til að vinna að uppbyggilegri lausn fyrir
barnið.
Fleiri atriði væri hægt að nefna hér eins og góða þekking á
meðferðarstarfi með börnum og fjölskyldum og yfirsýn yfir þau úrræði sem í
boði eru hverju sinni, en grunninn að starfinu er að finna í þeim þáttum sem
nefndir eru hér að framan.
Þá er rétt að bæta við þessa upptalningu hæfileikann til að kynnast og
horfa á þann sársauka, vanlíðan, vangetu og ofbeldi sem oft er að finna í
þessu starfi, án þess að láta þessar tilfinningar buga sig eða stjórna því á
hvern hátt unnið er. Samtímis þarf að halda þeirri yfirsýn og samstarfi eða
samskiptum við fjölskylduna og samstarfsaðila sem nauðsynleg er til að halda
starfinu áfram. Til þess að geta þetta þarf barnaverndarstarfsmaðurinn að
hafa góða innsýn í eigin tilfinningar, viðhorf og fordóma og geta notið
handleiðslu. Hér er formlega menntun og þekking ekki nægjanleg heldur
skipta persónulegir þættir starfsmannsins miklu máli.

Hvað er faglegt barnaverndarstarf ?
Bunkholdt og Larsen ( 1995) benda á að það að vinna faglega sé andstæðan
við að vinna á tilviljunarkenndan hátt. Barnaverndarvinna sem byggir á að
halda, finnast og þykja er ekki fagleg. Faglegt starf þarf að byggja á
athugunum, mati, framkvæmd, endurmati og nýrri áætlanargerð. Það þarf því
að byggja á traustum grunni haldgóðra kenninga sem beitt er á gagnrýninn
hátt og rannsóknum.
Barnavernd er ekki einhver ein ákveðin kenning eða aðferð heldur byggir
hún á þekkingu úr mörgum faggreinum, svo sem félagsráðgjöf, sálfræði,
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félagsfræði, lögfræði og læknisfræði. Barnaverndarstarfsmaðurinn þarf að
tileinka sér og flétta þessa þekkingu saman til þess að geta skilið hversu
samofið og margbrotið starfið er (Grinde, 1993).
Með auknum kröfum um vandaða málsmeðferð og tilheyrandi verklagsreglum gerast raddir starfsmanna æ háværari um að sá tími sem fari í að
tryggja lagaleg atriði hvers einstaks máls sé oft á kostnað þess að ræða við og
sinna börnum og foreldrum í málinu (Anni G. Haugen, 2004). Spurt hefur
verið hvort lagalegi þáttur barnaverndarstarfsins sé farinn að vega þyngra en
þættir sem snúa að líðan, umönnun og möguleika barnsins á öruggum
uppeldisaðstæðum. Oft virðist erfitt að tala fyrir þessum þáttum í hinu
lagalega umhverfi þar sem erfitt getur reynst að safna óyggjandi staðreyndum
á þessu sviði (Bunkholdt og Grinde, 2004).
Á síðustu árum hafa komið fram á sjónarsviðið ýmsar nýjar starfsaðferðir
sem eiga að tryggja markviss vinnubrögð bæði á sviði könnunar mála og
meðferðar. Þessar starfsaðferðir eiga það flestar sameiginlegt að fylgja þarf
ströngum, ákveðnum fyrirmælum um á hvern hátt skuli unnið. Dæmi um
þetta eru t.d. fjölþáttameðferð (MST), fjölskyldusamráð og tilkynningafundir.
Víst er að með ákveðnum aðferðum er unnt að styrkja fagleg vinnubrögð og
vinnuferlið verður skýrt og öllum ljóst. Hættan við þessar starfsaðferðir er
hins vegar að vinnan verði of sjálfvirk og sýnin á hversu einstakt hvert tilvik
er og næmnin fyrir einstaklingunum tapist.
Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að einn meginþátturinn í
því að ná viðunandi lausn í barnaverndarmáli er hæfileiki fagmannsins til að
tengjast barni og foreldrum og vera í nánu samstarfi. (HMSO, 1995;
Sandbæk, 1995; Slettebø og Seim, 2007; Stevenson., 2007). Þessa þætti er
ekki unnt að læra eingöngu með því að hlusta á fyrirlestra og lesa fræðigreinar. Hlutur starfsþjálfunar í menntun starfsmanna er því ómetanlegur.
Þannig gefst nemendum tækifæri til að fylgjast með fagmanni í starfi og fá
síðar möguleika á að taka að sér viðeigandi verkefni undir handleiðslu og
eftirliti fagmanns. Ýmsir hafa skrifað um mikilvægi þessarar kennsluaðferðar
þar sem lærlingurinn nemur starfsaðferðirnar af meistaranum, en stundum er
erfitt að fá þennan þátt námsins metinn í fræðaheiminum (Herberg og
Jóhannesdóttir, 2007).
Þegar litið er yfir kennsluskrá Háskóla Íslands fyrir þær fræðigreinar sem
barnaverndin sækir þekkingu sína til, má sjá að þar eru í boði mörg námskeið
sem nýtast vel í afmörkuðum þáttum starfinu. Það er hins vegar aðeins í
félagsráðgjöfinni sem kennt er sérstaklega um barnavernd og lögð er áhersla
á að tengja saman hinar ólíku fræðigreinar auk þess að fjalla um á hvern hátt
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þeim er beitt í barnaverndarstarfinu. Félagsráðgjöfin býður nú einnig upp á
sérstakt diplómanám í barnavernd (Háskóli Íslands e.d.).

Hverjir vinna við barnavernd – niðurstöður könnunar
Fyrri kannanir
Hverjir eru það svo sem vinna barnaverndarstörf í dag? Eins og áður segir þá
virðist sá hópur nokkuð fjölbreyttur ef tekið er mið af menntun, en ekki er til
neitt yfirlit yfir menntun barnaverndarstarfsmanna á landinu. Skv.
upplýsingum úr ársskýrslu Barnaverndarstofu er fjöldi barnaverndarstarfsmanna árið 2006 103 í 79.6 stöðugildum. Auk þess að sinna barnaverndarstarfinu hafa þessi starfsmenn flestir ýmis önnur verkefni svo sem að
veita félagslega ráðgjöf, sinna málefnum aldraða og fatlaðra eða eru
félagsmálastjórar.
Í rannsókn sem gerð var árið 2004 (Anni G. Haugen, 2004) var rætt við
22 barnaverndarstarfsmenn sem unnu hjá 5 nefndum víðs vegar um landið.
Meðalaldur þessara starfsmanna var 41.8 ár og meðaltími þeirra sem
barnaverndarstarfsmanna var sjö ár. 14 þeirra voru félagsráðgjafar, en aðrir
höfðu menntun á sviði uppeldisfræða, sálfræði, lögfræði, guðfræði eða
stjórnunar. 11 þeirra höfðu auk þess viðbótarmenntun sem nýttist í starfi,
svo sem á sviði barnaverndar, fjölskyldumeðferðar, stjórnunar o.fl. 2
viðmælenda voru karlkyns, 20 kvenkyns.
Árið 2006 gerði dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, rannsókn þar sem m.a.
annars var spurt um bakgrunn barnaverndarstarfsmanna. Niðurstöðum
hennar svipar til fyrri könnunar; meðalaldur þátttakenda var 41 ár og meðal
starfsaldur níu ár. 65% svarenda voru félagsráðgjafar.
Könnun meðal barnaverndarstarfsmanna 2008
Til að fá nákvæmari upplýsingar um hverjir það eru sem sinna barnaverndarmálum í dag var sendur út spurningalisti í júní 2008 til allra félagsmálastjóra
landsins, í Reykjavík til framkvæmdastjóra barnaverndarnefndar, samtals til
31 aðila. Félagsmálastjórarnir voru beðnir um að senda spurningarlistana til
starfsmanna sinna en þetta var eina leiðin til að ná til allra starfsmannanna,
þar sem upplýsingar um fjölda þeirra eða staðsetningar liggja ekki fyrir.
Markmiðið var að fá yfirlit yfir fjölda starfsmanna sem aðeins sinna
barnaverndarstarfi, menntun þeirra og hvort þeir telji sig hafa möguleika á að
lesa fræðiefni í vinnunni. Loks var spurt hvað þeir myndu vilja leggja áherslu
á ef þeim biðist frekara nám í barnavernd.
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Í byrjun ágúst höfuð aðeins 26 starfsmenn svarað. Þegar svörin eru
skoðuð sést að þau eru samhljóða þeim svörum sem fengust í könnunum frá
árunum 2004 og 2006. 2 svarenda voru karlkyns og 22 kvenkyns. Meðalaldur
starfsmanna var 40.5 ár (sá yngsti var 25 ára og sá elsti 62 ára). Meðal
starfsaldur þeirra í barnavernd var 8.7 ár. Þar af höfðu 5 unnið skemur en eitt
ár en tveir lengur en 20 ár. Grunnmenntun 17 þeirra er félagsráðgjöf á
meðan hinir hafa ólíka mennunn svo sem á sviði sálfræði, félagsfræði og
þroskaþjálfunar. 6 þeirra höfðu framhaldsmenntun sem nýtist í starfi og 10
þeirra nefna ýmis námskeið sem þeir hafa sótt síðustu 3 árin.
Eins og fram hefur komið er starf í barnavernd flókið og margbrotið, þar
sem sífellt þarf að skoða og endurmeta aðstæður. Því var spurt hvort
þátttakendur teldu sig hafa möguleika á að lesa fagbækur í vinnutíma. 3 þeirra
töldu sig hafa mikla möguleika á því og 6 nokkra. 11 töldu sig hins vegar hafa
litla möguleika til þess og 5 alls enga. Einn þátttakandi taldi sig hafa unnið í
svo stuttan tíma að hann gæti ekki svarað spurningunni. Flestir þeirra sem
töldu sig hafa möguleika á lestri fræðibóka sögðust lesa efni sem tengdist
ákveðnu máli eða efni sem tengdist því sem verið væri að vinna með þá
stundina.
Loks var spurt hvað viðkomandi myndi vilja leggja áherslu á í frekara
námi í barnavernd ef hann ætti kost á að sækja það. Svörin við þessari
spurningu voru margvísleg. Stór hluti nefndi lagalega þáttinn og vinnu í
þvingunarmálum, en önnur atriði sem komu fram voru meðferðarvinna og
úrræði, rannsóknir og „pest practice“, forvarnir og samvinna.

Umræða
Ljóst er að svarhlutfall þessarar könnunar er afar lítið og því vart marktæk.
Þó ber að hafa í huga að svörin sem fást svipar mjög til þess sem áður hefur
komið fram og vekja því ýmsar spurning. Ástæða þess að svo lítil svörun fæst
má trúlega fyrst og fremst rekja til sumarfría.
Eins og í fyrri könnunum kemur fram að meðalaldur barnaverndarstarfsmanna er tiltölulega hár. Ástæða þess er að margir hafa unnið í
barnaverndarstarfi lengi. Hins vegar má velta fyrir sér hvort ungt fagfólk
veigri sér við að sækjast eftir starfi í barnavernd og að þeir sem velji þennan
starfsvettvang hafi bæði lengri almennan starfsaldur og meiri lífsreynslu þegar
þeir hefja störf í barnavernd.
Því hefur oft verið haldið fram að starfsmannavelta í barnavernd sé mjög
mikil, en í þessari könnun og eins og í þeim fyrri sést að stór hluti
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barnaverndarstarfsmanna virðast vinna lengi í barnavernd, jafnvel í áratugi.
Ýmsar erlendar rannsóknir hafa bent á að þrátt fyrir mikið álag og oft ýmis
einkenni kulnunar í starfi er stór hluti barnaverndarstarfsmanna mjög
ánægður í starfi sínu (Anderson 2000; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey og
Wright, 2007). Í þessum rannsóknum er fjallað um mikilvæga þætti sem
starfsmenn nýta sér til að takast á við álagið, svo sem styðjandi umhverfi,
lausnarmiðaða hugsun o.fl. og sem stuðlar þannig að betri líðan og ánægju í
starfi. Áhugavert væri að skoða frekar hvaða þættir það eru sem auðvelda
íslenskum barnaverndarstarfsmönnum að starfa á þessum vettvangi.
Lang stærsti hluti barnaverndarstarfsmanna eru félagsráðgjafar, enda eru
þeir eina starfsstéttin sem fær beina kennslu um barnaverndarvinnu. Með
hliðsjón af því hversu margþætt starfið er má velta því fyrir sér hvort ekki sé
rétt að auka þátttöku annarra starfsstétta á þessum vettvangi svo sem
starfsmanna með uppeldismenntun, sálfræðinga og lögfræðinga. Hér ber m.a.
að hafa í huga að með þeim breytingum sem urðu á barnaverndarlögunum
2002 fara æ fleiri mál fyrir dómstóla og því er aukin þörf á því að dómarar og
lögfræðingar þekki vel til hinna ólíku og margþættu atriða sem þarf að hafa í
huga við ákvarðanatöku í barnaverndarmálum.
Almennur áhugi virðist meðal starfsmanna á því að auka menntun sína.
Stór hluti þeirra sem nú svara telur sig þó ekki hafa tök á lesa fagbækur í
vinnunni og hlýtur það að takmarka nokkuð möguleika þeirra á að kynna sér
niðurstöður rannsókna, nýjar vinnuaðferðir og túlkun laga.
Í haust hefst þriggja anna diplómanám í barnavernd í félagsráðgjafardeild.
Áhugi fyrir þessu námi hefur verið mikill, ekki eingöngu á meðal starfsmanna
sem vinna beint að málsmeðferð heldur einnig meðal starfsmanna á
meðferðarheimilum, kennara og annarra sem sinna mikilvægu hlutverki á
þessu sviði.
Vel menntaðir og áhugasamir barnaverndarstarfsmenn geta gegnt
lykilhlutverki þegar aðstoða á börn og foreldra við að skapa þroskavænlegar
og jákvæðar uppeldisaðstæður fyrir börn. Önnur forsenda þess að það takist
er að ríki og sveitarfélög tryggi þær aðstæður sem nauðsynlegar eru til að
vinna þetta starf með því að útvega fjármagn í málaflokkinn og byggja hann
markvisst upp um leið og gerðar eru kröfur til starfsmanna um fagleg og
markviss vinnubrögð.
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Aftur til vinnu

Þróun úrræða fyrir langtíma-atvinnulausa
Halldór Sigurður Guðmundsson

Í erindinu er lýst verkefni sem unnið var á tveggja ára tímabili í samstarfi við
Vinnumálastofnun. Markmið verkefnisins var að meta stöðu, þarfir og getu
einstaklinga sem verið hafa atvinnulausir í sex mánuði eða lengur. Gert var
stöðumat og aðgerðaáætlun í samráði og samvinnu við hvern einstaklinginn.
Um var að ræða breytta nálgun í ráðgjöf Vinnumálastofnunar með áherslu á
sérstakar athuganir, einstaklingsáætlanir, samstarf við aðrar þjónustustofnanir, eftirfylgd og vinnulag sem gerði ráð fyrir virkri þátttöku einstaklingsins sem í hlut átti og náins aðstandanda. Niðurstöður leiddu í ljós
margvíslega og verulega erfiðleika langtímaatvinnulausra einstaklinga, bæði
að þeirra eigin mati og aðstandenda þeirra. Undantekningalaust reyndist
mismunur á sjálfsmati og mati aðstandenda og mátu langtímaatvinnulausir
stöðu sína erfiðari en aðstandendur. Tæpum fjórum árum eftir að verkefnið
hófst eru einungis tveir af þátttakendum skráðir atvinnulausir að nýju og
92% hópsins í vinnu eða öðrum verkefnum.

Atvinnuleysi og langtímaatvinnuleysi
Á Íslandi hefur atvinnuleysi verið lítið þar til eftir 1983/84, að það mælist
fyrst um 1%. Atvinnuþátttaka hefur verið mikil og er um 83% (Vinnumálastofnun, 2006). Ísland sker sig úr þegar kemur að samanburði milli landa að
þessu leyti. Atvinnuleysi er mælt á þann hátt að skráðir atvinnuleysisdagar,
þ.e. allir dagar nema laugardagar og sunnudagar, eru umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga út frá áætluðum mannafla á vinnumarkaði (Vinnumálastofnun, 2008). Tvö tímabil eru frá 1980 þar sem atvinnuleysi á Íslandi hefur
farið yfir 2%. Fyrra tímabilið var árin 1992-1998 þar sem hámarkið náði
4,8% atvinnuleysi árið 1994 og 5% árið 1995. Síðara tímabilið náði yfir árin
2002-2005 með 3,4% atvinnuleysi eins og sést á mynd 1.
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Mynd 1. Atvinnuleysi á Íslandi að jafnaði á mánuði árin 1980-2007 (Heimild:
Vinnumálastofnun)
Langtímaatvinnuleysi telst þegar einstaklingur hefur verið atvinnulaus í
sex mánuði eða lengur. Hlutfall langtímaatvinnulausra hefur hækkað, þrátt
fyrir töluverðar sveiflur í fjölda atvinnulausra einstaklinga. Nánari skoðun
sýnir að hlutfall langtímaatvinnuleysis er um og yfir 30% eins og sést á mynd
2.

Mynd 2. Hlutfall langtímaatvinnuleysis á Íslandi frá 2000 til 2008 (atvinnulausir í sex mánuði eða lengur af heildarfjölda atvinnulausra) (Heimild:
Vinnumálastofnun)

Afleiðingar atvinnuleysis
Samfélagslegt og einstaklingsbundið gildi atvinnunnar er viðurkennt í
samfélaginu og kemur meðal annars fram í lagasetningum um vinnuumhverfi
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og vinnuvernd og ýmsum réttindum og skyldum einstaklinga og fyrirtækja í
atvinnustarfsemi. Menntunin og síðar starfið mótar daglegt líf einstaklinga og
fjölskyldna og starfið er hluti sjálfsmyndar einstaklingsins.
Flestir eru sammála um einstaklingsbundin neikvæð áhrif atvinnuleysis og
að missir atvinnu sé alvarlegt áfall sem hafi í för með sér verulega skerðingu á
lífsgæðum. Atvinnuleysi er talið vera samfélagsleg vá, eitthvað sem beri að
forðast enda vegi það að grundvallarþáttum samfélagsins. Vinnan sé öllum
nauðsynleg til velmegunar og vellíðan einstaklinga og fjölskyldna. Atvinna er
á þann hátt grunnur framfærslu, skapar sjálfstraust, veitir félagsskap og
virðingu, virkjar athafnaþörf og tekur oft mikinn tíma og veitir lífinu um leið
ákveðið gildi (Jón Björnsson, 1993; Ólafur Oddur Jónsson, 1993; Halldór
Kr. Júlíusson, 1993; Eyjólfur Guðjónsson, 1993; Guðbjörg Andrea
Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993).
Félagsleg- og heilsufarsleg áhrif atvinnuleysis geta verið margvísleg.
Neikvæðar félagslegar afleiðingar birtast í fjárhagslegri skerðingu, minnkandi
samskiptum, versnandi líðan og álagi, hrakandi sjálfsvirðingu og breytingu í
fjölskyldulífinu. Heilsufarslegar afleiðingar geta verið andleg og líkamleg
streita. Langvarandi streita hefur veruleg áhrif á heilsu fólks og þekkt er að
atvinnulausir eiga oftar viðtöl við lækna eða leggjast oftar inn á sjúkrastofnanir. Geðrænir sjúkdómar, aukin lyfjanotkun og aukin neysla áfengis
geta fylgt í kjölfar langvarandi atvinnuleysis (Sigurður Thorlacius og Stefán
Ólafsson, 2008; Bjorklund og Eriksson, 1998; Jón Björnsson, 1993; Ólafur
Oddur Jónsson, 1993; Halldór Kr. Júlíusson, 1993; Eyjólfur Guðjónsson,
1993; Guðbjörg Andrea Jónadóttir og Stefán Ólafsson, 1993). Sýnt hefur
verið fram á tengsl milli fjölda í nýskráningum öryrkja hér á landi og sveiflna
á vinnumarkaði m.a. vegna atvinnuleysis (Sigurður Thorlacius og Stefán
Ólafsson, 2008; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán
Ólafsson, 2004).

Aðdragandi og markmið
Undirbúningur verkefnisins hófst haustið 2004 með því að höfundur leitaði
eftir samstarfi við Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra (VMST). Ástæða
þess var að á því starfssvæði hafði skráð atvinnuleysi og hlutfall langtímaatvinnulausra verið með því hæsta á landinu. Markmið verkefnisins voru að:
1) leita leiða til mæta þörfum og getu hvers einstaklingsins á grundvelli
ítarlegrar skoðunar á veikleikum og styrkleikum og að aðgerðir og stuðningur
VMST taki mið af því stöðumati; 2) varpa frekara ljósi á stöðu langtíma-
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atvinnulausra; 3) auka þátttöku vandamanna og auka samstarf við aðra
þjónustuaðila félags- og heilbrigðiskerfis um málefni langtímaatvinnulausra
og; 4) prófa nýtt mælitæki við athuganir og vinnu með einstaklingum sem eru
atvinnulausir. Fyrsta hluta verkefnisins lauk haustið 2006.

Framkvæmd
Verkefnið hófst með þjálfun ráðgjafa VMST í fyrirlögn matslista og
vinnulags með niðurstöður og aðgerðaráætlun. Einstaklingar sem tóku þátt
voru valdir af ráðgjöfum VMST úr hópi langtímaatvinnulausra, m.a út frá
áherslu á yngra fólk og þá sem taldir voru þurfa sérstaka aðstoð. Verkefnið
var kynnt hverjum einstaklingi og leitað samráðs um þátttöku. Að fengnu
samþykki var sjálfsmatslisti lagður fyrir viðkomandi sem síðan benti á
aðstandanda til að svara öðum matslista.
Skömmu síðar var boðað til skilafundar. Þar tóku þátt félagsráðgjafi,
ráðgjafi VMST og einstaklingurinn sjálfur, einn eða með aðstandanda eftir
því sem hann/hún vildi. Á skilafundinum var farið yfir niðurstöðurnar, þær
ræddar og túlkaðar og dregin fram þau atriði og markmið sem samkomulag
var um að vinna með og setja inn í aðgerðaáætlun til næstu vikna og mánaða.
Í flestum tilvikum valdi einstaklingurinn að vera einn í viðtalinu en
aðstandendur voru með í fjórum viðtölum.
Einni til tveimur vikum eftir skilafund var boðað til fundar ráðgjafa
VMST og hins atvinnulausa, til að yfirfara aðgerðaáætlunina. Þeim fundi lauk
með tímasettri áætlun og verkaskiptingu sem einnig fól í sér eftirfylgd og
samráðsfundi. Þessar áætlanir vörðuðu heilsufarslega, persónulega, félagslega,
fjárhagslega og námslega þætti, allt eftir aðstæðum í hverju tilviki og
heildarsýn (Lára Björnsdóttir, 2006; Félagsmálaráðuneytið, 2005).

Matslistarnir og aðgerðaáætlanir
Notaðir voru matslistar ASEBA (Achenbach System of Empirically Based
Assessment) fyrir aldurinn 18-59 ára. Listarnir eru tveir, ASR sjálfsmatslisti
(Adult Self Report) og ABCL matslisti fyrir aðra (Adult Behavior Checklist). Á
listunum eru spurningar um vini og vinatengsl, hjúskaparstöðu og samskipti
við maka, upplýsingar um fjölskyldu og samskipti við fjölskyldumeðlimi,
atvinnu og samskipti á vinnustað, menntun og stöðu í námi. Þá eru 123
spurningar eða fullyrðingar sem svarað er með því að merkja við 0, 1 eða 2
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eftir því sem við á. Í lok eru spurningar um neyslu tóbaks, áfengis og annarra
vímuefna.
Unnið var úr svörum í ADM (Assessment Data Manager), sérstökum
hugbúnaði sem skilar úrvinnslunni í formi stuttorða skýrslu og línu- og
stöplaritum út frá bandarískum viðmiðum og þáttagreiningu. Einnig var
gerður samanburður á svörum upplýsingagjafanna (Cross Informant
Comparison). Notuð voru viðmiðunarmörk út frá t-gildum (borderline /clinical)
eins og þau eru skilgreind í hugbúnaði og handbókum matslistanna
(Achenbach og Rescorla, 2003; Halldór Sig. Guðmundsson, 2006).
Skriflegar aðgerðaáætlanir fólu í sér stutta lýsingu á markmiðum hins
atvinnulausa ásamt verkefnum og lýsingu á hlutverki hvors aðila, hvenær það
skyldi framkvæmt og tekið til endurmats.

Niðurstöður
Alls tóku 26 einstaklingar þátt í verkefninu, 12 karlar og 14 konur. Engin
þeirra sem ráðgjafarnir völdu neitaði þátttöku. Karlarnir voru á aldrinum 21
til 59 ára, meðalaldur 34 ár, sjö voru undir þrítugu og fimm eldri. Konurnar
voru á aldrinum 18 til 40 ára, meðalaldur 25,9 ára og voru 11 konur undir
þrítugu og þrjár eldri.
Fjórar konur og tveir karlar voru í hjónabandi. Fimm konur og tveir
karlar voru í sambúð með öðrum s.s. foreldri, vini eða kærustu/kærasta. Níu
manns (þrjár konur og sex karlar) höfðu aldrei gifst/kvænst og fjórir
einstaklingar (tvær konur og tveir karlar) voru fráskildir.
Alls bárust 49 svarlistar, 26 sjálfsmatslistar (ASR) og 23 frá aðstandendum
(ABCL) eða öðrum. Upplýsingagjafar um stöðu hins langtímaatvinnulausa
voru; maki/sambýlingur (n=7), móðir (n=11), ráðgjafi VMST (n=1),
móðursystir (n=1), systkin (n=1) og vinur/vinkona (n=2).
Að eigin mati (ASR), var heildaraðlögunarfærni (Mean Adaptive) karla lægri
en kvenna (karlar, 38 t-gildi og konur, 44,5 t-gildi) en viðmiðunarmörk eru
við 35 t-gildi og lægra. Af einstökum færniþáttum að mati þátttakenda stóðu
konurnar betur hvað varðar vinatengsl (karlar: M=39, konur: M=48),
fjölskyldutengsl (karlar: M=45, konur: M=48) og þær höfðu oftar unnið
einhvera vinnu, svo sem hlutastarf (karlar: M=34,7, konur: M=46) eða
stundað nám/námskeið (karlar: M=30,5, konur: M=37) á því sex mánaða
tímabili sem lagt var til grundvallar við athugunina. Á einum þætti,
makatengslum, meta karlar stöðu sína betri en konurnar (karlar: M=47,
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konur: M=41,9). Alls mældust fimm karlar og þrjá konur undir
viðmiðunarmörkum á heildaraðlögunarfærni.
Í mati aðstandenda (ABCL) koma fram þættirnir vinir og vinatengsl og
samskipti við maka. Konur eru að meðaltali í aðeins betri stöðu en karlar
hvað vinaþáttinn varðaði (karlar: M=41,4, konur: M=43,5) en karlar í betri
stöðu varðandi makatengslin (karlar: M=42,7, konur: M=39,9).
Neysla áfengis, reykingar, og önnur vímuefni, var að meðaltali meiri
meðal karla (karlar: M=60,4, konur: M=57,5) samkvæmt sjálfsmati og líka að
mati aðstandenda. Neysla fimm karla og einnar konu mældist yfir
viðmiðunarmörkum (M=65) eða 23% hópsins.
Heildarerfiðleikar (total problem score) karla voru að jafnaði meiri en kvenna
(karlar: M=63,6, konur: M=59,3) og var svo líka að mati aðstandenda (karlar:
M=57,5, konur: M=55,4). Að meðaltali var mat langtímaatvinnulausra hærra
(meiri erfiðleikar) en aðstandenda. Um 43% kvennanna og 67% karlanna
mælast að eigin mati með heildarerfiðleika yfir viðmiðunarmörkum en 25%
kvennanna og 36% karlanna að mati aðstandenda, eins og má sjá á mynd 3.
Karlarnir áttu oftar en konur í vanda með líðan, hegðun og heildarerfiðleika.

Mynd 3. Hlutfall karla og kvenna eftir sjálfsmati (ASR) og mati annarra
(ABCL) sem mældust yfir viðmiðunarmörkum á heildarþáttunum líðan,
hegðun og heildarerfiðleikar
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Samkvæmt einstökum undirþáttum í sjálfsmatinu (ASR) áttu karlar helst í
erfiðleikum með kvíða/þunglyndi (M=72,8), hlédrægni/tilhneigingu til að
draga sig í hlé (M=66,6), athygli/einbeitingu (M=67,9) og andfélagslega
hegðun/brjóta boð og bönn (M=66,6). Konur áttu að eigin mati helst í
erfiðleikum með kvíða/þunglyndi (M=67,2) og líkamlega vanlíðan (M=63,2).
Í byrjun sumars 2008 var leitað upplýsinga um afdrif þátttakenda með því
að VMST kannaði á atvinnuleysisskrá stöðu þeirra 26 einstaklinga sem þátt
tóku í verkefninu. Í ljós koma að tveir voru enn skráðir atvinnulausir í júlí
2008, eða tæpum fjórum árum eftir að verkefnið hófst og tveimur árum eftir
að þessum áfanga þess lauk. Annar er skráður atvinnulaus að hluta en hinn
að fullu. Af þeim 22 sem voru afskráðir án sérstakra skýringa áttu sex stutt
tímabil í endurskráningu, einn fór til náms og einn í örorkumat. Með
afskráningu er átt við að þeir voru afskráðir af atvinnuleysisskrá til atvinnu
eða annarra verkefna. Á þessum tímapunkti benda athuganir til 92% árangurs
af verkefninu, þegar það er metið út frá skráningu á atvinnuleysisskrá.
Það tók konurnar styttri tíma að komast í vinnu eða önnur verkefni en
karlana. Að meðaltali liðu átta mánuðir frá því að þeir sem þátt tóku í
verkefninu fóru til vinnu eða annarra verkefna.
Tafla 1. Meðaltími sem leið frá athugun þar til hann/hún fór af
atvinnuleysisskrá, talið í mánuðum
Kyn (gender)
Meðaltal (mánuðir)
N (fjöldi)
Kona (F)
Karl (M)
Alls

5,9
10,5
8,1

14
12
26

Umræða
Í þessum hluta verður fjallað um nokkra þætti í niðurstöðum athugana sem
gerðar voru, reynsluna af verkefninu og leitast við að ræða það út frá
upphaflegum markmiðum verkefnisins. Á vettvangi Vinnumálastofnunar er
verkefnið óhefðbundið þar sem það fól í sér aðkomu félagsráðgjafa /
sérfræðings og notkun staðlaðs mælitækis, þátttöku hins atvinnulausa og
aðstandenda hans, í þeirri viðleitni að meta heildstætt stöðu einstaklings,
þarfir hans, vilja og getu. Smæð hópsins gerir að verkum að niðurstöður eru
fyrst og fremst lýsandi en geta eigi að síður verið innlegg í frekari umræðu og
rannsóknir á stöðu og högum atvinnulausra með það að leiðarljósi að koma
betur til móts við mismunandi þarfir þeirra sem lenda í slíkri aðstöðu.
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Fyrirlögn og þátttaka
Óvissa var í upphafi um viðbrögð og vilja til þátttöku einstaklinganna í
verkefninu. Kom þar til að óvíst var hvernig einstaklingarnir brygðust við
spurningum á matslistanum þar sem um var að ræða upplýsingar og mat á
persónulegum þáttum. Það auðveldaði því framkvæmd verkefnisins hve vel
gekk að fá einstaklingana til að taka þátt og að í flestum tilvikum (23 af 26)
voru þeir tilbúnir að benda á aðstandanda til að svara matslista um þá sjálfa.
Ráðgjöfum VMST reyndist auðvelt að skýra markmið og vinnuferli
verkefnisins út fyrir væntanlegum þátttakendum. Fyrirlögn sjálfsmatslista fór
fram á skrifstofu VMST og ráðgjafinn var því aðgengilegur ef upp komu
spurningar. Aðstandendur fengu matslista sendan eða afhentan af
þátttakanda og komu honum síðan til VMST.
Skilafundir og áætlanagerð
Lagt var upp með að í kjölfar athugunar færi fram skilaviðtal með hverjum
einstaklingi og ef hann vildi sjálfur, þeim aðstandanda sem svaraði matslista.
Á fundunum var farið yfir helstu niðurstöður beggja matslistanna í formi
línurita og stöplarita og samanburði milli upplýsingagjafanna. Undantekningarlaust áttu þátttakendur auðvelt með að skilja niðurstöðurnar og taka
þátt í umræðu um þær. Við það gafst tilefni til að ræða nánar túlkun á
niðurstöðum, forsendum og mögulegar skýringar. Á þennan hátt komu fram
í skilaviðtölum, tillögur að lausnum sem á auðveldan hátt var hægt að ræða út
frá hversu raunhæfar þær væru miðað við stöðumælinguna.
Einstaklingurinn varð þannig virkur þátttakandi í matsferlinu og
áætlanagerð sem síðan var fylgt eftir með tilvísunum í úrræði og milliliðalaust
samstarf hans/hennar og ráðgjafa VMST við aðrar þjónustustofnanir. Með
þessu var leitast við að viðkomandi upplifði að hann væri ekki einn um að
vilja breyta stöðunni eða að mark væri á honum tekið og honum sýnd virðing
(Eyjólfur Guðjónsson, 1993: Lára Björnsdóttir, 2006).
Á endurmats- og eftirfylgdarfundum höfundar með ráðgjöfum VMST
kom fram það álit, að þeir ráðstöfuðu meiri tíma en venjulega í samráð og
eftirfylgd með málum þátttakenda í verkefninu. Samstarfið og aðgerðaáætlunin hefðu í för með sér skuldbindingu um slíkt tímamagn.
Samstarf VMST við aðra
Skömmu eftir að verkefnið hófst var haldin kynningarfundur með fulltrúum
samstarfsstofnana s.s. heilsugæslu, geðdeildar og félagsþjónustu. Þá þegar
hafði einstökum þátttakendum á grundvelli athugana, verið vísað til þessara
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aðila vegna heilsufarslegra þátta, geðrænna erfiðleika, félagslegs vanda eða
fjárhagsvanda. Í framhaldinu gátu ráðgjafar VMST og tengiliðir stofnana á
auðveldari hátt haft samráð sín á milli.
Samstarf fyrrgreindra aðila var til staðar en misjafnlega virkt. Fram kom á
skilafundum með einstaklingum sem höfðu leitað aðstoðar hjá öðrum
þjónustustofnunum að þeir töldu sig ekki fá viðeigandi aðstoð eða að litið
væri svo á að málefni þeirra og erfiðleikar ættu meira „heima“ hjá VMST.
Eftirfylgd utanaðkomandi sérfræðings reyndist nauðsynleg og gagnleg að
mati ráðgjafa SMV. Sú þjálfun og handleiðsla sem fólst í verkefninu nýttist
við önnur verkefni og var til þess fallin að auka verklega þekkingu á sviðinu.
Tilefni er til að ætla að samhljómur sé milli aðferða þessa verkefnis og
valdeflingar, handleiðslu, gagnreyndra aðferða og þekkingarsköpunar (Sigrún
Júlíusdóttir, 2006; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006;
Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson og Guðrún Reykdal, 2004)
Staða einstaklinganna
Niðurstöðurnar sýna að langtímatímaatvinnuleysi hefur verulegar neikvæðar
afleiðingar fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og nærsamfélag. Félagsleg
tengsl við vini, samskipti við maka og aðra fjölskyldumeðlimi minnka og
samhliða falla brott tveir þættir aðlögunarfærni, þ.e. vinna og nám. Svo
virðist sem tóbaks- og áfengisneysla langtímaatvinnulausra sé heldur meiri en
almennt gerist. Vanlíðan og hegðunarerfiðleikar lýsa sér helst í kvíða og
þunglynd, tilhneigingu til að draga sig í hlé, líkamlegri vanlíðan, athygli- og
einbeitingarerfiðleikum og andfélagslegri hegðun. Karlar eiga við heldur
meiri heildarerfiðleika að stríða en konur bæði að eigin mati og mati annarra.
Hér á landi hefur vaxandi áhersla verið lögð á starfsendurhæfingu á
síðustu árum. Sú umræða á meðal annars rót í auknu atvinnuleysi og
tengslum þess við hækkandi nýgengni örorku (Sigurður Thorlacius og Stefán
Ólafsson, 2008; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán
Ólafsson , 2004). Tengsl atvinnuleysis og örorku gefur fullt tilefni til að lögð
sé mikil áhersla á þjónustu og úrræði við langtímaatvinnulausa á líkan hátt og
gert var í verkefninu. Einnig vekur það upp spurningar að frekar lítill munur
mælist á heildarerfiðleikum þeirra sem sækja starfsendurhæfingu og hinna
langtímaatvinnulausu. Hins vegar eiga langtímaatvinnulausir við meiri
hegðunarerfiðleika að etja en þátttakendur í starfsendurhæfinu. Þessu er
öfugt farið varðandi erfiðleika með líðan, sem eru meiri hjá einstaklingum í
starfsendurhæfingu (Halldór Sig. Guðmundsson, 2007). Þessi vísbending um
mismun milli hópanna vekur upp spurningar um hvort þessir tveir hópar
upplifi aðstöðu sína, stöðu og virðingarstig í samfélaginu með ólíkum hætti

378

Félagsráðgjöf

Halldór Sigurður Guðmundsson

sem svo birtist í vanlíðan eða hegðunarerfiðleikum. Mat einstaklinganna
sjálfra af erfiðleikum sínum sé líka annað en fram komi hjá nánum
aðstandendum og öðrum í samfélaginu.
Árangur verkefnisins
Niðurstöður hér benda til að verkefnið sem hér er lýst hafi skilað
einstaklingsbundnum og samfélagslegum árangri og eru áform um að halda
því áfram. Fjárhagslega má ætla að árlegur kostnaður vegna atvinnuleysisbóta
24 einstaklinga sé um 40 millj. króna (þ.e. atvinnuleysisbætur = kr.136
þús/mán x 24 í 12 mánuði). Kostnaður af verkefni af því tagi sem hér er
fjallað um, má ætla að sé vel innan við 5% af útgjöldum vegna greiðslu
atvinnuleysisbóta til sama hóps, á einu ári.
Reynslan og árangur af verkefninu bendir til að aðferðin til að leggja mat
á stöðu einstaklingsins í samstarfi við hann og nánasta aðstandanda, sé vel til
þess fallin að ná vænlegum árangri. Þessi aðferð virðist leiða til aukinnar
virkni og atvinnuþátttöku fyrir einstaklinginn þó mislangur tími líði þar til
það gerist. Þessi ályktun er að nokkru hliðstæð við mat á viðhorfum notenda
starfsendurhæfingar (Magnfríður dóttir og Sólveig Gísladóttir, 2007).
Nokkrir þættir í niðurstöðum athugananna og árangri verkefnisins gefa
tilefni til að ætla að Vinnumálastofnun þurfi að endurmeta aðferðir og úrræði
fyrir langtímaatvinnulausa til að ná álíka góðum árangri (Smedslund, Hagen,
Steiro, Johme, Dalsbø, og Rud, 2006; Félagsmálaráðuneytið, 2005). Það
endurmat ætti að leggja áherslu á athuganir á stöðu einstaklinganna og
þátttöku þeirra, líka í því ferli að setja upp raunhæfar aðgerðaáætlanir.
Reynslan af verkefninu bendir til að eftirtaldir þættir sem verkefnið
grundvallaðist á, hafi skipt miklu máli við framkvæmd þess og árangur; 1)
mat á stöðu og vinnufærni; 2) þátttaka einstaklingsins í matinu og
áætlanagerð; 3) samvinna þjónustukerfa; 4) viðtöl og eftirfylgd ráðgjafa
VMST og 5) fræðsla og handleiðsla við ráðgjafa VMST.
Í kjölfar verkefnisins vakna enn fleiri spurningar sem áhugavert er að leita
svara við. Tengist árangur í verkefninu atvinnuástandi þess tímabils sem um
ræðir? Hvaða þættir eru það sem tengjast verkefninu og framkvæmd þess,
sem höfðu helst áhrif á lok atvinnuleysis að mati þátttakenda? Hvaða aðrir
þættir höfðu áhrif að þeirra mati? Er það stöðumatið, skilafundirnir,
stuðningurinn og eftirfylgdin, þátttaka aðstandenda eða stuðningur þeirra,
eða vissan og traust um samstarfið við VMST eða eitthvað annað sem skilar
árangri? Hvenær í ferlinu hófst tímabil uppbyggingar? Þessar spurningar og
ugglaust margar fleiri, kalla á frekari rannsóknir. Tilefni er til að fram fari
nánari greining á gögnum úr verkefninu og jafnframt að aflað verði frekari
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upplýsinga til endurmats á árangri. Æskilegt væri að slík rannsókn fæli í sér
viðtöl við þátttakendur um reynslu þeirra.
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Öldrunarþjónusta á tímamótum – hvert
stefnir?
Sigurveig H. Sigurðardóttir

Fyrir aldarfjórðungi tóku fyrstu lögin um málefni aldraðra gildi á Íslandi.
Síðan þá hefur mikið verið fjallað um hvernig best sé að skipuleggja og
stjórna þjónustu við eldri borgara þannig að hún mæti þeirri þörf sem fyrir er
og stuðli að því að aldraðir geti búið sem lengst við eðlilegt heimilslíf.
Þjónustu við aldraða í heimahúsum hefur verið stjórnað af tveimur aðilum
og hefur það verið talið standa þjónustunni fyrir þrifum (Guðný Björk Eydal
og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003). Þann 1. janúar 2008 varð sú breyting
að málaflokkur aldraðra var fluttur frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
til félagsmálaráðuneytisins og heyrir nú öll þjónusta við aldraða, nema heilbrigðisþjónustan, undir sama ráðuneytið (Lög um málefni aldraðra,
nr.125/1999).
Eins og aðrar vestrænar þjóðir er íslenska þjóðin að eldast og nú eru tæp
12% hennar eldri en 65 ára. Mest er fjölgunin í elsta aldurshópnum en um
3% þjóðarinnar eru núna 80 ára og eldri og árið 2050 er búist við að þau
verði 7,5% (Hagstofa Íslands, e.d.). Það er þessi elsti aldurshópur sem þarf
mest á þjónustu að halda og því mikilvægt að huga að úrræðum til að geta
mætt þörfum aukins fjölda aldraðra. Margir hafa talað um aukningu eldri
borgara sem vandamál, en það viðhorf hefur íþyngt eldra fólki sem finnst slík
umræða vera niðurlægjandi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Því má ekki
gleyma að aldraðir eru fjölbreyttur hópur og flestir þeirra eru við góða heilsu
og sjálfbjarga mun lengur en jafnaldrar þeirra voru fyrir 30 árum síðan. En á
síðustu æviárunum þurfa margir að þiggja aðstoð vegna skertrar færni og er
mikilvægt að samfélagið geti brugðist við þeirri þörf.
Í þessari grein verður fjallað um þá þróun sem orðið hefur á skipulagi
þjónustu og löggjöf við aldraða og þær breytingar á lögum um málefni
aldraðra sem orðið hafa síðastliðin 25 ár. Með vísan í niðurstöður rannsókna
um viðhorf og vilja eldri borgara verður skoðað hvernig þörfum aldraðra
hefur verið mætt og hvers má vænta í nýju skipulagi málaflokksins. Einnig
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verður fjallað um þær breytingar sem orðið hafa á viðhorfi til eldri borgara
og hvernig þær tengjast skipulagsbreytingum.

Þróun málaflokks í aldarfjórðung
Í ársbyrjun 1983 tóku fyrstu heildarlögin um málefni aldraðra gildi á Íslandi
(Lög um málefni aldraðra nr. 91/1982). Markmiðið með setningu þeirra var
að tryggja öldruðum þá þjónustu sem þeir þörfnuðust á því þjónustustigi
sem tæki mið af þörf og ástandi aldraðra og væri eðlilegast og hagkvæmast.
Áhersla var lögð á „að aldraðir geti svo lengi sem verða má búið við eðlilegt
heimilislíf, en að jafnframt sé séð fyrir nauðsynlegri stofnanaþjónustu þegar
hennar er þörf“ (Lög um málefni aldraðra nr. 91/1982). Í frumvarpi þessara
fyrstu laga var þegar lögð áhersla á að koma á samræmdu skipulagi á
þjónustu við aldraða, þar sem taka átti tillit til bæði félagslegra og
heilsufarslegra þátta (Frumvarp til laga um málefni aldraðra, mál 28/1982).
Málaflokkurinn skyldi heyra undir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðneytið og
var gert ráð fyrir að lögin skyldu gilda í fimm ár og þau yrðu þá endurskoðuð
að fenginni reynslu.
Á þessum tíma voru flestir sammála um að eitt helsta vandamálið í
heilbrigðisþjónustu á landinu væru heilbrigðis- og vistunarmál aldraðra
(Frumvarp til laga um málefni aldraðra, mál 28/1982). Í lögunum var því
ákvæði þess efnis að sérstakur sjóður, Framkvæmdasjóður aldraðra, skyldi
stuðla að byggingu húsnæðis og dvalarstofnana fyrir aldraða, en tekjur hans
voru auk beinna framlaga ríkissjóðs sérstakt gjald sem allir landsmenn frá 1674 ára skyldu greiða. Margir töldu lögin vera of heilbrigðismiðuð og að
félagslega þættinum í þjónustu við aldraða væri ekki gert nægilega hátt undir
höfði (Dögg Pálsdóttir, 1987).
Með tilkomu nýju laganna var brotið blað í málefnum aldraðra og voru
miklar væntingar bundnar við setningu þeirra. Ekki hafði áður verið ljóst
hvaða rétt eldra fólk hafði til þjónustu en lögin gáfu skýr skilaboð um að
eldra fólki ætti að hjálpa til að búa heima sem lengst og tryggja því þjónustu
til að svo gæti orðið. Áður höfðu margir talið að æskilegasta úrræði fyrir
lasburða aldraða væri að flytjast á dvalar- og hjúkrunarheimili, en með
tilkomu laganna opnuðust leiðir til að bjóða fjölbreyttari þjónustu.
Lögin voru endurskoðuð árið 1989 og í nýjum lögum sem tóku gildi
1990, var því bætt við að virða skyldi sjálfsákvörðunarrétt aldraðra eftir því
sem kostur væri og möguleikar þeirra til ráðstöfunar eigna og lífeyris virtur
(Lög um málefni aldraðra 82/1989). Þetta ákvæði var til mikilla bóta og
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styrkti stöðu aldraðra við að ráða högum sínum sjálfir. Samkvæmt lögunum
var það skylda hvers sveitarfélags að reka heimaþjónustu. Hún skyldi miðast
við einstaklingmat á þjónustuþörf og veitt með það í huga að styðja aldraða
einstaklinga til sjálfshjálpar. Einnig var skýrar kveðið á um fyrirkomulag
þjónustunnar og um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga (Frumvarp til laga
um málefni aldraðra, mál 736, 1988-1989; Lög um málefni aldraðra, nr.
82/1989).
Enn voru lögin endurskoðuð og þau lög sem tóku gildi árið 1999 eru enn
í gildi (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Framsetning laganna og
ákvarðanataka var einfölduð og ákveðin hugtök skýrð. Ein þeirra breytinga
sem gerð var á lögunum var að þar segir að við framkvæmd þeirra skuli
aldraðir njóta jafnréttis á við aðra þegna og að þátttaka aldraðra í
ákvörðunum um eigin málefni verði að virða. Einnig var sett inn ákvæði um
að aldraðir ættu fulltrúa í samstarfsnefnd um málefni aldraðra, sem er
ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis og gerir tillögur um úthlutun úr
Framkvæmdasjóði aldraðra. Aldraðir eiga einnig fulltrúa í þjónustuhópum
aldraðra sem starfa í hverju heilsugæsluumdæmi, en hlutverk þeirra er m.a. að
fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og samhæfa þjónustu
við þá (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Áhrifa aldraðra gætir því í
meira mæli í allri umfjöllun um málefni þeirra og þykir nú sjálfsagt að
fulltrúar þeirra komi að ákvörðunum til að tryggja að sjónarmið þeirra nái
fram að ganga. Þeir hafa því meira um sín mál að segja en áður var og eru
mun öflugri í að fylgja eftir kröfum sínum.
Eitt af því sem hefur þótt standa öldrunarþjónustu í heimahúsum fyrir
þrifum er að hún hefur heyrt undir tvö ráðuneyti og samþætting þjónustunar
sem veitt er hefur verið takmörkuð (Guðný Björk Eydal og Sigurveig H.
Sigurðardóttir, 2003). Hingað til hafa sveitarfélögin borið ábyrgð á félagslegri
heimaþjónustu; s.s. heimilishjálp, heimsendingu matar og félagsstarfi, en ríkið
hefur borið ábyrgð á og kostað að mestu heimahjúkrun og dvöl fólks á
dvalar- og hjúkrunarheimilum. Þessi skipting ábyrgðar og þjónustu hefur þótt
vera óheppilegt og standa í vegi fyrir þróun og nýrri hugsun í þjónustu. Þrátt
fyrir tilraunir til samþættingar hafa þær ekki gengið eftir, með
undantekningum í reynslusveitarfélögunum Akureyrarkaupstað og Sveitarfélaginu Hornafirði. Þar var gerð tilraun til samþættingar á sviði öldrunarmála
og heilsugæslu sem gekk vel (Skýrsla félagsmálaráðherra um framkvæmd
verkefnis um reynslusveitarfélög, 2003; Heilbrigðis- og tryggingmálaráðuneyti, 2004). Margþættar breytingar hafa orðið á lögunum á
undanförnum árum, en þær veigamestu tóku gildi um áramótin 2007-2008.
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Í nágrannalöndum okkar eru ekki í gildi sérstök lög um þjónustu við eldri
borgara, heldur gilda almenn lög um málefni þeirra. Nefna má sem dæmi að í
Svíþjóð eru helstu lögin sem stuðst er við í þjónustu við aldraða, lög um
félagsþjónustu og lög um heilbrigðisþjónustu. Þar í landi voru settar reglur
árið 1992, s.k. Ädelreformen, um að sveitarfélögin ættu að bera ábyrgð á
þjónustu við eldri borgara sem þyrftu á langvarandi félags- og læknisþjónustu
að halda í þeim tilgangi að bæta hana (Socialstyrelsen, 2006).

Stefnan í dag
Þann 1. janúar 2008 urðu miklar breytingar á stjórnskipulagi málefna aldraðra
hér á landi. Þá var yfirstjórn öldrunarmála flutt frá heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu (nú heilbrigðismálaráðuneyti) til félagsmálaráðuneytisins (nú félags- og tryggingamálaráðuneyti) og flest þau verkefni
sem snúa að öldruðum nema heilbrigðisþjónusta við þá, sem er áfram í
höndum heilbrigðisráðuneytis. Félags- og tryggingamálaráðuneytið annast nú
stefnumótun og áætlanagerð fyrir allt landið og því er ætlað að beita sér fyrir
aukinni umræðu og frekari kynningu á stöðu eldra fólks svo og þeim
valkostum sem standa þeim til boða.
Með þessum flutningi verkefna á milli ráðuneyta er lögð ríkari áhersla á
að öldrunarþjónusta sé í heild sinni velferðarþjónusta en ekki heilbrigðisþjónusta og félagslegum þáttum í þjónustu við aldraðra er gert hærra undir
höfði. Auk skipulagsbreytinga mun þessi breyting hafa áhrif á viðhorfið til
aldraðra þar sem öldrunarþjónustan verður þjónustutilboð þar sem áhersla
verður lögð á velferð einstaklingins og sjálfsforræði í stað þess að skilgreina
öldrun sem sjúkdóm. Athyglin mun beinast meira að því fríska sem einkennir
einstaklinginn og þannig stuðla að jákvæðum breytingum á viðhorfi til
aldraðra.
Í nýrri stefnu félags- og tryggingamálaráðherra í málefnum aldraðra, sem
byggir á stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar og tillögum ráðgjafarhóps
ráðherra, er lögð áhersla á að þjónusta við aldraða sé nærþjónusta þar sem
ólíkir þjónustuþættir þurfi að vera sem mest á einni hendi. Öll þjónusta við
eldri borgara í heimahúsum mun því flytjast til sveitarfélaganna sem er ætlað
að veita fólki einstaklingshæfða þjónustu óháð aldri með það að markmiði að
aldraðir geti búið á eigin heimilum sem lengst. Gert er ráð fyrir að þessi
breyting eigi sér stað eigi síðar en á árinu 2012 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008a).
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Vonir standa til að þessi tilflutningur verkefna til eins aðila komi til með
að tryggja samfellu í þjónustu og auka gæði hennar. Þessi breyting á skipulagi
málaflokksins hefur átt sér langan aðdraganda, en í fyrstu lögunum um
málefni aldraðra frá 1982 var þegar lögð áhersla á að koma á samræmdu
skipulagi á þjónustu við aldraða. Vera má að aðstæður íslensku sveitarfélaganna á þeim tíma og mismunandi áherslur ólíkra faghópa hafi haft áhrif
á þessa hægu þróun. Íslensku sveitarfélögin, sem nú eru 78 eru mjög ólík að
stærð, með íbúafjölda frá 49 -116.600 og eru því misjafnlega í stakk búin til
að veita eldri borgurum fullnægjandi þjónustu (Samband íslenskra
sveitarfélaga, e.d.). Það er því mikilvægt að stefnt verði að enn frekari
samvinnu þeirra á milli og að þeim verði tryggt nægilegt fjármagn til að sinna
þessu breytta hlutverki.
Þó svo að þjónusta við eldri borgara muni flytjast til sveitarfélaganna mun
ríkið áfram bera ábyrgð á stefnumótun og eftirliti með að þjónustan sé veitt
skv. lögum og reglugerðum. Ráðgjafarhópur ráðherra leggur einnig til að
sérlög um málefni aldraðra verið felld niður.

Hvað vilja aldraðir ?
Á undanförnum árum hefur viðhorf aldraðra til þeirrar þjónustu sem þeim
stendur til boða verið töluvert rannsakað. Sveitarfélögin í landinu hafa mörg
hver gert kannanir í sínum byggðarlögum á þjónustuþörf á hverjum stað fyrir
sig.
Í eigindlegri rannsókn um viðhorf og vilja eldra fólks í Reykjavík sem
gerð var árið 2005 voru tekin viðtöl við 46 einstaklinga á aldrinum 66-90 ára í
sjö rýnihópum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Markmið rannsóknarinnar
var að afla upplýsinga um viðhorf og aðstæður eldra fólks, leita svara við því
hvaða þættir stuðla að öryggi og vellíðan og hvernig hægt sé að gera eldra
fólki kleift að búa sem lengst á heimilum sínum. Helstu niðurstöður voru þær
að til að geta búið heima sem lengst þarf fólk að geta treyst því að það fái
viðeigandi þjónustu þegar það þarf á henni að halda. Heimaþjónustan var
ekki talin nógu traust og að tíð starfsmannaskipti gerðu það að verkum að
þjónustan nýttist ekki sem skyldi. Þess var krafist að þjónustan væri stöðug
og áreiðanleg og að starfsfólkið væri starfi sínu vaxið. Í rannsókninni kom
einnig fram að viðhorf til aldraðra var talið heldur neikvætt og framkoma við
eldri borgara væri oft óásættanleg og ekki tekið tillit til þarfa þeirra og óska.
Meðal annarra þátta sem rætt var um að þyrftu að vera til staðar var ráðgjöf
og góðar upplýsingar um þjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).

386

Félagsráðgjöf

Sigurveig H. Sigurðardóttir

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið af sveitarfélögunum og fleiri aðilum
að undanförnu benda til þess að eldra fólk vilji búa sem lengst heima. Einnig
er ljóst að eldra fólk vill hafa meiri áhrif á hvers konar þjónustu það fær og
að þjónustan þyrfti að vera meiri og fjölbreyttari. Í könnun sem gerð var í
Reykjavík á viðhorfi notenda til félagslegrar heimaþjónustu kom fram að
rúmlega 60% töldu sig fá nægilega þjónustu. Af þeim 27% sem svöruðu því
til að þeir hefðu beðið um breytingar á tilhögun heimaþjónustu höfðu
einungis 37% fengið þær framkvæmdar að öllu leyti (Brynhildur Barðadóttir
og Sigríður Jónsdóttir, 2008). Í rannsókn sem gerð var meðal eldri borgara í
Hafnarfirði kom fram að rúmlega 60% þeirra sem bíða eftir vistun á
hjúkrunarrými og 73% þeirra sem bíða eftir dvalarrými telur sig geta með
góðu móti búið heima ef þeir fengju meiri þjónustu (Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið, 2006).
Eins og fram hefur komið sýna rannsóknir að öldruðum finnst þeir ekki
hafa nægilega mikið um það að segja hvernig þjónustu við þá er háttað. Því
má segja að sjálfsákvörðunarrétturinn sé ekki virtur sem skyldi. Auka þarf
möguleika aldraðra til að velja sér þjónustu, en umræða um notendaval og
valfrelsi hefur verið að aukast hér á landi. Í nágrannalöndum okkar er þegar
komin nokkur reynsla á slíkt fyrirkomulag sem ýtir undir að eldri borgarar
beri meiri ábyrgð á eigin aðstæðum og viðhaldi þannig lengur sjálfstæði sínu
(Edebalk og Svensson, 2002; Sunnevåg, 2003).

Umræða
Það vekur athygli í tillögum ráðgjafahóps félagsmálaráðherra að lagt er til að
sérlög um málefni aldraðra verði felld niður. Hópurinn leggur til að tekið
verði upp nýtt fyrirkomulag þjónustu, þar sem öldruðum og öðrum verði
veitt þjónusta í samræmi við mat á þörf, óháð aldri. Í löggjöf um
félagsþjónustu sveitarfélaga og löggjöf um heilbrigðisþjónustu verði gerð
grein fyrir rétti fólks á öllum aldri til þjónustu og því sérlög um elsta
aldurshópinn óþörf (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008b).
Frá því að fyrstu lögin um málefni aldraðra tóku gildi árið 1983 hefur
mikið verið deilt um réttmæti þeirra. Félög eldri borgara og fleiri aðilar hafa
lengi hvatt til þess að sérlög um málefni aldraða verði felld niður þar sem þau
mismuni fólki á neikvæðan hátt og dragi það í dilka (Félag eldri borgara,
2008; Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).
Á sínum tíma var setning laganna mikið framfaraskref sem hafði áhrif á
skipulag þeirrar þjónustu sem í boði var fyrir aldraða (Sigurveig H. Sigurðar-
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dóttir, 1985). Þá var mikil neyð í vistunarmálum aldaðra og hlutverk
sveitarfélaga og ríkis óljós. Lögunum var því fagnað af þeim sem unnu að
málefnum aldraðra, því með þeim var sett skýr stefna og hlutverk þeirra aðila
sem veittu þjónstuna skilgreind. Þó svo að ekki hafi náðst að uppfylla öll
markmið laganna breyttu þau miklu hvað varðar umbætur og skilgreiningu á
þjónustu við eldri borgara.
Í dag er ekki sama þörfin og var fyrir 25 árum að lögbinda sérstaka
þjónustu við æviárin 67 án tillits til aðstæðna eða heilsu. Eldri borgarar eru
nú heilsubetri en þeir voru þegar fyrstu lögin voru sett og er því ástæða til að
endurskoða lögin um málefni aldraðra með breyttar aðstæður í huga.
Við endurskoðun og hugsanlega niðurfellingu laga um málefni aldraðra
verður þó að gæta þess að þau réttindi sem eldri borgarar hafa fengið með
lögunum séu tryggð í öðrum lögum um heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Í
Svíþjóð þar sem sveitarfélögin bera ábyrgð á bæði félags og læknisþjónustu
virðast lagaleg mörk milli félags – og heilbrigðisþjónustu enn vera ákveðin
hindrun í að veita heildstæða þjónustu (Socialstyrelsen, 2006). Til að tryggja
öryggi aldaðra sem best verða þeir aðilar sem að þjónustunni koma að vinna
vel saman. Því þarf að huga vel að þeirri þjónustu sem opinberir aðilar veita
en einnig að þjónustu aðstandenda eða svokallaðri óformlegri þjónustu.
Margir aðstandendur aldraðra vilja styðja þá til sjálfstæðrar búsetu eins lengi
og unnt er og leggja mikið á sig til að svo geti orðið.
Mikilvægt er að skýra með hvaða hætti veita skal þjónustu þannig að eldri
borgarar geti haldið sjálfstæði sínu og sjálfsákvörðunarrétti.
Með flutningi þjónustu við aldraðra til eins ráðuneytis er vonast til að
betri yfirsýn fáist yfir þá þjónustu sem veitt er og að hún verði samhæfðari.
Það gefur auga leið að auðveldara er að veita einstaklingsmiðaða þjónustu frá
einum aðila en tveimur. Ætla má að breytingar á öldrunarþjónustu þar sem
hætt verður að skilgreina öldrun sem sjúkdóm en þess í stað lögð áhersla á
velferð og sjálfsforræði muni hafa í för með sér jákvæðara viðhorf til
aldraðra.
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Sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands:
Rannsókn á viðhorfum
Steinunn Hrafnsdóttir

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum niðurstöðum rannsóknar á sjálfboðastarfi og viðhorfum sjálfboðaliða Rauða kross Íslands árið 2006. Rauði kross
Íslands styrkti rannsóknina. Ítarlegri niðurstöður má finna í skýrslunni
Rannsókn á sjálfboðastarfi og viðhorfum sjálfboðaliða Rauða kross Íslands
(Steinunn Hrafnsdóttir, 2007).
Á síðastliðnum árum hefur áhugi og fræðileg umræða um sjálfboðaliða og
samtök þeirra aukist. Með sjálfboðaliða er átt við einstakling sem leggur fram
vinnu sína af fúsum og frjálsum vilja í þágu meðborgara sinna eða þjóðfélagsins án þess að þiggja laun fyrir (Habermann, 2001). Á Íslandi er rík
hefð fyrir sjálfboðastörfum en þau hafa að sama skapi ekki verið rannsökuð
mikið. Þó hafa rannsóknir aukist á síðastliðnum árum. Í rannsókn sem gerð
var 2005-2006 kom í ljós að 40,3% Íslendinga sögðust hafa unnið sjálfboðaliðastarf á síðastliðnu ári. Að meðaltali stunduðu þátttakendur sjálfboðaliðastörf í 215 klukkustundir á ári fyrir ýmis konar samtök svo sem íþróttafélög,
foreldrafélög og góðgerðar- og líknarfélög (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005,
2006a, 2006b, 2008). Á vegum Rauða kross Íslands starfa um 2000 sjálfboðaliðar við fjölbreytt störf. Þar má nefna setu í stjórnum og nefndum,
heimsóknarþjónustu við fanga og aldraða, svörun í hjálparsíma, stuðning við
geðfatlaða, vinnu með ungmennum, neyðaraðstoð og skyndihjálp. Ljóst er
að framlag sjálfboðaliða er ómetanleg viðbót við þá opinberu velferðarþjónustu sem er fyrir hendi í okkar þjóðfélagi. Sjálfboðaliðar búa yfir mikilli
þekkingu og hæfni og því er mikilvægt fyrir samtök að halda í góða
sjálfboðaliða. Erlendis er það algengt að stærri félagasamtök geri rannsóknir á
viðhorfum sjálfboðaliða til sjálfboðastarfa sinna. Niðurstöður rannsóknanna
eru þá notaðar til að gera starfsemina sýnilegri og bæta hana ef ástæða er talin
til. Þannig er unnt með rannsóknum að finna út hvað höfðar til þeirra sem
vinna sjálfboðastörf, hvernig umbuna má sjálfboðaliðum og hvernig hvetja
má fólk til sjálfboðastarfa (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir,
1997).
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Rauði kross Íslands ákvað árið 2006 að gera rannsókn á viðhorfum
sjálfboðaliða sinna í fyrsta sinn. Markmið rannsóknarinnar er að gefa
sjálfboðaliðum tækifæri til að segja frá viðhorfum sínum til sjálfboðastarfa og
gera störf þeirra sýnilegri og skilvirkari. Niðurstöður rannsóknarinnar veita
mikilvægar upplýsingar um sjálfboðastörf sem munu nýtast Rauða krossi
Íslands og öðrum félagasamtökum við skipulagningu og þróun sjálfboðastarfa. Þær sýna einnig hversu mikið og ómetanlegt sjálfboðastarf fer fram
innan Rauða kross Íslands. Í rannsókninni er spurt um eftirfarandi atriði:
Bakgrunnur sjálfboðaliða
Lengd, tegund og tímafjöldi sjálfboðastarfa
Hvernig sjálfboðaliðar kynnast Rauða krossi Íslands
Ástæður þess að vinna sjálfboðastörf
Hvað skiptir mestu máli í sjálfboðastörfum
Stuðningur, aðstoð og fræðsla fyrir sjálfboðaliða
Sjálfboðastörfin ókostir og umbun
Upplýsingagjöf til sjálfboðaliða
Félagslíf fyrir sjálfboðaliða

Framkvæmd
Rannsóknin var gerð í lok árs 2006 og byrjun árs 2007. Allir sjálfboðaliðar
Rauða kross Íslands sem skráðir voru í gagnabanka hans voru í úrtakinu. Alls
1000 sjálfboðaliðar. Spurningalistar frá Englandi og Kanada voru þýddir og
aðlagaðir íslenskum aðstæðum. Einnig var hafður til hliðsjónar spurningalisti
um viðhorf og þátttöku Íslendinga í sjálfboðastörfum. Um var að ræða 34
spurningar sem flestar voru lokaðar. Outcome hugbúnaður sá um gagnaöflun
og frumskýrslugerð. Gagna var aflað með vefkönnun. Að henni lokinni var
hringt til þeirra sem ekki höfðu svarað. Alls svöruðu 827 einstaklingar og er
svarhlutfall því 60%.
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Niðurstöður
Bakgrunnur sjálfboðaliða
Mikill meirihluti sjálfboðaliða Rauða kross íslands eru konur 72,2% en karlar
eru 27,8%. Algengast er að sjálfboðaliðar búi á höfuðborgarsvæðinu 56% á
móti rúmlega 43% sem búa á landsbyggðinni. Meirihluti sjálfboðaliða er eldri
en 45 ára eða tæp 58%. Flestir eru sjálfboðaliðarnir á aldrinum 65-80 ára eða
23,8%. Fæstir sjálfboðaliðar eru á aldrinum 18-24 ára, eða 12,5%. Algengast
er að sjálfboðaliðarnir hafi lokið framhaldsskólaprófi eða meiru eða tæp
63%. Mikill meirihluti sjálfboðaliða er af íslenskum uppruna eða tæp 97%.
Sjálfboðastörf: Lengd, tegund og tímafjöldi
Eins og fram kemur í töflu 1. vinna sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands
fjölbreytt störf. Algengast er að þeir vinni stjórnar- og eða nefndarstörf
(20,5%), við heimsóknarþjónustu (18,9%) og við neyðarvarnir (16,8%).
Minnst er þátttakan þegar kemur að stuðningi við heimilislausar konur
(1,8%) og félagsstarf með fötluðum (2,6%).
Tafla 1. Tegund sjálfboðastarfa
Tegund sjálfboðastarfa

Fjöldi

Hlutfall %

Stjórna-og/eða nefndarstörf
Heimsóknaþjónusta (heimsóknavinur)
Neyðarvarnir
Vinna í sölubúðum/bókasöfn
Fatasöfnun/flokkun og /eða fatasala
Fjáröflun
Hjálparsíminn
Skyndihjálp
Stuðningur við geðfatlaða
Kynningar/námskeið
Stuðningur við innflytjendur
Starf með ungum innflytjendum
Félagsstarf með fötluðum
Stuðningur við heimilislausar konur (Konukot)
Annað og þá hvað
Alls

156
144
128
104
93
81
70
59
58
45
38
32
20
14
152
1194

20,47
18,9
16,8
13,65
12,20
10,63
9,19
7,74
7,61
5,91
4,99
4,2
2,62
1,84
19,95
100

Vikmörk
+/-%
2,86
2,78
2,65
2,44
2,32
2,19
2,05
1,9
1,88
1,67
1,55
1,42
1,14
0,95
2,84
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Rétt er að hafa í huga að unnt var að haka við fleiri en einn valkost í
þessari spurningu. Þátttakendum gafst kostur á að svara hvort þeir stunduðu
annars konar sjálfboðastörf en koma fram í svarmöguleikum. Í ljós kom að
tæp 20% nefndu annars konar sjálfboðastörf. Helst nefndu þeir að vinna
með börnum og unglingum og í ungmennahreyfingunni.
Algengast er að þáttakendur hafi unnið sjálfboðastörf í 1-3 ár (27,3%), því
næst í 10 ár eða meira (21,8%). Því er ljóst að margir sjálfboðaliðar halda
lengi tryggð við Rauða krossinn (sjá töflu 2).
Tafla 2. Lengd sjálfboðastarfa
Lengd sjálfboðastarfa
Minna en eitt ár
1-3 ár
4-6 ár
7-10 ár
10 ár eða meira
Alls

Fjöldi

Hlutfall %

Vikmörk +/-%

146
218
172
89
174
799

18,27
27,28
21,53
11,14
21,78
100

2,68
3,09
2,85
2,18
2,86

Eins og sjá má á töflu 3. vinna flestir sjálfboðaliðar 5-9 klukkustundir á
mánuði eða tæp 34%. Næstalgengast er að vinna 1-4 klukkustundir á mánuði.
Ekki er að sjá að kynin leggi mismikið af mörkum og er tímafjöldi almennt
nokkuð svipaður hjá þeim. Þegar aldur er skoðaður kemur í ljós að sjálfboðaliðar sem eru 65 ára og eldri eru líklegastir til að vinna mest. Þeir eru
fjölmennastir í öllum flokkum yfir 4 klukkustundir á mánuði en fámennastir
upp að fjórum klukkustundum. Fráskildir sjálfboðaliðar (17%) og
ekkjur/ekklar (19,4%) virðast leggja mest af mörkum þ.e. 15 stundir eða
meira.
Tafla 3. Tímafjöldi sjálfboðastarfa
Tímafjöldi sjálfboðastarfa
Innan við 1 klst.
1-4 klst.
5-9 klst.
10-14 klst.
15-19. klst
20-24.klst
25.klst eða fleiri
Alls

Fjöldi

Hlutfall %

Vikmörk +/-%

92
223
264
101
46
16
37
779

11,81
28,63
33,89
12,97
5,91
2,05
4,75
100

2,27
3,17
3,32
2,36
1,66
1
1,49
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Hvernig sjálfboðaliðar kynnast Rauða krossinum
Það er mikilvægt fyrir sjálfboðasamtök að vita hvernig fólk kynnist
sjálfboðastarfi til að unnt sé að beita markvissum aðferðum við að nálgast
sjálfboðaliða. Eins og kemur fram á töflu 4 kynnast flestir þátttakendur
sjálfboðastörfum í gegnum fjölskyldu og vini (37%), næstalgengast er að sjá
auglýsingar í blöðum og tímaritum (18,5%) og í þriðja sæti er í gegnum efni
frá Rauða krossinum (s.s. bæklinga, veggspjöld o.fl.) eða í 7 % tilvika.
Tafla 4. Hvernig kynntist þú sjálfboðastarfi hjá Rauða krossinum?
Hvernig kynntist þú sjálfboðastarfi
Vikmörk
hjá Rauða krossinum
Fjöldi
Hlutfall %
+/- %
Í gegnum fjölskyldu og vini
Í gegnum auglýsingar í blöðum og
tímaritum
Í gegnum efni frá Rauða krossinum
(bæklingar, veggspjöld o.fl.)
Í gegnum launað starf þitt
Í gegnum heimasíðu Rauða krossins
Í gegnum sjálfboðamiðlanir eða efni
frá þeim
Í gegnum opinberar stofnanir
Í gegnum auglýsingar og þætti í
sjónvarpi
Í gegnum kirkjuna eða trúarsamtök
Annað/ hvað
Alls

298

37,34

3,36

148

18,55

2,7

57
55
28

7,14
6,89
3,51

1,79
1,76
1,28

25
23

3,13
2,88

1,21
1,16

21
4
139
798

2,63
0,5
17,42
100

1,11
0,49
2,63

Ástæður þess að vinna sjálfboðastörf
Við skipulagningu sjálfboðastarfs er nauðsynlegt að vita ástæður þess að fólk
stundar sjálfboðastörf og hvað skiptir það máli í sjálfboðastörfunum. Unnt er
að nota slíkar niðurstöður til að komast að því hvað höfðar til þeirra sem
vinna sjálfboðastarf, hvernig er unnt að umbuna sjálfboðaliðum og hvetja
fólk til sjálboðastarfa.
Í rannsókninni var spurt af hvaða ástæðum viðkomandi fór að taka þátt í
sjálfboðastarfi hjá Rauða krossinum. Nefna mátti fleiri en einn svarmöguleika
og eru hlutfallstölur því reiknaðar út frá fjölda þeirra sem tóku afstöðu en
ekki fjölda svara. Eins og sjá má á töflu 5 sögðust langflestir (79%) stunda
sjálfboðastarf til að hjálpa fólki. Næstalgengasta ástæðan er vegna þarfar í
samfélaginu (58%) og vegna trúar á málstaðinn. Aðrar ástæður sem hvetja

396

Félagsráðgjöf

Steinunn Hrafnsdóttir

fólk til sjálfboðastarfa eru tími aflögu (34%) og þörf fyrir að hitta fólk (32%).
Fæstir nefna að það sé vegna félagslegs þrýstings (3%) eða trúarlegra
hugmynda (5%).
Tafla 5. Af hvaða ástæðum fórstu að taka þátt í sjálfboðastarfi hjá Rauða
krossi Íslands?
Mikil
áhrif
%

Nokkur
áhrif
%

Lítil
áhrif
%

Engin
áhrif
%

755
741
739

31
9
12

27
7
11

16
6
7

25
78
70

770
761
774
749
741
746
759
726
733

58
57
79
32
5
20
34
30
8

31
27
18
29
8
30
25
37
11

6
6
2
21
13
20
17
16
16

5
10
2
18
74
29
25
17
66

746
726
448

28
3
5

32
8
6

12
12
9

28
77
79

Af hvaða ástæðum fórstu að
taka þátt í sjálfboðastarfi hjá
Rauða krossi Íslands?
Fjöldi
Persónulegar ástæður- tengt
mínum eigin þörfum eða fólks
sem ég þekki
Tengt launuðu starfi mínu
Tengt námi mínu
Það var þörf fyrir það í
samfélaginu
Vegna trúar á málsstaðinn
Mig langaði að hjálpa fólki
Mig langaði að hitta fólk
Vegna trúarlegra hugmynda
Vegna skyldu/siðferðisskyldu
Ég hafði tíma aflögu
Ég er góð/ur í starfinu
Ég vildi skipuleggja daginn
Tækifæri til að læra nýja hluti
eða þjálfun fyrir starf
Vegna félagslegs þrýstings
Aðrar

Einnig var spurt um afstöðu sjálfboðaliða til spurningarinnar „Hvað af
eftirfarandi þáttum skipta þig mestu máli í störfum þínum“?
Í töflu 6 kemur fram að 82% þátttakenda segja að það skipti miklu máli
að hjálpa fólki, næstflestir segja að það skipti miklu máli að víkka sjóndeildarhringinn (63%) og 62% segja að það skipti miklu máli að njóta starfsins og
sjá ánægju af útkomunni. Nefna mátti fleiri en einn svarmöguleika og eru
hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda
svara.
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Tafla 6. Hvaða þættir skipta máli í sjálfboðastörfunum
Hvaða þættir skipta máli í
sjálfboðastörfum
Að hjálpa fólki
Hugsjónir Rauða krossins
Ég hitt fólk og eignast vini
Ég öðlast reynslu og þekkingu
Ég nýt starfsins
Það er ánægjan af því að sjá
útkomuna
Það víkkar sjóndeildarhring
minn
Það veitir mér viðurkenningu
og stöðu í samfélaginu
Það gefur mér tækifæri til að
gera hluti sem ég er góð/ur í
Það viðheldur athafnasemi
minni og góðri heilsu
Mér finnst ég ekki eins
eigingjarn/eigingjörn
Ég veiti aðstoð af trúarlegum
skyldum
Ég veiti aðstoð af
siðferðilegum skyldum
Ekkert af ofangreindu
Annað

Mikil Nokkur
Lítil
Engin
Fjöldi áhrif % áhrif % áhrif % áhrif %
781
763
763
771
763

82
59
29
58
62

16
31
33
31
31

1
7
25
6
5

1
3
13
5
2

755

63

29

6

3

768

11

29

5

3

743

31

17

29

43

743

29

41

16

13

750

16

28

19

24

745

5

26

20

38

739

24

7

12

76

742
316
341

1
5

29
4
5

20
7
7

26
87
83

Stuðningur, aðstoð og fræðsla fyrir sjálfboðaliða
Mikill meirihluti þátttakenda hefur sótt fræðslu eða hlotið þjálfun hjá Rauða
krossi íslands eða 86,9%. Þeir sem eru líklegastir til að hafa ekki sótt fræðslu í
samanburði við aðra hópa eru sjálfboðaliðar af erlendum uppruna eða
26,9%. Flestir hafa lokið grunnnámskeiði/ kynningarnámskeiði um Rauða
krossinn eða 67%. Einnig hafa rúmlega 57% tekið námskeið í skyndihjálp og
rúm 38% í sálrænni skyndihjálp. Almennt ríkir ánægja með gæði fræðslunnar,
þannig meta 88,5% fræðsluna/þjálfunina sem mjög eða frekar fullnægjandi.
Meirihluti sjálfboðaliða telur að eftirlit, stuðningur og ráðleggingar sem
standa til boða hjá Rauða krossinum séu mjög eða frekar fullnægjandi
(69,1%). Þeir sem eru líklegastir til að taka ekki undir þetta sjónarmið eru
sjálfboðaliðar af erlendum uppruna. Þeir segja einnig í meira mæli en aðrir
hópar að sá stuðningur sem þeir hafi fengið sé ekki nægilegur.
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Umbun sjálfboðaliða
60,1% þátttakenda segist hafa fengið umbun fyrir sjálfboðastörf sín.
Þátttakendum gafst kostur á að svara opinni spurningu um hvers konar
umbun þeir hefðu fengið fyrir störf sín. Skipta má þeirri umbun sem
sjálfboðaliðarnir nefna í tvennt. Í fyrsta lagi andlega umbun í formi þakklætis,
hróss, viðurkenningar og ánægju af því að vinna sjálfboðastörfin. Einnig
voru atriði eins og aukinn þroski, góð líðan, víðsýni og félagsskapurinn
nefnd. Í öðru lagi efnisleg umbun í formi afsláttarmiða í leikhús, kvikmyndahús og verslanir. Einnig boð í ferðalög, kaffi og mat. Þátttakendur nefndu
auk þess viðurkenningarskjöl og einingar í háskólanámi. Eins svöruðu þeir
opinni spurningu um hvers konar umbun þeim þætti æskileg fyrir sjálfboðastörfin. Langflestir nefndu enga sérstaka og aðrir nefndu þakklæti og ánægju.
Einnig nefndu mjög margir að þeir væru ánægðir með þá umbun sem þegar
væri fyrir hendi hjá Rauða krossinum.

Lokaorð
Hér að framan hefur verið fjallað um nokkrar niðurstöður rannsóknar á
viðhorfum sjálfboðaliða Rauða kross Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar
veita mikilvægar upplýsingar um sjálfboðastörf hjá Rauða krossi Íslands.
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er fyrir félagasamtök að
skipuleggja sjálfboðastarf sitt og halda vel utan um sjálfboðaliða sína til að
starfið komi að gagni og sjálfboðaliðarnir séu ánægðir. Einnig skiptir miklu
að vanda val á sjálfboðaliðum, þjálfa þá og styðja. (Gaskin, 2003; Sigurveig
H. Sigurðardóttir, 2008). Hussey og Perrin (2003) hafa bent á að lykillinn að
því að vinna með sjálfboðaliðum sé að skapa áhuga/eldmóð hjá þeim, sýna
að þeir hafi áhrif og meta starf þeirra að verðleikum. Til þess að þetta sé unnt
er nauðsynlegt að vita ástæður þess að fólk gerist sjálfboðaliðar. Samkvæmt
niðurstöðum þessarar rannsóknar og annarra innlendra og erlendra
rannsókna eru ástæður þess að fólk gerist sjálfboðaliðar margvíslegar og þær
hafa mismikið vægi í huga fólks. Það getur til dæmis farið eftir eðli
félagasamtaka, aðstæðum fólks og ýmsum bakgrunnsbreytum svo sem aldri
og menntun (Habermann, 2001; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006c; Sigrún
Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Samkvæmt niðurstöðum
þessarar rannsóknar segjast langflestir stunda sjálfboðastörf vegna þarfar til
að hjálpa öðrum og vegna þarfar í samfélaginu. Samt sem áður vega aðrar
ástæður líka þungt sem mikilvægt er að taka tillit til við skipulagningu
sjálfboðastarfs svo sem félagsskapurinn og það að hafa tíma aflögu.
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Bakgrunnsbreytur svo sem aldur skipta hér máli. Til dæmis tengir aldurshópurinn 18-24 ára ástæður sjálfboðavinnu frekar við nám og tækifæri til að
læra nýja hluti eða þjálfun fyrir starf en aðrir hópar. Þessar niðurstöður eru í
samræmi við niðurstöður íslensks hluta norrænnar rannsóknar á ástæðum
þess að sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands stunduðu sjálfboðastörf (Sigrún
Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Þegar aldurssamsetning
sjálfboðaliða Rauða krossins er skoðuð kemur í ljós að ungt fólk (18-24 ára)
er fámennasti hópur sjálfboðaliða. Í leiðarljósum og stefnu Rauða kross
Íslands til 2010 kemur fram auka eigi þátttöku ungs fólks í sjálfboðastarfi
með því að fara nýjar leiðir til að fá ungt fólk til starfa. Hér er unnt að nota
niðurstöður þessarar rannsóknar til að skipuleggja það starf.
Sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands eru yfirleitt ánægðir með þá umbun,
stuðning og fræðslu sem Rauði krossinn veitir þeim. Þó er vert að nefna að
sjálfboðaliðar af erlendum uppruna eru síst ánægðir með þessa þætti. Einnig
eru sjálfboðaliðar af erlendum uppruna fáir hjá Rauða krossinum. Rauði
krossinn hefur brugðist við þessu með því að setja sér þau markmið að auka
þátttöku sjálfboðaliða af erlendum uppruna í starfi sínu og efla hlut
innflytjenda í stjórnum innan félagsins (Rauði kross Íslands, 2007).
Fyrir félagasamtök sem reiða sig á sjálfboðaliða eru þessar niðurstöður
mikilvægar. Til að samtökin starfi sem best þurfa sjálfboðaliðar að vita að
þeir eru velkomnir, öruggir, vel upplýstir, fái verkefni við hæfi og þeim sé vel
stjórnað. Taka verður mið af ólíkum þörfum sjálfboðaliða sem vinna fyrir
samtökin og vera vakandi fyrir velferð þeirra. Síðast en ekki síst sýna þessar
niðurstöður mikilvægi þess að gera rannsóknir á viðhorfum sjálfboðaliða og
nota þær til að efla sjálfboðastarfið.

Heimildir
Gaskin, K. (2003). A choice blend: What volunteers want from organisation and
management. London: Institute for Volunteering Research.
Habermann, U. (2001). En postmodern helgen? Om motiver til frivillighed. Lunds
dissertation in social work. Lund: Socialhögskolan Lunds Universitet.
Hussey, D. og Perrin, R. (2003). How to manage a voluntary organization: The
essential guide fro the nor-for-profit sector. London: Kogan Page.
Rauði kross Íslands. (2007). Byggjum betra samfélag. Leiðarljós og stefna Rauða
kross íslands til 2010. Sótt 31. júlí 2008 af
http://redcross.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?id=100006
0

400

Félagsráðgjöf

Steinunn Hrafnsdóttir

Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir. (1997). Hvers vegna
sjálfboðastörf? Um sjálfboðastarf, félagsmálastefnu og félagsráðgjöf. Reykjavík:
Háskólaútgáfan.
Sigurveig H. Sigurðardóttir. (2008). Viltu verða sjálfboðaliði? Öflun nýrra
sjálfboðaliða og stuðningur við þá. Í Ómar H. Kristmundsson og
Steinunn Hrafnsdóttir (ritstj.),. Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Reykjavík:
Háskólaútgáfan. (Í prentun).
Steinunn Hrafnsdóttir. (2008). Frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðastörf á
Íslandi. Í Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (ritstj.).
Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Reykjavík: Háskólaútgáfan. (Í prentun).
Steinunn Hrafnsdóttir. (2007). Rannsókn á sjálfboðastarfi og viðhorfum sjálfboðaliða
Rauða kross Íslands. Reykjavík: Rauði kross Íslands og Félagsráðgjafaskor
Háskóla Íslands.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2006a). Sjálfboðastörf á Íslandi. Þróun og
rannsóknir. Tímarit félagsráðgjafa,1, 43–54.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2006b). The Icelandic voluntary sector:
Development of research. Í A. L. Matthies (ritstj.), Nordic civic society
organisations and the future of welfare services: A model for Europe? (bls. 194–210).
TemaNord 517. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2006c). Af hverju vinnur fólk sjálfboðastörf. Í Úlfar
Hauksson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum VII. (bls. 235-244). Reykjavík:
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2005). Sjálfboðaliðastarf á Íslandi. Í Úlfar Hauksson
(ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum VI. (bls. 221–229). Reykjavík:
Háskólaútgáfan og Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Bernskuminningar fólks með
þroskahömlun
Guðrún V. Stefánsdóttir

Þegar litið er til Íslandsögunnar þá hefur fólk með þroskahömlun að mestu
verið ósýnilegt og þekking á lífi þeirra hefur einkum byggt á upplýsingum frá
öðrum, svo sem sérfræðingum, fagfólki og aðstandendum. Þetta á ekki síst
við um barnæskuna. Þessi grein byggir á doktorsrannsókn minni sem ber
yfirskriftina „Ég hef svo mikið að segja“ Lífssögur Íslendinga með þroskahömlun á 20.
öld (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008) en henni var meðal annars ætlað að
bregða ljósi á hina duldu sögu fólks með þroskahömlun og skapa rými fyrir
raddir þeirra sjálfra. Hér verður fjallað um bernskuminningar og með hvaða
hætti þær varpa ljósi á félagslegar og samfélagslegar aðstæður barna og
ungmenna með þroskahömlun hér á landi frá því snemma á 20. öld og fram
á sjöunda áratug aldarinnar. Jafnframt er rætt um gildi bernskuminninga fyrir
fólkið í rannsókninni. Í greininni eru ekki notuð rétt nöfn þátttakenda.

Rannsóknin
Rannsóknin byggir á lífssögum átta Íslendinga með þroskahömlun sem
fæddir voru á fyrri helmingi 20. aldar. Elsti þátttakandinn fæddist árið 1927
og sá yngsti árið 1950. Fimm af átta lífssögupersónum rannsóknarinnar
bjuggu á sólarhringsstofnunum í lengri eða skemmri tíma en þrjár þeirra
bjuggu í foreldrahúsum fram á fullorðinsaldur. Auk lífssögupersónanna átta
tóku þátt í rannsókninni fagfólk og aðstandendur, alls 20 manns. Rannsóknin
var unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð og gagna var aflað með
opnum viðtölum, þátttökuathugunum, rýnihópaviðtölum, persónulegum
skýrslum og sögulegum gögnum. Einnig var stofnaður rannsóknarhópur sem
starfaði um tveggja ára skeið en þátttakendur í hópnum voru, auk höfundar,
fjórar af lífssögupersónum rannsóknarinnar. Rannsókninni lauk í júní 2008.
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Minningar úr sveitinni
Fjórar lífssögupersónur í rannsókn minni bjuggu ásamt fjölskyldum sínum í
sveit fram á fullorðinsaldur. Hér á eftir birtast brot úr minningum nokkurra
þeirra þar sem þær rifja upp bernskuárin. Fyrst eru bernskuminningar
Guðrúnar Haraldsdóttur (fædd árið 1948) en hún bjó ásamt foreldrum sínum
og systkinum á sveitabæ þar til hún flutti til Reykjavíkur rúmlega þrítug að
aldri.
Í sveitinni vorum við að raka og dreifa og moka skít og allt mögulegt. Þetta var
svona í gamla daga. Ég var bara í sveitinni og var að hugsa um búskapinn með
pabba og mömmu og systkinum mínum. Allir hjálpuðust að. Við áttum sextíu
fjár og tíu beljur og tíu hross. Ég var þekkt í minni sveit af því ég þekkti svo vel
nöfnin á rollunum og mörkin á þeim. Sumir segja að ég hafi verið fjárglögg. Svo
var verið að reka beljurnar inn. Þær gátu nú verið óþægar við okkur krakkana.
Það var alltaf verið að kveða í gamla daga. Þeir ortu gömlu kallarnir. Frændi minn
var alltaf að yrkja og pabbi með honum. Þeir voru í réttunum og þá var alltaf
verið að yrkja. Þá sátu þeir við réttarvegginn og voru að syngja, voru með pela í
vasanum og það var allt skemmtilegt. Í sveitinni gerði ég allt með hinum
krökkunum og ég var aldrei neitt öðruvísi. Ég gekk líka svolítið í skóla bara með
hinum krökkunum. Það var sveitaskóli. Þá kom kennarinn og var í hálfan mánuð
heima og svo fór hann og kom aftur í hálfan mánuð og krakkarnir í sveitinni
bjuggu heima hjá mér. Ég lærði svolítið að lesa og skrifa en ég var lengi að því.
Þetta var nú öðruvísi í gamla daga. Ég fékk litla aðstoð. Mér fannst ég ekki læra
mikið. Svo átti maður að teikna eitthvað, en þetta var ekki teikning. Ég átti líka
bágt með að lesa. Svo var einhver sem átti að hafa svona próf og allt þegar ég
fermdist. Það var nú meira vesenið. Presturinn kom á klofháum stígvélum inn í
stofu. Það var hann sem kenndi okkur fyrir prófið, en ég tók nú aldrei prófið. Ég
hef aldrei vitað annan eins prest og þetta. Svo höfðum við krakkarnir svo gaman
af þessu, hlógum svo mikið af þessu. Það var ekki skrýtið, hann var alveg bíó.

Frásögn Guðrúnar ber með sér að hún á góðar minningar úr sveitinni.
Hún lýsir því að á hana hafi verið að litið sem jafningja hinna barnanna. Þó
má greina að þótt Guðrún hafi gengið í skóla með jafnöldrum sínum fann
hún til vanmáttar síns, skólagangan var stopul og hún lauk ekki fullnaðarprófi
úr barnaskóla.
Reynsla tvíburabræðranna Guðmundar og Halls, sem einnig eru fæddir
árið 1948, er ekki ósvipuð. Hér á eftir er drepið niður í lífssögu þeirra en
Hrefna, ófötluð systir þeirra, segir að mestu frá þeim bræðrum því þeir eiga
erfitt með að tjá sig í töluðu máli.
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Við erum sjö systkinin. Auk okkar bjuggu á heimilinu amma okkar, yfirleitt var
alltaf eitthvað af vinnufólki og ein uppeldissystir sem var alin upp frá fimm ára
aldri hjá pabba og mömmu. Þannig að við vorum tíu börn í allt á bænum. Við
ólumst upp í vernduðu umhverfi og ég hafði ekki hugboð um að fjölskyldan væri
eitthvað öðruvísi en gerist og gengur. Enn síður að bræður mínir væru eitthvað
frábrugðnir okkur hinum. Ekki fyrr en að ég hóf barnaskólanám sjö ára gömul.
Þá fór ég fer að velta því fyrir mér af hverju þeir færu ekki líka í skólann. Þeir
voru 10 ára þá og höfðu aldrei í skóla farið. Ég heimtaði að þeir færu með mér.
Það var orðið við þessum óskum mínum og þeir voru einn vetur í skólanum.
Þetta var farskóli, einn af síðustu farskólunum á Íslandi. Á veturna var kennt í
þrjá mánuði en þess á milli urðu börnin að læra sjálf. Bræður mínir voru einn
tíma á dag í lestrarkennslu þennan vetur. Um vorið sagði kennarinn að þetta
þýddi ekki neitt, það væri ekki hægt að kenna þeim neitt. Mér fannst þetta mjög
skrýtið. Í huga mínum voru bræður mínir duglegir og klárir. Þeir voru stóru
bræður mínir og ég leit upp til þeirra. Bræður mínir fengu nánast enga
skólagöngu né aðra þjónustu. Á þessum tíma var slíkt ekki til staðar. Eina
þjónustan, sem stóð til boða, þýddi flutning á stofnun fyrir þroskahefta og það
var aldrei nefnt á nafn í okkar fjölskyldu að þeir færu á stofnun. Allir hjálpuðust
að í sveitinni og þeir voru bara hluti af því lífi sem þarna var. Það skipti sér
enginn af því þó að þeir færu aldrei í skóla né fengju aðra þjónustu. Á bænum
tóku tvíburarnir þátt í útistörfunum með körlunum. Árin í sveitinni eru í
minningunni hjá okkur öllum systkinunum góð ár og okkur leið vel.

Guðrún og tvíburabræðurnir eru á svipuðum aldri og þótt þau hafi búið
sitt í hvorum landshlutanum voru aðstæður þeirra að mörgu leyti líkar. Þau
gengu öll í farskóla en Guðrún naut þó lengri skólagöngu en þeir. Ekki var
um neina aðra þjónustu að ræða við hvoruga fjölskylduna. Þótt ekki sé hægt
að alhæfa um aðstæður fólks með þroskahömlun sem bjó í sveit, á grundvelli
frásagnanna hér að framan, má telja sennilegt að fleiri hafi deilt svipuðum
aðstæðum. Þau voru liðtæk við ýmis störf í sveitinni og gátu lagt sitt af
mörkum í þeim efnum. Þegar Guðrún og tvíburabræðurnir voru að alast upp
um miðja síðustu öld tíðkaðist hér á landi að halda börnum snemma til vinnu
og á stórum sveitaheimilum voru mörg verk sem þurfti að leysa af hendi. Á
þessum tíma voru gildi, sem einkenndust af iðni og vinnusemi, í hávegum
höfð. Jafnframt var það sjónarhorn ríkjandi að vinna hefði uppeldislegt gildi
(Sigurður Gylfi Magnússon, 1993) og því var oftast nær reynt að kenna
börnum og unglingum til verka eins fljótt og auðið var. Verkkunnátta skipti
miklu máli og það hefur án efa haft áhrif á að litið var á Guðrúnu og
tvíburabræðurna á sama hátt og önnur börn á heimilinu.
Ekki hafa þó allar lífssögupersónurnar sælusögur að segja úr sveitinni því
elsti þátttakandinn í rannsókninni rifjar upp ömurleg örlög bróður síns,
Haraldar, en hann hafði ekki sömu getu til að vinna almenn sveitastörf og
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þau Guðrún og tvíburabræðurnir. Haraldur var á unglingsárum sendur á
sveitabæ til vandalausra þar sem hann var beittur miklu harðræði. Hér á eftir
birtist hluti af lífssögu Gunnars, bróður Haraldar, þar sem hann lýsir
aðstæðum þeirra bræðra um það leyti sem þeir fluttu á „fávitahæli“ eins og
stofnanirnar nefndust á þessum tíma, árið 1952:
Ég veit nú ekki af hverju ég flutti á stofnunina en ég held ég hafi farið á
stofnunina til að passa Halla bróður. Ég var nú aldrei neitt þroskaheftur bara
slæmur í fótunum og átti stundum erfitt með að ganga. Við vorum tíu systkinin
og ég bjó hjá frænda mínum frá því að ég var átta ára gamall og konunni hans
sem var að norðan. Halli bróðir var sendur á sveitabæ og systir mín hafði heyrt
að honum liði ekki vel þar. Við fórum með rútunni, ég og systir mín, til að sækja
Halla af því að hann átti að fara líka og ég ætlaði að hugsa um hann. Þegar við
komum á sveitabæinn var allt svo skítugt og konan, sem átti að hugsa um hann
Halla bróður, hafði víst lamið hann og verið vond við hann. Hún vissi ekki að
við vorum að koma og henni brá þegar hún sá okkur. Hún fór svo með okkur út
í hænsnahús og þar var Halli með hænunum, skítugur og grátandi. Hann átti ekki
neina skó og held ég engin almennileg föt. Það vantaði meira segja á hann tær af
þvi að honum var svo kalt. Þetta var alveg hræðilegt. Hann náði sér aldrei, hann
var alltaf svo hræddur og leið oft illa. Við fórum svo á stofnunina og okkur leið
bara vel þar. Ég hugsaði alltaf um Halla bróður en hann dó fyrir nokkrum árum á
stofnuninni.

Þessi stutta frásögn gefur til kynna þau viðhorf sem voru ríkjandi í garð
fólks með þroskahömlun hér á landi um miðja síðustu öld. Þó er ekki þar
með sagt að allir hafi búið við aðstæður sem þessar og er þetta eina dæmið í
rannsókn minni um slíkan aðbúnað. Ýmsar munnmælasögur hafa gengið um
aðbúnað sem þennan, en saga Gunnars er persónulegur vitnisburður um
slíka meðferð á fólki með þroskahömlun hér á landi. Saga þeirra bræðra
varpar ljósi á hulda sögu fólks með þroskahömlun og afhjúpar atburði sem
voru óþægilegir fyrir samfélagið og oft þaggaðir niður. Í ýmsum rannsóknum
hafa komið fram dæmi um sambærileg viðhorf og aðbúnað, t.d. í Danmörku
(Kirkebæk, 1993, 1997), í Bretlandi (Atkinson, Jackson, og Walmsley, 1997;
Atkinson o.fl, 2000), í Bandaríkjunum (Ferguson, 1994; Scheerenberger,
1983; Wolfensberger, 1973) og á Íslandi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og
Rannveig Traustadóttir, 2001).
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Minningar úr borg og bæ
Edda Guðmundsdóttir ólst upp í Reykjavík en hún fæddist árið 1935. Edda
dvaldi á sjúkrahúsi mestöll bernskuárin en „fékk tvö ár heima“ eins og hún
orðar það sjálf eða frá níu til ellefu ára aldurs þegar hún flutti á stofnun. Hér
lýsir Edda minningum sínum af lífinu á bernskuheimili hennar:
Þegar ég var heima vaknaði ég oft snemma á morgnana og horfði út um
gluggann. Þá sagði pabbi alltaf: „Þú ert nú meiri morgunhrafninn.“ Ég er það nú
ekki lengur, nú er ég kvöldhrafn. Á daginn var ég oftast ein heima. Þá sat ég uppi
í rúmi og reyndi að horfa út um gluggann. Það var kona sem átti heima í húsinu
sem kom og gaf mér oft kringlu til að bíta í. Hún hét Guðný og var kölluð
Gunnsa. Svo var vaskur fram á gangi og ég gat ýtt mér á rassinum þangað og
komið mér upp á vaskinn og fengið mér að drekka. Mér finnst alltaf gott að geta
gert hlutina sjálf. Svo komu krakkarnir heim úr skólanum og þá gat ég leikið mér
við þau. Ég og systir mín sváfum tvær saman á dívani. Ég vaknaði stundum á
nóttunni af því að mér var illt í bakinu. Samt var gott að sofa upp í hjá henni og
við spjölluðum oft saman á kvöldin áður en við fórum að sofa. Svo fór systir mín
stundum út með mig og þá keyrði hún mig í hjólbörum af því að ég átti engan
hjólastól. Þá þeyttist hún bara með mig um götuna og ég bara skellihló.

Þótt fjölskylda Eddu hafi búið við erfiðar félagslegar og efnahagslegar
aðstæður eru bernskuminningarnar henni afar dýrmætar. Edda fékk ekki
tækifæri til skólagöngu, hún átti engan hjólastól og ekki voru til nægilega
mörg rúm fyrir öll börnin, en í minningunni sér Edda þetta í jákvæðu ljósi.
Minningin um samveru með fjölskyldunni er það sem stendur upp úr og er
henni dýrmætust.
Eins og að framan greinir var skólaganga þeirra, sem bjuggu í sveit, mjög
stopul og takmörkuð. Ekki virðist þó hafa verið neinn munur á þessu hvort
sem um sveit, bæ eða borg var að ræða. Þrátt fyrir nærri þrjátíu ára
aldursmun á elstu og yngstu lífssögupersónu rannsóknarinnar voru lög um
fræðslu barna nr. 34/1946 í gildi á æskuárum þeirra allra. Í lögunum er gert
ráð fyrir að börnum, sem þóttu skorta hæfileika til þess að stunda nám, skyldi
séð fyrir vist í skóla eða stofnun sem veitti þeim uppeldi og fræðslu við þeirra
hæfi. Skólayfirvöld virðast því hafa haft vald til þess að vísa börnum frá og
jafnvel ganga í að útvega þeim vistun á sólarhringsstofnunum. Líklegt má
telja að þetta hafi haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir Ragnheiði Guðmundsdóttur en um þetta segir hún:
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Ég fór í barnaskólann í þorpinu þegar ég var sjö ára. Ég var þar í tvö ár. Systir
mín og ég fórum alltaf saman í skólann og hún beið eftir mér. Ég man lítið eftir
skólanum, en skólastjórinn sagði mömmu minni að til væri stofnun fyrir sunnan
og ég ætti að fara þangað. Ég man vel eftir því þegar ég flutti á stofnunina fyrir
sunnan, 4. september 1959. Ég var bara 9 ára gömul þegar ég flutti, ég gleymi því
nú aldrei. Ég man vel hvernig þetta var. Ég var með tvær ferðatöskur sem fötin
mín voru í. Mér fannst ekkert gaman að vera að flytja hingað suður frá pabba
mínum og mömmu og systkinum mínum þremur.

Margt bendir til að oft hafi fjölskyldur sent börn sín á stofnanir vegna
þess að börnin áttu ekki kost á skólagöngu í heimahögum. Ríkjandi viðhorf
voru þau að stofnanirnar væru betur hæfar en hinn almenni skóli eða
foreldrarnir til að sjá börnunum fyrir menntun (Margrét Margeirsdóttir,
2001).
Erna Magnúsdóttir var eini þátttakandinn í rannsókninni sem lauk
fullnaðarprófi úr barnaskóla en eftir það var ekki um neina formlega
skólagöngu að ræða. Hún stundaði nám í sínum heimaskóla og lýsir því á
eftirfarandi hátt:
Ég hef aldrei verið í öðruvísi skóla en venjulegum skóla. Ég var fyrst í
hverfisskóla í Reykjavík. Mér leið bara vel þar og svo var ég í kór. Svo þegar við
fluttum í þorpið fór ég í skólann þar. Ég var 11 ára þá og ég tók barnapróf úr 12
ára bekk. Ég lærði að lesa í fyrri skólanum. Ég var aldrei útundan. Aldrei nokkurn
tímann, alltaf passað upp á mig. Svo er ég líka þannig. Krakkarnir þar hafa alltaf
verið góðir við mig. Ég var alltaf heppin með kennara. Það var mjög gott í
skólanum. Ég fékk góðan kennara, hann Björn og svo vorum við ekki mörg í
bekknum.

Erna var sátt við skólann sinn og svo virðist sem bæði börnin og
kennararnir hafi komið fram við hana sem jafningja. Erna var eina lífssögupersónan í rannsókn minni sem fékk lögbundna skólagöngu á við önnur
börn. Eflaust hafa fjölskylduaðstæður Ernu ráðið þar miklu um en hún fékk
góðan stuðning heima fyrir og henni var tekið sem jafningja bæði í
fjölskyldunni og í skólanum. Þá gekk Ernu vel að lesa og skrifa og hefur það
án efa ýtt undir möguleika hennar til að stunda nám í almennum skóla.
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Minningar af stofnunum
Það er ekki fyrr en í lífssögurannsóknum á síðari árum sem fyrst birtust
lýsingar fólks með þroskahömlun af stofnanalífi. Í þessum lýsingum
endurspeglast oft sárar minningar tengdar aðskilnaði við fjölskyldur,
regluveldi stofnana og ofurvaldi þeirra yfir lífi fólksins svo og það valdaleysi
sem fólkið bjó við (Atkinson, 1993; Atkinson o.fl., 2000; Traustadóttir og
Johnson, 2000; Johnson og Traustadóttir, 2005). Hér á eftir verður brugðið
upp bernskuminningum tveggja kvenna, þeirra Ragnheiðar Guðmundsdóttur
og Eddu Magnúsdóttur, af stofnanalífi en þær fluttu ungar á sólahringsstofnun, önnur níu ára og hin ellefu. Edda lýsir minningum sínum á
eftirfarandi hátt.
Ég var í herbergi með fimm öðrum og ég svaf fyrst í sama rúmi og hún
Guðríður. Hún var ósköp góð við mig. Hún var orðin gömul kona þá. Svo held
ég að hún hafi dáið nokkrum árum eftir að ég kom á stofnunina, en hún var alltaf
góð við börnin. Einu sinni kom pabbi að heimsækja mig og hann kom með kaffi
á brúsa, samt mátti það ekki. Svo sátum við út í móa og drukkum kaffi og
borðum jólaköku. Ég held ég hafi verið 13 ára þá. Og svo hugsaði ég um þetta í
marga, marga daga, bara alltaf. Líka hvernig væri heima og um litla bróður minn
sem ég hafði aldrei séð. Stundum dreymdi mig líka þegar við systir mín vorum að
leika okkur heima og tala saman upp í rúmi. Ég var bara eins og hin systkini mín
og því skil ég aldrei af hverju ég þurfti að fara á stofnun.

Hjá flestum þátttakendum í rannsókninni virðast minningar um
venjubundna hversdagslega atburði og samskipti við sína nánustu hafa mikið
gildi. Þetta kemur þó sérstaklega skýrt fram hjá þeim sem bjuggu á
stofnunum og eru minningar Eddu hér að framan dæmigerðar fyrir það. Ekki
er ólíklegt að bernskuminningar þeirra hafi haft aukið tilfinningalegt gildi
vegna þess að þær þurftu að búa fjarri fjölskyldum sínum og ástvinum.
Ragnheiður lýsir stofnanalífi á eftirfarandi hátt:
Klukkan sjö á morgnana kom vaktkonan og vakti okkur. Fyrst klæddum við
okkur en kvöldið áður áttu allir að hafa til fötin sín. Ég átti líka alltaf að búa um
rúmið mitt og þurrka af og skúra gólfið og við allar stelpurnar. Svo fórum við
alltaf í sunnudagaföt á sunnudögum og ég geri það ennþá. Fötin voru sett upp á
herðatré og ég raða þeim alltaf vel á herðatréð. Svo fóru allir í bað á þriðjudögum
og föstudögum. Þá voru baðdagar. Núna fer ég alltaf í bað á hverjum degi en
áður fór ég alltaf á þriðjudögum og föstudögum, líka fyrstu árin á sambýlinu. Það
var nú alltaf hafragrautur í morgunmat. Oftast var ágætur matur, hún var góður
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kokkur hún frú Sigríður. Það var tekið slátur og við hjálpuðum til og svo var
alltaf góður matur á fimmtudögum, stundum lambalæri eða hryggur eða smásteik
með kartöflumús.

Minningar Ragnheiðar bera með sér að innra skipulag stofnana minnti um
margt á sjúkrahús. Allir voru vaktir á sama tíma, yfirleitt milli sex og sjö á
morgnana og þá tóku við venjubundin morgunverk og í kjölfarið daglegar
athafnir.
Í minningum kvennanna tveggja kemur fram að þær urðu að fara eftir
þeim reglum og venjum sem ríktu á stofnunum. Þær höfðu lítið sem ekkert
vald eða val og eins og fram kom var fótaferðatími, matmálstímar, bað og
háttatímar á svipuðum tíma fyrir alla, hvort sem um börn eða fullorðna var
að ræða. Að þessu leyti voru þær neyddar til að gangast undir regluveldi og
ofurvald stofnana (sbr. Edgerton, 1967; Goffman, 1963).
Samkvæmt lögum um fávitahæli nr. 18/1936 áttu hælin og síðar
stofnanirnar (lög um fávitastofnanir, nr.53/1967) að sjá fólki fyrir einhverri
menntun. Í lögunum var þó ekki skilgreint hvers konar menntun væri um að
ræða. Í minningum fólksins kemur fram að flestir fengu einhvers konar
tilsögn eða fræðslu á stofnununum. Framan af virðist hafa verið lögð áhersla
á að kenna ýmsa hagnýta iðju, eins og handavinnu, vefnað og matreiðslu, en
þegar fram liðu stundir var einnig um einhverja bóklega kennslu að ræða.
Hér á eftir eru dæmi um þetta úr lífssögunum:
Edda: Ég var aldrei í neinum skóla. Þegar ég var lítil stúlka á stofnuninni lærði ég
að prjóna og sauma. Mér finnst gaman að gera handavinnu. Ég gat aldrei lært að
lesa af því ég sé svo illa og ég fékk ekki gleraugu fyrr en ég var 35 ára.
Ragnheiður: Ég var í handavinnu þegar ég var krakki. Það var kona sem kenndi
mér að sauma, prjóna og hekla. Hún kenndi mér bara á veturna, ekki á sumrin og
ekki um jólin. Þá átti hún frí. Ég lærði að lesa þegar ég var 17 ára gömul, það var
árið 1967. Þá vorum við þrjár, ég, Halldóra og Erna í skólanum á stofnuninni hjá
honum Guðmundi. Við lærðum líka að skrifa og þá fór ég að skrifa ljóðin mín.

Þó að lýsingar flestra lífssögupersóna í rannsókninni einkennist af
erfiðum og sárum minningum frá stofnanadvölinni, eiga þær þó flestar
einhverjar góðar minningar um lífið þar. Ragnheiður og Edda lýsa hér á eftir
nokkrum slíkum:
Ragnheiður: Á 17. júni var alltaf skemmtilegt. Allir voru í sparifötum. Þá kom
mikið af fólki og hann bróðir minn kom alltaf með strákinn sinn og við fórum í
skrúðgöngu og svo lékum við leikrit. Seinna komu systur mínar líka og börnin
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þeirra. Þá voru kaffiveitingar á stofnuninni og boðið var upp á brauðtertur og
rjómatertur og marengstertur og flatkökur og hangikjöt.
Edda: Þegar ég var lítil stelpa á stofnuninni hafði ég fyrst engan hjólastól en
strákarnir keyrðu mig í hjólbörum. Þeir báru mig líka á milli staða. Svo bjuggu
þeir til kassabíl sem þeir keyrðu mig í svo ég gæti farið með og það var svo
gaman að ég skellihló. Ég átti góða vini á stofnuninni og þeir hjálpuðu mér oft.

Þessar bernskuminningar kvennanna tengdust oftast jákvæðum
samskiptum við vini, starfsfólk eða fjölskyldu. Í þessu samhengi er vert að
nefna að flestar lífssögupersónurnar í rannsókn minni tengdu vanlíðan sína
sjaldnast við framkomu starfsfólks eða annarra á stofnunum heldur við
regluveldið, niðurlæginguna sem fylgdi fötlunarstimpluninni og því valdaleysi
sem fólkið bjó við.

Samantekt og niðurlag
Það sem einkennir minningar fólksins í rannsókninni er að flestir eiga ljúfar
bernsku- og æskuminningar um fjölskyldur sínar og lífið „heima“.
Bernskuminningar lífssögupersónanna endurspegla að þær hafa flestar
upplifað sig sem jafningja systkina sinna og fullgilda þátttakendur í daglegu
lífi fjölskyldna sinna. Þá kom fram að bernskuminningar fólksins höfðu afar
mikið gildi. Minningar um að hafa notið viðurkenningu foreldra sinna og
systkina og væntumþykju og elsku sinna nánustu virðast oft hafa gefið
fólkinu styrk til að takast á við líf á stofnun, neikvæð viðhorf, fötlunarstimplun, einmanaleika og sorg.
Þegar lífssögupersónurnar í rannsókninni voru að alast upp var
sjónarhorn erfðafræði og læknavísinda ríkjandi í garð fólks með þroskahömlun hér á landi eins og víða í heiminum (Atkinson, 1997; Lög um
fávitahæli, 1936; Rannveig Traustadóttir, 2006; Unnur B. Karlsdóttir, 1998).
Eins og hér hefur komið fram er margt sem bendir til að samfélagsleg
viðhorf hafi átt stóran þátt í að skólaganga og önnur þjónusta úti í
samfélaginu var lítil sem engin. Aftur á móti virðast þessi viðhorf hafa haft
lítil áhrif á afstöðu foreldra og systkina því flestar lífssögupersónurnar
upplifðu að í barnæsku hafi þær haft svipaða stöðu í fjölskyldunni og systkini
þeirra. Í rannsókninni koma fram vísbendingar um að fyrrnefnd ríkjandi
viðhorf hafi leitt til þess að foreldrar voru oft tilneyddir að senda börnin sín á
stofnanir en eins og áður segir áttu lífssögupersónurnar og fjölskyldur þeirra
ekki kost á samfélagsstuðningi eða þjónustu langt fram á 20. öld. Slíkt bendir
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einnig til þess að auk úræðisleysis í þjónustu við þennan hóp hafi trú
almennings á læknavísindin og stofnanir samfélagsins leikið stórt hlutverk.
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Orðræða um seinfæra foreldra í
netheimum
Hanna Björg Sigurjónsdóttir

Í gegnum árin hefur fatlað fólk verið útilokað frá fullri samfélagsþátttöku.
Þessi útilokun er afleiðing félagslegra hindrana eins og neikvæðra viðhorfa og
fordóma og endurspeglast bæði í samfélagslegu fyrirkomulagi og menningarlegri orðræðu (Priestley, 2003). Fólk með þroskahömlun hefur löngum verið
álitið annars flokks þjóðfélagsþegnar og þau mannréttindi sem giltu fyrir
annað fólk giltu ekki alltaf fyrir það. Ekki þarf að fara langt aftur í tímann til
að finna dæmi úr íslenskum lögum þessu til staðfestingar samanber lög um
fávitahæli (nr.18/1936) og lög um ófrjósemisaðgerðir (nr. 16/1938). Stóran
hluta síðustu aldar var algengt að fólk með þroskahömlun væri vistað á
sólarhringsstofnunum þar sem kynjunum var stíað í sundur og komið var í
veg fyrir óæskilegan getnað með ófrjósemisaðgerðum sem framkvæmdar
voru með eða án vilja og vitundar fólksins (Unnur B. Karlsdóttir, 1998). Á
grundvelli þessara laga voru 726 ófrjósemisaðgerðir framkvæmdar á árunum
1938-1975, flestar á konum (Unnur B. Karlsdóttir, 2005). Á þeim þremur
áratugum sem liðið hafa síðan þessi lög voru afnumin hafa félagslegar
aðstæður fatlaðs fólks tekið stakkaskiptum. Unnið hefur verið markvisst að
lokun sólarhringsstofnana og ekki er lengur heimilt að framkvæma fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir á fötluðu fólki nema „ef sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu hennar/hans til að annast og ala
upp börn.“ Fullt samþykki viðkomandi einstaklings þarf þó að liggja fyrir
nema í þeim tilvikum sem um „geðsjúkdóm, mikinn greindarskort eða aðrar
geðtruflanir“ er að ræða. Í slíkum tilvikum er heimilt að veita leyfi til aðgerðarinnar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns (Lög nr.
25/1975). Tölur um fjölda ófrjósemisaðgerða á ári á konum með þroskahömlun liggja ekki fyrir í opinberum gögnum (Landlæknisembættið, 2008) en
samkvæmt upplýsingum Morgunblaðsins voru um það bil fimm slíkar aðgerðir framkvæmdar árlega á tímabilinu 1975 til 1999 en undir mun strangara
eftirliti en áður („Um það bil 5 aðgerðir eru gerðar á ári í dag“, 1999).
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Frá því árið 1979 hafa allar lagasetningar um málefni fatlaðs fólks
endurspeglað áherslur á eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku (Lög nr.
47/1979; Lög nr. 41/1983; Lög nr. 59/1992). Þá hefur Ísland undirritað
fjölmarga alþjóðlega mannréttindasáttmála sem eiga að tryggja fötluðu fólki
full mannréttindi, sjálfsákvörðunarrétt og samfélagsþátttöku (sjá t.d. Félagsmálaráðuneytið, 1995, 2007). Hluti af mannréttindum er rétturinn til
fjölskyldulífs og barneigna en með því er átt við að hver einstaklingur eigi
rétt á að geta valið sér fjölskylduform, maka og tekið ákvarðanir um
barneignir (Brynhildur Flóvenz, 2004).
Þrátt fyrir að umfjöllun fjölmiðla um rétt fólks með þroskahömlun til að
eiga og ala upp börn hafi ekki verið fyrirferðamikil hér á landi þá endurspeglar hún þær áherslubreytingar sem orðið hafa á löggjöfinni. Fjölmiðlaorðræðan hefur einkennst af upplýstri og agaðri umræðu og verið bæði
jákvæð og styðjandi við fjölskyldur þar sem foreldrar eru seinfærir eins og
eftirfarandi tilvitnun í ritstjórnargrein Morgunblaðsins frá árinu 2002 ber
með sér:
Afar mikilvægt er...að samfélagið standi vörð um þá stefnu að sem flestum
einstaklingum sé gert fært að upplifa þá hamingju sem felst í fjölskyldulífi ef þeir
svo kjósa. Þannig er stuðlað að heilbrigðri, umburðarlyndri og fjölbreyttri
samfélagsmynd, þar sem geta og gjörvileiki hvers og eins nýtur sín til fullnustu.
(„Börn og fjölskyldulíf þroskaheftra“, 2002)

Rannsóknin
Þessi grein byggir á fyrstu niðurstöðum rannsóknarinnar Fatlaðir foreldrar,
sjálfsmyndir, fjölskyldulíf og samfélagsleg staða sem er framhald af doktorsrannsókn
minni um seinfæra foreldra og fjölskyldustuðning (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2005). Markmið rannsóknarinnar er að skoða staðsetningu seinfærra
foreldra í menningu og samfélagsgerð með því meðal annars að greina þróun
opinberrar orðræðu í lögum, stefnumótum, fjölmiðlum og umræðuþráðum á
netinu. Þar sem um afar viðamikið efni er að ræða sem ekki er nokkur leið að
gera skil í stuttri grein verður eingöngu skoðuð umræða af spjallvef Barnalands en sá vefur var stofnaður árið 2000 og valinn besti afþreyingarvefurinn
árið 2004 (Um okkur, ed). Í upphafi var Barnaland vefur fyrir foreldra til að
skiptast á skoðunum um allt sem viðkemur börnum þeirra en þegar vefurinn
varð undirsíða mbl.is árið 2005 var umræðuþræði sem bar heitið „Annað“,
skipt út og sett í sjálfstæða síðu sem notendur á Barnalandi hafa aðgang að
og heitir www.er.is. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hversu margir stunda
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þennan vef en allir geta stofnað aðgang og tekið þátt í umræðum án þess að
greiða áskriftargjald. Þar sem leitarvélin á er.is beygir ekki orð eins og margar
aðrar leitarvélar voru eftirfarandi leitarorð notuð í ýmsum myndum: seinfærir
foreldrar, þroskaheftir foreldrar og greindarvísitala. Með þessum leitarorðum
fundust samtals 13 umræðuþræðir frá árunum 2003–2008 sem tengdust
umræðum um seinfæra foreldra.
Þegar orðræða á netinu er skoðuð er mikilvægt að vera á varðbergi gagnvart svonefndum „internet tröllum“ og „togurum“ sem „toga upp“ og taka
þátt í umræðum á spjallborðum á borð við ER og kasta þar fram ögrandi og
fordómafullum staðhæfingum til þess eins að kalla fram reiði og sterk
viðbrögð sjálfum sér til skemmtunar (Wikipedia, ed). Internet tröllin og
togararnir dafna í skjóli nafnleyndar en orð þeirra geta sært fólk illa.

Fjölbreytt sjónarmið
Umræðuþræðirnir 13 endurspegluðu fjölbreytt sjónarmið, sitt sýndist
hverjum og margar orðræður voru í gangi. Margir voru á þeirri skoðun að
seinfærir foreldrar ættu rétt á að fá að eignast og annast börn sín með
stuðningi, aðrir voru óvissir um tilfinningar sínar og enn aðrir voru alfarið á
móti barneignum seinfærra foreldra. Þeir sem töldu að seinfærir foreldrar
ættu sama rétt og annað fólk vitnuðu gjarnan í fræðafólk við Háskóla Íslands
og niðurstöður rannsókna um efnið, almenn mannréttindi og umræður
fjölmiðla (Að taka barn af fólki, 2004; DV í dag hvað finnst ykkur???, 2003;
Þroskaheftir foreldrar, 2005; Þvinga unglingsmæður í fóstureyðingu, 2006)
sem sýnir berlega áhrif fræðslu í baráttunni við fordóma samanber eftirfarandi orð:
Það á aldrei að þvinga neinn í fóstureyðingu. En vá þvílík fáfræði og fordómar
eru hérna um þroskahefta foreldra, þið ættuð mörg ykkar að lesa þær rannsóknir
sem hafa verið á þroskaheftum / seinfærum foreldrum.

Algengt var að umræðuþræðir yrðu til í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar og að
orðræða hvers þráðs litaðist af því hvernig efnið var sett fram í upphafi.
Þannig einkenndust umræðuþræðirnir Hugleiðing (2005) og Könnun um "DV í
dag seinfærir foreldrar"? (2003), sem varð til í kjölfars viðtals við seinfæra
foreldra, af samhygð með foreldrunum þó svo að skoðanir hafi verið skiptar.
Í þeim örfáu tilvikum sem umræðuþræðir hófust með neikvæðum fullyrðingum samanber þráðinn Meira um þroskahefta foreldra (2006) sem hófst
með eftirfarandi spurningu:
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Af hverju finnst sumum ykkar að þau ættu að fá að eiga börn og fá mikla hjálp
sem borguð er af okkar skattapeningum þegar heilbrigt lið er rakkað niður fyrir
að svindla út peningum til að veita sínum börnum betra líf?

urðu undirtektir litlar sem engar og umræðurnar lognuðust fljótt út af.
Þeir umræðuþræðir sem urðu til í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar sem
byggðust á viðtölum við seinfæra foreldra sjálfa virtust snerta við fólki á
jákvæðan hátt og jafnvel voru dæmi um að fólk sem hafði haft sterkar
neikvæðar skoðanir á málefnum seinfærra foreldra snerist hugur eftir að hafa
séð viðtal við ung seinfær hjón í Kastljósi.
Sumir voru óvissir um tilfinningar sínar og vildu ekki tjá sig fyrr en þeir
hefðu tekið afstöðu með eða á móti barneignum seinfærra foreldra og enn
aðrir sveifluðust í tilfinningum sínum eins og eftirfarandi orð bera með sér
„Ég er klofin, stundum er ég á móti og stundum er ég það ekki“. Sú skoðun
var þó áberandi að það að vera seinfær væri ekki forsenda þess að foreldrar
væru ófærir um að annast barn. Seinfærir foreldrar væru misjafnlega staddir
og því væri ekki rétt að setja alla undir sama hatt og tala um sem „þá“ í
umræðum um barneignir og forsjá barna.
það er til fullt af fólki sem er ekki þroskaheft og er fullkomlega vanhæft sem
foreldrar svo ég held það verði bara að meta hvert tilfelli fyrir sig.

Í þeim tilvikum sem fólk tók afdráttarlausa og neikvæða afstöðu gegn
barneignum seinfærra foreldra var orðræðan sú að seinfært fólk ætti „alls ekki
að eignast börn“ og ef það gerðist bæri að taka þau af þeim og gera
„ráðstafanir til að fleiri kæmu ekki undir“. Þessi harða afstaða var gjarnan
byggð á viðurkenndri vanþekkingu og fáfræði eins og endurspeglast í
eftirfarandi orðum: „en ég geri mér fulla grein fyrir fordómum mínum og
ætti ábyggilega að kynna mér málið betur“.
Þegar orðræða þeirra sem tóku svo afdráttarlausa og neikvæða afstöðu til
barneigna seinfærra foreldra var skoðuð kom berlega í ljós að hún byggðist
annars vegar á vanþekkingu og aldagömlum staðalmyndum um fatlað fólk og
hins vegar á samúð með börnum þeirra.
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Eilífa barnið
Samkvæmt kenningum Wolfensberger (1972, 1984, 1985, 1998) er sú tilhneiging rík að stimpla fólk sem tilheyrir vanmetnum hópum og skýra
vangetu þess í ljósi andlegra eða líkamlegra galla. Þar sem vanmetnu fólki er
gjarnan lýst án frumkvæðis og hjálparlausu er sú trú ríkjandi að þau geti
hvorki tekið ákvarðanir, framkvæmt eða hugsað. Þessar lýsingar eiga frekar
við um börn en fullorðið fólk og samræmast því vel staðalmyndum um fatlað
fólk en ein lífseigasta staðalmyndin af fötluðu fólki, og þá sérstaklega fólki
með þroskahömlun, er sú að það sé eilíf börn, öðrum háð, í þörf fyrir
umönnun, ófært um að hugsa um aðra og byrði á fjölskyldu sinni og
samfélagi (Covey, 1998). Í gegnum tíðina hafa staðalmyndir sem þessar haft
skaðleg áhrif á félagslega stöðu fatlaðs fólks, rétt þess og skyldur og átt þátt í
að komið hefur verið fram við það á niðurlægjandi hátt. Staðalmyndin um
eilífa barnið var áberandi á spjallþráðum Barnalands. Seinfærum foreldrum
var oft líkt við börn og setningar á borð við „mér finnst þroskaheftir eiga
jafn mikinn „rétt“ og tíu ára börn eða eitthvað álíka“ og „mér finnst að
manneskja með þroska barns eigi ekki að fá að eignast annað barn“ voru
algengar.
Sökum þess að vangeta foreldranna er skilgreind út frá andlegum „galla“
sem hvorki er hægt að laga eða lækna virðist staðan óbreytanleg. Á meðan
litið er svo á að unglingsmóðirin „muni eldast og þroskast“ og „dópistinn
muni kannski fara í meðferð og hætta að dópa“ var rík tilhneiging til að líta á
seinfæra foreldra sem staðnaða á ákveðnu þroskastigi, ófæra um að bæta
aðstæður sínar, læra, tileinka sér nýja færni eða yfirfæra þekkingu:
Seinfært fólk eins og það sem talað er um í könnuninni (með greindarvísitölu um
og undir 70) er víst öðruvísi en annað fólk. Það getur ekki lært sömu hluti og
annað fólk, þó það fengi lengri tíma til þess.

Vanþekking og fáfræði gat þannig orðið til þess að talað væri um seinfæra
foreldra sem hóp vanhæfs og óábyrgs fólks sem ekki væri hægt að treysta
fyrir umönnun barna: „Til þess er dýraland sniðugt fyrir þannig lið að eiga
smáhund sem hægt er að klæða og svol“ og „Það er meira mál að eignast
hund en barn... þarft að fara á námskeið og allt... kannski gefa þeim dúkku?“
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Byrðin
Önnur vel þekkt staðalmynd er sú að litið sé á fatlað fólk sem byrði á
fjölskyldum sínum og samfélagi. Að baki þessarar staðalmyndar liggur sú útbreidda trú að fatlað fólk þurfi mikla umönnun og að okkur beri skylda til að
standa undir þessari byrði en þó beri okkur að forðast hana sé þess nokkur
kostur (Nelson, 2003). Í orðræðu umræðuþráðanna var nokkuð um að litið
væri á seinfæra foreldra sem byrði. Sumir sögðu spurninguna alltaf vera
„hversu mikla aðstoð“ samfélagið ætti að veita á meðan aðrir tóku dýpra í
árinni og sögðu.
mín skoðun er sú að það er of dýrt að hafa fullt af fólki í vinnu við að passa
þroskaheft fólk, að það passi börnin sín.

Seinfærir foreldrar voru þó ekki aðeins taldir vera efnahagsleg byrði á
samfélaginu heldur einnig byrði á börnum sínum eins og eftirfarandi orð bera
með sér.
...Það er svo erfitt þegar börnin vaxa fram fyrir foreldra sína í þroska og fara að
taka ábyrgð á þeim og þeirra hegðun. Auðvitað geta þessi börn orðið heilir og
fínir einstaklingar en oftar en ekki eiga þeir erfið unglingsár og bera jafnvel alltaf
ör.

Ekki sanngjarnt barnanna vegna
Það er vel þekkt að litið sé á börn fatlaðra foreldra sem unga umönnunaraðila sem beri megin ábyrgð á umönnun foreldra sinna. Þessi orðræða er
bæði einhæf og neikvæð og einkennist af því að talað er um glataða æsku,
einelti og félagslega einangrun þessara barna en engin áhersla er lögð á skort
á stuðningi eða aðstoð við fjölskyldurnar (sjá t.d. Booth og Booth, 1998;
Keith og Morris, 1996). Þau sjónarmið komu fram í orðræðu umræðuþráðanna að væri stuðningur ekki fyrir hendi ættu seinfærir foreldrar ekki að
eignast börn og var skortur á stuðningi jafnvel talinn gild ástæða fyrir því
börn ættu ekki að alast upp hjá foreldrum sínum. Þegar fólk tók afstöðu gegn
barneignum seinfærra foreldra var nokkuð algengt að það væri annars vegar á
grundvelli þess að hvert barn ætti skilið uppeldi þar sem foreldrar „væru
ábyrgir og í fullu lagi“ og hins vegar áhyggjur um að börn þeirra yrðu fyrir
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einelti og stríðni og gætu átt erfitt uppdráttar í skóla vegna aðstæðna heima
fyrir.
Þá sýndi orðræðan ótta um að börn seinfærra foreldra myndu óhjákvæmilega líða fyrir foreldra sína, fara fram úr þeim í þroska og skammast sín
fyrir þá vegna þess að þeir væru ekki eins og „venjulegir foreldrar eiga að
vera“.
ímyndið ykkur að alast upp og átta ykkur á því að þið eruð þroskaðri en foreldrar
ykkar... þeir eru álitnir vera þroskaskertir... það getur ekki verið gott að átta sig á
því...

Af þeim sem litu svo á að seinfærir foreldrar væru vanhæfir til þess að
eiga og ala upp börn voru nokkrir sem töldu fráleitt að seinfærir foreldrar
fengu, líkt og annað fólk, tækifæri til að spreyta sig í foreldrahlutverkinu áður
en ákvörðun væri tekin um forsjá barna þeirra.
Auðvitað eru margir að "spreyta sig" í barneignum, en kommon.. það er munur á
þroskaheftum/seinfærnum og venjulegu fólki.. ástæða fyrir því að
þroskaheft/seinfært fólk er kallað þroskaheft/seinfært. En að nota börn sem
tilraunadýr af því að einhverjum langar til að “leyfa” þroskaheftu/seinfæru fólki
til að verða mamma og pabbi ! Fyrir neðan allar hellur!!!

Barnavernd
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að seinfærir foreldrar eru sviptir forsjá barna
sinna í 40-60% tilvika (sjá t.d. Booth og Booth, 2004; McConnell, 2001). Í
þessum rannsóknum er leitt líkum að því að hina háu tíðni forsjársviptingar
megi rekja ekki síður til ákvarðanna fagmanna en frammistöðu foreldranna.
Á umræðuþráðum sem fjölluðu um mál seinfærra foreldra sem höfðu verið
sviptir forsjá barna sinna var ljóst að trú fólks á störfum barnaverndarnefnda
var mismikil. Margir voru sannfærðir um að barnavernd gripi ekki í taumana
nema virkileg ástæða væri til og sögðust trúa „að barnaverndarnefnd geri það
sem börnunum er fyrir bestu” á meðan aðrir töldu „þetta tiltekna mál barnavernd og félagsmálum öllum til háborinnar skammar”.
Sum börn fá að vera í ömurlegu ástandi í mörg ár án þess að neitt sé gert en þetta
fólk er varla búið að fæða fyrra barnið sitt og því er bara kippt í burtu án
umhugsunar!!! ...Mér finnst nú alveg vera hægt að vera með skoðun á þessu máli
þar sem 1 barnið þeirra var tekið af þeim eftir aðeins 11 daga!! Ekki finnst mér
það neinn tími til að sjá hvort fólk sé hæfir foreldrar eða ekki?
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Lokaorð
Almenn orðræða afhjúpar hvernig við hugsum um fötlun og fatlað fólk og af
þessari rannsókn er ljóst að gamlar goðsagnir lifa góðu lífi. Sé einungis litið til
opinberrar orðræðu í lögum og fjölmiðlum þá er orðræðan um seinfæra
foreldra á Íslandi bæði jákvæð og styðjandi. Óformlegri og minna stýrð
orðræða í skjóli nafnleyndar á umræðuþráðum dregur fram fjölbreyttari og
jafnframt neikvæðari mynd. Neikvæða orðræðan sýndi svo ekki varð um
villst að rótgrónar staðalmyndir af fötluðu fólki sem eilíf börn, föst í þroska,
ófær um að annast aðra og byrði á fjölskyldu og samfélagi lifa ennþá góðu
lífi. Stór hluti umfjöllunar á umræðuþráðunum var þó upplýst og studd með
tilvísan til mannréttinda, rannsókna, og umfjöllunar fjölmiðla sem sýnir ljóslega áhrifamátt þekkingar í baráttunni við fordóma. Með tilliti til þess að ein
besta vísbendingin um það hvernig seinfærum foreldrum vegnar í foreldrahlutverkinu er viðhorf annara til þeirra (Espe-Sherwindt og Crable, 1993)
hlýtur það að vera sameiginlegt verkefni okkar allra að vinna gegn fordómum
og neikvæðum viðhorfum og virða rétt allra til fjölskyldulífs.
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Fullkomleiki og fegurð:

vangaveltur um líkama, konur og fötlun
Hrefna K. Óskarsdóttir
Helga Björnsdóttir

Sumarið 2008 sýndi breska ríkissjónvarpið BBC þáttaröð sem ber heitið
Britain’s Missing Top Model. Að uppbyggingu og innihaldi er þáttasyrpa þessi
ekkert öðruvísi en aðrir raunveruleikaþættir, það er innbyrðis keppni og einn
sigurvegari í lokin. Keppendurnir voru þó nokkuð öðruvísi en gengur og
gerist í slíkum þáttum því stúlkurnar átta sem þátt tóku áttu það sameiginlegt
að vera allar fatlaðar. Hlutverk þeirra var að sýna og sanna fyrir dómnefnd að
þær hefðu það útlit og atgervi sem til þarf til að geta orðið svokölluð
ofurfyrirsæta eða ‘Top Model’.
Í umfjöllun okkar beinum við sjónum að stöðu fatlaðra líkama í tengslum
við ríkjandi hugmyndir um fegurð og tísku. Tom Shakespeare (1997) bendir á
að fjölmiðlar sýni fötluðu fólki lítinn áhuga og því sé það sjaldnast í
brennidepli umræðunnar, raunveruleikaþættir eru þar engin undantekning.
Ástæðan er nokkuð augljós: ríkjandi útlitsviðmið og fegurðargildi hafa hingað
til verið óyfirstíganleg hindrun fyrir þá sem víkja frá þessum viðmiðum.
Í greininni beinum við einkum sjónum að fötluðum konum í því skyni að
vekja athygli á og skapa umræðu um tengsl fötlunar við viðteknar fegurðarímyndir. Þannig skoðum við bæði ‘eðlilega’ og ‘óeðlilega’ líkama og veltum
fyrir okkur hvort þáttaraðir eins og sú sem nefnd er hér að ofan séu til þess
fallnar að ögra og afbyggja viðteknar ímyndir fatlaðra líkama sem ‘hinna’ í
almennum orðræðum, eða er hér er enn og aftur verið að hlutgera líkama
kvenna? Til að nálgast viðfangsefnið skoðum við það í samhengi við
sýningar sem tíðkuðust áður fyrr, svokallaðar furðusýningar (freak show) sem
meðal annars fatlað fólk tók þátt í. Við undirstrikum að með því erum við þó
ekki að setja samasem merki á milli þessara tveggja fyrirbæra. Við byrjum á
því að fjalla um fegurðarímyndir og fatlaða líkama og skoðum síðan hið nýja
rými fjölmiðla, raunveruleikaþætti eins og Britain’s Missing Top Model í ljósi
furðusýninga fyrri tíðar.
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Líkami og fegurð
Ríkjandi viðmið og norm um útlit og fegurð eru ekki óbreytanleg heldur er
mun frekar um að ræða ferli sem tekur stöðugum breytingum í tíma og rúmi
(Stone, 1995). Sagnfræðingurinn George Mosse (1996) bendir á að nútíma
hugmyndir um fegurð og fullkomleika líkamans sæki einkum fyrirmyndir
sínar til hugmynda sem Forn-Grikkir höfðu um líkamlegt atgervi karlkyns
guða sinna sjá einnig umfjöllun í Shilling, 2005). Sharon Dale Stone (1995,
bls. 213) tekur undir þetta og vísar í því samhengi til goðsagnarinnar um
‘líkamlega fullkomnun’ sem fól í sér að ákveðið útlit og atgervi þótti afar
eftirsóknarvert fyrir dauðlega menn. Í Evrópu á miðöldum voru grískar
höggmyndir af guðum taldar endurspegla þetta eftirsóknarverða útlit meðal
annars vegna þess hversu vel og nákvæmlega þær drógu fram ‘fagra’
byggingu karllíkamans. Kvenlíkaminn kom hins vegar ekki til álita hvað
fegurð og fullkomleika snertir, enda álitinn vera óæðri útgáfa karllíkamns
(Nicholson, 1994). Hið sama gilti að sjálfsögðu um fatlaða líkama af báðum
kynjum. Þótt ímyndin um líkamlega fegurð hafi lengi vel tilheyrt karllíkamanum og hann þannig verið í forgrunni umræðna um fegurð og
fullkomleika má segja að í dag hafi kvenlíkaminn tekið við þessu hlutverki að
mestu leyti. Kvenlíkaminn hefur því fengið þá stöðu að vera ‘the discursive
body’ eins og Kathleen Canning (2000, bls. 83) lýsir; það er líkami sem er í
stöðugri skoðun og endurgerð á meðan karllíkaminn heldur í raun áfram að
vera hið sjálfsagða og ósýnilega viðmið sem ekki þarf að ræða. Líkamar
kynjanna eru þannig áfram staðsettir með mismunandi hætti hvað völd og
áhrif varðar og sú staðsetning endurspeglast ekki hvað síst í sýnileika í
orðræðum og umfjöllunum.
Útlitsímyndin sem nú ræður ríkjum á Vesturlöndum, óskadraumur allra
kvenna, ófatlaðra sem fatlaðra, er ímynd orfurfyrirsætunnar sem áðurnefnd
þáttaröð Britain’s Missing Top Model byggir á. Sú ímynd helst í hendur við góða
heilsu, frægð og frama og fullkomleikinn felst einkum í grönnum, hraustum
og óskertum líkama (Wendell, 1996). Fyrir flesta, ef ekki alla, getur þessi
ímynd aldrei orðið annað en fjarlægur draumur eða útópía. Enda má benda á
að flestir búa við líkamlega skerðingu af einhverju tagi á einhverju tímabili
ævinnar. Stone (1995) undirstrikar jafnframt að engar sönnur hafa verið
færðar á það að á einhverjum stað og einhverri stund hafi verið til manneskja
með fullkominn líkama (sjá einnig Wendell, 1996).
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Líkami og fötlun
Susan Wendell (1996) segir að í orðræðum samtímans sé í flestum tilvikum
horft fram hjá líkömum fatlaðs fólks. Undir þetta tekur Shakespeare (1997;
sjá einnig Huges, 2002) sem segir að sjálfsveru fatlaðs fólk, sem umhverfi og
orðræður búa því, svipi um margt til þess sem Simone de Beauvoir
(1949/1976) lýsir að einkenni flokkun og skilgreiningu á konum sem ‘hinum’
sem hið viðtekna norm, það er karlmenn, speglar sig í. Shakespeare (1997)
telur að með því að heimfæra þessa umræðu de Beauvoir upp á fatlaða
einstaklinga sé hægt að draga fram og undirstrika jaðarstöðu fatlaðs fólks í
orðræðum. Að vissu leyti má þannig segja að staðsetningu ófatlaðra einstaklinga gagnvart fötluðu fólki svipi nokkuð til stöðu karla sem eru hið viðtekna
‘norm’. Shakespeare bendir jafnframt á að fatlað fólk hafi verið útilokað frá
viðteknum ímyndum um líkamann, sem almennar orðræður tengja gjarnan
fegurð og fullkomleika. Nærtækast í þessu sambandi er að benda á
hefðbundna fegurðarsamkeppni kvenna og karla. Umfjöllun fjölmiðla um
fegurð og tísku endurspeglar slíka útilokun einnig vel en þar deilir fatlað fólk
og ófatlað sjaldan rými enda er hinn ‘fullkomni líkami’ – óskertur og
óbrotinn – þar í aðalhlutverkið. Fatlað fólk kemur því lítið þar við sögu nema
þá sem viðmið eða frávik.
Goðsögnin um hinn fullkomna líkama sem sköpuð hefur verið í
menningarlegu samhengi Vesturlanda hefur lítið verið skoðuð í tengslum við
ímyndir fatlaðra kvenna. Shakespeare (1997) bendir á að félagsleg sýn og
túlkun á fötlun sem ríkt hafi innan fötlunarfræða, hafi einkum beinst að því
að skoða uppbyggingu samfélagsins og áhrif umhverfis og menningar á
möguleika fatlaðs fólks. Á sama tíma og slík sjónarhorn draga fram og
undirstrika félagslega mótun fötlunar, gleymist að horfa til áhrifa frá
orðræðum samfélagsins. Michelle Fine og Adrienne Asch (1988) benda á að
líkamlega fatlaðar konur hafi til dæmis takmarkaðan aðgang að kynbundnum
hlutverkum samfélagsins á borð við hlutverk móður, eiginkonu, umönnunaraðila og ástkonu þar sem líkamleg fötlun þeirra er hindrun. Til dæmis má
benda á að ímynd dæmigerðrar eiginkonu felur í sér líkamlegt heilbrigði og
færni og getu til að ala af sér afkvæmi og annast þau.
Neikvæð birtingarmynd orðræðunnar af fötluðu fólki leiðir þannig ekki
aðeins til þess að fatlaðir einstaklingar viðurkenna oft ekki skerðingu sína
heldur eiga þeir einnig erfitt með að sætta sig við hana. Í rannsóknum Hilde
Zitzelberger (2005) og Jenny Morris (1991) kemur fram að mörgum
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hreyfihömluðum konum finnst sem að í samfélagslegum orðræðum og
umfjöllunum falli kvenleiki þeirra í skuggann af líkamlegri skerðingu þeirra.
Þannig verði til dæmis hjálpartæki, sem þær þurfa á að halda og útlit, ekki
bara uppspretta eilífs gláps, heldur verða þau nokkurs konar aðalatriði
sjálfsveru þeirra. Eins og Carol Thomas (1999) hefur sagt þá reyna fatlaðar
konur oftar en ekki að fela skerðingu sína, til dæmis með því að klæða hana
af sér eða einfaldlega að hreyfa sig sem minnst á félagslegum samkomum
þannig að skerðingin verði ekki sýnileg (Stone, 1995; Zitzelsberger, 2005).
Þetta er þó ekki algilt því margar fatlaðar konur hafa andæft gildandi
staðalmyndum af fötluðu fólki og eru stoltar af útliti sínu og eiginleikum. Þær
líta á skerðinguna sem hluta af sínu eigin sjálfi og mótmæla því að fela
líkamann til að falla betur að ímyndinni um hinn fullkoma kvenlíkama (Fine
og Asch, 1988; Zitzelsberger, 2005). Ósjálfrátt koma stúlkurnar sem þátt
tóku í Britain’s Missin Top Model þættinum upp í hugann og úr íslensku
samhengi má benda á Freyju Haraldsdóttur sem er gott dæmi um einstakling
sem andæfir stöðluðum ímyndum um fatlað fólk.

Fjölmiðlar og furðusýningar
Í almennum orðræðum eru fjölmiðlar gjarnan sagðir endurspegla
raunveruleikann og víst er að mikilvægi þeirra í að viðhalda samfélags- og
menningarlegum hugmyndum og gildum er óumdeilanlegt (sjá umræðu í
Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005). Enda oft vísað til þeirra
sem ‘fjórða valdsins’ (sjá til dæmis skýrslu (Menntamálaráðuneytið, 2001).
Myra Macdonald (2003) bendir þó á að fjölmiðlar hafi verið gagnrýndir fyrir
að skapa ímyndir og að halda þannig fram ákveðinni gerð raunveruleika. Hún
nefnir sem dæmi gagnrýni Griseldu Pollock (1977) sem taldi að fjölmiðlar
ættu meðal annars stóran þátt í sköpun hugtaksins kvenleiki. Fjölmiðlar eru
ekki stöðugt og afmarkað fyrirbæri heldur eru þeir í sífelldri þróun og eins og
Macdonald (2003) bendir á þá eru breytingar í fjölmiðlun gjarnan sagðar
haldast í hendur við félagslegar breytingar almennt. Frá því um 1990 hefur
orðið mikil aukning í gerð sjónvarpsefnis sem skilgreint er sem raunveruleikasjónvarp eða ‘factual television’ og þættir á borð við Survivor og Big
Brother eru dæmi um (sjá einnig umræðu í Dovey, 2000). Þessi þróun í gerð
sjónvarpsefnis hefur verið gagnrýnd meðal annars fyrir það að hafa
skemmtanagildi að leiðarljósi í stað fræðslugildis (Macdonald, 2003). Bent
hefur verið á að slíkir þættir hafi um margt ruglað hinni hefðbundu skiptingu
rýmis fjölmiðla í opinbert rými og einkarými, en í gegnum tíðina hefur slík
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skipting meðal annars enduspeglað kynjaða aðgreiningu fólks sem staðsetur
það í ákveðnum huglægum rýmum. Þar hafa konur gjarnan verið staðsettar í
rými heimilis og fjölskyldu en karlar í hinu opinbera rými valda, efnahags og
stjórnmála (Duncan, 1996; Ortner, 1974). Þannig hafi hluti einkalífsins færst
yfir í hið opinbera rými, þar sjáist til dæmis karlmenn gráta og konum hafi
fjölgað þar til muna (Macdonald, 2003). Segja má að með tilkomu þátta eins
og Britain’s Missing Top Model hafi fötluðu fólki nú einnig verið hleypt inn í
þetta rými, að minsta kosti tímabundið. Macdonald (2003, bls. 101) bendir
þó á að þrátt fyrir að ‘venjulegt’ fólk hafi fengið aðgang að þessu nýja rými
fjölmiðla þá hafi slíkt í raun haft litlar breytingar í för með sér hvað völd og
áhrif varðar. Hún undirstrikar jafnframt að oft megi setja spurningamerki við
‘raunveruleika’ slíkra þátta sem Jon Dovey (2000, bls. 4) hefur líkt við
raunveruleika furðusýninga fyrri tíma.
Það sem er óvenjulegt eða ‘öðruvísi’ vekur ávallt athygli og forvitni og
kemur hugarfluginu af stað (Garland Thomson, 1996). Rosemary Garland
Thomson (1996) segir hin svokölluðu ‘freakshow’ eða furðusýningar sem
einkum tíðkuðust á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar
tuttugustu, vera dæmi um áhuga fólks á hinu óvenjulega. Áhugi á ‘öðruvísi’
líkömum endurspeglast meðal annars í óteljandi sögnum og ævintýrum um
skrýmsli, risa, álfa og dverga, en líkamar þessara vera geta vart talist
‘venjulegir’. Mest aðdráttarafl höfðu þeir sem á einhvern hátt gátu talist
‘afbrigðilegir’ og framandi í útliti; það er annað hvort líkamlega fatlaðir eða
furðufólk frá framandi stöðum og menningum (Garland Thomson, 1996).
Má þar nefna skeggjaðar konur, dvergvaxið fólk, einstaklinga sem vantaði á
útlimi, eða hluta af útlimum og fólk með annan litarhátt en hvítan eins og til
dæmis hina svörtu Venus (sjá umræðu í Lindfors, 1996) sem vakti alltaf
óskipta athygli. Stjórnendur furðusýninganna sköpuðu ekki eingöngu
ákveðnar sögur um lífsferil fólksins þar sem ástæður ástands þess og útlits
voru tíundaðar heldur bjuggu einnig til sjálfsmynd til handa einstaklingunum
og oft var þetta gert í samvinnu við fólkið sjálft sem þannig tók þátt í að ýkja
hið afbrigðilega í útliti sínu (Bogdan, 1996). Enn aðrir, eins og hin íslenska
dvergvaxna Ólöf Sölvadóttir (Inga Dóra Björnsdóttir, 2004), sköpuðu sig
sjálfir í takt við umhverfi og aðstæður. Stuðst var við ákveðin tákn og
myndmál sem talið var höfða til áhuga almennings og þar var gerður
greinarmunur á hvort einstaklingurinn hafði fæðst með afbrigðilegan líkama
eða hvort honum hafði verið breytt á einhvern hátt til dæmis með húðflúri.
Þeir fyrrnefndu nutu ávallt meiri virðingar (Bogdan, 1996).
Í kringum furðusýningar skapaðist ákveðin orðræða sem enn eimir af að
mati Garland Thomson (1996) sem vísar í þessu samhengi til læknis-

428

Fötlunarfræði

Hrefna K. Óskarsdóttir og Helga Björnsdóttir

fræðilegra orðræðna sem sjúkdómsvæða hinn ‘óeðlilega’ og ‘vanskapaða’
líkama. Garland Thomson bendir á að nú sé ‘undrið’ ekki lengur undur
heldur ‘mistök’ (embodyment of error) holdi klædd (Garland Thomson, 1996,
bls. 13). Að hennar mati áttu hugmyndir um mannkynbætur sem einkum
voru við lýði á nítjándu og tuttugustu öld og Mark Priestley (2003) hefur sagt
vera grundvöll núverandi genarannsókna, einnig sinn þátt í að breyta
umræðunni (Bogdan, 1996; sjá einnig umræðu um mannkynbætur í Unnur
Birna Karlsdóttir, 1998).
Ástæður þess að fólk valdi að koma fram í furðusýningum fyrri tíma voru
margar og einstaklingsbundnar, en fyrir flesta vóg það þungt að tilheyra hópi
fólks sem var í svipuðum aðstæðum (Bogdan, 1996). Aðrir sáu þarna leið til
að sjá fyrir sér og flýja verri aðstæður og enn aðrir litu á þetta sem tækifæri til
að öðlast frægð og frama.
Þó að tilgangur furðusýninganna hafi fyrst og fremst verið fjárhagslegur
ávinningur fyrir stjórnendur þeirra þá vakti þó annað fyrir fólki sem keypti
sig inn á þær. Þar gafst fólki nefnilega kostur á að ‘gægjast’ inn í heim
framandleikans og svala þannig bæði forvitni sinni og þrá eftir að komast í
snertingu við hið ókunna. Macdonald (2003) bendir á að raunveruleikaþættir
sjónvarps byggi á samskonar ‘gægjuþörf’ og líkt og í furðusýningunum ríki
þar gagnkvæmt samþykki áhorfenda og þátttakenda um leyfi til að kíkja.
Segja má að í þáttum eins og Big Brother og Britain’s Missing Top Models sé í
raun verið að keppa um gægjur og gláp frá áhorfendnum.
Á heimasíðu Britain´s Missing Top Model (BBC, 2008) er þátturinn sagður
vera innlegg í reglulega umfjöllun sjónvarpsstöðvarinnar um tísku og fegurð,
sem ber heitið ‘Beauty Session’. Þar kemur einnig fram að tilgangurinn með
þættinum hafi meðal annars verið sá að setja spurningarmerki við þau viðmið
og gildi sem alla jafna ríkja í heimi tísku og fegurðar og að varpa ljósi á
ríkjandi hugmyndir um ‘ideal konuna’. Hvað felst í ímyndinni um
‘fyrirmyndarkonuna’ er hins vegar ekki útskýrt. Hér skal ekki lagður dómur á
hvort eða hversu eftirsóknarvert það er að falla inn í slíka ímynd en þess í
stað vísað á það sem Tom Shakespeare (1997) segir um hlutgerðingu fatlaðs
fólks sem hann leggur að jöfnu við hlutgerðingu nakinna kvenna í
kvikmyndum og fjölmiðlum almennt. Hér má einnig hafa í huga umfjöllun
Andreu Dworkin (1974) sem bent hefur á að líkamar kvenna á
Vesturlöndum séu viðföng karllægrar orðræðu og sem slíkir sæti þeir stöðugu
áreiti. Konur reyni hvað þær geti til að breyta útliti sínu og betrumbæta
ímyndina til að standast kröfur samfélagsins (sjá einnig Stone, 1996).
Dworkin telur að slíkar aðgerðir viðhaldi ekki bara aðgreiningu kynjanna og
þar með ákveðnum kynjastrúktúr samfélagsins heldur séu þær nauðsynlegar í

Fullkomleiki og fegurð

429

efnahagslegu tilliti fyrir samfélagið og þó ekki hvað síst fyrir hinn geysistóra
fegurðar- og tískuiðnað Vesturlanda. Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvað í
raun vakir fyrir stjórnendum og framleiðendum þáttaraðarinnar Britain’s
Missing Top Model. Bera þeir í raun og veru hag fatlaðs fólks það mikið fyrir
brjósti að þeir eru reiðubúnir að takast á við viðtekin viðmið og gildi
fegurðariðnaðarins? Eða liggur efnahagslegur ávinningur framleiðenda
þátttaraðarinnar frekar til grundvallar?

Að lokum
Vissulega ber að fagna því að kastljós og umræður fjölmiðla beinist að
fötluðu fólki - sérstaklega þegar samhengið er annað en vandamál eða
vangeta. Hafa verður í huga að fatlaðar konur (og karlar) eru ekkert
frábrugðnar öðrum að því leyti að vilja fylgja duttlungum tískuhugmynda um
útlit og fatnað og þær hafa sömu þrár og langanir hvað varðar frægð og
frama. Þátttakendurnir í Britain´s Missing Top Model eru ákveðnir brimbrjótar
og að því leyti fyrirmyndir fyrir annað fatlað fólk, þrátt fyrir að með þátttöku
sinni séu þær í raun að gangast undir skilmála staðlaðrar fegurðarímyndar
tískuiðnaðarins sem fram til þessa hefur lítið viljað af þeim vita. Bent skal á
að þátttakendur í áðurnefndum þætti kepptu aðeins innbyrðis við aðrar
fatlaðar stúlkur – þó svo að það hafi verið undir formerkjum ríkjandi
ímyndar hins ófatlaða líkama. Líkt og líkami þeirra væri ekki nægilega
‘fullkominn’, útlitslega séð. Í þessu sambandi má benda á hliðstætt viðhorf til
fatlaðs fólks hvað varðar þátttöku þess í íþróttum með ófötluðu fólki, sem
Ólympíuleikararnir eru gott dæmi um.
Hins vegar má benda á að í raunveraleikaþættinum America’s Next Top
Model (TV IV, 2008), sem sýndur var haustið 2004 í Bandaríkjunum var ein
stúlkan blind. Þó hún hafi ekki unnið þá hefur frægðarsól hennar risið
nokkuð í kjölfar þátttöku í þáttunum og henni áskotnast þó nokkrir
fyrirsætusamningar. Þessi stúlka er ekki fædd blind og þekkir því að einhverju
leyti heim tískunnar og þá staðla sem honum fylgja, af eigin raun. Rannsóknir
sýna (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005; Stewart, Law, Rosenbaum og Willams,
2001) að fólk sem fatlast á unglingsárunum eða seinna og hefur upplifað
heim ófatlaðra hefur í flestum tilvikum sterkari sjálfsmynd og meiri trú á
hæfileikum sínum en þeir sem fatlaðir eru frá fæðingu. Í þessu ljósi er það
áhugaveð staðreynd að helmingu þátttakenda í Britain´s Missing Top Model
hafði fatlast á unglingsárunum.
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Þó að furðusýningarnar hafi vissulega verið barn síns tíma og að því leyti
ekki sambærilegar raunveruleikaþáttum nútímans, þá má segja að á þeim og
þáttum eins Britain´s Missing Top Model sé frekar stigsmunur en eðlismunur. Í
báðum tilvikum er það líkami fólks sem er þungamiðja sýninganna og þótt
formerki og staðlar séu ólík, er áhorfandanum í báðum tilvikum boðið að
gægjast og dæma, eða hleypa ímyndunaraflinu á flug.
Velta má fyrir sér hverju þættir eins og Britain´s Missing Top Model - sem
Macdonald (2003) vísar til sem rými fyrir fantasíur eða ‘fantasy spaces’ - geta
í raun komið til leiðar og áorkað. Hvaða áhrif hafa þeir eða munu hugsanlega
hafa á félagslega stöðu, ekki bara þeirra sem taka þátt heldur fatlaðs fólks
almennt? Á það skal bent að þó margt af því fólki sem kom fram á
furðusýningum fyrri tíma hafi gert það sjálfviljugt, þá bötnuðu kjör þess og
samfélagsleg staða ekki í kjölfarið (Bogdan, 1996). Í langflestum tilvikum
leiddi slíkt ekki til aukins aðgangs að rými ófatlaðs fólks og því var fatlað fólk
áfram vera talið ‘óæðra’ almenningi. Spyrja má hvort þættir á borð við
Britain´s Missing Top Model séu þess megnugir að takast á við ‘raunveruleikann’
og hafa áhrif á og breyta viðteknum fegurðarstöðlum? Eru slíkir þættir góð
leið til að afbyggja staðlaðir ímyndir um fötlun annars vegar og fegurð hins
vegar og sameina þetta tvennt? Tíminn mun væntanlega leiða það í ljós, en
áður en það verður þurfa að sjálfsögðu að fara fram umræður um efnið.
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Rými, sjálf og samfélag í lífi fatlaðra
barna
Rannveig Traustadóttir

Áætlað er að um 5,7% íslenskra barna séu fötluð, langveik eða með
skerðingar af ýmsum toga (Tryggingastofnun ríkisins, 2005). Önnur lönd
gefa upp svipaðar tölur og vaxandi fjöldi barna með alvarlegar skerðingar lifa
nú fram á fullorðinsár (Morris, 2002). Það er því ljóst að verulegur hópur
þeirra barna sem eru að vaxa úr grasi í samfélögum nútímans þurfa sérhæfða
þjónustu og umönnun. Ef veita á þessum hópi barna og ungmenna viðeigandi og áhrifaríka þjónustu og gera þeim kleift að vera þátttakendur í
daglegu lífi samfélagsins er grundvallaratriði að skilja líf þeirra og aðstæður.
Lengi vel var litið svo á að best færi á því að fötluð börn væru aðgreind frá
„venjulegum“ börnum (Scheerenberger, 1983) en í dag er sú stefna ríkjandi
að fötluð börn skuli alast upp hjá fjölskyldum sínum og taka þátt í leik og
starfi með öðrum börnum (Tøssebro og Ytterhus; 2007). Þrátt fyrir þetta
sýna rannsóknir að fötluðum börnum er enn veitt þjónusta sem aðgreinir þau
frá öðrum. Þetta kemur meðal annars fram í nýrri íslenskri rannsókna á
menntun nemenda með þroskahömlun sem sýnir að talsverður hópur
fatlaðra barna sækir sérskóla eða nýtur kennslu í sérdeildum almennra
grunnaskóla (Grétar L. Marinósson, 2007). Það er því ljóst að sum svæði í
okkar samfélagi eru sérstaklega ætluð fötluðum börnum og ungmennum.
Fræðimenn hafa á undanförnum árum sýnt vaxandi áhuga á að skilja
fötlun út frá þeim svæðum sem fötluðu fólki eru ætluð (Duncan, 1996;
Puwar, 2004; Sibley, 1995) og sumir fræðimenn telja að félagsleg og
menningarleg staðsetning fólks endurspegli ríkjandi samkomulag um sess
þess í samfélaginu, meðal annars virðingarsess. Talsvert skortir á þekkingu á
þeim rýmum sem ætluð eru fötluðum börnum og ungmennum og hvaða
áhrif það hefur á þróun sjálfsmyndar og sjálfsskilnings að þeim er oft vísað í
önnur rými en ófötluðum börnum. Einnig er þörf á rannsóknum á
samskiptum fatlaðra barna og ungmenna við ófatlaða jafnaldra sína til að
skilja með hvaða hætti fötluð börn og ungmenni tengjast og taka þátt í, eða
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eru útilokuð frá hinni almennu barna- og unglingamenningu (Cavet, 1998;
Richardson, 2002).
Í þessari grein er sagt frá nokkrum niðurstöðum úr rannsókninni Börn,
ungmenni og fötlun: Rannsókn á æsku og uppvexti fatlaðra barna og ungmenna
(Rannveig Traustadóttir, 2007). Í rannsókninni er leitað eftir sjónarhornum
og reynslu fatlaðra barna og ungmenna og hvaða skilning þau sjálf leggja í líf
sitt og aðstæður. Hér er sjónum einkum beint að staðsetningu fatlaðra barna
og ungmenna í hinu samfélagslega rými og þá þætti sem hafa áhrif á þróun
sjálfsskilnings þeirra.

Rannsóknin
Fötluð börn eru langt frá því að vera einsleitur hópur. Þau koma frá öllum
fjölskyldugerðum og hafa margvíslegan félagslegan og efnahagslegan bakgrunn, tilheyra ólíkum þjóðernis-, trúar- og menningarhópum, búa í dreifbýli
og þéttbýli, og eru af báðum kynjum (Tøssero og Lundeby, 2002). Skerðingar
þeirra geta haft áhrif á líkama þeirra, skynjun eða vitsmuni og geta verið
mildar eða alvarlegar. Rannsóknin Börn, ungmenni og fötlun leitast við að gera
þessum fjölbreytileika skil með því að velja þátttakendur sem endurspegla
þessa miklu breidd í tilveru fatlaðra barna og ungmenna. Stefnt er að því að
niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli raddir og reynslu fatlaðra barna og
ungmenna, og verði framlag til þróunar kenninga um barnæsku og fötlun
jafnframt því að geta verið grundvöllur að tillögum um stefnumótun,
skipulag og framkvæmd þjónustu við fötluð börn og ungmenni hér á landi.
Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á sjónarhorni og skilningi
barna og ungmenna á fötlun, skerðingu, þjónustukerfinu, félagstengslum við
fjölskyldu, jafningja og fagfólk, og hvernig þau takast á við og semja um
fötlun í daglegu lífi og samskiptum við aðra. Rannsóknin beinist einnig að
þeim félagslegu og menningarlegu þáttum sem móta líf fatlaðra barna og
ungmenna, með sérstaka áherslu á þá þætti sem styðja við eða hindra
samfélagsþátttöku þeirra.
Við rannsóknina er beitt eigindlegum aðferðum (Creswell, 2007; Taylor
og Bogdan, 1998) en þær henta vel þegar leitað er eftir sjónarhorni og
skilningi þeirra sem taka þátt í rannsókninni og þeirri þekkingu sem fólk
leggur í líf sitt og aðstæður. Gagna hefur verið aflað með fjölbreyttum hætti
svo sem einstaklings- og hópviðtölum og þátttökuathugunum (Kvale, 1996).
Þátttakendur í rannsókninni eru fötluð börn 6 – 15 ára og ungmenni á
aldrinum 16 – 20 ára. Þá hefur talsverður hópur þátttakenda verið fullorðið
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fólk sem hefur sagt frá reynslu sinni af að alast upp við fötlun. Margir
rannsakendur koma að rannsókninni. Verkefnisstjórn skipa Rannveig
Traustadóttir verkefnisstjóri, Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Hrefna K.
Óskarsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson. Með þeim starfar rannsóknarhópur
sem í eru meistara- og doktorsnemar sem tengja lokaverkefni sín við
rannsóknina auk þess sem ráðnir hafa verið starfsmenn til að vinna við
afmarkaða þætti rannsóknarinnar. Rannsóknin er styrkt af Rannís, Rannsóknasjóði HÍ, Háskólanum á Akureyri og Sonja Foundation. Rannsóknin er
5 ára verkefni og hófst árið 2006. Sá hluti hennar sem hér er sagt frá beinist
einkum að þremur þáttum; fötlun, rými og sjálfsskilningi.

Fötluð börn og ungmenni
Flestar rannsóknir sem beinst hafa að fötluðum börnum og ungmennum
hafa einkennst af einhliða skilningi á lífi þeirra og aðstæðum. Rannsóknir
hafa fram til þessa yfirleitt einblínt á skerðinguna, litið á fötluð börn og
ungmenni sem varnarlaus og háð öðrum, sem byrði á fjölskyldu og samfélagi,
sem þjónustuþega og sem einsleitan hóp (Avery, 1999; Davis, 2004;
Shakespeare og Watson, 1998). Hinn hefðbundni læknisfræðilegi skilningur á
fötlun hefur tilhneigingu til að skilgreina skerðinguna sem uppsprettu allra
erfiðleika sem fötluð börn og ungmenni þurfa að takast á við. Þessi einstaklingsbundni skilningur veldur því að þjónustan beinir sjónum að
skerðingunni og áherslan er á að breyta, þjálfa, kenna, lækna og endurhæfa
fremur en að líta á félagslega þætti og umhverfið. Skerðingin verður þannig
það sem þjónustuúrræðin beinast að. Afleiðingin er sjúkdómsvæðing á lífi og
aðstæðum fatlaðra barna og ungmenna og það verður forgangsatriði að
koma á eða endurheimta það sem álitið er „eðlilegt“ ástand einstaklingsins.
Þetta viðhorf leiðir einnig til þess að líf fatlaðra barna og fullorðinna er oft
álitið harmleikur vegna þess hve „afbrigðileg“ þau eru (Barnes, Oliver og
Barton, 2002).
Innan fötlunarfræða er nú verið að þróa félagslegan skilning þar sem
áhersla er á að greina þau félagslegu og menningarlegu atriði sem eiga þátt í
að skapa það fyrirbæri sem við þekkjum sem fötlun. Jafnframt er sjónum beint
að daglegu lífi fatlaðs fólks og þeirri mismunun og útskúfun sem það býr við
í samfélögum nútímans (Albrecht, Seelman og Bury, 2001). Þessi fræðilega
þróun hefur fyrst og fremst beinst að fullorðnu fötluðu fólki en mikilvægt er
að beita hinu nýja félagslega sjónarhorni til að afla betri þekkingar og
skilnings á lífi fatlaðra barna og ungmenna.
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Fötlun, rými og samfélagsþátttaka
Fötlun hefur í vaxandi mæli verið rannsökuð í tengslum við þau svæði og
rými þar sem fólk dvelur í (Duncan, 1996; Puwar, 2004; Sibley, 1995).
Rannsóknir þessar hafa vakið athygli á því með hvaða hætti ríkjandi orðræða
hefur haft áhrif á það hvaða rými eru álitin viðeigandi fyrir ákveðna hópa
fólks og hvernig sumir hópar (svo sem fatlað fólk) er skilgreint innan
ákveðinna rýma. Þessar rannsóknir gefa einnig til kynna að rýmin eigi sinn
þátt í að móta reynslu fólks og möguleika (Puwar, 2004; Sibley, 1995). Þá
hefur verið bent á að staðsetning fólks innan ákveðins rýmis hefur áhrif á
sjálfsskilning þess. Rými vísar hér ekki einungis til landslags eða manngerðs
umhverfis, heldur einnig félagslegs og menningarlegs rýmis. Til dæmis hafa
margir hópar verið útilokaðir frá fræðilegum og sögulegum textum jafnframt
því sem þessir hópar hafa verið útilokaðir frá þátttöku í manngerðu rými
samfélagsins. Þetta eru hópar svo sem börn, konur, þrælar og fatlað fólk.
Sibley (1995) heldur því meðal annars fram að saga hins manngerða umhverfis og landslags á Vesturlöndum sé einnig saga þess hvernig ákveðnir
hópar hafa verið útilokaðir frá ákveðnum svæðum og rýmum. Shields (1991)
færir rök fyrir því að þessi aðgreining fólks á ákveðnum svæðum leggi grunn
að því félagslega óréttlæti sem er óaðskiljanlegur þáttur þess að skilja staðsetningu ákveðinna hópa í okkar samfélögum. Þá hefur Sibley (1995) bent á
að bæði hin aðgreindu svæði og fólkið sem dvelur á þessum svæðum séu
tengd ákveðnu gildismati, tilfinningum og félagslegu mikilvægi. Fatlað fólk,
bæði börn og fulorðnir, hafa sögulega verið útiokuð frá miðlægum svæðum
og rýmum samfélagsins og þess í stað vísað í rými á jaðri samfélagsins.
Fræðiskrif um rými, svæði og landafræði fötlunar benda til þess að þetta geti
haft alvarlegar afleiðingar bæði fyrir sjálfsskilning fólks og möguleika þeirra á
samfélagsþátttöku (Butler og Parr, 1999; Sibly, 1995).
Í rannsókninni Börn, ungmenni og fötlun hefur sjónum verið beint að þeim
rýmum þar sem fötluð börn og ungmenni dvelja. Eins og fram kemur hér að
ofan þá eru þátttakanendur í rannsókninni afar fjölbreyttur hópur barna og
ungmenna. Þessi hópur býr nánast undantekningarlaust hjá fjölskyldum
sínum. Hins vegar fer talsverður hluti fatlaðra barna reglulega að heiman og
dvelst hluta hvers mánaðar á skammtímavistun fyrir fötluð börn. Sum
dveljast allt að helming mánaðarins í burtu frá fjölskyldum sínum. Hluti af
þeim sem rannsóknin nær til er fullorðið fatlað fólk sem rekur sögu sína og
reynslu af að alast upp með fötlun. Nokkrir af þessum þátttakendum eru
heyrnarlausir eða heyrnarskertir einstaklingar sem voru sendir að heiman 4
ára gamlir í skóla fyrir heyrnarlausa og bjuggu jafnframt í heimavist skólans

Rými, sjálf og samfélag í lífi fatlaðra barna

437

stærstan hluta ársins. Fullorðið fólk með aðrar skerðingar rifjaði einnig upp
reynslu sína af að hafa verið send að heiman ung að aldri.
Mörg börn og ungmenni sem tóku þátt í rannsókninni sóttu almennan
skóla þar sem þau tóku ýmist þátt í almennu skólastarfi eða voru í sérdeildum
fyrir fötluð börn. Þá sótti nokkur hópur barna í rannsókninni sérskóla fyrir
fötluð börn. Skerðing barnanna virtist ráða talsverðu um það hvort þau
deildu sama skólarými og önnur börn. Af þeim börnum sem tóku þátt í
rannsókninni þá voru það börn og ungmenni með þroskahömlun og börn og
unglingar með hegðunarerfiðleika sem virtust líklegust til að vera aðgreind í
sérrými í skóla.
Mest var aðgreining fatlaðra barna og ungmenna þegar kom að frítíma
þeirra. Þau rými sem fötluð börn og ungmenni höfðu til tómstundaiðkunar
utan heimilis síns voru lang flest sérstaklega ætluð fyrir fötluð börn og
ungmenni. Þetta á meðal annars við um íþróttaiðkun og sumarstarf fyrir
börn og ungmenni. Erfitt reyndist að finna rými þar sem fötluð og ófötluð
börn deildu frítíma sínum nema helst í sjálfsprottnum leik við félaga í
nágrenninu.
Þessar niðurstöður eru athyglisverðar í ljósi þess að það eru um 30 ár frá
því að sett voru lög sem áttu að tryggja fötluðu fólki rétt til fullrar samfélagsþátttöku á borð við aðra þjóðfélagsþegna. Þetta voru lög um aðstoð við
þroskahefta sem voru sett árið 1979. Öll heildarlög um málefni fatlað fólks
hafa ítrekað þennan rétt til eðlilegs lífs og þátttöku í daglegu lífi. Það hlýtur
að vera áhyggjuefni að fötluðum börnum og ungmennum skuli ennþá vera
úthlutað rými sem aðgreinir þau frá öðrum samfélagsþegnum. Þessi
aðgreining hindrar fötluð börn og ungmenni í því að taka þátt í leik og starfi í
samfélaginu með öðrum börnum. Það sem er þó mesta áhyggjuefnið
varðandi slíka aðgreiningu voru upplýsingar sem komu fram í lífssögum
sumra þeirra fullorðnu fötluðu einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni.
Nokkrir þessara þátttakenda sögðu frá alvarlegri og ítrekaðri misnotkun,
oftast kynerðisofbeldi, sem þau höfðu orðið fyrir meðan þau dvöldu í
þessum sérgreindu rýmum utan miðju samfélagsins fjarri augliti almennings.
Þessi jaðarrými reyndust mörgum þeirra hættusvæði þar sem þau máttu þola
misnotkun og ofbeldi af ýmsu tagi. Ljóst var af viðtölum við fólkið sem hafði
lifað slíka reynslu að hún var þeim þungbær og flest höfðu ekki sagt frá henni
eða fengið aðstoð við að vinna úr þeim erfiðu tilfinningum sem slík reynsla
skilur eftir sig. Ekkert barn eða ungmenni sem tók þátt í rannsókninni sagði
frá slíku ofbeldi.
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Sjálfsskilningur
Rannsóknir sem hafa beinst að sjálfsskilningi fatlaðs fólks hafa bent á þau
áhrif sem fötlunarstimpillinn hefur á þróun sjálfsskilnings. Þeir sem nálgast
viðfangsefnið á þennan hátt feta í fótspor Goffman (1963) sem einna fyrstur
benti á þá neikvæðu stimplun sem fylgdi fötlunarmerkimiðanum. Margir
fræðimenn hafa rýnt í fötlun, stimplum og sjálfsskilning í anda Goffman
(Bogdan og Taylor, 1994; Finlay og Lyons, 2000; Guðrún Stefánsdóttir,
2008). Og ýmsir hafa rakið hvernig félagslegir þættir svo sem stefnumótun,
þjónusta og samskipti við fagfólk hafi iðulega haft neikvæð áhrif á það
hvernig fatlað fólk mótar sinn persónulega sjálfsskilning (Gibson, 2006).
Þessar rannsóknir hafa vakið athygli á hversu neikvæður og niðurlægjandi
hinn ríkjandi skilningur á fötlun er og sýnt fram á að þessi atriði ýti undir
neikvæðan sjálfsskilning fatlaðs fólks (Shakespeare, 1996).
Sjálfsskilningur mótast að stórum hluta af viðbrögðum annarra, framkomu þeirra og í samskiptum við aðra. Nokkuð hefur verið fjallað um hversu
stóran þátt skerðingin eigi í þróun sjálfsskilning fatlaðs fólks. Nick Watson
(2002) er einn þeirra sem hefur rannsakað sjálfsskilning og skerðingu. Hann
komst að þeirri niðurstöðu að flest fatlað fólk skilgreindi sig út frá öðrum
þáttum en skerðingunni. Það leit á skerðinguna sem hluta af sér en áleit sig
þrátt fyrir það vera eins og annað fólk. Þátttakendur í rannsókn Watson voru
allir hreyfihamlaðir fullorðnir einstaklingar. Svipaðar niðurstöður komu í ljós
í okkar rannsókn þegar talað var við hreyfihömluð ungmenni. Þeim var ljóst
að þau voru öðruvísi en aðrir en litu samt ekki á sig sem síðri en aðra og
upplifðu sig að öllu jöfnu ekki frábrugðin jafnöldrum sínum.
Rannsókn okkar á sjálfsskilningi fatlaðra barna og ungmenna benda til
þess að viðbrögð foreldra við því að eignast fatlað barn hafi mótandi áhrif á
það hvernig sjálfsskilningur þróast hjá barninu. Sumir foreldrar komu fram
við þau eins og þau væru ófötluð og gerðu sömu eða svipaðar kröfur til
þeirra og ófatlaðra barna. Aðrir foreldrar litu á börnin sem hjálparlaus og í
þörf fyrir vernd og umönnun. Rannsóknir segja að ef foreldrar eru jákvæðir
gagnvart börnunum aukast líkurnar á því að þau verði jákvæð gagnvart
sjálfum sér og þrói jákvæðan sjálfsskilning (LaVenture, Lesner og Zabelski,
2006). Sum ungmennanna sem við ræddum við í rannsókninni rifjuðu upp
sorgina sem ríkti í fjölskyldunni þegar þau fæddust og hvernig sumir ættingjar
áttu það til að einblína á skerðinguna í stað þess að líta á þau sem börn.
Lewis og Wolffe (2006) benda á að óbeinar athugasemdir frá fólki á
förnum vegi eigi stóran þátt í því að móta sjálfsskilning fatlaðra barna. Þau
heyra fólk segja við foreldra sína að það hljóti að vera erfitt að eiga fatlað
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barn og foreldrunum er hrósað fyrir dugnað og fórnfýsi. Þó að þessum
athugasemdum sé beint til foreldranna heyra börnin þær og fá skýr skilaboð
um að þau séu öðruvísi, vanhæf og byrði á fjölskyldunni. Læknisfræðileg
viðhorf birtast líka í umræðum við foreldrana um það hvort hægt sé að laga
skerðinguna með aðgerð eða hvort sé hægt að kenna þeim eða þjálfa svo þau
geti gengið, séð eða heyrt eins og önnur börn. Athugasemdir sem þessar geta
orðið til þess að börnunum finnist þau ófullkomin, ekki nægilega góð eins og
þau eru, það verði að laga þau, breyta þeim (Vaugham og Omvig, 2005).
Fötluð börn spegla sig í umhverfinu og bera sig saman við félagana eins
og önnur börn. Þau gera sér grein fyrir því ef talað er við þau á annan máta
en við vini þeirra og fullorðið fólk kemur oft fram við þau af vorkunnsemi
vegna skerðingarinnar. Fötluð ungmenni sem tóku þátt í rannsókninni höfðu
mörg hver reynslu af því að talað væri niður til þeirra líkt og þau væru lítil
börn eða þeim hælt fyrir að gera hluti sem voru sjálfsagðir fyrir fólk á þeirra
aldri. Sem börn áttu þau stundum erfitt með að skilja allt þetta hrós sem þau
fengu fyrir eitthvað sem þau gerðu á meðan önnur börn fengu ekki hrós fyrir
sambærilega hluti. Viðbrögð sem þessi senda þau skilaboð til fatlaðra barna
að gengið er út frá því að þau séu hjálparvana og aumkunarverð. Slíkt er ekki
gott innlegg í þróun sjálfsskilnings fatlaðra barna.

Niðurlag
Algengast er að fötluð börn séu skilgreind á grundvelli læknisfræðilegra
greininga sem leggja áherslu á takmarkanir þeirra, vanhæfni, líkamleg og
andleg frávik. Í þeirri rannsókn sem hér er kynnt er sjónum hins vegar beint
að félagslegum þáttum í lífi fatlaðra barna og ungmenna með það fyrir
augum að skilja sjónarhorn þeirra sjálfra og öðlast þekkingu á lífi þeirra og
því félagslega samhengi sem mótar þau. Hér hefur einkum verið fjallað um
tvo þætti í lífi fatlaðra barna og ungmenna. Í fyrsta lagi var fjallað um þau
samfélagslegu rými sem ætluð eru fötluðum börnum. Rannsóknin sýnir að
fötluð börn og ungmenni dvelja mörg hver langdvölum á sérgreindum
svæðum utan miðju samfélagsins. Þessi aðgreindu jaðarsvæði reyndust
stundum vera hættusvæði þar sem börnin voru misnotuð og þau beitt
ofbeldi. Í öðru lagi var fjallað um sjálfsskilning fatlaðra barna og ungmenna
og ýmsa þætti sem hafa áhrif á þróun hans. Rannsóknin bendir til þess að
þróun sjálfsskilnings hjá fötluðum börnum sé flókið ferli sem fer fram í
samskiptum við umhverfið. Ríkjandi samfélagslegur skilningur á fötlun hefur
mikil áhrif á það hvernig fötluð börn skynja sig og upplifa. Þrátt fyrir hin
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neikvæðu viðhorf til fötlunar þá kom í ljós að stór hópur fatlaðra ungmenna
hefur þróað jákvæðan sjálfsskilning sem byggir á öðrum þáttum en
skerðingunni.
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Glíman við daglega lífið

Fjölskyldur barna með hreyfihömlun
Snæfríður Þóra Egilson

Greinin fjallar um hvernig foreldrar 14 barna með hreyfihömlun takast á við
daglegt líf sitt og aðstæður. Það er alkunna að fjölskyldur eru jafn misjafnar
og þær eru margar. Þótt það geti reynst erfitt að annast fatlað barn benda
niðurstöður rannsókna til þess að fjölskyldur barna sem fylgja dæmigerðu
þroskaferli og fjölskyldur fatlaðra barna eigi meira sameiginlegt en það sem
skilur þær að. Stjórn á eigin lífi og aðstæðum skiptir mestu fyrir aðlögun og
vellíðan flestra (Heiman, 2002; G. King o.fl., 2006; Pelchat, Lefebvre og
Perreault, 2003). Sýnt hefur verið fram á tengsl fjölbreyttra bjargráða,
félagslegrar stöðu og stuðnings, hegðunar barns og tegundar og alvarleika
fötlunar þess, við líðan og aðlögun foreldra (Raina o.fl., 2004). Fundist hafa
jákvæð tengsl milli styrkleika og tilfinningalegra bjargráða foreldra við það
hvernig þeim gengur að aðlagast foreldrahlutverkinu (King, King, Rosenbaum og Goffin, 1999; Rentinck, Ketelaar, Jongmans og Gorter, 2006).
Almennt má þó segja að flókið samspil persónulegra og félagslegra þátta ráði
því hvernig fjölskyldum vegnar (Seligman, 1999).
Þótt áhersla hafi lengstum verið á erfiðleikana sem fylgja því að eignast
fatlað barn (MacDonald og Callery, 2007; Raina o.fl., 2004), hafa rannsóknir
einnig leitt í ljós jákvæða reynslu foreldra fatlaðra barna (King,
Zwaigenbaum, King, Baxter, Rosenbaum og Bates, 2006; Turnbull, Turnbull,
Erwin, og Soodak, 2006), s.s. aukið umburðarlyndi gagnvart öðru fólki og
næmi á lífið sjálft og þá fjölbreytni sem það býður upp á. Einnig hefur verið
bent á að tilvist fatlaðs barn hafi stundum verið notuð til að útskýra aðstæður
í fjölskyldulífi sem eiga sér miklu flóknari skýringar (Lundeby og Tössebro,
2008; Seligman, 1999).
Það getur auðveldað fjölskyldum fatlaðra barna að ná jafnvægi í lífi sínu
ef þeim tekst að tileinka sér árangursríkar venjur. Að auki getur það hjálpað
foreldrum að aðlaga væntingar sínar og vera öflugur málsvari barna sinna
(Cohn, 2001; King o.fl., 2006).
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‘Venjur’ (e. routine) hafa verið skilgreindar á mismunandi hátt. Schuck og
Busy (1997) skilgreina venjur fjölskyldunnar sem atferli sem miðar að því að
skipuleggja líf hennar og koma á það reglu. Til að takast á við dagleg
úrlausnarefni þurfa foreldrar fatlaðra barna að koma sér upp hentugum
venjum og aðlaga að þörfum fjölskyldunnar hverju sinni. Aðgengi að nauðsynlegri stoðþjónustu skiptir einnig miklu fyrir vellíðan fjölskyldunnar, sem
og á hvern hátt þjónustan er veitt. Á síðustu árum hefur mikilvægi þess að
bjóða upp á þjónustu sem tekur mið af þörfum fjölskyldna fatlaðra barna
verið áréttað (Lundeby og Tössebro, 2007; King o.fl., 1999; King, Teplicky,
King og Rosenbaum, 2004; Rosenbaum, King, Law, King og Evans 1998).

Aðferð
Byggt er á gagnaöflun í tengslum við doktorsrannsókn mína Þátttaka
nemenda með hreyfihömlun í skólastarfi (Snæfríður Þóra Egilson, 2005). Alls tóku
17 foreldrar barna með hreyfihömlun þátt, 14 mæður og þrír feður á
fertugsaldri að sextugsaldri. Í 10 tilvikum bjuggu börnin hjá báðum
foreldrum þegar gagnaöflun fór fram en fjögur börn bjuggu hjá móður. Á 10
heimilum voru eitt til þrjú börn auk fatlaða barnsins, en tvö fötluð börn voru
einkabörn og önnur tvö áttu uppkomin systkin. Átta fjölskyldur voru af
höfuðborgarsvæðinu en sex utan þess, ýmist úr þéttbýliskjörnum eða
dreifbýli. Markvisst úrtak úr fötlunarskrá Greiningar- og ráðgjafarstöðvar
ríkisins var nýtt til að endurspegla dæmigerðan hóp barna með hreyfihömlun
á aldrinum 6-12 ára. Færniskerðing barnanna var allt frá vægri til alvarlegrar
hömlunar, s.s. vegna CP, hryggraufar eða vöðva- og taugasjúkdóma. Sum
börnin þörfnuðust mikillar umönnunar í daglegum athöfnum, eins og við að
klæða sig í og úr, borða og sinna hreinlæti. Önnur voru tiltölulega sjálfbjarga
miðað við aldur.
Unnið var út frá eigindlegri rannsóknarhefð og var gagna var aflað með
opnum viðtölum við foreldra. Viðmælendur voru meðal annars beðnir að
lýsa dæmigerðum degi heima fyrir, þjónustunni sem barnið naut og tengslum
sínum og samskiptum við skóla, þjálfara og annað fagfólk sem barninu
tengdist. Viðtölin fóru fram á heimilum fjölskyldunnar og á tíma sem hentaði
foreldrum. Að auki var haft samband við foreldra símleiðis einu til tveimur
árum eftir að viðtalið fór fram til að kanna hvernig málin hefðu þróast. Öll
viðtöl voru hljóðrituð og síðan afrituð með leyfi foreldra. Gagnagreining
byggði á sífelldum samanburði og þemagreiningu út frá opinni og síðar
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afmarkaðri kóðun (Bogdan og Biklen, 1998; Charmaz, 2006) Notuð eru
gervinöfn í umfjölluninni hér á eftir.

Í dagsins önn
Þótt fjölskyldurnar ættu ýmislegt sameiginlegt notuðu þær mismunandi leiðir
til að takast á við dagleg úrlausnarefni. Þættir í fari foreldra s.s. aldur,
gildismat, sveigjanleiki og áræðni réði þar miklu en einnig ytri aðstæður s.s.
tiltæk úrræði, efnahagur og félagslegur stuðningur. Úrvinnsla gagna leiddi í
ljós tvö meginþemu. Annað tengdist fjölskyldulífi og venjum, svo sem
aðstæðum á heimili, heimilislífi, atvinnu og félagslífi. Hitt tengdist samskiptum foreldra við þjónustukerfi mennta-, félags- og heilbrigðismála.
Fjölskyldulíf og venjur
Langflestir foreldrarnir lögðu áherslu á gott aðgengi heima fyrir. Rýmið var
iðulega vel skipulagt til að barnið ætti auðveldara með að athafna sig.
Nokkrir viðmælendur sögðu að gott rými auðveldaði samskiptin á heimilinu
og drægi úr hættu á árekstrum milli fjölskyldumeðlima. Stundum hafði
húsnæðið verið endurhannað til að auðvelda barninu að fara um og flytja sig
til. Skábrautir, víðar dyragættir, rúmgóð baðherbergi og hjálpartæki af ýmsum
toga voru algeng sjón á heimilum þeirra barna sem bjuggu við mesta
hreyfihömlun.
Það hafði reynst mörgum dýrt að koma sér upp húsnæði við hæfi og
ýmsir lagt út í kostnaðarsamar breytingar til að auðvelda aðgengi. Eftir langa
leit að hentugu húsnæði festi ein móðirin kaup á húsi sem var fulldýrt auk
þess sem ýmsu þurfti þar að breyta. Hún lýsti forgangsröðun sinni:
Ef að börn eru í hjólastól eða einstaklingar þá eru ákveðin atriði sem eru skilyrði
til að heimilislífið geti fúnkerað... Ég festi kaup á húsi og ég er búin að rífa allt
innan úr því. Ég er búin að gera upp allt planið, allan garðinn og alla stéttina hér
fyrir utan. Vegna þess að öðrum kosti þá er hann ósjálfbjarga. Tröppur í húsinu,
það er bara voði. Tröppur fyrir utan, það gengur ekki.

Í stöku tilvikum bar heimilisbragurinn þess þó ekki merki að þarna byggi
mikið fatlað barn. Róbert sem var átta ára notaði hjólastól og göngugrind til
að fara um innan dyra. Móðir hans lagði áherslu á að hafa heimilið hlýlegt og
notalegt og henni hafði tekist að kenna drengnum að komast ferða sinna yfir
lausar mottur og framhjá skrautmunum. Hún lýsti afstöðu sinni:
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Ég fór einu sinni á heimili...og þar var fatlaður einstaklingur. Og mér fannst
heimilið undirlagt af þessum fatlaða einstaklingi og allt var fatlað og allir urðu
fatlaðir. Til að hjólastóllinn kæmist út um allt voru ekki blóm í gluggunum, ekki
þetta og ekki hitt. Og ég hugsaði með mér, mér fannst þetta kalt og frumstætt, ég
hugsaði með mér: „Nei, sko, öllu má ofgera.“

Staðsetning húsnæðisins skipti fjölskyldurnar jafnframt miklu, s.s. að það
væri stutt í skóla og á helstu þjónustumiðstöðvar, eða auðvelt fyrir barnið að
fara ferða sinna í nágrenninu. Stöku fjölskyldur höfðu flutt sig um set til að
barnið þeirra ætti aðgang að tilteknum hverfisskóla þar sem vel var búið að
fötluðum börnum.
Þótt mikið væri umleikis og heimilislífið oft þétt og niðurnjörvað höfðu
flestir foreldrarnir góð tök á skipulagi daglegs lífs. Hjá fjölskyldum nokkurra
barna með umfangsmikla færniskerðingu snerist heimilislífið þó að stórum
hluta um þarfir barnsins. Móðir 13 ára drengs lýsti því hve ýmis dagleg
viðfangsefni væru tímafrek.
Það er eitthvað sem ég ætla að gera mér og öðrum til gagns og ánægju að taka
saman hvað fer mikill tími í að bursta tennurnar, fara á klósettið, klæða sig í og úr
þegar maður er að fara inn og út. Eða allar þessar athafnir sem fólk gerir bara án
þess að átta sig á því, 5 mínútur í þetta, 5 mínútur í hitt, tekur kannski hálftíma,
klukkutíma fyrir Tuma.

Vegna þess hve tíminn var naumur þurfti oft að skipuleggja hverja stund.
Það gat tekið báða foreldra allt að því eina klukkustund að klæða barnið, gefa
því að borða og koma því í skólann. Stöku mæður vöknuðu á undan öðrum
fjölskyldumeðlimum til að eiga næðisstund áður en erill dagsins tæki við.
Nokkrir viðmælendur vöknuðu oft á nóttu til að snúa barninu og sváfu því
stopult. Þótt þetta væri vissulega erfitt slógu sumir á létta strengi í lýsingum
sínum. Móðir drengs sem þurfti mikla umönnun allan sólarhringinn sagði:
Við sofum ekki eins og venjulegt fólk og höfum ekkert gert síðustu 11 ár. En er
það eitthvað verra? Við kannski veikjumst fyrr, verðum gömul fyrr. En verðum
við ekki bara sterkari og lifum lengur?

Tilhögun stuðnings innan heimilis og utan hafði töluverð áhrif á venjur
og skipulag. Samkvæmt lýsingum hafði fólk mismikið val í þeim efnum, sem
tengdist m.a. búsetu fjölskyldunnar. Að auki sýndist sitt hverjum um
ákjósanlegt form. Margir áréttuðu mikilvægi stuðningsfjölskyldna og skammtímavistunar þótt nokkuð væri um að fólk nýtti ekki slík úrræði vegna slakrar
mönnunar eða stöðugra mannabreytinga. Aðrir vildu aðstoð inn á heimili

Glíman við daglega lífið

447

sitt, s.s. með því að ráða fólk til að sjá um tiltekin verkefni. Þó truflaði
aðstoðin stundum heimilislífið og það gat tekið á að hafa utanaðkomandi
fólk inni á heimilinu. Einn faðirinn sagði:
Húsið er ekki alveg hentugt til að vera með au-pair stelpu. Við erum með
aukaherbergi en það er bara inni í svefnherbergisálmu. Það er rosa mikill munur
þegar enginn er þarna. Maður getur rifist við börnin og svoleiðis (hlær).

Þótt orkan færi að mestu í dagleg úrlausnarefni fannst mörgum brýnt að
sjá fyrir og undirbúa þau verkefni sem framundan voru hverju sinni. Þetta
átti sérstaklega við um foreldra barnanna sem við hvað mesta færniskerðingu
bjuggu og foreldra eldri barnanna. Móðir 12 ára drengs sagði:
Það er náttúrulega búin að vera ströng vinna í öll þessi ár að kenna öll þessu
atriði. En með réttu aðstæðunum, með því að maður hugsi til þess í sambandi
við húsnæði þá getur maður þetta. En það kostar mikla peninga. Mikla
fyrirhyggju. En það skilar sér í því að verða sjálfstæðari og væntanlega að hafa
betra sjálfsálit.

Foreldrar þeirra barna sem þurftu hvað mesta aðstoð og umönnun
sögðust að auki oft mjög þreyttir. Það var mikið umleikis hjá þessum
fjölskyldum sem tóku virkan þátt í flestu því sem varðaði barnið þeirra og
ekki var nein breyting í sjónmáli. Að auki voru mikilvæg tímamót framundan;
unglingsárin, framhaldsskólinn og síðar fullorðinsárin. Nokkrir þessara
foreldra báru töluverðan kvíðboga fyrir framtíðinni.
Þar sem voru tvær fyrirvinnur sinnti annað foreldrið, oftast móðirin,
gjarnan hlutastarfi, eða hafði sveigjanlegan vinnutíma. Í nokkrum tilvikum
hafði annað foreldrið verið heima við þegar barnið var yngra. Þetta var þó
ekki algilt. Samkvæmt lýsingum viðmælenda var hlutastarf vart raunhæfur
valkostur hjá einstæðum foreldrum þar sem fyrirvinnan var ein. Nokkrir
foreldrar lýstu því hvernig þau miðluðu málum á starfsvettvangi sínum. Ein
móðirin sagði:
Í fyrirtækinu mínu var nýlega auglýst staða yfirmanns og það er staða sem ég
hefði vel getað sótt um...En ég mat það svo að það væri ekki hægt. Það hefði
þýtt meiri fjarvistir frá heimilinu, meira álag og ábyrgð og það hefði bara orðið
svo mikið mál.

Aðgengi réð miklu um það sem fjölskyldan tók sér fyrir hendur, sér í lagi
hjá fjölskyldum barna með umfangsmikla færniskerðingu. Þetta leiddi jafnvel
til þess að samskipti voru fyrst og fremst við ættmenni og vini sem bjuggu í
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aðgengilegu umhverfi. Nokkrir foreldrar sögðust fara fremur lítið út af
heimilinu en þess í stað kæmi fólk til þeirra. Einn viðmælandinn sagði:
Af því að við erum með þetta húsnæði þá koma allir hingað. Og nú erum við svo
heppin að mín fjölskylda nánast öll er komin á eina hæð. Þvílíkur munur!

Þótt þetta væri að mörgu leyti þægileg lausn þá óskaði fólk almennt eftir
meira svigrúmi og fleiri úrræðum til að sinna félagslegum samskiptum.
Sumarleyfi og aðrir frídagar fjölskyldunnar kölluðu á töluvert skipulag til að
tryggt væri að þörfum barnsins væri mætt, s.s. að það kæmist um í hjólastól
eða göngugrind á svæðinu. Af þessum sökum töldu nokkrir viðmælendur sig
hafa fáa valkosti í sambandi við frístundaiðkun.
Samstarf við þjónustukerfið
Fjölskyldurnar fjórtán þurftu að hafa samskipti við fjölmargt starfsfólk skóla,
heilbrigðis- og félagsþjónustu. Viðmælendur miðluðu reynslu sinni af
þjónustunni sem þeim og barninu stóð til boða og áhrifum hennar á daglegt
líf fjölskyldunnar.
Foreldrarnir ræddu málefni skólans af miklum áhuga og höfðu yfirleitt
sterkar skoðanir á því hvað kæmi barninu þeirra best. Ítarlegri umfjöllun um
þessi mál er að finna í doktorsritgerð höfundar (Snæfríður Þóra Egilson,
2005). Afskipti foreldra af skólanum voru breytileg en óskir þeirra um
samstarf heimilis og skóla nokkuð svipaðar. Flestir vildu taka virkan þátt í
ákvarðanatöku um tilhögun náms og stuðnings. Þeir vildu hins vegar hvorki
gegna hlutverki teymisstjóra né bera skilaboð milli fagfólks. Þetta var þó oft
raunin og langflestir sögðust þurfa að fylgjast náið með því að þörfum
barnsins væri mætt í skólanum þannig að það væri virkur þátttakandi í
skólastarfinu, fengi viðeigandi stuðning og að hjálpartæki væru nýtt sem
skyldi. Ein móðirin lýsti því hvernig hún fylgdi málum eftir til að tryggja það
að barnið hennar færi í sérgreinatímatíma, s.s. sund:
Ég er með allt skrifað hjá mér, ég skrái þegar hann fer í sund, þegar hann fer ekki
í sund og af hverju? Af því þegar ég hringi og kvarta þá verð ég alltaf að hafa
rök...Og það er náttúrulega dálítið þreytandi, alltaf að vera, í rauninni á varðbergi,
og færa rök fyrir hlutunum. Og passa upp á eins og ábyrgðin sé alltaf endanlega
þín.

Ánægja foreldra með skólann tengdist sjaldnast frammistöðu barnsins í
námi heldur því hvort barnið væri ánægt í skólanum og að leitast væri við að
mæta félagslegum og námslegum þörfum þess. Viðhorf foreldra endur-
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spegluðu mismunandi gildi, bjargir og úrræði. Sumir brugðust við
neikvæðum eða óvæntum uppákomum með ákveðni og kröfum fyrir hönd
barnsins. Aðrir sýndu hógværð og biðlund í von um að ástandið kynni að
batna. Enn aðrir treystu sér ekki í slaginn þótt þeir væru ekki sáttir við stöðu
mála og báru jafnvel við þreytu. Þó nokkrir litu til leikskólans með söknuði
og sögðu að vandinn hefði aukist umtalsvert eftir að í grunnskólann kom
vegna þess að huga þurfti að fleiri þáttum. Auk þess dró að jafnaði úr
eftirfylgd og samhæfingu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins við upphaf
grunnskólagöngu fatlaða barnsins.
Foreldrar mátu að jafnaði þá heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeim stóð
til boða og fannst hún mikilvæg. Skortur á skýrum boðleiðum, samræmdu
vinnulagi, og samskipti við hinn mikla fjölda fagfólks tóku hins vegar á.
Einstaklingsbundnir þættir í fari fagfólks skiptu meira máli en fagheiti og
gráður, þ.e. að fagfólk væri metnaðarfullt og ábyrgt, og sýndi barni og
fjölskyldu virðingu og áhuga. Margir óskuðu eftir virkara samstarfi við
fagfólk þar sem þarfir fjölskyldu væru hafðir að leiðarljósi. Auk þess vildu
þeir meira af hagnýtum upplýsingum sem gætu auðveldað líf barns og
fjölskyldu. Móðir 12 ára drengs tók svo til orða: „það eru vissir hlutir sem
breytast við fæðingu barns með fötlun og það þýðir fullt af annars slags
vinnu og aukavinnu ef hlutirnir eiga að ganga upp. Hins vegar þurfa foreldrar
hjálp við að axla þessa ábyrgð.“
Fjölmargir foreldrar sögðust stöðugt þurfa að beita sér og takast á við
kerfið. Illa skilgreind hlutverk og ábyrgð torveldaði oft málin eins og fram
kom hjá móður barns á 12. aldursári: „Maður veit ekki alltaf hvenær maður
er að taka fram fyrir hendurnar á fagfólki og hvenær maður á að hafa
frumkvæði og hvort maður á að hafa frumkvæði. Mér finnst það svolítið
erfitt.“ Lýsingar foreldra endurspegluðu hve mikið var umleikis og í húfi:
Stundum hef ég á tilfinningunni að ef ég hefði stúlku klukkutíma á dag, hún hefði
nóg að gera að hringja eitt og annað því ef það koma upp á veikindi t.d. í
sambandi við sjúkraþjálfara þá bókstaflega fer allt í steik. Maður þarf að hringja í
ferðaþjónustuna og breyta öllu. Og það er ekki hægt að breyta neinu hjá þeim
innan sólarhrings, það verður að vera lengra aftur í tímann. Svo það er heilmikið
mál.

Nánar er greint frá þessum niðurstöðum á öðrum vettvangi (Snæfríður
Þóra Egilson, 2005, 2007).
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Niðurlag
Eins og fram kom í upphafi hafa rannsóknir oft lagt áherslu á erfiðleikana
sem fylgja því að ala upp fatlað barn. Foreldrarnir í þessari rannsókn stóðu
vissulega frammi fyrir krefjandi úrlausnarefnum og margir lýstu erfiðum
atvikum og upplifun. Viðmælendur drógu þó fram fleiri hliðar og töldu
yfirleitt að reynslan hefði auðgað líf þeirra. Þótt mikið væri umleikis höfðu
langflestir nokkuð góð tök á daglegum venjum. Fjölskyldurnar notuðu þó
mismunandi aðferðir við að skipuleggja og takast á við daglegt líf.
Einstaklingsbundnir þættir, s.s. gildismat, áræðni og leikni, og aðstæður og
úrræði í umhverfinu, s.s. fjárhagur og rými, höfðu megináhrif á hvernig fólk
lifði lífi sínu en hvorki tegund né umfang færniskerðingar barnsins.
Umkvörtunarefni foreldra tengdust sjaldnast barninu sjálfu heldur skorti á
úrræðum, m.a brotakenndri þjónustu, takmörkuðum sveigjanleika og erfiðleikum við að afla upplýsinga. Flestir óskuðu eftir sameiginlegri ákvörðunartöku og samvinnu við skóla og stuðningskerfi. Þeir vildu hins vegar hvorki
bera meginábyrgð á þjónustunni, né vera boðberar milli kerfa. Þörfin fyrir
virk en viðráðanleg hlutverk sem taka ekki of mikið af tíma og kröftum
foreldra er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Law o.fl. 1999;
Lightfoot, Wright og Sloper, 1999).
Þótt nokkurrar gagnrýni gætti á þjónustukerfi mennta-, heilbrigðis- og
félagsmála lögðu flestir sig fram um að vera jákvæðir og forðast átök sem
gætu torveldað samvinnu við fagfólk og jafnvel komið niður á barninu þeirra.
Líkt og í rannsókn Lundeby og Tössebro (2007) þá var ánægja foreldra með
útkomu þjónustunnar iðulega meiri en með ferlið. Illa skilgreindar leiðir og
mismunandi hugmyndafræði og stefna þjónustuaðila torveldaði samvinnu
margra fjölskyldna við fagfólk skóla og stoðþjónustu. Foreldrar gagnrýndu
m.a. skort á skýrum reglum og viðmiðum og samhæfingu milli heilbrigðis-,
félags- og menntakerfisins. Niðurstöðurnar benda til þess að auka þurfi
samræmingu og sýnileika. Jafnframt þarf að tryggja að fólk hafi valkosti.
Skýrar reglur auðvelda aðgengi en séu viðmiðin of stöðluð er lítið rými fyrir
einstaklingsmiðaða nálgun sem tekur mið af þörfum hvers og eins.
Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla að hver fjölskylda er einstök
og því þarf að sníða þjónustuna að þörfum hverrar og einnar og hafa gildi
hennar og menningarhætti að leiðarljósi.
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„Við erum á þróunarbraut“
Jo Tore Berg

„Við erum á þróunarbraut“ syngja konurnar í leshópi í Malaví. Þær taka þátt í
fullorðinsfræðsluverkefni sem Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ)
styður á Apaflóasvæðinu í Malaví. Til að skilja þróun og þróunarsamvinnu er
mikilvægt að skoða orðræður þróunar í samhengi við ákveðin verkefni eins
og James Ferguson (1994) hefur sýnt fram á. Fullorðinsfræðsluverkefnið er
samstarfsverkefni malavískra og íslenskra stjórnvalda. Þátttakendur og sjálfboðaliðar í leshópunum koma að verkefninu á mismunandi hátt líkt og
starfsmenn malavískra stjórnvalda og ÞSSÍ. Þeir eru einnig hluti af orðræðum
um þróun, sem og alþjóðlegri þróunarsamvinnu.
Í Malaví er fullorðinsfræðsluverkefnið unnið samkvæmt REFLECTnálguninni sem leggur mikla áherslu á eignarhald heimamanna sem og
þátttöku og vald fólks, sem tiltekið verkefni snýr að, yfir verkefninu.
Markmiðið er að tengja lestrarkennslu við eflingu frumkvæðisréttar
(empowerment) þátttakenda.
Í þessari grein mun ég fjalla um hinn flókna veruleika þessa
samstarfsverkefnis og velta sérstaklega fyrir mér eignarhaldi og þátttöku í
verkefninu. Upplifun þeirra sem taka þátt í verkefninu verður í forgrunni, því
mikilvægt er að tengja umræður um þróun við reynslu og upplifun fólks.
Rannsókn mín sýnir meðal annars fram á að á Apaflóasvæðinu er gjarnan
fjallað um verkefnið sem ÞSSÍ-verkefni, en ekki sem verkefni á vegum
malavískra stjórnvalda. Ég held því fram, eins og margir fræðimenn, að
rannsókn á þróun sem orðræður leggi sitt af mörkum varðandi frekari
skilning á þróun og þróunaraðstoð.1

1 Greinin byggir á vettvangsrannsókn sem ég gerði fyrir meistaraverkefni mitt í mannfræði

við Háskóla Íslands, en það fjallar um fullorðinsfræðsluverkefni í Malaví árið 2007.
Meistaraverkefnið hlaut styrk frá ÞSSÍ og Rannsóknarnámssjóði. Höfundur starfar nú
tímabundið sem sérfræðingur hjá ÞSSÍ í Reykjavík.
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Þróunarsamvinna
Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir (2008) benda á að þróunarsamvinna Íslands sé mikilvægur snertiflötur milli Íslands og ríkja þriðja
heimsins. Þróunarsamvinna hefur aukist mikið á síðustu árum og er orðin
veigamikill hluti af íslenskri utanríkisstefnu, rétt eins og á hinum Norðurlöndum. Árið 2007 veittu íslensk stjórnvöld um 3 milljörðum íslenskra króna
í þróunarsamvinnu; þar af fór rúmlega 1,1 milljarður í gegnum Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Framlag Íslands til þróunarsamvinnu nam um
0,25% af vergum þjóðartekjum ársins 2007 (Utanríkisráðuneytið, 2008).
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti, árið 1970, að efnuðustu
þjóðir heims ættu að veita 0,7% af vergum þjóðartekjum sínum í
þróunarsamvinnu. Ísland er, eins og mörg önnur ríki, langt frá því að ná því
markmiði - þó svo að framlagið hafi hækkað á síðustu árum. Þessu til
stuðnings má nefna að framlag Íslands til þróunarsamvinnu árið 1999 var
einungis 0,09% af vergum þjóðartekjum (Utanríkisráðuneytið, 2006). Einu
ríkin sem uppfylltu 0,7-markmiðið árið 2007 voru Danmörk, Lúxemborg,
Holland, Noregur og Svíþjóð (OECD, 2008a). Noregur veitti 0,94% af
vergum þjóðartekjum í þróunarsamvinnu og stefnir að því að hækka
hlutfallið í 1% (OECD, 2008b).
Í flestum þróunarlöndum eru margir fulltrúar erlendra ríkja til staðar til að
veita aðstoð og er þróunarsamvinnan oft á tíðum mjög sýnileg í samfélögunum. Ríki heims veittu samtals 103,7 milljörðum Bandaríkjadollara í
opinbera þróunarsamvinnu árið 2007 (OECD, 2008a). Sú aðstoð sem féll í
skaut Malaví var, árið 2006, um 669 milljónir Bandaríkjadollara. Er hún mjög
áberandi í landinu - enda er um að ræða rúmlega 30% af þjóðartekjum
(OECD, 2008c). Samtökin Directory of Development Organizations (2008)
telja upp 252 aðila sem vinna að þróunarsamvinnu í Malaví og eru það allt frá
grasrótasamtökum til ráðuneyta, alþjóðasamtaka og stofnana. Í höfuðborginni, Lilongwe, eru fjölmargar skrifstofur þróunarstofnanna, sendiráða
og samtaka með starfsfólk sem reynir, á mismunandi hátt, að styðja við
þróun í Malaví. Þessir aðilar eru hluti af því sem James Ferguson (1994, bls.
8) myndi kalla „þróunariðnað“ og er fyrirbærið áberandi í flestum
þróunarlöndum. Ferguson hefur sýnt fram á hvernig orðræður þróunar búa
til og viðhalda ákveðinni tegund þekkingar, sem er tekin góð og gild í áður
nefndum þróunariðnaði. Í því er oft ákveðin lausn sem birtist sem ópólitísk,
tæknileg lausn vandans - þó svo að þróun sé í eðli sínu mjög pólitískt

„Við erum á þróunarbraut“

455

fyrirbæri. Kristín Loftsdóttir (2008 í þessu riti) hefur rekið upphaf
hugmyndarinnar um þróun, bæði erlendis og í íslensku samhengi. Bendir hún
á hvernig hugtökin þróunarland og vanþróun verða hluti af íslenskri umræðu
fljótlega eftir seinni heimstyrjöld og teknar sem góðar og gildar skilgreiningar.
Emma Crewe og Elizabeth Harrison (1998) vara við því að draga upp of
einfalda mynd af þróun og þróunarverkefnum, því eins og þær segja eru
margir ólíkir þátttakendur í þróun; þátttakendur sem geta verið með ólíkar
skoðanir og áætlanir. Þær vilja því meina að mikilvægt sé að tengja umræður
um þróun við daglega upplifun fólks.

Fullorðinsfræðsluverkefni
„Hver maður á rétt til menntunar“, eða svo kveður í það minnsta að orði í
Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 (Mannrétttindaskrifstofa Íslands, 2008: 26. grein). Engu að síður er ólæsi algengt í mörgum
ríkjum heimsins. Í Malaví eru einungis 63,9% af íbúum yfir 15 ára aldri taldir
vera læsir. Mikill munur er á milli kynjanna hvað varðar læsi, en 75,8% af
karlmönnum eru læsir á meðan einungis 52,4% af konum geta lesið (National
Statistical Office, 2005, bls. 19-21). Fullorðinsfræðsla með það að markmiði
að bjóða upp á lestrarnámskeið er þó ekki nýtt fyrirbæri í Malaví; slík
námskeið hafa verið í gangi allt frá nýlendutímanum (Mpheluka, 1983).
Í dag eru aðallega tvær nálganir í malavískri fullorðinsfræðslu: Functional
Adult Literacy og REFLECT. Í Functional Adult Literacy er áhersla lögð á
að læra að lesa, skrifa og reikna samkvæmt fyrirfram ákveðnu námsefni og
stuðst er við kennslubækur. Það má segja að REFLECT sé viðtækari nálgun
þar sem áhersla er lögð á að læra að lesa, skrifa og reikna, en á sama tíma að
efla frumkvæðisrétt fólks í gegnum þátttöku og lífsleikniverkefni. Í
verkefninu sem ÞSSÍ styður á Apaflóasvæðinu er notast við REFLECTnálgun, en skammstöfun þessi stendur fyrir Regenerated Freirean Literacy
Through Empowering Community Techniques. Nálgunin er tilraun til að
sameina annars vegar kenningar Paolo Freire um kennslufræði og hins vegar
aðferðafræði úr Participatory Rural Appraisal. Því er talað um leiðbeinendur
og þátttakendur, en ekki kennara og nemendur til þess að leggja áherslu á
virka þátttöku í lærdómsferlinu. Paolo Freire (1998) leit á ólæsi sem kúgun og
því væri menntun í lestri og skrift tæki til frelsunar. En Freire (1970) vildi líka
meina að forsenda þess að menntun efli frumkvæðisrétt sé eignarhald og virk
þátttaka nemanda eða þátttakanda í menntunarferlinu. David Archer og Sara
Cottingham (1996) skrifa í handbók um REFLECT að læsi í sjálfu sér dugi
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ekki til að efla frumkvæðisrétt þátttakanda. Þau vilja meina að mikilvægt sé
að tengja læsi við grassrótarþróun og þátttöku, rétt eins og REFLECTnálgunin gerir ráð fyrir. Jo Rowlands (1996) segir oft vera fjallað um eflingu
frumkvæðisréttar í margvíslegu samhengi, en skilningur hugtaksins sé
mismunandi; meðal annars fari slíkt eftir því hvernig viðkomandi skilgreini
hugtakið vald. Hún telur að í eflingu frumkvæðisréttar felist meira en
einungis formlegur réttur til að taka þátt í ákvörðunartökum. Ennfremur
þurfi fólk að telja sig hafa traust og getu til að fara inn á þetta svið og hafa
þar áhrif.
ÞSSÍ hefur starfað í Malaví síðan árið 1989 og stutt fullorðinsfræðsluverkefni síðan 2001. Fullorðinsfræðsluverkefni sem ÞSSÍ styður á
Apaflóasvæðinu er hluti af baráttu malavískra stjórnvalda á landsvísu gegn
ólæsi (National Adult Literacy Programme). Núverandi verkefnisskjal heitir
stuðningi við fullorðinsfræðslu á svæðinu fram til ársins 2010 (ICEIDA og
Government of Malawi, 2006). Framkvæmdanefnd og stjórnarnefnd eru yfir
verkefninu, og eiga þær að taka ákvarðanir sem lúta að því. Í þessum
nefndum sitja fulltrúar ráðuneyta, héraðstjórnar og ÞSSÍ, auk malavískra
ríkisstarfsmanna sem sinna daglegum rekstri verkefnisins. ÞSSÍ teflir fram
verkefnastjóra frá Íslandi, auk starfsfólks úr röðum heimamanna, til þess að
sinna skuldbindingunum sínum hvað verkefnið varðar. Árið 2007 voru 64
leshringir í verkefninu og í hverjum leshring er einn leiðbeinandi sem er
sjálfboðaliði úr samfélagi. Hann eða hún leiðbeinir leshópnum í gegnum
umræður og kennslu. Ekki eru notaðar kennslubækur því námsefni er
ákveðið í gegnum umræður í hópnum og samfélagi. Þetta er gert til þess að
tengja kennsluna nánar við veruleika þátttakenda. Það eru aðallega konur
sem taka þátt í fullorðinsfræðsluverkefninu á Apaflóasvæðinu.

Eignarhald og þátttaka
♫
Tikuthokoza ICEIDA tikuthokoza ife
Potipatsa sukulu zaseko kuno kwa Nankumba
Tikudziwa mwatitukulo kumaphunziro
♫
Við þökkum ÞSSÍ
Fyrir að hafa gefið okkur leshringi í Nankumba
Við vitum að þið hafið þróað okkur í menntun
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Hver á þróunarverkefni? Eignarhald og þátttaka eru mikilvæg hugtök í
þróunarsamvinnu og umræður um hugtökin tengjast hugmyndafræði og
framkvæmd þróunarsamvinnu. Hugtökin eru fjölþætt og mikilvægt er að
velta fyrir sér hvaða skilningur felst í hugtökunum í tengslum við
þróunarverkefni. Margir þróunarstarfsmenn myndu eflaust kannast við
svipaðar hugmyndir og þær sem fram koma í texta lagsins hér að ofan. Í
laginu er ÞSSÍ þakkaður stuðningurinn, en ekkert er minnst á malavíska ríkið.
Lagið, sem er á Chichewa, var búið til af malavískum ríkisstarfsmanni og
sungið þegar þjálfun á nýjum leshringjanefndum stóð yfir. Við sungum
svipuð lög, þar sem þakklæti í garð ÞSSÍ var áberandi, í leshópi sem ég tók
þátt í þegar ég gerði vettvangsrannsókn í Malaví. REFLECT-nálgunin leggur
mikla áherslu á eignarhald heimamanna, sem og á þátttöku og vald fólks sem
verkefnið snýr að, yfir verkefninu. Vettvangrannsókn2 mín bendir á að vald
þátttakenda yfir verkefninu er minna en REFLECT-nálgunin gerir ráð fyrir.
Sama má segja um eignarhald heimamanna, sem virðist vera rýrara en
verkefnisskjalið mælir fyrir um (Jo Tore Berg, 2008). Á svæðinu er algengt að
líta á verkefni sem ÞSSÍ-verkefni, en ekki sem verkefni malavískra stjórnvalda. Eða eins og Elsi Mpanga,3 starfsmaður malavískra stjórnvalda, sagði
við mig þegar ég spurði um eignarhald og viðhorf fólks á svæðinu til
verkefnisins:
Sem oftast, þegar við reynum að sannfæra þau um að þetta sé verkefni á vegum
ríkisins [malavíska ríkið] finnst þeim þetta ekki vera ríkisverkefni. Ég held það
komi oft í ljós - mér skilst að þú hafir heimsótt nokkra leshringi - að ef þau vilja
syngja þá syngja þau um ÞSSÍ. Það er ekki minnst á ríkið þannig að þeim finnst
þetta vera ÞSSÍ verkefni en ekki ríkisverkefni.

Samkvæmt Stefnu og verklagi ÞSSÍ (2004) er áhersla lögð á að vinna í
tengslum við innlend stjórnvöld og markmiðið er „að færa eignarhald
(ownership) á verkefnum stofnunarinnar í auknum mæli yfir til samstarfslandanna“ (bls. 15). Eins á að beita þátttökunálgun í meiri mæli, einkum í
grasrótaverkefnum (bls. 21). Mjög mikilvægt er að velta fyrir sér hvað felst í
hugtökunum eignarhaldi og þátttöku. Hverjir eru heimamenn og hverjir taka
þátt? Í samhengi fullorðinsfræðsluverkefnisins má spyrja hvort verið sé að
tala um ríkisstjórn, héraðsstjórn, starfsmenn malavískra stjórnvalda sem sinna
2
3

Ég gerði vettvangsrannsókn í Malaví frá byrjun mars til loka júní árið 2007. Rannsóknin
beindist að fullorðinsfræðsluverkefni og byggir rannsóknin á þátttökuathugun, viðtölum
og orðræðugreiningu(sjá Jo Tore Berg, 2008).
Öll nöfn þess fólks sem tengjast verkefninu eru dulnefni í þessari grein.
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verkefninu, leiðtoga í samfélögunum á svæðinu eða þátttakendur og
sjálfboðaliða í leshópunum?
Irene Guijt og Meera Kaul Shah (1998) halda því fram að þátttaka sé oft
illa skilgreind í þróunarverkefnum. Þær fjalla líka um „goðsögnina um
samfélagið“ sem felur í sér að líta fram hjá innri spennu og kúgun í
samfélögunum (bls. 1). Ekki er víst að leiðtogar samfélaga hafa sömu
skoðanir og það fólk sem verkefnið á að aðstoða. Það skiptir einnig máli
hvernig þátttöku er háttað. Er til dæmis þátttaka aðallega í framkvæmd
verkefna, eða birtist hún líka í undirbúningi og stjórnun verkefna? Því er
heldur ekki þannig farið að því meira þátttaka í verkefni því betra sé það, því
eins og Guijt og Shah (1998) benda á þá getur þátttaka heimamanna í
þróunarverkefnum reynst þeim tímafrek og er hún ekki alltaf af hinu góða. Á
svipuðum nótum halda Bill Cooke og Uma Kothari (2001) því fram að í
beitingu þátttökunálgunarinnar sé oft litið framhjá valdatengslum í
samfélögum (bls. 15).
Fullorðinsfræðsluverkefnið er framlag ÞSSÍ til stuðnings aðgerða
malavískra stjórnvalda gegn ólæsi, en eins og bent hefur verið á þá fjallar fólk
á svæðinu oft um verkefnið sem ÞSSÍ-verkefni. Það má einnig setja
spurningarmerki við eignarhald stjórnvalda á verkefninu og hve víðtækt það
eignarhald er. Það er hins vegar ekki gagnlegt að útskýra þetta eins og
einungis sé um misskilning að ræða. Hugmyndir um verkefnið byggja á
reynslu þess, sem og reynslu annarra þróunarverkefna á svæðinu. Eins og
Steven Mwale, starfsmaður verkefnis á vegum malavískra stjórnvalda sagði
við mig:
Ég held að þau [fólk á svæðinu] viti að stærstur hluti tækja og fjarmagns kemur
frá ÞSSÍ [...] Þau vita að ríkisstjórnin hefur ekki efni á þessu og þau segja „ó, það
er ÞSSÍ sem kemur með tækin og fjarmagnið“ og seinna að það er ÞSSÍ sem
framkvæmir verkefnið hér í Nankumba.

Svipaðar hugmyndir koma líka fram hjá Bether Chimwala, sem er
þátttakandi í leshópi:
Ég lít á verkefnið sem ÞSSÍ-verkefni, því það voru þau sem komu með þetta
verkefni.

Það að fólk sjái fullorðinsfræðsluverkefnið sem ÞSSÍ-verkefni er þó ekki
óskastaða hjá ÞSSÍ. Elfa Ólafsdóttir, sem vann hjá ÞSSÍ í Malaví, hafði einnig
áhyggjur af því að verkefnið myndi ekki halda áfram með sama krafti og
sömu starfssemi ef ÞSSÍ drægi sig út:
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Af því að þá verður aldrei verkefnið sjálfbært ef það er alltaf talið að við eigum
það. [...] eins og málið er í dag, þá held ég að það séu óskaplega litlar líkur á að
verkefnið geti haldið áfram af sama krafti ef [ÞSSÍ] dregur sig út.

Mikil gagnrýni hefur komið fram á þróunarstofnanir fyrir að ýta
vestrænum „lausnum“ að þróunarlöndum og að líta framhjá staðbundnum
aðstæðum og óskum þróunarlanda (sjá t.d. Ferguson, 1994). Meðal annars
vegna gagnrýni þessarar standa yfir mikilvægar umræður í þróunariðnaðinum
um eignarhald á einstökum þróunarverkefnum. Einnig er rætt um þróunarferli í löndunum í suðri. Þessu tengt eru síðan uppi vangaveltur um ólíkar
nálganir til þróunarsamvinnu.
Þróunarstofnanir og frjáls félagasamtök hafa haft tilhneigingu til að
standa fyrir eigin verkefnum undir eigin merkjum og nafni, enda er þannig
auðveldara að sýna fólki heimafyrir að starf þeirra beri árangur. Þetta getur
þó reynst erfitt þegar kemur að því að tryggja eignarhald og þátttöku
heimamanna í þróunarverkefni. Parísaryfirlýsingin frá árinu 2005 um árangur
þróunarsamvinnu leggur meðal annars áherslu á hugtökin eignarhald,
samræmingu og samhæfingu í þróunarsamvinnu með það að markmiði að
bæta árangur og styðja að því að ná Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna fyrir árið 2015 (OECD, 2005). Öll helstu framlagsríki og alþjóða
þróunarstofnanir skrifuðu undir skuldbindingar yfirlýsingarinnar, þar á meðal
Ísland. Ég tel að Lög nr. 43/1981 um Þróunarsamvinnustofnun Íslands hafa
gert stofnuninni erfiðara fyrir að stuðla að tryggingu eignarhalds og þátttöku
heimamanna. Lögin segja t.d. að „yfirstjórn verkefna skuli þó ætíð vera hjá
stofnuninni“ (Lög um Þróunarsamvinnustofnun Íslands 1981: 4. grein).
Hefur þetta haft takmarkandi áhrif á samstarf við aðra aðila. Erfitt getur
verið að tryggja eignarhald fólks á viðkomandi svæði og samstarfsríkis yfir
verkefni þegar yfirstjórn og fjármagn er ávallt í höndum stofnunarinnar.
Frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands var kynnt á
vorþingi 2008 og samþykkt þann 11.september. Eins og fram kemur í
greinagerð þeirri sem frumvarpinu fylgir þá er frumvarpinu ætlað „að skapa
nauðsynlegt svigrúm til að beita þeim aðferðum sem tryggja að framlögum til
alþjóðlegrar þróunarsamvinnu sé skynsamlega varið og þróunarsamvinnan
verði skilvirk og árangursrík“ (Frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2008, bls. 10). Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2008) segir í
skýrslu sinni um skipulag þróunarsamvinnu Íslands að „með nýjum lögum
um þróunarsamvinnu munu allir þeir sem koma að íslenskri þróunarsamvinnu standa frammi fyrir nýjum tækifærum en jafnframt nýjum
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áskorunum. Með nýjum lögum munu skapast tækifæri til að beita nýjum og
fjölbreytilegri nálgunum við framkvæmd þróunarsamvinnunar en til þessa
hefur verið mögulegt“ (bls. 4, upprunaleg áhersla). Ný lög um
þróunarsamvinnu eru því jákvætt skref í átt til þess að aðlaga íslenska
þróunarsamvinnu að nýjum áherslum og umhverfi þróunarmála. Á sama
tíma má þó ekki gleyma þeim áskorunum sem felast í að vera virkur
þátttakandi í alþjóðasamfélagi og standa við alþjóðlegar skuldbindingar hvað
varðar þróunarmál.

Lokaorð
Í þessari grein hef ég lagt áherslu á að skoða hugtökin eignarhald og þátttöku
í tengslum við fullorðinsfræðsluverkefni sem ÞSSÍ styður á Apaflóasvæðinu í
Malaví. Þessi hugtök eru einnig mikilvæg í stærra samhengi þegar hugsað er
um þátttöku í og eignarhald á þróun sem ferli. Markmið rannsóknarinnar var
ekki að kanna hvort fullorðinsfræðsluverkefnið væri „gott“ eða „slæmt“,
heldur að athuga orðræður þróunar, og áhrif þeirra á líf fólks, með því að
skoða ferli fullorðinsfræðsluverkefnisins frá upphafi þess til framkvæmdar í
leshópunum í Malaví. Crewe og Harrison (1998) vilja meina að tvískiptingin í
veitanda og þiggjanda þróunaraðstoðar sé of einföld og líti framhjá því
hversu flókinn veruleikinn sé. Það er því mikilvægt að skoða fullorðinsfræðsluverkefni í samhengi staðarins til þess að skilja birtingarmyndir
verkefnisins.
Ralph Grillo (1997) telur að til sé goðsögn um þróun sem feli í sér að
skoða þróun sem almáttugt, óbreytanlegt fyrirbæri. Gagnrýni á þróun byggist
oft á þessari goðsögn. Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir (2008) halda
því fram að margir, þar með talið fólk sem vinni að þróunarmálum, láti „hjá
líða að spyrja gangrýninna spurninga um eðli hennar [þróunarsamvinnu] og
rætur eða að setja hana í heimspólitískt samhengi“ (bls. 178). Hins vegar
draga gagnrýnisraddir stundum upp einfalda mynd af þróunarsamvinnu sem
alslæmri. Gagnrýnin og opin umfjöllun er mikilvæg, bæði á almennan hátt
hvað þróunarsamvinnu varðar, og einnig um einstök verkefni. Auk þess er
mikilvægt að tengja umræður saman við upplifun fólks af þróunarsamvinnu,
svo hægt sé að tengja umræður um stóru málefnin við grasrótina.
Fólk á Apaflóasvæðinu fjallar oft um fullorðinsfræðsluverkefnið sem
ÞSSÍ-verkefni og það má einnig setja spurningarmerki við hversu viðtækt
eignarhald stjórnvalda er á verkefninu. Ný lög um þróunarsamvinnu Íslands
eru tímabær og munu opna fyrir nýja möguleika hjá ÞSSÍ í samstarfi við aðra
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aðila. Ég tel einnig að hægt sé að nota REFLECT-nálgunina á róttækara hátt
til þess að efla frumkvæðisrétt og styrkja þátttöku og eignarhald þátttakanda
á fullorðinsfræðsluverkefni því sem ég rannsakaði. Enda er REFLECT frekar
róttæk nálgun sem setur spurningamerki við valdahlutverk og áhrifavöld í
samfélögum. En það krefst vilja, ekki bara af hálfu ÞSSÍ og malavískra
stjórnvalda, heldur einnig af hálfu leiðtoga í samfélögum á Apaflóasvæðinu í
Malaví, svo hægt sé að vinna saman að settum markmiðum verkefnisins.
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Hamingja og harmleikur:

Sjónarhóll fagfólks á gjörgæsludeild nýbura
Jónína Einarsdóttir

Að eiga barnaláni að fagna hefur löngum þótt eftirsóknarvert og barnamissir
er vissulega andstæða þess. Í Norður Ameríku og Vestur Evrópu er
fyrirburafæðing algengasta ástæða barnadauða en einnig er algengt að henni
fylgi varanleg fötlun (Greene, 2002; Hack, 2006). Það er erfitt að segja til um
líkur á umfangi fötlunar, auk þess er umdeilt hvort það sé siðferðilega
réttlætanlegt að gefa börnum sem hugsanlega verði mikið fötluð ekki
meðferð (Ambalavanan og félagar, 2006; Bharti og Bharti, 2005). Munur á
ákvarðanatöku um meðferð veikustu fyrirburanna er mikill bæði innan og
milli landa Evrópu og Norður-Ameríku (Cuttini og félagar, 2000; Orfali,
2004).
Fræðimenn sem fást við rannsóknir á siðferðilegum deilum sem tengjast
meðferð deyjandi eða lífshættulega veikra einstaklinga styðjast gjarnan við
skilgreiningu heimspekingsins Jametons á hugtakinu siðferðilegt vandamál
(moral problem) en það nær yfir þrjú undirhugtök (Georges og Grypdonck,
2002; Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm og Arnetz, 2004; Lutzen,
Cronqvist, Magnusson og Andersson, 2003). Fyrst er það siðferðileg óvissa
(moral uncertainty) en í henni felst óvissa um eðli og tilvist siðferðilegs
vandamáls. Í öðru lagi er það siðferðileg klemma (moral dilemma) sem vísar til
erfiðs vals milli lögmála sem fela í sér ósamræmanlegar aðgerðir. Loks er það
hugtakið siðferðilegt álag (moral distress) sem fagfólk upplifir þegar að
aðstæður leyfa ekki að það bregðist við samkvæmt því sem það telur vera
siðferðilega rétt.
Joan McCarthy og Rick Deady (2008) hafa áhyggjur af því að rannsóknir
á siðferðilegu álagi gangi fyrst og fremst út á að ákvarða algengi fyrirbærisins
meðal hjúkrunarfræðinga. Þau leggja áherslu á að skoða reynslu alls fagfólks
sem þurfi að taka erfiðar siðferðilegar ákvarðanir við flóknar aðstæður og að
slíkt verði best gert með þverfaglegum rannsóknum. Kim Lutzen og félagar
(2003) gagnrýna að rannsóknir á starfsaðstæðum hjúkrunarfræðinga á
gjörgæsludeildum skoði fyrst og fremst birtingarmyndir og afleiðingar sið-
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ferðilegs álags en horfa fram hjá þeim siðferðilegu þáttum sem leiddu til
álagsins. Megináhersla sé á neikvæðum afleiðingum stress, en samkvæmt
Lutzen og félögum getur stress verið „orkugefandi þáttur sem leiðir til
ánægjulegrar tilfinningar um að hafa náð faglegum markmiðum“ (2003, bls.
315).
Hér er sagt frá reynslu fagfólks sem vinnur á gjörgæsludeild nýbura. Byggt
er á rannsóknarverkefninu Fyrirburar: siðferðilegar spurningar og daglegt líf
en markmið þess var að skoða viðbrögð fagfólks og foreldra við fæðingu
barna með fæðingarþyngd minni en 1000 g (4 merkur) sem fæddust á
tímabilinu 1. september 1998 - 31. ágúst 2002 (Jónína Einarsdóttir, 2006).
Vettvangsrannsókn fór fram á gjörgæsludeild nýbura. Heimili, leikskólar og
meðferðastofnanir barnanna voru heimsótt og viðtöl tekin við foreldra og
fagfólk. Þessi kafli byggir á viðtölum við samtals 40 lækna, hjúkrunarfræðinga
og sjúkraliða gjörgæsludeildar nýbura á tímabilinu sem tekin voru 2001 2004. Athygli vekur að í frásögnum þeirra af starfinu er gjarnan minnst
hamingjustunda. Hvernig skyldi það geta samræmst niðurstöðum hamingjurannsókna og ofangreindra rannsókna um siðferðilegt álag sem fylgir slíku
starfi?

Hamingjurannsóknir
Mannfræðin hefur að mestu sniðgengið hamingjuna sem viðfangsefni
rannsókna. Neil Thin (2005) telur ástæðurnar vera meðal annars ofuráhersla
greinarinnar á hið sjúklega og þjáningar, sterk áhrif afstæðiskenningarinnar
og félagslegra mótunarkenninga, auk mikillar andstöðu við þróunarsálfræði,
nytjahyggju og nautnahyggju. Í tímaritinu Popular Magazine of Anthropology frá
árinu 1866 var því hins vegar haldið fram að meginmarkmið mannfræðinnar
væri að vinna að aukinni hagsæld og hamingju allra kynþátta heims. Það var í
anda upplýsingahyggjunnar að velta fyrir sér eðli hamingjunnar og hvort
nútímavæðing myndi leiða til hamingjusamara lífs. Heimspekingurinn Jeremy
Bentham lagði til á 18. öld að siðferðilegt gildi allra athafna skyldi metið af
framlagi þeirra til að auka sem mest hamingju sem flestra (Veenhoven, 2003).
Hann skilgreindi hamingju einfaldlega sem summuna af ánægju og vanlíðan
(the sum of pleasures and pains).
Hamingja varð viðfangsefni félagsvísindalegra rannsókna upp úr 1960,
eftir áratugi af áhugaleysi fræðimanna á fyrirbærinu. Í dag eiga þær sér stað
innan fjölda fræðasviða, þar á meðal sálfræði, taugafræði, hagfræði,
félagsfræði, mannfræði, heimspeki, guðfræði, siðfræði, umhverfisfræði og
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menningarfræði (Carlisle og Hanlon, 2008). Samkvæmt Ruut Veenhoven
(2003) eru hugmyndir Benthams um hamingjuna umdeildar en engu að síður
er hún enn skilgreind á svipaðan hátt og Bentham gerði. Fræðimenn nálgast
þó hugtakið hamingju á mismunandi hátt en algengast er að huglæg vellíðan
(subjective well-being) sé fylgifiskur þess. Huglæg vellíðan er skilgreind sem mat
einstaklings á lífsgæðum sínum og hamingja stendur fyrir þær tilfinningar
sem því fylgja (Christopher, 1999; Uchida, Norasakkunkit og Kitayama,
2004:223; Veenhoven, 2008). Mike Martin (2008, bls. 172) telur til dæmis að
einstaklingar séu hamingjusamir þegar þeir eru ánægðir með líf sitt hvort
heldur litið sé til líðandi stundar, ákveðins tímabils eða lífsins í heild.
Hamingjan byggist á mati á uppfyllingu mikilvægustu væntinga og
meðfylgjandi upplifun af vellíðan og ánægju. Martin leggur áherslu á að það
sé munur á huglægri vellíðan í ofangreindum skilningi þar sem bæði
vitsmunalegir og tilfinningalegir þættir skipta máli og „sannri“ og „ósvikinni“
hamingju í anda Aristótelesar.
Sandra Carlisle og Phil Hanlon (2008) flokka hamingjurannsóknir í þrjá
flokka. Í fyrsta lagi eru það rannsóknir, framkvæmdar að mestu í vestrænum
samfélögum, sem byggja á megindlegum aðferðum þar sem leitað er
áhrifaþátta vellíðunar. Veenhoven (2006) bendir reyndar á að það sé umdeilt
hvort og þá hvernig hægt sé að mæla hamingju þar sem að gangi illa að finna
sálfræðilega þætti sem hafa háa fylgni með hamingjusömu lífi og að ekki sé
mögulegt að meta hamingju nema að litlu leiti af sýnilegri hegðun.
Samkvæmt Veenhoven er því algengsta leiðin og sú áræðanlegasta að spyrja
fólk, beint eða óbeint, hvort það sé hamingjusamt og hversu mikið. Þá nefna
Carlisle og Hanlon rannsóknir sem byggja á kenningum félagsvísinda sem
skoða gjarnan hvernig skilgreiningar á vellíðan eigi rætur í vestrænni
hugmyndafræði og hamingja verði gjarnan að neysluvarningi. Loks eru
kynntar rannsóknir sem byggja á fræðasviðum eins og umhverfisfræði,
siðfræði og heimspeki og einkennast af gagnrýni á ríkjandi neyslumenningu í
ljósi þeirra vandamála sem hrjáir mannkynið. Græðgi og æxlun séu ekki einu
eiginleikarnir sem séu manninum nauðsynlegir til að lifa af, enda sýni það sig
að þættir eins og samvinna, fórnfýsi og andleg innlifun auki hamingju.
Carlisle og Hanlon telja að allar þessar nálganir einkennast í raun af því að
verið sé að fást við spurninguna um eðli mannsins.
Þær fimm mismunandi kenningalegu nálganir sem einkenna rannsóknir á
hamingju samkvæmt Max Haller og Markus Halder (2006) snúa einmitt að
spurningunni um eðli mannsin. Í fyrsta lagi er hamingja tekin sem meðfæddur eiginleiki, eða eiginleiki sem verður áskapaður snemma í barnæsku og
sé nokkuð stöðugur alla ævi. Þættir eins og mannblendni og hugsýki skipta til
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dæmis miklu máli. Heller og Halder benda þó á að margar rannsóknir sýni að
einstaklingar upplifi mismikla hamingju á mismunandi lífskeiðum, til dæmis
fyrir og eftir að námi líkur, við giftingu, eftir fæðingu barna eða vegna
sérstakra atburða eins og mikilla veikinda og fráfalls nákominna. Í öðru lagi
gefi hagfræðingar sér stundum að aukin hamingja fylgi auknum tekjum, meiri
neyslu og veraldlegum gæðum, en niðurstöður fjölda rannsókna sýni að það
fái ekki staðist. Samkvæmt þriðju nálguninni, sem einnig á rætur í hagfræði,
er hamingja sk. nytjafall (utility function) einstaklinga. Sú nálgun felur í sér
höfnun á beinu sambandi milli efnahags og hamingju einstaklinga þar sem
neysla þurfi ekki endilega að endurspegla langanir og forgangsröðun þeirra.
Aðrir efnahags-, félags- og persónulegir áhrifaþættir eru því teknir inn í
útreikninga sem sýna meðal annars að tiltölulega fátækir einstaklingar séu
ekki endilega óhamingjusamari en hinir efnameiri.
Fjórða nálgunin sem Haller og Halder (2006) nefna gengur út frá því að
hamingja hópa eða einstaklinga sé háð samanburði við aðra. Hópar fólks
með tiltölulega erfiða efnahagsstöðu upplifi sig hamingjusamt en það megi
útskýra með því að þeir beri sig saman við hópa í svipaðri eða verri stöðu en
þeir sjálfir. Haller og Hadler telja þessar skýringar þó vera eftir-á-skýringar.
Loks er það fimmta nálgunin en samkvæmt henni er hamingja menningarbundið fyrirbæri eða nokkurs konar þjóðareinkenni og hún sé því stöðug í
tíma. Haller og Hadler benda þó á að rannsóknir sýni að það eigi sér
stundum stað örar breytingar í hamingjumælingum hjá þjóðum og
menningarhópum.
Veenhoven (2006) bendir á að heimspekingar og guðfræðingar leggi
gjarnan áherslu á að hamingja og vændræðalaust líf fari saman. Því sé
einangrun frá veraldlegu amstri og hófsamt líferni góð leið til að höndla
hamingjuna. Hamingja mælist reyndar minni í samfélögum sem eru mjög
fátæk og þar sem stríðsátök eiga sér stað og sama á við hjá þeim sem hafa til
dæmis nýlega misst vinnu eða maka, en lítill sem enginn munur er á hamingju
þeirra sem eru fátækastir og ríkastir. Tiltölulega lítill munur er á hamingju
eftir tekjuhópum í vestrænum samfélögum, en hamingjusamastir eru einstaklingar sem eru í millitekjuhópnum. Hins vegar styðja rannsóknir ekki að
einstaklingar í samfélögum með háa glæpatíðni, mikinn ójöfnuð og tímaskort, njóti ekki hamingju eins og aðrir. Varanleg fötlun minnkar hamingju til
skemmri tíma en hjá flestöllum eykst hún aftur með tímanum og sama á við
um þá sem fá tekjur sínar skertar.
Samkvæmt Veenhoven (2006) hafa fræðimenn brugðist við ofangreindum
niðurstöðum á mismunandi hátt. Því er ýmist haldið fram að mælingarnar
standist ekki eða að skilningur sem fólk leggi í hugtökin hamingja og
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erfiðleikar fái ekki staðist. Niðurstöðurnar eru jafnvel útskýrðar sem fölsk
meðvitund (false consciousness) og þær hafa jafnvel ýtt undir kenningar sem
flokka hamingju sem geðsjúkdóm. Aðrir telja að hamingja og erfiðleikar geti
vissulega farið saman – annars vegar vegna þess að hamingja sé afstæð og að
einstaklingar beri sig saman við grannann og hins vegar að hæfileikinn til að
njóta hamingju sé meðfæddur persónulegur eiginleiki eða menningarbundið
einkenni og því tiltölulega stöðugur. Veenhoven telur að það sé engin mótsögn í því að hamingja og erfiðleikar fari saman þar sem mannskepnunni sé
eiginlegt að fást við erfiðleika og finnur jafnvel ögrun í því að leita lausna.
Paradís sé engan veginn forsenda hamingjuríks lífs, segir hann.
Gjörgæsludeild nýbura er engin paradís á jörð og þar vill enginn vita af
barni sínu. Hvað skyldi það vera sem veitir fagfólki slíkrar deildar hamingju í
starfi?

Best eru börnin
Í samræðum mínum við fagfólk gjörgæsludeildarinnar kemur fram að nánast
öllum finnst starf sitt frábært og að það veitti þeim bæði gleði og faglega
fullnægingu.
„Best eru börnin,“ svarar Anna stutt og snaggaralega þegar ég spyr hana
hvað það sé sem er jákvætt við vinnuna. Birna segir mér að henni finnst þetta
alltaf jafn skemmtilegt. Það „heldur manni lifandi, krakkarnir yndislegir og
samskipti við foreldrana,“ segir hún. Þegar starfsfólkið dásamar samveruna
við börnin bendi ég á að þau segi kannski ekki mikið svona lítil og sum hver í
öndunarvél. Dóra svarar að það sé vissulega rétt
En samt sem áður maður finnur persónuleikann, maður skynjar þeirra
persónuleika þegar maður annast þau ... þessi allra minnstu líka. Náttúrulega,
þetta er mjög ólík tjáning en maður finnur að þau hafa sinn persónuleika, sitt
skap og eru heilar manneskjur.

Hanna segist njóta þess „að sjá þessi kríli og sjá hvað þau eru fljót að
dafna og stækka og verða börn. Þau eru fóstur til að byrja með, þau allra
minnstu, en þau eru svo fljót að verða karakter og verða persónur.“ Helgu
finnst „skemmtilegt að sjá að börnin verði að fólki.“
Að vera „mikil barnakona,“ eins og Kristín kallar sjálfa sig, er sérlega
mikilvægt. Henni finnst „yndislegt að vinna með þessi litlu kríli – eru svo
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þægilegir sjúklingar, til dæmis ekki líkamlegt álag að snúa þeim og svoleiðis.“
Ingu finnst líka allt frábært við starfið:
Bara þessi börn og samskiptin við foreldrana og bara fólkið sem maður er að
vinna með ... ég hef svo gaman að hafa samskipti við fólk. Mér finnst svona
maður tekur svo mikinn þátt frá upphafi og þar til þau fara heim. Þannig að þetta
á svo vel við mig.

Það er einkennandi að starfsfólkið talar oftast um börnin á persónulegan
hátt og með nafni. Tæknilegri hugtök eins og tilfelli heyrist varla en sjúklingur er þó notað. Vigdís leggur til dæmis áherslu á að „sjúklingahópurinn sé
svo skemmtilegur.“ Það er reyndar ekki óalgengt að starfsfólk tali um börnin
sem „börnin mín“ þó það leggi oft og iðulega áherslu á að það séu að
sjálfsögðu foreldrarnir sem eigi börnin. Jóhönnu líkar mjög vel í vinnunni,
segir hún, það sé svo „ánægjulegt að fylgjast með börnunum ... svo heimsækja þau þig og þú finnur að þú átt hlut í lífi þessara barna. Þú hjálpaðir
þeim að lifa af. Þú hugsar þetta er barnið mitt.“ Helga segir hlæjandi að
vinnan sé ekki aðeins spennandi heldur „svo eignast maður um það bil 300
börn á ári.“

Faglegur metnaður og spenna
Þó barnalæknarnir tali ekki um sig sem barnakonur er ljóst að þeir hafa valið
sér starfsvettvang sinn „vegna barnanna.“ Hjá þeim, eins og öðrum, getur sá
áhugi átt langa sögu en það er þó algengast að viðkomandi áttaði sig að þeim
hentaði að vinna með börn þegar þeir unnu á barnadeild meðan á náminu
stóð. Dæmi eru líka um að starfsmenn nefni eigin reynslu af að vera á
sjúkrahúsi sem börn eða að þeir hafi átt barn á gjörgæsludeild, og jafnvel
misst barn sitt þar, sem ástæðu vals á starfsvettvangi. Sumir segja að þeir hafi
strax fundið frá fyrstu stundu að þetta átti við þá – þetta væri virkilega þeirra
starfsvettvangur. Hvers vegna?
Gjörgæsludeild er krefjandi vinnustaður og það þarf sérstaka eiginleika til
að vinna þar svo vel sé. Helga telur afgerandi að ráða við vinnuálagið. „Þetta
er spenna“ segir hún. „Maður þarf ákveðið stress en svo getur það farið yfir
mörkin. ... að hluta til er maður spennufíkill.“ Hún segir að fólk „skiptist í
fólk sem getur unnið á svona stað í svona umhverfi og fólk sem bara þrífst
ekki.“ Inga, sem finnst starfið draumastarf eins og fram kemur hér á undan,
segir að vinnan passi henni sérlega vel þar sem „þetta er svona adrenalín.“
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Hún viðurkennir líka að hún sé „spennufíkill.“ Samtímis sem því fylgja
erfiðleikar að fást við illa veik börnin fylgi því líka spenna. Ragna segir
gjörgæslu vera öðruvísi en aðra læknisfræði:
Allt í einu fæðist barn sem er mjög veikt og þarf mikla hjálp, öfgarnir eru þarna.
Maður er með fárveikt barn og kúnstin er að bjarga lífi þess, dramatík í kringum
þetta og yfirleitt gengur þetta vel. ... Það er kannski allt rólegt en svo allt í einu
snýst allt við. Fæðast eitt eða tvö léleg börn og það verður svo mikið um að vera
allt í einu.

Auður segir að starfið einkennist af því að það séu engir tveir dagar eins:
„Breytist fljótt. Rólegt og svo action.“ Það passi henni vel að vinna „í action
og slappa svo af þess á milli.“ Katrínu finnst þetta líka passa sér, hún „festist
í þessu“ enda sé hún „róleg að eðlisfari og stress á vel við mig.“
Auk þess að þola álag þarf að kunna hlutina. Starfsmenn eru sammála um
að það skipti miklu máli að vera faglega sterkur og að það sé svo gefandi að
vinna með fólki sem hefur faglegan metnað. Þetta sé starf sem krefst mikillar
færni og mikilvægt að fylgjast með faglega, enda eigi sér stöðugt stað örar
breytingar og mikil framþróun á sviði fyrirburalækninga. Það ráða ekki allir
við svona starf og sumir eru hæfari en aðrir. Helga segir það skemmtilegt
þegar byrjað er að segja „spurðu X hún veit það ... og líka þegar maður
finnur að maður getur það sem maður er að gera og að foreldrar treysta
manni.“
Starfsmenn gjörgæsludeildarinnar taka þagnarskylduna mjög alvarlega. Þar
sem ekki má tala um einstaka sjúklinga utan vinnu er mikilvægt að hafa
einhverja af vinnufélögunum til að ræða við. Þetta á sérstaklega við þegar
erfiðlega gengur með einstaka börn og siðferðileg klemma er í uppsiglingu. Á
deildinni skilur starfsfólk hvert annað, þrátt fyrir að allir séu ekki alltaf
sammála um hvað gera skuli, nokkuð sem skapar áhveðna heild eða
samfélag. Hópur starfsmanna taka það sérstaklega fram að þeim líki mjög vel
við samstarfsfólk sitt. Elín er ein af þeim, en hún segist líka meðvituð um að
„auðvitað ... er verið að spjalla eitthvað í hornum og svona.“ Ósamkomulag
um ákveðin atriði séu óhjákvæmileg.
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Heildarsumman hamingjunni í hag
Það er greinilegt að ánægja starfsfólks frá degi til dags veltur nokkuð á því
hvað er að gerast á deildinni hverju sinni. Eitt af því sem gefur fullnægingu í
starfi er skjótur, sýnilegur árangur. Silja segir til dæmis hamingjustundir sínar
vera þegar „eitthvað jákvætt er að gerast. Það er alltaf hægt að gleðjast yfir
einhverju ... að börnin byrja að sjúga, fara í bað.“ Dóra finnst að hún sé „svo
ánægjuleg þessi vinna“ og hún leggur áherslu á að hún tali af reynslu þar sem
hún hafi kynnst öðru. Það sem er jákvætt við að vinna með börn er að þau
verða frísk: „meira að segja þessi litlu og mér finnst maður hafa mikið um
það að segja,“ segir hún. „Starfið gefur mér mikið.“
Nokkrir starfsmanna leggja áherslu á mikilvægi þess að hafa starf sem
gerir öðrum gott – tilhugsunin að láta gott af sér leiða veitir þeim vellíðan.
„Þegar þú gerir gagn, aðstoðar foreldra, verður hjúkrunin skemmtileg,“ segir
Gunna, „Þegar allt gengur vel sér maður hvað hægt er að gera ... lygilegt hvað
hægt er að gera.“ Anna segist hafa sérlega gaman af fjölskylduhjúkrun.
„Foreldrar eru vissulega oft áhyggjufullir en það er oftast hægt að róa þau
þegar vel gengur,“segir hún. Anna nýtur þess að foreldrarnir eru þakklátir og
segir það þau séu „þakklát fyrir allt, þakka fyrir tæknina og þekkinguna.“
Starfsfólk deildarinnar er mjög meðvitað um hættuna á að börnin verði
fötluð. Ragna segir að „... það er algjört skilyrði að útkoman sé góð. Svo
maður sé ekki að fást við hluti sem valda fólki miklum vonbrigðum, fá
skaðað barn ... það er kjarni málsins.“ Elín segir hinsvegar það veita sér mikla
fullnægingu að sinna „þessum sjúklingum eins og þeir eru, hvernig sem þeir
eru.“ Erfiðustu stundirnar eru þegar börnin deyja og þegar „illa gengur,“ eins
og Ásta orðar það. Hún segir vinnuna sérlega ánægulega: „ætli það séu ekki
bara þessi litlu sem eru spennandi, 1000-1500 [grömm] og nýkomin í vöggu.“
Ásta nefnir sem sagt þau börn sem eru komin yfir hættulegasta tímabilið og
það fer að styttast í heimferð. Sigga segir það halda sér í vinnunni, þrátt fyrir
alla erfiðleikana, að það sé „yndislegt að vinna með lítil börn, sérstaklega
þegar þau eru að fara heim, þau eru meira lifandi. Maður sér svo miklar
framfarir.“ Flestir leggja áherslu á að það gangi oftast vel. Hanna segir það
vera gaman þegar vel gengur að lækna börnin og í reynd:
...fara flestir heim með bros á vör. Hvort sem þau eru búin að vera hér tvo daga
tíu daga eða tíu mánuði. Þannig að það er rosalega skemmtilegt. Það
skemmtilegasta sem ég geri er að útskrifa börn héðan.
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Starfsfólkið leggur áherslu á að það sé ánægt með vinnuna þrátt fyrir
erfiðar stundir. Birna bendir á að það sé vissulega stundum mikil sorg og að
þá sé starfið erfitt, en á heildina litið „sé meira af kraftaverkum, jákvæðum
hlutum sem gerast þannig að þetta neikvæða kaffærir mann ekki.“ Auður
segir mér að hún sé stöðugt spurð hvort það sé ekki erfitt að vinna á
gjörgæsludeild nýbura. Hún segist svara að gleðistundirnar séu í raun mun
algengari en hinar sorglegu.

Lokaorð
Ofangreindar frásagnir eru í nokkurri andstöðu við fjölda rannsókna sem lýsa
stressi og vanlíðan fagfólks á gjörgæsludeildum, sérstaklega hjúkrunarfræðinga. Siðferðileg vandamál, valdaleysi til að bregðast við aðstæðum í
samræmi við sannfæringu og örvæntingafull óvissa verða gjarnan miðpunktur
slíkra rannsókna.
Ástæður sem fagfólk gefur fyrir ánægju með starf sitt á gjörgæsludeild
nýbura eru af margskonar toga. Að vera „barnakona“ eða „þykja gaman að
börnum“ er grundavallaratriði en einnig er mikilvægt að eiga auðvelt með og
njóta mannlegra samskipta. Að láta gott af sér leiða veitir einnig ánægjutilfinningu. Á gjörgæsludeild nýbura er fagkunnátta í hávegum höfð og fagleg
færni mikils metin. Það er líka mikilvægt að þola og jafnvel njóta þess stress
sem fylgir starfinu. Upplifunin af að ráða við stundir þar sem þarf að
bregðast við skjótt og fagmennlega styrkir enn frekar faglegt stolt. Það skiptir
vissulega máli hvaða atburðir eru í gangi hverju sinni – hvernig gengur að
koma „krílunum“ til manns. Reyndin er sú að það fara flestallir glaðir heim
þrátt fyrir erfiðar stundir.
Ákveðnir persónulegir eiginleikar einstaklinga, sérstaklega mikið stressþol
og ánægja af mannlegum samskiptum, auk faglegrar færni og umhyggju fyrir
börnum, eru allt mikilvægir þættir sem leiða til vellíðunar fagfólks á
gjörgæsludeild nýbura. Þegar allt er tekið saman, hamingjustundir og
erfiðleikar í anda Benthams, er fagfólkið sammála um að heildarsumman sé
hamingjunni í hag.
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Different manifestation of identity:
Technological impact on social identity
Kristín Erla Harðardóttir1

Anthropologists and other social scientists are increasingly focusing their
research around the mobility of people, things and ideas across time and
space. In modern research, identities are thus no longer merely explained
through localities and places but increasingly in relation to more diverse
physical and non-physical “spaces”. In that regard we can say that modern
biotechnology and informatics have opened up a new world in which a
multitude of information can be isolated and exploited for various purposes
and through that we see new forms of identity emerge.
In this paper I will be speculating about technological impact on social
identity. I will demonstrate this by using growing discussions within
anthropology and with examples from my dissertation research on colon
cancer in Iceland. It is coming more common that scholars point out that we
need a broader understanding of how we comprehend and use traditional
explanations. By broadening out our understanding of how we define
individuals we get in a way a new device to look at modern world. I suggest
that if we combine some of the ideas from great number of scholars then we
can say that in a modern world “traditional individuals” embedded in the
firmly defined places and sites proved by class, region, family, local
community and nation state have been in some ways replaced by “liquid
individuals” free-floating, mobile, highly reflexive and self-conscious
subjects, privatized in their dealings with others and globalized in their
commitments. I will explain the notion about “liquid individuals” by taking
examples how identities are formed through use or flow from Medicalization

1 My dissertation research is supported by the Icelandic Centre for Research, The University
of Iceland Research Fund and the Wenner-Gren Foundation
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to Biomedicalization2. How we can see new forms of identity emerging
that are defined differently and are more floating – as for example the
identity of biologicial citizens that emerge through identities of patient
groups. That is how shared identity of a patient group becomes a force that
affects chances.
Growth in genetics has radically affected biological research and medical
developments. These developments have affected how we define “health”.
With increased knowledge through research and studies in science in the last
decades we are acquiring new understanding that makes diagnostics in health
care often more straightforward and effective. At the same time our
technology of treating the body is expanding as we have in some cases the
ability to repair the un-repairable as through organ transplantation or by
pacemaker implantation, through us of xenotransplantation across species.
We can today in a laboratory grow all kind of human tissues, cells, embryos
and human skin as an example.
But all such procedures are for prolonging individual health or for
improving the quality of life. Such knowledge has given us clearer
conception of some diseases that we can then use as prevention to diminish
hazards of getting these diseases (Theodórs, 2003). In connection to this
increased knowledge through research, there have been debates in the mass
media about amplified medicalization trends in the health care system
(Sigurðsson, 2002). Good example of such a trend is our ability to screen
individuals for all kinds of diseases and colon cancer is one of them. In the
Icelandic case there was launched in 2002 an information-campaign about
colon cancer by sending into every home in Iceland a brochure with
information about the disease, by showing screening procedures on national
television and informing the public through newspaper articles and by
launching internet sides. The idea behind this public enlightenment was to
get public attention to the danger of cancer in colon and rectum, by means
of educating people about the symptoms and to get social consciousness
2 The concept of medicalization was put forward by Zola, to theorize the extension of
medical jurisdiction, authority and practices into increasingly broader areas of people lives
(1972). Through notion about medicalization, medicine came to be understood as a social
and cultural enterprise as well as a medico-scientific one and illness and diseases came to be
understood as not necessarily inherent in any particular behaviour or condition, but as a
constructed through human interactions. Today we have new diagnostics, treatment and
procedures that give us the ability to diagnose intervals with bio-engineering, genomics and
other technologies. Therefore we are moving from medicalization to even more advanced
knowledge about our health in to biomedicalization (see: Clerke, Mamo, Shim, Fosket and
Fishman, 2003; Rose and Novas, 2005).
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about this type of cancer and pressure health authorities to start screening
for it.
We can say that in a way the campaign has been going on for almost six
years and has gone three times through discussions within the parliament of
Iceland3. Finally in March 2007 it was passed through parliament that such a
national screening should be establish and the Ministry of Health and
Directorate of Health to make it happen in the year 20084. Still there are now
signs that such a systematic screening of symptom free individuals over the
age of fifty will start this year.
In many European countries such a screening have been going through
pilot testing or have already been made a part of regular health care5. Also
the European Health Committee (CDSP) has issued an encouragement to
the participant countries to start monitoring for this type of cancer (Cancil of
Europe, 1994). The American Cancer Society recommends people over the
age of fifty to go for checkups yearly. Similar tactics have been set in motion
in other countries to educate the population about the hazard of the disease
even though testing for it is the responsibility of individuals.
The number of diagnosed individuals with colon and rectal cancer in
Iceland makes it the third most common cancer and second highest death
rate cause by cancer in Iceland. So this is a serious threat to the health of the
population. It is estimated that in Western societies (including Iceland)
approximately 5% of the population will ultimately get colon or related
cancer in their lifetime (Decode Genitics, 2005). It is slightly higher in males
then females (Krabbameinsfélag Íslands, 2005). And it is assumed that the
rate of individuals that will obtain such a cancer will rise with longer life
expectancy of the population (Vitundarvakning, 2005). The prime risk factor
for this type of cancer is age where 90% of individuals that are diagnosed are
over 50 years of age. Another risk factor is the diet such as higher frequency
with nation that consumes much red meat and other known risk factors are
inflammation diseases and inheritance. This kind of cancer has a positive
predecessor that can be monitored with modern technology. Such a
3

4
5

The government got the faculty of economic at the University of Iceland to calculate the
cost estimated activity rate for such screening (kostnaðarvirknihlutfall). They estimated that
it cost less to systematic screen individual over 50 years of age than to use other methods
to cope with the disease when individuals have become sick.
In May 2008 there was a question in parliament how prearrangement for the screening
was going – there was no answer to the question as of yet.
For example in Germany, United Kingdom, Czech Republic, France, Denmark, Slovenia,
Hungary, Latvia and Finland (Holland, Stewart and Masseria, 2006).
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monitoring is done by screening individuals for this type of cancer in order
to take action against it. There are different states for screening for colorectal
cancer and research have shown that some of them are low risk and are
turning out good result while other are more high risk.
When we start screening for certain disease and we find a signs that an
individual is carrying such a disease, the family of the individual becomes
automatically a risk group for the disease. For colorectal cancer it is in 3-4%
cases defined as genetically transmitted with very strong genetically
component. Family members that are genetically carriers (arfberar) are
therefore defined as an increased risk group (Decode Gentics, 2005). So if a
family member has a diagnosed case of this type of cancer – he or she
become part of group that has a sheared identity with other cancer patients6.
In connection to this we often talk about “medicalization of kinship”
(Finkler, 2000) or even wider “shared identity of groups” (Rabinow, 1996;
Rose and Novas, 2005). As this kind of cancer does not ask about race,
nationality or class.
For many, such organized screening is problematic while for others it is
necessary like with the families in which such cancer is widespread. The aim
for such a screening is to raise the life expectancy of individuals that are
diagnosed, for example we have 85% life expectancy with individuals which
are diagnosed in the primary stages of the disease against 38% life
expectancy of the individuals who are diagnosed in the later stages of the
disease (Fridriksdottir, 2000). Such screening is today a part of modern
medical care as public healthcare systems are more and more focusing on
symptom-free individuals and preventing medicine. With increased
technology in research, with rapid processing methods and more information
about diseases, individual expectations to medicine have increased7.
The concept concerning medicalization has been debated in Iceland as in
other western-societies. These debates have been in some way concentrated
within the medical and healthcare sector (Chodoff, 2002; Kalanithi, 2001;
Ramel, 2002) but increasingly it has been taking place within other disciplines
and also in the public space through discussions in newspapers, at talk shows
in television and radio or through the internet. It has centered on the issue 6
7

In some countries the first-degree relatives of patients with familial polyposis gate
systematic screening free of charge.
In connection to this the companies and the institution - that are working on research on
these diseases are using the same type of technology and sharing (sometime) knowledge
of the Human Genome Project – by correcting the information that is already been
gathered and using it jointly.
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if western healthcare system has been putting to much emphasis on treating
and diagnosing individuals without any symptoms. The aim of modern
healthcare system is to diagnose individuals in their prime stages of their
disease so that it can be treated and to prevent the disease from proceeding
and therefore becoming more often difficult to handle.
Not so long ago people only sought after medical care when they were ill,
had some kind of diseases or were injured. Today we go for medical
checkups, and use the healthcare system in quite a different way than before
- for example most women go for regular gynecological checkups. With new
diagnostics, treatments and actions that give researchers and medical experts
the ability to diagnose individuals with biotechnology, genetics and other
technologies, our knowledge about diseases or individuals is getting more
advanced and often more technical. So in a way the definition is shifting
from medicalization to even more advanced knowledge about our health into
biomedcialization (Clarke, Mamo, Shim, Fosket, and Fishman, 2003). For
Clarke et al. the term biomedicalization refers to the “increasingly complex,
multisided, multidirectional processes of medicalization that today are being
both extended and reconstituted through the emergent social forms and
practices of a highly and increasingly technoscientific biomedicine” (2003, p.
161-2). With increased technoscience in medical care, mostly through the
rapid developments in biotechnology, we are putting our trust and using
more and more technical approach to monitor our health. But at the same
time biotechnology has had an impact on the way we see “life”, person and
society (Martin, 1994). Rabinow points out that Biotechnology and the
knowledge that we get through it will be embedded throughout the social
fabric without people taking notes, through the medical practices (Rabinow,
1992).
Different kind of knowledge is increasingly embedded in our social life
and as individuals we are getting more and more responsible for our own
health. With augmented access to knowledge, surveillance, preventive
processes, risk assessment, treatment of risk factor and by consumption of
all kind of self-help service, our aim is to stay healthy or to control chronic
conditions (Clarke et al., 2003). We see health as our responsibility, that we
can fulfill with regular checkups and to monitor our risk elements.
Biomedicalization is a part of increased technical and medical ability to
detect diseases and symptoms, but at the same time it invites difficult
questions like how will such medicalization or biomedicalzation impact
relations between family members and individual identity. Today we get
constant information about what is good for us and how we should conduct
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our life through all forms of media. Information about health and diseases
are communicated through newspapers, journals, on the internet, through
movies, through television shows and through advertisement media or
advertisement that comes with the mail to our homes. We can say that
progressively bigger part of our culture is to maintain our health - for
example we are aware what is good and what is bad for our health, such as
smoking and how we choose what we eat and take vitamins. Health care and
concepts about staying healthy are becoming a growing industry in our
global world, in a way we see health as a part of a commodity culture. By
monitor certain elements, such as regulating our diet, exercise or by
monitoring our bodies for cancers in primary stages (both through selfexamination for lumps in our breasts and regular medical checkups with
blood test screening or to get our stool screened for traces of blood). My
question is how will medicalization or biomedicalzation affect individuals
and groups?
Let’s move into ideas about identity and biomedicalization by looking at
what Rose and Novas call “biological citizenship”. It refers to a “new kind of
citizenship [that] is taking shape in the age of biomedicine, biotechnology
and genomics” (2005, p. 439). They use the term “biological citizenship” to
describe embodied responsibilities of citizens through different citizenship
projects. “The idea of race, degeneracy, and eugenics and those of
demography and the census, show how many citizenship projects were
framed in biological terms; that is race, bloodlines, stock, intelligence and so
forth” (Rose and Novas, 2005, p. 440, see also Taussig, 2005). Even so with
modern research these citizenship projects are undergoing transformation
with new technology and knowledge. We are hopefully expanding our
dimension of our notion of citizenship. But at the same time we have to take
into account how our languages has shaped the ways in which individuals
understand themselves and relate to themselves and to others.
Today we can see biological citizenship both through individualizing and
collectivizing.
Individualizing through actively shaping oneself through acts of choice,
with increased knowledge and responsibility.
And collectivizing around a biological conception of shared identity,
such as patient groups for cancer or other condition.
But also it is connected to awareness that is created with the group as a
collective biological vision, were the individuals have specialized scientific
and medical knowledge of their conditions, not necessarily because they have
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education in the field of medicine, but more through self education of the
individuals through information gathered from the internet for example.
These groups often emphasize the need to educate the public to pressure for
better treatment, ending stigma, gaining access to services, etc. (Rose and
Novas, 2005). Some of these patients groups - for example the patient group
of individuals with colon cancer in some countries are active in shaping how
science will develop, by taking a part in research (by giving blood) and by
encouraging their relatives to also take a part in such project. Icelanders are
very active and willing to take a part in all research projects, as we have seen
clearly in connection to research project done by Decode Genetics and other
companies and also clearly through comments from my interlocutor that
work in the research environment. We find a similar concept in Rabinow’s
writing (1996) on what he calls “bio-power” and he has borrowed from
Michel Foucault. For Rabinow modern preventions are about tracking down
risks for individuals: “Risk is not a result of specific danger posed by the
immediate presence of a person or a group but, rather, the composition of
impersonal “factors” which make a risk probable” (1996, p. 100). Prevention
then is surveillance through increased medicalization or biomedicalization.
By monitoring those with genetic predispositions and their family new
groups and individual identities will emerge. This shared identity will call for
forms, through which these individuals can share their experiences. That is
what Rabinow names “biosociality”.
Through increased technology, with faster processes in research and
more accessibility for individuals to all forms of information through the
internet and mass media the individuals and societies have access to all kind
of information about diseases and risks. In a way we have shifted our focus
over to behavioural and lifestyle modification. And through them the aim is
not only the individuals in the families but the nation, Europe (through
encouragement for the European Health Committee) and the Western
society and so on. By viewing new forms of social systems, for example
biomedicalization in the making, boundaries are shifting and conversing into
new forms of order, ethics and power (Appadurai, 1986; Clarke et al., 2003;
Kopytoff, 1986). With developments in biotechnology and informatics a new
form of identity emerge that is more free-floating or liquid. In this new form
of identity the boundaries are blurring and we don’t always see clearly the
boundaries between experts and lay persons; patients and consumers; public
and private for example and in this environment the new citizenship emerge
that we call biological citizens.
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Þróunarland verður til:

Tilkoma hugmyndarinnar um
þróunarlönd á Íslandi
Kristín Loftsdóttir

Bók Arturo Escobar, Encountering Development (1995), boðaði nýja nálgun í
rannsóknum á þróunarsamvinnu. Escobar byggði á hugmyndum franska
heimspekingsins Michel Foucault um orðræður (discourse) sem mótandi afl
fyrir sjálfsmyndir og heimssýn einstaklinga. Escobar (1995, 2005) skoðaði
orðræður í tengslum við þróunarsamvinnu, og benti á hvernig þróunarsamvinnustofnanir hefðu skapað ákveðna ímynd af veruleikanum sem hafi
bæði mótað þá einstaklinga sem þróunarsamvinna snýr að og þá sem vinna
að þróunarsamvinnu.1 Hugmyndir Escobar urðu strax umdeildar og meðal
annars var bent á að gagnrýni hans og annarra póstmódernískra kenningasmiða tæki lítið mið af fátæktinni sem blasir við stórum hluta mannkyns, og
hætti til að gera lítið úr áhrifum heimamanna á þróunarverkefni og
fjölbreytileika þeirra (til dæmis Kiely, 1999). Engu að síður dregur nálgun
hans athygli að hugmyndinni um „þróunarland“ sem sögulega sköpuðu
fyrirbæri sem átti sér upphaf í ákveðnum pólitískum veruleika póstnýlendutímabilsins.
Í þessari grein eru lögð drög að því að skoða tilkomu hugmyndarinnar
um þróunarlönd og þróunaraðstoð í íslensku samhengi.2 Í gegnum greiningu
á fjölmiðlum og öðrum opinberum gögnum velti ég því upp hvenær og
hvernig var byrjað að skilgreina ákveðna hluta heimsins sem þróunarlönd,
eða „vanþróaða“, eins og það var fyrst kallað. Í fyrsta hluta greinarinnar fjalla
ég um sögulegt upphaf skiptingar heimsins í vanþróuð og þróuð svæði, sem
og hugmyndafræðilegar forsendur fyrir slíkri skiptingu. Út frá því skoða ég
hvernig þessar áherslur birtust í íslensku samfélagi, og í hvaða samhengi var
rætt um vanþróuð lönd. Umfjöllunin er byggð á greiningu á Morgunblaðinu
og Þjóðviljanum, en einnig er lítillega komið inn á aðra miðla.
1
2

James Ferguson (1994) byggir að mörgu leyti á svipaðri nálgun og Escobar en hugmyndir
þess síðarnefnda hafa verið mun þekktari utan mannfræðinnar og umdeildari.
Þessi rannsókn var gerð möguleg með styrk úr Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands.
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Rými þróunar verður til
Fræðimenn hafa löngum talið hið svo kallaða „fjórða atriði“ í innsetningarræðu Harry Truman Bandaríkjaforseta um utanríkismál árið 1949 hafa mótað
nýjan skilning á heiminum og tengslum milli heimshluta. Gilbert Rist (2002)
talar jafnvel um að það hafi hrundið af stað því sem hann kallar
„þróunartímabilið“ (development age). Rist bendir á að ræðuskrifarar Truman
hafi snemma komið sér saman um fyrstu þrjú atriðin í ræðunni, en undir
lokin stungið upp á að aðstoð Bandaríkjamanna til Suður Ameríku gæti
einnig náð til aðra hluta heimsins. Samkvæmt Rist var fjórða atriðið
samþykkt hikandi, en strax eftir flutning ræðunnar var það umtalaðasti hluti
hennar. Rist talar um að í ræðu Truman hafi hugtakið „vanþróuð“
(underdeveloped) í fyrsta sinn verið notað um fátæk svæði í skjali sem hafði
mjög víða dreifingu (2002; sjá einnig umfjöllun Jo Tore Berg, 2008). Áhersla
Truman á að í fyrsta sinn í sögunni vissum „við“ hvernig ætti að hjálpa
„hinum“ felur í sér tilvísun til framfara og tækniþróunar Vesturlanda (sjá
Easterly, 2006). Ræða Truman lítur á vanþróun sem afleiðingu þess að ríkin
hafi ekki gengið í gegnum sögulegar breytingar (Rist 2002).
Hugmyndir um framfarir og þróun voru auðvitað langt frá því að vera
nýjar, og eins og bent hefur verið á er að mörgu leyti einföldun að líta svo á
að þær hafi fyrst hafist eftir seinna stríð (Nustad 2001; Jo Tore Berg, 2008).
Þróunarhugmyndir höfðu verið mikilvægar í Evrópu allt frá miðri 19. öld og
byggðu að hluta til á hugmyndaarfleifð upplýsingarinnar um framfarir sem
mikilvægan þátt í hamingju og vellíðan manneskjunnar. Aðgreining James
Ferguson á lykilstoðum þróunarhyggju 19. aldar bendir á að litið hafi verið á
hvert samfélag sem aðskilda heild, og að öll samfélög væru á leið í sömu átt,
þ.e. að þróun stefndi að ákveðnu markmiði. Út frá þessum tveimur
forsendum var talið að útskýra mætti mun á milli samfélaga sem afleiðingu
þess að þau væru staðsett á ólíkum stöðum í þróunarskalanum (Ferguson,
1997).
Hugmyndir fræðimanna eins og Lewis Henry Morgan (f. 1881) gerðu ráð
fyrir að mannleg samfélög færu í gegnum ólík stig þróunar frá villimennsku
til siðmenningar, og í kenningum félagsvísindamanna á seinni hluta 19. aldar
og upphafi 20. aldar má sjá skiptingu í óþróað – einfalt samfélag annars vegar
og þróað eða flókið samfélag hins vegar endurspeglast í hugmyndum ólíkra
fræðimanna (sjá umfjöllun í Stocking, 1987).
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Nýlendukapphlaup Evrópubúa í Afríku hófst í lok 19. aldar og í kjölfarið
skipting álfunnar í yfirráðasvæði Evrópubúa3. Tengsl Afríku og Evrópu ná
augljóslega mun lengra aftur í tímann, enda höfðu um aldir verið margvísleg
viðskiptatengsl þar á milli. Evrópubúar höfðu numið land í álfunni og hópar
Afríkubúa farið til Evrópu í ýmsum tilgangi. Þróunarhyggjan þjónaði hagsmunum nýlenduríkjanna vel því hún markaði „nýlenduþýið“ óupplýst og
ósiðað, ólíkt nýlenduherrunum sjálfum sem töldu sig siðmenntaða og vel
upplýsta (Gardner og Lewis, 2005). Markmiðin með nýlendunum voru
efnahagsleg og um leið samofin trú á yfirburði Evrópu og kristilegri skyldu
Evrópumanna að siðvæða aðra hluta heimsins. Evrópskir karlmenn voru þar
boðberar siðmenningar (sjá Kristín Loftsdóttir, 2005), eins og Mary Louise
Pratt (1990) bendir á í umfjöllun sinni um þjóðina sem „bræðrarlag“
evrópskra karlmanna.
Innan sáttmála Þjóðarbandalagsins eftir fyrri heimstyrjöld mótuðust
mikilvægar hugmyndir um tengsl þróaðri þjóða við hinar sem ekki voru
taldar komnar á jafn þróað stig. Innan sáttmálans eru tengsl nýlendanna og
nýlenduherranna samofin hugmyndum um mannúð. Siðferðisleg skylda
þeirra síðarnefndu sem einskonar útvarða siðmenningar og mannúðar er
jafnframt tíunduð, en þar gætir ákveðinnar forræðishyggju í garð þeirra þjóða
sem enn voru ekki taldar geta staðið á eigin fótum (Easterly, 2006; Rist,
2002).
Eftir lok seinni heimstyrjaldar höfðu þróunarkenningar ennþá sterkan
sess í hugum Vesturlandabúa sem þáttur í að útskýra stöðu og samfélög
„framandi“ þjóða, sem og þeirra eigin stöðu gagnvart öðrum. Hugtakið
„þriðji heimurinn“ hlaut svipaða skyndifrægð og hugmyndin um vanþróun,
en talið er að franski lýðfræðingurinn (demographer) Alfred Sauvy hafi fyrstur
notað hugtakið í grein sem hann birti árið 1952, þremur árum eftir ræðu
Truman (þó má finna einstök dæmi um eldri notkun hugtaksins) (Pletch,
1981). Sauvy byggði hugmynd sína á skiptingu þjóðfélagsstétta í Frakklandi í
presta, kaupmenn og almúga, þar sem almúginn var einnig nefndur „þriðja
stéttin“ (tiers état). Á hinni svokölluðu Bandung ráðstefnu árið 1955 hittust
fulltrúar 29 nýrra sjálfstæðra ríkja í Indónesíu og notuðu hugtakið „þriðji
heimurinn“ til að aðgreina sig frá Evrópu og Norður Ameríku (fyrsta
heiminum) (Porter og Sheppard 1998). Því má líta á hugtakið „þriðji

3

Tala má um tvö megintímabil nýlendukapphlaups Evrópubúa: hið fyrra eftir 1500 í
Ameríku og Austurlöndum og hið síðara við lok 19. aldar í Afríku (Porter og Sheppard,
1998).
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heimurinn“ sem afsprengi kalda stríðsins, þrátt fyrir að slík þrískipting eigi
sér að einhverju leyti eldri rætur.
Samkvæmt Rist lá áhrifamátturinn í ræðu Truman meðal annars í því að í
stað þess að líta svo á að hlutir þróuðust eingöngu af sjálfu sér á náttúrulegan
hátt væri einnig hægt að þróa eitthvað áfram, þ.e. vera virkt afl í því að færa
samfélög frá einu þróunarstigi yfir á annað. Hugtakið „þróun“ fékk því nýja
merkingu sem andstæða „vanþróunar“ (Rist 2002). Samhliða má þó leggja
áherslu á að innihald ræðunnar skipti ekki eingöngu máli, heldur einnig á
hvaða tíma þessar hugmyndir komu fram. Ræða Truman var flutt þegar
nýlendur í Afríku voru að fá sjálfstæði og fylgdi því ákveðið pólitískt og
menningarlegt tómarúm. Hin ólíku Afríkuríki voru ekki lengur tengd Evrópu
sem nýlendur þeirra heldur þurfti að hugsa um stöðu þeirra á nýjan hátt, og
má líta svo á að ræða Truman hafi gefið tóninn fyrir nýja leið til að hugsa um
tengsl ólíkra heimshluta.
Jean og John Comaroff (1992) hafa bent á mikilvægi þess að gera greinarmun á hugmyndafræði (ideology) og hugmyndafræðilegu forræði (hegemony).
Það fyrra má líta á sem sýnilegt og umdeilt valdatæki sem þó er hægt að
hafna eða mæla gegn. Hugmyndafræðilegt forræði hins vegar, eins og hugtakið var sett fram af Antonio Gramsci (1971), vísar til ósýnilegs forræðis og
valdatengsla sem eru álitin eðlileg og náttúruleg. Þegar talað er um að
ákveðið fyrirbæri sé skapað hugmyndafræðilega eða í gegnum orðræður er
ekki endilega verið að taka afstöðu til réttmætis þess, heldur einfaldlega
benda á að það stendur ekki utan við söguleg ferli eða samfélög. Hugmyndin
um skiptingu heimsins í vanþróuð og þróuð svæði fékk þannig næstum
samstundis hugmyndafræðilegt forræði sem var svo öflugt að erfitt er að
ímynda sér heiminn í dag án þessarar skiptingar, þrátt fyrir að hún sé ekki
einu sinni hundrað ára gömul. Hún virkar eðlileg og náttúruleg, eins og hún
hafi alltaf verið við lýði.
Walt Rostow er gjarnan talinn einn mikilvægasti aðilinn í útfærslu
hugmyndarinnar um vanþróun út frá þróunarkenningum í bókinni Stages of
Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960), enda var hann mikilvægur
ráðgjafi John F. Kennedy forseta Bandaríkjanna á þessum tíma. Kennedy
tilkynnti árið 1961 stóraukna áherslu á þróunaraðstoð til fátækari landa, sem
ætti að útrýma þróunaraðstoð í framtíðinni (Easterly 2006). Undirtitill bókar
Rostow gefur vísbendingu um sögulegt umhverfi hennar og þau áhrif sem
kalda stríðið hafði á alla þjóðfélagsumræðu. Hugmyndir Rostow um að hægt
væri að útrýma fátækt í þriðja heiminum með því að breiða út boðskap
frjálsrar markaðshyggju endurspegla vel þá bjartsýni sem einkenndu Bandaríkin á þessum tímum. Eins og þróunarkenningasmiðir félagsvísindanna á
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undan honum reyndi Rostow að greina stig sem öll þjóðfélög mannkyns færu
í gegnum og lagði áherslu á tækniframfarir sem mikilvægan þátt í að hreyfa
þjóðfélög fram á við á leið sinni til nútímavæðingar (Porter og Sheppard
1998).

„Vanþróuð lönd“ í íslensku samhengi
Strax daginn eftir ræðu Truman árið 1949 var fjallað um hana í Morgunblaðinu og minnst á fjórða atriði hennar ásamt hinum þremur. Það vekur
athygli að þrátt fyrir að Truman noti orðasambandið underdeveloped areas er
það ekki þýtt með hugtakinu „vanþróun“ eða „vanþróuð svæði“ heldur
einfaldlega sagt að Bandaríkin muni „nota endurbættar vísinda- og framleiðsluleiðir til þess að örva framkvæmdir í þeim löndum þar sem þróunin hefur
orðið á eftir“ („Bandaríkin stefna að friði“, 1949 bls.1, leturbreyting er mín).
Orðalagið er áhugavert, og í anda þróunarhyggjunnar er lögð áhersla á að
löndin séu stödd á ólíkum stöðum í náttúrulegu ferli þróunar, þar sem sumir
eru á undan og aðrir á eftir. Umfjöllun Morgunblaðsins um ræðu Truman er
þó stutt og ekki rætt nánar um fjórða atriðið og merkingu þess.
Hugtakið kemur fyrir árið 1950 í skýrslu félagsmálaráðuneytisins um 32.
Alþjóðavinnumálaþingið í Genf árið 1949, þegar talað er um „aðstoð til ríkja,
sem eru styttra á veg komin í þróun efnahags- og félagsmála.“ Þar er greint
frá því að Alþjóðavinnumálastofnunin hafi um langt skeið sent „sérfræðinga
sína til að leiðbeina og aðstoða ríkisstjórnir í vanþróuðum ríkjum á sviði
efnahags- og félagsmála“ (Þingskjal 581. 1950-1951, bls. 921-2, leturbreyting
er mín). Hugtakið virðist síðan lítið hafa verið notað á Alþingi fyrir 1960 en
skýtur upp kollinum í tengslum við hina Alþjóðlegu Framfarastofnun, þá í
umræðunum sem tengdust frumvarpinu. Það vekur athygli að nafn The
International Development Association er þýtt sem Framfarastofnun í frumvarpi til
laga um þátttöku Íslendinga í stofnuninni (Þingskjal 183. 1960-1961, bls.
431). Í nefndaráliti um frumvarp til laga um þátttöku Íslands í stofnuninni
má einnig sjá að í þýðingu samningsins úr ensku yfir á íslensku eru orð eins
og „less-developed countries“ þýtt sem „lönd sem skammt eru á veg komin“
og „economic development“ þýtt sem „efnahagslegar framfarir“ (Þingskjal
321. 1960-1961, bls. 903). Í lagafrumvarpinu sjálfu er ekki notast við
hugtakið „vanþróun“, heldur er vísað til ríkja sem „skemmra voru á veg
komin í efnahagsþróun sinni“ (Þingskjal 183. 1960-1961, bls. 432).
Í greiningu á Morgunblaðinu og Þjóðviljanum fann ég hugtakið
„vanþróun“ fyrst notað árið 1958 sem er næstum tíu árum eftir ræðu
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Truman4. Vissulega er mögulegt að hugtakið hafi birst fyrr í þessum
fjölmiðlum enda skiptir hér kannski ekki meginmáli að staðhæfa nákvæmlega
hvaða ár hugtakið var fyrst notað á Íslandi, heldur hitt að eftir 1958 má sjá
iðulega tilvísun til vanþróunar og þróunarlanda, sem ekki var jafn sýnileg
áður. Hugtakið kom fyrir í frétt um ávarp Alþjóðasambands samvinnumanna
á samvinnudaginn, 5. júlí 1958, en hið alþjóðlega ávarp var birt í báðum
blöðunum. Í lok fréttanna segir að útbreiðsla samvinnustefnunnar sé ekki
„aðeins öruggasta leiðin til að þurrka út fátækt og arðrán í hinum vanþróuðu
löndum, heldur framkvæmd á hugsjón samvinnunnar um bræðralag
mannanna“ („Ávarp alþjóðasambands samvinnumanna“, 1958, bls 3;
„Áskorun Alþjóðasambands samvinnumanna“, 1958, bls. 3).5
Tveir þræðir eru mjög sýnilegir í skyndilegri tilkomu „vanþróunar“ í
íslenskum prentmiðlum. Annarsvegar tenging hugmyndarinnar við tvíhyggju
kalda stríðsáranna þar sem Morgunblaðið og Þjóðviljinn standa augljóslega
fyrir tveimur andstæðum fylkingum. Hins vegar má greina tengsl hugtaksins
við vísindi og nývæðingarhugmyndir, sérstaklega út frá söfnun tölfræðilegra
upplýsinga um allt mannkynið. Í fréttinni um ræðu Truman frá 1949 má
greinilega sjá samhengi kalda stríðsins í lokaorðunum þar sem greint er frá
því að forsetinn hafi sagt að „kommúnisminn stæði í vegi fyrir tilraunum
frjálsra þjóða, til að vinna að endurreisn heimsins og varanlegum friði“
(„Bandaríkin stefna að friði“, 1949 bls.2). Í Morgunblaðinu árið 1959 má
einnig finna stutta frétt þar sem vísað er í orð Nehru, forsætisráðherra
Indlands, sem segir ekki vera hægt að byggja á kenningum Karl Marx hvað
varðar uppbyggingu í vanþróuðum löndum svo sem Indlandi („Kenningar
Marx úreltar“, 1959). Einnig er talað um vanþróun í samanburði
Morgunblaðsins á hugmynd Kennedy um friðsamlega samkeppni við
kenningar Krúsjeffs og Maos um friðsamlega sambúð þar sem talað er um
„heillvænlega þróun á hinum vanþróuðu hættusvæðum heimsins“
(Loewenthal, R. 1961, bls. 11). Greinin er þýdd úr Observer og því verið að
kynna ákveðna erlenda orðræðu fyrir íslenskum lesendum. Þegar hugtakið
vanþróun kemur fyrir í fréttum Þjóðviljans má sjá ádeilu á arðrán
4
5

Leitað var eftir leitarorðum á tímarit.is og því mögulegt að hugtakið hafi komið fyrir í
einstaka blöðum fyrir þann tíma. Leitað var í Morgunblaðinu og Þjóðviljanum
Í september ári síðar birtist umfjöllun sem kemur inn á sumarþing Efnahags- og
félagmálaráðs Sameinuðu þjóðanna í Genf, og að Sameinuðu þjóðirnar hafi boðið „hinum
vanþróuðu aðildarríkjum sérfræðinga í ríkisrekstri og opinberri þjónustu til langs tíma í
senn.“ Síðar sama ár má sjá viðtal í Morgunblaðinu um „drauganet“ þar sem talað er um
net sem gagnast hafa mönnum í „vanþróuðu löndunum“ eins og það er orðað í greininni
(„„Drauganet“ í sjó“, 1959, bls. 2).
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nýlenduveldanna („Efnahagsbandalagið hindrar“, 1962) og áhyggjur af
viðskiptakjörum vanþróaðri hluta heimsins og því haldið fram að
efnahagsaðstoð Vesturlanda sé oft á tíðum sýndarmennskan ein (t.d.
„Sýndarmennska og aðstoðin“ 1964; „Þróunarlöndin töpuðu“ 1963).
Þó umfjöllun um þróunarmál sé oft og tíðum innan ramma kalda stríðsins
er þó umfjöllun þessara tveggja fylkinga keimlík. Vanþróaði hluti heimsins
virðist í þessum fréttum og greinum vera áþreifanlegur veruleiki sem hefur
alltaf verið til. Þáttur í að skapa tilfinningu fyrir þessum raunveruleika og
þannig umbreytingu nýlenduríkja eða einstakra landa í sérstakan vanþróaðan
hluta heimsins, er vísun í tölfræðilegar upplýsingar þar sem ástand mismunandi heimshluta er borið saman. Í slíku samhengi kemur vanþróun oft
fyrir á þessum tíma. Slíka áherslu má sjá strax árið 1927 með ráðstefnunni
The World Population Conference, sem var skipulögð af baráttukonunni Margaret
Sanger. Yfirlýst markmið ráðstefnunnar var að draga saman vísindalegar
upplýsingar sem væru hafnar yfir pólitískar deilur (Bashford 2007). Alison
Bashford talar um að með ráðstefnunni hafi verið lagður grunnur að
hnattrænni vitund um fólksfjölda og hreyfanleika fólks, sem hafi verið
mikilvægur fyrir stofnun Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
(UNESCO) og áherslu Rómarráðstefnunnar árið 1954 á fólksfjölda
(Bashford, 2007). Bashford bendir jafnframt á að ráðstefnan endurspegli
bæði áhyggjur af offjölgun og fólksfækkun, en í Morgunblaðinu og
Þjóðviljanum má einmitt oft sjá talað um vanda vanþróuðu hluta heimsins út
frá umfjöllun um offjölgun byggðri á tölfræðilegum greiningum.
Árið 1959 kom út í blaði Frjálsar verslunar nokkuð ýtarleg umfjöllun sem
titluð var „Hin vanþróuðu lönd“, þar sem greinilega má sjá sviðsetningu
þessa nýja veruleika. Greinin er ekki merkt höfundi og því mögulegt að hún
sé þýdd eða endursögð úr erlendum miðli, allavega er ljóst að skýringarmynd
sem fylgir af korti yfir heiminn er tekin upp úr erlendu riti. Greinin byrjar á
því að útskýra hvað vanþróuð lönd eru og segir hugtakið „venjulega ná yfir
fjölmörg lönd, sem búa að ýmsu leyti við mjög mismunandi aðstæður en
þjóðir þeirra eru fátækar og atvinnuvegirnir frumstæðir“ („Hin vanþróuðu
lönd“, 1959, bls. 25). Jafnframt kemur fram að orkunotkun sé engin,
næringarskortur sé ríkjandi, fólk ólæst og óskrifandi, nútímaáhöld og vélar lítt
eða óþekktar og þjóðfélagskerfi staðnað þó hið síðastnefnda eigi ekki við um
öll löndin. Í greininni er heiminum svo skipt í þróuð og vanþróuð lönd, og
bornar saman margvíslegar tölfræðilegar upplýsingar, svo sem rafmagnsframleiðsla, meðalaldur og meðaltekjur. Í framhaldinu segir:

494

Mannfræði

Kristín Loftsdóttir

Eftir aldalanga örbyggð hafa íbúarnir í löndum eins og Indlandi, Indónesíu,
Egyptalandi, Túnis, Bólivíu og Perú, auk fjölda annarra, komizt að þeirri
niðurstöðu, að batnandi tímar séu framundan. Þessi nýja von fer eins og eldur í
sinu um löndin. Milljónir manna bíða eftir því að lönd þeirra iðnvæðist og bjóði
upp á sömu lífskjör og Vesturlönd, og umfram allt vilja menn ekki bíða lengi (bls.
27).

Þrátt fyrir að í framhaldinu séu talin upp vandkvæði hvað varðar að
innleiða iðnvæðingu, endurspegla þessi orð engu að síður mikla trú og
bjartsýni á mátt tækninnar til að breyta heiminum á jákvæðan hátt. Þau
bregða upp mynd af heiminum sem tveimur aðskildum hlutum þar sem
annar hlutinn er á fleygiferð inn í framtíðina á meðan hinn „bíður“ og þráir
lausn frá vosbúð fortíðarinnar. Viðfangsefni greinarinnar er einnig altækt að
því leyti að einstaklingar eða þjóðerni, jafnvel kyn, er ósýnilegt, eingöngu
„íbúar jarðarinnar“ eru viðfang umfjöllunarinnar. Orðalag verður að ákveðnu
leyti tæknileg og ópersónuleg upptalning á fjöldatölum. Í Morgunblaðinu og
Þjóðviljanum má sjá fréttir í svipuðum dúr. Frétt Þjóðviljans frá árinu 1960
talar um baráttu Sameinuðu þjóðanna gegn hungri og því spáð að mikil
aukning á mannfjölda verði í þeim löndum sem eru „efnahagslega vanþróuð“
(„Aðeins sjötti hluti“, 1960, bls. 5). Í annarri frétt er vísað í orð
aðalframkvæmdastjóra UNESCO í fyrirsögninni „Helmingur mannkynsins er
ólæs“, og er sérstaklega talað um vanþróuðu löndin í því samhengi
(„Helmingur mannkyns“, 1962, bls. 5). Fyrirsögn greinar frá 1963 er:
„Jarðarbúum fjölgar árlega um rúmar 60 milljónir“, og í framhaldi af
upptalningu af margskonar tölfræði er talað um framlag ólíkra þjóða til
hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna og atvinnuástand í „þróunarlöndunum“
(„Jarðarbúum fjölgar árlega“, 1963, bls. 12). Hér má greina ákveðna
samsvörun við þær hugmyndir sem rætt var um fyrr út frá Þjóðarbandalaginu
þar sem litið er á „vanda“ vanþróuðu landanna sem siðferðislegt vandamál
alls heimsins.

Umræða og lokaorð
Hér hef ég rætt um tilkomu hugmyndarinnar um vanþróun í tveimur
íslenskum fjölmiðlum og sögulegt samhengi hennar. Hugtakið virðist birtast
tiltölulega seint í íslensku samhengi og vera kyrfilega samofið kalda stríðinu.
Íslensk þróunarsamvinna hófst svo með formlegum hætti árið 1971 með
samþykkt laganna Aðstoð Íslands við þróunarlöndin, og síðar sama ár var sett á
fót stofnun undir þessu nafni. Í umræðum um frumvarpið á Alþingi kemur
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fram áhersla á siðferðislega skyldu Íslendinga gagnvart alþjóðasamfélaginu og
var þverpólitísk samstaða um málið (Kristín Loftsdóttir og Helga
Björnsdóttir, 2008). Árið 1981 var svo Þróunarsamvinnustofnun Íslands
stofnsett til þess að sjá um tvíhliða aðstoð Íslendinga.
Líta má svo á ræða Trumans hafi mótaði farveg fyrir nýja leið til að hugsa
um tengsl fyrrverandi nýlenda og nýlenduherra sem ögraði ekki heldur
byggði á ríkjandi skilningi á tengslum ólíkra hluta heimsins innan ramma
þróunarhyggju. Þetta má sjá endurspeglast í íslensku samhengi í því hvernig
„þróunarlönd“ eða „vanþróuð“ lönd verða snemma að hlutlausum veruleika
sem þarf engrar sérstakrar skýringar við heldur stendur einn og óstuddur.
Þrátt fyrir að ríki Afríku séu að fá sjálfstæði á þessum tíma eftir áratuga stjórn
nýlenduherra er slíkt ósýnilegt í flestum tilvísunum til þeirra sem þróunarlanda, þá sérstaklega í Morgunblaðinu. Það er líkt og þau rísi úr sögulausum
tíma sem ríki vöntunar og skorts, en þó sem hluti af alþjóðlegu tengslaneti
heimsins. Alþjóðlega sagan hverfur – þ.e. tengsl Afríku og Evrópu, eða
tengsl Asíu og Evrópu – en uppi standa alþjóðlegir mælikvarðar á getu eða
ástand ákveðinna málefna sem hafa ekkert samhengi eða sögu. Hér er einnig
áhugavert að skoða hvernig alheimsmanntöl voru notuð til þess að bera
saman ólíka hluta heimsins og flokka heiminn á sýnilegan og „vísindalegan“
hátt í þróuð og vanþróuð svæði. Þannig að þrátt fyrir að Morgunblaðið og
Þjóðviljinn nota umræður um þróunarmál sem vettvang til þess að gagnrýna
andstæðar hugmyndafræðilegar stefnur, komúnisma eða kapítalisma, byggja
þau engu að síður bæði á svipaðri sýn á þróunarlönd sem hlutbundinn
veruleika.
Í sögulegu yfirliti sínu bendir Rist á að tenging þróunaraðstoðar við
hugmyndir um mannúð og sameiginlegt verkefni mannkyns geri að verkum
að í raun sé ómögulegt að gagnrýna þróunaraðstoð (2002). Að ákveðnu leyti
er þeim markmiðum sem þróunarhjálp byggir á blandað saman við
aðferðirnar sem notaðar eru til þess að ná markmiðunum fram, og gagnrýni á
aðferðirnar talið vera gagnrýni á hið fyrra. Einmitt út af þesssari tengingu er
svo mikilvægt að skoða þróunarsamvinnu í sögulegu ljósi. Það gerir sýnilegt
hvernig hugmynd um þróunaraðstoð er söguleg afurð, sprottin úr jarðvegi
sem á sér ákveðna forsögu og ákveðin pólitísk samhengi. Að sama marki þarf
að staðsetja þau vandamál sem þróunarsamvinna reynir að leysa í sögulegu
ljósi. Vegna þess að markmið þróunaraðstoðar geta verið svo mikilvæg, er
nauðsynlegt að skoða hana frá öllum hliðum. Í samtímanum stendur
þróunaraðstoð engu að síður að mörgu leyti sem túlkandi tákn (organizing
symbol) fyrir hvaða merkingu það hefur að vera manneskja og þegn í nútíma
hnattrænu samhengi.
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Í þessum pistli verður fjallað um umbreytingu á gildi og merkingu hluta sem
notaðir hafa verið í samhengi tiltekins menningarsamfélags við það að lenda í
þvermenningarlegum viðskiptum. Það er ekki einungis málbundin merking
hlutanna, sem ég mun fjalla um, heldur einnig ómálbundin merking þeirra í
upplifun og athöfn.
Ég tek dæmi úr þremur menningarsamfélögum með ólíka sögu samskipta
við þeim framandi fólk. Fyrst Kvermin, sem búa fjarri alfaraleið á Nýju
Gíneu. Þeir hafa ekki þá búbót að geta selt ferðamönnum handverk sitt nema
í afar einangruðum tilfellum. Annað dæmið er af Rapanúí, betur þekktir sem
Páskeyingar. Útskurður þeirra varð vinsæll meðal Evrópumanna snemma á
nítjándu öld. Um 1970, með opnun alþjóðlegs flugvallar, fóru ferðamenn að
koma til eyjarinnar. Þriðja dæmið er af ungum mönnum sem starfa við að
skera út og/eða selja ferðamönnum varning nálægt Chilombo þorpi við
Malavívatn. Kynni Evrópumanna af afrísku handverki eru oft tengd nýlendutímanum þótt þau séu auðvitað mun eldri. En það er oft litið á áhuga
evrópskra listamanna, svo sem Picasso og Matisse, á afrískri list sem hvata að
almennari eftirspurn Evrópumanna eftir henni. Sá áhugi óx fram undir 1970
en dróst þá saman og í dag er nokkur lægð í viðskiptunum (Steiner, 1994).
Ferðamannalist hefur verið borin saman við einföld verslunarmál (pidgin),
sem til verða í samskiptum fólks með ólíkan menningarlegan og mállegan
bakgrunn. Slík tungumál mótast af tilteknum afmörkuðum hagsmunum og
boðskipti um slík mál eru mjög takmörkuð (Ben-Amos 1977 í Steiner 1994,).
Ferðamannalist ætluð erlendum ferðamönnum verður, samkvæmt Ben-Amos
(Graeburn, 2006), að gera merkingu sölumuna eins aðgengilega og mögulegt
er. Það felur ekki einungis í sér að sú saga sem fylgir grip er einfölduð eða
hentugur tilbúningur (Steiner, 2006), útskurðurinn sjálfur er oft einfaldaður í
samræmi við það hvernig sölumaðurinn skynjar kaupandann.
Þegar þau þrjú dæmi, sem tekin verða eru borin saman má sjá nokkuð
skýran mun á afstöðu handverksmanna og/eða sölumanna til merkingar
þeirra hluta sem þeir framleiða eða selja. Ég byrja á að ræða viðhorf
Kvermin, en þar hafa trúboðar einir utanaðkomandi haft áhrif á listina.
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Merkingin heima
Í afskekktri byggð Kvermin fólksins á Nýju Gíneu hafa trúboðar reynt að
færa líf fólks í kristilegt horf. Meðal annars hafa þeir talið mönnum trú um að
hætta að nota rautt okkur á skildi, trommur og aðra muni því það sé illt efni.
Merking þess tengist tíðablóði formóður og máttur þess getunni til að drepa.
Það er því lagt til hliðar og hættulítill berjasafi notaður í stað þess. Með því
verður skjöldur, sem áður var sagður lifandi (Cranstone, 1968), annar og
andvana hlutur. Vísast getur mannfræðingum þótt það verra, en fyrir fólkið
sjálft er umbreyting skjaldarins yfirleitt kærkomin og berjasafinn friðarboði.
Í dag er oft handhægt að nota töflukrít í stað þess kalksteins sem hefð og
táknheimur gera ráð fyrir. Áferð efnanna er áþekk og bæði tengjast hugmynd
um þekkingu. Kalksteinninn þeirri jákvæðu þekkingu anda forvera að færa
frjósemi í lífheiminn. Krítin þeirri þekkingu sem fólk öðlast í nútíma skóla.
Orka úr rafhlöðum er einnig kærkomið nútímafyrirbæri og tjöru þeirra má
nota í stað hefðbundinnar trjákvoðu til að sverta upphleyptar línur
skjaldamynda. Efnin eru lík um það að bæði geta valdið ertingu í húð og
umbreytingu á henni. Slík umbreyting er mikilvæg myndlíking og skírskotun
til þess að menn öðlist þess konar þekkingu sem er til marks um aukinn
þroska (Sveinn Eggertsson, 2003). Krít og rafhlöðutjöru má skoða sem
nútímavæðingu skjalda þar sem upprunaleg merking efnis er uppfærð.
Línur skjaldamyndanna standa fyrir ýmsa hluti (Mynd 1). Sikk-sakk línur
eru sagðar snákaför. Spíralar eru fjaðrir blóðleits fugls. Hringur – eða því sem
næst á miðjum skildi – getur verið nefndur móðurkviður eða býflugnabú. Í
myndum má einnig finna fossa, steina og augu auk margs annars. Þegar spurt
er hvernig þessi ólíku tákn tengjast, er svarið yfirleitt: „Forveri“ (Craig 1967,
1988).
Skildir voru hengdir á forverahús til að fegra þau eða notaðir sem verjur
(og vopn). Þeir sem þekkja skjöldinn sem stríðstæki segja umsvifalaust að
merking hans sé „stríð“. Þeir geta frætt mann á því hvernig hann var
dubbaður upp með nýju okkuri og ferskum kalkstein fyrir árás á óvinaþorp.
Litsterkur skjöldurinn hefur verið í æpandi mótsögn við grængrámóskulegt
umhverfið í morgunskímunni og væntanlega skorið í augu andstæðinganna
og fyllt þá skelfingu.
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Mynd 1. Kverminskur skjöldur í vinnslu (höfundar Omok og Ananok)
Til marks um gildi skjalda í átökum má bera stöðu skjaldar Baktaman,
nágranna Kvermin, við stöðu skjaldar Seltaman, sem veittu Baktaman
skelfilega útreið í árás á sjöunda áratugnum. Baktaman fengu ekki tækifæri til
að hefna sín vegna komu fulltrúa ástralskra yfirvalda á svæðið skömmu síðar.
Ég heimsótti Baktaman og svaf þar í karlahúsi. Úti í horni stóð skjöldur með
framhliðina inn og mig langaði að snúa honum til að skoða á honum
teikninguna. Heimamenn þvertóku fyrir það og sögðu það að snúa skildinum
merkja stríð. Nokkrum tímum seinna var ég kominn í karlahús hjá Seltaman.
Þar hékk skjöldur á vegg öllum til sýnis og karlarnir svöruðu kátir og upp
með sér spurningum um hann. Skjöldurinn var notaður í árásinni á
Baktaman þar sem Seltaman höfðu mikla yfirburði. Það var augljós
andstæðan milli sigurskjaldar Seltaman og skjaldar Baktaman í
skammarkróknum.
Þeir skildir sem túristar framtíðarinnar kaupa af Kvermin munu ekki hafa
þess konar tilvistarlega merkingu sem að ofan er lýst. Á þeim verður heldur
ekki okkur, kalksteinn eða húðertandi trjákvoða – ekki vegna þess að
ferðamenn muni velta mikið fyrir sér eðli og afli þessara efna heldur vegna
þess að þau smita frá sér og eru því ekki hæf í híbýli vestrænnar
hreinlætiskenndar (Price 1989). Sú merking sem býr í táknunum sem prýða
skildina mun einnig hverfa eða verða einfölduð svo hinir framandi
kaupendur geti skilið. Það tæki langan tíma að skýra það fyrir erlendum
viðskiptavini hvað akit fugl er og hversvegna hann hefur blóðleitar fjaðrir.
Það tæki jafn langan tíma að útskýra merkingu býflugnabús á miðjum
skildinum. Enn lengur yrði heimamaðurinn að segja frá öllu því sem skilja má
út frá snákaförum, fossi eða krókodílskjafti. Væntanlegur kaupandi
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skjaldarins mun hins vegar vilja fá einhverja skýringu og þá verður seljandinn
að búa hana til. Sú skýring verður óhjákvæmilega mikil einföldun í bland við
skáldskap.

Merkingin heima og heiman
Saga Rapanúí er óljós. Þó virðist víst að fólk hefur verið þar einangrað frá
umheiminum í um þrjár aldir áður en evrópsk skip komu þangað fyrst árið
1722. Fram að þeim tíma er erfitt að fullyrða mikið um trjáskurð eyjaskeggja
annað en það að hann hefur verið þeim mikilvægur ef marka má þá gífurlegu
ásókn Rapanúí í við um borð í þessum fyrstu evrópsku skipum. Viður var af
mjög skornum skammti á eynni og verðmæti hans mikið (Fischer, 2005). Því
má ætla að unnin viður, trjáfígúrur af margvíslegu tagi, hafi þótt verðmætar.
Það fer engum sögum af því að útskornir munir hafi verið seldir þessum
fyrstu evrópsku gestum. En það má greina óbein áhrif komu þeirra á
útskurðinn. Fischer (2005) telur að sjúkdómar sem bárust með sæförunum
hafi orðið tvö til þrjú þúsund manns að bana og að í kjölfar þess hafi trú
fólks á guðlegt afl erfðakonungsins, sem fram að því hafði verið ráðamaður
eynnar, dalað. Í kjölfarið fylgdu mikil átök um völd sem leiddu til hungurs og
dauða margra. Fischer (ibid) bendir á að á þessum tíma hafi heimamenn
skorið út ímynd anda dauðra – moai kavakava – í miklum mæli (Mynd 2).

Mynd 2. Forn Kavakava fígúra (höfundur ókunnur)
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Tæpum fimmtíu árum síðar komu spænsk skip að eynni og færðu hana á
táknrænan hátt undir krúnu Spánarkonungs. Í þeirri uppákomu fólst meðal
annars að heimamenn urðu að skrifa undir skjöl Spánverja. Þeir teiknuðu
myndir í stíl við steinristur sem eru víða um eyna og líklegt er að hér hafi
orðið til ritmál Rapanúí, rongorongo (Mynd 3), en fyrstu kynni ýmissa íbúa
Afríku og Ameríku auk Ejaálfu af vestrænu ritmáli urðu til þess að þeir
þróuðu sitt eigið (Fischer 2005). Á eftir steinstyttunum stóru er rongorongo
skriftin líklega það sem eyjan er kunnust fyrir og eftirlíkingar af trjátöflum
með þessum táknum eru vinsælar meðal ferðamanna.

Mynd 3. Rongorongo skrift
Engar trjáfígúrur skiptu um eigendur í vöruskiptum Spánverjanna við
Rapanúí og steinstytturnar miklu voru allar standandi þegar þeir fóru. Fjórum
árum síðar hafði hinn enski Cook stutta viðdvöl á eynni. Nú höfðu margar
steinstyttur verið felldar og áhafnarmeðlimum skipanna voru boðnar
útskornar myndir í skiptum fyrir vestrænan varning. Líklegt er að trú margra
Rapanúí á mátt steinstyttnanna hafi, líkt og trúin á mátt erfðakonungsins
áður, dalað og uppúr því hafi þær verið felldar. Afhelgun steinstyttnanna
hefur fylgt afhelgun trjámynda, sem við það gátu orðið vara í viðskiptum við
erlenda gesti.
Á nítjándu öld fækkaði Rapanúí fólki úr nokkrum þúsundum í hundrað
og tíu sálir. Framámenn í trúmálum, ættfróðir menn og sérfræðingar í
rongorongo skrift hurfu á vit feðranna með sérstaka þekkingu sína. Margir telja
að Rapanúí hafi glatað stórum hluta menningar sinnar við það (McCall,
1998). Þetta sé jafnframt ástæðan fyrir því að deilt er um merkingu ýmissa
útskorinna hluta, steinrista víða um eyna og örnefna. Steinskál með ímynd
barns er ýmist talin fæðingarstaður eða aftökustaður, merking trjáfígúru þar
sem kona situr á hækjum sér er ýmist talin sýna konu með lengda
skapabarma eða konu að eiga barn, konung nánar tiltekið, en slíkir fæðast
ávalt með fæturna fyrst (Seaver Kurze, 1997).
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En það er að mínu mati rangt að skella skuldinni af merkingarlegri óreiðu
alfarið á þá glötun menningar sem heimafólk og fræðimenn telja að hafi fylgt
því að missa fróða fyrirmenn. Menningarleg þekking er ekki einungis
málbundin. Kunnáttan að skera út lifði af hremmingar nítjándu aldar og
góðir ungir útskurðarmenn tileinka sér formtilfinningu forveranna með því
að líkja eftir handbragði eldri karla. Það er yfirleitt þögul athöfn, líkt og
útskurðurinn sjálfur er. Þögnin er einnig miðlæg í merkingalegu tilliti, ef
marka má þá sögu sem rekur uppruna hans til þess að konungur nokkur, sem
hafði gengið fram á tvo akuaku anda liggjandi sofandi og holdlausa, greip til
þess ráðs að skera ímynd þeirra, moai kavakava (Mynd 2), út í við af því hann
gat ekki sagt frá þeim í orðum. Þá hefðu andarnir banað honum (Englert,
1974).
Samkvæmt þessari upprunasögu, en upprunasögur skýra oft merkingu,
eða raison d’être, hluta, má álykta sem svo að útskornir gripir séu til þess að
upplifa þá þegjandi en ekki til þess að tala um þá eða færa í þá aðra merkingu
en þá sem sjón og snerting nemur. Það má reyndar skynja þetta viðhorf í því
hvernig ungur Rapanúí útskurðarmaður tjáir sig um það hvernig góður
útskurður eigi að vera: hann verður að hafa expressión (Sp), sjónræna tjáningu
sem vekur með áhorfandanum sterkar tilfinningar. Price vitnar í óþekktan
höfund sem hefur eftir Braque, að í listum sé það eina sem skipti máli það
sem ekki verði skýrt með orðum. Í sömu klausu er haft eftir Matisse að þeir
sem vilji leggja stund á málaralist ættu að byrja á því að skera úr sér tunguna
(1989, bls.12).
En fólk vill fá skýringar með framandi myndum sem það kaupir og
sölumenn búa þá slíkar skýringar til ef þær eru ekki fyrir hendi. Vestræn áhrif
verða einnig til þess að menn endurskilgreina margt í menningunni í
vestrænum anda. Táknmynd hins mikla guðs makemake (Mynd 4) er oft skýrð
sem augu hans og nef. Það má líka sjá úr ímyndinni kynfæri karlmanns, reður
og eistu. Eldri maður benti mér á að auk þessa væri hún mynd af kynfærum
konu, leggöngum og eggjastokkum. Að endurskilgreiningu fortíðarinnar
koma auðvitað hugmyndir samtímans.

Mynd 4. Ímynd makemake, steinrista
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En þegar hugtakinu merking er velt upp í sambandi við rapanúíska list er
það fyrst og síðast handbragðið sem skiptir máli. Samkvæmt rapanúísku
fagurskyni eiga form útskurðar að vera ávöl og línur bogadregnar.
Ferkantaður útskurður þykir afar ljótur og reyndir útskurðarmenn tala um
verk óreyndra metnaðarlítilla ungra manna sem kubba, tálgaða og selda fyrir
sígarettum og bjór (sjá Mynd 5). Slíka framleiðslu segja þeir vera að kæfa aðra
og betri myndgerð. Kubbarnir séu seldir ódýrt og ferðafólk sem hefur litla
þekkingu á rapanúískum útskurði kaupi þá því frekar. Stundum beinist
ásökunin að þeim túristum sem kaupa hina vondu gripi. Þeir eru andstæða
þeirra fróðu ferðalanga sem þekkja gott handbragð og kaupa listina á
uppsettu verði án þess að prútta.

Mynd 5. Dæmi um vondan Rapa Núí útskurð í bland við skrípamyndir í
sölubúð í Valparaíso, Chile

Merkingin farin að heiman
Nálægt Chilombo þorpi við Malavívatn, Malaví, eru saman komnir nokkrir
ungir karlar, ýmist af Yao eða Chewa uppruna, að selja nokkuð staðlaðan
afrískan ferðamannavarning. Múhammeðstrúa Yao selja samskonar varning
og kristnir Chewa - etnískar skírskotanir hlutanna eru ekki áhersluatriði
fremur en merking þeirra yfir höfuð.
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Mynd 6. Karl og kona bera upplýsingar um HIV (höfundur Mathews)
Ég gerði með útskurðar og sölumönnum tilraun í apríl og maí 2007.
Tilraunin var þríþætt. Fyrst bað ég þá að skera út fyrir mig ímynd HIV
og/eða alnæmis (Mynd 6). Ég tilkynnti tiltekið fast verð fyrir hvern grip og
gaf upp æskilega stærð. Útkoman var með ýmsu móti en þó alltaf mynd af
mannveru. Sumir fengu mig til að kaupa tvær styttur af sér. Beittu því bragði
að koma með par – karl og konu – sem mér þótti marktækt í ljósi þess að
smitleið HIV veirunnar á þessum slóðum er að langstærstum hluta um
kynmök gagnkynhneigðs fólks. Nokkrar myndanna, sem sýndu kynferðisleg
samskipti fólks og fólk á dánarbeði, voru klárlega skornar út í samræmi við
ósk mína um að þær sýndu einhverja myndbirtingu HIV/alnæmis.
En það var ljóst að flestar fígúrurnar voru sóttar á lager og gefin sú
merking sem ég hafði beðið um. Sköpunin var ekki í útskurði heldur í
sölumennsku. Endurskilgreining myndanna var misáhugaverð en hægt að
beita henni á nýgræðing. Í upphafi komu flestir með fígúrur sem sýndu
einhvers konar eymd, ofurgrannt fólk eða fólk að betla, en þegar á leið fór ég
að fá myndir af fólki sem virtist sælt og ánægt. Kona að borða mais-köku,
mjög algengt myndefni á sölubásum víða um land, var endurskilgreind sem
kona að taka alnæmislyfin sín. Mögulega upplifðu menn alnæmi þannig? Sem
fyrirbæri sem fólk á endanum sætti sig við og setti ekki í forgrunn í lífi sínu?
Það gat vel verið.
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Mynd 7. Ferill sjúkdóms frá smiti á bar til einmanalegrar banalegu og dauða
(höfundur Aubrey)
Tilraun tvö og tilraun þrjú áttu sér stað eftir að viðtöl höfðu verið tekin
við fimm listamannanna og þeir um leið beðnir að skera út söguborð –
hefðbundið tjáningarform – sem segði frá HIV/alnæmis tengdu efni. Það var
tilraun tvö. Sú þriðja fól í sér að útskurðarmenn voru beðnir að gera mynd af
HIV/alnæmi án þess að tjá það með mynd af mannslíkama. Í þessum
tveimur tilraunum tóku útskurðarmenn verkefnið alvarlegar, enda voru kynni
okkar orðin nánari. Söguborðin sýndu öll einhverja hlið þess ferlis sem
HIV/alnæmi er – frá smiti til dauða (Mynd 7). Ólíkamsbundnar ímyndir af
HIV/alnæmi sýndu rót þess í samskiptum móður og barns, í aðgerðum
norna (galdramanna), sóðaskap eða kynlífi. Þær sýndu einnig myndbirtingu
HIV alnæmis sem veiru, sem skemmdra líffæra, sem dýrslegrar óværu í blóði
og sem óheppni eða kæruleysi (Mynd 8).

Mynd 8. Tré fellur á sofandi mann. HIV smit sem óhapp eða kæruleysi?
(höfundur Mustaba)
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Það er ljóst að með nánari samskiptum við listmiðlarana fóru þeir að
skera merkingu í hlutina í samræmi við það sem um var beðið. En í því
samhengi sem ég set þessar tilraunir hér, þykir mér fyrstu tilraunin
markverðust - þegar ég var listmiðlurunum eins og hver annar útlendur
ferðamaður, sem þeir reyndu að hafa sem mestan hagnað af.

Niðurlag
Ólíkt Kvermin og Rapanúí eru listmiðlararnir við Chilombo yfirleitt ekki að
selja hluti sem tengjast þeirra eigin menningarlega heimi sérstaklega. Þeir
hlutir sem Kvermin búa til eru allt hlutir sem eldri menn, að minnsta kosti,
hafa upplifað í samhengi for-kristinnar tilveru. Þeir hlutir standa til marks um
sögulega og menningarlega samstöðu þeirra með fólki þess menningarlega
svæðis, Min, sem þeir tilheyra og þá um sérstöðu þeirra gagnvart öðru Nýju
Gíneu fólki af ólíkum toga. Hlutirnir sem framleiddir eru af Rapanúí eru á
svipaðan hátt til marks um pólýnesískan uppruna þeirra og skyldleika við fólk
annarra Kyrrahafseyja. Þeir eru jafnframt sérstakar ímyndir Rapanúí. Þær
fígúrur sem eru til sölu í básunum við Chilombo eru fæstar þjóðmyndir á
sama hátt. Þær eru afrískar myndir en oft lítið merkingarbærari
sölumanninum sjálfum en túristanum. Salat-gaffall með nashyrningshaus á
skaftinu tilheyrir túristarými en ekki einhverjum tilteknum þjóðernishóp.
Það að framleiða og selja svo staðlaða minjagripi, yfirleitt um Afríku sem
einu sinni var, felur í sér firringu listmiðlarans frá viðfangsefni listarinnar. Í
þeim aðstæðum er hann ekki að miðla neinu sem heitið getur um sjálfan sig
eða líf sitt. Hann er að selja hluti sem í menningarlegu tilliti eru hvorki fugl
né fiskur. Sölumennskan er aðal atriðið og tilbúningur skýringa sem selja
hlutina. Stundum eru sölumenn heppnir og fá í fangið trúgjarna græningja
sem borga margfalt gangverð fyrir handverkið. Stundum mæta þeir fólki sem
er löngu búið að fá nóg af þeirri andlitlu uppákomu sem sýningarbásar
handverksmanna eru víðast og þá bregðast sölumenn stundum við með því
að höfða til samúðar hins listleiða og biðja hann að kaupa muni af greiðasemi
við sig. Hlutverk sölumannsins breytist í hlutverk betlara.
Gildi söluvarningsins breytist við það því merking hans hlýtur að vera
háð því atferli sem á sér stað um hann. Í viðskiptum við suma sölumenn í
Chilombo verður handverkið sem táknmynd hnattrænna valdaafstæðna og
þá, meðal annars, þeirrar erlendu gjafastarfsemi sem á sér stað á öðrum
sviðum þessa afríska samfélags. Atbeini seljenda handverks er lítill annar en
sá að fá hjá væntanlegum kaupanda pening og í þeirri viðleitni verður
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merking söluvarningsins, ef svo ber undir, það sem kaupandinn vill.
Handverkið hlutgerir þau samskipti oft með því að formfesta úreltar
staðalmyndir í gripunum.
Í ljósi þess að ferðamannalist hefur orðið til í samskiptum heimamanna
og gestkomandi verður að skoða hana sem sameiginlegt sköpunarverk
þessara aðila. Þeir bera báðir ábyrgð á henni. Jafnt og að beina athygli að
þeim sem framleiða og selja slíkt handverk er nauðsynlegt að skoða þátt
ferðamanna í tilurð þess. Það er ljóst, samkvæmt umræðunni um kvermínska
skildi, að í merkingarlegu tilliti kaupa túristar ekki upprunaleika. Þeir geta
hins vegar orðið fróðir listunnendur, sem styðja við gott handverk líkt og
safnarar rapanúískra mynda gera. Þar eiga listamenn þó í baráttu við lélega
minjagripagerð sem þeir óttast að muni eyðileggja grundvöllinn fyrir því að
skapa góða list. Þeir kenna túristum að hluta um fyrir að styðja slíka
myndgerð en segja þeim þó til afsökunar að þeir viti ekki betur. Við
Chilombo eru fávísir túristar velkomnir því á þeim má oft okra. En eru
túristarnir í raun fávísir? Hvers vegna kaupa þeir útskornar staðalmyndir, sem
yfirleitt eru taldar annars flokks list, og stilla upp í stofum sínum? Af hverju
hefur það handverk, sem ferðamannalistin er, ekki þróast í frumlegri verk og
marktækari um það fólk sem það selur? Er það vegna þess að það eru hinar
fölsku staðalmyndir sem fólk vill kaupa? Og þá vegna þess að það vill halda í
horfi þeim samskiptum sem slíkir munir hlutgera? Er obbinn af afrískri
túristalist – í ljósi þess að listmiðlendur framleiða samkvæmt eftirspurn –
meira til marks um vesturheimska kaupendur handverksins en afríska
framleiðendur þess?
Líkast til.
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Episodic retrieval accounts of priming in
visual search explain only a limited subset
of findings on priming
Árni Gunnar Ásgeirsson
Árni Kristjánsson

The following article addresses a theory of visual repetition priming
proposed by Huang, Holcombe and Pashler (2004) suggesting an episodic
retrieval account of priming, countor to years of cumulative experimental
evidence pointing towards a feature based account (see Kristjánsson, 2006a
for a review).
Repetition priming in visual search tasks has been increasingly
investigated in recent years, since the pioneering studies of Maljkovic &
Nakayama, (1994, 1996). Such priming has a surprisingly large effect upon
response times and can, in some cases, completely account for effects
attributed to top-down guidance in some theories of visual search (see e.g.
Kristjánsson and Nakayama, 2002; Wang, Kristjánsson and Nakayama, 2005;
Becker, in press).
This importance of priming for visual behavior makes it all the more
important to understand its characteristics, the mechanisms responsible for it
and so on. Two accounts for why such effects occur have been most
prominent in accounting for these priming effects. The most influential
studies of priming in visual search are the studies of Maljkovic and
Nakayama (1994, 1996) and they proposed that priming affects attention
shifts, essentially determining what features we will be most likely to attend
to. An important challenge was, however, made to this view in experiments
reported by Huang, Holcombe and Pashler (2004). In their experiments
observers searched for an odd-sized target among distractors and reported
it’s orientation. If the target was small on the current trial the distractors
were large and vice versa. The critical finding was that when the same sized
target was repeated as on the last trial search was faster if target color (which
was independent of the task) was the same as on the last trial but when the
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target size was different than on the last trial repeating the color actually
harmed performance. Priming from repetition of orientation could thus
seemingly not proceed, uninfluenced by the target’s color.
From these results Huang et al. (2004) claimed that priming reflects
facilitated processing of whole objects rather than single features, in
particular an episodic memory representation of the previous trial, that then
influenced response selection following the identification of the target. This
means that the priming exerted it’s effects at a relatively late stage of the
perceptual process. This result was seemingly at odds with what Maljkovic
and Nakayama claimed, that the attended feature was selectively facilitated
(see also Nakayama, Maljkovic and Kristjánsson, 2004), thus reflecting
facilitation at earlier levels of processing.
The main purpose with the current experiments was to test the
generalizability of the findings of Huang et al. (2004). Since the findings have
important implications for theories of visual search and priming, it is
important to replicate the finding and extend it to other search situations.

Overview of experiments
Our first experiment was a more or less an exact replication of the critical
experiment reported by Huang et al. (2004) The experiments that follow are
aimed at attempting to expand the original finding to other situations, and
deal with some potential confounds in the studies of Huang et al., that may
have biased the interpretation of their finding.
The second experiment tests the exact same situation as in Huang et al.
except that the stimuli do not differ in brightness but in color (the colors
were not equiluminant, but their difference was several orders of magnitude
below the high contrast version used by Huang et al.). This is potentially
important since many have found large distinctions between luminance
contrast search versus color contrast search (Theeuwes and Kooi, 1994;
Wang, Kristjánsson and Nakayama, 2005).
The third experiment was aimed at testing the generalizability of the
Huang et al. finding of an interaction between repetition of shape and
brightness with a quite different stimulus set.
The fourth and fifth experiments were designed to address the question
of whether distractor set repetition had a confounding effect on the critical
findings of an interaction between repetition of size and brightness in Huang
et al (2004). Huang et al. did not control for important effects of repetition
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of distractor sets since as the size of the target was repeated, so was the size
of the distractors. Such repetition of distractor sets has been seen to have
dramatic effects (Kristjánsson and Driver, 2008) even in some cases stronger
than effects of repeating target properties (Geyer, Muller and
Krummenacher, 2006).

Methods
Subjects
Experiments 1-4: Eight subjects participated in the study, six of which were
University of Iceland undergraduate students, participating for course credit.
The other two were graduate students, the author (ÁGÁ) and a volunteer.
Experiment 5: Eight subjects participated, seven of which were undergraduates participating for course credit. Again author ÁGÁ participated.
Apparatus
Stimuli were presented on a 1024 x 768 pixel, 65 Hz color monitor driven by
an iMac 400 mHz desktop computer. Programming of stimulus presentation
and data collection was performed with Vision Shell, a toolbox for the C
programming language.
Observers were positioned approx. 30 cm from the display, making the
search array about 52°.
Stimuli
In all experiments the search array consisted of 16, 32 or 48 stimuli including
the target. All stimuli were presented against a gray background.
Experiment 1: Stimuli were bars oriented 45° from vertical (clockwise or
anticlockwise. The target was always one of two sizes, 7 and 11 mm. long, 3
mm. wide (the target defining variable), one of two colors, black or white,
and one of two orientations (the reported variable), a tilt of -45°or 45°.
Distractors were always of the opposing size but of random color and
orientation.
Experiment 2: The experimental design differed from exp. 1 only in
color. Targets/distractors were red or green instead of black or white.
Experiment 3: The experimental stimuli were black or white discs (filled
circles) or donuts (rings), 11 mm. in diameter (approx. 2.1°), The reported
variable was the presence of an odd-ball target. The defining variable was the
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shape of the target, a disc among donuts or a donut among discs. The target
had one of two colors, black or white. All distractors had the opposing shape
of the target and a random brightness (with approximately equal numbers of
blacks and whites).
Experiment 4: The targets were the same as in exp. 3. Distractors were
black and white squares, or squares tilted by 45° (diamonds). All distractors
had the same orientation on any given trial. As in exp. 3 the reported variable
was the presence of an odd-ball target (either disk or donut).
Experiment 5: The targets were black and white bars, similar to those in
exp. 1. However, the distractors were of a fixed size (10 mm.) while the
targets were smaller (5 mm.) or larger (14 mm.). The target defining variable
was size and the reported variable was orientation (a tilt of -45°or 45°).
Procedure
Exp. 1-4: Subjects were randomly assigned to one of eight strings of
conditions, balancing the number of times any condition preceded/followed
any other. They were then seated in front of the experimental apparatus
where they read appropriate instructions for their first condition. This was
repeated for all experimental conditions, since there was a slight difference
between tasks. All conditions started with 30 practice trials followed by 300
trials.
Exp. 5: Same as 1-4 except there was only one condition (300 trials).
Before analyzing the data we omitted wrong responses and trials with
response times larger than 3 standard deviations from the mean. In
experiments 3 and 4, where the reported variable is the presence/absence of
a target, absent trials were also omitted.

Results
Experiment 1:
In the analysis of experiment 1, 128 trials were omitted, leaving 2272. The
overall mean response times were 1173 ms (SD=551.2) with a range of 4672
ms. Observers mean RT’s ranged from 931-1402 ms. (SD’s from 16,9-40.9
ms.).
A repeated measures ANOVA revealed a main effect of target size
repetition of 126 ms. (F (1, 7)=11,437, p=0,012) but the main effect of color
repetition was not significant (p=0,063). As in the experiments of Huang et
al. (2004) there was an interaction between size repetition and color
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repetition (F (1, 7)=8,466, p=0,023) accounting for the -2 ms. priming
effects of color repetition when size alternated but a positive priming effect
of 90 ms. when size and color were repeated (fig. 1).
This experiment mostly reproduced the results of Huang et al. (2004).
However, further analysis of the data revealed that if repetitions were
counted further the interaction between size and color disappeared, e.g.
analyzing 4 repetitions of size and color produced a P-value of 0,292 for the
interaction between size and color repetition.

Figure 1. Mean RT’s for trials following alternations (alt.) or repetitions of
size and color from experiment 1
Experiment 2:
Experiment 2 was an exact replication of exp. 1, except for a difference in
color. We now presented chromatic colors (red/green) instead of the
black/white in exp. 1 (and Huang et al. (2004).
In the analysis of experiment 2, 113 trials were omitted leaving 2287
trials, considerably more than in exp. 1. The mean RT was also faster, 1168
ms. (SD=530,1 ms.) and the range narrower, 3768 ms., which indicates that
the chromatic presentation (exp. 2) is an easier task than the non-chromatic
task (exp. 1). Observers RT’s ranged from 931-1400 ms. (SD’s from 17-37
ms.).
A repeated measures ANOVA revealed a 107 ms. priming effect of target
size repetition (F (1, 7)=15,788, p=0,005) but no significant repetition effect
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for color repetition (39 ms. p=0,208). However, this time no interaction was
found between the repetition of the two variables (p=0,092). As can be seen
in fig. 2 the trend is towards similar results as in exp. 1 but this did not reach
significance. This highlights how weak the interaction found by Huang et al.
(2004) is.
A further analysis of up to 4 repetitions also revealed no interaction
between size and color (F (1, 7)=0,459, p=0,719).

Figure 2. Mean RT’s for alternations and repetitions of size and color from
experiment 2
Experiment 3:
In experiment 3 we changed the dimension of the defining variable from size
to shape (discs/donuts, previously used by Wang, Kristjánsson and
Nakayama, 2005, and Kristjánsson and Driver, 2008 to explore the generality
of the results from Huang et al. (2004). If the episodic retrieval account of
Huang et al. is to be considered a viable candidate for explaining the results
of studies of priming in visual search, it must account for such priming
results in various paradigms, and similar interaction effects between different
features should then be found as Huang et al. (2004) observed. The reported
variable has also changed from orientation (tilt of -45°/+45°) to judgments
of the presence or absence of a target.
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Before analyzing the data from this experiment we omitted 655 trials
where the target was absent, leaving 1575 valid trials. The mean RT was 577
ms. (SD=145 ms.) with a range of 1112 ms. Observers mean RT’s ranged
from 527 to 650 ms. (SD’s 82-186 ms.).
A repeated-measures ANOVA revealed a main effect of shape repetition
priming of 82 ms. (F (1, 7)=52,211, p=0,0002) but not for color repetition (F
(1, 7)=2,970, p=0,128; see fig. 3). No interaction was found between
repetition of the two variables (F (1, 7)=0,088, p=0,775).

Figure 3. Mean RT’s for alternations and repetitions of shape and color from
experiment 3
Experiment 4:
In experiment 4 we used the same targets as in exp. 3 but changed the
distractor sets to squares and diamonds. This was to remove the possible
confound of interchanging targets and distractors between trials which we
hypothesize could disguise the effects of target feature priming in the original
results of Huang et al. (2005).
Before analyzing data from this experiment we omitted 641 trials where a
target was absent, leaving 1625 valid trails. The mean RT overall was 501 ms.
(SD=115 ms.) with a range of 975 ms. Observers mean RT’s ranged from
411-562 ms. (SD’s from 63-133 ms.).
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The repeated-measures ANOVA revealed a 28 ms. priming effect (F (1,
7)=14,37, p=0,007) of shape repetition and a 35 ms. effect (F (1, 7)=16,036,
p=0,005) of color repetition (fig. 4). No interaction was found between
repetitions of the two variables (F (1, 7)=0,393, p=0,551).

Figure 4. Mean RT’s for alternations and repetitions of shape and color from
experiment 4
Experiment 5:
In this experiment the search task was very similar to that used in experiment
1 (and in Huang et al., 2004). However, there was one important difference
in that the distractors were of a constant size while the targets switched
randomly between larger and smaller bars (see methods section).
Before data analysis 78 trials were omitted according to the criteria
described in the methods section, leaving 2322 valid trials. The mean RT for
all observers was 1716 ms. (SD=1366 ms.) with a range of 9621 ms.
Observers mean RT’s ranged from 1320-2269 ms. (SD’s from 808-1824
ms.).
The repeated-measures ANOVA revealed a 379 ms. effect of size
repetition (F (1, 7)=7,048, p=0,033) and 66 ms. effect of color repetition (F
(1, 7)=5,661, p=0,049; fig. 5). Crucially, however, the analysis revealed no
interaction between repetition of the two variables (F (1, 7)=1,133, p=0,323).
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Figure 5. Mean RT’s for alternations and repetitions of size and color in
experiment 5
Distractor set size effects
An important variable left out of the experiments of Huang et al. (2004) was
distractor set-size, i.e. the numbers of distractors on screen at any given trial.
Huang et al. (2004) chose to keep this variable constant while we used three
different set-sizes, 16, 32 and 48 distractors.
Since mean RT’s between experiments were very different (from 501 ms.
in exp. 4 to 1716 ms. in exp. 5) we analyzed the effects of set-size on RT’s in
all five experiments.
In the three experiments (exp. 1, 2 and 5) where we used stimuli similar
to those of Huang et al. (2004) there were highly significant main effects
from all experiments (F-values around 27, p<0,001) but this was not the case
in experiments 3 and 4 when stimuli were disc or donut shaped (p>0,05).
This clearly shows a qualitative difference between the search tasks (fig. 6) in
that in exp. 1, 2 and 5 observers did not perform parallel search (or pop-out
search). The claims of Huang et al. apply to pop-out visual search and
subsequently the effects of set-size should be none or minimal. This finding
undermines any comparison between the results of Maljkovic and Nakayama
(1994) and those of Huang et. al (2004). The two studies may not address the
same issue.
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Figure 6. Effects of distractor set size on RT’s averaged from all observers in
all 5 experiments. The flat lines represent exp. 3 and 4 where novel stimuli
were used. The top 3 lines represent the experiments where we used stimuli
similar to those of Huang et al. (2004)

Discussion
The results of the current experiments show that the episodic retrieval
account of priming, as stated by Huang et al. (2004) is not a viable account
of priming in visual search tasks. The critical finding from that paper only
applies to very limited search situations and most likely suffers from a
serious confound where priming from distractor sets is not taken into
account. Indeed when we controlled for repetition of distractor sets in a
paradigm similar to the one used by Huang et al. (in experiment 5) the
critical interaction between repetition of target size and brightness
completely disappeared.
The most feasible alternative account is a version of the one originally
proposed by Maljkovic and Nakayama, 1994 (see also Nakayama, Maljkovic
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and Kristjánsson, 2004; Kristjánsson, 2006a), where it is assumed that
priming in visual search tasks reflects facilitated processing of individual
features of the stimulus. Consistent with this, Kristjánsson and Driver (2008)
showed that separate priming effects can occur for features such as color and
shape. In other words, repeating shape on its own (even though color
changed) led to priming effects, and vice versa for shape. Another, quite
relevant finding is Kristjánsson (2006b), who argued that separate features
can prime independently but that the nature of the features determines
whether they show independent priming or not. Kristjánsson (2006b) tested
priming in single-feature search for three-featured Gabor patches (which
varied in orientation, spatial frequency and color) testing whether
simultaneous priming for the different features would occur, in light of
whether the features were task-relevant or not. Kristjánsson found that
orientation and spatial frequency showed less simultaneous priming than
orientation along with color, or spatial frequency along with color, in essence
a clear pattern of feature-based priming. Priming was, in other words, not
dependent on whether the whole object was repeated or not, but was on the
other hand much better accounted for by whether individual features (and
which features) were repeated or not. Importantly, however, Kristjánsson,
Ingvarsdóttir and Teitsdóttir (2008) have then showed that object-based
priming and feature-based priming can both occur1. The critical variable that
determines which priming type occurs is the layout of the stimuli.
But the important message from the current findings is that the episodic
retrieval account of priming in visual search is far less tenable than implied
by Huang et al. (2004). In fact, it only applies to a strictly limited subtype of
search tasks and the critical result may be seriously confounded with the
repetition of distractor set identity.

1

It must be noted however that object-based priming is not the same as episodic memory
representations of preceding trials which then facilitate response selection, which is the
crux of the proposals put forth by Huang et al., (2004).
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Hverjar eru birtingarmyndir samkeppni
áreita í sjónsviði um athygli í heilastarfi?
Rannsókn með starfrænni segulómmyndun
Árni Kristjánsson

Hvað gerist í heila okkar þegar við veljum eitt áreiti til úrvinnslu umfram
önnur? Í sjónsviði okkar hverju sinni eru fjöldi hluta sem keppa um athygli
okkar. Tökum dæmi: Þegar við keyrum eftir þjóðveginum þurfum við að
forðast að áreiti dragi athyglina frá akstrinum ef ekki á illa að fara. Fjöldi
áreita í sjónsviði okkar er að jafnaði allt of mikill til þess að við getum veitt
þeim öllum athygli þau keppa því um athygli okkar, en jafnframt getum við
valið hverju við veitum athygli. Þegar við keyrum veljum við því að öllu
jöfnu að veita því athygli sem framundan er á veginum, en leiðum hjá okkur
önnur áreiti sem truflað gætu aksturinn.
En, rannsóknir hafa jafnframt sýnt að við erum oft ótrúlega blind á stórar
breytingar í sjónsviði okkar ef breytingarnar verða í þeim hluta sjónsviðs sem
við veitum ekki athygli (Most o.fl., 2001; Rensink, 2000; Simons og Chabris,
1998). Það að veita veginum athygli gæti þess vegna orðið til þess að við
missum af ótrúlegustu hlutum vegna þess að þeir ná ekki að fanga athygli
okkar vegna þess að hún er bundin við annað (Kristjánsson, 2006a; Most
o.fl., 2005).
Til þess að rannsaka hvernig við veljum úr þeim aragrúa áreita sem fyrir
augu okkar ber hverju sinni hefur í rannsóknum í skynjunarsálfræði verið
leitast við að einfalda aðstæður, og hafa á þeim góða stjórn, til þess að
rannsaka það sem kalla mætti athyglisval (attentional selection) (sjá t.d. Pashler,
1998). Sjónleitarverkefni hafa verið notuð til þess að athuga hversu auðvelt
er að finna tiltekin markáreiti innan um mismunandi tegundir áreita (kölluð
truflarar). Þá er hægt að komast að því hversu auðvelt er að finna til dæmis
rauðan hring innan um hringi af öðrum lit eða rauð áreiti af annari lögun (sjá
Neisser, 1963; Cavanagh og Chase 1971; Treisman og Gelade; 1980; Wolfe,
Cave og Franzel, 1989; Duncan og Humphreys, 1992).
Nýverið hefur skapast nokkur hefð fyrir því að kanna athyglisval með
taugmyndunaraðferum eins og starfrænni segulómmyndun (SSÓM, functional
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magnetic resonance imaging; Corbetta og Shulman, 2002). Þessar aðferðir mæla
taugavirkni og virknibreytingar í taugakerfinu án þesss að nokkurn tíma þurfi
að opna höfuðkúpuna með því að mæla blóðflæðisbreytingar. Rannsóknir
hafa sýnt að þær tengjast virknibreytingum í taugakerfinu sterkum böndum
(sjá t.d. Logothetis, Pauls, Augath, Trinath og Oeltermann, 2001). Slíkar
rannsóknir hafa leitt í ljós að svæði í hvirfilblaði og í ennisblaði virðast
tengjast verkan athyglinnar sérstaklega (Corbetta og Shulman, 2002; Kastner
og Ungerleider, 2001; Mesulam, 1999; Yantis og Serences, 2003). Með
öðrum orðum verður mikil aukning á taugavirkni á þessum svæðum þegar
við veljum tilteknin áreiti umfram önnur til úrvinnslu (sjá t.d. Desimone og
Duncan, 1995; Ruff, Kristjánsson og Driver, 2007; Geng o.fl., 2006).
Markmiðið hér var að kanna með starfrænni segulómmyndun hvaða
breytingar verða á verkan athygliskerfa heilans þegar velja þarf annað tveggja
áreita sem birtast á tölvuskjá borið saman við þegar einungis eitt áreiti
birtist1. Markmiðið er því að ná fram eins hreinum mælingum og mögulegt er
á virknibreytingum sem verða í heila þegar velja þarf á milli tveggja áreita
samanborið við þegar engin þörf er á slíku vali þar sem verkefnið er einungis
bundið við eitt áreiti.

Aðferð
Tæki
Þátttakendur lágu í segulómmyndunartæki (Siemens Sonata, styrkur
segulsviðs = 1,5 Tesla). Við aftari enda tækisins var skjár þar sem áreitin
birtust. Spegill fyrir ofan þá sem gerði þeim kleift að sjá áreitin á skjánum.
Starfrænum myndum af mismunandi hlutum heilans var safnað (T2*, 32 EPI
myndir, 2.5 mm þykkar) hverja 2.88 sekúndu. Þannig náðist að mynda virkni
alls heilans á 2.88 sekúndna fresti með tilitölulega hárri upplausn. Mældar
voru breytingar á súrefnisinnihaldi blóðsins á hverjum stað (BOLD-merkið).
Þar sem meginorkugjafar heilans eru súrefni og glúkósi mælist mismunur á
súrefnisinnihaldi blóðsins milli svæða þar sem virknin er mikil og þar sem
virknin er lítil. Unnið var úr niðurstöðunum með SPM (Statistical Parametric
Mapping) fallasafninu fyrir Matlab hugbúnaðinn. Innrauð endurvarpstækni
var síðan notuð til þess mæla augnhreyfingar. Umferðir þar sem þátttakendur
hreyfðu augun voru ekki notaðar við úrvinnsluna þar sem hreyfiboð frá
mótorberki valda sterku BOLD merki sem er óháð rannsóknaspurningunni.
1

Hluti niðurstaðnanna hefur áður birst í Geng o.fl. (2006).
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Enginn munur kom fram á fjölda augnhreyfinga eftir því hverjar tilraunaaðstæður voru hverju sinni.
Áreiti
Áreiti voru forrituð með Cogent fallasafninu fyrir Matlab 7.0. Í hverri umferð
birtust annað hvort einn ferningur eða tveir á skjánum (sjá mynd 1).
Þátttakendur áttu að finna kassann þar sem línurnar hölluðu til hægri (séð
ofan frá, markáreitið er vinstra megin á mynd 1A og mynd 1B) og síðan að
ákvarða hvort línurnar væru allar af sama lit eða skiptust á að vera svartar eða
hvítar. Verkefnið var því miserfitt eftir því hvort eitt eða tvö áreiti birtust á
skjánum. Mælt var hversu fljótt þátttakendur svöruðu og hversu nákvæm
svör þeirra voru (hlutfall réttra svara). Jafnframt var heilavirkni mæld með
því að mæla blóðflæðisbreytingar. Mæld var heilavirkni og svör 16 rétthentra
þátttakenda (10 kvenkyns).

Mynd 1. Áreiti í tilrauninni (í A-hluta myndar birtist markáreitið eitt og sér,
en í B hluta birtist markáreitið ásamt truflara).
Þegar einungis eitt áreiti var birt (annað hvort vinstra megin eða hægra
megin á skjánum) var það alltaf markáreiti, en í þeim umferðum þar sem
áreiti voru birt báðum megin var markáreitið annað hvort vinstra megin eða
hægra megin (ákvarðað af handahófi). Í hverri umferð voru áreitin birt í 530
ms. Þátttakendur voru beðnir um að horfa á kross á miðju skjásins og hreyfa
augun ekki í átt að áreitunum. Þrjár til 5 s liðu milli umferða, en svo langur
tími milli umferða er nauðsynlegur vegna takmarkaðrar tímaupplausnar
SSÓM. Til þess að ná fram sem öflugustu BOLD merki, skiptu áreitin litum
frá hvítu í svart hverjar 125 ms.
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Niðurstöður
Svartímamælingar
Niðurstöðurnar fyrir svartímaverkefnið (mynd 2) sýndu að þátttakendur áttu
auðveldara (mælt með svartímum) með að greina eiginleika markáreitisins
þegar það birtist eitt og sér heldur en þegar truflari birtist ásamt markáreitinu.
Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að þegar markáreiti birtist á sama stað og í
síðustu umferð voru þátttakendur fljótari að svara heldur en ef það birtist
hinu megin í sjónsviðinu. Þessi ýfingaráhrif voru sterkari þegar truflarar
birtust ásamt markáreitinu, sem bendir til þess að þegar velja þarf áreiti verði
slík ýfingaráhrif sterkari, en þegar einungis eitt markáreiti birtist. Sú
niðurstaða er í samræmi við niðurstöður þar sem slík ýfingaráhrif virðast
sterklega tengd verkan athyglinnar (Kristjánsson, 2006b; Becker, 2007;
Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver, 2008; Maljkovic og Nakayama, 1994).

SSÓM niðurstöður
Þegar áreiti birtast í báðum sjónsviðum þarf að velja á milli þeirra til þess að
finna markáreitið – eitthvað sem þurfti ekki að gera þegar einungis eitt áreiti
var birt (í öllum tilfellum markáreitið). Meginspurningin í þessari rannsókn
var því hvers konar virknibreytingar verða í heila þegar tvö áreiti birtast
miðað við þegar einungis eitt áreiti birtist. Á mynd 3 má sjá virkni í rákaberki
hnakkablaðs, í þeirri rúmmeind [e. voxel], sem sýndi mestar virknibreytingar
milli þess þegar eitt áreiti eða tvö voru birt. Þar kemur fram að
virknibreytingar (frá grunnlínu) eru marktækt meiri þegar markáreitið er birt
eitt og sér í öðru hvoru sjónsviði heldur en þegar truflari birtist með
markáreitinu. Þessi niðurstaða kemur mjög á óvart í ljósi þess að athyglisval
hefur oft verið tengt virkni í svæðum í hvirfilblaði og í ennisblaði. Svæði í
hnakkablaði hafa aftur á móti oft verið talin vera tiltölulega „óvirk“
mótttökusvæði fyrir sjónupplýsingar, þar sem athyglisval hafi lítil eða engin
áhrif. Niðurstöðurnar hér sýna hins vegar að athygisval getur haft áhrif á það
hvernig hnakkablað bregst við áreitum í sjónsviði. Þessar niðurstöður eru
hins vegar í samræmi við fyrri niðurstöður sem bent hafa til þess að athyglin
geti haft áhrif á virkni í sjónberki (sjá t.d. Kastner og Ungerleider, 2001;
Reynolds, 2005; Tong, Nakayama og Vaughan, 1998) og jafnvel á virkni jafn
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framarlega í skynferlinu og í stúku, nánar tiltekið í hliðlægu hnélíki (Haynes,
Deichmann og Rees, 2005).

Mynd 2. Niðurstöður fyrir svartímamælingar. Í A hluta myndarinnar má sjá
svartímana eftir því í hvoru sjónsviði markáreitið birtist og hvort truflari var
til staðar eða ekki. Í B hluta myndarinnar má sjá svartímana eftir því hvort
markáreiti birtist á sama stað og í síðustu umferð eða ekki.
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Hvaða svæði í heila sýna aukna virkni þegar velja þarf á milli tveggja
áreita, heldur en þegar einungis eitt áreiti birtist á skjánum? Niðurstöður
þessarar úrvinnslu má sjá á mynd 4. Virkni var meiri í hvirfilbleðlaskor
(intraparietal sulcus, IPS) þegar tvö áreiti birtust heldur en þegar einungis eitt
áreiti birtist. IPS er einmitt lykilsvæði í heila hvað athyglival varðar (Corbetta
og Shulman, 2002; Ruff, Kristjánsson og Driver, 2007; Kristjánsson,
Vuilleumier, Schwartz, Macaluso og Driver, 2007). Þessar niðurstöður benda
því samanlagt til þess að hvirfilbleðlaskor hafi áhrif á taugavirkni í
hnakkablaði og var það staðfest með PPI (psychophysical interaction) greiningu
(sjá t.d. Friston o.fl. 1997).

Mynd 3. Niðurstöður sem sýna virkni í rákaberki hnakkablaðs eftir því hvort
eitt áreiti birtist eða tvö. Í vinstri helmingi myndar má sjá niðurstöður fyrir
tvær rúmmeindir í vinstri rákaberki og hægra megin tvær rúmmeindir í hægri
rákaberki. Virkni meiri þegar einungis eitt áreiti birtist heldur en þegar tvö
áreiti birtast sitt hvoru megin við áhrofspunktinn. Tölurnar fyrir ofan gröfin
sýna hvaða rúmmeind um er að ræða (í MNI-hnitum).
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Mynd 4. Niðurstöður sem sýna virkni í hvirfilbleðlaskor eftir því hvort eitt
áreiti eða tvö birtust. Tölurnar fyrir ofan gröfin sýna hvaða rúmmeind um er
að ræða (í MNI-hnitum).

Mynd 5. Virkni tengd ýfingaráhrifum vegna endurtekningar staðsetningar
markáreitis eftir því hvort markáreitið birtist eitt og sér á skjánum, eða ásamt
truflara.
Að síðustu gerðum við greiningu þar sem markmiðið var að athuga hvort
ýfingaráhrif kæmu fram þegar markáreiti birtist á sama stað og í síðustu
umferð (sjá t.d. Maljkovic og Nakayama, 1996; Geyer, Müller og
Krummenacher, 2007; Kristjánsson o.fl., 2005) Slík ýfingaráhrif tengjast
virknibreytingum í hvirfilblaði sterkum böndum (Kristjánsson o.fl., 2007).
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Eins og áður hefur komið fram voru svartímar lægri þegar markáreitið
birtist á sama stað og í undangenginni umferð (sjá mynd 2). En það er
jafnframt athyglisvert að þessi ýfingaráhrif á svartímana voru meiri þegar tvö
áreiti voru birt, sem bendir til þess að ýfingaráhrif á svartíma séu meiri þegar
þörf er til þess að velja eitt áreiti umfram annað. Þetta kemur vel heim og
saman við fyrri hugmyndir um að ýfingaráhrif í sjónskynjun tengist
athyglisvirkni (Kristjánsson, 2006a; Kristjánsson og Nakayama, 2003). Áreiti
sem birtast á sama stað og í siðustu umferð eru líklegri til þess að fanga
athygli okkar, og eru þessi áhrif sterkari þegar athyglisval er nauðsynlegt.
Kristjánsson, Vuilleumier, Schwartz, Macaluso og Driver (2007) athuguðu
ýfingaráhrif í sjónleitarverkefni með SSÓM þar sem spurt var hvaða
heilastöðvar það eru sem helst tengjast ýfingaráhrifum. Þar kom fram að
athygliskerfi heila sýndu sérstaklega mikla tengingu við ýfingaráhrifin sem
aftur tengist vel hugmyndum um að ýfing tengist athyglisvirkni (Kristjánsson,
2006a; Sigurðardóttir o.fl.2008). Niðurstöðurnar hér benda í sömu átt. Virkni
í hvirfilblaði virðist tengjast ýfingaráhrifum vegna endurtekinnar staðsetningar markáreitis sterklega (sjá mynd 5).

Umræða
Þrjár meginályktanir má draga af niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér
var frá greint. 1) Áhrif samkeppni áreita um athygli á sér stað framar í
skynferlinu en oft hefur verið talið. Slík samkeppnisáhrif sjást í
aðalmótttökusvæðum sjónar í rákaberki hnakkablaðs. Rákabörkur er ekki
óvirkt mótttökusvæði sjónupplýsinga sem síðan er unnið úr í stöðvum hærra
í skynferlinu (sjá t.d. Hubel og Wiesel, 2005). Þátttakendur vissu aldrei
hvorum megin markáreitið myndi birtast, svo hægt er að útiloka að áhrifin
sem mælast með BOLD merkinu séu til komin vegna viðbúnaðar
þátttakenda um að markáreitið myndi birtast á tilteknum stað). Jafnframt er
athyglisvert að þessi svæði sýndu engar virknibreytingar þegar áreiti birtust í
því sjónsviði sem það er ekki mótttökustöð fyrir, sem sýnir að þessar
breytingar tengjast ekki beinni skynjun heldur frekar beinu athyglisvali. 2) Sú
heilastöð sem virkjast mest þegar valið er milli áreita sem birtast hægra megin
eða vinstra megin í sjónsviði er hvirfilbleðlaskor í miðju hvirfilbarkar. Til
viðbótar er hægt að sýna fram á að bein tengsl eru á milli þessara
virknibreytinga og virknibreytinga í hnakkablaði, og að þessar breytingar
tengjast athyglisvirkni sterkum böndum. 3) Ýfingaráhrif vegna endurtekinnar
staðsetningar markáreitis eru meiri þegar þörf er á athyglisvali (þ.e. þegar tvö
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áreiti birtast) heldur en þegar hennar er ekki þörf (þegar eitt áreiti birtist sem
alltaf er markáreitið). Þessi niðurstaða er í samræmi við kenningar um að
ýfingaráhrif hafi bein áhrif á athyglisvirkni – að athyglin dragist frekar að
endurteknum áreitum eða þegar áreiti birtast á sama stað og áður.
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Námsframfarir nemenda milli 4. og 7.
bekkjar grunnskóla
Einar Guðmundsson
Guðmundur B. Arnkelsson

Haustið 1996 voru samræmd könnunarpróf í stærðfræði og íslensku lögð
fyrir í fyrsta sinn í 4. og 7. bekk grunnskóla. Þetta var gert í samræmi við Lög
um grunnskóla (1995) og Reglugerð um framkvæmd og fyrirkomulag
samræmdra prófa í grunnskóla (1996). Samkvæmt 4. grein reglugerðarinnar
er markmið prófanna meðal annars að vera leiðbeinandi um áherslur í
kennslu einstakra nemenda og veita upplýsingar um stöðu skóla í þeim
námsgreinum sem prófað er úr miðað við aðra skóla landsins.
Í byrjun ársins 1997 tóku Upplýsingalög (1996) gildi. Í samræmi við
ákvæði þeirra, gildandi reglugerðar um samræmd próf og vilja fræðsluyfirvalda hefur meðaltal skóla í samræmdum prófum verið birt árlega í 4., 7.
og 10. bekk. Með þessu móti hefur verið reynt að veita upplýsingar um
hvernig einstakir skólar standa miðað við aðra skóla landsins. Jafnframt hafa
skólar fengið meðaltal bekkja í prófunum og samanburðarhæfar einkunnir
nemenda. Með því móti hefur verið reynt að gera niðurstöður prófanna
nothæfar og leiðbeinandi í kennslu einstakra nemenda.
Margir aðrir þættir en gæði skólastarfs hafa áhrif á námsárangur nemenda
og um leið hvert meðaltal viðkomandi skóla verður á samræmdum prófum.
Sumir þessara þátta eru bundnir persónu nemandans en aðrir tengjast
menntun foreldra og almennum aðbúnaði nemenda heima fyrir. Enn aðrir
þættir tengjast starfsaðstæðum skóla og möguleikum kennara og stjórnenda
til að ná árangri. Loks getur skipan skólakerfisins eins og hún birtist í lögum
og reglugerðum ýtt undir eða dregið úr námsárangri nemenda. Þegar þessir
þættir ásamt góðu skólastarfi eru nemendum hagstæðir ná þeir góðum
námsárangri en lakari árangri þegar samanlögð áhrif þessara þátta eru þeim
óhagstæð.
Skólar geta verið þannig staðsettir að ytri þættir, sem hafa áhrif á
námsárangur nemenda og skólinn hefur ekki stjórn á, eru þeim óhagstæðir.
Þess vegna er hugsanlegt að meðaltal „góðs“ skóla á samræmdum prófum sé
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undir landsmeðaltali og meðaltal „slaks“ skóla sé yfir landsmeðaltali.1 Skekkja
af framangreindu tagi rýrir því notagildi meðaltals skóla á samræmdum
prófum til að álykta um ágæti skólastarfs.
Nokkrar leiðir eru færar til að bregðast við framangreindum vanköntum á
meðaltali skóla á samræmdum prófum til að álykta um gæði skólastarfs. Hægt
er að hugsa sér að nota meðaltal skóla í þessu skyni en leiðrétta þau fyrir
þekktum ytri áhrifaþáttum á námsárangur nemenda. Væri þetta gert myndi
meðaltal skóla nýtast mun betur til að álykta um afrakstur skólastarfsins en
það óleiðrétta meðaltal sem nú er notað. Þessi leið er framkvæmanleg en
krefst þess að samhliða fyrirlögn samræmdra prófa séu spurningalistar lagðir
fyrir nemendur, kennara og skólastjóra með áherslu á innri og ytri þætti sem
hafa áhrif á námsárangur nemenda. Þessari aðferð fylgir þó sá vandi að henni
verður aðeins beitt ef ytri áhrifaþættir eru þekktir til nokkurrar hlítar og
metnir með töluverðri nákvæmni. Forsenda og undanfari þess er vandað
rannsóknarstarf þar sem áhrifaþættir á námsárangur nemenda eru
afmarkaðir.
Önnur leið, sem einnig felur í sér ákveðna leiðréttingu, er að skoða
framfarir nemenda skólans yfir tiltekið tímabil. Á þann hátt er sjálfkrafa tekið
tillit til margvíslegra ytri áhrifaþátta, jafnvel þeirra sem ekki eru þekktir eða
metnir til fulls. Þessi aðferð er meginviðfangsefni þessarar greinar.
Haustið 1999 voru liðin þrjú ár frá því að samræmd próf í 4. og 7. bekk
voru lögð fyrir í fyrsta sinn. Nemendur sem tóku samræmd próf í íslensku og
stærðfræði í 4. bekk haustið 1996 fóru aftur í samræmd próf í þessum
greinum haustið 1999 en nú í 7. bekk. Þarna gafst því í fyrsta sinn tækifæri til
að skoða breytingar á frammistöðu nemenda yfir þriggja ára tímabil. Þar sem
þessar upplýsingar eru nú tiltækar árlega hefur verið þróuð sérstök framsetning á framförum nemenda í einstökum skólum út frá þessum gögnum.
Hér er um nýjung að ræða við námsmat og eftirfylgd á nemendum í
íslenskum skólum. Því er ástæða til að kynna þessa nálgun sérstaklega.

1

Með „góðum“ skóla er hér átt við þá skóla sem bætir við námsárangur nemenda umfram
það sem búast má við miðað við bakgrunn nemenda sem sækja skólann. Með „slökum“
skóla er átt við skóla þar sem námsárangur nemenda er lakari en búast má við miðað við
bakgrunn nemenda.

Námsframfarir nemenda milli 4. og 7. bekkjar grunnskóla

537

Framfarir í námi
Við túlkun á framförum nemenda í íslensku og stærðfræði milli 4. og 7.
bekkjar er gengið út frá tveimur meginforsendum. Sú fyrri er að aðstæður
nemenda breytist almennt lítið yfir þriggja ára tímabil. Því er gengið út frá því
að í mun ríkari mæli megi túlka framfarir nemenda út frá áhrifaþáttum sem
eru bundnir við skóla heldur en hægt er við túlkun á meðaltali skóla á
samræmdu prófi. Áhrifaþættir svo sem menntun foreldra, efnahagur þeirra
og aðhlynning barna heima fyrir breytist almennt lítið á þeim tíma sem líður
á milli prófanna. Þegar sömu nemendur eru skoðaðir yfir þriggja ára tímabil
er því gert ráð fyrir að ákveðin stjórn sé á framangreindum þáttum og þeir
hafi því tiltölulega lítil áhrif á framfarir einstakra nemenda og meðalframfarir
nemenda viðkomandi skóla.
Hér er því ekki haldið fram að framfarir nemenda í námi séu hreinn og
ómengaður mælikvarði á gæði skólastarfs. Markmið skólastarfs eru margþætt
og lúta að fleiri sviðum en kunnáttu nemenda eins og til dæmis uppeldi
þeirra, velferð og líðan. Aftur á móti hlýtur það ávallt að vera áhyggjuefni ef
nemendur eru ekki að ná þeim árangri í námi sem hæfni þeirra og áhugi gefur
tilefni til.
Ýmsir mikilvægir þættir geta haft áhrif á framfarir nemenda án þess að
vera á valdi viðkomandi skóla, til viðbótar því sem nefnt hefur verið hér að
framan. Dæmi um þetta væri hátt hlutfall leshömlunar í tilteknum skóla.
Þegar skóli er að fást við aðstæður af þessu tagi gæti það dregið úr
framförum nemenda umfram það sem námsframmistaðan gæfi tilefni til
þrátt fyrir að vandinn væri verkefni skólans fremur en afleiðing af starfi hans.
Hér er því einungis gert ráð fyrir að með því að skoða framfarir sé tekið tillit
til þátta sem hafa mikil áhrif á námsframmistöðu og því séu þær mun
sanngjarnari mælikvarði á gæði skólastarfs heldur en meðaltal skóla á
samræmdu prófi.
Síðari meginforsendan við túlkun á framförum nemenda á samræmdum
prófum er að heildareinkunn og námsþættir prófanna meti sömu
undirliggjandi þætti í 4. og 7. bekk. Jafnvel þó að prófspurningar séu ekki þær
sömu í 4. og 7. bekk er gengið út frá því að heildareinkunn í stærðfræði og
íslensku og einkunnir prófþátta með sömu nöfn í báðum bekkjum
endurspegli sambærileg kunnáttusvið. Nákvæmni ályktana um framfarir
nemenda í íslensku og stærðfræði í heild fer eftir því að hvaða marki sömu
prófþættir eru metnir í 4. og 7. bekk. Á sama hátt fer nákvæmni ályktana um
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framfarir nemenda á prófþáttum eftir því að hve miklu leyti þeir meta sömu
kunnáttusvið í 4. og 7. bekk. Þær athuganir sem nú hafa farið fram á þessu
benda til að síðari forsendan við túlkun framfara á samræmdum prófum
standist (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Guðmundur B.
Arnkelsson, 2001).
Að síðustu má velta því fyrir sér hvort réttmætt sé að nota samræmdar
einkunnir til að meta framfarir milli bekkja. Aukin menntun nemenda felur
meðal annars í sér aukna kunnáttu en einnig aukinn þroska á öðrum sviðum
eins og tilfinningum og hegðun. Áherslur skóla geta verið ólíkar að þessu
leyti en það myndi væntanlega ráða því á hvaða sviði mestar framfarir verða.
Hér eru hins vegar eingöngu skoðaðar framfarir í kunnáttu nemenda.
Samræmd próf meta kunnáttu með því að leggja rituð verkefni fyrir
nemendur og krefjast ritaðra úrlausna. Hagnýting þekkingar krefst hins vegar
úrlausnar raunhæfra verkefna, mats á kringumstæðum og raunverulegra
aðgerða. Engu að síður er frammistaða á samræmdum prófum mikilvægt og
hefðbundið markmið skólastarfs. Umfjöllunin hér einskorðast við þetta
sjónarhorn án þess að í því felist gildismat á mikilvægi annarra markmiða
skólastarfs.

Flokkun framfara
Í þessari grein eru T-tölur notaðar til að meta framfarir nemenda á
samræmdum prófum milli 4. og 7. bekkjar. Þær eru sambærilegar við
normaldreifðar einkunnir sem nemendur fá venjulega en eru nákvæmari og
henta því betur til framsetningar á framförum þeirra. T-tölur eru
normaldreifðar og gefa samanburð við frammistöðu annarra nemenda.
Tafla 1. Flokkun samræmdra einkunna í T-tölum
T-tölur
10–30
30–40
40–60
60–70
70–90

Námsframmistaða
Mikill námsvandi
Slök
Venjuleg
Góð
Afburða

Meðalnemandi fær T-töluna 50. Því hærri sem T-talan er því betri er frammistaðan. Til hægðarauka er námsstöðu nemenda skipt í fimm flokka (1. tafla).
Tveir þriðju nemenda fá einkunn á bilinu 40 til 60. Þessir nemendur ráða
flestir þokkalega við námsefnið og skera sig því ekki úr að því leyti. Tæp 15%
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nemenda fær einkunn á bilinu 30 til 40. Námsstaða þessara nemenda er slök.
Flestir þeirra krefjast verulegrar athygli kennarans, stundum tímabundið en í
mörgum tilvikum þarf kennarinn að fylgjast stöðugt með námsframvindu
þeirra. Nemendur sem fá T-tölu sem er 30 eða lægri eru rétt rúm 2% á
landinu öllu. Undantekningarlítið eru þeir í miklum námsvanda, þurfa mikla
athygli og tíma kennara. Í flestum tilvikum þurfa þeir tímabundna eða
viðvarandi sér- eða stuðningskennslu. Um 15% nemenda fær einkunn á
bilinu 60 til 70. Þessir nemendur ráða mjög vel við námsefnið og þurfa
tiltölulega litla athygli kennarans í tengslum við námið.2 Rúmlega 2%
nemenda fær einkunn sem er 70 eða hærri. Þeir eiga auðvelt með nám, hafa
stundum meiri eða dýpri skilning en aðrir nemendur og beita jafnvel öðrum
aðferðum við úrlausn verkefna.
Þegar framfarir nemenda eru athugaðar milli samræmdra prófa í 4. og 7.
bekk eru fyrst athugaðar breytingar á frammistöðu einstakra nemenda á milli
þessara bekkja. Tekið er tillit til þess að búast má við mismiklum breytingum
á prófunum milli þessara bekkja eftir því hver frammistaða nemenda var í 4.
bekk. Á grundvelli þess er hægt að skilgreina hvað sé algeng breyting á
frammistöðu milli 4. og 7. bekkjar. Út frá sömu upplýsingum er hægt að meta
hversu mikið einstökum nemendum fer fram miðað við framfarir nemenda á
landinu öllu.
Öllum nemendum fer fram á þessu þriggja ára tímabili þótt mismikið sé.
Aftur á móti er litið á meðalframfarir nemenda á landinu öllu sem viðmið
fyrir framfarir einstakra nemenda. Ef nemanda fer meira fram en
meðalnemanda lítum við á það sem raunverulega framför umfram það sem
gerist og gengur. Ef nemanda fer hins vegar umtalsvert minna fram en
meðalnemanda, er það afturför í þeim skilningi að nemandinn heldur ekki
stöðu sinni gagnvart meðalnemandanum. Viðmiðunin hér er því breytingar á
kunnáttu annarra nemenda á landinu en ekki raunbreyting á kunnáttu hans í
samræmdum námsgreinum á milli ára.
Þegar nemanda fer svipað fram og almennt gerist á landinu öllu er talað
um að framfarir hans séu venjulegar. Þetta á við um tvo þriðju af öllum
nemendum á landinu. Þegar nemanda fer umtalsvert meira fram en almennt
gerist á landinu er ýmist talað um að hann taki framförum eða miklum
framförum. Tæp 15% nemenda taka framförum og rúm 2% þeirra taka
miklum framförum miðað við nemendur á landinu öllu. Þegar nemanda fer
umtalsvert minna fram en almennt gerist á landinu er talað um afturför eða
2

Nemendur geta auðvitað kallað á athygli kennara af öðrum ástæðum en vegna náms síns,
svo sem vegna almennrar sálrænnar og félagslegrar aðhlynningar.
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mikla afturför á milli bekkja. Tæpum 15% nemenda fer aftur í þessum
skilningi og rúmum 2% þeirra fer mikið aftur á milli 4. og 7. bekkjar.

Framsetning framfara
Framfarir einstakra nemenda milli 4. og 7. bekkjar innan hvers skóla eru
settar fram á fjóra vegu: (1) á formi myndar sem sýnir framfarir hvers
nemanda fyrir sig, (2) á formi töflu með fjöldatölum yfir mismunandi
framfarir nemenda, (3) á formi nemendalista þar sem tilgreint er hvaða
nemendur taka umtalsverðum framförum eða fer umtalsvert aftur og (4) á
formi texta þar sem framförum er lýst í viðkomandi skóla. Þetta er gert fyrir
heildareinkunn í íslensku og stærðfræði og þá prófþætti þessara námsgreina
sem koma fyrir í bæði 7. bekk haustið 1999 og í 4. bekk haustið 1996 þegar
prófin voru fyrst lögð fyrir.
Klettaskóli
Íslenska: Heildareinkunn

Íslenska í 7. bekk (T)

90
70
50
Mikil afturför
Afturför
Venjulegt
Framför
Mikil framför

30
10
10

Mikil
afturför
1

30
50
70
Íslenska í 4. bekk (T)

90

Afturför

Venjulegt

Framför

10

34

7

Framfarir nemenda í íslensku í Klettaskóla eru
svipaðar og almennt gerist hjá íslenskum skólabörnum. Þó vottar fyrir minni framförum hjá
slökum og afburðanemendum en meiri hjá meðalnemendum heldur en almennt gerist á landinu öllu.
Ellefu nemendur eru með umtalsvert lakari námsstöðu í íslensku í 7. bekk en frammistaða í 4. bekk
gefur tilefni til. Þetta er eðlilegur fjöldi miðað við
stærð skólans. Átta nemendur taka umtalsverðum
framförum sem einnig er svipaður fjöldi og búast
mætti við miðað við stærð skólans.
Einn nemandi sker sig úr vegna mikillar afturfarar og
töluverðs námsvanda í 7. bekk ef marka má
niðurstöðu prófsins. Annar nemandi tekur miklum
framförum. Hann er í efra meðallagi í 4. bekk en nær
afburðaframmistöðu á íslenskuprófinu í 7. bekk.

Mikil
framför
1

Nemandi Deild 4.
------ ----- --Ágústa
HJ
58
Birta
AÓ
57
Ellert
ÞG
80
Eva
AÓ
61
Guðrún
HJ
57
Helgi
HJ
66
Hilmar
AÓ
67
Hörður
ÞG
40
Íris
AÓ
60
Kristján HJ
45
Kristján ÞG
65
María
HJ
59
Olga
AÓ
41
Óskar
HJ
58
Ragnheið ÞG
71
Soffía
ÞG
50
Steindór AÓ
50
Þóra
HJ
74
Þórir
HJ
63

7.
--46
66
58
50
71
53
68
31
50
56
51
46
35
47
73
58
63
56
66

Samtals
53
Framfarir
---------Afturför
Framför
Afturför
Afturför
Mikil framfö
Afturför
Framför
Mikil afturf
Afturför
Framför
Afturför
Afturför
Afturför
Afturför
Framför
Framför
Framför
Afturför
Framför

Klettaskóli nær svipuðum framförum í íslensku hjá nemendum sínum og almennt gerist hjá íslenskum
grunnskólum. Þó vottar fyrir minni framförum hjá allra best og verst stöddu nemendunum.

Mynd 1. Sýnishorn af framfaraskýrslu

Námsframfarir nemenda milli 4. og 7. bekkjar grunnskóla

541

Á 1. mynd er sýnishorn af framsetningu á framförum nemenda í einum skóla
samanborið við framfarir nemenda á landinu öllu. Meðalframfarir allra
nemenda skólans eru sýndar myndrænt með óbrotinni línu (skólalínu) sem
hægt er að bera saman við brotalínu (landslínu) sem sýnir meðalframfarir
nemenda á landinu öllu.3 Framfarir hvers nemanda innan skólans eru
auðkenndar með lituðum punktum. Litirnir auðkenna hversu miklar framfarir nemenda eru.
Fyrir neðan línuritið á 1. mynd er tíðnitafla sem sýnir hversu margir
nemendur skólans falla í hvern framfaraflokk: Mikil afturför, afturför,
venjulegt, framfarir, miklar framfarir. Taflan bætir við myndina að því leyti
að hægt er að lesa fjöldatölur úr töflunni í stað þess að telja punktana á
línuritunum fyrir ofan hana. Þá kemur fram í töflunni hversu margir
nemendur í 7. bekk skólans tóku einnig samræmd próf í 4. bekk skólans,
þremur árum áður.
Fyrir neðan tíðnitöfluna á 1. mynd er listi yfir nöfn þeirra nemenda sem
fer umtalsvert fram eða aftur á þremur árum.4 Þar kemur einnig fram
samanburðarhæf einkunn nemandans í 4. bekk og 7. bekk. Í nemendalistanum eru því eingöngu tilgreindir þeir nemendur skólans sem sérstök
ástæða er til að gefa gaum vegna mikilla eða lítilla framfara. Í aftasta dálki
nemendalistans er tilgreint hvort nemanda fer fram eða aftur miðað við
meðalframfarir annarra nemenda á landinu.5 Hér eru því gefnar tiltölulega
ítarlegar upplýsingar um þau börn sem skipta mestu máli við túlkun
línuritsins á 1. mynd og fyrir mat á árangri skólans. Notagildi þessara
upplýsinga ræðst síðan af því hvernig brugðist er við þeim í hverjum skóla
fyrir sig.
Við hliðina á nemendalistanum er textareitur þar sem niðurstöðum fyrir
skólann er lýst. Þar er framförum nemenda skólans í heild lýst í samfelldu
máli og einnig vakin athygli á nemendum sem skera sig úr innan skólans með
tilliti til framfara í íslensku og stærðfræði.

3

4
5

Meðalframfarir skóla eru eingöngu reiknaðar út frá þeim nemendum sem voru bæði í 7.
bekk og í 4. bekk þremur árum áður. Þeir nemendur sem bæst hafa í árganginn eftir 4.
bekk og taka samræmd próf í skólanum í 7. bekk eru ekki reiknaðir með í meðalframförum skólans.
Nöfn nemendanna á 1. mynd og einkunnir þeirra eru skálduð.
Í skýrslum til skóla koma hliðstæðar upplýsingar fram á línuritinu. Allir nemendur í
nemendalistanum eru auðkenndir á línuritinu með lituðum punktum.
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Myndræn framsetning framfara
Myndræn framsetning Námsmatsstofnunar á framförum nemenda milli 4. og
7. bekkjar miðast við að birta miklar upplýsingar með tiltölulega einfaldri
framsetningu.
Á 2. mynd er sýnd frammistaða allra nemenda tiltekins skóla á
samræmdum prófum í einni námsgrein í 4. og 7. bekk.6 Láréttur ás
myndarinnar gefur til kynna frammistöðu nemenda í 4. bekk skólans en
lóðrétti ásinn sýnir frammistöðu þeirra í 7. bekk.

Íslenska í 7. bekk (T)

90
70
50
Mikil afturför
Afturför
Venjulegt
Framför
Mikil framför

30
10
10

30
50
70
Íslenska í 4. bekk (T)

90

Mynd 2. Framfarir nemenda í íslensku í einum skóla
Á 2. mynd kemur fram punktalína sem liggur frá neðra vinstra horni upp í
efra hornið hægra megin. Línan lýsir frammistöðu nemenda á landinu öllu í
einu samræmdu prófi í 7. bekk á grundvelli frammistöðu þeirra í 4. bekk.
Þessi lína, sem við getum kallað landslínu framfara, gefur til kynna
meðalbreytingu á frammistöðu nemenda yfir landið allt.
Þegar landslínan er skoðuð nákvæmlega sést að nemandi sem fær Ttöluna 30 í einkunn í samræmdri námsgrein í 4. bekk fær að jafnaði T-töluna
35 í einkunn í 7. bekk, þ.e. frammistaðan batnar lítillega. Á sama hátt sést að
nemandi sem fær T-töluna 70 í einkunn í 4. bekk fær að jafnaði T-töluna 65 í
6

Myndin byggir á raunverulegu dæmi en gögnum hefur verið breytt þannig að engin bein
skírskotun til raunverulegs skóla er fyrir hendi.
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einkunn í 7. bekk, þ.e. frammistaðan versnar lítillega. Allra lökustu
nemendunum fer því að jafnaði fram samkvæmt landslínu framfara og þeim
allra bestu fer að jafnaði aftur samkvæmt sömu línu. Við fyrstu sýn kann
þetta að koma á óvart. Skýringin á þessu fyrirbæri er tölfræðileg og nefnist
aðfall að meðaltali (regression toward the mean). Með almennu orðalagi
endurspeglar aðfall að meðaltali þá almennu tilhneigingu að mjög erfitt er
fyrir nemanda, sem nær mjög góðum árangri til dæmis í 4. bekk, að bæta
frammistöðu sína í 7. bekk. Þessu er öfugt farið þegar nemandi nær slökum
árangri í 4. bekk. Þá er almenn tilhneiging í þá átt að tiltölulega auðvelt er
fyrir nemanda með slakan námsárangur í 4. bekk að bæta frammistöðu sína í
7. bekk. Ýmsir atburðir eða tímabundnar aðstæður geta til dæmis spillt
frammistöðu nemanda í 4. bekk sem ólíklegt er að séu jafn virk í 7. bekk. Við
túlkun framfara þarf ætíð að hafa þetta aðfall að meðaltali í huga en
viðmiðunin við landslínuna við túlkun framfara einstakra nemenda kemur
einmitt til móts við það.
Frammistaða einstakra nemenda er sýnd með punktum. Þeir nemendur
sem liggja fyrir ofan landslínuna eru að taka meiri framförum en almennt
gerist á landinu öllu. Þeir sem liggja fyrir neðan landslínuna eru að taka minni
framförum milli 4. og 7. bekkjar en almennt gerist á landinu.
Framfarir nemenda eru flokkaðar í fimm meginflokka út frá því hversu
frávik þeirra eru mikil frá landslínu framfara. Þeir sem liggja næst landslínunni eða á henni eru flokkaðir saman (venjulegir með tilliti til framfara).
Þeir nemendur sem liggja umtalsvert fyrir ofan landslínuna falla ýmist í
flokkinn framför eða mikil framför, allt eftir því hversu langt þeir liggja fyrir
ofan landsmeðaltal. Á sama hátt falla nemendur sem liggja umtalsvert fyrir
neðan landslínu framfara í flokkinn afturför eða mikil afturför. Rétt er að
ítreka að þegar talað er um að nemanda fari aftur eða mikið aftur er átt við
að framfarir hans séu umtalsvert minni í samræmdri námsgrein samanborið
við framfarir jafnaldra hans á landinu öllu. Afturför í þessum skilningi táknar
því ekki að nemandinn hafi minni færni eða kunnáttu í samræmdri námsgrein
í 7. bekk en hann hafði í 4. bekk; þvert á móti má gera ráð fyrir því að allir
nemendur taki raunframförum yfir þetta tímabil.
Á myndinni er óbrotin lína sem er mun styttri en landslína framfara
(beina punktalínan). Óbrotna línan lýsir meðalframmistöðu nemenda skólans
í 7. bekk eftir frammistöðu í 4. bekk. Þegar þessi lína, sem við getum kallað
skólalínu framfara, fellur nálægt landslínu framfara gefur það til kynna að
framfarir nemenda í skólanum séu mjög svipaðar og framfarir nemenda með
sömu frammistöðu í 4. bekk á landinu öllu. Ef skólalínan er vel fyrir ofan
landslínuna fer nemendum skólans að jafnaði meira fram en almennt gerist á
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landinu öllu, eftir að tekið hefur verið tillit til frammistöðu í 4. bekk. Ef
skólalína framfara er fyrir neðan landslínuna á hið gagnstæða við.
90
70

Mestar framfarir hjá
lökustu nemendunum,

50

minnstar hjá þeim
bestu

30
10
90

10

30

50

70

90

70

Mestar framfarir hjá
bestu nemendunum,

50

minnstar hjá þeim
lökustu

30
10
10

30

50

70

90

Mynd 3. Dæmi um skólalínur með mismunandi halla
Halla skólalínunnar má túlka á sama hátt og línuna í heild. Ef skólalínan er
með sama halla og landslínan eru framfarir nemenda skólans svipaðar, óháð
frammistöðu þeirra á samræmdu prófi í 4. bekk.7 Ef skólalínan er með minni
halla en landslínan eru framfarir minni hjá þeim nemendum sem stóðu sig vel
í 4. bekk heldur en hjá þeim sem sig stóðu sig illa (3. mynd). Ef halli
skólalínunnar er meiri en landslínunnar taka slökustu nemendurnir minni
framförum á þriggja ára tímabili en þeir sem stóðu sig vel í 4. bekk. Halli
skólalínunnar miðað við landslínu framfara gefur því mikilvægar upplýsingar
um framfarir einstakra nemendahópa innan tiltekins skóla og geta dregið
7

Landslína og skólalína liggja samsíða.
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athygli kennara og skólastjóra að mismunandi áherslum í kennslu þessara
nemendahópa.

Niðurlag
Á undanförnum árum hafa miklar breytingar verið gerðar á skipan
skólakerfisins. Fleiri koma að ákvarðanatöku um skólamál nú en áður og
fleiri láta sig þau varða. Með þessu móti hafa formleg skilyrði skólastarfs á
Íslandi færst nær því umhverfi sem lengi hefur tíðkast í skólakerfum
vestrænna landa. Aftur á móti er mikilvægt að hlúa jafnframt að
skólarannsóknum og nauðsynlegum faglegum skilyrðum skólastarfsins til að
þessar breytingar skili þeim afrakstri sem til er ætlast. Með því móti einu er
hægt að búast við því að umfangsmiklar breytingar á formlegri umgjörð
skólastarfsins auki veg menntunar í landinu.
Útgáfa margvíslegra upplýsinga um skólastarfið hefur aukist samfara þeim
breytingum sem hafa verið gerðar á skólakerfinu. Gott dæmi um þetta er
birting meðaltals skóla á samræmdum prófum. Ein forsenda þess að
upplýsingar af þessu tagi nýtist í skólastarfinu á uppbyggilegan hátt er að þær
séu ekki oftúlkaðar. Sterk rök hníga í þá átt að einfalt meðaltal skóla á
samræmdum prófum dugi ekki til að álykta um gæði skólastarfs. Þau lýsa
námsstöðu nemenda en ekki ástæðum fyrir henni . Aftur á móti er hægt nýta
þessar upplýsingar betur í þessu skyni ef reynt er að leiðrétta fyrir áhrifum
þátta á námsárangur sem skólinn hefur ekki stjórn á. Eitt skref í þessa átt er
að beina sjónum að framförum nemenda á þriggja ára tímabili í stað þess að
líta á meðaltal skóla og bera það saman við landsmeðaltal. Mest gagn er þó af
þessum upplýsingum þegar fylgst er með námsframvindu einstakra nemenda
yfir tiltekið tímabil.
Gagnsemi þeirrar aðferðar, sem hér hefur verið kynnt, til að álykta um
framlag skóla til námsárangurs nemenda er háð því að tvær meginforsendur
hennar standist. Raunvís gögn benda til þess að samræmd próf í stærðfræði
og íslensku í 4. og 7. bekk meti sömu kunnáttusvið (Einar Guðmundsson,
Sigurgrímur Skúlason og Guðmundur B. Arnkelsson, 2001).
Með því að miða greiningu á námsframförum nemenda hvers skóla
eingöngu við þá sem hafa stundað nám í viðkomandi skóla bæði í 4. og 7.
bekk, en ekki alla sem eru í skólanum í þessum bekkjum þegar prófin eru
þreytt, er líklegra að framlag skólans komi skýrar fram en ella. Jafnframt er
líklegt að almennar aðstæður og aðbúnaður nemendahópa utan skólans
breytist ekki umtalsvert á þriggja ára tímabili. Engar rannsóknir liggja þó fyrir
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um þessi atriði og því ekki vitað með vissu hversu vel þessar forsendur
greiningarinnar standast. Þegar alls er gætt er þó líklegt að forsendur
úrvinnslu og framsetningar framfara á samræmdum prófum skekki ekki
verulega ályktanir út frá þessum gögnum.
Mikilvægt er að efla rannsóknir á þeim þáttum sem skýra frammistöðu
nemenda á samræmdum prófum. Áhersla skólarannsókna hérlendis á þetta
svið skiptir miklu fyrir skynsamlega skólamálaumræðu og farsæla skólaþróun.
Nú eru í gangi nokkrar umfangsmiklar rannsóknir á þessu hérlendis og
vonandi ekki langt að bíða þar til hægt verður að skýra frá niðurstöðum úr
þeim og skilja betur áhrif og skilyrði skóla hérlendis á námsframvindu
nemenda.
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The interaction effect of impulsivity and
responsibility in relation to obsessivecompulsive symptoms
Ívar Snorrason
Jakob Smári
Ragnar P. Ólafsson

Cognitive models of obsessive-compulsive disorder (OCD) (e.g. Salkovskis,
1996) posit that dysfunctional beliefs have a central role in the development
and maintenance of this disorder. It is assumed that dysfunctional beliefs,
most importantly inflated responsibility, underlie appraisals of intrusive
thoughts that motivate counterproductive strategies (e.g. compulsive rituals
and thought suppression). These strategies in turn maintain the obsessivecompulsive symptoms. Questionnaire studies among university students and
OCD patients indicate a unique association between responsibility attitudes
and obsessive-compulsive symptoms (Salkovskis et al., 2000). Furthermore,
experimental manipulations of perceived personal responsibility have been
shown to increase checking behavior (Ladouceur, Rhéaume and Aublet,
1997). Thus, empirical findings have shown a fairly robust relationship
between excessive responsibility and OCD.
The cognitive models are limited in many respects and it might be
prudent to examine whether other kinds of risk factors are related to the
cognitive factors or influence OCD in interaction with them. An interesting
construct in this regard is impulsivity. There has been growing theoretical
and empirical interest in the relationship between impulsivity and OCD. This
relationship has traditionally been thought to be negative (i.e. OCD patients
characterized by low impulsiveness) but biological and neuropsychological
findings and theorizing have led to speculations about a positive relationship
between OCD and impulsivity (e.g. the notion of OCD spectrum).
Impulsivity has been defined in a number of ways and accordingly there
is a wide range of impulsivity measures, including both self-report
personality questionnaires and performance tasks assessing different
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processes thought to reflect impulsivity. In most self-report measures
impulsivity is operationalized as a multidimensional construct. Barratt
Impulsiveness Scale – version 11 (BIS-11) is for instance a widely used selfreport questionnaire that conceptualizes impulsivity in terms of three
subscales (Patton, Stanford and Barratt., 1995): Attentional impulsiveness
(cognitive instability and attention difficulties), motor impulsiveness (acting
without thinking) and non-planning impulsiveness (lack of planning and lack
of “futuring”). Behavior tasks, on the other hand, generally focus on single
aspect of impulsivity. Some theorists argue that inhibitory discontrol
underlies impulsivity (Logan, Schachar, and Tannock, 1997) and have used
the Stop Signal Task (SST) to assess inhibitory control by measuring
behavior inhibition. Generally non-significant or weak correlations have
been found between self-report and behavior measures of impulsivity
(Lijffijt, Bekker, Quik, Kenemans and Verbaten, 2004; Reynolds, Ortengren
and de Wit, 2006).
Empirical findings on the relationship between OCD and impulsivity
have been rather mixed both when impulsivity is assessed by self-report
measures and behavior tasks. In a family study Ettelt et al. (2007) found that
OCD subjects scored significantly higher on cognitive (attentional)
impulsiveness assessed by BIS-11 compared to healthy control subjects.
Summerfelt, Hood, Antony, Richter and Swinson (2004) found that OCD
patients scored higher on the cognitive (attentional) subscale of BIS-10R
compared to non-clinical control, but in the similar range as patients with
other anxiety disorders, indicating that self-reported impulsivity is not
uniquely related to OCD.
The two most commonly used measures of behavior inhibition are the
Go/No-Go task and the SST. Successful performance on these tasks
requires the inhibition of a pre-potent response. Several authors have
reported that OCD patients have impaired performance on these tasks, but
findings have not been entirely consistent between studies (Bohne, Savage,
Deckershach, Keuthen and Wilhelm, 2008; Chamberlain, Fineberg,
Blackwell, Robbins and Sahakian, 2006). Taken together the association
between OCD and impulsivity assessed by behavior tasks or self-report
measures is often observed but not robust.
Some authors have argued that at least a subgroup of OCD patients are
impulsive but are different from other impulsive people in that they are also
characterized by excessive resistance to the impulsivity. Hoehen-Saric and
Barksdale (1983) noted that a subgroup of OCD patients had a history of
impulsive behaviors preceding the development of the OCD, and suggested

The interaction effect of impulsivity and responsibility...

549

that extreme attempts to control impulsivity might play a role in the etiology
and maintenance of the disorder in some cases. Cottraux and Gérard (1998)
maintained that OCD patients have innate biological vulnerability for
impulsivity that underlies so-called perceived impulsivity, where the patient
believes that he or she can be potentially dangerous to self or others, by not
having control over impulses. The authors speculated further that these
doubts about one’s ability to control impulses can in turn shape responsebility schemas and trigger maladaptive coping responses. In a similar vein it
has been suggested that impulsivity, and perhaps perceived impulsivity,
might be related to OCD in interaction with cognitive factors such as
inflated responsibility (Smári, Bouranel and Eiðsdóttir, 2008). In concordance with this notion Smári et al. (2008) found that interaction between
responsibility attitudes and self-reported impulsivity added to the prediction
of obsessive-compulsive symptoms in non-clinical student population. Smári
et al. (2008) pointed out that it is perhaps more in line with cognitive models
that biased perception of one-self as impulsive (i.e. perceived impulsivity),
rather than “real” impulsivity, is related to obsessive-compulsive symptoms
in interaction with responsibility. In light of this, it is important to see if
these results also hold when objective measures of impulsivity such as the
SST are used.
The main objective of the present study is to extend the findings of Smári
et al. (2008). First, the relationship between impulsivity and obsessivecompulsive symptoms will be examined, both when impulsivity is assessed
by a self-report measure (BIS-11) and a behavior task (SST). Secondly, the
interaction between impulsivity (SST and BIS) and responsibility attitudes
will be analyzed with regard to obsessive-compulsive symptoms.

Method
Participants
A total of 205 subjects participated in the study. Of these 139 were university
students (average age 26 years, SD = 6.7; 65% females) and 66 were highschool students (average age 20 years, SD= 7.0; 61% females).
Procedure
A subsample (n=79) of the university students participated in a testing
session one at a time where they completed the SST as well as filling out
questionnaires. The high-school students and the rest of the university
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students were approached during class hour and asked to fill out
questionnaires.
Measures
Padua Inventory Washington State University Revision (PI-WSUR) (Burns et al.,
1996)
The PI-WSUR is a 39-item inventory which assesses obsessivecompulsive symptoms on five dimensions (Washing, grooming, obsessions,
checking and impulses).
Barratt Impulsiveness Scale – version 11 (BIS-11) (Patton et al., 1995)
This is a 30-item questionnaire for measuring impulsiveness on three
dimensions: (1) Attentional impulsiveness, (attention and cognitive
instability), (2) non-planning impulsiveness (lack of planning and lack of
“futuring”) and (3) motor impulsiveness (acting in the spur of the moment).
The items are rated on 4-point scale (Rarely/Never, Occasionally, Often and
Almost always/Always).
Responsibility Attitudes Scale (RAS) (Salkovskis, Wroe, Gledhill, Morrison, Forrester,
and Richards, 2000).
The RAS is a 26-item scale designed to assess responsibility attitudes.
Participants are asked to rate each item on 7-point scale from totally agree (1)
to totally disagree (7).
The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond and Snaith, 1983).
HADS consist of two 7-item scales. One scale assesses symptoms of
anxiety and the other depressive symptoms.
The Stop Signal Task (SST) (See Logan, Schachar and Tannock, 1997).
The SST is a computerized performance task designed to assess the
ability to inhibit a prepotent motor response. Participants are instructed to
respond a go signal (left- or right facing arrow on the computer screen) as
quickly as possible, but withhold the response when an auditory stop signal
is presented. With a tracking algorithm, this task estimates the time taken to
internally suppress prepotent motor response (the stop signal reaction time,
SSRT). More SSRT is thought indicated impulsivity (see www.cantab.com).
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Results
Correlational analyses
RAS, BIS-11, PI-WSUR, HADS and SSRT
Pearson correlations were calculated between all measures (see table 1).
As expected there were moderate correlations between RAS and PI-WSUR
total score. A significant correlation was found between BIS total score and
PI-WSUR total score. There were no significant correlations between SSRT
and any of the self-report measures.
Table 1. Pearson correlations between PI-WSUR total score, BIS total score,
RAS, HADS depression subscale, HADS anxiety subscale and SSRT

PI-WSUR
BIS-11
RAS
HADSdepression
HADSanxiety
** p<.01.

BIS-11

RAS

HADSdepression

HADSanxiety

SSRT

.30**

.46**
.22**

.36**
.27**
.32**

.53**
.33**
.41**
.61**

.11
.15
-.04
-.18
-.10

BIS subscales and PI-WSUR subscales
BIS total score correlated with all the subscale of PI-WSUR (ranging
from r=.18 to r=.38), with the exception of PI-washing. Moreover the
correlations between BIS total score and PI-WSUR total score (r=.18), PIimpulses (r=.33) and PI-obsession (r=.19) remained significant after the
effect of depression and anxiety had been taken into consideration.
Attentional impulsiveness had significant correlations with all the subscales
of the PI-WSUR and these correlations, with the exception of PI-grooming
and PI-washing, remained significant after depression and anxiety where
partialized out (ranging from r=.15 to r=.27). Non-planning impulsiveness
correlated with PI-checking, PI-obsessions and PI-impulses but these
correlations, with the exception of PI-impulses, were not significant after
depression and anxiety had been partialized out. Motor impulsiveness
correlated only with the PI-impulses and this relationship remained

552

Sálfræði

Ívar Snorrason, Jakob Smári og Ragnar P. Ólafsson

significant after depression and anxiety were taken into consideration (r=
17).
The interaction effects of impulsivity and responsibility in relation to OCD
Hierarchical regression analysis was used to test the hypothesis that
responsibility and impulsivity are associated with obsessive compulsive
symptoms, both directly and in interaction with each other. In each analysis
age and gender were entered first as well as HADS depression and HADS
anxiety (to control for negative affect). RAS and BIS (total score or
subscales) or SSRT were entered second and an interaction term for RAS
and BIS scales (or for RAS and SSRT) was entered third. Before the analyses
were conducted the SSRT, the BIS total score, BIS subscales and RAS were
mean centered (Jaccard and Turrisi, 2003). Table 2 shows the results for
regression analysis of the main- and interaction effects of RAS and BIS
attentional impulsiveness with PI-WSUR total score as the dependent
variable. The interaction between RAS and attentional impulsiveness (but
not interaction with other BIS subscales) added significantly to the
prediction of obsessive compulsive symptoms.
Table 2. Hierarchical multiple regression analyses with PI-WSUR as the
dependent variable
Model
1

2

3

Age
Gender

B
.314
.054

S.E.
.133
1.927

beta
.130
.002

HADSdepression

.048

.400

.009

HADSanxiety

1.348

.373

.287**

BISattention

.742

.300

.160*

RAS

.235

.052

.276**

BIS*RAS

.035

.011

.180**

Adjusted R2
R2 = .291***

Change

R2 = .369***

.083***

R2 = .397***

.030**

* p <.05. ** p <.01. *** p <.001.

Even though the main effect of SSRT with regard to PI-WSUR was not
significant, the interaction between SSRT and RAS added significantly to the
prediction of PI-WSUR total score (see Table 3).
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Table 3. Hierarchical multiple regression analyses with PI-WSUR as the
dependent variable
Model
1

2
3

Age

B
.169

S.E.
.234

beta
.069

Gender

1.555

3.651

.044

HADSdep

- .831

.864

-.132

HADSanx

3.134

.627

.675***

SSRT

.052

.032

.146

RAS

.294

.088

.362***

SSRT*RAS

.004

.002

.213*

Adjusted R2
R2 = .315***

Change

R2 = .413***

.108**

R2 = .447***

.038*

* p <.05. ** p <.01. *** p <.001.

In accordance with Jaccard and Turrisi (2003) recommendation, the
regression equations were inspected on different levels of both responsibility
attitudes and impulsivity (SSRT or BIS attentional subscale), i.e. when RAS
was a standard deviation below and above the mean and when SSRT (or BIS
attentional impulsiveness) was standard deviation below and above the
mean. In line with expectations the association between attentional
impulsiveness and PI-WSUR were stronger at higher level of RAS (B when
RAS-low= .077, t= .207, p>.05 and B when RAS-high=1.407, t=3.901,
p<.001) and the relationship between RAS and PI-WSUR were stronger at
higher level of attentional impulsiveness (B when BIS-low= .112, t= 3.151,
p< .01 and B when BIS-high=.357, t=5.276, p<.001). The SSRT were also
more strongly related to the PI-WSUR at higher level of RAS (B when RASlow=-.037, t=-.738, p=.463 and B when RAS-high=.132, t=2.81, p=.006) and
RAS was more strongly related to PI-WSUR at higher level of SSRT (B when
SSRT-low=.112, t=.962, p=.339 and B when SSRT-high= .528, t=3.960,
p<0001). Thus, responsibility attitudes influence obsessive-compulsive
symptoms to a greater extent if more impulsivity (SSRT or attentional
impulsiveness) is present, and vice versa.
When the model was examined with regard to different subscales of PIWSUR, the interaction of BIS attentional impulsiveness and RAS added
significantly to the prediction of PI-obsessions (p<.001), PI-washing
(p=.007) and marginally of PI-checking (p=.059) but not to the prediction of
PI-grooming or PI-impulses. The interaction between SSRT and RAS added
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significantly to the prediction of PI-checking (p=.016) and PI-obsessions
(p=.041) but not the prediction of PI-grooming, PI-impulses and PIwashing.

Discussion
As expected, responsibility attitudes were related to obsessive-compulsive
symptoms, even after the effects of depression and anxiety had been taken
into consideration. These findings are in agreement with previous studies
(Smári et al. 2008) and fit well with cognitive models of OCD.
A moderate correlation was found between self-reported impulsivity (BIS
total score) and obsessive-compulsive symptoms (PI-WSUR total score) and
this relationship was significant after the effect of depression and anxiety was
taken into consideration. Subscale-level analysis revealed that only attentional
impulsiveness was related to obsessive-compulsive symptoms over and
above relation to depression and anxiety. This is in line with results from
some earlier studies on OCD patients (e.g. Ettelt et al., 2007). Similarly,
Summerfeldt et al. (2004) reported that only cognitive (attentional)
impulsiveness subscale of BIS-10R distinguishes anxiety- and OCD patients
from normal controls. The authors speculated that cognitive (attentional)
impulsiveness as assessed by BIS-10R is probably a consequence of anxiety
and worry. However, our data did reveal that the association between
attentional impulsiveness and PI-WSUR total score and most of the
subscales (apart from PI-grooming and PI-washing) were significant even
after the combined effect of depression and anxiety had been taken into
consideration.
We also found that interaction effects of responsibility attitudes and selfreported attentional impulsiveness added to the prediction of obsessive
compulsive symptoms over and above simple effects. Smári et al. (2008)
found evidence for this kind of interaction when impulsivity was assessed by
the AD/HD-HI self-report scale (Magnússon et al., 2006), but not when
impulsivity was assessed by the IVE-IMP (Impulsiveness subscale of
Eysenck´s impulsiveness/ venturesomeness/ empathy questionnaire)
(Eysenck, Pearson, Easting and Allsopp, 1985). Taken together it seems that
AD/HD-HI (which assesses hyperactivity and impulsivity related to ADHD)
as well as attentional impulsiveness (which essentially measures symptoms of
attention deficit disorder) but not other aspects of self-reported impulsivity
(IVE-IMP, BIS motor and BIS non-planning) can increase obsessive
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compulsive symptoms in interaction with excessive responsibility. These
results can be interpreted in light of the notion of perceived impulsivity. As
mentioned previously Cottraux and Gerard (1998) speculated that innate
impulsivity in OCD patients can lead to perceived impulsivity. The authors
further speculated that this biased perception of one’s ability to control
impulses could play a role in forming dysfunctional responsibility schemas, if
coexisting with certain environmental factors (demands from family and
social environment). It could be argued that attentional impulsiveness as well
as hyperactivity symptoms is more apt to produce the insecurity in one self
as possibly being dangerous to other people, compared to other aspects of
impulsivity such as measured by IVE-IMP and the other BIS-11 subscales.
These characteristics all reflect impulsivity that involves fearlessness,
recklessness and lack of worry which is not consistent with the notion of
perceived impulsivity. Attentional impulsiveness and hyperactivity on the
other hand are not necessarily characterized by fearlessness or lack of worry.
These symptoms refer to behaviors that are often produced inadvertently
and with absentmindedness (e.g. by not noticing things in the environment),
which could lead to experiences that are apt to shape beliefs about being
perhaps dangerous to others, by not being careful enough or not noticing
what one does. It is possible that these kinds of experiences would produce
biased perception of self-control, especially (or perhaps exclusively) in
individuals characterized by excessive responsibility.
The fact that interaction between responsibility and behavior inhibition
(SSRT) also added to the prediction of obsessive compulsive symptoms is
not necessarily in disagreement with the above interpretation. In order to fit
this data with the perceived impulsivity hypothesis, one would have to
assume that stopping performance does not reflect behavior disinhibition
that results from fearlessness or recklessness, but rather some inhibitory
mechanism that perhaps underlies inattention and absent mindedness. To
the best of our knowledge there are no data available that show relationship
between fearlessness and SST performance. However, it has been shown
that both children with ADHD (but not children with anxiety) (Oosterlaan,
Logan and Sergeant, 1998) and adults with ADHD (Aron and Poldrack,
2005) show impaired behavioral inhibition in the SSRT.
These speculations about the relationship between OCD and lack of
confidence in one’s ability to control impulses are reminiscent of findings
from studies on OCD patient’s confidence in various cognitive processes.
Long series of studies have shown that OCD patients are characterized by
mistrust in memory, but findings of genuine memory deficit in OCD is not
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as robust (see e.g. Tolin, Abramowitz, Brigidi, Amir, Street and Foa, 2001).
OCD has also been linked to mistrust or lack of confidence in other
cognitive processes such as perception and confidence in keeping attentional
focus (Hermans, Engelen, Grouwels, Joos, Lemmens and Pieters, 2008).
Furthermore, responsibility has been shown to augment mistrust in these
kinds of cognitive processes (Radomsky, Gilchrist and Dussault, 2001).
There was no association between self-reported impulsivity and behavior
inhibition assessed by the SST in this study. This is in line with results from
many previous studies (e.g. Reynolds et al., 2006) and can be interpreted as
indicating that these different types of measurements assess different
constructs. It is also possible that there is non-linear relationship between
behavior inhibition and self-reported impulsivity and only those with very
high level of self-reported impulsivity demonstrate stopping impairment.
No relationship was found between performance on the SST and
obsessive-compulsive symptoms. Again, the relationship might be non-linear
and only people with relatively severe obsessive-compulsive symptoms have
impaired performance on the SST explaining why no association was found
in our non-clinical student sample.
The data in the present study were obtained from a student sample,
which limits the generalizability of the results. Also impulsivity as assessed by
the SST is only a narrow aspect of the broad impulsivity construct. Future
studies should investigate the relationships examined in this study in clinical
populations and perhaps with different kinds of behavioral measures of
impulsivity.
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Nýjar rannsóknir á skynjun hljóðlengdar
í íslensku
Jörgen L. Pind

Í íslensku er gerður greinarmunur á lengd málhljóða þar sem bæði sérhljóð
og samhljóð geta verið löng eða stutt (Stefán Einarsson, 1927; Jörgen Pind,
1986). Í lokuðum atkvæðum, atkvæðum sem enda á samhljóði, er svonefnd
andstæðulengd, á eftir löngu sérhljóði kemur stutt samhljóð og öfugt (Hreinn
Benediktsson, 1963). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að tvö hljóðkenni skipta
meginmáli í skynjun hljóðlengdar í íslensku. Meginhljóðkennið er hlutfall
sérhljóðs- og samhljóðslengdar (Jörgen Pind, 1995) sem virkar sem
áreitisfasti (higher-order invariant) af því tagi sem James J. Gibson fjallaði mikið
um í skynjunarsálfræðinni (Gibson, 1959). Þetta er „tímalegt“ (temporal)
hljóðkenni þar sem það veltur á lengd málhljóðanna. Athyglisvert er að þetta
hljóðkenni er fast eða óbreytanlegt þrátt fyrir breytingar á talhraða. Talhraðinn hefur vitaskuld mikil áhrif á lengd málhljóða en breytir sem sagt ekki
þessum hlutföllum sérhljóðs- og samhljóðslengdar. Hitt hljóðkennið er
hljóðrófskenni (spectral cue). Í íslensku eru átta einhljóðasérhljóð. Þrjú þeirra
hafa ólíkan hljómblæ – ólíka formendur og því mismunandi hljóðróf – löng
og stutt. Þetta eru sérhljóðin ‘e’,’o’ og ‘ö’. Skynjunartilraunir á sérhljóðinu ‘e’
hafa leitt í ljós að skynjun hljóðlengdar veltur mjög á hljómblæ hljóðsins,
hvort hann bendir á stutt hljóð eða langt (Jörgen Pind, 1996, 1998).
Hlutfallslengd sérhljóðs og samhljóðs er hins vegar eina hljóðkenni hljóðlengdar í hinum fimm sérhljóðunum: ‘a’, ‘i’, ‘í’, ‘u’ og ‘ú’.
Sú staðreynd að stundum ákvarðast hljóðlengd af tveimur hljóðkennum –
hljómblæ og lengdarhlutfalli – stundum aðeins af einu – lengdarhlutfalli –
bendir til þess að framvinda hljóðlengdarskynjunar geti verið með ólíkum
hætti í þessum tveim tilvikum. Þannig má varpa fram þeirri tilgátu að í þeim
tilvikum þar sem hljómblær kemur við sögu sé hlustandinn fljótari að komast
að hljóðlengd atkvæðis en í þeim tilvikum þar sem aðeins lengdarhljóðkennið
kemur við sögu. Þetta stafar af því að í síðara dæminu verður hlustandinn
væntanlega að bíða þar til kemur að niðurlagi atkvæðisins áður en hljóðlengd
þess er ljós, í fyrra dæminu segir hljómblær sérhljóðsins til um hljóðlengdina
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og því óþarft að bíða eftir niðurlagi atkvæðisins. Verður hér sagt frá
rannsókn sem prófar þessa tilgátu.

Tilraun 1
Tilgangur þessarar tilraunar er að rannsaka tímaframvindu hljóðlengdarskynjunar í íslensku með svartímamælingum í flokkunartilraun. Notuð eru
orð með tveim sérhljóðum, ‘a’ og ‘e’.

Aðferð
Þátttakendur
Höfundurinn og níu háskólanemar tóku þátt í tilrauninni. Heyrn þeirra var
að eigin mati eðlileg.
Áreiti
Þrjár áreitaraðir voru notaðar í tilrauninni, allar útbúnar í talgervli Klatts
(Klatt 1980; Klatt og Klatt, 1990). Tvær raðanna voru byggðar á orðunum
segg og sek, ein á orðunum sagg og sak. Áreitaraðirnar tvær með orðunum segg
og sek höfðu áður verið notaðar í birtri rannsókn og er nákvæmar
upplýsingar um talgervilsbreytur að finna hjá Jörgeni Pind (1998). Áreitin
voru upphaflega byggð á orðum í venjulegu tali. Í stuttu máli þá hófust
áreitin á 100 ms löngu s-hljóði en á eftir kom 400 ms langt atkvæðarím sem
gert var úr sérhljóði og eftirfarandi lokun. Lengd sérhljóðsins var breytileg frá
108 ms að 264 ms (í 12 ms þrepum) og lengd lokunarinnar var sömuleiðis
breytileg frá 292 að 136 ms. [Þannig eru 108 + 292 = 400 ms og 264 + 136
= 400 ms.] Alls voru fjórtán áreiti í hverri áreitaröð sem fengin voru með því
að lengja sérhljóðið í 12 ms þrepum og stytta lokunina um samsvarandi
lengd, sjá mynd 1. Lokasmellur samhljóðsins ‘g’ á eftir lokuninni var 30 ms
að lengd.
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Mynd 1. Hljóðrófsrit þriggja áreita úr áreitaröðinni sagg-sak. Efst er lengd
sérhljóðsins 108 ms, í miðið 180 ms og neðst 264 ms. Alls voru 14 áreiti í
röðinni.
Í annarri segg–sek áreitaröðinni, sem verður nefnd e475-röðin til
hægðarauka, var fastagildi (steady-state value) fyrstu tveggja formendanna 475
og 1800 Hz, í hinni áreitaröðinni, e510-röðinni, var tíðni formendanna 510
og 1700 Hz. Fyrri gildin eru nálægt því sem gildir um löng ‘e’-sérhljóð, hin
síðari í áttina að stuttum ‘e’-sérhljóðum. Fastagildi formendanna F3–F5 voru
2600, 3250 og 3700 Hz í báðum áreitaröðunum. Um formendur sjá Jörgen
Pind (1997). Hljóðrófsrit tveggja áreita eru sýnd á mynd 2.
Sagg–sak áreitaröðin var byggð á hinum áreitaröðunum tveim. Lengdir
sérhljóðs og lokunar voru hinar sömu en formendatíðni F1–F5 sem hér
segir: 750, 1280, 2450, 3250 og 3700 Hz.
Grunntónn rödduðu sneiðanna í áreitunum var fastur, 125 Hz.
Söfnunartíðnin (sampling frequency) var 11.025 Hz.
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Mynd 2. Tvö áreiti úr segg-sek áreitaröðunum. Vinstra megin er áreiti úr e475röðinni, hægra megin úr e510-röðinni.

Framkvæmd
Tilraunin var keyrð með E-prime-hugbúnaðinum (Psychological Software
Tools, Pittsburgh, PA) á IBM Thinkpad 41p tölvu og var hljóðkort tölvunnar
notað. Tilraunin var í tveim hlutum. Í fyrri hlutanum var sagg–sak áreitaröðin
prófuð, í seinni hlutanum voru báðar segg–sek raðirnar prófaðar í bland.
Báðir hlutar hófust á æfingaumferðum, fyrst voru jaðaráreiti raðanna spiluð
og nefnd af rannsóknarmanni, síðan voru öll áreiti hvors hluta leikin einu
sinni í handahófskenndri röð og þátttakendur beðnir um að flokka þau. Að
því loknu komu fimm tilraunabálkar. Í hverjum bálki voru öll áreiti viðkomandi bálks leikin tvisvar í handahófskenndri röð. Verkefni þátttakenda
var að styðja á hnappinn ‘g’ á lyklaborði tölvunnar ef þeim heyrðist orðið
vera sagg eða segg, en á hnappinn ‘k’ ef þeim heyrðist það vera orðið sak eða
sek (hér er því notuð „aðferð fastra áreita“ sem Fechner varð fyrstur til að
nota fyrir hálfri annarri öld). Þátttakendur voru beðnir um að svara eins fljótt
og þeir gátu en jafnframt vanda sig. Leiðbeiningar voru ætíð á skjánum.
Þátttakendur hlustuðu á áreitin á „þægilegum styrk“ í Sennheiser HS-530-II
heyrnartækjum.

Niðurstöður
Mynd 3 sýnir niðurstöður flokkunar þátttakenda. Vinstra megin eru
niðurstöðurnar fyrir sagg-sak röðina en hægra megin fyrir segg-sek raðirnar.
Fónemamörkin voru reiknuð fyrir hvern þátttakanda með probit-greiningu.
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Að meðaltali voru fónemamörkin við 191.4 ms í sagg–sak röðinni, við 174.3
ms í e475-röðinni og við 188 ms í e510-röðinni.

Mynd 3. Niðurstöður flokkunartilraunarinnar. Gröfin sýna meðaltöl 10
þátttakenda.
Einhliða dreifigreining endurtekinna mælinga sýnir tölfræðilega marktækan mun fónemamarkanna, F(2,18) = 4,831, p < 0,05. Samanburður
einstakra raða sýnir aðeins marktækan mun á sak-sagg röðinni annars vegar
og e475-röðinni hins vegar, t(9) = 2,5851, p < 0,05. Þótt ekki sé tölfræðilega
marktækur munur á fónemaörkum segg-sek raðanna er munur þeirra – eins
og fram kemur á mynd 2 – í þá átt sem reikna mátti með, fleiri flokkanir
langra hljóða í e-475 röðinni en e-510 röðinni.
Mynd 4 sýnir niðurstöður svartímamælinganna í flokkunartilraununum
tveim. Aftur er niðurstöður fyrir áreitaröðina sagg–sak að finna á vinstri
helmingi myndarinnar, en niðurstöðurnar fyrir segg–sek áreitaraðirnar eru á
hægri helmingi myndarinnar. Meðalsvartíminn var reiknaður sem meðaltal
harmóníumeðaltala svartíma hvers þátttakanda fyrir hvert áreiti (minnist þess
að hver þátttakandi svaraði hverju áreiti 10 sinnum). Harmóníumeðaltal, H,
mælinganna x1, ... , xn er skilgreint sem :
1
1 n 1
= ∑
H n i =1 xi
.
Harmóníumeðaltalið hefur þann ágæta eiginleika að draga úr áhrifum
útlaga og er því oft notað við að reikna meðaltal svartíma.
Heildarmeðalsvartími reyndist vera 942,5 ms í sagg–sak röðinni, 885,5 ms í
e475-röðinni og 870,9 ms í e510-röðinni. Meðalsvartími a-raðarinnar var
marktækt lengri en í e-röðunum, t(418) = 3,0997, p < 0,01. Ekki var
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tölfræðilega marktækur munur á meðalsvartíma í e475- og e510-röðunum,
t(278) = 0,8121.
Dreifing svartímamælinganna í sagg-sak röðinni – vinstra megin á mynd 4
– sýnir lengstu svartímana nálægt fónemamörkunum en styttri svartíma ef
farið er fjær mörkunum. Þetta er eins og við er að búast, óvissan í flokkun er
mest við fónemamörkin (Nooteboom og Doodeman, 1980). Þannig er
meðalsvartíminn 851,9 ms í orðinu þar sem sérhljóðið er 108 ms að lengd en
1024,1 ms í orðinu með sérhljóðslengd 180 ms og 928,4 í áreitinu sem liggur
á hinum jaðrinum með 264 ms langt sérhljóð. Ef gerð er einhliða
dreifigreining á svartímum þessara þriggja áreita kemur í ljós að tölfræðilega
marktækur munur er á þeim, F(2,18) = 6,4491, p < 0,01. Paraður
samanburður sýnir að meðalsvartími við 108 ms áreitið er marktækt styttri en
í 180 ms áreitinu, t(9) = 2,9731; p < 0,05. Annar samanburður reyndist ekki
marktækur en þó nálgast samanburður meðalsvartíma í 108 og 264 ms
áreitunum marktækni, t(9) = 2,2613, p = 0,05007, tvíhliða próf.
Þetta er í samræmi við tilhneigingu sem kemur fram vinstra megin á
mynd 4, nefnilega þá að svartímar virðast lengjast eftir því sem ‘a’-sérhljóðið
lengist. Þetta er athyglisverð niðurstaða sem vert væri að rannsaka frekar þar
sem þetta leiðir ekki af því líkani af skynjun hljóðlengdar sem höfundur hefur
áður unnið með og byggist á því að lengdarskynjunin sé fyrst og fremst
hlutfallsleg, ráðist af hlutfalli sérhljóðs og samhljóðslengdar (Jörgen Pind,
1986, 1995). Samkvæmt slíku líkani er ekki við því að búast að svartímar
lengist þótt sérhljóð í orði lengist (ef rímlengdin er óbreytt).

Mynd 4. Svartímar í flokkunartilraununum. Meðaltöl 10 þátttakenda.
Það er einnig athyglisvert að þessarar tilhneigingar verður ekki vart þegar
sérhljóðið ‘e’ á í hlut, sjá hægri hluta myndar 4. Reiknuð var tvíhliða dreifi-
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greining á meðalsvartímum við jaðaráreitunum sem og við áreitunum með
180 ms löngu sérhljóði í e-röðunum tveim. Hvorki áreitaröð (e475 og e510)
F(1,9) = 0,2352, sérhljóðslengd, F(2,18) = 0,7801 né samvirkni þeirra F(2,18)
= 0,9796 reyndist tölfræðilega marktæk.

Umræða
Fyrstu rannsóknir höfundar á skynjun hljóðlengdar í íslensku (Jörgen Pind,
1986) sýndu að hlutfall sérhljóðs- og samhljóðslengdar var helsta hljóðkenni
fyrir skynjun hljóðlengdar. Þetta hljóðkenni hefur þann eiginleika að haldast
óbreytt, vera „invariant“, þrátt fyrir breytingar á talhraða og er því nokkurs
konar áreitisfasti. Af þeim sökum þarf ekki að gera ráð fyrir einhvers konar
aðlögunarbúnaði („taking-into-account“ af þeim toga sem oft er gert ráð fyrir
þegar skynkerfið stendur frammi fyrir margræðum og óljósum áreitum
(Epstein, 1973; Summerfield, 1981)).
Frekari rannsóknir (Jörgen Pind, 1996, 1999) leiddu í ljós að skynjun
hljóðlengdar í íslensku er flóknari en upphaflega var ætlað. Hér skiptir mestu
máli að hljómblær sérhljóðanna, tíðni formendanna, getur einnig haft áhrif á
skynjun hljóðlengdar. Sú niðurstaða er grundvöllur þeirrar tilgátu sem prófuð
var í þeirri rannsókn sem hér segir frá: að það taki þátttakendur styttri tíma
að dæma um hljóðlengd í orðum sem hafa sérhljóðið ‘e’ en í orðum með
sérhljóðinu ‘a’. Í síðara dæminu er hlutfallslengdin eina hljóðkenni hljóðlengdar, í fyrra tilvikinu eru tvö hljóðkenni lengdar, hlutfallslengd og
hljómblær. Hljómblærinn kemur fram í sérhljóðinu og því ættu hlustendur að
vera fljótari að svara um hljóðlengd í orðum sem hafa sérhljóðið ‘e’
samanborðið við orð með sérhljóðinu ‘a’. Niðurstöður studdu þessa tilgátu.
Á óvart kom hins vegar að svartímar í mati á ‘a’-orðum virðast lengjast eftir
því sem sérhljóðið lengist, sú tilhneiging kom ekki fram í ‘e’-orðunum.
Fyrirhugaðar eru fleiri tilraunir til að rannsaka þetta nánar.
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Áhrif farsíma og útvarps á athygli og
færni reyndra og óreyndra ökumanna
Kamilla Rún Jóhannsdóttir
Elínborg S. Freysdóttir
Gyða B. Aradóttir

Ákveðið ósamræmi hefur verið á milli þeirra rannsókna sem borið hafa
saman áhrif farsímanotkunar og útvarpshlustunar á hæfni ökumanna. Annars
vegar hafa rannsóknir sýnt að notkun farsíma við akstur dregur úr getu
ökumanna til þess að bregðast skjótt og örugglega við áreitum í umhverfinu
en hlustun á tónlist eða sögu í útvarpi hefur lítil sem engin áhrif (Consiglio,
Driscoll, Witte og Berg 2003; Strayer og Johnston, 2001; McCarley o.fl.,
2004). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að hlustun á krefjandi efni dregur úr
getu ökumanns til þess að stjórna bifreiðinni ekki síður en samtal í gegnum
farsíma (Kubose o.fl., 2006). Þetta ósamræmi á milli rannsókna virðist fyrst
og fremst stafa af því að ólíkar mælingar eru notaðar til þess að meta hæfni
ökumanna og misjafnt er hvort þátttakendur eru látnir hlusta á tónlist, sögu,
eða jafnvel meira krefjandi efni. Í þeirri rannsókn sem hér verður greint frá
hlustuðu þátttakendur (ökumenn) á útvarpssögu og töluðu í farsíma. Hæfni
þátttakenda var síðan metin með því að mæla bæði athygli og viðbrögð við
ytri áreitum sem og færni á svokölluðu eltiverkefni (tracking).
Í rannsókn Strayer og Johnston (2001) framkvæmdu þátttakendur eltiverkefni (tracking) þar sem þeir notuðu stýripinna til að fylgja eftir ferningi
sem hreyfðist tilviljunarkennt um tölvuskjáinn. Á 10 til 20 sekúndna fresti
blikkaði ferningurinn annað hvort rauður eða grænn og áttu þátttakendur að
ýta á takka, sem staðsettur var á stýripinnanum, þegar ferningurinn blikkaði
rauður. Þátttakendur framkvæmdu eltiverkefnið eitt og sér (grunnlína) eða
samfara því að tala í farsíma, hlusta á tónlist í útvarpi, og hlusta á sögu í
útvarpi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur voru marktækt
lengur að bregðast við rauða blikkinu og misstu oftar af því þegar þeir töluðu
í farsíma samanborið við grunnlínu. Hlustun á útvarpsefni, hvort sem var
tónlist eða saga, hafði engin áhrif á viðbrögð þátttakenda umfram grunnlínu.
Í seinni hluta rannsóknar sinnar skoðuðu Strayer og Johnston (2001) einnig
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áhrif farsímanotkunar á getu þátttakenda til þess að framkvæma eltiverkefnið,
þ.e. hversu vel þeir fylgdu ferningnum eftir með stýripinnanum. Niðurstöður
þeirra sýndu að notkun farsímans dró marktækt úr getu þátttakenda til þess
að fylgja ferningnum eftir. Niðurstöður rannsóknar Strayer og Johnston
benda því til þess að farsímanotkun hafi víðtæk áhrif, á bæði athygli
ökumanns á því sem er að gerast í umhverfinu og á þá þætti sem mögulega
tengjast stjórnun bifreiðarinnar. Útvarpshlustun hefur lítil sem engin áhrif á
viðbrögð ökumanna við ytri áreitum, en Strayer og Johnston mældu ekki
áhrif útvarpshlustunar á eltiverkefnið.
Í rannsókn Just, Keller og Cynkar (2008) framkvæmdu þátttakendur
eltiverkefni þar sem þeir stjórnuðu hreyfingum bíls á tölvuskjá með því að
nota tölvumúsina. Þátttakendur framkvæmdu eltiverkefnið eitt og sér og
einnig samtímis því að hlusta á setningar sem þeir dæmdu réttar eða rangar
með því að ýta á viðeigandi takka. Niðurstöðurnar sýndu að hlustunin dró
marktækt úr getu þátttakenda til þess að stjórna hreyfingum bifreiðarinnar
með músinni. Kubose og félagar (2006) notuðu svipað hlustunarverkefni og
Just, Keller og Cynkar (2008) og fundu að slíkt verkefni dró úr getu
þátttakenda til þess að halda hraða bifreiðar stöðugum og stöðugri fjarlægð
frá næsta bíl fyrir framan. Það er því mögulegt að krefjandi hlustun dragi úr
þáttum sem hafa með stjórnun bifreiðarinnar að gera. Það hlustunarverkefni
sem bæði Kubose og félagar og Just, Keller og Cynkar notuðu er þó töluvert
ólíkt því sem gerist þegar við hlustum á útvarp. Það að dæma hvort setningar
eru réttar eða rangar krefst töluverðrar hugarvinnslu sem sennilega er ólík því
sem gerist þegar við hlustum á tónlist, sögu eða fréttir í útvarpi. Einnig voru
þátttakendur látnir bregðast við hverri setningu með því að ýta á viðeigandi
takka en það getur í sjálfu sér truflað stjórnun bifreiðarinnar.
Það sem takmarkar túlkun á niðurstöðum ofantaldra rannsókna er að
annars vegar er verið að skoða áhrif tónlistar eða útvarpssögu á viðbrögð við
ytri áreitum (Consiglio o.fl., 2003; Strayer og Johnston, 2001). Hins vegar er
áherslan á meira krefjandi hlustunarverkefni og að skoða áhrif á þætti sem
tengjast stjórnun bifreiðarinnar (Just, Keller og Cynkar, 2008; Kubose o.fl.,
2006). Markmið þeirrar rannsóknar sem hér verður greint frá var því að
skoða áhrif farsímanotkunar á hæfni ökumanna í samanburði við útvarpshlustun með því að mæla bæði viðbrögð við ytri áreitum og einnig
frammistöðu þátttakenda á eltiverkefni. Einnig var það markmið rannsóknarinnar að skoða reynslu ökumanna sem mögulegan áhrifaþátt í þessu
sambandi. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru vanir að gera fleira en eitt í
einu (flugmenn) eða eru með meira en 10 ára reynslu sem ökumenn verða
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fyrir minni truflun af farsíma en reynsluminni ökumenn (Hunton og Rose,
2005; Shinar, Tractinsky og Compton, 2005).

Rannsóknin
Þátttakendur framkvæmdu svokallað eltiverkefni svipað því sem Strayer og
Johnston (2001) notuðu í sinni rannsókn. Ferningur hreyfðist tilviljunarkennt
um tölvuskjá og þátttakendur notuðu tölvumúsina til þess að stjórna öðrum,
aðeins minni ferningi. Verkefni þátttakenda var að halda minni ferningnum
inn í stærri ferningnum, en honum var stjórnað af tölvunni. Á u.þ.b. 10
sekúndna fresti blikkaði ferningurinn annað hvort rauður eða grænn og áttu
þátttakendur að vinstrismella á músartakkann einungis þegar ferningurinn
blikkaði rauður. Mælt var hversu skjótt og áreiðanlega þátttakendur brugðust
við þegar ferningurinn sem þeir fylgdu eftir blikkaði rauður og einnig
nákvæmni þátttakenda í að halda minni ferningnum inni í þeim stærri.
Þátttakendur framkvæmdu eltiverkefnið eitt og sér (grunnlína) og einnig
ásamt því að hlusta á útvarpssögu eða tala í farsíma. Þar sem erfitt er að hafa
stjórn á „eðlilegum“ samræðum fólks í farsíma hafa rannsakendur í mörgum
tilfellum látið þátttakendur framkvæma ákveðin verkefni í gegnum farsímann
sem líkja að einhverju leyti eftir samtali (Horrey og Wickens, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að slík verkefni hafa ýmist sömu eða örlítið vægari áhrif á
frammistöðu ökumanna samanborið við samræður og veita rannsakanda
jafnframt meiri stjórn á rannsóknaraðstæðum (sjá Horrey og Wickens, 2006).
Í þessari rannsókn var ákveðið að nota sama farsímaverkefni og Strayer og
Johnston (2001) notuðu í seinni hluta rannsóknar sinnnar. Þátttakandi heyrir
orð og bregst við með því að segja nýtt orð sem byrjar á sama staf og orðið
sem hann heyrði endar á. Verkefnið krefst því þess að þátttakandi hlusti,
hugsi um það sem sagt er og bregðist við. Fyrir útvarpshlustunina var notuð
saga og voru þátttakendur upplýstir um það í upphafi að þeir yrðu spurðir
um efni sögunnar að hlustun lokinni. Þetta var gert bæði til að tryggja að
þátttakendur veittu efninu athygli og einnig til þess að gera verkefnið meira
krefjandi. Þátttakendur í rannsókninni skiptust í reynda ökumenn sem höfðu
yfir 15 ára reynslu og voru á aldrinum 35 til 45 ára og óreynda ökumenn sem
höfðu keyrt í eitt ár eða minna og voru á aldrinum 17 til 18 ára.
Samkvæmt fyrri rannsóknum var búist við því að þátttakendur væru
lengur að bregðast við rauða blikkinu og misstu oftar af því þegar þeir töluðu
samtímis í farsíma samanborið við útvarpshlustun og grunnlínu (eltiverkefni
framkvæmt eitt og sér). Einnig var reiknað með því að bæði farsími og
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útvarpshlustun myndu draga úr nákvæmni þátttakenda í að framkvæma
eltiverkefnið, þ.e. fylgja ferningnum eftir. Reyndir ökumenn ættu að verða
fyrir minni truflun af bæði útvarpi og farsíma en óreyndir ökumenn.

Aðferð
Þátttakendur
Þrjátíu og þrír þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, 19 konur og 14 karlar.
Af þátttakendum voru 17 reyndir ökumenn á aldrinum 35 til 45 ára
(meðalaldur 39 ár) með minnst 15 ára reynslu að baki. Óreyndir ökumenn
voru 16 á aldrinum 17 til 18 ára (meðalaldur 17,2 ár) með bílpróf í eitt ár eða
skemur. Leyfi fyrir þátttöku í rannsókninni var fengið hjá foreldrum eða
forráðamönnum fyrir þá þátttakendur sem ekki voru orðnir 18 ára. Þrír
þátttakendur voru örvhentir en stjórnuðu allir músinni með hægri hendi.
Allir þátttakendur stóðust litblindupróf Isihara (Isihara, 1963). Þátttakendum
í óreyndari hópnum var veitt þúsund króna umbun fyrir að taka þátt í þessari
rannsókn. Engin umbun var veitt þátttakendum í reyndari hópnum fyrir
þátttöku.
Mælitæki og áreiti
Eltiverkefnið var forritað með Java 6 (update 5). Tveir ferningar birtust á 17"
tölvuskjá. Annar ferningurinn (50x50 myndeiningar eða pixel) var svartur á
litinn og hreyfðist tilviljunarkennt um skjáinn, stjórnað af tölvunni. Hinn
ferningurinn (40x40 myndeiningar) var blár á litinn og var stjórnað af
þátttakanda í gegnum tölvumúsina. Ferningurinn sem þátttakendur eltu
blikkaði tilviljanakennt á ca 10 sekúndna fresti og varð annað hvort rauður
eða grænn. Þegar ferningurinnn blikkaði rauður áttu þátttakendur að
vinstrismella á músartakkann en þegar ferningurinn blikkaði grænn átti
einungis að halda áfram að fylgja honum eftir.
Staðsetning beggja ferninga á X- og Y-ás var mæld á um það bil 50
millisekúndna fresti til að athuga hve nákvæmlega þátttakendum tókst að
halda minni ferningnum sem þeir stjórnuðu, inn í þeim stærri. Forritið mældi
líka viðbragðstíma þátttakenda, það er, hversu fljótir þeir voru að bregðast
við og smella á músartakkann þegar ferningurinn blikkaði rauður. Einnig var
mælt hversu oft þátttakendur misstu af rauða blikkinu eða smelltu á
músarbendilinn þegar ferningurinn sem þeir eltu varð grænn.
Þátttakendur hlustuðu á fyrstu tólf mínútur úr sögunni Rigning í Osló
eftir Harald Skjönsberg. Þátttakendum var tilkynnt að þeir yrðu spurðir um
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efni sögunnar að henni lokinni og var notaður til þess gerður spurningalisti. Í
farsímaverkefninu leystu þáttakendur tiltekið orðaverkefni í gegnum handfrjálsan farsíma. Rannsakandi, sem staddur var í öðru herbergi, sagði íslenskt
orð í farsímann og átti þátttakandi að segja orð sem byrjaði á síðasta staf þess
orðs sem rannsakandi hafði sagt. Rannsakandi las upp orð af lista af orðum
sem höfðu fjölbreytta endastafi. Þátttakandinn fékk 10 sekúndur til að
bregðast við orði rannsakanda. Ef hann hafði ekki svarað eftir 10 sekúndur
las rannsakandi næsta orð. Tvær sekúndur liðu á milli þess sem þáttakandi
sagði orð og rannsakandi sagði nýtt orð. Við framkvæmd farsímaverkefnisins
voru notaðir tveir farsímar, annars vegar Samsung SGHA800, sem
þátttakendur töluðu í og notuðu til þess handfrjálsan búnað, hins vegar talaði
rannsakandi í Nokia 6131.
Framkvæmd
Í upphafi rannsóknarinnar skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki
og fengu tveggja mínútna æfingu þar sem þeir framkvæmdu eltiverkefnið í
tölvunni. Verkefnin og framkvæmd rannsóknarinnar voru síðan útskýrð fyrir
þátttakendum og að því loknu hófst rannsóknin. Þátttakendur framkvæmdu
eltiverkefnið eitt og sér (grunnlína) og síðan samfara því að hlusta á
útvarpssöguna og framkvæma farsímaverkefnið. Hver hluti rannsóknarinnar
tók tólf mínútur. Allir þátttakendur byrjuðu á að framkvæma eltiverkefnið
eitt og sér. Helmingur þátttakenda framkvæmdi síðan eltiverkefnið ásamt
útvarpshlustun og lauk með því að framkvæma eltiverkefnið ásamt
farsímaverkefninu. Hinn helmingur þátttakenda fékk farsímaverkefnið fyrst
og síðan útvarpssöguna. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir
æfingaráhrif. Hver fyrirlögn tók um 40 mínútur. Að rannsókn lokinni var
þátttakendum þakkað kærlega fyrir þátttökuna og fengu einstaklingar í
óreynda hópnum 1000 krónur greiddar fyrir þátttöku.

Niðurstöður
Við úrvinnslu allra gagna var miðað við alpha stuðul .05. Gögn fyrir allar
óháðu breyturnar voru skoðuð í 2 reynsla ökumanna (reyndir, óreyndir) x 3
verkefni (eltiverkefni, útvarp, farsími) blandaðri drefigreiningu (mixed
ANOVA) með verkefni sem innanhópabreytu og reynslu sem millihópabreytu. Öryggisbil voru reiknuð út fyrir innanhópabreytuna (verkefni)
og eru sýnileg á öllum myndum en leyfa einungis samanburð á milli verkefna
fyrir hvorn hóp en ekki á milli hópanna tveggja, reyndir og óreyndir
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ökumenn (sjá Loftus og Masson, 1994). Eftirfylgnipróf voru reiknuð til þess
að skoða mun á milli einstakra verkefna óháð reynslu. Úrvinnsla gagna
miðaðist við 31 þátttakenda þar sem gögn tveggja þátttakenda eyðilögðust að
hluta og voru því tekin út.
Viðbragðstími: hversu fljótt þátttakendur brugðust við rauða
blikkinu
Viðbragðstími þátttakenda, þ.e. hversu fljótt þeir brugðust við þegar
ferningurinn sem þeir eltu blikkaði rauður, var skoðaður í 2 reynsla (reyndir,
óreyndir) x 3 verkefni (eltiverkefni, útvarp, farsími) blandaðri dreifigreiningu.
Dreifigreiningin sýndi marktæk megináhrif verkefna F(2, 58) = 18,42, MSE
= 4616,76 p < 0,001. Þátttakendur voru lengur að bregðast við rauða
blikkinu þegar þeir töluðu í farsímann samanborið við grunnlínu (eltiverkefni
eitt og sér) eða útvarpshlustun (sjá mynd 1). Megináhrif reynslu voru ekki
marktæk F(1, 29) < 1 og samvirkni á milli breytanna reynsla og verkefni voru
ekki marktæk F(2, 58) = 1,79, MSE = 4616,76 p > 0,15. Engin munur var á
milli reyndra og óreyndra ökumanna, báðir hópar voru lengur að bregðast
við rauða blikkinu þegar þeir töluðu í farsímann samanborið við grunnlínu
eða útvarpshlustun.
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Mynd 1. Viðbragðstími þátttakenda (hversu fljótir þeir voru að bregðast við
þegar kassinn blikkaði rauður) eftir verkefnum
Eftirfylgnipróf voru gerð til að skoða mun á milli einstakra verkefna.
Marktækur munur fannst á milli farsímanotkunar og grunnlínu p < 0,001 og á
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milli farsímanotkunar og útvarpshlustunar p < 0,001. Ekki var marktækur
munur á milli grunnlínu og útvarpshlustunar p > 0,80.
Hlutfall réttra viðbragða
Reiknað var út hlutfall réttra viðbragða, þ.e. hversu oft þátttakendur réttilega
sáu og brugðust við rauða blikkinu af heildarfjölda þeirra skipta þar sem
ferningurinn blikkaði rauður. Megináhrif og samvirkni á milli breyta voru
skoðuð í 2 reynsla (reyndir, óreyndir) x 3 verkefni (eltiverkefni, útvarp,
farsími) blandaðri dreifigreiningu. Megináhrif verkefna voru marktæk F(2,
58) = 26,89, MSE = 54,50, p < 0,001. Þátttakendur misstu oftar af rauða
blikkinu (ýttu ekki á músarbendilinn) þegar þeir töluðu í farsímann
samanborið við útvarpshlustun og grunnlínu (mynd 2). Eftirfylgnipróf sýndu
marktækan mun á milli farsímaverkefnis og grunnlínu p < 0,001 og
farsímaverkefnis og útvarpshlustunar p < 0,001. Enginn munur var hins
vegar á útvarpshlustun og grunnlínu p > 0,95.
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Mynd 2. Munur á milli verkefna á hlutfalli þeirra skipta þar sem þátttakendur
brugðust við rauða blikkinu
Dreifigreiningin sýndi einnig marktæk megináhrif reynslu F(1, 29) = 4,80,
MSE = 209,13, p < 0,05. Samvirkni milli breytanna verkefni og reynsla
ökumanna var nálægt því að vera marktæk F(2, 58) = 2,98, MSE = 54,50, p
< 0,06. Óreyndir ökumenn misstu oftar af rauða blikkinu samanborið við
reyndari ökumenn. Munur á milli reyndra og óreyndra ökumanna er
sérstaklega sýnilegur þegar þátttakendur töluðu í farsímann samfara
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eltiverkefninu en þar var hlutfall réttra viðbragða hjá reyndum ökumönnum
90% samanborið við 78% hjá óreyndum.
Hlutfall rangra viðbragða
Reiknað var út hlutfall rangra viðbragða, þ.e. hversu oft af heildarfjölda
þeirra skipta þar sem ferningurinn blikkaði grænn þátttakendur ýttu á
músarbendilinn. Notuð var 2 reynsla (reyndir, óreyndir) x 3 verkefni
(eltiverkefni, útvarp, sími) blönduð dreifigreining. Megináhrif verkefna voru
marktæk F(2, 58) = 10.20, MSE = 47.48, p < 0,001. Þátttakendur smelltu
oftar á músartakkann þegar ferningurinn blikkaði grænn þegar þeir töluðu í
farsímann samanborið við grunnlínu og útvarp. Megináhrif reynslu voru ekki
marktæk F(1, 29) < 1 og samvirkni á milli breytanna var ekki marktæk F(2,
58) = 1.92, MSE = 47.48, p > 0,15.
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Mynd 3. Munur á milli verkefna á því hversu oft þátttakendur smelltu á
músina þegar ferningurinn blikkaði grænn (reiknað sem % af heildarfjölda
þeirra skipta sem ferningur blikkaði grænn)
Eftirfylgnipróf sýndi að þátttakendur gerðu marktækt fleiri villur þegar
þeir töluðu í farsímann samanborið við grunnlínu p > 0,01 og útvarp p >
0,05. Ekki var marktækur munur á milli útvarps og grunnlínu p > 0,45.
Innanhópa marktektarmörk sýna að munurinn á milli útvarpshlustunar og
farsímans skýrist fyrst og fremst af frammistöðu óreyndra ökumanna (mynd
3). Óreyndir ökumenn gerðu marktækt fleiri mistök þegar þeir töluðu í
farsímann samanborið við að hlusta á útvarp og að framkvæma eltiverkefnið
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eitt og sér. Ekki er munur á milli útvarpshlustunar og farsímanotkunar hjá
reyndum ökumönnum.
Nákvæmni í að elta ferninginn
Reiknað var root mean square error eða RMSE til að skoða nákvæmni
þátttakenda í því að halda ferningnum sem þeir stjórnuðu inn í þeim ferningi
sem var stjórnað af tölvunni. RMSE á við um meðal fjarlægð, reiknuð fyrir
bæði x- og y-ás, á milli ferningsins sem stjórnað var af tölvunni og
ferningsins sem þátttakendur stjórnuðu. RMSE skor voru reiknuð í 2 reynsla
(reyndir, óreyndir) x 3 verkefni (eltiverkefni, útvarp, farsími) blandaðri
dreifigreiningu. Megináhrif verkefna voru marktæk F(2, 58) = 42,04, MSE =
5,39, p < 0,001. Megináhrif reynslu voru ekki marktæk F(1, 29) < 1.
Samvirkni á milli breytanna var heldur ekki marktæk F(2, 58) < 1.
Eftirfylgnipróf sýndu marktækan mun á milli allra verkefna. Þátttakendur
voru marktækt verri í að elta ferninginn þegar þeir hlustuðu á útvarp
samanborið við grunnlínu p < 0,001 og þegar þeir töluðu í farsímann
samanborið við grunnlínu p < 0,01. Einnig voru þátttakendur marktækt verri
í því að elta ferninginn þegar þeir hlustuðu á útvarpssöguna samanborið við
farsímann p < 0,001.
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Mynd 4. Munur á milli verkefna á frammistöðu þátttakenda í að fylgja svarta
ferningnum eftir (reiknað sem RMSE)
Bæði notkun farsímans og hlustun á útvarpssögu dró úr nákvæmni
reyndra og óreyndra ökumannna í því að fylgja svarta ferningnum eftir.
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Einnig var nákvæmni í framkvæmd eltiverkefnis marktækt verri þegar
þátttakendur hlustuðu á útvarp samanborið við farsímaverkefnið.
Almennt sýndu niðurstöðurnar að þátttakendur voru marktækt lengur að
bregðast við rauða blikkinu og misstu oftar af því þegar þeir töluðu samtímis
í farsíma samanborið við grunnlínu og það að hlusta á útvarpssögu. Útvarpshlustun hafði engin áhrif á viðbrögð þátttakenda við rauða blikkinu umfram
grunnlínu. Bæði farsími og útvarpshlustun drógu úr nákvæmni þátttakenda í
framkvæmd eltiverkefnisins, þ.e. hversu vel þeir náðu að fylgja eftir svarta
ferningnum sem stjórnað var af tölvunni. Útvarpshlustun hafði einnig
marktæk meiri áhrif á framistöðu þátttakenda í eltiverkefninu en farsímanotkun. Frammistaða reyndra og óreyndra ökumanna var nokkuð svipuð. Þó
gerðu óreyndir ökumenn fleiri villur en reyndir ökumenn þegar þeir töluðu í
farsímann, þ.e. misstu oftar af rauða blikkinu og smelltu á músarbendilinn
þegar ferningurinn blikkaði grænn.

Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að bera saman áhrif farsímanotkunar og
útvarpshlustunar á frammistöðu ökumanna með því að nota tvær mælingar á
færni og athygli sem ekki hafa verið notaðar saman í rannsóknum á þessu
sviði áður. Þátttakendur fylgdu eftir ferningi sem hreyfðist tilviljunarkennt
um tölvuskjáinn og brugðust við þegar ferningurinn blikkaði rauður með því
að vinstrismella á músarhnappinn. Mælt var hversu fljótt þátttakendur
brugðust við rauða blikkinu og einnig hversu vel þeir náðu að fylgja
ferningum eftir. Niðurstöðurnar sýndu að notkun farsíma hafði áhrif á
frammistöðu þátttakenda á báðum mælingum. Þátttakendur voru lengur að
bregðast við rauða blikkinu og misstu oftar af því þegar þeir töluðu samtímis
í farsíma samanborið við grunnlínu og útvarpshlustun. Einnig dró notkun
farsíma úr nákvæmni þátttakenda í að fylgja ferningum eftir. Útvarpshlustunin hafði engin áhrif á hversu fljótt og nákvæmlega þátttakendur
bugðust við rauða blikkinu en dró marktækt úr hæfni þeirra til að fylgja
ferningnum eftir í eltiverkefninu samanborið við grunnlínu og farsímaverkefnið.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að farsímanotkun hafi
víðtækari áhrif á frammistöðu ökumannna en það að hlusta á sögu í útvarpi.
Það að tala í farsíma hafði áhrif bæði á hversu vel þátttakendur veittu rauða
blikkinu athygli og brugðust við og einnig hversu nákvæmlega þeir fylgdu
ferningnum, sem þeir eltu, eftir. Líklegt er að áhrif farsímanns á rýmistengd
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verkefni eins og eltiverkefni séu jafnvel enn meiri en fram kemur í þessari
rannsókn þar sem það farsímaverkefnið sem hér var notað er miðlungs erfitt
og líkir að takmörkuðu leyti eftir venjulegu samtali. Fyrri rannsóknir hafa
sýnt að notkun farsíma truflar bæði athygli ökumanns á því sem er að gerast í
umhverfinu og hæfni til þess að stjórna bifreiðinni (Caird, Willness, Steel og
Scialfa, 2008; Consiglio, Driscoll, Witte og Berg 2003; Horrey og Wickens,
2006; Strayer og Drews, 2007; Strayer og Johnston, 2001; Strayer, Drews og
Johnston, 2003). Aftur á móti virðist útvarpshlustun hafa lítil sem engin áhrif
á athygli og viðbrögð ökumanna við ytri áreitum (Consiglio o.fl., 2003;
McCarley o.fl., 2004; Strayer og Johnston, 2001). Niðurstöður þessarar
rannsóknar benda þó til þess að hlustun á útvarp dragi úr nákvæmni
þátttakenda í að fylgja eftir ferningi sem hreyfist tilviljunarkennt um tölvuskjá. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Just, Keller, og
Cynkar (2008) annars vegar og Kubose og félaga (2006) hins vegar. fMRI
mælingar benda einnig til þess að krefjandi hlustun dragi úr virkni á þeim
svæðum heilans sem hafa með rýmistengda og sjóntengda vinnslu að gera og
eru virk þegar einstaklingur framkvæmir eltiverkefni og keyrir í bílhermi
(Just, Keller og Cynkar, 2008). Frekari rannsókna er þó þörf til að skoða
hvaða áhrif hlustun hefur í raun og veru á getu ökumanna til þess að stjórna
bifreið.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bæði reyndir og óreyndir
ökumenn urðu fyrir truflandi áhrifum af farsímanotkun og útvarpshlustun.
Farsímanotkun virtist þó trufla óreynda ökumenn meira en reyndari ökumenn. Samanborið við reynda ökumenn þá misstu óreyndir ökumenn oftar
af rauða blikkinu og ýttu oftar á músina þegar ferningurinn blikkaði grænn
þegar þeir töluðu í farsímann. Fyrri rannsóknir hafa lítið skoðað reynslu sem
mögulegan áhrifaþátt en benda þó til þess að reyndari ökumenn verði fyrir
minni turflandi áhrifum af farsímanotkun en óreyndir ökumenn (sjá t.d.
Shinar og o.fl., 2005). Niðurstöður þessarar rannsóknar og einnig niðurstöður Shinar og félaga benda þó til þess að reynsla dragi aðeins að
takmörkuðu leyti úr þeim truflandi áhrifum sem farsími hefur á ökumenn.
Almennt benda niðurstöður rannsóknarinnar, í samræmi við fyrri
rannsóknir, til þess að nauðsynlegt sé að banna notkun farsíma við akstur.
Farsímanotkun truflar athygli og færni ökumannsins meira en það að hlusta á
útvarpsögu. Einnig kemur reynsla ökumanns ekki í veg fyrir truflandi áhrif
farsímanotkunar nema að takmörkuðu leyti.
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Behavioral Measures of Play
Kristín Guðmundsdóttir
Shahla Ala’i-Rosales

Children with autism frequently display deficits in play skills, such as pretend
play and object manipulation. This is described both in the diagnostic criteria
for autism (American Psychiatric Association, 1994) and in descriptive
studies on children’s play (Jarrold, 2003; Williams, 2003). However, the
nature of these deficits and the degree to which the play of children with
autism differs in complexity and variety from the play of typically developing
children is unclear (Vig, 2007).
The purpose of this article is to review the importance of play in a young
child's life and to discuss the importance of measuring play when designing
interventions for children with autism. Furthermore, this paper will present
an example of a consistent and reliable observation system that assesses the
complexity and variety of play on children with autism and with typically
developing children.
Functional and symbolic play are assigned a pivotal role in a child’s
development (Vig, 2007; Lifter, Sulzer-Azaroff, Anderson and Cowdery,
1993; Stanley and Konstantareas, 2007). Play also serves as an important
diagnostic tool for assessing children at-risk, such as children with autism,
and for designing interventions to improve functioning of these children
(Glitlin-Weiner, Sandgrund and Schaefer, 2000). Furthermore, several studies
in the field of behavior analysis have shown that teaching children with
autism appropriate play skills is an effective way to promote language and
social interaction (see for example, Goldstein and Cisar, 1992; Jahr, Eldevik
and Eikeseth, 2000; Ingersoll and Schreibman, 2006; Zercher, Hunt, Schuler
and Webster, 2001). Other studies have also shown that teaching children
with autism play can decrease inappropriate behavior (Santarcangelo, Dyer
and Luce, 1987; Stahmer and Schreibman, 1992). However, the behavioral
research literature is especially limited with regard to studies that aim at
increasing play skills per se in children with autism. As a result, few
behavioral measures exist on play skills and no comprehensive system exists

580

Sálfræði

Kristín Guðmundsdóttir og Shahla Ala’i-Rosales

within the behavioral field that monitors different types and dimensions of
play. It is important to have such a system in place for understanding the
complexity of play of children with autism and for gathering important
information on their play behavior in a quantitative way. This information is
essential for designing effective behavior interventions on play and thus
improving the functioning of these children.
When assessing and intervening on play within applied behavioral
practice, several aspects need consideration regarding the assessment
methods used, the children‘s play behavior and the context in which the
behavior occurs. First, precise measurement of behavior is essential for databased decision making (Cooper, Heron and Heward, 2007), with direct
observation of behavior most often the preferred method of assessment. It is
also important to consider the type of materials used and complexity of play,
that is different types of play. Also, the variety of play, that is the extent to
which the child engages in new or different play actions is an important
aspect that needs consideration. Furthermore, it is essential to select a
suitable recording system that is sensitive to differences in the play of
children at different skill levels as well as to changes in play behavior over
time. Finally, it is important to assess behavior in a setting typical for young
children and compare the play behavior of children with autism to the play
behavior of typically developing children (Guðmundsdóttir, 2001).
A review of the behavioral research literature indicates that most
intervention studies on play of children with autism have been conducted in
settings typical for and familiar to young children. However, few studies have
been conducted in a typical play area for children, with materials that are
considered to support different types of play and different levels of
complexity. Also, in none of the intervention studies were the materials used
during particular play actions recorded. This limits important information on
the child‘s play for assessment and intervention. Very few studies measured
complexity and variety of play, that is, the extent to which the child engaged
in new or different play actions. This is one difference between the play of
children with autism and the play of typically developing children. Also, very
few studies used frequency measures in their data collection, which are
considered more sensitve to changes in behavior over time than other
measures (Poling, Method and LeSage, 1995). Finally, none of the intervention studies compared the play of typically developing children to the
play of children with autism (see for example, Jahr and Eldevik, 2007;
Guðmundsdóttir, 2001; Ingersoll and Schreibman, 2006; McDonald, Clark,
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Garrigan and Vangala, 2005; Stahmer, Ingersoll and Carter, 2003; Zercher et
al., 2001).
With these strengths and weaknesses in mind the purpose of this study
was to develop a comprehensive frequency measurement system that
monitors and differentiates the complexity and variety of play in children
with autism and typically developing children in the same setting with a large
and varied pool of materials available at any given time.

An Example of an Observation System that Monitors Play
The initial development of an observation system that monitors play in
children with autism and typically developing children, is described here. The
observation code was adapted and expanded from two existing observation
systems on play; The Developmental Play Assessment (DPA) (Lifter, 2000;
Lifter et al., 1993) and Wolfberg’s model on integrated play groups
(Wolfberg and Schuler, 1993; Yang, Wolfberg, Wu and Hwu, 2003). The
development of the measurement system described in this article is still a
work in progress. Methods during development, examples of data analysis,
and results of consistency and interobserver agreement data will be described
below.

Method
Participants
Three typically developing children and four children with autism were
selected for the initial development of the code. However, for the purposes
of this article, data from one typically developing child (Colette) and two
children with autism (Jose and Daniel) will be presented. Colette is a typically
developing child who was 3 years and 5 months old at the beginning of the
study. According to a survey completed by the preschool staff, Colette was
considered to display a high level of play and social skills. The children with
autism were Jose who was 4 years and 8 months old at the beginning of the
study and Daniel who was 5 years and 5 months old. Jose was considered to
display a moderate level of play and social skills and Daniel was considered
to display a very low level of play and social skills. The teachers that
participated in the study were graduate and undergraduate students in
behavior analysis, preschool staff and volunteers.
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Setting
The study was conducted at a preschool for typically and atypically
developing children in northern Texas. The preschool was operated in
conjunction with a center-based program for children with autism where
behavior analytic methods were being employed. The instructional activities
and physical arrangement of the preschool are consistent with the “zone”
procedure (LeLaurin and Risley, 1972) as well as methods from Thomson
(1972), Wolfberg and Schuler, (1993) and Bronson (1995). The development
of the observation code took place in a play and social zone where the
children with autism and typically developing children participated in play
and social activities for 15 minutes. Inside the zone was a teacher (Zone
leader), a therapist that facilitated play and social interaction for the child
with autism and two to three typically developing peers.
Materials
At the beginning of the study, play materials that belonged to the preschool
were sorted into four categories: Blocks, manipulatives, figurines and dolls,
and vehicles. Eight play themes (play theme props) were also created. A set
of play materials from each category was located permanently in the zone
and other sets of materials were made available in the zone each day
according to a predtermined rotation schedule.
Data Collection and Measures
The behavior of the children who participated in the study was recorded by
the author with a video camera during zone sessions for a total of six weeks.
Tapes from two of those weeks were used for gathering baseline data and
the other four for developing the observation code. Data were taken
separately on the number of each type of play action, use of play materials
during each play action and the number of play roles. A brief description of
the response categories and definitions that are described in this article is
included here. For the complete observation protocol contact the authors.
Four types of play actions were recorded. Functional Manipulation
required the child to make physical contact with play materials according to
their conventional function or characteristics. Simple Manipulation play
action required the child to physically manipulate play materials but not
according to their conventional function, and not within context of play and
providing the child did not make a verbal statement attaching an imaginative
function to the play material. Symbolic Toy Play required the child to assign
a thematic or imaginative function to play materials. Symbolic Role Play
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required the child to pretend to be something or someone else or assign a
role to someone else.

Examples of Data Analysis
Assessment data for one typically developing child and two children with
autism is described below. Examples will be shown for the range of play
skills and material use for all children.
Play actions
Figure 1 displays a profile of all types of play actions for Colette (typically
developing child), Daniel and Jose (children with autism). Complexity of
play, that is different types of play, was observed with all of the children
throughout the observation period. Daniel however, the low functioning
child with autism, was engaged mostly in one or two types of play, with
Simple Manipulation and Functional Manipulation accounting for most of
his play actions. The play of Colette and Jose was more varied both in types
of play across sessions and the number of play actions per type. Similar rates
of play actions of all types were observed with these two children while
Daniel showed much higher rates of Simple Manipulation and no Symbolic
Toy Play and role play actions.
Material use
Figure 2 displays the total rate of play actions across all sessions observed
with Colette, Daniel and Jose manipulating the different categories of
materials. Also displayed is the number of Simple Manipulation, Functional
Manipulation, and Symbolic Toy Play observed with each child manipulating
each different category of play materials.
Variety in material use can be determined by looking at the number of
different categories of materials the child manipulates during the observation
period. All of the children showed some degree of variety in material use as
they manipulated materials from a majority of the categories. However, the
distribution of the number of play actions across categories differed among
the children. Daniel mostly manipulated materials from one category with
most of his play consisting of Simple Manipulation. The play of Jose and
Colette was more equally distributed across categories, with most of their
play actions consisting of Functional Manipulation.
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Figure 1. Play profile of all types of play actions for Colette (typically
developing child), Daniel and Jose (children with autism)
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Consistency of Data Collection and Interobserver
Agreement
Reliability of data collection on the number of different types of play actions
was assessed with consistency checks by the same observer in the study
where the initial development of the observation code took place
(Guðmundsdóttir, 2001). In addition, interobserver agreement was assessed
in two different studies conducted on Icelandic preschool children
(Heiðarsdóttir and Tómasson, 2007; Magnúsdóttir and Beekman, 2008). No
consistency calculations were done for materials.
Consistency and interobserver agreement was generally high in all studies.
In the initial study with children with autism and typically developing
children as participants, consistency was highest for Symbolic Toy Play with
a mean of 96,3% agreement (Range, 69,2-100) and lowest for Simple
Manipulation with mean of 86,3% agreement (Range, 33-100) (Guðmundsdóttir, 2001). In a study on the effects of different types of play materials
(conventional and ambigous), on the number of play actions of typically
developing children, interobserver agreement was assessed for all play types
except Simple Manipulation. Agreement was highest for Symbolic Role Play
with a mean of 97% (Range, 80-100) and lowest for Functional Manipulation
(mean 89,9%, Range ,50-100) (Heiðarsdóttir and Tómasson, 2007). In
another study on the effects of video modeling on the number of Symbolic
Toy Play actions of a child with autism and a bilingual child, interobserver
agreement was also generally high, both during baseline with mean
agreement of 96,7% and intervention with mean agreement of 89,1%
(Magnúsdóttir and Beekman, 2008).

Discussion
The goal of this study was to design a frequency measurement system that
monitors and differentiates the complexity and variety of play in children
with autism and typically developing peers. Initial results indicate that this
was accomplished. Further assessment of interobserver agreement of all play
types with typically developing children and children with autism at different
skill levels is needed though.
A measurement system that involves the aspects included in this
observation system, is likely to provide sensitive measures of a child‘s play.
For example, by assessing play in a setting typical of young children with a
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wide range of materials available, it is more likely that the investigator will
obtain information about more complex play behavior with different types
of materials, thereby obtaining a broader and more complete picture of the
child’s play.
By recording the materials for a particular play action, the investigator
obtains information on several aspects of play. First, general information on
what toys the child is manipulating and the variety of material use is
obtained. Furthermore, information on how different materials are affecting
different types of play becomes available. And finally, in intervention studies,
information on generalization is more readily achieved.
By measuring complexity of play, the investigator obtains information on
how specifically the child is manipulating play materials and how play is
reflected in the child’s verbalizations, vocalizations and nonverbal behavior.
Frequency measures may suit the recording of play behavior better than
interval recording. Play behaviors can vary in duration and therefore an
interval system can either inflate or deflate the occurrence of the behaviors.
Thus, frequency measures are a more accurate method of assessment.
Finally, information is obtained about the play behaviors of different skill
levels of players, among the typical children. For example, observing
examplar players can aid in establishing intervention aims for the complexity
and frequency of the various types of play with particular materials
(Haughton, 1972; Gilbert, 1978). Also, observation of a wide variety of
players allows further development of sensitive measurement systems across
all play types. Finally, observing and then targeting responses that are
common to the typical peer group enhances the likelihood that favorable
intervention outcomes will allow children entrance into the natural
community of reinforcement (Baer and Wolf, 1970; McConnell, 1987).
With this measurement system, consistent information is obtained about
play of children with autism and typically developing exemplars, assessed in a
specific play setting familiar to young children. This information is valuable
for assessment and research on young children’s play and should contribute
to the design of effective interventions for children with autism.

588

Sálfræði

Kristín Guðmundsdóttir og Shahla Ala’i-Rosales

References
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV), 4th Edition. Washington, DC: American
Psychiatric Association.
Baer, D. M. and Wolf, M. M. (1970). The entry into natural communities of
reinforcement. In R. Ulrich, H.H. Sachnik and J. Mabry (eds.), Control of
human behavior (pp. 319-324). Glenville, IL: Scott, Foresman.
Bronson, M. B. (1995). The right stuff for children birth to 8. Selecting play materials
to support development. Washington, D.C.: National Association for the
Education of Young Children.
Cooper, J., O., Heron, T.E. and Heward, W.L. (2007). Applied behavior
analysis. 2nd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.
Gilbert, T. F. (1978). Human competence. Engineering worthy performance.
Washington, DC: The International Society for Performance
Improvement.
Glitlin-Weiner, K., Sandgrund, A. and Schaefer, C. (2000). Introduction.
Emergence and evolution of children's play as a focus of study. Play
Diagnosis and Assessment (pp. 1-12). New York: John Wiley and Sons.
Goldstein, H. and Cisar, C. L. (1992). Promoting interaction during
sociodramatic play: Teaching scripts to typical preschoolers and
classmates with disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, 265-280.
Guðmundsdóttir, K. (2001). A measurement system for monitoring play skills in
typically developing children and children with autism. Unpublished master’s
thesis, University of North Texas.
Haughton, E. (1972). Aims, growing and sharing. In J. Jordan and L. Robbins
(Eds.), Let’s try doing something else kind of thing. Behavioral principles and the
exceptional child (pp. 20-39). Arlington, Virginia: The Council for
Exceptional Children.
Heiðarsdóttir, H. B., and Tómasson, K. B. (2007). Áhrif mismunandi efniviðar á
leik hjá ungum börnum. (The effects of different types of materials on the
play of young children). Unpublished B.A. thesis: University of Akureyri.
Ingersoll, B., and Schreibman, L. (2006). Teaching reciprocal imitation skills
to young children with autism using a naturalistic behavioral approach:
Effects on language, pretend play, and joint attention. Journal of Autism
and Developmental Disorders, 36(4), 487-505.
Jahr, E., Eldevik, S. (2007). Changes in solitary play following acquistion fo
cooperative play by children with autism. The Journal of Speech - Language
Pathology and Applied Behavior Analysis, 2(2), 182-189.

Behavioral Measures of Play

589

Jahr, E., Eldevik, S., and Eikeseth, S. (2000). Teaching children with autism
to initiate and sustain cooperative play. Research in Developmental Disabilities,
21, 151-169.
Jarrold, C. (2003). A review of research into pretend play in autism. Autism,
7(4), 379-390.
LeLaurin, K., and Risley, T. R. (1972). The organization of day-care
environments: "Zone" versus "man-to man" staff assignments. Journal of
Applied Behavior Analysis, 5, 225-232.
Lifter, K. (2000). Linking assessment to intervention for children with
developmental disabilities or at-risk for developmental delay: The
developmental play assessment (DPA) instrument. In K. Glitlin-Weiner,
A. Sandgrund, and C. Schaefer (Eds.), Play diagnosis and assessment (pp. 228261). New York: John Wiley and Sons.
Lifter, K., Sulzer-Azaroff, B., Anderson, S. R., and Cowdery G. E. (1993).
Teaching play activities to preschool children with disabilities: The
importance of developmental considerations. Journal of Early Intervention,
17, 129-159.
MacDonald, R., Clark, M., Garrigan, E., and Vangala, M. (2005). Using video
modeling to teach pretend play to children with autism. Behavioral
Interventions, 20, 225-238.
McConnell, S. R. (1987). Entrapment effects and the generalization and
maintenance of social skills training for elementary school students with
behavior disorders. Behavior Disorders, 12, 252-263.
Magnúsdóttir, H. and Beekman, L. (2008). Áhrif íhlutunar með
myndbandseftirhermun á leik barna með einhverfu og tvítyngdra barna með eðlilegan
þroska. (The effects of a video-modeling intervention on the play of
children with autism and bilingual children). Unpublished B.A. thesis,
University of Akureyri, Iceland
Poling, A., Methot, L. L., and LeSage, M. G. (1995). Fundamentals of behavior
analytic research. New York: Plenum Press.
Santarcangelo, S., Dyer, K., and Luce S. C. (1987). Generalized reduction of
disruptive behavior in unsupervised settings through specific toy training.
Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 12, 38-44.
Stahmer, A. C., and Schreibman, L. (1992). Teaching children with autism
appropriate play in unsupervised environments using a self-management
treatment package. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, 447-459.
Stahmer, A.C., Ingersoll, B. and Carter, C. ( 2003). Behavioral approaches to
promoting play. Autism, 7(4), 401-413.
Stanley, G.C., and Konstantareas, M.M. (2007). Symbolic play in children
with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental
Disorders, 37, 1215-1233.

590

Sálfræði

Kristín Guðmundsdóttir og Shahla Ala’i-Rosales

Thomson, C. (1972). Skills for young children. Lawrence KS: Edna A. Hill Child
Development Preschool Laboratories, The University of Kansas.
Vig, S. (2007). Young children‘s object play: A window on development.
Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19, 201-215.
Williams, E. (2003). A comparative review of early forms of object-directed
play and parent-infant play in typical infants and young children with
autism. Autism, 7(4), 361-377.
Wolfberg, P., and Schuler, A. L. (1993). Integrated play groups: A model for
promoting the social and cognitive dimensions of play in children with
autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23, 467-489.
Yang, T.R., Wolfberg, P.J., Wu, S.C., and Hwu P.Y. ( 2003). Supporting
children on the autism spectrum in peer play at home and school. Autism,
7(4), 437-453.
Zercher, C., Hunt, P., Schuler, A., and Webster, J. (2001). Increasing joint
attention, play and language through peer supported play. Autism, 5(4),
374-398.

Nýjustu tilraunir á stolti
Magnús Kristjánsson

Hræra geðshræringar (emotions) hugann, geðið, gerðir okkar? Örvast fólk af
stolti (pride)? Getur verið að fólk sækist eftir stolti (og forðist niðurlægingu,
sektarkennd, smán, hneisu)? Já, já, auðvitað. Ef geðshræringar væru bara
aukageta (epiphenomenon) sálarlífsins eða kannski líffæranna væri lítil ástæða til
að fást við þær frekar (sjá til dæmis de Sousa, 1987; Goldie, 2000; Harré,
1997; Kristján Kristjánsson, 2002; Taylor, 1980). Geðshræringar vekja aðrar
geðshræringar og þær hafa líka sitt að segja um athafnir okkar. Ákvarðanir
byggjast á þeim — þrátt fyrir alkunna fordóma um að geðshræringar stjórni
helst röngum ákvörðunum1.
Samt eru ekki allir vissir. Til dæmis Williams og DeSteno (2008). Þau vita
raunar að stolt í venjulegri merkingu (simple pride) (sjá Kristján Kristjánsson,
2002) er geðshræring og geðshræringar hræra. Þau eru þó ekki viss um að
stolt hræri fólk til verka. Þess vegna hafa þau prófað svokallaða
„hvatningartilgátu“ sína um stolt. Hún er í meginmáli svona: „[S]á sem er
stoltur af verki sínu vill standa sig vel á því sviði“ (“Put simply, when feeling
proud about a recognized accomplishment, an individual might feel an incentive to pursue
further action in that valued domain”, Williams & DeSteno, 2008, bls. 1008;
hikorði sleppt í þýðingu). Þótt Williams og DeSteno takmarki tilgátu sína hér
við verk hins stolta, er ljóst að þau gera líka ráð fyrir að fólk geti verið stolt af
verkum þeirra sem það telur sig tengjast eða vera hluta af. Jón getur verið
stoltur af afrekum barna sinna og árangri landsliðsins í skák.
Til að prófa tilgátu sína gerðu Williams og DeSteno tvær tilraunir. Sú fyrri
var í grófum dráttum svona: Hópi stúdenta var skipt í þrennt. Allir fengu
sömu verkefni sem voru lögð fyrir hvern og einn í einrúmi. Fyrst áttu
þátttakendur að kasta tíu sinnum tölu á fjölda rauðra punkta innan um aðra
litaða punkta á skjá á tveimur sekúndum — en það er alltof stuttur tími til að
ná fjölda þeirra. Síðan áttu þeir að leysa eins margar af hinum kunnu
snúningsþrautum Shepards og Metzlers (1971) og þeim sýndist og vera að
eins lengi og þeir vildu. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa: Í Stolt-hópnum
1

Ég þakka Pétri Tyrfingssyni fyrir að leiðrétta þennan stíl.
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var reynt að framkalla stolt hjá hverjum þátttakanda fyrir sig með því að segja
honum þegar talingu lauk að hann hefði fengið einkunn 124 af 147 og væri í
94. hundraðsröð. Jafnframt var honum sagt að hann hefði staðið sig mjög vel
og þetta væri ein hæsta einkunn sem náðst hefði (sjá Williams og DeSteno,
bls. 1010). Tekið er fram að þetta hafi verið gert með upphrópunarmerkjum,
viðeigandi tónfalli og brosi. Í öðrum samanburðarhópnum, Sjálfstraustshópnum (sjálfstraust er hér þýðing á hinu magnaða orði self-efficacy) fór allt
eins fram og í Stolt-hópnum, nema umsjónarmaður var þurrari á manninn,
sagði aðeins frá einkunn (124 af 147, 94. hundraðsröð), en bætti engu við til
áréttingar eins og hjá Stolt-hópnum. Með þessu vildu Williams og DeSteno
greina stolt frá sjálfstrausti. Í hinum samanburðarhópnum fengu þátttakendur engar upplýsingar um gengi sitt. Eftir þetta voru áðurnefndar
snúningsþrautir lagðar fyrir þátttakendur. Tíminn sem þeir vörðu í þær var
notaður til að mæla iðni (ástundun, elju, þrautseigju, perseverance). Þegar
þátttakendur höfðu hætt þessu verki voru þeir látnir merkja á hefðbundna
stiku hversu ánægðir (satisfied) og stoltir (proud) þeir væru. Einnig svöruðu þeir
lista um álit sitt á sjálfum sér (self-esteem). Því var náttúrlega spáð að Stolthópurinn væri stoltastur og verði lengstum tíma í þrautirnar — enda hefði
stolt verið vakið hjá honum eftir fyrra verkefnið með framkomu umsjónarmanns. Hvort tveggja gekk eftir og þykir Williams og DeSteno sýnu meir til
um iðnina. Hún mældist að meðaltali heilar sjö mínútur hjá Stolt-hópnum, en
fimm og nær fjórar mínútur hjá viðmiðunarhópunum og var ekki marktækur
munur á þeim tveimur.
Williams og DeSteno telja þetta merkar niðurstöður. Þau staðhæfa að hér
séu á ferð einhver fyrstu teikn (evidence) þess að stolt hafi áhrif á athafnir. Þau
verða reyndar ögn varfærnari í næstu setningu og segja „...[að] stolt virðist
hafa orðið til þess að þátttakendur sem voru lofaðir fyrir árangur sinn í fyrra
verkefninu reyndu meira á sig en hinir“ („...pride appears to have motivated
individuals to exert greater effort on a taxing task due to their receiving social acclaim“,
bls. 1010). Höfundum þykir vissara að endurtaka tilraunina með afbrigðum,
vegna þess hve niðurstöður hennar séu nýstárlegar.
Önnur tilraun var því gerð til að athuga hvort treysta mætti hvatningartilgátuna enn frekar. Í þessu skyni var spurningalisti um stolt og ánægju
lagður fyrir rétt áður en þátttakendur fóru að leysa þrautir þeirra Shepards og
Metzlers, en ekki í blálokin eins og í fyrri tilraun. Með þessu var ætlunin að
ná fram styrkara prófi á áhrifum stolts á iðni. Tíminn sem þátttakendur
vörðu í snúningsþrautirnar var notaður, eins og áður, fyrir mælikvarða á iðni.
Auk þessa var reynt að greina betur á milli stolts og hreinnar ánægju
(positivity, positive mood). Höfundar vildu með því ganga úr skugga um að það
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sem þeir töldu stolt í fyrri tilraun væri ekki einber ánægja þátttakenda með
framkomu umsjónarmanns. Ánægja án stolts var ekki skoðuð sérstaklega í
fyrri tilraun, en ljóst er að höfundar skilja muninn á þessu tvennu, ánægju og
stolti. Stolt felur í sér ánægju, en ánægja er auðvitað ekki bundin stolti. Sá
sem finnur til stolts er ánægður, en sá ánægði er ekki endilega stoltur. Eftir að
hafa lokið punktaverkefni voru því allir hópar látnir horfa á myndir sem
vekja misjafna ánægju hjá fólki. Einn þeirra horfði á geðbætandi myndir, en
Stolt-hópurinn og sá þriðji horfðu á hlutlausar myndir. Stolt-hópurinn fékk
sömu upplýsingar um framgöngu sína og í fyrri tilraun. Hinir tveir fengu
engar upplýsingar. Að öðru leyti var seinni tilraunin eins og sú fyrri.
Niðurstöðurnar voru eins og í fyrri tilrauninni: Stolt-hópurinn hélt lengur
áfram en hinir hóparnir tveir, en enginn munur var á þeim síðarnefndu, þrátt
fyrir að því væri spáð að Stolt-hópur og Geðbótar-hópur dveldu lengur við
snúningsþrautirnar en þriðji hópurinn. Jafnframt voru þátttakendur í Stolthópnum stoltari en þátttakendur í hinum hópunum tveimur og Geðbótarhópurinn var glaðbeittari en hinir. Hins vegar má geta þess að iðnin
minnkaði hjá öllum frá fyrri tilrauninni og Stolt-hópurinn stóð sig nú eins og
hinir tveir í fyrri tilrauninni. En Williams og DeSteno telja sig nú hafa
einangrað stoltið og áhrif þess með nokkurri vissu. Þau kveða því fastar að
orði en fyrr og segja að niðurstöður úr báðum tilraununum séu einstakar í
sinni röð (unique).
Hér verður lítið sagt um það hvort þetta séu réttnefndar tilraunir hjá
William og DeSteno, þó svo að formlega uppfylli þær þau skilyrði. Framkoma umsjónarmanna er varla sá fasti sem hægt væri að byggja frekari rannsóknir á. Tveggja til þriggja mínútu munur á því hve lengi fólk dvelur við
verkefni er varla góður mælikvarði á iðni, hvað þá þrautseigju (ástundun, elju,
perseverance). Iðni og þrautseigja er ekki stundarfyrirbæri og fáum dytti í hug
að alhæfa frá svona mínútuskeiðum til vikna, mánaða, ára eða áratuga. Ef sett
væri út á athuganir Williams og DeStenos sérstaklega vegna galla á skipulagi
þeirra væri gefið í skyn að þær mætti bæta til þess að svara spurningum
þeirra. Því verður hins vegar haldið fram hér að það sé ekki hægt vegna þess
að Williams og DeSteno hafi fyrst og fremst beitt rangri aðferð við að svara
spurningum sínum.
Þótt Williams og DeSteno geri allgóða grein fyrir hugtakinu stolti víða í
skýrslu sinni (sjá einkum bls. 1007-1008 og 1014-1015) án þess að vísa í tilraunir eða önnur reynslupróf þar að lútandi, halda þau þeirri lofsverðu
greiningu ekki áfram heldur sýnist þeim allt í einu og inn á milli að hér þurfi
reynlugögn og alveg sérstaklega tilraunir. Þau telja réttilega að hinum stolta
finnist hann (eða þeir sem hann telur sig hluta af) hafa gert eða tekist
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eitthvað sem hefur gildi í augum hans og það eflir honum álit á sjálfum sér
(sjá, líka Kristján Kristjánsson, 2002; Taylor, 1980). Þetta er stolt í
venjulegum skilningi (simple pride; sjá aftur Kristján Kristjánsson, 2002), en
ekki stolt í merkingunni dramb eða hroki. Williams og DeSteno nefna hins
vegar ekki manngerðina stolt, þá sem eru stoltir (pridefulnes, prideful persons; sjá
Kristján Kristjánsson, 2002). Ætli stoltur maður sækist umfram allt eftir því
að verða sér til skammar eða minnkunar (í eigin augum, auðvitað)? Nei, nei,
hinn stolti er sá sem sækist öðrum fremur eftir venjulegu stolti og forðast
það eins og heitan eldinn að verða sér til skammar (sjá Kristján Kristjánsson,
2002, bls. 106). Varla er til betra dæmi um það sem Williams og DeSteno
leituðu að. Hefðu þau klárað hugtakagreiningu sína hefði svarið við
spurningu þeirra væntanlega legið í augum uppi. Tilraunir þeirra eru því til
einskis. Þær rugla menn bara í ríminu og eiga vafalaust eftir að leiða fjölda
manns á fræðilegar villigötur. Þó þarf ekki mörg orð til að forðast þessar
götur; hundrað ættu að duga. Það eru öllu færri orð en þau rúm tíu þúsund
sem Williams og DeSteno hafa lagt í skýrslu sína. Williams og DeSteno settu
ekki fram, hvað þá prófuðu, neinar tilgátur. Öllum er hollast að huga vel að
því hvort þeir séu með réttnefndar tilgátur í höndunum áður en þeir leggjast í
svona fyrirhöfn eins og Williams og DeSteno gerðu. Það gerðu þau ekki, þótt
þau kæmust nokkuð nærri því.
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Sálfræðileg matstæki, þýðingar eða
þróun frá grunni?
Þróun íslenskrar áhugakönnunar
Sif Einarsdóttir

Algengt er að erlend mats- og mælitæki (sálfræðileg próf og spurningalistar)
séu þýdd og staðfærð hér á landi til notkunar t.d. í heilbrigðis-, og
menntakerfinu eða í atvinnulífinu. Hagkvæmara er að notast við þýðingar en
að hanna matstæki frá grunni á hverjum stað og hafa þær því verið notaðar
bæði í hagnýtum tilgangi og við rannsóknir. Vanda þarf til þýðinga á
erlendum matstækjum (Einar Guðmundsson, 2005-2006; Sigurgrímur
Skúlason, 2005) og mikilvægt er að kanna réttmæti þeirra í nýrri menningu
(cross-cultural validity; t.d. Hambleton, 2005). Benda skal á að það eru ekki
aðeins tækin sem slík sem eru flutt inn til notkunar heldur einnig sá
þekkingargrunnur og kenningar sem þau byggja á. Því fela rannsóknir á
réttmæti matstækja í nýju landi einnig í sér mat á þvermenningarlegu gildi
kenninga og/eða hugsmíða sem tækin eiga að meta. Þetta tvennt er samofið
þar sem meginmarkmið réttmætisathugana er að kanna hversu vel matstækið
metur þær kenningalegu hugsmíðar sem því er ætlað að mæla (Clark og
Watson, 1995; Messick, 1989; van de Vijer og Poortinga, 2005).
Kannanir sem meta starfsáhuga (vocational interests) eru dæmi um
sálfræðileg próf sem hafa verið þýdd og staðfærð til notkunar í ráðgjöf
hérlendis. Þar má nefna Áhugakönnun Strong og Í leit að starfi en þeim hefur
verið vel tekið af náms- og starfsráðgjöfum og ráðþegum þeirra (Félag námsog starfsráðgjafa, 1998). Áhugakannanir eru byggðar á vel studdum
kenningum (Holland, 1997) en kenningalegur grunnur matstækja er eitt af því
sem huga þarf vel að við mat á hugsmíðaréttmæti þeirra. Einnig hefur
réttmæti áhugasviðskannana mikið verið rannsakað erlendis (Savickas og
Spokane, 1999) og hér á landi (Einarsdóttir, Rounds, Ægisdóttir og Gerstein,
2002; Konráðs og Haraldsson, 1994). Markmið þessarar greinar er að nota
nýlegar rannsóknir sem gerðar voru í tengslum við þróun íslenskrar
áhugakönnunar (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) til þess að sýna
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hvernig meta má þvermenningarlegt gildi þeirra kenninga og hugsmíða sem
innfluttum matstækjum er ætlað að mæla.

Þvermenningarlegt gildi mælitækja
Það kemur ekki á óvart að hérlendis er að mestu leyti notast við þýðingar á
mats- og mælitækum en sjaldgæfara er að próf séu þróuð frá grunni (Júlíus
Björnsson, 2001). Þegar byggja á upp þjónustu, t.d. sálfræðilega meðferð og
ráðgjöf, gjarnan að erlendri fyrirmynd, er oftast einfaldast og ódýrast að þýða
matstæki sem þegar hafa verið hönnuð (Cheung, 2004; Hambleton, 2005).
Til að tryggja að hægt sé að túlka niðurstöður þýddra sálfræðilegra prófa á
sama hátt í tveimur menningarheimum þarf að rannsaka réttmæti þýddu
útgáfunnar. Alltaf er hætta á skekkjum (bias) sem ógna réttmæti í túlkun
þeirra við flutning matstækja milli landa. Slíkar skekkjur hafa verið flokkaðar í
þrennt: 1. Hugsmíðarnar eru ekki sambærilegar í landinu sem mælitækið var
flutt til (construct bias, einnig kallað construct eða conceptual equivalence). 2.
Aðferðirnar (method bias; t.d. svarkvarðar, prófaaðstæður) eru nýtt fyrirbæri í
menningunni og próftakar eru óvanir að svara slíkum listum eða aðrir
aðferðafræðilegir þættir hafa áhrif á niðurstöður (s.s. úrtaksgerð). 3. Skekkja
getur einnig komið fram í mælingaeiginleikum einstakra atriða (item bias; t.d.
vegna þýðinga þeirra og áhrifa menningarbundinna þátta) (van de Vijer og
Poortinga, 1997).
Þáttagreiningu hefur lengst af verið beitt til að meta hvort þýdd próf meti
sömu hugsmíðar og upprunaleg gerð þeirra (Sireci, Patsula, Hambleton,
2005). Þetta er aðferð sem mikið hefur verið notuð hérlendis en algengt er að
sjá rannsóknir af slíku tagi til dæmis í Sálfræðiritinu (s.s. Berglind
Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Erlendur Haraldsson, Jakob
Smári, Haukur Freyr Gylfason, 2001; Friðrik H. Jónsson og Arnar
Bergþórsson, 2004). Skekkja í atriðum virðist lítið prófuð en kannanir af
ýmsu tagi eru líklega flestum vel kunnugar í íslensku samfélagi og því ólíklegt
að mikið sé um skekkju af aðferðafræðilegum ástæðum.
Van de Vijer og Poortinga (2005) benda einnig á að það séu þrjár
meginleiðir færar við þýðingu/aðlögun prófa milli landa/menningarheima. Í
fyrsta lagi er hægt að þýða matstækið beint yfir á annað tungumál án þess að
huga að því hvort sálfræðileg merking atriða sé sambærileg (application). Þá er
gengið út frá því að menningarbundnir þættir hafi ekki áhrif á sálfræðilega
merkingu niðurstaðnanna. Í öðru lagi, er matstækið þýtt og staðfært
(adaptation) þ.e. atriðin eru aðlöguð nýrri menningu eins og Sigurgrímur
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Skúlason (2005) og Einar Guðmundsson (2005-2006) gefa ítarlegar
leiðbeiningar um. Próf sem eru staðfærð eru líklegri til að halda sálfræðilegum sambærileika í túlkun. Í þriðja lagi er hægt að þróa próf og matstæki
frá grunni eða frumsemja þau í hverju landi fyrir sig (assembly). Þetta er besti
kosturinn þegar ekki er vitað hvort hugsmíðin sem prófið á að meta er eins í
ólíkum menningarheimum (construct equivalence).
Þó svo skekkjur í túlkun innfluttra matstækja séu flokkaðar í þrennt er
það skipting sem fyrst og fremst einfaldar umræðu og rannsóknir því
réttmætisathuganir beinast í raun allar að því meginmarkmiði að kanna
hversu vel matstækið metur þær kenningalegu hugsmíðar sem því er ætlað
(Messick, 1989; van de Vijer og Poortinga, 2005). Skekkja í hugsmíðum við
innflutning matstækja er oftast til komin vegna þess að rannsakendur gefa sér
að sálfræðilegar hugsmíðar og kenningar, sem oftast hafa verið þróaðar í
hinum vestræna heimi (BNA eða Evrópu) séu algildar (universal) þ.e. óháðar
menningarbundnum áhrifaþáttum (van de Vijer og Poortinga, 1997).
Rannsóknir á réttmæti innfluttra þýddra mælitækja s.s. þáttagreining eru
nauðsynlegt fyrsta skref til að kanna eða staðfesta hvort atriðin falli að
innfluttri hugsmíð eða kenningu. En þær nægja ekki til að komast að því
hvort hugsmíðar og/eða kenningar sem lagðar eru til grundvallar við gerð
matsækisins eiga við í landinu sem þær eru fluttar til. Mikilvægt er að prófa
beint þá oft gefnu forsendu að sálfræðilegar hugsmíðar hafi jafnt gildi í
ólíkum menningarheimum (imposed etic) og leggja innfluttar kenningar og
hugsmíðar undir dóm reynslunnar. Til að það sé hægt þarf að beita emískri
(emic) nálgun og kanna hugsmíðina og sérkenni hennar innan ákveðinnar
menningar (Berry, Poortinga, Segall og Dasen, 1992; Cheung 2004). Í þessari
rannsókn er blöndu af emískri og etískri nálgun beitt. Hún er etísk því
kenning Hollands um starfsáhuga, sem upprunnin er í Bandaríkjunum er
lögð til grundvallar í rannsókninni og hún prófuð. En emísk telst hún af því
að kenningin er nú í fyrsta sinn prófuð með innlendum atriðum sem
endurspeglar íslenskan vinnumarkað og opnar því einnig möguleika á að
kanna sérkenni starfsáhuga hérlendis.

Kenning Hollands og notkun áhugakannana á Íslandi
Kenning Hollands (1959; 1997) um að starfsáhuga megi flokka í sex
meginsvið (handverks- vísinda-, lista-, félags-, athafna- og skipulagssvið,
saman kallast þau HVLFAS) er lögð til grundvallar í flestum áhugakönnunum sem í notkun eru (Savickas og Spokane, 1999; sjá nánari lýsingar
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á sviðunum í Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Kenningin myndar
einfaldan túlkunarramma fyrir niðurstöður áhugakannana og er þægileg í
notkun því hún tilgreinir einnig hver tengsl sviðanna eru með því að staðsetja
þau á hornum sexhyrnings (sjá mynd 1). Þau áhugasvið sem liggja nálægt
hvert öðru (t.d. AS, HV) eru líkari en svið sem liggja fjær (t.d., AL, HL) og
þau svið sem eru ólíkust liggja beint á móti hvort öðru t.d. (AV, HF).
Holland hefur útfært eina meginforsendu einstaklings- og umhverfis nálgunar
(person-environment fit) sem er ráðandi í ráðgjöf við náms- og starfsval og snýst
um að hjálpa einstaklingnum að finna starf sem hæfir áhugasviðum
hans/hennar (og öðrum persónulegum eiginleikum sem ekki verður fjallað
um hér) (Dawis, 2000). Annar kostur kenningarinnar er sá að hún tekur
einnig til umhverfisins en Holland heldur því fram að öll störf á
vinnumarkaði megi flokka í sömu sex svið. Rannsóknir Prediger (1982) hafa
sýnt að sexhyrningur Hollands er byggður á tveimur tvípóla starfavíddum
(work-task dimensions) sem lýsa annarsvegar áhuga fólks á að vinna með fólk eða
hluti og hinsvegar áhuga á að vinna með gögn eða hugmyndir (sjá mynd 1).
Þessar víddir skýra betur hvað einkennir áhuga fólks sem fellur á hvert
áhugasviðanna sex.

Mynd 1. Líkön Hollands og Predigers af starfsáhuga og tengsl þeirra
Kenning Hollands og þá um leið réttmæti áhugasviðskannana sem
hannaðar eru til að meta hugsmíðar hans hafa mikið verið rannsakaðar.
Rannsóknirnar hafa hin síðari ár beinst að því að prófa sexhyrningslíkanið
þ.e. formgerð starfsáhuga (vocational interest structure) og benda þær til að
kenningin lýsi vel starfsáhuga í Bandaríkjunum (sjá t.d. samantekt Tracey og
Rounds, 1993). Illa hefur hinsvegar gengið að fá kenninguna staðfesta utan
Bandaríkjanna, nema á Íslandi og í örfáum öðrum löndum. Taka ber fram að
íslenska úrtakið sem notað var í þessari rannsókn var lítið (N = 87) og
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óvenjulegt þar sem það samanstóð af fólki sem búið hafði í Bandaríkjunum.
Þessi hópur var notaður þar sem verið var að prófa gæði þýðingar á
Áhugakönnun Strong (Konráðs, 1990; Rounds og Tracey, 1996).
Áhugakönnun Strong (Strong Interest Inventory; SII) var þýdd og staðfærð
til notkunar á Íslandi um miðjan níunda áratuginn (Konráðs, 1990). Fleiri
bandarískar kannanir fylgdu í kjölfarið ber þar helst að nefna Í leit að starfi
(Self Directed Search; SDS) sem hönnuð er af Holland sjálfum (Brynhildur
Scheving Thorsteinsson, 2004). Áhugakönnun Strong og SDS meta sex
áhugasvið Hollands, þær hafa verið vel þýddar og staðfærðar og komið vel út
í rannsóknum á réttmæti notkunar þeirra í ráðgjöf hérlendis (Konráðs, 1990,
Konráðs og Haraldsson, 1994). Nýleg rannsókn á gildi kenningar Hollands á
rúmlega 600 íslenskum háskólanemum sýndi að niðurstöður úr Áhugakönnun
Strong og Í leit að starfi falla vel að formgerðarlíkani hans (Einarsdóttir, ofl.
2002). Niðurstöður íslenskrar útgáfu Í leit að starfi falla einnig vel að
formgerðarlíkaninu eftir 17–18 ára aldur, en ekki hjá yngri nemendum
(Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Sif Einarsdóttir, 2004). Þessar
rannsóknir styðja kenningu Hollands og að nota megi innfluttar og
staðfærðar áhugakannanir sem meta sex starfsáhugasvið hans í náms- og
starfsráðgjöf hérlendis með fólki frá 18 ára aldri.
Í ofangreindum rannsóknum á gildi kenningar Hollands á Íslandi og
réttmæti þýddra áhugakannana voru notaðir kvarðar úr áhugakönnunum (SII
og SDS) sem hafa verið hannaðir með kenningalegum aðferðum (theoretical,
rational; Burisch, 1984). Kvarðarnir innihalda auk þess að mestu atriði sem
upprunnin eru á bandarískum vinnumarkaði fyrir utan staðfærð atriði. Því er
enn ósvarað, þrátt fyrir þessar rannsóknir, hvort kenning Hollands lýsir
formgerð starfsáhuga í íslenskri menningu þegar notuð eru innlend atriði
sem eru dæmigerð fyrir og endurspegla íslenskan vinnumarkað.

Lýsir kenning Hollands best starfsáhuga Íslendinga?
Markmið rannsóknarinnar sem hér verður lýst í meginatriðum var að prófa
gildi kenningar Hollands og kanna formgerð starfsáhuga hérlendis með
innlendum atriðum. Rannsóknin er dæmi um hvernig kanna má skekkju í
hugsmíðum milli landa (construct bias). Hún var einnig liður í þróun nýrrar
rafrænnar áhugakönnunar sem heitir Bendill og gefin hefur verið út hjá
Námsmatsstofnun (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Til að hanna
atriðabanka sem endurspeglar íslenskan vinnumarkað var starfaflokkun
Hagstofu Íslands (1994) notuð til að velja 258 starfsheiti (t.d. grunnskóla-
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kennari, lagerstjóri) og búa til athafnir tengdar störfum (t.d. mála hús að
innan og utan) sem komu úr öllum 115 klösum starfa sem flokkun
Hagstofunnar er m.a. skipt í.
Valið var úrtak 1043 framhaldsskólanema víðsvegar af landinu sem
svöruðu hversu vel eða illa þeim líkaði störfin á fimm punkta svarkvarða. Þar
sem óvissa ríkir um formgerð starfsáhuga meðal yngri nemenda voru svör
597 nemenda sem náð höfðu 18 ára aldri notuð við úrvinnslu.
Fjölvíddargreiningu (multidimensional scaling; Kruskal og Wish, 1978) var beitt á
öll atriðin saman til að kanna hvort undirliggjandi víddir Predigers (fólkhlutir og gögn-hugmyndir) kæmu fram. Niðurstöðurnar gefa til kynna að
þriggja vídda lausn (variance accounted for = 0,79) falli betur að gögnunum en
tveggja vídda lausn (variance accounted for = 0,67). Aðhvarfsgreining var notuð
að varpa vegrum (vector fitting) inn í þriggja vídda lausnina til að bera kennsl á
víddirnar líkt og gert hefur verið í öðrum rannsóknum á þessu sviði
(Einarsdóttir og Rounds, 2000, sjá nánari lýsingu á aðferð). Ein víddin
endurspeglaði skýrt starfavídd Predigers (1982) sem sýnir áhuga á að vinna
annað hvort með fólk eða hluti. Önnur vídd virtist endurspegla áhuga á að
vinna annað hvort með gögn eða hugmyndir en skýringarvegrinn passaði ekki
eins vel og sá sem metur fólk og hluti. Merking þriðju víddarinnar er ekki
eins ótvíræð en um virðingarstöðu (prestige) eða kynjun (sex-type) starfa virðist
vera að ræða.
Þrír sérfræðingar voru fengnir til að meta á hvaða áhugasvið (HVLFAS)
hvert atriði hinna 258 atriða fellur undir. Myndir 2 og 3 sýna Holland kóða
hvers atriðis og hvar þau falla í tvívíða rýminu sem víddirnar tvær, fólk-hlutir
og gögn-hugmyndir, mynda. Sjá má að atriði með sama Holland kóða lenda á
svipuðu svæði en renna þó saman við önnur atriði. Handverks-, lista-, og
félagssviðsatriðin falla nokkuð þétt saman en vísinda- athafna- og að
einhverju leyti skipulagsatriðin dreifast víðar í rýminu. Röð atriðanna er í
meginatriðum í samræmi við kenningu Hollands. Því var kannað hvort bera
mætti kennsl á kenningu hans í íslenska áhugasviðsrýminu með því að búa til
sex HVLFAS kvarða, úr íslensku atriðunum sem falla að formgerðarlíkani
hans.
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Til að búa til kvarðana sex voru valin atriði í tilheyrandi kvarða. Atriðin
sem valin voru í hvern kvarða höfðu samsvarandi Holland kóða og féllu á
þann stað í myndunum þar sem þess er vænst miðað við formgerðarlíkan
Hollands (t.d. H kóðað atriði utarlega og sem er að finna innan um önnur H
atriði á myndinni voru valin í handverkssviðskvarða). Einnig var könnuð
fylgni hvers atriðis við eigin og aðra kvarða og hvort þau féllu að því
fylgnimynstri sem formgerðarlíkanið gerir ráð fyrir. Þess var gætt að hver
kvarði innihéldi atriði sem endurspegla þá breidd sem er í skilgreiningum
Hollands á hverju sviði. Á þennan hátt voru búnir til sex HVLFAS kvarðar
með 12-21 atriði hver og áreiðanleika mældum með Cronbachs alpha frá
0,89-0,95. Svokallað „Randomization próf“ (Hubert og Arabie, 1987) var
notað til að kanna hversu vel tengsl kvarðanna falla að formgerðarlíkani
Hollands. CI-stuðull sem tekið getur gildið -1 til 1 var 0,76 og sýndi að þau
féllu vel að líkaninu og endurprófun í öðru úrtaki 18 ára og eldri
framhaldsskólanema (N=599) sýndi CI-stuðul uppá 0,83. Til samanburðar
má geta að CI-stuðull í prófun á kenningu Hollands með Áhugakönnun Strong
og Leitaðu sjálfur að starfi í úrtaki háskólanema var á bilinu 0,58–0,72
(Einarsdóttir ofl., 2002).

Samantekt
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að kenning Hollands lýsir að hluta til
formgerð starfsáhuga á Íslandi. Mögulegt er að búa til kvarða úr séríslenskum
atriðum sem falla vel að kenningu hans og jafnvel betur en kvarðar innfluttra
áhugakannana. Það kemur ef til vill ekki á óvart þar sem þátttakendur þekkja
betur innlend störf og athafnir þeim tengdar og þau hafa því betra
yfirborðsréttmæti sem mikilvægt er að huga að í öllum mælitækjum. En slíkt
getur verið erfitt að tryggja í þýddum listum nema með góðri staðfæringu.
Þessar niðurstöður styðja enn frekar gildi kenningar Hollands hérlendis. Þó
er einn hængur á, aðeins um rúmur þriðjungur allra atriðanna sem endurspegla íslenskan vinnumarkað voru notuð við gerð íslensku HVLFAS
kvarðanna sex. Niðurstöður fjölvíddargreiningar sýna einnig að þriggja vídda
lausn lýsi betur formgerð starfsáhuga en tveggja vídda lausn. Þetta tvennt
gefur til kynna að tvívíð líkön fyrir starfsáhuga eins og kenning Hollands er
lýsi aðeins hluta af formgerð starfsáhuga hérlendis og taki ekki inn alla þætti
sem áhrif hafa á svör við áhugakönnunum.
Athyglisvert er að nýlegar rannsóknir í Bandaríkjunum sem hafa notað
atriði sem endurspegla þarlendan vinnumarkað með svipuðum hætti hafa
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komist að sömu niðurstöðu. Þriggja vídda líkan lýsir betur formgerð
starfsáhuga en hin tvívíða kenning Hollands (Deng, Armstrong og Rounds,
2007). Samanburður á íslenskum niðurstöðum við þessa rannsókn sýna að
formgerð starfsáhuga er á margan hátt lík hér og í Bandaríkjunum og því
auðvelt að þróa réttmæta kvarða sem meta sex áhugasvið Hollands. Við gerð
áhugakönnunarinnar Bendils var því ákveðið að nota áfram HVLFAS
kvarðana því önnur betri líkön en Hollands hafa ekki verið þróuð, kenningin
er auk þess einföld fyrir ráðþega að skilja og þekkt meðal náms- og
starfsráðgjafa. Niðurstöðurnar sýna einnig að formgerð starfsáhuga er að
einhverju leyti ólík því sem gerist í Bandaríkjunum. Sérstaklega á þetta við
um vídd Predigers sem lýsir áhuga á að vinna með hugmyndir og fólk og
tengist athafna-, skipulags- og vísindasviði Hollands. Eiginleika þessarar
víddar þarf að skoða nánar hérlendis og merkingu þriðju víddarinnar sem
enn er tvíræð. Einnig er mikilvægt að huga að þróun líkana sem lýsa betur
einstaklingamun í svörum við áhugasviðskönnunum bæði hérlendis og
erlendis en kenning Hollands gerir.
Rannsóknin sýnir hvernig hægt er að beita blöndu af etískri og emískri
nálgun með því að nota innlenda atriðabanka til að meta að fullu gildi
kenninga og hugsmíða sem eru innfluttar með erlendum mælitækjum. Það er
hentugt að nota áhugasviðskannanir til að sýna þetta því þær byggja á skýrum
og vel prófuðum kenningum sem því miður er ekki hægt að segja um öll
mælitæki og hafa mikið verið rannsakaðar áður bæði hérlendis og erlendis.
Gagnlegt er að byrja á að þáttagreina eða nota aðrar skyldar leitandi eða
staðfestandi aðferðir (formgerðargreiningu (SEM) og fjölvíddargreiningu eða
randomization test eins og hér er gert) á þýdd og staðfærð matstæki en það er
aðeins eitt skref sem þarf að taka þegar hugsmíðaréttmæti matstækja í nýrri
menningu (construct equivalence) er kannað. Mikilvægt er við mat á þvermenningarlegu gildi matsækja að nota einnig etíska nálgun t.d. með því að
þróa atriði sem endurspegla sviðið (domain) sem verið er að meta í þeirri
menningu sem flytja á matstækið til. Þetta er nauðsynlegur liður í prófunum á
gildi þeirra kenninga og hugsmíða sem matstækið metur og jafnframt leið til
að þróa nýjar hugsmíðar sem lýsa betur sálfræðilegum fyrirbærum í ólíkum
löndum og þá jafnvel ný mælitæki.
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Próffræðileg hönnun spjörunarkvarða
fyrir ungt fólk
Sigrún Sveinbjörnsdóttir

Menn spjara sig (cope) með ólíkum hætti í lífinu, sem svo aftur hefur áhrif á
heilsu og velferð viðkomandi til lengri tíma (sjá t.d. Lazarus, 1993; Masten,
Best og Garmezy, 1990; Seiffge-Krenke, 1998), ýmist til farsældar eða
vansældar. Virðist sem valdi hver á haldi þar sem einn kann að standa af sér
andstreymi í lífinu sem leggur annan að velli. Þó er ekki allt sem sýnist og
almennt er talið að persónulegir eiginleikar, aðstæður og flókin gagnvirkni
þáttanna ráði þar um. Á undanförnum áratugum hafa margir fræðimenn
greint og flokkað mannlega spjörun og hannað kvarða fyrir börn (sjá t.d.
Boekaerts, 1996), unglinga og fullorðna (sjá t.d. Compas, Connor-Smith,
Saltzman, Thomsen og Wadsworth, 2001; Schwarzer og Schwarzer, 1996).
Virðist sátt ríkja um þann skilning að spjörunaratriði megi flokka í frumþætti,
að atriðin séu ýmist hugræn eða fólgin í hegðun og athöfnum, að
einstaklingar ýmist nálgist vandann eða forðist hann og að gagnvirkni sé á
milli spjörunaratriða og aðstæðna. Hinsvegar ríkir enn óvissa á ýmsum
sviðum, svo sem um fjölda spjörunaratriða, fjölda grunnþátta og hugsanlega
yfirþætti eða víddir. Steger (2006) sýndi meðal annars fram á sérstaka
þáttabyggingu fyrir hverja rannsókn af öllum þeim fjölda sem framkvæmdar
voru á árunum 1987-2000 á þáttabyggingu spjörunarkvarða Folkmans og
Lazarus fyrir fullorðna. Sömu sögu má segja um spjörunarkvarða fyrir
unglinga, t.d. má finna 80 atriði í 18 grunnþáttum hjá einum (Frydenberg og
Lewis, 1993) á meðan annar telur 20 atriði sem greinast í þrjá frumþætti
(Seiffge-Krenke, 1989). Lazarus og Folkman (1984) gerðu tillögu að tveimur
víddum spjörunar fullorðinna, án þess reyndar að byggja á próffræðilegum
grunni. Þau töldu spjörun ýmst vera lausnamiðaða (problem-focused), þ.e. miða
að því að leysa vandann eða tilfinningamiðaða (emotion-focused), þ.e. að stjórna
tilfinningum sem upp koma í kjölfar vanda. Ýmsir fræðimenn hafa prófað
tilgátu Lazarus og Folkman um víddir með próffræðilegum aðferðum en ekki
hefur enn tekist að sannreyna hana (sjá t.d. Steger, 2006).
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Próffræðileg gildi spjörunarkvarða hafa verið gagnrýnd (Benson og
Hagtvet, 1996; Compas, Connor, Saltzman, Thomsen og Wadsworth, 1999;
Schwarzer og Schwarzer, 1996) og jafnvel gerð tillaga um nýjar leiðir við
hönnun kvarða í stað hefðbundinna aðferða og leitandi þáttagreiningar (LÞ)
sem oftast er stuðst við (Skinner, Edge, Altman og Sherwood, 2003). Úttekt
á sjálfri hönnun einstakra spjörunarkvarða þar sem hvert skref/val í
hönnuarferlinu er gaumgæft með hliðsjón af viðmiðum klassískrar próffræði
og þáttagreiningu er hins vegar ábótavant. Því var markmið þessarar
rannsóknar að rýna í hönnun spjörunarkvarða fyrir unglinga. Þeirri tilgátu var
varpað fram að orsakir slakra próffræðilegra gilda kvarðanna ásamt
ósamræmi í túlkun fræðimanna á grunnatriðum spjörunar, svo sem um fjölda
atriða, grunnþátta og vídda, mætti finna í ótraustum grunni hönnunarinnar.
Þessi tilgáta var sett fram ekki síst í ljósi þess að ítrekað hefur verið flett ofan
af slakri meðferð fræðimanna á LÞ í sálfræðirannsóknum (Convey og
Huffcutt, 2003; Fabrigar, Wegener, MacCallum og Strahn, 1999; Ford,
MacCallum og Tait, 1986).

Aðferð
Val á spjörunarkvörðum fyrir unglinga
Leitað var með lykilorðum í gagnagrunnum (s.s. PsychInfo, Google Scholar,
Eric og PubMed) að kvörðum fyrir ungt fólk á aldrinum u.þ.b. 12 til 16 ára
þar sem atriðin voru greind í þætti og ætlað var að meta spjörun í amstri
dagsins (general concerns eða daily hassles). Sex spjörunarkvarðar féllu að þessum
viðmiðum, fjórir þeirra voru þróaðir í Bandaríkjum Norður-Ameríku (BNA),
einn í Þýskalandi (Þ) og einn í Ástralíu (Á). Kvarðarnir eru: (1) Adolescent
Coping Orientation, BNA (A-COPE; Patterson og McCubbin, 1987), (2)
Life Events and Coping Inventory, BNA (LECI; Dise-Lewis, 1988), (3)
Coping Across Situations Questionnaire, Þ (CASQ; I. Seiffge-Krenke, 1989),
(4) Coping Scale for Children and Youth, BNA (CSC-Y; Brodzinsky, Elias,
Steiger, Simon og Gill, 1992), (5) Adolescent Coping Scale, Á (ACS;
Frydenberg og Lewis, 1993) og (6) Coping Responses Inventory, Youth
Form, BNA (CRI-Y; Moos, 1993).
Próffræðileg viðmið og aðferðir LÞ
Atriði taki mið af upplýsingum frá unglingum ekki síður en frá fræðasviðinu
(Haynes, Richard og Kubany, 1995; Kline, 1986) og hver þáttur innihaldi 4 til
6 atriði hið minnsta (Fabrigar ofl., 1999; Gorsuch, 1983) en gera þarf ráð

Próffræðileg hönnun spjörunarkvarða fyrir ungt fólk

609

fyrir allt að tvöfalt fleiri atriðum við upphaf en reynast nothæf að lokum
(Kline, 1986). Fjöldi þátttakenda sé 500 hið minnsta og hlutfall þátttakenda
miði við tíu á hvert atriði kvarðans, það er fimm af hvoru kyni (Child, 1990;
Costello og Osborne, 2005; Gorsuch, 1983).
Meginásagreining (MÁG) sem LÞ aðferð (t.d. Principal Axis Factoring;
PAF) tekur meginhlutagreiningu (MHG) fram (t.d. Principal Component
Analysis; PCA), m.a. vegna þess að villudreifing er óþekkt. Hornskakkur
snúningur þátta (oblique) tekur hornréttum (orthogonal) fram, m.a. vegna þess
að þar er gert ráð fyrir fylgni milli þátta sem gerir annarrar gráðu
þáttagreiningu traustari (Convey og Huffcutt, 2003; Fabrigar ofl., 1999;
Gorsuch, 1983; Widaman, 1993). Samhliða greining (Paralell Analysis; PA)
ásamt skriðuprófi (Scree Test) er af ýmsum talin besta aðferð við ákvörðun á
þáttafjölda (Fabrigar ofl., 1999; Hayton, Allen og Scarpello, 2004) en hér
verður skriðupróf eitt og sér talið nægja sem besta viðmið þar eð PA hefur
ekki náð almennri útbreiðslu og er ekki aðgengilegt í tölfræðiforritum
(Costello og Osborne, 2005). Hvort hleðsla atriða á þætti telst gild eða ekki
fer eftir hvort stuðst er við MÁG eða MHG við þáttagreiningu, þar eð MHG
veldur gjarnan hærri hleðslu fyrir sömu breytur og þátttakendur en MÁG
(Fabrigar ofl., 1999; Gorsuch, 1983; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2001;
Widaman, 1993) og fjöldi þátttakenda hefur einnig áhrif (Tabachnick og
Fidell, 1989). Í þessari úttekt er miðað við lágmark hleðslu .30 fyrir MÁG og
500 þátttakendur og .25 ef þátttakendur eru 1000 eða fleiri. Fyrir MHG og
500 þátttakendur er hleðsluviðmið .40. Hverju atriði skal hlaða einungis á
einn þátt, innra samkvæmni þáttar sé að lágmarki .70 (Kline, 1993; Nunnally,
1978) og æskilegur meðalfylgnistuðull allra mögulegra para atriða innan
þáttar á bilinu ≥.20 and ≤ .40 (Briggs og Cheek, 1986) til að hindra að atriði
séu of lík eða ólík, skyld eða óskyld (bloated iems).
Marktektarmörk endurprófunaráreiðanleika eru gjarnan miðuð við þrjá
mánuði og fylgnistuðul .70 og miðað við amk. 100 þátttakendur (Kline,
1986) en þar sem unglingar þroskast hratt verður hér gengið út frá .70
(fjögurra vikna millibil), .60 (5 – 10 vikna millibil) og .50 (meira en 10 vikna
millibil). Marktektarmörk samleitniréttmætis er .70 nema annar eða báðir
kvarðar teljist próffræðilega slakir, þá er gengið úr frá miðlungs fylgnistuðli
eða .50 (Kline, 1986). Marktektarmörk aðgreiningarréttmætis er <.30.
Þáttaréttmæti þarf að prófa á að lágmarki 500 þátttakendum, fimm eða fleiri
af hvoru kyni fyrir hvert atriði, ýmist með því að leggja öll upprunaleg atriði
fyrir nýtt úrtak (endurtekning fyrirlagnar, EF) eða með staðfestandi þáttagreiningu (SÞ) á þeim atriðum sem valin hafa verið. Kvarðinn stenst kröfur
um að þáttaréttmæti haldist 90% atriða innan upphaflegu þátta (Kline, 1986).
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Viðmið fyrir annarrar gráðu þáttagreiningu á sama úrtaki/hönnunarúrtaki er
MÁG, hornskakkur snúningur og skriðupróf.
Hentugleiki kvarða (test practicality) er mikilvægur fyrir þann sem leggur
kvarðann fyrir fyrir þann sem tekur þátt. Texti þarf að vera læsilegur og
aldurssvarandi (reading level), einfaldur og stuttur. Engar almennar reglur eru
til um þessa þætti, en hér verður miðað við lágmark 20 (ella er ógerlegt að
greina þætti) og hámark 50 (halda athygli og úthaldi unglinganna) atriði í
kvarða.

Niðurstöður
Í töflu eitt má sjá yfirlit yfir spjörunarkvarðana sex sem voru til
próffræðilegrar skoðunar. Í töflu 2 má svo aftur sjá yfirlit yfir hönnun
kvarðanna með hliðsjón af meintum bestu aðferðum samkvæmt hefðbundinni próffræði og þáttagreiningu. Þar sem leitað var sérstaklega eftir því
hvað mætti betur fara verður hér að neðan gerð grein fyrir helstu
próffræðilegum annmörkum og takmörkunum hvers kvarða fyrir sig en
engin grein gerð fyrir hugsanlegum kostum, sem þó mátti að sjálfsögðu finna
í flestum þeirra.
Adolescent Coping Orientation, A-COPE, takmarkanir
Í fyrsta lagi var um að ræða upplýsingaskort sem snertir bakgrunn
þátttakenda í hönnunarúrtakinu og hleðslu allra atriða á alla þætti til að skýra
hreinleika þátta. Í öðru lagi vafasamar próffræðilegar aðferðir, s.s. val á
atriðum, MHG, hornréttur snúningur þátta og þættir valdir einungis á
grundvelli eigin gildis. Þrátt fyrir lengd kvarðans (54 atriði) var annars stigs
þáttagreining ekki framkvæmd á hönnunarúrtakinu. Í þriðja lagi nokkur
ófullnægjandi próffræðileg gildi kvarðans s.s. að fjórir þáttanna innihéldu þrjú
atriði eða færri, innra samkvæmni þriggja þátta var undir .70, hleðsla fjögurra
atriða á viðkomandi þátt var undir .40 og einni SF (Burnett og Fanshawe,
1996) ásamt þremur EF með nýjum þátttakendum (Fanshawe & Burnett,
1991; Halvarsson, Lunner og Sjödin, 2001; Plancherel og Bolognini, 1995)
mistókst að sannreyna upphaflega þætti. Í fjórða lagi fundust engar
greiningar á meðalfylgnistuðli allra mögulegra para í hverjum þætti, endurprófunaráreiðanleika og aðgreiningarréttmæti.
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Life Events and Coping Inventory, LECI, takmarkanir
Í fyrsta lagi skorti upplýsingar sem snerta bakgrunn þátttakenda í
hönnunarúrtakinu, hlutfall pilta og stúlkna í úrtakinu, hvaða aðferð(um) var
beitt til að ákvarða fjölda þátta og hleðslu allra atriða á alla þætti til að skýra
hreinleika þátta. Að auki voru upplýsingar um endurprófunaráreiðanleika
óljósar. Í öðru lagi var stuðst við MHG. Í þriðja lagi voru nokkur
próffræðileg gildi kvarðans ófullnægjandi s.s. innra samkvæmni eins þáttar
sem var undir .70, hleðsla sex atriða á viðkomandi þátt var undir .40 og tvö
atriði sem hlóðu hæst á þáttinn Stress-recognition stóðust ekki sýndarréttmæti, þar sem innihald þeirra var óskylt öðrum atriðum þáttarins. Í fjórða
lagi fundust engar greiningar á meðalfylgnistuðli allra mögulegra para í
hverjum þætti, samleitniréttmæti og þáttaréttmæti.
Coping Across Situations Questionnaire, CASQ, takmarkanir
Í fyrsta lagi var óljóst hversu vel úrtakið endurspeglar þýðið. Í öðru lagi voru
próffræðilegar aðferðir vafasamar s.s. MHG og hornréttur snúningur þátta. Í
þriðja lagi fundust engar greiningar á endurprófunaráreiðanleika, samleitniréttmæti og aðgreiningarréttmæti. Í fjórða lagi var þáttaréttmæti staðfest fyrir
einungis helming atriða (þ.e. 10 af 20 eða 50%) í tveimur óháðum EF (I.
Seiffge-Krenke, 1992; I Seiffge-Krenke og Shulman, 1990).
Coping Scale for Children and Youth, CSC-Y, takmarkanir
Í fyrsta lagi eru próffræðilegar aðferðir vafasamar s.s. eins og MHG,
hornréttur snúningur þátta, úrtak einsleitt eða mestmegnis hvítir miðstéttarunglingar og atriðin fengin úr fræðunum eingöngu. Að auki vantaði með öllu
atriði í kvarðann sem tóku til áhættuhegðunar, árásargirni og vímuefnanotkunar og einnar viku millibil á fyrirlögn vegna endurprófunaráreiðanleika.
Í öðru lagi fundust engar greiningar á meðalfylgnistuðli allra mögulegra para í
hverjum þætti né þáttarréttmæti.
Adolescent Coping Scale, ACS, takmarkanir
Í fyrsta lagi eru upplýsingar um þróun kvarðans ónógar.d. hvað varðar
bakgrunn þátttakenda, val á tölfræðilegu aðferðum (t.d. að því er virðist
tilviljanakenndar ástæður þess að þættirnir urðu 18) og próffræðileg gildi (t.d.
innri samkvæmni annarra gráðu þáttanna). Þá eru lýsingar á aðferðum oft
óljósar og illskiljanlegar s.s. við ákvörðun á fjölda þátta og hvers vegna
upplýsingar um slök og jafnvel ónothæf atriði og þætti sem hefðu átt að leiða
til frekari fínslípunar á kvarðanum voru hunsaðar. Í öðru lagi er um
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vafasamar próffræðilegar aðferðir að ræða s.s. MHG og að atriðum er skipt
upp í þrjá flokka og hver flokkur síðan þáttagreindur sérstaklega. Þannig
voru tveir þriðju hlutar atriða undanskilin við hverja þáttagreiningu og þar af
leiðandi vantar alveg upplýsingar um heildarútkomu. Þessi aðferð er
óásættanleg, ekki síst vegna þess að fylgni milli spjörunaratriða er algengari
en hitt. Í þriðja lagi eru nokkur próffræðileg gildi kvarðans ófullnægjandi s.s.
að tveir þáttanna innihalda færri en fjögur atriði, að innri samkvæmni 9 þátta
af 18 var undir .70, að endurprófunaráreiðanleiki stóðst ekki viðmið og að
þáttaréttmæti var ekki staðfest (Richaud de Minzi, 2003). Í fjórða lagi fundust
engar greiningar á meðalfylgnistuðli allra mögulegra para í hverjum þætti,
samleitniréttmæti og aðgreiningarréttmæti. Próffræðilegir gallar þessa kvarða
eru miklir og að auki er hann langur, alls 80 atriði.
Coping Responses Inventory, Youth Form, CRI-Y,
takmarkanir
Í fyrsta lagi er óljóst hvernig þátttakendur voru valdir og þar af leiðandi
hvaða þýði þeir eiga að endurspegla og einnig hvernig atriðin voru valin. Í
öðru lagi próffræðilegar aðferðir s.s að þættir voru byggðir á tilgátu en ekki
tölfræði/próffræði og há fylgni milli þáttanna gefa til kynna skekkju í
byggingu þeirra. Í þriðja lagi voru nokkur próffræðileg gildi kvarðans
ófullnægjandi s.s. að innri samkvæmni eins þáttar var undir .60, endurprófunaráreiðanleiki var ófullnægjandi (um .30; sem reyndar fékkst með eins
árs bili milli prófana og því varla marktækt) og þáttaréttmæti var ekki staðfest
í þremur óháðum EF (Eyles og Bates, 2005; Forns ofl., 2005; Griffith,
Dubow og Ippolito, 2000). Í fjórða lagi fundust engar greiningar á meðalfylgnistuðli allra mögulegra para í hverjum þætti né samleitniréttmæti.

Tafla 1. Yfirlit yfir spjörunarkvarðana fyrir unglinga sem teknir voru til athugunar
Atriði

Kvarði
Adolescent
Coping
Orientation
Life Events and
Coping Inventory
Coping Across
Situations
Questionnaire
Coping Scale for
Children and
Youth
Adolescent
Coping Scale

Aldursbil í
árum

Meðalaldur

Stærð
úrtaks
piltar /
stúlkur

11 til 18

15.6

11 til 14

Þættir

Þættir

Fjöldi
atriða í
þáttum

Punktar
á Likert
kvarða

Hleðsla
atriða
undir .40

Innri
samleitni
þátta

Endurprófunar
áreiðanleiki

54

12

2 til 8

5

4 (.08 til
.37)

.50 til .76

EF

90

49

5

7 til 13

9

6 (.30 til
.38)

.62 til .86

EF

MHG /
hornréttur

20

20

3

6 til 7

ÁEVb

0

.76 til .80

EF

248/250

MHG /
hornréttur

44

29

4

4 til 11

4

0

.70 til .81

.73 til .81

245/255

MHG /
horn-skakkur

156

80

18

3 til 5

5

-c

.54 til .85

.44 til 84d

8

6

4

ÁEV e

.55 til .79

.29 til .34f

Tegund LÞ
greiningar /
snúningur

Upphaflegur fjöldi
atriða

Endanlegur fjöldi
atriða

185/241

MHG /
hornréttur

95

12.6

502a

MHG /
horn-skakkur

12 til 19

16

479/549

10 til 15

13.0

12 til 18

13.9

Coping
Responses
15.3
147/168
ÁEV e
72
48
Inventory, Youth
Form
Ath.:. EF = ekki framkvæmt; - = vantar upplýsingar; ÁEV = á ekki við
a
Aðeins upplýsingar um heildarfjölda, upplýsingar um hlutfall kynja ekki tiltækar.
b Já og nei svör
c Útilokað að áætla þar sem atriðin voru flokkuð í þrennt og hver flokkur þáttagreindur sérstaklega.
d Átta af 18 þáttum höfðu fylgnistuðul undir .70 miðað við 14 daga tímabil á milli prófana.
e Þættir ákvarðaðir á grundvelli kenningar.
f Meðalgildi fyrir pilta (.29) og stúlkur (.34) miðað við 12 til 15 mánuði milli prófana.

Tafla 2. Niðurstöður á próffræðilegri úttekt á spjörnarkvörðum fyrir unglinga

Próffræðileg viðmið
Viðmið 1 Spjörunaratriði
1.1 Atriði raunhæf og dæmigerð (sótt til fræðanna og viðeigandi
sérfræðinga; þ.e. unglinga)
1.2 Hvert atriði aðeins ein staðhæfing
1.3 Hlutfall endanlegra atriða í kvarðanum af upprunalegum
fjölda, ef valið með LÞ (minna en 75%)
1.4 Hlutfall atriði/þáttur (4:1 eða hærra)
Viðmið 2 Úrtak
2.1 Fjöldi (500+)
2.2 dæmigert fyrir þýði (þ.e., aldur, kyn, þjóðfélagsleg staða,
uppruni/þjóðerni
2.3 hlutfall þátttakenda miðað við hvert atriði (5+ af hvoru kyni)
Viðmið 3 LÞ aðferðir
3.1 Tegund greiningar (MÁG nema villudreifing sé lítil, þá annað
hvort MÁG eða MÁH)
3.2 Þáttasnúningur (hornskakkur)
3.3 Þáttaútdráttur (skriðupróf, PA eða hvort tveggja )
Viðmið 4 Þættir
4.1 Frávísunarviðmið fyrir hleðslu atriða (.40 fyrir MÁH og .30
fyrir MÁG ef N<1000; .25 til .30 ef N>1000 og hlutfall
þátttakendur/atriði er > 10:1)
4.2 Hreinleiki frumþátta (hvert atriði hlaði yfir viðmiði á aðeins
einn þátt)
4.3 Innri samkvæmni (.70+)
4.4 Meðalfylgnistuðull allra mögulegra para atriða innan þáttar (.20
to .40)
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Tafla 2 (framhald)
Viðmið 5 Endurprófunaráreiðanleiki
5.1 Stærð úrtaks (100+)
5.2 Úrtak dæmigert fyrir þýði
5.3 Tímabil milli prófana (4 vikur +)
5.4 Fylgnistuðull (.70 ef tímabilið er ≤ 4 vikur, lengra en 4 vikur og
skemur en 10 vikur .60, 10 eða meira .50)
Viðmið 6 Samleitniréttmæti
6.1 Fylgni við kvarða sem metur sama fyrirbæri (r > .70); ef
viðmiðunarkvarði er slakur (r = .30 til .50)
6.2 Stærð úrtaks (100+)
6.3 Úrtak dæmigert fyrir þýði
Viðmið 7 Aðgreiningarréttmæti
7.1 Fylgni við kvarða sem metur ólík fyrirbæri (≤ .30)
7.2 Stærð úrtaks (100+)
7.3 Úrtak dæmigert fyrir þýði
Viðmið 8 Þáttaréttmæti
8.1 Stærð úrtaks (500+)
8.2 Úrtak dæmigert fyrir þýði
8.3 Hlutfall þátttakenda miðað við hvert atriði (5+ af hvoru kyni)
(5+
gender)
8.4for
A.m.k.
90% atriða raðast skv. upphaflegum þáttum
Viðmið 9 Annars stigs þáttagreining á hönnunarúrtaki
9.1 Tegund greiningar (MÁG nema villudreifing sé lítil, þá annað
hvort MÁG eða MÁH)
9.2 Þáttasnúningur (hornskakkur)
9.3 Þáttaútdráttur (skriðupróf, PA eða hvort tveggja )
9.4 Frávísunarviðmið fyrir hleðslu atriða (.40 fyrir MÁH og .30 fyrir
MÁG ef N<1000; .25 til .30 ef N>1000 og hlutfall
þátttakendur/atriði er > 10:1)
9.5 Hreinleiki annars stigs þátta (hver frumþáttur hlaði yfir viðmiði
á aðeins einn annars stigs þátt)
Viðmið 10 Aðgengileiki kvarða
10.1 Lengd kvarða (20 - 50 atriði)
10.2 Læsilegur fyrir viðkomandi aldur
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Tafla 2 (framhald)
Ath.:. EF = ekki framkvæmt; √ = Stenst viðmið; 0 = Stenst ekki viðmið; - =
upplýsingar ófullnægjandi eða vantar með öllu; ÁEV= á ekki við.
a Þættir ákvarðaðir á grundvelli kenningar.
b Ekki vitað um nákvæman fjölda pilta og stúlkna, gert ráð fyrir jöfnu kynjahlutfalli.
c Meðalfylgnistuðull atriða (e. Average item total correlations) var .57 fyrir Þátt 1, .59 fyrir
Þátt 2, og .53 fyrir Þátt 3.
d Um helmingur þáttanna hafði fylgnistuðul undir .70.
e Fylgnistuðull allra atriða nema tveggja var undir .70.

Umræður
Spjörunarkvarðarnir sex fyrir unglinga sem hér var rýnt í með hliðsjón af
meintum bestu próffræðilegum leiðum og LÞ, reyndust allir flausturslega
hannaðir. Því er ekki útilokað að óvissa og ósamræmi á fræðasviðinu, svo
sem um fjölda atriða, þátta og vídda sé samofin ónákvæmum vinnubrögðum
við hönnun mælitækjanna. Ófullnægjandi og ónákvæmar upplýsingar um
mikilvæg próffræðileg atriði allra kvarðanna takmarkaði úttektina, en slíkt
gáleysi við meðferð LÞ í sálfræðirannsóknum er sambærilegt niðurstöðum
annarra sem bent hafa á hroðvirkni við meðferð LÞ (Convey og Huffcutt,
2003; Fabrigar ofl., 1999; Ford ofl., 1986). Að auki gáfu upplýsingar sem þó
fengust og lágu til grundvallar matinu á ýmsum stigun hönnunarferilsins en
ekki til kynna slök gildi með tilliti til próffræðilegra viðmiða. Sú niðurstaða
var einnig í samræmi við fyrrnefnda gagnrýni annarra á LÞ aðferðum í
sálfræðirannsóknum. Helstu annmarkar við hönnun spjörunarkvarðanna sex
snertu m.a. slakt val á tölfræðiaðferðum (s.s. við val á atriðum, LÞ
greiningaraðferð og snúningi þátta), ófullnægjandi próffræðileg gildi (s.s.
hleðslu atriða á þátt/þætti, innri samkvæmni þátta, samsetningu úrtaks) og
skort á framkvæmdum á mikilvægum greiningum til skýringar og stuðnings
áreiðanleika og gildi kvarðanna (s.s. að finna meðalfylgnistuðul allra
mögulegra para í hverjum þætti, endurprófunaráreiðanleika, þáttaréttmæti).
Enginn kvarðanna sex var hannaður með MÁG en fimm þeirra voru
þróaðir með MHG og einn á áætluðum þáttum sem byggðu á kenningu.
Hornskakkur snúningur þátta var framkvæmdur í tveimur tilvikum en
hornréttur við gerð hinna þriggja. Á sama hátt og Steger (2006) lýsti
fjölmörgum EF rannsóknum á spjörunarkvarðanum Ways of Coping Scale á
13 ára tímabili (1987-2000), þar sem hver EF rannsóknin á fætur annarri
endaði með alveg nýrri tegund/gerð af kvarðanum, þá mistókust allar
tilraunir til staðfestingar þáttaréttmætis spjörunarkvarðanna sex sem hér voru
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til skoðunar. Allir þessir annmarkar varpa rýrð á gildi og áreiðanleika
spjörunarkvarðanna og gera fræðimönnum og fagfólki erfitt um vik við
samanburð á niðurstöðum rannsókna um spjörun og einnig til að nýta sér
niðurstöður hvort heldur er vegna rannsókna eða í klíniskum störfum.
Ónákvæmar próffræðilegar aðferðir eru líklegar til að skekkja útkomu og
því aðeins er mögulegt að gaumgæfa gæði kvarða og endurtaka rannsóknina,
að fræðimenn gefi greinargóðar upplýsingar um skrefin sem tekin eru og
rökstyðji vel hvert val, þar sem hvert skref hefur eða getur haft áhrif á hið
næsta. Ástæður þess að kvarðarnir sex voru allir flausturslega hannaðir eru
ekki augljósar. Þó hafa ýmsir stungið upp á nokkrum mögulegum skýringum
á því að fræðimenn virðast velja sér aðferðir án frekari íhugunar og án þess
að rökstyðja val sitt. Þeir nefna m.a. að þjálfun við að nota LÞ sé ábótavant,
að hefðin kalli eftir MHG og hornréttum snúningi umfram MÁG og
hornskökkum snúningi og loks að tölvuforrit leiði fræðimennina að MHG og
hornréttum snúningi þátta ósjálfrátt (default) (Convey og Huffcutt, 2003;
Fabrigar ofl., 1999; Ford ofl., 1986). Vel má vera að þessar skýringar eigi við
rök að styðjast, LÞ er sannarlega flókið ferli og því aðeins má búast við
traustum niðurstöðum að menn skilji um hvað hvert val snýst og rökstyðji
skrefin í hönnunarferlinu. Það, að upplýsingum var áfátt um margháttaða og
mikilvæga þætti á hönnunarferli kvarðanna sex, bendir til að fræðimenn átti
sig ekki á hvað er í húfi og telji það ekki svo mikilvægt að gaumgæfa og
rökstyðja ákvarðanir sínar.
Jafnvel þótt sátt ríki um mikilvægi spjörunar í lífi hvers og eins og að
fræðimennirnir á bak við kvarðana sex hafi allir bætt nokkurri þekkingu við
fræðasviðið, er ljóst að betur má ef duga skal. Þessi úttekt styður tilgátuna
um að gagnvirkni sé á milli flausturslegrar hönnunar kvarða annars vegar og
óvissu og ósamræmis á fræðisviðinu hins vegar - ósamræmis sem einungis
verður eytt með vönduðum vinnubrögðum.
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Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar
gerðar ABC-jafnvægiskvarðans (Activityspecific Balance Confidence scale)
Sólveig Ása Árnadóttir
Elín Díanna Gunnarsdóttir

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áreiðanleika endurtekinna
prófunar (test-retest reliability), innri samkvæmni (internal consistency) og hugtaksréttmæti (construct validity) íslenskrar útgáfu á Activities-specific Balance
Confidence Scale sem kallast ABC-jafnvægiskvarðinn á íslensku (Myers,
1999; Powell og Myers, 1995).
Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt að stór hluti eldra fólks
takmarkar þátttöku sína í samfélaginu vegna sálrænna erfiðleika sem tengjast
hræðslu við að detta við athafnir daglegs lífs (Jorstad, Hauer, Becker og
Lamb, 2005; Sattin, Easley, Wolf, Chen og Kutner, 2005). Meðal þessara
sálrænu erfiðleika má nefna byltubeyg (fear of falling) (Tinetti, Richman og
Powell, 1990) og vantrú á eigin getu til að halda jafnvægi (lack of confidence in
maintaining balance) (Powell og Myers, 1995). Sífellt fleiri rannsóknir renna
stoðum undir það að hægt sé að draga úr þessum sálræna vanda með
íhlutunum eins og fræðslu og þjálfun (Brouwer, Walker, Rydahl og Culham,
2003; Tennstedt, Howland, Peterson, Kasten og Jette, 1998), áköfum tai chi
æfingum (Sattin o.fl., 2005) og uppbyggingu á sjálfstrausti (Powell og Myers,
1995). Ef vandamálið er greint í tíma er því mögulegt að veita viðeigandi
þjónustu sem gefur eldra fólki tækifæri til að bæta færni sína og þátttöku í
daglegu lífi.
Hér á landi er lítið vitað um umfang sálrænna örðugleika sem tengjast
byltum. Ástæðuna fyrir því má meðal annars rekja til skorts á viðeigandi
íslenskum matstækjum til að greina þennan vanda og fylgjast með árangri
íhlutunar. Nú hefur verið tekið skref í átt til úrbóta með þýðingu og stöðlun
á ABC-jafnvægiskvarðinn sem er 16 atriða sjálfsmatskvarði þar sem spurt er
um trú á eigin getu til að halda jafnvægi við framkvæmd daglegra athafna af
mismunandi erfiðleikastigum. Í töflu eitt má sjá lykilspurninguna á ABC og
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hvernig hún tengist við 16 athafnir sem tengjast uppréttri líkamsstöðu eða
göngu við mismunandi aðstæður.
Tafla 1. Atriði á ABC-jafnvægiskvarðanum (Myers, 1999)
“Hversu örugg(ur) ert þú um að halda jafnvægi og vera stöðug(ur) þegar
þú...”
… gengur um húsið?
… gengur upp eða niður stiga?
… beygir þig niður og tekur upp inniskó sem liggur fremst á botninum
inni í fataskáp?
… teygir þig eftir lítilli niðursuðudós á hillu í augnhæð?
… stendur á tám og teygir þig eftir einhverju fyrir ofan höfuð?
… stendur á stól og teygir þig eftir einhverju?
… sópar gólfið?
… gengur út að bíl sem er lagt í innkeyrsluna?
… ferð inní eða útúr bíl?
… gengur þvert yfir bílastæði í áttina að verslunarmiðstöð eða búð?
… gengur upp eða niður halla?
… gengur um troðfulla verslunarmiðstöð þar sem fólk gengur hratt
framhjá þér?
… lendir í því að fólk rekur sig utan í þig á göngu um verslunarmiðstöðina?
… ferð í eða úr rúllustiga og heldur í handrið?
… ferð í eða úr rúllustiga, með fangið fullt af varningi, þannig að þú getur
ekki haldið í handrið?
… gengur úti á ísilagðri gangstétt?

ABC-jafnvægiskvarðinn byggir hugmyndafræðilegan grunn sinn á félagsskilningskenningu (social cognitive theory) Bandura (1986) þar sem trú á eigin
getu (self-efficacy) er skilgreind sem það hvernig einstaklingur upplifir hæfileika
sína til að framkvæma ákveðna athöfn með góðum árangri. Samkvæmt
þessari kenningu dugar líkamleg færni til að halda jafnvægi við mismunandi
athafnir ekki ein og sér. Einstaklingurinn þarf að hafa trú á eigin getu og vera
öruggur um að honum takist að ljúka því verki sem um ræðir án þess að
missa jafnvægið og detta. Trú á eigin getu endurspeglar sjálfsöryggi og magn
sjálfsöryggis getur aftur hvatt eða hindrað einstakling til þátttöku í
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margbreytilegum athöfnum daglegs lífs. Nýlegar rannsóknir benda til þess að
þeir sem þróa með sér byltubeyg og missa trúna á því að þeir geti haldið
jafnvægi eru líklegri til að detta og öfugt (Friedman, Munoz, West, Rubin og
Fried, 2002;Li, Mcauley, Fisher, Harmer, Chaumeton og Wilson, 2002). Þetta
samband styður það hvernig heilsa eldra fólks getur tengst trúnni á eigin getu
og örygginu um að halda jafnvægi og forðast byltur í ólíkum lífsaðstæðum.
ABC-jafnvægiskvarðinn hefur verið notaður víða um heim og byggjast
vinsældir hans m.a. á sterkum hugmyndafræðilegum grunni prófsins, þátttöku eldri einstaklinga í þróun matstækisins (Jorstad o.fl., 2005) og próffræðilegum eiginleikum upprunalegu kanadísku útgáfunnar (Jorstad o.fl.,
2005; Talley, Wyman og Gross, 2008). Próffræðilegir eiginleikar íslensku
útgáfunar af ABC-jafnvægiskvarðanum hafa hinsvegar ekki verið skoðaðir.
Mikilvægt er að huga að þeim eiginleikum í hvert sinn sem að matstæki er
notað í nýju samhengi eins og í þessu tilfelli þar sem ABC var þýtt yfir á nýtt
tungumál í þeim tilgangi að nota það í nýju menningarumhverfi (Streiner og
Norman, 2003).

Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur voru alls 183 og valdir með slembiúrtöku úr þjóðskrá fyrir tvö
dreifbýlis- og eitt þéttbýlissvæði á Norðurlandi (sjá mynd eitt). Skilyrði fyrir
þátttöku voru að: búa heima (utan stofnana), vera a.m.k. 65 ára og geta tjáð
sig munnlega.
ABC-jafnvægiskvarðinn
Á ABC gefa þátttakendur sér einkunn fyrir hvert atriði (sjá töflu eitt) með því
að velja eina prósentutölu á 11 punkta raðkvarða sem nær frá 0% (ekkert
öryggi) upp í 100% (fullkomið öryggi). Einungis er hægt að merkja við heila
tugi. Þá eru einkunnirnar fyrir hvert atriði lagðar saman og deilt í summuna
með 16 til að fá meðalskor á ABC-jafnvægiskvarðanum sem spannar bilið frá
núll til 100. Fyrirlögn ABC er einföld, tekur einungis 5-10 mínútur og
kostnaður er í lágmarki (pappír og skriffæri).
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Náðu ekki að ljúka ABC
2

Þéttbýli
Þýði
1.887

Slembiúrtak
160 (9%)

Þátttakendur úr þéttbýli
116 (77%)

Úrtak
151

Uppfylltu ekki þátttökuskilyrði
9

Höfnuðu þátttöku
33

Þátttakendur
183
Náði ekki að ljúka ABC
1

Dreifbýli
Þýði
171

Slembiúrtak
91 (53%)

Úrtak
85

Uppfylltu ekki þátttökuskilyrði
6

Þátttakendur úr dreifbýli
67 (79%)

Höfnuðu þátttöku
17

Mynd 1. Val á þátttakendum í rannsóknina
Próffræðilegir eiginleikar upprunalegu útgáfunnar ABC hafa talsvert verið
rannsakaðir. Í kanadískri rannsókn á eldra fólki sem bjó heima reyndist innri
samkvæmni vera mjög há (Chronbach α = 0,96) sem og áreiðanleiki endurtekinna prófa (r = 0,92) (Powell og Myers, 1995). Rannsóknir á hugtaksréttmæti hafa sýnt fram á marktæka fylgni ABC stiga við líkamlega hlutann af
svokölluðum Physical Self-Efficacy Scale (r = 0,63) (Powell og Myers, 1995) og
útkomu á Timed Up & Go prófinu (r = -0,92) (Myers o.fl., 1998). ABC stig
má nota til að greina á milli þess hvort fólk er hrætt við að detta eða ekki og
einnig hvort fólk forðast athafnir vegna byltubeygs og þeirra sem gera það
ekki (Myers o.fl., 1996). Þá hefur verið sýnt fram á að ABC stig geta greint á
milli (responsiveness to change) þess hversu líkamlega færir eldri einstaklingar eru
(Myers o.fl., 1998). ABC stig undir 50 gefa vísbendingu um lélega líkamlega
færni (t.d. einstaklingar sem þurfa á heimahjúkrun og heimaþjónustu að
halda), 50-80 stig benda til miðlungs góðrar færni (t.d. eldra fólk á
dvalarheimilum eða með langvinna sjúkdóma) og yfir 80 stig eru algeng hjá
þeim sem hafa mjög góða líkamlega færni (t.d. líkamlega virkir eldri
einstaklingar).
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ABC var þýtt yfir á íslensku fyrir þessa rannsókn með leyfi frá höfundi
(A.M.). Vinnulag við þýðingar- og bakþýðingarferli og forprófanir var
samkvæmt leiðbeiningum frá Behling og Law (2000). Það ferli endaði á því
að matstækið var forprófað á fjórum eldri einstaklingum og leiddi sú
forprófun ekki til neinna breytinga á orðalagi spurninganna eða leiðbeiningum um framkvæmd prófsins. Þessa íslensku útgáfu af ABC má nálgast hjá
Dr. Anita M. Myers (amyers@healthy.uwaterloo.ca).
Bakgrunnsbreytur og stöðluð próf
Þátttakendur gáfu upplýsingar um hvort þeir bjuggu einir, stuðning frá
heimaþjónustu eða heimahjúkrun, notkun gönguhjálpartækja, heilsuvandamál
og fjölda bylta á s.l. ári. Líkamsþyngdarstuðull (BMI = m/h2) var reiknaður
út frá hæð (h) og þyngd (m) sem þátttakendur gáfu upplýsingar um. Lyf voru
skráð eftir lyfjakorti.
Stöðluð matstæki voru lögð fyrir samkvæmt settum reglum um hvert og
eitt þeirra. Próf á vitrænni getu (Mini-Mental State Examination = MMSE)
veitir stig frá núll til 30 og lægri stig tákna meiri vitræna skerðingu (Folstein,
Folstein og McHugh, 1975; Kristinn Tómasson, 1986). Þunglyndismat fyrir
aldraða (Geriatric Depression Scale = GDS) veitir stig frá núll til 30 þar sem
hærri stig gefa vísbendingu um þunglyndi hjá öldruðum einstaklingum
(Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn
Tómasson, 2000; Yesavage, Brink, Rose, Lum, Huang, ADey og Leirer,
1983). Mat á líkamsvirkni aldraðra (Physical Activity Scale for the Elderly =
PASE) gefur upplýsingar um samanlagða líkamshreyfingu í frístundum, við
heimilisstörf og í vinnu. Heildarstigin eru alla jafna frá núll og upp í 400, þótt
afburða virkir einstaklingar geta fengið hærri stig en það og þýðir hærri tala
meiri virkni (Washburn, Smith, Jette og Janney, 1993). Tímamælt upp og
gakk próf (Timed Up & Go test = TUG) er mat á grunnhreyfifærni eldra fólks
þar sem að lengri tími í sekúndum gefur vísbendingar um slakari hreyfifærni
og minni sjálfsbjargargetu (Podsiadlo og Richardson, 1991).
Framkvæmd
Þessi rannsókn á ABC-jafnvægiskvarðanum er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem fjallar um færni og fötlun eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli.
Gagnaöflun fór fram í júní til september árið 2004. Áður en hún hófst voru
fengin tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd (§ 04-037-V2) og framkvæmd
hennar var tilkynnt til Persónuverndar (§ S1948). Allir þátttakendur
undirrituðu upplýst samþykki áður en gagna var aflað.
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Þrír starfsmenn rannsóknarverkefnisins sáu um gagnaöflun og fengu þeir
allir samræmda þjálfun í staðlaðri fyrirlögn á ABC-jafnvægiskvarðanum sem
og öðrum hlutum rannsóknarinnar. Þátttakendur gátu valið um að fá þessa
starfsmenn heim til sín eða að mæta á tilskilinn rannsóknarstað í nágrenni
heimilis síns. Fyrstu 19 þátttakendurnir úr þéttbýli sem samþykktu að
endurtaka ABC prófið voru metnir tvisvar með 6-13 daga (M = 7,4; sf = 2,3)
millibili.
Úrvinnsla gagna
Meðaltöl (M), miðgildi (Mg), staðalfrávik (sf) og spönn voru reiknuð út fyrir
bakgrunnsbreytur og heildarstig á ABC-jafnvægiskvarðanum, flokkuð eftir
kyni og aldri. Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar á ABC var skoðaður með
því að reikna út fylgnistuðul Pearsons (r) og innanflokks fylgnistuðul
(ICC[1,1])(Shrout og Fleiss, 1979) með 95% öryggisbili. Cronbach alfa (α)
og fylgni einstakra prófatriða við heildarniðurstöðu prófsins (item total
correlation) voru notuð til að meta innri samkvæmni prófsins. Hugtaksréttmæti
ABC (samleitniréttmæti og aðgreiningarréttmæti) var skoðað með því að
meta fylgni milli ABC stiga og útkomu á völdum breytum og t-próf var notað
til að meta hvort að marktækur munur væri á meðaltali ABC stiga þeirra sem
höfðu dottið á s.l. ári og þeirra sem höfðu ekki dottið á því tímabili. GDS,
PASE, TUG og byltur á s.l. ári voru notuð til að rannsaka samleitniréttmæti
(convergent validity) en BMI fyrir aðgreiniréttmæti (convergent validity) ABC.
Marktektarkrafa var sett við p ≤ 0,05.

Niðurstöður
Lýsing á þátttakendum
Lýsingu á þátttakendum má finna í töflu tvö.
Þeir 19 þátttakendur sem endurtóku ABC prófið voru á aldrinum 65-88
ára (M = 76; sf = 5,5) og 9/19 voru konur. Karlar á aldrinum 65-74 ára voru
með hæstu meðalstigin á ABC eða 93,2 stig (sf = 11,3; N = 62) en hjá 75-88
ára körlum var meðaltalið 78,9 stig (sf = 20,1; N = 34). Konur á aldrinum 7588 ára voru með lægstu meðalstigin á ABC eða 72,9 stig (sf = 18,6; N = 35)
en hjá 65-74 ára konum var meðaltalið 81,4 stig (sf = 18,4; N = 52).
Mynd tvö sýnir dreifingu ABC stiga hjá þátttakendum flokkuðum eftir
kyni og aldri. Þar sést að dreifingin er neikvætt skekkt og rjáfuráhrif augljós,
sérstaklega hjá körlum á aldrinum 65-74 ára.
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Tafla 2. Lýsing á þátttakendum. Prósentur (%) eru reiknaðar út frá rauntölu
svara fyrir hverja breytu sem var sumstaðar lægri en heildarfjöldi þátttakenda,
M = meðaltal, sf = staðalfrávik
Aldur, M (sf); spönn

73,8 (6,2); 65-88

75 ára og eldri, n (%)

69 (37,7)

Kona, n (%)

87 (47,5)

Býr í dreifbýli, n (%)

67 (36,6)

Býr ein(n)

44 (24)

Heimahjúkrun, n (%)

13 (7,1)

Heimaþjónusta, n (%)

61 (33,5)

Gönguhjálpartæki, n (%)

25 (13,8)

Ein eða fleiri byltur á s.l. ári, n (%)

58 (32,4)

Lyf, fjöldi, M (sf); spönn

3,8 (2,5); 0-11

Próf á vitrænni getu, M (sf); spönn

27,2 (2,5); 16-30

Þunglyndismat fyrir aldraða, M (sf); spönn

6,4 (4,2); 1-20

Tímamælt upp og gakk, sek., M (sf); spönn

10,7 (3,6); 5-24

Mat á líkamsvirkni eldra fólks, M (sf); spönn

127,8 (92,4); 0-513

Líkamsþyngdarstuðull, M (sf); spönn

26,8 (3,8); 17,4-38,9

Áreiðanleiki endurtekinna prófana og innri samkvæmni:
Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar fyrir heildarstig á ABC var hár (ICC =
0,85; 95% öryggisbil = 0,66-0,94) og marktæk línuleg fylgni var á milli
heildarstiga á fyrri og seinni fyrirlögn (r = 0,92; p < 0, 0001). Innri
samkvæmni ABC-jafnvægiskvarðans var mjög góð (Cronbach α = 0,96)
Fylgni milli heildastiga á ABC og einstakra prófatriða (item total correlation) var
einnig góð, eða á bilinu r = 0,52 (sópa gólf) til r = 0,89 (rúllustigi án þess að
halda í handrið) og marktæk í öllum tilfellum (p < 0,01).
Hugtaksréttmæti
Samleitniréttmæti ABC var gott sem lýsti sér í marktækri fylgni ABC stiga við
ólíkar mælingar sem meta hugtök sem eru fræðilega tengd jafnvægi og trú á
eigin getu. Mælingarnar sem notaðar voru til samanburðar voru TUG þar
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sem líkamleg færni var metin (r = -0,62; p = 0.005), líkamsvirkni sem var
metin með PASE (r = 0,41; p < 0.0001) og þunglyndi eða depurð sem var
metin með GDS (r = -0,51; p < 0.0001). Þá höfðu þátttakendur sem höfðu
dottið a.mk. einu sinni á s.l. ári að meðaltali lægri ABC stig en þeir sem
höfðu ekki dottið á þessu tímabili (t (177) = 2,2; p = 03). Aðgreiniréttmæti
var einnig gott þar sem fylgnin milli ABC og BMI (metur hugtak sem hefur
ekki beina tengingu við ABC) var mjög lág og ekki marktæk (r = - 0,04; p =
0.63).
65-74 ára Karl

75-88 ára Karl

65-74 ára Kona

75-88 ára Kona

Fjöldi

30

20

10

0

Fjöldi

30

20

10

0
25,00

50,00

75,00

100,00

25,00

ABC stig

50,00

75,00

100,00

ABC stig

Mynd 2. Heildarstig á ABC-jafnvægiskvarðanum flokkuð eftir kyni og aldri

Umræður
Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er til að afla upplýsinga um áreiðanleika
endurtekinnar prófunar, innri samkvæmni og hugtaksréttmæti ABCjafnvægiskvarðans. Niðurstöður sýna ABC-jafnvægiskvarðann sem matstæki
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með góða próffræðilega eiginleika og undirstrika þannig notkunarmöguleika
þess til að greina tímanlega sálrænan vanda sem getur tengst byltum og
færniskerðingum hjá eldri Íslendingum sem búa á eigin heimili. Einnig er hér
lögð fyrstu drög að gagnagrunni með íslenskum ABC normalgildum.
Próffræðilegir eiginleikar íslensku útgáfunnar af ABC-jafnvægiskvarðanum reyndust mjög sambærilegir við það sem komið hefur fram hjá
erlendum útgáfum kvarðans. ABC heildarstig reyndust mjög stöðug yfir sjö
daga tímabil (r = 0,92) en Powell og Myers (1995) komust að sömu
niðurstöðu (r = 0,92) í upphaflegu rannsókninni sinni á ABC þar sem prófið
var endurtekið með tveggja vikna millibili hjá 21 einstaklingi sem allir höfðu
náð 65 ára aldri. Innanflokksfylgnistuðull ABC-jafnvægiskvarðans var líka
hár (ICC = 0,85) en almenna reglan er sú að hann þurfi að ná amk 0,75 til að
teljast góður (Portney og Watkins, 2000). Sambærilegar niðurstöður hafa
fengist fyrir bresku (ICC = 0,89), (Parry, Steen, Galloway, Kenny og Bond,.,
2001) og kínversku (ICC = 0,87) (Hsu og Miller, 2006) útgáfurnar.
Niðurstöður okkar sýndu góða innri samkvæmni þar sem Cronbach α var
0,95 fyrir íslenska úrtakið sem er sambærilegt við niðurstöður rannsókna á
kanadísku (Cronbach α = 0,96) (Powell og Myers, 1995), bresku (Cronbach α
= 0,98) (Parry o.fl., 2001) og kínversku (Cronbach α = 0,98) (Hsu og Miller,
2006) útgáfunum af ABC. Samkvæmt viðmiði Andresen fyrir matstæki sem
tengjast fötlun þá gefur Cronbach α ≥ 0,8 til kynna mjög góða innri
samkvæmni (Andresen, 2000). Þetta háa Cronbach α bendir þannig til þess
að atriðin 16 á íslenska ABC-jafnvægiskvarðanum séu öll að meta sama
hugtakið (unidimensional construct). Þó er vert að hafa í huga að bent hefur
verið á að ef Chronbach α > 0,90 þá gefi það vísbendingu um að prófatriðin
séu hugsanlega of mörg og einhver þeirra að meta sömu eiginleika hjá
einstaklingnum (Portney og Watkins, 2000).
Hugtaksréttmæti íslensku útgáfu ABC-jafnvægiskvarðans var með
ágætum og sambærilegt við niðurstöður erlendra rannsókna á ABC (Myers
o.fl., 1998; Powell og Myers, 1995; Salbach, Mayo, Hanley, Richards og
Wood-Dauphinee, 2006; Talley o.fl., 2008). Öryggi um að geta haldið
jafnvægi og forðast byltur tengdist útkomu á prófum sem meta líkamlega
færni, líkamsvirkni og þunglyndi. Fylgni milli stiga á ABC og stiga á TUG og
GDS var neikvæð í báðum tilfellum sem gefur til kynna að meira
jafnvægisöryggi tengdist minni depurð og sneggri hreyfingum á TUG
prófinu. Jákvæð fylgni milli ABC og PASE stiga gefur til kynna að meira
jafnvægisöryggi tengist meiri líkamsvirkni í frístundum við heimilisstörf
og/eða í vinnu. Það að þeir sem höfðu dottið á s.l. ári höfðu marktækt minni
trú á eigin getu til að halda jafnvægi styður einnig við hugakaréttmæti
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prófsins. Þá gefur nær engin fylgni milli ABC og líkamsþyndarstuðuls það til
kynna að öryggi um að halda jafnvægi tengist ekki líkamsbyggingu
einstaklinga þ.e. samspili hæðar og þyngdar einstaklingsins.
Meðal takmarkana rannsóknarinnar má nefna að gögnum var safnað yfir
sumartímann á Íslandi. Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að
árstíðir hafi áhrif á útkomu á ABC þannig að fólk skori hærra á sumrin
heldur en á veturna (Myers o.fl., 1998). Þátttakendur voru valdir með
slembiúrtöku úr sveitafélögum á Norðurlandi og þótt þeir byggju allir í
heimahúsum var bakgrunnur þeirra, heilsufar og færni mjög mismunandi.
Þannig afmarkast niðurstöður ekki við afburða virka einstaklinga og ættu því
að hafa gott alhæfingargildi almennt fyrir eldri borgara sem búa heima. Þó
ber að geta þess að einstaklingum sem ekki gátu tjáð sig sjálfir af völdum
skertra vitsmuna að öðrum orsökum var ekki boðið að taka þátt.
Þörf er á frekari rannsóknum á ABC þar sem m.a. þarf að skoða hvort
það sé viðeigandi fyrir aðra hópa fólks (t.d. íbúa öldrunarheimila) og hversu
næmt (responsive) það er á breytingar hjá einstaklingum sem hafa fengið
íhlutun sem miðar að því að byggja upp trúna á eigin getu. Myers o.fl. (1998)
lögðu til að þeir sem fengju færri en 80 stig á ABC hefðu möguleika á að
bæta jafnvægisöryggi sitt verulega með viðeigandi íhlutun. Það er því
athyglivert að meðaltal fyrir íslenska karla og konur í aldurshópnum 75-88
var undir þessum mörkum.
Þessi rannsókn rennir fyrstu stoðum undir próffræðilega eiginleika ABCjafnvægiskvarðans þegar hann er notaður fyrir eldri Íslendinga sem búa á
eigin heimilum. Hér á landi er lítið vitað um umfang sálrænna vandamála sem
tengjast byltum. Úr því má nú bæta þar sem skimun eða mat með ABC geta
bætt greiningu þesskonar vanda og ýtt undir að brugðist sé við með
markvissri íhlutun þar sem hann er til staðar.
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Efling sveitarstjórnarstigsins og
verkaskipting ríkis og sveitarfélaga
Grétar Þór Eyþórsson

Meginviðfang greinarinnar1 er að rýna í hvernig framkomnar hugmyndir
um eflingu sveitarstjórnarstigsins í landinu ríma við þær tillögur og
hugmyndir sem nú virðast standa fyrir dyrum um flutning verkefna innan
félagsþjónustunnar frá ríki til sveitarfélaga. Í fyrsta lagi verður farið yfir
niðurstöður rannsókna um áhrif og afleiðingar sameiningar sveitarfélaga,
sérstaklega með tilliti til þeirra niðurstaðna sem lúta að áhrifum á félagsþjónustuna. Hér er um að ræða rannsókn sem greinarhöfundur gerði á
árunum 2000-2001 ásamt Hjalta Jóhannessyni sérfræðingi við Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri (RHA) í sjö sveitarfélögum sem höfðu orðið
til með sameiningum árin 1994 og 1998. Rannsóknin kom út á bókinni Sameining sveitarfélaga. Áhrif og afleiðingar. Rannsókn á sjö sveitarfélögum árið 2002. Í
öðru lagi verður rýnt í niðurstöður könnunar á viðhorfum sveitarstjórnarmanna og alþingismanna til framtíðar sveitarstjórnarstigsins, en hún var gerð
af Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst árið 2006. Er þar m.a. að finna
niðurstöður um viðhorf til verkefnayfirfærslu frá ríki til sveitarfélaga, sem og
um forsendur íslenskra sveitarfélaga til slíkrar verkefnayfirtöku. Í þriðja lagi
verður reynt að meta forsendur verkefnayfirfærslu innan félagsþjónustunnar í
ljósi fyrri reynslu og vilja og ætlana ráðamanna.

1

Grein þessi er að hluta til byggð erindi sem höfundur hélt á málþinginu Félagsþjónusta
sveitarfélaga. Nýir tímar, hvert stefnir? sem haldið var af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og
Félagi félagsmálastjóra í Reykjavík í október 2007.
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Áhrif sameininga sveitarfélaga á félagsþjónustu
Rannsókn RHA á áhrifum sameininga tók til alls fimm sviða; lýðræðis,
þjónustu, stjórnsýslu, fjármála og byggðaþróunar. Til rannsóknar voru sjö
sveitarfélög sem urðu til á 10. áratug síðustu aldar, en þau höfðu alls verið
sameinuð úr 37 sveitarfélögum. Þetta voru: Sveitarfélagið Árborg,
Borgarfjarðarsveit, Dalabyggð, Fjarðabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður,
Snæfellsbær og Vesturbyggð. Í rannsókninni voru gerðar umfangsmiklar
skoðanakannanir meðal íbúa sveitarfélaganna, auk kannana meðal kjörinna
fulltrúa og embættismanna. Þá voru tekin á sjötta tug viðtala við stjórnmálamenn, embættismenn og aðila úr atvinnulífi í sveitarfélögunum sjö
(Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002).
Í mörgum sveitahreppanna hafði félagsþjónustu vart verið til að dreifa.
Við sameiningarnar, þar sem til urðu stærri sveitarfélög komu oftar en ekki
upp á yfirborðið félagsleg úrlausnarefni í kjölfar sameiningarinnar. Þegar
mikilli nálægð við stjórnkerfið var ekki lengur til að dreifa virtist fólk
tilbúnara en áður að leita eftir félagslegri aðstoð og úrræðum. Fámenn svæði
urðu hluti af stærri heild og fólk gat auðveldar horfið í fjöldann með sín
vandamál.
Frá sjónarhóli fulltrúa og embættismanna hefur smæðin og nálægðin
einnig sína ókosti. Í Skýrslu félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál frá
2006 segir m.a. mikilli nálægð fylgi sá vandi að sveitarstjórnarmenn og
starfsfólk sé iðulega í persónulegum tengslum við fólk sem þangað leitar
(Skýrsla fjármálaráðherra um sveitarstjórnarmál, 2005-2006).
Í niðurstöðum rannsóknarinnar á áhrifum og afleiðingum sameininga er
það fullyrt að þjónustustig félagsþjónustu hafi víðast aukist, einkanlega í
smærri dreifbýlum sveitarfélögunum. Því hafi sameiningar falið í sér mestar
breytingar á félagsþjónustu þar sem þéttbýli og dreifbýli sameinast. Þetta mat
er stutt með niðurstöðum úr könnunum meðal bæði almennings og meðal
sveitarstjórnarmanna. Sveitarstjórnarmenn telja að sameiningarnar hafi haft
mest jákvæð áhrif á félagsþjónustuna samanborið við aðra málaflokka og
svið. Í öllum gerðum sveitarfélaga er það mat kjörinna fulltrúa og embættismanna að þróun félagsþjónustu eftir sameiningu hafi verið mjög jákvæð. Og
í öllum gerðum sveitarfélaga, hvort sem um er að ræða kjarna eða
jaðarbyggðir er það félagsþjónustan sem talin er hafa batnað mest við
sameiningu. Allra mest batnar þetta í litlu jaðarbyggðunum, þar sem því
hefur verið haldið mjög fram að félagsþjónusta hafi verið aukin mjög mikið,
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enda sýnir þróun útgjalda til málaflokksins nær allsstaðar hækkun (sbr. Grétar
Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 258).
Mynd 1 sýnir samantekt á þróun útgjalda til félagsþjónustunnar. Um er að
ræða breytingu á útgjöldum sveitarfélaganna sjö frá því árið fyrir sameiningu
til ársins 2000.2

Mynd 1. Þróun útgjalda til félagsþjónustu í sjö sveitarfélögum fyrir og eftir
sameiningar. (Fast verðlag). (Tölur um Dalabyggð, Snæfellsbæ og Vesturbyggð sýna þróun frá 1993 – 2000, en tölur um önnur sveitarfélög þróun frá
1996 – 2000).
Myndin sýnir svo ekki verður um villst að útgjöld til málaflokksins aukast
verulega eftir sameiningu, nema í einu sameiningunni þar sem ekki
sameinuðust dreifbýli og þéttbýli, en hækkunin er aðeins 18% í Fjarðabyggð.
Næstminnsta hækkunin er í Árborg, en þar var nánast alfarið um að ræða
sameiningu þéttbýlisstaða. Þessar niðurstöður styðja þá ályktun að verkefni
sem áður voru dulin í fámenninu komi upp á yfirborðið í nýju sveitarfélagi –
að minnsta kosti tala útgjaldatölur sínu máli um það.
En hvað sögðu svo íbúar sveitarfélaganna um þetta? Upplifa þeir það
sama og sveitarstjórnarmenn - að þeir hafi fengið hækkað þjónustustig í
málaflokknum? Niðurstöðurnar er að finna í töflu 1.

2

Myndin er unnin af greinarhöfundi í tengslum við þessa grein, en byggir á töflum um
þróun útgjalda til félagsþjónustu úr Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson (2002).
Tölurnar eru unnar úr myndum á bls. 49, 77, 109, 139, 175, 206 og 239.
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Tafla 1. Mat íbúa 7 nýrra sveitarfélaga á þróun félagsþjónustu frá
sameiningunni (%)3
Gerð sveitarfélags
Kjarni
Jaðarbyggð I Jaðarbyggð II
Batnað mikið
Batnað nokkuð
Svipað
Versnað nokkuð
Versnað mikið
Ekki skoðun
Betri - verri
Alls
N

3
21
59
6
2
8
16
101
634

1
13
50
14
11
10
-11
100
301

5
17
56
7
7
7
10
100
168

Uppúr stendur að yfir helmingur svarenda í öllum gerðum sveitarfélaganna telur ástandið svipað og fyrir sameiningu. Í stærri jaðarbyggðunum
eru þeir heldur fleiri sem hafa upplifað neikvæða þróun en jákvæða og
tiltölulega litlu munar í hinum hópunum. Það virðist því ekki vera sem
íbúarnir upplifi sterkt þá eflingu félagsþjónustunnar, sem í mörgum tilfellum
hefur orðið. Hér er mögulega um að kenna að minnihluti fólks notar
félagsþjónustu eða er skjólstæðingar félagsþjónustunnar. Því er það eðlilegt
að sveitarstjórnarmennirnir hafi meiri þekkingu á málaflokknum en þorri
almennings.
Þær sameiningar sem teknar voru til skoðunar í rannsókn Háskólans á
Akureyri hafa sýnilega orðið til eflingar félagsþjónustu . Þetta er eindregið
mat sveitarstjórnarmanna og sér skýr merki í auknum útgjöldum til
málaflokksins. Því má leiða að því líkum að enn frekari styrking sveitarstjórnarstigsins með sameiningum ætti að þýða bættar forsendur fyrir enn
öflugri félagsþjónustu og verkefnayfirfærslu frá ríkisvaldi til sveitarfélaga. En
er frekari efling sveitarstjórnarstigsins í sjónmáli? Er vilji fyrir frekari sameiningum og verkefnayfirfærslu til staðar?

3

Taflan er fengin að láni úr Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson (2002), tafla 154
bls. 253.
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Viðhorf til framtíðar sveitarstjórnarstigsins
Haustið 2006 vann Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst (RHB) könnun á
viðhorfum alþingismanna og sveitarstjórnarmanna til framtíðar sveitarstjórnarstigsins og eflingar sveitarstjórnarstigsins. Spurt var spurninga sem
vörðuðu afstöðu til að flytja frekari verkefni frá ríki til sveitarfélaga, auk þess
sem spurt var um afstöðu til stækkunar sveitarfélaga, lagasetningar um
lágmarksstærð þeirra og fleira. Fyrir svörum urðu kjörnir sveitarstjórnarmenn
frá vorinu 2006 og framkvæmdastjórar sveitarfélaganna, auk alþingismanna.
Þingmenn sem tóku þátt í könnuninni eru því frá síðasta kjörtímabili bæði
þings og sveitarstjórna og því endurspegla niðurstöðurnar ekki endilega vilja
þingsins eða sveitarstjórnarmanna eins og hann er í dag. Niðurstöðurnar
byggja á svörum 379 sveitarstjórnarmanna og framkvæmdastjóra og 26
alþingismanna. Heildarsvörun var 58%, en þó einungis 41% meðal
þingmanna.

%

Eiga sveitarfélög að taka yfir fleiri verkefni frá ríkinu?
Veigamikill hluti könnunar RHB snéri að flutningi verkefna frá ríki til
sveitarfélaga. Voru þátttakendur m.a. spurðir hvort þeir teldu frekari
verkefnayfirfærslu æskilega. Mjög yfirgnæfandi meirihluti þeirra, eða 3 af
hverjum 4 (76%) töldu slíkt mjög eða frekar æskilegt.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

N=403

42
34

Mjög
æskilegt

Frekar
æskilegt

9

9

Hlutlaus

Frekar
óæskilegt

5

Mjög
óæskilegt

Mynd 2. Telur þú æskilegt að sveitarfélögin taki yfir fleiri verkefni frá ríkinu?
(%)4

4

Sbr. mynd 3.4. bls. 15 í Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006).
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Aðeins 14 prósent töldu frekari verkefnayfirfærslu óæskilega. Ljóst má því
vera að verulegur áhugi er á málinu meðal sveitastjórnarmanna og þingmanna. Þessi áhugi er töluvert tengdur stærð sveitarfélags viðkomandi
svarenda. Í sveitarfélögunum sem hafa fleiri en 2500 íbúa er hlutfall þeirra
sem telja yfirtöku fleiri verkefna mjög eða frekar æskilega um eða yfir 90
prósent. Þar er því ljóst að áhuginn á yfirtöku verkefna er þar nánast alger.
Áhuginn er hinsvegar ekki eins mikill í minni sveitarfélögunum og sérstaklega
í þeim minnstu sem hafa 500 íbúa og færri. Þannig er hlutfall þeirra sem
aðhyllast yfirtöku verkefna einungis 53 prósent í sveitarfélögum með 500
íbúa og færri. Áhugi á yfirtöku verkefna er því nokkuð tengdur því hversu
stórt sveitarfélagið er, en vert er að geta þess að í öllum stærðarflokkum
sveitarfélaga eru þeir sem telja yfirtöku frekari verkefna æskilega, í meirihluta.
Nokkuð minni vilji í minnstu og minni sveitarfélögunum hlýtur að vera
vísbending um að þar treysti menn sér síður í fleiri og stærri verkefni en í
þeim stærri.
En ráða sveitarfélögin við þau verkefni sem þau hafa með höndum í dag?
Í könnun Háskólans á Bifröst kom fram að trú svarendahópsins á því er
takmörkuð. Í engum stærðarflokki sveitarfélaga eru það meira en 37 prósent
sem eru algerlega eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að sveitarfélögin séu
nægilega öflug til að standa undir núverandi lögbundnum verkefnum.
Einhverra hluta vegna standa svarendur í minnstu sveitarfélögunum jafnfætis
og í þeim stærstu hvað þetta varðar. Hugsanlega getur þessi afstaða tengst
þeirri staðreynd að minnstu sveitarfélögin halda ekki úti jafn umfangsmikilli
starfsemi í lögbundnum verkefnum eins og t.d. í félagsþjónustunni, samanber
umfjöllun um dulin verkefni í litlum sveitarfélögum í umfjöllun um áhrif
sameininga hér að framan.
Hvaða verkefni vill fólk flytja?
Enda þótt talsverðar efasemda gæti meðal þingmanna og sveitarstjórnarmannanna sjálfra um getu sveitarfélaga á Íslandi til að standa undir núverandi
verkefnum, hafa mál engu að síður þróast á þann veg að frekari yfirtaka
verkefna virðist vera innan seilingar. Hefur þar einkum verið rætt um málefni
aldraðra og einnig málefni fatlaðra. Báðir þessir málaflokkar eru nefndir í
skýrslu félagsmálamálaráðherra um sveitarstjórnarmál meðal þeirra málaflokka sem rætt hafi verið um að flytja til sveitarfélaganna. Þar segir jafnframt
á þá leið að þessir málaflokkar séu þess eðlis að tiltölulega stórar stjórnsýslueiningar þurfi til að sinna þeim með faglegum og hagkvæmum hætti
(Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál, 2005-2006, bls. 15). Í
könnun RHB frá 2006 voru þeir sem aðhylltust verkefnaflutning frá ríki til
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sveitarfélaga spurðir um hvaða málaflokkar það væru helst. Á mynd 3 má sjá
niðurstöður svara við þeirri spurningu.
N=405
73

Málefni aldraðra

52

Málefni fatlaðra

31

Framhaldsskóla

28
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27
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23
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Löggæslu

4
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Mynd 3. Hvaða verkefni á að flytja frá ríki til sveitarfélaga? (%)5
Greinilegt er að mestur áhuginn er fyrir því að sveitarfélög yfirtaki málefni aldraðra, en nær 3 af hverjum 4 svarendum er á þeirri skoðun. Þá vill um
helmingur að sveitarfélögin yfirtaki málefni fatlaðra. Þessir málaflokkar
standa verulega uppúr sem þeir sem mestur áhugi er á meðal svarendanna.
Þegar litið er á áhuga fyrir yfirtöku málflokkanna eftir stærð sveitarfélags
svarandans (mynd 4) er munurinn harla lítill, nema hvað varðar minnstu
sveitarfélögin, þar sem mun færri geta hugsað sér yfirtöku. Í þeim sveitarfélögum vilja þó 53 prósent yfirtaka málefni aldraðra en ekki nema 25
prósent málefni fatlaðra, eins og mynd 4 sýnir. Í öðrum stærðarflokkum er
þetta hlutfall 77 prósent og yfir, á málefnum fatlaðra og 49 – 80 prósent á
málefnum fatlaðra. Áhugi þingmannanna í könnuninni var hlutfallslega mun
meiri á yfirfærslu þessara málaflokka en áhugi sveitarstjórnarmanna.
Áhugi á yfirfærslu málefna fatlaðra virðist ekki jafn mikill og á flutningi á
málefnum aldraðra. Aðeins í sveitarfélögum með fleiri en 2500 íbúa er
sterkur meirihluti fyrir slíku og í minnstu sveitarfélögunum er áhuginn mjög
takmarkaður (25%). Mynd 5 að neðan sýnir greiningu á þeim sem vildu flytja
málefni fatlaðra, eftir stærð heimasveitarfélags og stöðu.

5

Sbr. mynd 3.5 bls. 18 í Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006)
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Mynd 4. Þeir sem vilja flytja málefni aldraðra frá ríki til sveitarfélaga, greint
eftir stærð heimasveitarfélags og stöðu (%)6
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Mynd 5. Þeir sem vilja flytja málefni fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga, greint
eftir stærð heimasveitarfélags og stöðu (%)7
Það má því af glöggt af framangreindum gögnum ráða að áhugi á
flutningi verkefna frá ríki til sveitarfélaga snýr að málaflokkum aldraðra og
fatlaðra. Áhuginn er nokkuð almennur, en er þó greinilega minnstur meðal
6
7

Myndin er unnin af greinarhöfundi í tengslum við þessa grein, en byggir á myndum 3.5.1.2
og 3.5.1.3 úr Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006).
Myndin er unnin af greinarhöfundi í tengslum við þessa grein, en byggir á myndum 3.5.2.2
og 3.5.2.3 úr Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006).

Efling sveitarstjórnarstigsins og verkaskipting...

641

sveitarstjórnarmanna í litlum sveitarfélögum. Þingmenn eru jafnframt áhugasamari um þetta. Setja verður þann fyrirvara að um er að ræða þingmenn frá
því fyrir kosningarnar 2007 og eins að einungis 26 af 63 svöruðu könnuninni.

Lágmarksstærð sveitarfélaga
Undanfarin ár hefur spurningin um að setja lög um lágmarksstærð
sveitarfélaga verið í umræðunni oftar en áður. Nægir þar að nefna að á
þinginu 2006-2007 lögðu 5 þingmenn Samfylkingarinnar með Jóhann
Ársælsson sem fyrsta flutningsmann fram frumvarp til laga þar sem gert var
ráð fyrir hækkun lágmarksstærðar úr 50 íbúum í 1000.8 Lög um lágmarksstærð voru síðast sett árið 1986, þegar ákvæði sveitarstjórnarlaga kváðu á um
að sameina bæri sveitarfélag nágrannasveitarfélagi ef það hefði færri en 50
íbúa í þrjú ár samfleytt og að landfræðilegar aðstæður hömluðu því ekki
(Sveitarstjórnarlög nr. 8, 1986). Í greinargerð með frumvarpi Samfylkingarþingmannanna er tilgangur frumvarpsins skýrt tengdur því að flytja fleiri
verkefni frá ríki til sveitarfélaga og segir m.a:
Pólitískur vilji til þess að færa til sveitarfélaganna fleiri verkefni frá hinu opinbera
virðist vera almennur. Ástæða er þó til að ætla að sá vilji byggist á þeirri forsendu
að flest og helst öll sveitarfélög geti veitt svipaða þjónustu og tekið að sér
sambærileg verkefni. Eigi að miða við þessa forsendu mun þróun í þá átt að
verkefni verði flutt til sveitarfélaganna frá hinu opinbera stöðvast nema þau smáu
sameinist og myndi þannig nægilega öflug samfélög til að standa jafnfætis öðrum.

Og síðar í greinargerðinni segir jafnframt:
Í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að lágmarksstærð sveitarfélaga verði 1.000
manns. Flutningsmenn telja þó að í raun sé 1.000 manna samfélag lítið og
vanmegnugt til þess að tryggja íbúunum þau búsetuskilyrði sem nú eru
nauðsynleg til að treysta byggðina til framtíðar. Samþykkt frumvarpsins yrði þó
mikilvægt skref til að flýta þróuninni til öflugri sveitarfélaga. Ástæða er til að hafa
í huga að í sveitarfélögum sem hafa orðið til við sameiningu undanfarin ár er víða
góður jarðvegur fyrir umræðu um að mynda enn stærri og öflugri sveitarfélög.
Þannig virðist sameining smæstu sveitarfélaganna við önnur geta rutt úr vegi
fyrirstöðum sem nú tefja þróunina í átt til öflugri sveitarfélaga.

8

Frumvarp til laga um um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 45/1998. 133. löggjafarþing
2006–2007. Þskj. 75 — 75. mál.
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Hér er tekinn af allur vafi á því að flutningsmenn telja breytinguna sem
felst í frumvarpinu í raun ganga of skammt. Eitt þúsund manna sveitarfélag
sé ekki nægilegt til þess að standa undir rekstri og umsjón flestra málaflokka.
Í könnun Háskólans á Bifröst meðal sveitarstjórnarmanna og þingmanna
var einnig spurt spurninga tengdum lágmarksstærð eins og mynd 6 sýnir.
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Mynd 6. Þeir sem telja æskilegt að breyta lögum um lágmarksíbúatölu
sveitarfélaga og hækka hana úr 50 íbúum, greint eftir stöðu svaranda og stærð
heimasveitarfélags (%).9
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Mynd 7. Tilgreindur lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags meðal þeirra sem telja
æskilegt að breyta lögum um lágmarksíbúatölu sveitarfélaga og hækka hana
9

Myndin er unnin af greinarhöfundi í tengslum við þessa grein, en byggir á myndum 3.9.2
og 3.9.3 úr Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006).
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úr 50 íbúum, greint eftir stöðu svaranda og stærð heimasveitarfélags
(meðaltöl).10
Yfir sjö af hverjum tíu svarendum telja æskilegt að breyta lögum um
lágmarksstærð sveitarfélaga, en reyndar ekki nema helmingur þeirra sem
koma úr minnstu sveitarfélögunum. Þegar fylgismenn lagasetningar um
lágmarksstærð voru beðnir um að tilgreina lágmarksstærð sveitarfélags var
niðurstaðan eins og gefur að líta á mynd 7.
Tilhneigingin er sú að meðaltal á lágmarksíbúafjölda hækkar eftir því sem
stærra heimasveitarfélag svarendanna er, enda þótt fylgni stærðar sveitarfélags og nefndrar lágmarksstærðar sé ekki fyllilega línuleg. Þessar niðurstöður styðja því við fullyrðingar um vaxandi og verulegt fylgi við breytingar
í þessum efnum. Frumvarp Samfylkingarþingmannanna er þó engu að síður
enn óafgreitt, en vinna við undirbúning á breytingu á sveitarstjórnarlögum er
þegar hafin í Samgönguráðuneytinu nú síðsumars 2008.11

Framtíðin, félagsþjónustan og stækkun sveitarfélaga
Reynslan af sameiningu sveitarfélaga hefur sýnt að áhrif þeirra á félagsþjónustuna verða að teljast hafa verið jákvæð. Þar sem fámennt dreifbýli
hefur átt hlut í sameiningum hefur það þó sýnt sig að þótt þjónustan hafi
eflst hafa útgjöld til málaflokksins einnig aukist nokkuð – að minnsta kosti
tímabundið.
Fylgi við eflingu sveitarstjórnarstigsins virðist vera talsvert og vera
vaxandi meðal bæði þingmanna og sveitarstjórnarmanna en á sama tíma telur
mikill meirihluti þeirra sveitarfélögin ekki nægilega öflugar einingar til að
standa undir því hlutverki sem þeim er ætlað í dag – við núverandi aðstæður
er sveitarstjórnarstigið því of veikt. Engu að síður er mikið fylgi við að færa
tvo málaflokka innan félagsþjónustunnar – málefni aldraðra og málefni
fatlaðra - frá ríki til sveitarfélaga. Nú er svo komið síðsumars árið 2008 að
flutningur þessara málaflokka stendur fyrir dyrum. Rætt er um flutning á
málefnum fatlaðra til sveitarfélaga árið 2011 og málefnum aldraðra 2012.12

10 Myndin er unnin af greinarhöfundi í tengslum við þessa grein, en byggir á myndum 3.10.2
og 3.10.3 úr Grétar Þór Eyþórsson ofl. (2006).
11 Sjá t.d. greinina Nýr veruleiki sveitarfélaga í Morgunblaðinu 23. ágúst 2008.
12 Upplýsingar fengnar hjá Samgönguráðuneytinu.
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Framtíðin
Setning laga um hækkaða lágmarksstærð sveitarfélaga, virðist mun líklegri
kostur en áður hefur verið. Fyrir utan ákvæði Sveitarstjórnarlaga frá 1986 um
lágmarksstærð, hefur aldrei verið meirihlutafylgi á Alþingi við að setja sérstök
lög um lágmarksstærð sveitarfélaga. Þá hefur meirihluti sveitarfélaganna í
landinu jafnan verið andvígur því, enda þótt þau stærri hafi yfirleitt verið
slíku hlynnt. Því hafa hugmyndir um lög um lágmarksstærð sveitarfélaga, þar
sem 1000 íbúa markið hefur gjarnan verið nefnt, aldrei náð neinu verulegu
flugi. Könnun Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Bifröst sem hér hefur
verið kynnt, gefur til kynna að fylgi við slíkt er vaxandi. Rétt er að hafa í huga
í því sambandi að með mikilli fækkun sveitarfélaga frá árinu 1993 hefur
smáum sveitarfélögum í landinu fækkað verulega, en andstöðuna hefur fyrst
og fremst verið að finna meðal þeirra.
Eins og staðan er í dag er þetta nær raunveruleikanum en áður. Á það skal
einnig bent að þau vandkvæði sem falist hafa í landfræðilegum þáttum eiga
mun síður við en áður. Munar þar mikið um bættar samgöngur á landi, sem
og eflingu fjarskipta. Þá má einnig nefna að svokölluð rafræn stjórnsýsla er
að ryðja sér æ meira til rúms, en með henni má í ýmsu tilliti brúa fjarlægðir.
Þegar þessi ofantöldu atriði eru höfð í huga og það hversu fylgi við
hugmyndir um lagasetningu virðist útbreitt, er ekki annað að sjá en að þessar
hugmyndir ættu að eiga sér meiri og breiðari hljómgrunn nú en áður.
Það kemur mjög skýrt í ljós í þessari könnun að áhugi á yfirtöku
sveitarfélaga á tveimur mikilvægum málaflokkum félagsþjónustu er mjög
mikill meðal sveitarstjórnarmanna og þingmanna. Þetta á þó fyrst og allra
helst við um málefni aldraðra. Það hlýtur að teljast ákall um breytingar á
sveitarstjórnarstiginu þegar þessir hópar fylkja sér svo kröftuglega um þessar
breytingar. Yfirtaka verkefnanna hlýtur að fela það í sér að sveitarfélögin sem
einingar verði efld, ekki bara með verkefnayfirtöku heldur einnig með
sameiningum, til þess að þau hafi bolmagn til að taka við þessum
málaflokkum. Staðreyndin er að ekki nærri öll sveitarfélögin í landinu eru í
stakk búin fyrir yfirtöku svo umfangsmikilla verkefna. Í því átaki til eflingar
sveitarstjórnarstigsins sem ýtt var af stað af Sambandi sveitarfélaga og
félagsmálaráðherra árið 2003 var m.a. gert ráð fyrir því að í hendur héldust
sameiningar, breytt verkaskipting ríkis og sveitarfélaga og endurskoðun á
tekjustofnum sveitarfélaga í samræmi við það. Ekki varð mönnum að ósk
sinni þar og þess vegna er sú spurning áleitin hvort það verður ofaná að flytja
verkefnin fyrst til sveitarfélaganna og sjá svo til hverjir gefast upp á
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rekstrinum og sameinast af neyð, jafnvel þótt að í mörgum tilfellum séu
þessir málaflokkar reknir í samstarfsverkefnum.
Það hlýtur að vera eðlilegra að ef á annað borð á að flytja umfangsmikil
verkefni til lægra stjórnstigs, sé það stig fært um að annast þau verkefni, án
þess að í raun mynda um þau nýtt stjórnstig. Margt bendir til að meiri vilji sé
en áður til að reka sameiningarmál áfram og þá einkanlega gegnum
lagasetningu. Í ræðu sinni á landsþingi Sambands sveitarfélaga þann 4. apríl
síðastliðinn sagði þá tiltölulega nýbakaður ráðherra sveitarstjórnarmála,
Kristján L Möller samgönguráðherra að spyrja yrði þeirrar spurningar hvort
ekki væri tímabært að hækka lágmarksíbúafjölda sem samkvæmt sveitarstjórnarlögum er 50. Hann minnti á að hann hefði verið meðflutningsmaður
að tillögum á Alþingi um að hækka lágmarksíbúafjölda í eittþúsund. Hann
kvaðst enn vera sömu skoðunar (Kristján L Möller, 2008).
Ljóst má vera af framansögðu að nú, haustið 2008, eru meiri líkur á
lagasetningu um stórhækkaða lágmarksstærð sveitarfélaga en nokkru sinni
fyrr. Því miður er ekki víst að sú uppstokkun hafi farið fram áður en
flutningur mikilvægra verkefna hefur átt sér stað.
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Erindrekar Kominterns á Íslandi
Hannes Hólmsteinn Gissurarson

Árin 1924-1932 gerðu sex erindrekar Alþjóðasambands kommúnista,
Kominterns, sér ferð til Íslands. Ýmsar missagnir um þessa menn hafa slæðst
í Kæru félaga eftir Jón Ólafsson (1999) og önnur nýleg rit um íslensku
kommúnistahreyfinguna. Hér skal reynt að leiðrétta þessar missagnir og
grafast fyrir um þessa menn, tilganginn með komum þeirra og afleiðingar af
þeim. Jafnframt er fróðlegt að skoða örlög þeirra. Notuð eru skjöl Kominterns, sem aðgangur opnaðist að eftir hrun Ráðstjórnarríkjanna, en einnig
aðrar heimildir, íslenskar og útlendar.

Olav T. Vegheim 1924
Í fyrstu viku október 1924 kom hingað fyrsti erindreki Kominterns, norski
kommúnistinn Olav T. Vegheim (Ársæll Sigurðsson, 1924; „Um daginn“,
1924; Hendrik Ottósson, 1951) sem Jón Ólafsson (1999) stafsetur ranglega
Olaf. Látið var svo heita, að Vegheim ætti að skrifa greinar um Ísland fyrir
norsk kommúnistablöð, og það gerði hann (sjá Vegheim, 1924), en erindi
hans var í raun að meta fyrir Komintern ástandið á Íslandi og reyna að sætta
tvo hópa í vinstra armi Alþýðuflokksins, Ólaf Friðriksson og lið hans annars
vegar og ungkommúnista hins vegar, en í þeirra röðum bar helst á Brynjólfi
Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og Ársæli Sigurðssyni. Samkvæmt tillögum
Vegheims var stofnað Fræðslufélag kommúnista 3. nóvember 1924, þar sem
starfa skyldu menn úr félagi Ólafs, Jafnaðarmannafélagi Reykjavíkur, og Félagi ungra kommúnista (Brynjólfur Bjarnason, 1925). Skyldi félagið hafa
óopinber tengsl við Komintern, og sá Ársæll Sigurðsson um þau. Sneri hann
sér óðar til Komintern með ósk um fjárstyrk til blaðs kommúnista, Rauða
fánans (Ársæll Sigurðsson, 1925). Brynjólfur Bjarnason (1924) skrifaði ungkommúnistanum Stefáni Pjeturssyni til Berlínar, að hin níu manna stjórn
Fræðslufélags kommúnista ætti „að vera fyrsti vísirinn til kommúnistaflokks
hér“.
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Eftir Íslandsförina haustið 1924 samdi Vegheim skýrslu fyrir Komintern,
og upp úr henni gerði starfsmaður Norðurlandadeildar Kominterns, þýski
kommúnistinn Willi Mielenz, útdrátt. Helstu niðurstöður voru, að vinstri
armur Alþýðuflokksins hefði öðlast styrka forystu, sem væri holl Komintern
og ætti sér málgagnið Rauða fánann, sem þyrfti fjárstyrk. Lagði Mielenz til, að
Komintern greiddi Ársæli Sigurðssyni 100-150 Bandaríkjadali ársfjórðungslega allt árið 1925 (Arnór Hannibalsson, 1999, bls. 71). Ekki var orðið við
fjárbeiðnum Ársæls og Mielenz, og lagðist útgáfa Rauða fánans niður næstu ár.
Þess má geta, að skýrsla Vegheims komst vorið 1926 eftir krókaleiðum í
hendur Jóns Magnússonar forsætisráðherra (Jón Krabbe, 1926).
Olav Thorbjørnsen Vegheim fæddist 25. október 1895, sonur kotbóndahjóna í Þelamörk. Hann gekk ungur til liðs við jafnaðarmenn, en gerðist
síðan kommúnisti og var ritstjóri málgagns ungra kommúnista, Klassekampen,
1921-1923. Hann sat í framkvæmdanefnd Alþjóðasambands ungra kommúnista 1923-1924 og starfaði á skrifstofum sambandsins í Berlín og Moskvu um
skeið árið 1923, en var erindreki norska kommúnistaflokksins veturinn 19231924. Hann sótti þing Alþjóðasambands ungra kommúnista í Moskvu
sumarið 1924, þar sem hann hefur hitt Brynjólf Bjarnason. Kommúnistar
nutu samúðar í norska Verkamannaflokknum, sem átti aðild að Komintern
til 1923, en var þá rekinn eftir að hafa hafnað Moskvugreinunum svonefndu,
sem kváðu á um skilyrðislausa fylgispekt við Komintern. Eftir það klofnaði
Verkamannaflokkurinn, og kommúnistar stofnuðu eigin flokk. Þótt Vegheim
væri enn kommúnisti, gerðist hann 1928 ritstjóri málgagns Verkamannaflokksins í Þelamörk, Telemark Arbeiderblad. Hann studdi rússnesku ráðstjórnina eindregið og samdi einnig bæklinginn Marx og marxismen, sem kom
út á fimmtugustu ártíð Marx 1933. En eftir Moskvuréttarhöldin 1938, þegar
Jósep Stalín dró fyrrverandi samstarfsmenn fyrir dóm og sakaði þá um
njósnir, skemmdarverk og undirróður, snerist Vegheim gegn ráðstjórninni.
Hann sat á þingi fyrir Verkamannaflokkinn 1934-1945. Á hernámsárunum
hafði hann hægt um sig, en eftir stríð sinnti hann sveitarstjórnarmálum heima
í héraði fyrir Verkamannaflokkinn (Samfunnsveven, 2008; Sogstad, 1952, bls.
303). Kom hann til Íslands á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga í
júní 1955 (Landsþing, 1955, 22. júní). Vegheim lést í Gjerpen 1962.
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Hugo Sillén 1928
Jón Ólafsson (1999, bls. 22) segir sænska kommúnistann Hugo Sillén hafa
komið til Íslands þegar í desember 1920 og hefur eftir honum ýmis orð úr
bréfi til Moskvu frá því í janúar 1921. Heimild Jóns er vélritað afrit af bréfi,
sem hann fann í rússnesku skjalasafni og undirritað er „Sillinn“. Þetta er
hrapallegur misskilningur. Um er að ræða bréf frá Hendrik Siemsen Ottóssyni, sem gekk undir gælunafninu „Sillinn“. Jón Ólafsson veit bersýnilega
ekki, að íslensku kommúnistarnir kölluðu hver annan slíkum nöfnum, til
dæmis Ársæl Sigurðsson „Sælann“ og Brynjólf Bjarnason „Billann“ (Snorri
Bergsson, 2005). Þótt Sillén hefði vissulega kynnst Hendrik og Brynjólfi í
Bjarmalandsför þeirra haustið 1920, kom hann ekki til Íslands fyrr en
snemmsumars 1928 (Þór Whitehead, 1979, bls. 23), um svipað leyti og
Alþýðuflokkurinn hélt þing sitt, sem sett var 11. júní, en þar gengu kommúnistar í fyrsta sinn fram sem ein heild innan flokksins. Áður höfðu þeir ætíð
verið hluti andstöðuarms Ólafs Friðrikssonar.1 Sillén beitti sér fyrir því, að
Íslendingar fengju fulltrúa á sjötta þingi Kominterns, sem halda átti þá síðsumars í Moskvu. Til fararinnar völdust Einar Olgeirsson frá Jafnaðarmannafélagi Akureyrar og Haukur Siegfried Björnsson frá Jafnaðarmannafélaginu
Spörtu í Reykjavík, en auk þeirra var Þorsteinn Pétursson fulltrúi Sambands
ungra kommúnista á þingi Alþjóðasambands ungra kommúnista, sem haldið
var á sama tíma í Moskvu (Einar Olgeirsson, 1983, bls. 128).
Klas Hugo Sillén fæddist 18. desember 1892 í Stokkhólmi. Hann var
óskilgetinn sonur skósmiðs og saumakonu og bar ættarnafn móður sinnar.
Hann gerðist ungur sendill á sænska símanum og gekk fimmtán ára í flokk
jafnaðarmanna. Hann fylgdi róttækari armi flokksins, þegar leiðir skildu 1917
með honum og lýðræðisjafnaðarmönnum og stofnaður var kommúnistaflokkur, sem gekk í Komintern. Þegar sá flokkur klofnaði 1924, fylgdi Sillén
Moskvumönnum að málum, og haustið 1925 hélt hann til Moskvu, þar sem
hann starfaði á Norðurlandaskrifstofu Kominterns. Hann fluttist aftur til
Stokkhólms vorið 1927 og gerðist erindreki kommúnistaflokksins. Þegar
flokkurinn klofnaði aftur 1929 og margir sögðu sig úr honum, varð Sillén
einn helsti forystumaður hins Moskvuholla hóps, sem eftir sat. Hann gerðist
ritstjóri málgagns kommúnista, Ny dag, 1930 og gegndi því starfi í fjögur ár.
1

Í frétt Verklýðsblaðsins 21. mars 1931, „Banatilræði við Hugo Silén [svo],“ kemur einnig
fram, að Sillén hafi dvalist á Íslandi vorið 1928. Athyglisvert er, að þar er ekki minnst á
neina Íslandsför Silléns 1930.
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Þegar hann féll í ónáð í Kreml, sagði Alþýðublaðið („Hvers vegna?“, 1933) frá
því og bætti við, að hann hefði skipulagt kommúnistaflokkinn á Íslandi.
Sillén var sendur í júlí 1934 til Luleå, þar sem hann varð ritstjóri
Norrskensflamman. Haustið 1935 neyddist hann til að segja af sér öllum
trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Hann var kallaður til Moskvu í ársbyrjun
1936 til að skýra mál sitt, en ákveðið var, að hann tæki aftur sæti í forystusveit flokksins, og var hann um skeið ritari hans. Vorið 1937 gerðist hann
kennari í skóla flokksins í Björknäs skammt frá Stokkhólmi. Tveimur árum
síðar var skólinn lagður niður, og þá varð hann ritstjóri eins tímarits
kommúnista, Världen idag, en hvarf sama ár úr stjórnmálanefnd flokksins, og
1944 lauk setu hans í miðstjórn. Hann sinnti ýmsum verkefnum fyrir
kommúnistaflokkinn, uns hann fór á eftirlaun 1958, en hann lést 4. desember
1971 (Karlsson, 2006, bls. 235-9). Að sögn danska kommúnistans Kais
Moltkes (1976, bls. 40) var Sillén „einstrengingslegur, smámunasamur og
kreddubundinn“. Kona hans, Signe Augusta Jansson, starfaði fyrir leyniþjónustu Rauða hersins og hafði milligöngu um fjársendingar til norrænna
kommúnista, þar á meðal íslenskra (Þór Whitehead, 1979, bls. 52-3).

Haavard Langseth 1930
Jón Ólafsson fullyrðir í meginmáli Kæru félaga (1999, bls. 38), að norski
kommúnistinn Håvard „Langeseth“ hafi verið sendur til Íslands sumarið
1929. Í skýringum aftast í bókinni (bls. 340) segir hann hins vegar, að
„Langeseth“ hafi komið til Íslands á vegum Kominterns 1928. En hann fer
rangt með ættarnafn erindrekans, sem var Langseth, og einnig um Íslandsför
hans. Haavard Langseth kom hingað í erindum Kominterns sumarið 1930,
eins og nægar heimildir eru til um, en hvorki 1928 né 1929, svo að vitað sé.2
Notaði hann tækifærið hér á landi til að sækja Alþingishátíðina, sem haldin
var á Þingvöllum í júnílok 1930. „Hann var ágætur félagi og bestur þeirra,
sem Komintern sendi hingað, því að þeir höfðu fátt að færa, sem við
höfðum ekki fyrir,“ sagði Einar Olgeirsson síðar (1983, bls. 152). Langseth
2

Jón Ólafsson (1999, bls. 38) vísar neðanmáls (bls. 307) í þrjú skjöl eftir að hafa sagt frá
komu „Langeseths“ til Íslands. Í einu þeirra, bréfi frá 26. desember 1928, Komintern 495
177 16, kemur ekkert fram um Langseth. Í skjalamöppunni Komintern 495 379 er ekkert
„bréf um hreinsanir á Akureyri“. Þriðja skjalið, „Memorandum“ í Komintern 495 31 110,
er ekki finnanlegt í þeim gögnum, sem Jón afhenti Lbs. Arnór Hannibalsson (1999, bls.
75) kveður hins vegar skjöl Kominterns sýna, að ákveðið hafi verið 28. apríl 1930 að
senda Langseth til Íslands. Arnór hefur ekki afhent skjöl sín Lbs.
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skrifaði skýrslu fyrir Komintern um starfsemi íslenskra kommúnista. Kvað
hann þá vera um 180-200 talsins og sagði deili á forystumönnum þeirra:
Brynjólfur Bjarnason væri góður fræði- og baráttumaður, en síðri, þegar
kæmi að félagsmálum. Einar Olgeirsson hefði nokkra fræðilega þekkingu, en
tilhneigingu til tækifærisstefnu. Hann væri þó einlægur og reyndi að leiðrétta
villur sínar. Langseth taldi aðra í forystusveit kommúnista vera Ísleif
Högnason og Jón Rafnsson í Vestmannaeyjum, Gunnar Jóhannsson á Siglufirði, Hauk Siegfried Björnsson í Reykjavík og Halldór Ólafsson á Ísafirði
(Langseth, 1930a).
Langseth flæktist inn í kjaradeilu, sem kommúnistar háðu. Sumarið 1930
var Einar Olgeirsson einn af forstjórum Síldareinkasölu ríkisins og hafði
skrifstofu á Siglufirði. Norskir aðilar ráku síldarverksmiðju í Krossanesi við
Eyjafjörð, og störfuðu þar nokkrir verkamenn frá Noregi. Ungur kommúnisti, Steingrímur Aðalsteinsson, hafði stofnað verkamannafélag í Glerárþorpi og krafðist þess að semja fyrir hönd allra verkamanna í Krossanesverksmiðjunni. Enginn fengi þar vinnu án þess að vera í félaginu. Kommúnistar söfnuðust fimmtán saman á Siglufirði sunnudaginn 6. júlí 1930 og
héldu fund um undirbúning að stofnun kommúnistaflokks með Langseth
(Langseth, 1930b). Þeir ákváðu síðan að bruna á hraðbáti Síldareinkasölunnar
út í Krossanes, Steingrími til aðstoðar. Þangað komu þeir um hádegisbil
mánudaginn 7. júlí. Stöðvuðu þeir vinnu, skutu á útifundi og hótuðu öllu illu
þeim, sem ekki vildu hlýða, og urðu handalögmál milli þeirra og norsku
verkamannanna. Mælti Langseth hvatningarorð til landa sinna. Þegar bæjarfógetinn á Akureyri kom og gaf kommúnistum fyrirmæli að hverfa af vinnustaðnum, sinntu þeir því engu, slógu hring um hann og kyrjuðu byltingarsöngva. Síðan brunuðu Einar og félagar út fjörðinn og aftur til Siglufjarðar,
en skildu þrjá félaga sína eftir til verkfallsvörslu. Tókst að stöðva vinnu til 19.
júlí, þegar samningar voru undirritaðir, en þeir kváðu á um, að íslenskir og
erlendir verkamenn skyldu hafa sama tímakaup. Héldu eigendur verksmiðjunnar því raunar fram, að hinir erlendu verkamenn hefðu fram að því
notið svipaðra kjara og hinir íslensku, þótt tilhögun greiðslna væri ekki hin
sama, svo að tilgangur verkfallsins væri ekki auðsær („Vinnustöðvunin“,
1930; „Deilan“, 1930; „Öngþveiti“, 1930; „Krossanesmálið“, 1930; „Krossanesverkfallið“, 1930). En eftir Krossanesverkfallið áttu norskir verkamenn í
erfiðleikum með að fá vinnu á Íslandi.
Haavard Langseth fæddist 7. júlí 1888 á Eiðsvöllum. Hann nam verkfræði
við Tækniháskólann í Dresden í Þýskalandi og fékkst um skeið við þá grein.
Hann gekk 1917 í Verkamannaflokkinn og var einn af fulltrúum hans á öðru
þingi Kominterns í Moskvu 1920, þar sem hann hefur hitt Hendrik Siemsen
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Ottósson og Brynjólf Bjarnason. Þegar Verkamannaflokkurinn klofnaði
1923, gerðist Langseth félagi í nýstofnuðum kommúnistaflokki Noregs og sat
í miðstjórn hans frá upphafi. Hann var í forystu tveggja hliðarsamtaka
kommúnista í Noregi, Alþjóðasamhjálpar verkalýðsins, ASV, og Sovétvinafélagsins. Á hernámsárunum dvaldist hann í Svíþjóð. Fyrstu árin eftir stríð
var hann ritstjóri kommúnistablaðsins Vår Vei. Langseth var einn af fylgismönnum Peters Furubotns í norska kommúnistaflokknum, en árið 1949 sló í
brýnu með þeim og annarri fylkingu, sem var undir forystu Johans Strand
Johansens, og naut hún stuðnings Kremlverja, enda var Furubotn grunaður
um títóisma (sem var í þá daga annað orð um óhlýðni við Kremlverja). Tók
hópur manna undir forystu Johansens skrifstofu flokksins í Osló með
áhlaupi. Furubotn óttaðist um skeið um líf sitt og hafði vopnað lið manna
heima hjá sér. Svo óheppilega vildi til, að Johansen sturlaðist í þessum
átökum og var sendur á geðsjúkrahús („Átökin“, 1949; Titlestad, 1997).
Furubotn beið þó lægri hlut og hraktist úr kommúnistaflokknum ásamt
mörgum fylgismönnum sínum, þar á meðal Langseth. Þremur árum síðar hóf
Langseth ásamt ýmsum öðrum útgáfu tímaritsins Orientering, en í framhaldi af
því var Sósíalíski þjóðarflokkurinn norski stofnaður 1961. Hélt Einar
Olgeirsson jafnan sambandi við Langseth. Hann lést vorið 1968, og var
bálför hans gerð 18. apríl það ár (Einar Olgeirsson, 1968).

Viggo Hansteen og Hugo Sillén 1930
Haavard Langseth var ekki eini erindreki Kominterns á Íslandi þjóðhátíðarárið 1930. Síðsumars dvöldust hér um skeið Hugo Sillén, sem eins og áður
sagði var kunnur íslenskum kommúnistum allt frá 1920, og norski
kommúnistinn Viggo Hansteen (Þór Whitehead, 1979, bls. 54), en sumarið
1928 hafði hann tekið á móti Einari Olgeirssyni (1983, bls. 133) og öðrum íslenskum gestum í Moskvu.3 Þegar leið á vetur, kom síðan sænski kommúnistinn Harry Levin hingað. Erindi þeirra allra var augljóst, að undirbúa og
fylgjast með stofnun kommúnistaflokks á Íslandi og tryggja, að hann fylgdi
línu Kominterns, sem hafði samþykkt 1924, að stefnt skyldi að stofnun slíks
3

Einkennilegt er, að Einar Olgeirsson getur þess ekki í minningabókum sínum, að Hansteen hafi
komið hingað þjóðhátíðarárið. Hvergi annars staðar er heldur minnst á komu Hansteens eða
Silléns 1930 í skjölum Kominterns eða íslenskum blöðum kommúnista, svo að ég hafi fundið.
Heimildarmenn Þórs Whiteheads um komu þeirra Silléns og Hansteens eru traustir, þeir
Haukur Björnsson og Þorsteinn Pétursson. Þó er auðvitað möguleiki, að þeir færi komu Silléns
aftur um tvö ár; hann hafi aðeins komið hingað 1928. Einnig er hugsanlegt, að þeir Sillén og
Hansteen hafi ekki farið norður á land, þar sem Einar bjó á þeim tíma.
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flokks, þótt enn væri það ekki tímabært, og 1928, að nú væri það orðið
tímabært. Jón Ólafsson minnist hins vegar í bók sinni hvorki á Íslandsferðir
Silléns né Hansteens á stofnári kommúnistaflokksins 1930, og er það furðulegt í verki um tengsl íslenskra sósíalista við alþjóðahreyfingu kommúnista.
Viggo Hansteen fæddist 13. september 1900 í Kristjaníu, sem nú heitir
Osló. Hann var einkasonur læknishjóna og ólst upp við góð efni. Hann
reyndist frábær námsmaður, lauk lagaprófi 1923 og starfaði næstu ár sem
málflutningsmaður í Osló. Hann varð ungur róttækur, gekk í Verkamannaflokkinn og var einn af útgefendum tímaritsins Mot Dag, en var rekinn úr
flokknum 1925, þegar hann vildi ekki hlýðnast stefnu flokksins um friðsamlega baráttu. Varð hann eftir það félagi í kommúnistaflokknum. Hansteen dvaldist 1927-1929 í Ráðstjórnarríkjunum og sinnti þá meðal annars
kennslu í Vesturskólanum, sem var einn byltingarskóli Kominterns í Moskvu.
Eftir heimkomuna sinnti hann málflutningi, en gerðist 1935 lögfræðingur
norska Alþýðusambandsins. Hann sagði sig úr kommúnistaflokknum eftir
árás Rauða hersins á Finna í árslok 1939. Eftir hernám Þjóðverja veitti
Hansteen forystu andófi gegn þeim. Eftir að verkfall skall á í Osló, handtóku
Þjóðverjar hann ásamt öðrum verkalýðsleiðtoga, dæmdu þá til dauða og
skutu, allt sama daginn, 10. september 1941. Voru þeir fyrstu mennirnir, sem
þýska hernámsliðið í Noregi tók af lífi (Arntzen, 2001, bls. 104-5). Um Hansteen orti landi hans og vinur, Nordahl Grieg, frægt minningarkvæði.

Harry Levin 1930
Harry Levin sat í framkvæmdastjórn Sambands ungra kommúnista í Svíþjóð,
þegar leið að stofnun íslensks kommúnistaflokks haustið 1930, en hann
skyldi fylgjast með sjálfri flokksstofnuninni fyrir hönd Kominterns. Hann átti
líka að hafa hönd í bagga með skipulagningu Sambands ungra kommúnista.
Levin sat stofnþing kommúnistaflokksins fyrir hönd Kominterns og skrifaði
skýrslu um það fyrir yfirboðara sína í Moskvu. Hann hafði ýmislegt út á
þingið að setja. Undirbúningur hefði verið ónógur, og gögn þau, sem
Komintern hafði sent til Íslands, hefðu ekki verið rædd sem skyldi. Óheppilegt hefði verið, að Einar Olgeirsson skyldi halda aðalræðuna í þinginu, en
ekki leiðtoginn, Brynjólfur Bjarnason. Nokkuð hefði og borið á villum tækifærisstefnunnar í umræðum. Til dæmis hefði verið sagt, að sameina ætti öll
öfl innan Alþýðuflokksins andstæð lýðræðisjafnaðarmönnum. Þetta væri
ótækt, því að samstarf við miðjumenn kæmi ekki til greina (eins og Komintern hafði marglýst yfir). Sú skoðun hefði verið sett fram á þinginu, að ekki
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mætti hleypa nema traustum kommúnistum inn í flokkinn. Það væri rangt,
því að flokkurinn ætti einmitt að gera menn að traustum kommúnistum.
Sumir hefðu sagt, að strangur agi yrði að vera innan flokksins, en Levin
sagði, að aginn yrði að fara eftir stjórnmálaþroska félaganna, og ekki mætti
reka menn fyrir smámuni. Levin taldi (1931), að stuðningsmenn flokksins
væru líklega um 250 talsins og að flokkurinn hefði góða möguleika, en
flokksmenn þyrftu á fræðslu og þjálfun að halda.
Koma Harrys Levins til landsins fór ekki fram hjá Morgunblaðinu, sem
skrifaði („Lærisveinar“, 1930), að hér á land hafi stigið „ungur maður af
sænskum ættum, og er hann hingað sendur frá Moskvu. Erindi þessa
sendimanns er að boða hér byltingatrú í rússneskum anda“. Levin fæddist
árið 1907 og var í stjórn sænsku ASV, Alþjóðasamhjálpar verkalýðsins, og
ritari Sovétvinafélagsins sænska. Hann ferðaðist margoft til Ráðstjórnarríkjanna árin 1929-1931 og 1936-1937. Í Moskvuför 1931 hittu ungkommúnistarnir Stefán Ögmundsson og Haraldur Bjarnason hann í Stokkhólmi, og leiðbeindi hann þeim um, hvernig þeir skyldu hegða sér í Rússlandi. Stefán var aðeins í stuttri ferð, en Haraldur að hefja nám í byltingarskóla Kominterns (Stefán Ögmundsson, 1931). Það vakti nokkra athygli,
þegar Levin gekk í árslok 1937 úr kommúnistaflokknum og gerðist félagi í
flokki jafnaðarmanna. Skrifaði hann grein um bág kjör verkamanna undir
ráðstjórn í Social-Demokraten, aðalmálgagn sænskra jafnaðarmanna, 5. janúar
1938. Nýja dagblaðið, sem framsóknarmenn gáfu hér út, birti þýðingu á þessari
grein 14. janúar. Blaðið birti einnig þýðingu á annarri grein eftir Levin 6.
mars 1938, en þar studdist höfundur við ýmsar upplýsingar úr rússneskum
blöðum. Sagði Nýja dagblaðið þá um Levin: „Hann er íslenskum kommúnistum að góðu kunnur, því hann var leiðbeinandi við stofnun kommúnistaflokksins hér.“ Íslenskir kommúnistar brugðust ókvæða við. Eggert
Þorbjarnarson (1938) skrifaði greinaflokk í Þjóðviljann og kallaði Levin
„flokksvikara“. En eftir skoðanaskipti sín gerðist Levin aðstoðarframkvæmdastjóri menningartímaritsins Folket i Bild. Hefur hann látist 1972 eða
fyrir það (Ståhl, M., munnleg heimild, 16. september 2008).

Willi Mielenz 1932
Jón Ólafsson segir í Kæru félögum (bls. 159) um Vassilíj Rybakov, sem var
forstöðumaður sendiráðs Ráðstjórnarríkjanna á Íslandi 1947: „Rybakov var
auk þess fyrsti erlendi fulltrúinn til að fylgjast með störfum íslensku sósíalistanna, frá því að Kominternfulltrúinn Harry Levin sótti stofnþing komm-

Erindrekar Kominterns á Íslandi

655

únistaflokks Íslands árið 1930.“ Þetta er rangt. Komintern sendi að minnsta
kosti einn erindreka til Íslands eftir stofnun kommúnistaflokksins. Tildrög
voru þau, að kommúnistaflokkurinn hélt ráðstefnu í Reykjavík 3.-10.
nóvember 1931, sem Komintern var áhugasamt um og hafði sent fyrirmæli
um („Ráðstefna“, 1931; „Ályktun“, 1931). Eftir ráðstefnuna sendu Brynjólfur
Bjarnason og Einar Olgeirsson (1931) ályktanir hennar til Kominterns í
Moskvu og báðu um, að erindreki kæmi til Íslands til að meta með þeim
aðstæður, enda væri íslenskt auðvald að hrynja vegna heimskreppunnar.
Komintern varð við því og sendi Willi Mielenz til Íslands í júní 1932. Hélt
hann hér nokkra fundi, en hann starfaði þá á Norðurlöndum fyrir ein
hliðarsamtök kommúnista, ASV, Alþjóðasamhjálp verkalýðsins (Willi Mielenz, 1932, 6. júní; Samhjálpardagur, 1932, 14. júní; Willi Mielenz, 1932, júlí).
Það kann að vera tilviljun, en skömmu eftir komu Mielenz til landsins reyndu
kommúnistar að hleypa upp bæjarstjórnarfundi í Reykjavík, 7. júlí 1932.
Willi Mielenz fæddist í Berlín 14. mars 1895. Hann starfaði í Alþjóðasambandi ungra kommúnista í Berlín ásamt hinum fræga áróðurssnillingi
Willi Münzenberg árin 1920-1921. Mielenz gerðist í mars 1921 starfsmaður
undirróðursdeildar þýska kommúnistaflokksins og sá aðallega um að senda
leyniskýrslur og falsa vegabréf. Þar hafði hann dulnefnið Lorenz. Í maí 1922
fór hann að hvatningu finnska kommúnistans Ottos Kuusinens til Moskvu.
Þaðan hélt hann aftur til Þýskalands í september 1923 til að undirbúa
vopnaða uppreisn kommúnista, sem gerð var í október. Eftir að uppreisnin
mistókst, sneri hann aftur til Moskvu, þar sem hann starfaði í Norðurlandadeild Kominterns til 1929. Þá varð hann á ný starfsmaður þýska kommúnistaflokksins og var um hríð árið 1932 ritari miðstjórnar. Hann hraktist úr
því starfi, þar sem hann var talinn í „klíku Neumanns og Remmeles“, og
starfaði eftir þetta eitthvað fyrir ASV, Alþjóðasamhjálp verkalýðsins, á
Norðurlöndum og sem þýðandi 1935-1937 hjá Komintern. Þegar hreinsanir
Stalíns hófust að ráði, hafði hann fengið brottfararleyfi til Frakklands, en
komst þangað ekki sökum veikinda. Hann var handtekinn 1938, dæmdur í tíu
ára fangelsi 1939 og lést í fangabúðum í Síberíu 1. ágúst 1942. Dómurinn yfir
honum var afturkallaður í Ráðstjórnarríkjunum 1988 (Mayer, 2001). Á kreiki
hafa verið missagnir um örlög Mielenz. Hermann Weber, sem rannsakað
hefur sögu þýskra kommúnista undir oki Stalíns, heldur því fram í bók árið
1990 (bls. 103), að Mielenz hafi komist til Vestur-Berlínar og látist þar 1983.
Arnór Hannibalsson segir í bók sinni, Moskvulínunni (bls. 71 og 76), að
Mielenz hafi komið til Íslands 1930, verið handtekinn 1933 og horfið. Hvort
tveggja virðist vera rangt (Mayer, munnleg heimild, 10. september 2008).
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Lokaorð
Örlög erindrekanna sex, sem Komintern sendi til Íslands, urðu ólík. Einn
þeirra, Hansteen, skutu Þjóðverjar. Annar, Mielenz, lést í fangabúðum
Stalíns. Tveir, Vegheim og Levin, sögðu skilið við kommúnismann og gerðust jafnaðarmenn, og það gerði Hansteen raunar líka, þótt hann ætti þá
skammt eftir ólifað. Einn, Langseth, var rekinn úr flokknum og utangarðs
eftir það. Einn, Sillén, starfaði í flokknum alla ævi. Sannast um þá sexmenningana orð Trotskís, að menn, sem þrá að lifa rólegu lífi, eiga ekki að
velja sér tuttugustu öldina. En athygli vekur, að enginn danskur kommúnisti
var í hópnum, heldur voru þeir þrír Norðmenn, tveir Svíar og einn Þjóðverji.
Ein hugsanleg skýring á því er, að Komintern hefur ekki viljað særa sjálfstæðiskennd íslenskra kommúnista með því að senda þeim danska leiðbeinendur. Önnur skýring er, að hreyfingu íslenskra kommúnista hafi þótt
svipa til hinnar norsku, sem hafði tekist að hafa veruleg áhrif á Verkamannaflokkinn fram til 1923 og jafnvel lengi eftir það.
Deilt hefur verið um, hvort kommúnistaflokkurinn íslenski hafi verið
þjóðlegur verkalýðsflokkur, eins og Svanur Kristjánsson fullyrðir (1984), eða
handbendi Kominterns, stofnaður eftir fyrirmælum Kominterns og undir
stjórn þess, en því heldur Þór Whitehead fram (1979). Komur þessara sex
erindreka Kominterns til Íslands styrkja skoðun Þórs. Megintilgangur ferða
þeirra var að fylgjast með íslenskum kommúnistum og gefa þeim fyrirmæli.
Ekki er að sjá, að íslenskir kommúnistar hafi haft neitt við það að athuga.
Þeir vildu vera í nánum tengslum við Komintern og fara eftir fyrirmælum
þess. Þeir voru handbendi þess af fúsum vilja og vegna þess, að í huga þeirra
var enginn árekstur milli hagsmuna íslenskrar verkalýðsstéttar og hinnar
alþjóðlegu kommúnistahreyfingar. Sovét-Ísland var óskalandið.
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Félagsþjónusta sveitarfélaga á Íslandi á
tímum breytinga

Tilviksathugun á áhrifum lagabreytinga á störf
og starfsumhverfi starfsmanna félagsþjónustunnar
árin 1991-2005
Unnur Valgerður Ingólfsdóttir

Félagsþjónustu sveitarfélaga er ætlað að bæta lífskjör þeirra sem standa
höllum fæti og grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál
(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Stór hluti verkefna félagsþjónustunnar felur í sér stjórnvaldsákvörðun, það er þegar stjórnvald
ákveður, í skjóli valds síns, einhliða á um rétt og/eða eða skyldu tiltekins
aðila í ákveðnu máli (Páll Hreinsson, 1994). Vinnsla slíkra mála gerir miklar
kröfur til þeirra sem að málsmeðferð koma um að unnið sé í samræmi við
lög og reglur sem um þjónustuna gilda.
Í greininni er fjallað um niðurstöður rannsóknar á breytingum í kjölfar
setningar laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulaga
nr. 37/1993 á störf og starfsumhverfi starfsmanna í félagsþjónustu
sveitarfélaga frá 1991 -2005. Rannsóknarspurningar sem leitað var svara við
voru:
Hvaða áhrif höfðu breytingarnar á starfsumhverfi félagsþjónustunnar og
vinnulag starfsmanna í félagsþjónustu sveitarfélaga?
Hvert var hlutverk fulltrúa ríkisins, sveitarfélaganna og starfsmanna
félagsþjónustunnar í breytingaferlinu?
Breytingarnar eru skoðaðar í ljósi kenninga um félagsráðgjöf og kenninga
um stjórnun og skipulagsheildir. Tilviksathugun var beitt við framkvæmd
rannsóknarinnar sem fólst í greiningu á 541 úrskurði úrskurðarnefndar
félagsþjónustu sveitarfélaga og viðtölum við tíu starfsmenn sex sveitarfélaga,
fulltrúa litilla og stórra sveitarfélaga.
Þar sem hliðstæð rannsókn hefur ekki verið framkvæmd áður á Íslandi er
hér um grunnrannsókn að ræða og niðurstöður hennar eiga að varpa ljósi á
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hvað betur má fara við innleiðingu lagabreytinga í opinberri stjórnsýslu og
hvernig stuðla megi að skilvirkari framkvæmd í slíku innleiðingarferli.
Tilviksathugun (case study research) varð fyrir valinu vegna þess að hún
hentar vel við greiningu á viðhorfi einstaklinga og félagslegri þróun. Með
henni má greina tengsl milli hins smáa, svo sem sjónarhorns og reynsluheims
einstakra starfsmanna og hins stóra sem eru þær almennu breytingar sem
hafa átt sér stað innan félagsþjónustunnar. Styrkur aðferðarinnar felst meðal
annars í því að greina mismunandi viðhorf og félagslega þróun yfir tiltekið
tímabil (Foreman, 2006; Neuman, 2003; Rubin og Babbie, 1997).

Félagsráðgjöf og réttarreglur
Félagsráðgjöf er sprottin af hugsjónum um gildi samhjálpar, sjálfboða- og
mannúðarstarfs. Auk þess að byggja á siðfræðilegum grunni felur félagsráðgjöf í sér mismunandi form valds, þar sem umhyggja og eftirlit er
samtvinnað. Óháð því hvort félagsráðgjafinn tilheyrir félagslegu valdakerfi
samfélagsins eða ekki, þá skipar hann sér gjarnan í stöðu verjanda
skjólstæðingsins. Sú afstaða getur skapað togstreitu milli félagsráðgjafans og
skjólstæðingsins annars vegar og stofnunarinnar, lögfræðilegra, pólitískra og
efnahagslegra sjónarmiða hins vegar. Verkefni sem tengjast túlkun ákvæða
laga og reglna svo sem um rétt eða skyldu manna, eru viðamikil í starfi
félagsráðgjafa á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga. Lögin eru metnaðarfull
þegar horft er til þeirrar þjónustu sem þau kveða á um og ríkar kröfur eru um
vönduð vinnubrögð þeirra sem eftir þeim starfa. Ákveðinnar mótsagnar gætir
þar einnig oft svo sem í kröfu laga um að virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og í kröfum um að reglum sveitarfélags sé framfylgt. Félagsráðgjafinn er við þessar aðstæður tengiliður milli hins opinbera og borgarans
(Høilund, 2002; Hollander, 2000; Krogstrup, 2006; Levin, 2004; Sigrún
Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson og Guðrún Reykdal, 2004).
Sjónarmið félagsráðgjafar og lagaákvæði sem fjalla um félagsleg vandamál
geta verið ólík. Hvorutveggja eru mikilvæg og fela í sér túlkun um beitingu
laganna og hugsanleg áhrif þeirra. Viðfangsefni félagsráðgjafar eru raunverulegar aðstæður dagsins í dag, en lögfræðin byggir að miklu leyti á túlkun lagatexta sem skrifaður var í fortíðinni. Høilund (2006) undirstrikar að félagsráðgjafar eigi ekki að verða smækkuð útgáfa af lögfræðingum. Útgangspunktur félagsráðgjafar er að lög geti átt sinn þátt í því að leysa félagsleg
vandamál. Eftirfylgd lagaákvæða er einn margra þátta sem er samofinn
faglegu starfi félagsráðgjafa. Málsmeðferð í félagsþjónustu hvílir á rann-
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sóknarreglunni og þeirri ábyrgð stjórnvaldsins að mál sé nægjanlega upplýst.
Viðtalshefðin innan félagsráðgjafarinnar er að því leyti ólík málsmeðferð fyrir
dómstólum, að hún eykur möguleikann á því að sjónarmið málsaðila nái
fram að ganga. Í starfi félagsráðgjafa er gengið út frá því að viðmið félagsmálalöggjafarinnar séu til þess fallin að stuðla að lausn félagslegra vandamála
(Hollander, 2000).

Kenningar
Félagsráðgjafar í félagsþjónustu sveitarfélaga tilheyra svokölluðu framlínu
skrifstofuveldi (street-level bureaucrats), sem eru opinberir starfsmenn sem
hrinda í framkvæmd ákvæðum laga og eru í beinum tengslum við fólk
(Michael Lipsky, 1980, 1992). Miklar kröfur eru gerðar til þessara starfsmanna samhliða því að þeir hafa úr takmörkuðu fé að spila. Þeir eru gjarnan
umdeildir af því þeir gegna lykilstöðu þegar kemur til þess að framkvæma
stefnubreytingu. Milliliðalaus og persónuleg samskipti þeirra við fólk gera
það að verkum að áhrif þeirra á líf þess eru mikil og eru störf þeirra gjarnan
umdeild (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006; Majone og Wildavsky, 1984). Þeir
komast af vegna aðlögunarhæfni (coping mechanism), þrátt fyrir mikið vinnuálag
og erfiðar aðstæður. Það felst til dæmis í því að þeir forgangsraða verkefnunum og einbeita sér að þeim sem eru auðveld úrlausnar. Framkvæmdin
getur því orðið önnur en ætla má af lestri lagatextans og ekki í samræmi við
pólitískt umboð starfsmanna (Winter, 2003a og b).
Starfsaðstæður félagsráðgjafa í félagsþjónustu sveitarfélaga á Íslandi eru
mjög breytilegar meðal annars vegna íbúafjölda og legu. Þeir fást við ýmiss
konar aðstæður í lífi fólks þar sem ekki er hægt að gefa forskrift um hvernig
bregðast skuli við. Þeir þurfa að búa yfir hæfileika til að taka sjálfstæða
ákvörðun byggða á sérhæfðri þekkingu og geta lagt mat á þá einstaklinga sem
hlut eiga að máli og aðstæður þeirra. Utanaðkomandi gildismat getur verið
mikill áhrifavaldur og því reynir mjög á sjálfstæði, faglega næmni og þekkingu
félagráðgjafans. Starfið á því harla lítið sameiginlegt með starfi þess sem
vinnur á gólfi verksmiðju, en rætur fagstéttaskrifræðisins (professional
bureaucracy) eru utan stofnana og þangað sækja þeir sem þar starfa viðmið sín
(Bolman og Deal, 1997; Coulshed og Mullender, 2001; Mintzberg, 1993;
Morgan 1997; Rainey, 2003).
Rekstrarform opinberra stofnana er háð tilskipunum valdhafa hverju
sinni. Reglustýring er þar mikil, stefna þeirra er oft óljós og tilviljanakennd.
Rekstrarmarkmið sem fela í sér vöxt, arðsemi og markaðshlutdeild eru
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takmörkuð, enda tilgangurinn yfirleitt að ná pólitískum og félagslegum
markmiðum. Ríkar skyldur eru gagnvart almannahagsmunum og áhrif
hagsmunaaðila á rekstur eru mikil, Þær hafa átt erfitt með að tileinka sér
nútímalegar stjórnunaraðferðir einkageirans svo sem að setja fram
stefnumarkandi áætlanir (strategic planning) meðal annars vegna þess hversu
lögbundin starfsemi þeirra er og svigrúm til framkvæmda þar af leiðandi
takmarkað. Opinberar stofnanir eru gjarnan undir smásjá almennings sem
gerir ríkar kröfur um sanngirni, skjót viðbrögð, áreiðanleika og heiðarleika
við meðferð mála. Tengsl yfirvalda og stjórnenda eru með þeim hætti að
stjórnandinn hefur takmarkað svigrúm til ákvarðanatöku. Tíðar mannabreytingar meðal kjörinna fulltrúa og stjórnenda geta stuðlað að ótraustum
tengslum og fallvalts umboðs til stefnumótunar. Hætta er á að kjörnir
fulltrúar beiti almennum inngripum eða láti undan þrýstingi hagsmunahópa
til að skapa sér vinsældir í kosningum (Allison, 1997; Gunnar Helgi Kristinsson, 2006; Rainey, 2003; Ring og Perry, 1985).
Í ljósi fyrrgreinds er skoðað hvernig félagsþjónustu sveitarfélaga hefur
tekist til við að tileinka sér breytingar sem lögin boðuðu.

Lagabreytingar
Höfuðáhersla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga og að öllum íbúum landsins sé tryggð
sambærileg þjónusta. Lögin sem eru rammalög eru fyrstu heildstæðu lögin
um félagsþjónustu sveitarfélaga á Íslandi, með þeim var horfið frá
hugsuninni um að félagsleg þjónusta væri neyðarúrræði. Hún átti að vera
almenn og margháttuð og koma til móts við ólíkar þarfir íbúanna.
Höfuðáhersla var lögð á sjálfsákvörðunarrétt, almennan rétt, samstarf, og
aðgengi þeirra sem þjónustunnar njóta. Staðbundnar þarfir íbúanna áttu að
gefa sveitarstjórnum færi á að miða ákvörðun um framkvæmd við aðstæður.
Félagsmálanefnd sem starfar í umboði sveitarstjórnar er falin framkvæmd
félagsþjónustunnar. Hún getur falið starfsmönnum eða undirnefnd afgreiðslu
ákveðinna mála. Þannig gefst nefndarmönnum færi á að einbeita sér að
stefnumótun, forsendu þess að árangur náist við stjórnun (Drucker, 1999). Í
lögunum er gengið út frá því að ákvæði um rétt til málsskots byggi á því að
meðferð máls hefjist hjá starfsmanni eða félagsmálanefnd. Málskot til óháðs
aðila, úrskurðarnefndar félagsþjónustu, er ein forsenda þess að lögin veiti
nægjanlega réttarvernd (Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga,
1990-1991; lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).
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Félagsmálaráðuneytinu var ætlað veigamikið hlutverk við framkvæmd
laganna, svo sem leiðbeiningarhlutverk og virkt eftirlit með framkvæmd
þjónustunnar, enda skylda ríkisins að treysta réttaröryggi íbúa sveitarfélaga.
Sérstakri deild var ætlað að sinna þessu viðamikla verkefni, en með því
fengju sveitarfélög aðstoð og leiðbeiningar um meðferð mála. Yfirstjórn
ráðuneytis átti að hafa með höndum stefnumótun, auk frumkvæðis að ýmiss
konar könnunum og eftirliti með því að sveitarfélög fullnægðu lagaskyldum.
Væntingar stóðu til þess að með lagabreytingunum yrði stuðlað að
fastmótaðra skipulagi félagsþjónustunnar og skýrari verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga en verið hafði (Frumvarp til laga um félagsþjónustu
sveitarfélaga, 1990-1991).
Höfuðmarkmið stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er að tryggja sem best réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera og með þeim eru gerðar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar. Lögin kölluðu á umtalsverðar breytingar á
fyrirkomulagi og verklagi félagsþjónustu sveitarfélaga og meðferð mála. Þeim
fylgdi nýtt og breytt viðhorf til þeirra sem þjónustunnar njóta og aukin krafa
um vandaða málsmeðferð (Páll Hreinsson, 1994, 2007).

Framkvæmd rannsóknar
Hluti rannsóknarinnar fólst í viðtölum við starfsmenn félagsþjónustunnar
sem koma að meðferð stjórnvaldsákvörðunar. Rætt var við tíu aðila úr sex
sveitarfélögum. Starfsaldur þeirra í félagsþjónustu sveitarfélaga var að
meðaltali 17 ár. Eins og á við um eigindlegar rannsóknir þá eru niðurstöður
viðtalanna ekki algild sannindi en þar má greina vísbendingar um hvað
breytingarnar fólu í sér. Annar hluti rannsóknarinnar fólst í greiningu á 541
úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu frá því að hún tók til starfa 1.
nóvember 1991 til 31. maí 2005. Markmið þess var að sjá hvernig félagsþjónustu sveitarfélaga hefur tekist til við að tileinka sér breytingar sem lög
um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulög boðuðu. Úrskurðir
nefndarinnar eru ekki birtir opinberlega, né heldur er að finna upplýsingar
um efni þeirra í skýrslum. Skoðað var hvaða málum, skipt eftir málaflokkum
var vísað til nefndarinnar og hvert hlutfall staðfestra mála var borið saman
við mál sem nefndin hnekkti. Í þeim 155 málum sem nefndin hnekkti var
skoðað hvað hefði mátt betur fara og í því sambandi var horft til
málsmeðferðarreglna laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulaga.
Þá var skoðað hvort greina mætti mun á niðurstöðum eftir stærð eða legu
sveitarfélags.
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Þar sem hliðstæð rannsókn hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi, er ekki
unnt að bera niðurstöður hennar saman við sambærilegar rannsóknir. Ekki er
hægt að álykta um það hvort fjöldi mála sem vísað er til úrskurðarnefndar
félagsþjónustu er mikill eða lítill, heldur er ekki hægt að segja til um hvort
hlutfall mála sem nefndin hnekkti er hátt eða lágt. Sem viðmið er hlutfall
mála borið saman við íbúafjölda, annars vegar á landinu og hins vegar í
viðkomandi landshluta.

Niðurstöður og umræður
Hlutfall mála sem vísað var til nefndarinnar og rannsóknin nær til var sem
fyrr segir 541 eða 0,18% ef borið er saman við íbúafjölda (293.2911). Borið
saman við íbúafjölda á landssvæðum þá var flestum málum vísað til
nefndarinnar af höfuðborgarsvæðinu 0,24% (437 mál) og fæstum 0,05% (7
mál) frá Vesturlandi og 0,05% (16 mál) frá Norðurlandi eystra. Hugsanlegar
skýringar á því að flest mál voru frá höfuðborgarsvæðinu eru: að íbúar þar
hafi verið upplýstari um rétt sinn til að áfrýja en aðrir landsmenn, að
starfsmenn félagsþjónustunnar þar hafi frekar veitt leiðbeiningar um
áfrýjunarmöguleika, eða að íbúar séu þar almennt ósáttari við málsmeðferð
félagsþjónustunnar.
Borið saman við fjölda mála á landssvæðum var hlutfallslega flestum
málum 86% (6 mál) hnekkt frá Vesturlandi og hlutfallslega fæstum 24% (105
mál) frá höfuðborgarsvæðinu. Af þessu verður ekki ráðið hvort munur er á
höfuðborgarsvæðinu og öðrum landssvæðum hvað þetta snertir, þar sem
nefndin hnekkti einungis 25% mála (4 mál) frá Norðurlandi eystra. Ætla má
þó að íbúafjöldi í sveitarfélagi hafi þar eitthvað að segja, en í hópi
sveitarfélaga á Norðurlandi eystra er eitt sveitarfélag með yfir 10.000 íbúa og
þaðan bárust 75% málanna (9 mál). Sveitarfélögin á Vesturlandi sem nefndin
sá ástæðu til að hnekkja ákvörðun hjá eru öll með færri en 3.000 íbúa, þar af
eru sex af sjö málum (86%) úr sveitarfélagi með færri en 1.500 íbúa.
Úrskurðarnefnd hnekkti hlutfallslega flestum málum frá sveitarfélögum
með færri en 1.500 íbúa eða 64% mála (18 mál) sem bárust þaðan. Nefndin
hnekkti hins vegar hlutfallslega fæstum málum frá fjölmennustu
sveitarfélögunum. Flest málanna sem vísað var til nefndarinnar snertu
málsmeðferð vegna umsókna um fjárhagsaðsotð (463 mál, 86%) og fæst
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fjölluðu um rétt til þjónustu (0,2%, 1 mál) og félagslega ráðgjöf (0,2%, 1
mál).
Eins og sjá má í töflu 1 þá hnekkti úrskurðarnefnd hnekkti 28% mála sem
vísað var til hennar vegna fjárhagsaðstoðar.
Tafla 1. Hlutfall mála sem vísað var til úrskurðarnefndar, skipt eftir
málaflokkum og afgreiðslu
Fjárhags- Húsnæðis- Félagsleg Húsaleigu- Réttur til Trúnaður Félagsleg
heimaráðgjöf
aðstoð
mál
bætur þjónustu
þjónusta
Mál alls
Málum
hnekkt
%

Alls
mál

463

23

14

37

1

2

1

541

130
28

9
39

6
43

8
22

1
100

1
50

-

155
29

Einungis 14 málum var vísað til nefndarinnar vegna félagslegrar
heimaþjónustu, það er athyglisvert í ljósi þess að árin 1993-2005 nutu 98.000
heimili félagslegrar heimaþjónustu en 73.000 heimili nutu fjárhagsaðstoðar á
sama tíma (Hagstofa Íslands, 2007b).
Könnun máls er algengasta ástæða þess að máli er hnekkt í öllum
landshlutum að undanskildu Norðurlandi eystra. Höfuðborgarsvæðið sker
sig úr öðrum landshlutum vegna fjölda mála þar sem brotið er á
einstaklingum vegna skorts á leiðbeiningum, ætla má þó að hlutfall
starfsmanna með menntun sé þar hæst. Einnig er þar algengt að mál séu ekki
nægjanlega rannsökuð, málsaðila ekki leiðbeint, niðurstaða máls ekki kynnt
með lögmætum hætti eða að meðferð mála er ekki í samræmi við lög eða
reglur. Það er athyglisvert í ljósi inntaks lögmætisreglunnar, undirstöðureglu
íslenskrar stjórnskipunar um að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð
í lögum og þær mega ekki vera í andstöðu við lög. Þá má einnig nefna að
ástæður eins skort á samvinnu við málsaðila og að hann var ekki upplýstur
um möguleika til að áfrýjunar. Ef marka má niðurstöður viðtalanna þá
upplifa viðmælendur mikla ábyrgð og álag tengt vinnu við fjárhagsbeiðnir,
auk mikillar kröfu um formfestu við málsmeðferð. Með það í huga gæti álag
og skortur á formfestu í vinnubrögðum verið hugsanleg skýring á því að
fyrrgreindum þáttum í málsmeðferð var ábótavant. Þá er hugsanlegt að
þekkingu og reynslu skorti hjá starfsmönnum til að geta framfylgt grundvallarreglum um málsmeðferð. Þar sem upplýsingar um menntun starfsmanna félagsþjónustu sveitarfélaga eru ekki tiltækar verður spurningunni ekki
svarað.
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Utan höfuðborgarsvæðisins var hins vegar algengara að reglur hefðu ekki
verið settar um fjárhagsaðstoð eða ekki farið eftir þeim. Hugsanleg skýring á
þessu getur verið vanmáttur sveitarfélaganna við að takast á við verkefnin
vegna skorts á sérhæfðu starfsfólki sem leitt hafi til óvandaðri stjórnsýslu. Þá
getur skýringin legið í áherslu kjörinna fulltrúa á sjálfsstjórn sveitarfélaga sem
hefur leitt til þess að lagaskylda er ekki virt og/eða andstaða þeirra við
formfestu reglna sem takmarkar möguleika á geðþótta ákvörðunum og
fyrirgreiðslu. Réttaröryggi borgaranna felst í því að þeir eigi möguleika á því
að kynna sér gildandi réttarreglur og sjá fyrir hvaða afleiðingar athafnir þeirra
munu hafa að lögum. Lög og reglur á að birta almenningi og þær eiga að vera
aðgengilegar (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994, lög nr. 64/1943
um birtingu laga og stjórnvaldserinda).
Áhrif breytinganna á starfsumhverfi og vinnulag starfsmanna
Áhrifa hugmyndafræði nýskipunar í ríkisrekstri (NPM) var ekki farið að gæta
á Íslandi í aðdraganda setningar laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.
Ákveðna samsömun má þó finna við strauma sem fylgdu nýskipan í
ríkisrekstri (NPM), svo sem um flutning ábyrgðar á rekstri frá störfum
hlöðnum sveitarstjórnarmönnum til starfsmanna. Nýskipan í ríkisrekstri felur
í sér aukna áherslu á markaðinn og minni á skrifræðið og henni fylgir meiri
áhersla á efnahagslega skilvirkni, sem víkur fyrir auknum áherslum á almanna
gæði (Ríkisendurskoðun, 2003). Aðferðafræði stjórnunar og reikningsskila
var sótt til einkamarkaðarins jafnvel þó að aðferðirnar hentuðu ekki sérlega
vel fagstéttarskrifræði opinberra stofnana. Má í því sambandi nefna starf
félagsráðgjafa í félagsþjónustu, þar sem afrakstur vinnunnar verður ekki svo
auðveldlega staðlaður og mældur. Umbótaviðleitni sem á Íslandi hefur helst
falist í sameiningu sveitarfélaga og yfirfærslu verkefna til þeirra frá ríkinu
undanfarinn einn og hálfan áratug (Bogason, 2000; Broadbent og Laughlin,
2002; Gunnar Helgi Kristinsson, 1999, 2001; Ómar H. Kristmundsson, 2003;
Taylor, 2002).
Að mati viðmælenda skorti frumkvæði og leiðbeiningar af hálfu
félagsmálaráðuneytisins, sveitarfélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga við
innleiðingu laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Litlar vinsældir félagsþjónustunnar meðal þessara aðila töldu menn geta verið eina ástæðu þess.
Innleiðingu stjórnsýslulaganna töldu viðmælendur hins vegar hafa tekist vel
til, áberandi áhersla hefði verið lögð á fræðslu um lögin. Í þessu
endurspeglast ef til vill sú tilviljun sem ráðið hefur þróun stjórnsýslu Íslands
borið saman við hin Norðurlöndin. Stjórnvöld hafa getað mótað
stjórnsýslukerfið og einstakar stofnanir þess að þörfum og aðstæðum hverju
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sinni. Þetta hefur leitt til þess að ábyrgð og stjórnsýslustaða er oft óljós,
samræmi hefur skort sem getur skapað réttaróvissu og ómarkvissa stjórnun
(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999).
Starfsaldur stjórnenda félagsþjónustunnar í fjölmennari sveitarfélögunum
er lengri en í hinum fámennari, lengstur var hann höfuðborgarsvæðinu rúm
10 ár en skemmstur á Norðurlandi vestra, rúm tvö ár. Menntun þeirra og
reynsla gæti hugsanlega verið skýring þess að hlutfallslega flestum málum er
vísað til úrskurðarnefndar frá höfuðborgarsvæðinu og fæstum málum hnekkt
þaðan (Snorri Aðalsteinsson og Unnur V. Ingólfsdóttir, 2006).
Félagsmálanefndir skulu bjóða upp á félagslega ráðgjöf (16. gr. laga nr.
40/1991) og skulu þær leitast við að hafa á að skipa menntuðu starfsfólki í
félagsráðgjöf eða á hliðstæðu sviði til þess að annast félagslega ráðgjöf. Í
frumvarpi með lögunum segir að greinin feli í sér hvatningu til sveitarstjórna
um að hafa menntuðu starfsliði á að skipa til að annast félagslega ráðgjöf.
„Eðlilegast er að leitað sé eftir félagsráðgjöfum til þessara starfa þótt önnur
menntun á uppeldis - og félagssviði geti reynst notadrjúg“ (Frumvarp til laga
um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1990-199). Félagsráðgjafar er eina stétt
háskólamenntaðra manna, sem er sérstaklega menntuð til starfa innan félagsþjónustunnar og hefur starfsgrein verið lögvernduð í rúm 30 ár eða frá árinu
1975. Upplýsingar um menntun þeirra sem starfa í félagsþjónustu sveitarfélaga eru ekki tiltækar. Félagsmálaráðuneytið sem á að hafa eftirlit með því
að sveitarfélög veiti félagsþjónustu hefur ekki séð ástæðu til þess að afla
slíkra upplýsinga, né heldur Samband íslenskra sveitarfélaga eða Hagstofa
Íslands sem aflar þó upplýsinga um stöðugildi og menntun starfsmanna svo
sem á leikskólum (Hagstofa Íslands, 2006).
Af viðtölum við starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaga má ráða að
breytingar á starfsumhverfi félagsþjónustunnar hafi verið umtalsverðar.
Breytingin fól í sér auknar kröfur til félagsþjónustu sveitarfélaga sem
þjónustustofnunar, um formleg og vönduð vinnubrögð og gagnsæi þeirra.
Skýrari reglur og vinnubrögð stuðluðu að betri samskiptum starfsmanna við
skjólstæðinga sem juku á kröfu um markvissari og öruggari málsmeðferð.
Starfsmenn urðu meðvitaðri um hlutverk sitt, hvers er vænst af þeim, ásamt
mikilvægi endurmenntunar. Þróunin var hægfara og markvissar aðgerðir í þá
veru að stuðla að breytingum á fyrirkomulagi þjónustunnar skorti að mati
viðmælenda. Fræðsla og umræða um málsmeðferð samkvæmt lögum um
félagsþjónustu sveitarfélaga hefði ef til vill þurft að vera samfelldari og ná yfir
lengra tímabil. Í því sambandi hefðu niðurstöður úrskurðarnefndar í einstaka
málum, prófmálum sem boðuðu nýja sýn, án efa verið gagnlegar.
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Hlutverk og aðkoma fulltrúa ríkisins, sveitarfélaganna og
starfsmanna félagsþjónustunnar í breytingaferlinu
Eins og fram hefur komið var félagsmálaráðuneytinu ætlað veigamikið
hlutverk við framkvæmd laganna. Það dróst þó í rúman áratug að deildin
sem aðstoða átti sveitarfélögin við framkvæmd laganna var sett á laggirnar.
Félagsmálaráðuneytið stóð fyrir útgáfu fræðsluefnis, hélt fræðslufundi og
bauð fram leiðbeiningar til sveitarfélaga í tengslum við setningu laga um
félagsþjónustu sveitarfélaga (Guðrún Erna Hreiðarsdóttir, 2008; Ingibjörg
Broddadóttir, 2008). Þrátt fyrir það er það mat viðmælenda að skort hafi
markvissa innleiðingu af hálfu félagsmálaráðuneytis eins og fyrr greinir.
Mikilvægi úrskurðarnefndar félagsþjónustu var almennt talið mikið.
Nefndin var sögð veita félagsmálanefndum og starfsmönnum hennar aðhald.
Viðmælendur virtust hafa óljósar hugmyndir um vinnubrögð nefndarinnar
og tengsl hennar við félagsmálaráðuneytið. Skortur á þjónustu við nefndina
og aukin áhersla á leiðbeinandi hlutverk hennar svo sem með því að kynna
niðurstöður úrskurða, stóð í vegi fyrir því að sú þekking sem þar var að finna
nýttist á vettvangi. Ef ráðin væri bót á því mætti stuðla að samræmdari
málsmeðferð og auknu réttaröryggi þeirra sem þjónustunnar njóta. Spurning
er hvort áhersla sú sem fram kemur í frumvarpinu um að kostnaður við
nefndina ætti ekki að vera mikill, vegi þyngra en það að treysta réttaröryggi
og jafnræði íbúa sveitarfélaga (Frumvarp til laga um félagsþjónustu
sveitarfélaga, 1990-1991).
Af niðurstöðum viðtala má marka voru skipulagðar aðgerðir almennt ekki
viðhafðar í sveitarfélögunum til að hrinda í framkvæmd nauðsynlegum
breytingum í kjölfar setningar laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.
Innleiðing breyttra vinnubragða var tilviljanakennd og oft af illri nauðsyn.
Dæmi eru um að unnið hafi verið gegn framkvæmd laganna svo sem með
tregðu kjörinna fulltrúa við að setja reglur um einstaka málaflokka. Námskeið
og endurmenntun þóttu útgjaldafrek, og eins og kom fram hjá einum
viðmælenda, jafnvel óþörf þegar fólk er búið með háskólann þá er það búið
að mennta sig. Líkt og rannsókn breska endurskoðunarfyrirtækisins Audit
Comission/Social Services Inspectorate (SSD) sem náði til verkefnastjóra
félagsþjónustunnar sýndi, þá bera svör viðmælenda þess merki að á það hafi
skort af hálfu yfirvalda að stefna væri nægjanlega skýr (Ahrenfelt, 1995;
Coulshed og Mullender, 2001). Niðurstöður sem einnig eru hliðstæðar því
sem fram kom í skýrslu Ríkisendurskoðunar Náðist árangur? um að
opinberir starfsmenn á Íslandi vilja vita hvers er vænst af þeim, þeir gera
kröfu um stuðning og þátttöku í verkefnum og vilja hafa áhrif (Ómar H.
Kristmundsson, 2003; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Ætla má að markviss
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stefna stjórnvalda og bæjaryfirvalda þegar jafn viðamiklar breytingar og lög
um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulög mæltu fyrir um, dragi úr
álagi á starfsmenn og stuðli að markvissari innleiðingu, betri þjónustu og
auknu réttaröryggi fyrir þá sem þjónustunnar njóta. Að öðrum kosti er hætt
við stefnureki sem felst í því að stefnu- og aðgerðarleysi stjórnvalda leiði til
breytinga á fyrirkomulagi og framkvæmd þjónustunnar án þess að það sé í
samræmi við lög og reglur.
Ábyrgð og hlutverk ráðuneytisins, sveitarfélaga og starfsmanna er mikil í
því sambandi að stjórnsýsla sveitarfélaga tileinki sér breytingar þegar ný lög
sem hafa í för með sér breytingar á vinnulagi innan hennar eru innleidd. Eins
og fram hefur komið var félagsmálaráðuneytinu ætlað bæði eftirlits og
leiðbeiningar hlutverk. Þá segir í 7. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 að
sveitarfélögum beri skylda til að annast þau verkefni sem þeim eru falin í
lögum. Lagafyrirmæli leggja auk þess skyldur á hvern starfsmann, hann ber
ábyrgð á því að þær ákvarðanir sem hann tekur séu í samræmi við lög.

Lokaorð
Þó margt hafi áunnist þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að enn er langt í
land til að hægt sé að segja að félagsþjónustan standi undir þeim væntingum
og kröfum sem lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulög kveða á
um. Ef svo á að verða þá þarf að afla ítarlegri upplýsinga um stöðu og
starfsemi þjónustunnar. Tryggja þarf að þeir sem þjónustuna veita búi yfir
nauðsynlegri menntun og reynslu til að geta leyst af hendi hin vandasömu
verkefni sem þarfnast úrlausnar, auk þess þarf nægur mannafli að vera til
staðar til að annast þau verkefni. Þá er fjölgun rannsókna og þróunarverkefna forsenda framþróunar félagsþjónustu sveitarfélaga. Rannsóknin
fjallar um félagsþjónustu sveitarfélaga, eitt verkefni af mörgum verkefnum
opinberrar stjórnsýslu sveitarfélaga. Ætla má að niðurstöður rannsóknarinnar
endurspegli að einhverju leyti breytingaferli í kjölfar lagafyrirmæla í öðrum
málaflokkum stjórnsýslu sveitarfélaganna. Með það í huga má ef til vill draga
lærdóm af því hvernig bæta megi undirbúning slíks ferlis, sem er forsenda
þess að koma megi í veg fyrir mistök og óþarfa kostnað.
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Líta allir silfrið sömu augum?

Um orð og athafnir í gæðamálum háskóla
Anna Ólafsdóttir

Árangur háskólanema í námi markast af flóknu samspili margra þátta. Þannig
hefur verið bent á að miklu skipti fyrir endanlega útkomu hvernig
háskólanemar nálgast námið og kennarar kennsluna. Því til viðbótar hafi
margvíslegir aðrir þættir áhrif, s.s. ýmislegt er lýtur að stefnu háskóladeilda og
-stofnana sem og framkvæmd þeirrar stefnu (Entwistle, 2000, 2001; Prosser
og Trigwell, 1999). Í þessu flókna samspili leika margir þættir hlutverk. Dæmi
um slíka þætti eru skipulag og hönnun námskeiða, námsefni, vinnuálag í
námskeiðum, hvernig staðið er að námsmati og endurgjöf til nemenda og
framboð á námskeiðum og valmöguleikar nemenda í því sambandi. Framboð
á margvíslegri þjónustu skiptir líka máli þegar horft er á þetta samspil. Þar má
benda á þjónustu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, safnkost bókasafna
og aðgengi að rafrænum upplýsinga- og gagnaveitum, svo nokkur atriði séu
nefnd (Anna Ólafsdóttir, 2003b; Entwistle, 2001).
En samspilið sem hér er vakin athygli á er eðli málsins samkvæmt ekki
einangrað fyrirbæri innan veggja háskólastofnana. Nám og kennsla sem og
stjórnun háskóla mótast af ýmsum ytri kröftum sem mikilvægt er að hafa í
huga þegar horft er á þróun háskóla. Nærtækast er þar að nefna stefnu og
ákvarðanir stjórnvalda í hverju landi á hverjum tíma á sviði háskólamenntunar. Sú stefnumótun tekur svo aftur mið af ýmsum innri og
utanaðkomandi þáttum. Allt þetta hefur með einum eða öðrum hætti áhrif á
það hver hin raunverulega innistæða er þegar háskólanemar taka við
brautskráningarskírteinum sínum við námslok.
Höfundur vinnur að rannsókn þar sem athyglinni er beint að gæðum
háskólanáms og -kennslu og hugmyndum innan háskólasamfélagsins þar um.
Í köflunum sem hér fara á eftir verður vakin athygli á ýmsu er lýtur að þróun
og breytingum í umhverfi háskólastofnana. Fjallað verður um hvaða áhrif
þær breytingar ýmist hafa haft eða geta haft á starf háskóla og í því sambandi
verður athyglinni ekki hvað síst beint að umræðunni um gæði háskólanáms
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og -kennslu. Eðli málsins samkvæmt ræður það hvernig slík gæði eru
skilgreind miklu um það hvaða áherslur eru lagðar í gæðastarfi háskóla.

Þróun og breytingar innan háskólastigsins á undanförnum
árum
Bent hefur verið á að hnattvæðingin og þróun upplýsinga- og samskiptatækni
hafi haft víðtæk áhrif á starfsemi, vöxt og viðgang háskólastofnana á síðustu
áratugum (Evans og Nation, 2000; Fägerlind og Strömqvist, 2004). Birtingarmyndir þessarar þróunar eru margvíslegar og þeirra sér stað víða, t.d. í
stefnumótun og ákvörðunum stjórnvalda á sviði háskólamenntunar.
Eðlilegast er að álykta að um einhvers konar víxlverkun margra ytri krafta sé
að ræða þegar horft er til þróunar menntunar á háskólastigi eins og hún hefur
birst síðustu tvo áratugina eða svo á Íslandi.
Hnattvæðingin er allt í senn landfræðilegt, menningarlegt, efnahagslegt og
pólitískt fyrirbæri en bent hefur verið á að það séu ekki hvað síst hinar
efnahagslegu eða viðskiptalegu hliðar hnattvæðingarinnar sem hafi verið
hvað sterkustu breytingakraftarnir í samfélögum og það á einnig við um
breytingar í háskólum. Nú er talað um að háskólar keppi á samkeppnismarkaði, listar eru opinberaðir árlega sem eiga að sýna hvaða háskólar eru
þeir bestu í heiminum, og gæðatrygging, gæðamatskerfi, gæðastaðlar og
skorkort eru hugtök sem orðin eru algeng í umræðu um háskólamenntun
jafnt innan háskólastofnana sem utan. Flest eru þessi hugtök sótt beint í
viðskiptalífið og markaðsfræðin (Fägerlind og Strömqvist, 2004; Scott, 1998;
Yang, 2003).
Annað sem vert er að nefna þegar talað er um breytingakrafta í tengslum
við háskólastarf er Bologna-ferlið sem nefnt hefur verið svo. Fullyrða má að
Bologna-ferlið sé ein birtingarmynd eða afsprengi hnattvæðingarinnar
svonefndu. Tilgangur Bologna-samþykktarinnar, sem 29 þjóðir skrifuðu
undir árið 1999, er að gera háskólapróf gagnsærri og auðvelda þar með
samanburð milli skóla og landa í Evrópu. Bologna-ferlinu er jafnframt ætlað
að auka hreyfanleika háskólakennara, fræðimanna og nemenda innan
Evrópu. Þá er einnig með samþykktinni stefnt að því að tryggja hámarksgæði
menntunar með sérstöku gæðakerfi. Í dag eru þátttökulöndin að nálgast 50
og í þeim taka meira en 5.600 háskólastofnanir, með yfir 31 milljón nemenda,
þátt í Bologna-ferlinu (European University Association, 2008).
Því hefur verið haldið fram að innleiðing upplýsinga- og samskiptatækni í
háskólanámi og -kennslu hafi valdið hvað mestum breytingum á starfsemi

Líta allir silfrið sömu augum?

675

háskóla á síðustu árum (Fullan, 1993). Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í háskólanámi og -kennslu hefur með margvíslegum hætti verið tengd
gæðaumræðunni enda hefur hún oftar en ekki verið álitin leika lykilhlutverk í
viðleitni háskólastofnana til að auka gæði náms og kennslu og að auki
árangursrík leið í samkeppninni um nemendur. Með því að bjóða upp á
námsleiðir í fjarnámi hafa háskólar talið sig geta laðað að fleiri nemendur en
ella (Anna Ólafsdóttir, 2003a, 2003b).
Fyrir fimmtán árum benti Fullan (1993) á að auknar kröfur um gæði, sem
kæmu ekki hvað síst frá markaðsöflunum, í bland við hraða þróun á sviði
upplýsingatækni, hefðu gert starf háskólakennarans margþættara og flóknara
en nokkru sinni fyrr. Hvort tveggja hefur, ef eitthvað er, enn meiri áhrif á
starf háskólakennarans nú en það hafði á öndverðum tíunda áratug síðustu
aldar.
Síðustu tvo áratugina hefur fjöldi háskólanema á Vesturlöndum
fimmfaldast. Þar af hefur nemendum í framhaldsnámi fjölgað verulega og
aldursdreifing í háskólanámi er líka mun meiri nú en áður (Brennan og Shah,
2000; Schofer og Meyer, 2005). Með því að nemandahóparnir verða sífellt
stærri og breiddin í nemendahópnum meiri verður það sífellt flóknara
verkefni fyrir háskólakennara að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda
(Evans og Nation, 2000) enda hefur aukin krafa um gæðaeftirlit með
háskólamenntun verið álitin ein afleiðing fjölgunar háskólanema og
háskólastofnana á undanförnum áratugum (Tight, 2003).
En hvers vegna sækir fólk í auknum mæli í háskólanám? Því hefur verið
haldið fram að eitt af því sem huga þurfi að í umræðunni um gæðamál
háskóla sé hver sé hugsanlegur drifkraftur að baki sívaxandi sókn nemenda í
háskólanám. Í þeirri umræðu hefur komið fram að vera megi að hluti
nemendahópsins horfi ekki síður og jafnvel fremur til þess virðingarsess sem
prófgráðan veiti honum heldur en að hann sækist eftir krefjandi námi þar
sem virkilega reyni á hæfni hans og vinnusemi (Jónasson, 2004; Jón Torfi
Jónasson, 2005).
Jafnframt hefur verið bent á að þróun háskólastigsins í Evrópu hafi á
undanförnum árum verið á þann veg að svo virðist sem háskólana „reki“ að
mestu í sömu átt (Jón Torfi Jónasson, 2005), þ.e. flestir þeirra leitist við að
verða rannsóknarháskólar þar sem slíkt sé talið líklegt til að skila þeim
ákveðnum gæðastimpli í því samkeppnisumhverfi sem háskólar hrærast nú í.
Leiddar hafa verið líkur að því að slíkt geti á endanum leitt til einsleitni innan
háskólastigsins (Brown, 1999; Jón Torfi Jónasson, 2005). Bent hefur verið á
að sterk vitund um hugsanleg samverkandi áhrif þessara krafta, þ.e. sóknar
nemenda í prófgráður og hugsanlegs kerfisreks innan háskólastigsins, sé
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mikilvæg í öllu starfi háskólastofnana sem snýr að gæðum (Jón Torfi
Jónasson, 2005). Þess má geta í þessu sambandi að fyrir rúmum tuttugu árum
skrifaði Robert Birnbaum (1983) bók sem hann nefndi Maintaining diversity in
higher education. Þar færir hann sannfærandi rök fyrir mikilvægi þess að
viðhalda fjölbreytileika innan háskólastigsins. Brown (1999) tekur í sama
streng þegar hann bendir á að því meiri áherslu sem háskólastofnanir leggi á
að skapa sér sérstöðu innan háskólastigsins þeim mun líklegra sé að kerfið
virki vel sem heild og skili árangri eftir því. Í Svíþjóð hafa menn haft
áhyggjur af þróun gæðakerfa háskólanna. Bent hefur verið á að þær áherslur
sem þar birtast virðast ýta undir einsleitni háskólastigsins og geti þannig
orðið þröskuldur sem standi í vegi fyrir þróun og breytingum (Kim, 2004).
Fleiri hafa lýst efasemdum um þróun gæðakerfa. Vakin hefur verið athygli
á að þeirrar tilhneigingar gæti í gæðakerfum að leggja ofuráherslu á þætti sem
gjarnan eru mældir á talnakvarða, eins og skilvirkni, framleiðni, þjónustu og
aðra slíka. Mikilvægt sé að gæði er snúa að náminu sjálfu og kennslunni verði
ekki útundan í umræðunni (Anna Ólafsdóttir, 2004, 2005; Bowden og
Marton, 2004; Jón Torfi Jónasson, 2005; Yang, 2003).

Háskólamenntun og skilgreining gæðahugtaksins
Þegar sagan er skoðuð kemur í ljós að umræða um gæði háskólamenntunar
fór lengi vel nánast eingöngu fram innan háskólanna sjálfra. Samskipti
stjórnvalda og háskólastofnana snerust fyrst og fremst um fjármögnun
starfseminnar en minnst um innihald (Bowden og Marton, 2004). Segja má
að aðkoma stjórnvalda að gæðamálum háskóla haldist nokkuð í hendur við
þá breytingakrafta sem fjallað hefur verið um hér að framan. Það er ekki
hvað síst hinn öri vöxtur innan háskólastigsins og aukin útgjöld til
menntamála sem hafa verið hvatinn að umræðu um gæðaeftirlit með
starfsemi háskóla enda voru stjórnvöld meðal þeirra fyrstu utan
háskólastofnananna sjálfra til að gera kröfur um eftirlit með gæðum
háskólanáms. Samhliða hafa tengsl atvinnulífsins og háskólastofnana orðið
meiri og fyrirtæki hafa í auknum mæli komið með beinum eða óbeinum hætti
að fjármögnun háskólastarfsemi. Þar með hafa þau tengst háskólastofnunum
sem hagsmunaaðilar (Bowden og Marton, 2004). Þannig hafa allir þessir
utanaðkomandi hagsmunahópar bæst við þá hópa sem fyrir eru í
háskólasamfélaginu; nemendur, kennara, stjórnendur og aðra þá sem eru
þátttakendur í innra starfi háskóla. Þegar svo er komið málum að margir
ólíkir aðilar sem eiga ólíkra hagsmuna að gæta eru orðnir virkir þátttakendur í
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umræðunni um gæði háskóla er áhugavert að skoða hversu margbreytileg
gildi og ólíkar áherslur kunna að endurspeglast í viðhorfum ólíkra hópa þegar
fengist er við skilgreininguna á gæðum háskólanáms og -kennslu.
Ýmsir hafa fengist við að skilgreina hugtakið gæði (quality) með vísan til
háskólamenntunar. Einna þekktust er nálgun Harvey og Green (1993) sem
flokka gæðaskilgreiningar í fimm flokka. Í fyrsta lagi eru gæði skilgreind sem
eitthvað sem er framúrskarandi eða einstakt, í öðru lagi er vísað til þess að
eitthvað sé hnökralaust, í þriðja lagi er horft á gæði út frá markmiðum, þ.e.
hversu vel tekst að uppfylla tiltekin markmið og í fjórða lagi þýða gæði að fá
sem mest verðmæti fyrir fjármagnið sem lagt er til. Að síðustu vísar hugtakið
til umbreytingaferlis sem miðar að framförum eða umbótum.
Ljóst þarf að vera að skilningurinn sem lagður er í hugtakið gæði markast
af því hver hagsmunaaðilinn er. Ákvarðanir um viðmið sem nota á við mat á
gæðum háskólamenntunar þurfa að taka mið af ólíkum sjónarhornum
hagsmunahópa eigi þau að gagnast til að svara þeim atriðum sem þeir setja á
oddinn (Harvey og Green, 1993).
Vroeijenstijn (1995) tekur dæmi um sjónarhorn ólíkra hagsmunaaðila í
umfjöllun sinni um gæðamál háskóla. Hann bendir á að stjórnvöld horfi
gjarnan á gæði háskólamenntunar með vísan til þess hversu margir ná prófi
og hversu mikið brottfallið er úr námi á meðan atvinnulífið horfi til þess
hversu hæfur nemandinn er til tiltekins starfa sem hann menntar sig til.
Háskólakennarinn beinir væntanlega athyglinni að hæfni nemandans til að
tileinka sér ákveðna þekkingu og þjálfun hans í fræðilegum vinnubrögðum.
Að síðustu megi ætla að nemandinn sjálfur skilgreini gæði út frá eigin gengi
og því hversu vel honum finnst hann undirbúinn fyrir líf og starf í
samfélaginu að námi loknu (Vroeijenstijn, 1995).
Af ofangreindu má ljóst vera að gæðamál háskóla eru flókin ekki hvað síst
vegna þess hve margir aðilar með ólíka hagsmuni koma að þeim.
Skilningurinn sem lagður er í hugtakið gæði ræðst af því frá hvaða
sjónarhorni það er skoðað (Harvey og Green, 1993; Vroeijenstijn, 1995;
Watty, 2005).

Samspil náms og kennslu: Hvað stuðlar að góðum
námsárangri?
Í upphafi þessarar greinar var á það bent að háskólagráða og námsárangurinn
sem býr að baki henni sé niðurstaða flókins samspils sem á sér stað milli
athafna nemandans annars vegar og kennarans hins vegar, en einnig ýmissa
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þátta sem lúta að stefnu og starfsemi deilda sem og stefnu stofnunarinnar í
heild. Skilningur á þessu samspili er mikilvægur þegar horft er á umræðuna
um gæði því að það hvernig allir þessir þættir tengjast og virka saman hlýtur
að skipta miklu um endanlega útkomu, þ.e.a.s. gæði háskólagráðunnar.
Mikið rannsóknarstarf hefur verið unnið með það að markmiði að öðlast
sem bestan skilning á því hvernig háskólanemar þurfa að bera sig að við nám
sitt, hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi og hvaða þættir að vinna saman
eigi námið að standast þær kröfur sem við viljum gera til menntunar á
háskólastigi. Segja má að rannsóknir Ference Marton og samstarfsmanna
hans (1976), sem hófust fyrir rúmum þrjátíu árum við Gautaborgarháskóla,
hafi valdið straumhvörfum í rannsóknum á námi háskólanema. Þar var
athyglinni í fyrsta skipti beint að því að greina með eigindlegum aðferðum
mun á gæðum náms með því að skoða hvernig háskólanemar bæru sig að við
að læra. Fram til þess tíma hafði áherslan í rannsóknum á þessu sviði fyrst og
fremst verið á megindlegar mælingar (Marton og Säljö, 1976). Í stuttu máli
leiddu rannsóknir Gautaborgarhópsins í ljós að hægt var að greina ólíka
nálgun nemenda í námi sem hélst í hendur við gæði útkomunnar, þ.e.
skilning nemenda á viðfangsefnum námsins. Var þessari ólíku nálgun lýst
annars vegar sem dýptarnálgun (deep approach) og hins vegar sem
yfirborðsnálgun (surface approach) (Marton og Säljö, 1976). Um þessar
rannsóknir hef ég fjallað ítarlega í annarri grein (sjá Anna Ólafsdóttir, 2005).
Rannsóknir Marton og félaga urðu grunnur að víðtæku rannsóknarstarfi
sem teygði sig fyrst frá Svíþjóð til Bretlands og þaðan til Ástralíu og síðar
Suður-Afríku og Hollands, auk þess sem rannsóknarstarfinu hefur verið
haldið áfram í Bretlandi (Entwistle, 2007). Meðal verkefna sem unnin hafa
verið í Bretlandi á grunni þessa rannsóknarstarfs er ETL-verkefnið
(Enhancing Teaching and Learning in undergraduate courses) sem unnið var
á árunum 2001-2005 af rannsóknarteymi í nokkrum háskólum í Bretlandi,
undir stjórn Dai Hounsell og Noel Entwistle við Edinborgarháskóla.
Verkefnið fólst í að rannsaka háskólakennslu og háskólanám með það að
markmiði að smíða hugtakaramma sem gagnast gæti til að varpa ljósi á hvaða
þættir þyrftu að vera til staðar til að tryggja sem best góðan námsárangur.
Með því var vonast til að hægt væri að veita leiðsögn inn í áframhaldandi
þróunarstarf þannig að niðurstöður verkefnisins gætu nýst þeim sem kæmu
að háskólanámi og -kennslu, jafnt kennurum sem stjórnendum, í viðleitni
þeirra til að stuðla að auknum gæðum náms hjá nemendum (Hounsell og
Entwistle, 2005).
Entwistle (2007) hefur sett fram hugtakalíkan sem hann nefnir: „Heuristic
model of influences on student learning within an interactive system“ (Entwistle, 2007,
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bls. 13). Byggir hann það að hluta til á fyrri rannsóknum sínum (Entwistle,
1987, 1998) en einnig á niðurstöðum ETL- verkefnisins og rannsóknum sem
lágu því til grundvallar (Entwistle, 2003). Entwistle (í prentun) hefur síðan
endurbætt líkanið enn frekar og birtist sú útgáfa hér í mynd eitt (ég kýs að
birta myndina af líkaninu óþýdda til að tryggja að merking hugtakanna
komist milliliðalaust til skila til lesenda):

Mynd 1. Heuristic model of influences on student learning within an
interactive system (Entwistle, í prentun).
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Í líkaninu er reynt með safni viðeigandi hugtaka að lýsa samspilinu sem á
sér stað milli háskólanemans sem einstaklings með sín persónulegu einkenni
og þátta er lúta að kennslu háskólagreina. Einnig er reynt í því að draga fram
fjölmarga aðra þætti sem tengjast náms- og kennsluumhverfinu og hafa áhrif
á hvort kennslan skilar þeim námsárangri sem sóst er eftir (Entwistle, 2007;
Entwistle, í prentun).
Þegar horft er á líkanið má glögglega sjá hversu flókið samspil margra
þátta þarf að hafa í huga þegar mótuð er stefna og hönnuð kerfi sem eiga að
meta gæði háskólanáms og háskólakennslu. Stóra spurningin sem vaknar um
gæði hlýtur að vera hvort athyglinni er beint að háskólanámi og
háskólakennslu með þeim hætti sem líkanið gerir, þ.e.a.s. hvort horft er frá
öllum þeim sjónarhornum sem þar birtast þegar mótuð er gæðastefna fyrir
háskólamenntun.

Umræðan um, og starf er lýtur að gæðum háskóla
Eðlilegt er að ætlast til þess að fullyrðingum um að eitthvert fyrirbæri sé í
háum gæðaflokki fylgi upplýsingar um það hvaða eiginleikar prýði það.
Bowden og Marton (2004) hafa bent á að sú sé þó ekki alltaf raunin í
umræðu um gæði háskólamenntunar. Borið hafi á því að stjórnvöld og
stjórnendur háskóla, sem og fræðimenn sem starfa í háskólum, taki sér í
munn orð eins og „hágæða-háskólastofnun“, „háskóli á heimsmælikvarða“
og önnur svipuð eins og óumdeilt sé hvað í þeim orðum felst. Bowden og
Marton (2004) spyrja: „Til hvaða eiginleika er verið að vísa, hver eru
viðmiðin og hvaða gildi liggja til grundvallar slíkum fullyrðingum?“ (bls. 215)
Þegar rýnt er í nýlegar rannsóknir og fræðirit sem beina athyglinni að
gæðum háskólanáms og -kennslu sést að þar eru gæði námsárangurs (quality
of learning outcome) þungamiðjan og mælikvarðinn á hvernig til hefur tekist.
Gæðaþróunarstarf byggt á þessum rannsóknum miðar að því að skapa
aðstæður og umhverfi sem laða fram þessi tilteknu gæði námsárangurs (sjá
t.d. De Corte, Verschaffel, Entwistle og van Merriënboer, 2003; Entwistle og
McCune, 2004; Hounsell og Entwistle, 2005; Marton, Hounsell og Entwistle,
2005; Prosser og Trigwell, 1999).
Stjórnvöld hafa í vaxandi mæli komið að gæðamálum háskóla, bæði með
beinum og óbeinum hætti. Eins og Vroeijenstijn (1995) hefur bent á horfa
stjórnvöld gjarnan til þess hversu margir nemendur ljúka námi og hversu
mikið brottfallið er. Skilvirkni og framleiðni er metin með hliðsjón af
kostnaði á hvern nemanda sem stundar háskólanám o.s.frv. Því hefur verið
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haldið fram að í umræðu síðastu ára um gæði háskólamenntunar hafi mátt
greina ríkjandi áherslu á þætti eins og fjármálastjórnun háskólastofnana,
gæðatryggingu, skýrslur um fjölda birtra rannsóknargreina og fleira í
svipuðum dúr. Þeir sem stýra háskólum og móta stefnu þeirra, og það á við
stjórnendur jafnt utan sem innan deilda, hafa þá skyldu að framfylgja stefnu
stjórnvalda og fara á ábyrgan hátt með það fjármagn sem stofnuninni er
úthlutað. Það er því líklegra en ella að þeirra áherslur tengist sömu þáttum og
stjórnvöld beina athyglinni að. Háskólakennarar eru aftur á móti líklegri til að
huga fyrst og fremst að þeirri skyldu sinni að kenna nemendum sínum á
þann hátt að þeir nái sem bestum árangri, sem og því að sinna vel
rannsóknum á sínu fræðasviði.
Gæðamál í háskólum hafa á undanförnum árum verið að þróast í þá átt
að settar eru fram aðgerðaáætlanir og mælikvarðar hannaðir, ýmist að
frumkvæði stjórnenda eða jafnvel utanaðkomandi aðila sem sérhæfðir eru á
sviði gæðamála. Aðgerðunum er ætlað að auka gæði í starfi háskólans sem er
jú það sem allir stefna að. Slíku ferli fylgir gjarnan að orðræðan um gæði
háskólanáms og háskólakennslu er þýdd yfir á annað „tungumál“ þ.e. sett í
form sem hægt er að mæla. Spurningin er: Hvað gerist í þessu yfirfærsluferli?
Er hugsanlegt að áherslurnar í orðræðunni skili sér ekki sem skyldi þegar
búið er að meðhöndla þær á þennan hátt?
Víst er að ýmsar þær áherslur sem birtast í gæðakerfum háskólastofnana
(quality assurance system) sæta vaxandi gagnrýni innan háskólanna sjálfra og
efasemdir eru uppi um að gæðakerfin eins og þau virka í framkvæmd taki í
nægjanlegum mæli til ýmissa mikilvægra þátta er lúta að náminu sjálfu og
kennslunni, s.s. námsathöfnum nemenda og gæðum þeirra, kennsluaðferðum
og aðferðum við námsmat, gæða náms- og kennsluumhverfisins og annars
þess sem líklega ræður á endanum mestu um gæði innistæðunnar,
háskólagráðunnar sjálfrar (Bowden og Marton, 2004; Yang, 2003).

Lokaorð
Hér að framan hefur verið fjallað um margvísleg efni er tengjast háskólanámi
og -kennslu og umræðunni um gæði háskóla. Bent hefur verið á krafta, jafnt
innri sem ytri, sem með einum eða öðrum hætti hafa haft áhrif á þróun og
starf háskóla á síðustu áratugum. Áhrif þessara krafta eru af ýmsum toga en
bent hefur verið á að þeirra hafi ekki hvað síst gætt í umræðu og starfi er snýr
að gæðamálum. Ætla má að miklvægt sé fyrir allt starf er lýtur að gæðum
háskóla að viðmið og mælikvarðar á gæði nái sem best að endurspegla
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sjónarhorn hinna mörgu og ólíku hópa sem í hlut eiga. Með því hljóta að
skapast betri forsendur og meiri samhljómur varðandi það hvert skuli stefnt
og hvaða gildi lögð til grundvallar við mat á gæðum háskólamenntunar.
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Mikilvæg háskólamál
Brynhildur Þórarinsdóttir

Almennt er talið að háskólar hafi tvenns konar skyldum að gegna; gagnvart
eigin samfélagi annars vegar og umheiminum hins vegar. Í lögum um háskóla
nr. 63/2006 er þetta tvíþætta hlutverk orðað svo: „Starf háskóla miðar að því
að styrkja innviði íslensks samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti.“ Þessar
tvíþættu skyldur endurspeglast í helstu tungumálum háskólasamfélagsins
hérlendis, íslensku og ensku. Í rannsókninni sem hér er greint frá er kannað
hvernig samspili þessara tungumála er raunverulega háttað í einum af
háskólum landsins. Jafnframt eru viðhorf kennara og nemenda til þessara
mikilvægu háskólamála kortlögð.
Íslensk málnefnd ítrekaði hlutverk háskólanna gagnvart íslensku samfélagi
í ályktun 2007 og hvatti þá til að tryggja stöðu tungunnar í fræðasamfélaginu
með því að hvika hvergi frá því að kenna fyrst og fremst á íslensku (Íslensk
málnefnd, 2007). Íslenskir háskólar sinna einnig samfélagshlutverki sínu með
tengslum við atvinnulífið. Í stefnu Háskólans á Akureyri er til dæmis lýst
þeim markmiðum skólans að efla tengsl milli háskóla og atvinnulífs, gera
rannsóknarniðurstöður aðgengilegri fyrir samfélagið og taka þátt í almennri
umræðu með ráðgjöf og kynningu á rannsóknarniðurstöðum að meginmarkmiði (Háskólinn á Akureyri, 2007). Þetta er í samræmi við 2. gr. laga um
háskóla nr. 63/2006 þar sem kveðið á um að hlutverk háskóla sé að stuðla að
sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og samfélagsins alls. Í
lögunum er tungumál hvergi nefnt en gera verður ráð fyrir að þessi miðlun til
samfélagsins fari fram á íslensku þar sem um íslenskt samfélag er að ræða. Á
sama hátt má gera ráð fyrir að tengsl háskóla og íslensks atvinnulífs fari að
mestu leyti fram á íslensku, sama hversu vel viðskiptalífinu gengur í útrásinni.
Samhliða því að sinna samfélagshlutverki sínu leitast háskólarnir við að
uppfylla skyldur sínar gagnvart umheiminum. Þeir taka þátt í alþjóðlegri
starfsemi á breiðum grunni, eiga fjölbreytt samstarf við menntastofnanir víða
um heim og akademískir starfsmenn þeirra koma rannsóknum sínum á
framfæri á heimsvísu. Þar gegnir enskan veigamiklu hlutverki sem alþjóðlegt
samskiptamál. Það má þó ekki gleymast að fjölmargir íslenskir fræðimenn
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eiga í samskiptum við erlenda kollega á öðrum málum, ekki síst Norðurlandamálum.
Enska hefur lengi verið notuð í íslenskum háskólum. Námsefni hefur að
miklu leyti verið á ensku og margir kennarar hafa birt rannsóknarniðurstöður
sínar í tímaritum á ensku. Það er þó nýtt að enska sé jafnmikið notuð í
fyrirlestrum og nú er gert. Lengi vel var eina kennslan á ensku í tungumálanámi og í tengslum við nemenda- eða kennaraskiptaáætlanir. Nú er
talsvert um kennslu á ensku, jafnvel þó að einungis Íslendingar sæki
viðkomandi námskeið. Þannig hefur BS-nám í tölvunarfræði við Háskólann á
Akureyri frá upphafi alfarið verið kennt á ensku. Í námskrá segir að
kennslumálið sé enska og bækur á ensku (Háskólinn á Akureyri, 2008b). BAnám í lögfræði við HA hefur einnig að miklu leyti verið á ensku, en í námskrá
segir að kennt sé á íslensku og ensku (Háskólinn á Akureyri, 2008c). Staðan í
öðrum háskólum er ekki ósvipuð. Á heimasíðu Háskólans á Bifröst má lesa
eftirfarandi, eingöngu á ensku: „Starting in fall 2008, Bifröst University will
be the first Icelandic university to offer a bachelor's degree in business that is
taught completely in English.“ (Háskólinn á Bifröst, 2008). Náminu er ætlað
að höfða til útlendinga á Íslandi og fólks sem búsett er erlendis (Ágúst
Einarsson, 2008). Háskólinn í Reykjavík hefur einnig lagt mikla áherslu á
ensku í skólastarfinu. Í kynningarefni viðskiptadeildar HR segir: „Alþjóðleg
nemendaskipti, samstarf við erlenda háskóla og námskeið á ensku eru
viðbrögð HR við alþjóðavæðingu efnahagslífsins og undirbúa nemendur fyrir
störf í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi.“ (Háskólinn í Reykjavík, 2008a). HR
stefnir á að verða tvítyngdur skóli 2010 eins og fram kemur í HRpíramídanum á vefsíðu skólans. Grunnnám mun þá fara að mestu leyti fram
á íslensku en meirihluti framhaldsnáms á ensku (Háskólinn í Reykjavík,
2008b). Þessi áætlun hefur verið nokkuð umdeild en HR hefur nýverið
ítrekað að íslenska er fyrsta mál skólans (Háskólinn í Reykjavík, 2008c).
Enskan virðist því sækja hratt fram í íslensku háskólastarfi, hvort sem litið
er á sjálfseignarstofnun eins og Bifröst, einkaháskóla eins og HR eða
opinberan háskóla eins og HA. Þessi þróun hefur verið hröð og að vissu leyti
sjálfvirk enda var stefnumótun um samþættingu íslensks og alþjóðlegs
umhverfis ekki til staðar fyrr en Háskóli Íslands (2004a) reið á vaðið og setti
sér málstefnu, 21. maí 2004. Háskólinn á Akureyri (2008a) setti sér ítarlega
málstefnu vorið 2008 þar sem skýrt er kveðið á um að íslenska sé opinbert
mál skólans og hlutverk enskunnar er afmarkað. Þróunin hefur samt ekki
verið átakalaus og samþætting íslensku og ensku hefur sums staðar orðið
þrætuepli, eins og sjá má á fundargerðum háskólafundar Háskóla Íslands frá
2003 og 2004 (Háskóli Íslands, 2003a, 2003b, 2004b, 2004c). Veturinn 2006-
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2007 urðu einnig talsverðar umræður um málnotkun í háskólum eftir að
Háskólinn í Reykjavík lýsti yfir fyrrnefndri tvítyngisstefnu.
Við áætlanagerð háskólanna á síðastliðnum árum hefur verið gert ráð fyrir
að íslenskir nemendur og kennarar vilji og geti starfað á ensku þótt engar
rannsóknir styðji þá kenningu. Sem dæmi má nefna að enskukunnátta
íslenskra háskólanema hefur hvergi verið könnuð með formlegum hætti enda
hafa háskólarnir ekki krafist neinnar lágmarkskunnáttu í málinu þótt kennt sé
á ensku. Þannig hefur stúdentsprófið, sem nemendur geta lokið með
einungis 9 einingar í ensku (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999), dugað þeim
til að hefja akademískt nám á ensku. Enskukunnátta kennara hefur heldur
ekki verið könnuð, hvorki íslenskra né erlendra kennara sem kenna á ensku í
íslenskum háskólum.
Það má því segja að grundvöll stefnumótunar á sviði málnotkunar hafi
vantað. Þessari rannsókn er ætlað að bæta þar úr með því að kortleggja
viðhorf kennara og nemenda við Háskólann á Akureyri til tungumála,
málnotkunar og samspils íslensku og ensku við skólann. Í fyrsta lagi er
kannað hvernig samspili íslensku og ensku er háttað við skólann, í öðru lagi
er enskukunnátta nemenda og kennara könnuð og í þriðja lagi vilji nemenda
og kennara til kennslu og náms á ensku. Rannsóknin veitir upplýsingar sem
ekki hafa áður legið fyrir hérlendis en skipta miklu máli fyrir stefnumótun á
háskólastigi.

Aðferð og gögn
Rannsókninvar liður í undirbúningi málstefnu fyrir HA en ætlunin var að
hún tæki mið af stöðu mála innan skólans og viðhorfum og vilja kennara og
nemenda. Um spurningakönnun var að ræða og voru kallaðir til fjórir
rýnihópar til að aðstoða við endanlegt val og uppsetningu á spurningum.
Hópana mynduðu kennarar við HA, íslenskir nemendur HA, erlendir
nemendur HA og útskrifaðir nemendur frá HA. Notast var við tvær gerðir
spurningalista, önnur var fyrir nemendur en hin fyrir kennara skólans. Hvor
gerð innihélt 30 spurningar, flestar fjölvalsspurningar með fimm valmöguleikum. Spurningarnar voru bæði á ensku og íslensku og var enska
gerðin birt með þeirri íslensku þannig að lesa mátti spurningarnar samhliða.
Spurningakönnunin var lögð fram í tölvupósti og var notast við Outcome
hugbúnaðinn. Könnunin var send til allra kennara og nemenda við HA,
vorið 2007. Stærð úrtaks var 1348 nemendur og 105 kennarar. Svarhlutfall í
hópi nemenda var 21,0% (283). Svörun í hópi kennara var mun betri, eða
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49,5% (52). Þátttaka kynjanna var nokkuð jöfn meðal kennara þar sem 52%
svarenda voru karlar en 48% konur. Kynskipting kennara við HA er í reynd
mjög svipuð eða 51% karlar og 49% konur (Háskólinn á Akureyri, 2008d).
Þátttaka kynjanna meðal nemenda endurspeglar að sama skapi þýðið. Konur
voru 78,8% svarenda en eru 74,6% nemenda. Karlar voru 21,2% svarenda en
eru 25,4% nemenda (Háskólinn á Akureyri, 2008d).
Dreifing nemenda á deildir endurspeglar þýðið einnig ágætlega. Í
félagsvísinda- og lagadeild voru 30,1% svarenda en í kennaradeild 16,6% eða
samanlagt 46,7%. Þessar tvær deildir hafa nú verið sameinaðar og eru
nemendur nýju deildarinnar 44,7% nemenda HA. Nemendur í viðskipta- og
raunvísindadeild voru 30,1% svarenda en eru 34,7% nemenda við HA, í
heilbrigðisdeild voru 21,9% svarenda en þeir eru 20,6% nemenda (Háskólinn
á Akureyri, 2008d). 7,8% kennara sem svöruðu sögðust hafa annað
móðurmál en íslensku. 4,3% nemenda höfðu annað móðurmál en íslensku.
Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, RHA, annaðist
dreifingu spurningalistanna, safnaði svörum og sá um frumgreiningu á þeim.

Niðurstöður
Í töflu 1 má sjá hlutfall kennslu og lesefnis á ensku eins og kennarar meta
það. Þar kemur fram að sú meginregla sem tíðkast hefur á bakkalárstigi að
fyrirlestrar eru á íslensku en lesefni á ensku er alls ekki einhlít. Um 67%
kennara nota að mestu eða öllu leyti lesefni á ensku og 8% þeirra fyrirlesa að
mestu eða öllu leyti á ensku. Lesefni er marktækt oftar á ensku en fyrirlestrar
(χ2: 65,48; df: 4; p < ,001).
Tafla 1. Tungumál lesefnis og fyrirlestra í námskeiðum kennara við
Háskólann á Akureyri
Lesefni
Fyrirlestrar
Alltaf á íslensku
Að mestu leyti á íslensku
Til jafns á íslensku og ensku
Að mestu leyti á ensku
Alltaf á ensku
χ2: 65,48; df: 4; p < ,001

2%
8%
23%
55%
12%

65%
23%
4%
2%
6%

Tafla 2 sýnir mat kennara og nemenda á enskukunnáttu nemenda við HA.
Eins og sjá má taldi enginn kennari enskukunnáttu nemenda almennt mjög
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góða og 27% sögðu hana almennt frekar slæma eða mjög slæma. Hins vegar
taldi enginn nemandi enskukunnáttu nemendahópsins almennt mjög slæma.
Einungis 3% nemenda töldu nemendur almennt mjög góða í ensku.
Nemendur meta enskukunnáttu nemendahópsins marktækt betri en
kennararnir gera (χ2: 26,82; df: 4; p < ,001).
Tafla 2. Mat kennara og nemenda á enskukunnátta nemenda við Háskólann á
Akureyri
Mat kennara á
Mat nemenda á kunnáttu
annarra nemenda
kunnáttu nemenda
Mjög góð
Frekar góð
Hvorki né
Frekar slæm
Mjög slæm
χ2: 26,82; df: 4; p < ,001

0%
44%
29%
23%
4%

3%
60%
31%
6%
0%

Í töflu 3 má sjá afstöðu kennara til kennslu á ensku í grunnnámi og
framhaldsnámi. Þar kemur fram að 65% telja frekar eða mjög óæskilegt að
kenna á ensku í grunnnámi en 35% eru þessarar skoðunar þegar spurt er um
framhaldsnámið. Þá telja 16% frekar eða mjög æskilegt að kenna á ensku í
grunnnámi en 35% frekar eða mjög æskilegt að kenna á ensku í
framhaldsnámi. Kennarar eru marktækt hlynntari ensku á meistarastigi en
bakkalárstigi, hvort heldur um skyldunámskeið (χ2: 9,53; df: 4; p < ,05) eða
valnámskeið (χ2: 14,65; df: 4; p < ,01) er að ræða. Hvað meistarastigið varðar
eru kennarar marktækt hlynntari ensku í valnámskeiðum en skyldunámskeiðum (χ2: 10,29; df: 4; p < ,05), en ekki er marktækur munur (χ2: 6,33;
df: 4; p > ,10) á afstöðu þeirra til ensku í skyldunámskeiðum eða valnámskeiðum á bakkalárstigi.
Í töflu 4 má sjá aðra hlið á viðhorfum svarenda til kennslu á ensku. Spurt
var hvort kennsla á ensku fæli nemendur frá námskeiðum. Fram kemur að
26% kennara og 10% nemenda telja að kennsla á ensku fæli nemendur mikið
frá námskeiðum. Kennarar eru marktækt líklegri en nemendur til að telja
kennslu á ensku fæla nemendur frá námskeiðum (χ2: 11,49; df: 4; p < ,05).
Viðhorf nemenda og kennara til ensku og íslensku birtast einna skýrast þegar
spurt er hvaða tungumál eigi að vera opinbert tungumál HA.
Í töflu 5 má sjá að 74% kennara og 59% nemenda vilja að íslenska ein sé
opinbert mál skólans. 18% kennara og 32% nemenda vilja að bæði íslenska
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og enska séu skilgreind opinber mál HA. Ekki er marktækur munur á
viðhorfum nemenda og kennara til þessa máls (χ2: 5,10; df: 3; p < ,10).
Tafla 3. Afstaða kennara við Háskólann á Akureyri til kennslu námskeiða á
ensku
Námskeið á bakkalárstigi
Skyldunámskeið
Mjög
4%
æskilegt
Frekar
12%
æskilegt
Hvorki
19%
né
Frekar
19%
óæskilegt
Mjög
46%
óæskilegt
χ2: 6,33; df: 4; p > ,10

Námskeið á meistarastigi

Valnámskeið
2%

Skyldunámskeið
15%

Valnámskeið
10%

27%

20%

31%

25%

30%

42%

21%

13%

15%

25%

22%

2%

χ2: 10,29; df: 4; p < ,05

Tafla 4. Afstaða kennara og nemenda við Háskólann á Akureyri til þess hvort
kennsla á ensku fæli íslenska nemendur frá námskeiðum
Kennarar
Nemendur
Mikið
Nokkuð
Hvorki né
Lítið
Alls ekki
χ2: 11,49; df: 4; p < ,05

26%
38%
6%
26%
4%

10%
51%
12%
22%
5%

Tafla 5. Afstaða kennara og nemenda við Háskólann á Akureyri til þess
hvaða tungumál eigi að vera skilgreint sem opinbert tungumál HA
Kennarar
Nemendur
Íslenska
Enska
Bæði íslenska og enska
Ekkert tungumál öðrum fremur
χ2: 5,10; df: 4; p > ,10

74%
2%
18%
6%

59%
3%
32%
6%
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Umræða
Íslenskt háskólasamfélag hefur tekið miklum breytingum á undanförnum
árum. Háskóli Íslands, sem í 60 ár var eina menntastofnun landsins á
háskólastigi, á nú í harðri samkeppni um nemendur við sex aðra háskóla.
Háskólarnir sjö hafa ýmiss konar rekstrarform en eiga það þó allir
sameiginlegt að starfa í íslensku umhverfi með meirihluta nemenda og
starfsmanna íslenskan. Þó er talsverður fjöldi erlendra nemenda og kennara í
öllum háskólunum og vaxandi áhersla hefur verið lögð á alþjóðasamskipti.
Þetta hefur leitt til þess að kennsla fer sums staðar fram á ensku, auglýstar
eru námsleiðir á ensku, auk þess sem námsefni er og hefur lengi verið að
miklu leyti á ensku.
Afleiðingarnar eru þær að enska gegnir sífellt veigameira hlutverki í
daglegum störfum íslenskra háskóla, bæði í kennslu og stjórnsýslu. Skiptar
skoðanir eru um þessa „innrás“ enskunnar í háskólana. Hinar öru breytingar
hafa skapað aðlögunarvanda og stundum jafnvel spennu í samskiptum. Þegar
háskólasamfélagið er spurt um þetta fyrirkomulag kemur í ljós að mismikil
sátt ríkir um tiltekna þætti þess.
Kennarar við HA eru á því að enska eigi betur við í framhaldsnámi en
grunnnámi, og sérstaklega geti hún átt við í valnámskeiðum á meistarastigi.
Mikill meirihluti svarenda telur mjög eða fremur óæskilegt að kenna
skyldunámskeið á bakkalárstigi á ensku og um helmingur telur mjög eða
fremur óæskilegt að kenna valnámskeið á bakkalárstigi á enskri tungu. Hér
svara kennarar af raunsæi og reynslu ef tekið er mið af kunnáttu nemenda í
ensku eins og kennarar upplifa hana. Enginn kennaranna taldi enskukunnáttu
nemenda á bakkalárstigi almennt mjög góða en ríflega fjórðungur taldi hana
frekar slæma eða mjög slæma. Nemendur hafa allt annað mat enskukunnáttu
nemendahópsins, 60 af hundraði telja hana frekar góða og enginn mjög
slæma. Einungis 6 af hundraði nemenda telja enskukunnáttu nemenda
almennt frekar eða mjög slæma á móti 27 af hundraði kennara. Þótt nokkuð
virðist skorta á kunnáttuna vill þriðjungur nemenda gera ensku að opinberu
máli skólans samhliða íslensku. Staða íslenskunnar er þó sterk við HA en þrír
af hverjum fjórum kennurum og þrír af hverjum fimm nemendum vilja að
aðeins íslenska sé opinbert mál HA.
Þótt sumir nemendur séu hallir undir ensku virðist slök kunnátta þeirra í
málinu vera þeim til trafala. Könnunin leiðir í ljós að stór hluti bæði kennara
og nemenda telur að kennsla á ensku fæli nemendur nokkuð eða mikið frá
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námskeiðum. Þetta bendir til þess að í einhverjum tilfellum komi kennsla á
ensku í veg fyrir að íslenskir nemendur leggi stund á það nám sem þá langar
til. Slök enskukunnátta nemenda hefur hingað til ekki verið tekin með í
reikninginn þegar settar eru upp enskar eða íslensk-enskar námsleiðir á
bakkalárstigi. Áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna nemendur telja
nemendahópinn almennt betri í ensku en kennarar. Viðmið þessara tveggja
hópa eru án efa ólík. Leiða má að því líkur að kennarar miði við háskólanám
og jafnvel möguleika á framhaldsnámi á ensku. Viðmið nemenda eru að
öllum líkindum tengdari daglegu lífi. Skilaboðin sem þeir fá frá samfélaginu
eru að ungt fólk drekki ensku í sig úr umhverfinu. Þetta má til dæmis lesa út
úr aðalnámskrá framhaldsskóla þar sem bent er á að nemendur séu vanir
ensku úr málumhverfi sínu, svo sem sjónvarpi, dægurlagatónlist og tölvum
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999). Í raun og veru byggist enskukunnátta
flestra háskólanema á 6 ára grunnskólanámi og þremur til átta áföngum í
menntaskóla. Það dugar ef til vill til að lesa á ensku en virðist ekki duga nógu
vel til að tileinka sér fyrirlestra og skrifa fræðilegan texta á málinu, hversu
mikið sem menn hafa horft á sjónvarp. Enskukunnáttu stúdenta þyrfti þó að
kanna nánar og með skipulagðari hætti. Áhugavert væri að leggja enskupróf
fyrir nemendur á fyrsta ári í háskóla til að kanna hver raunveruleg kunnátta
þeirra er og bera hana saman við þeirra eigið mat. Það er hins vegar efni í
aðra rannsókn.
Mikilvægt er að kveða niður mýtuna um að allir Íslendingar kunni ensku.
Sú enska sem landinn kann dugar ekki almennt til að stunda akademískt nám.
Nemendur virðast ofmeta enskukunnáttu sína og því má spyrja hvort
háskólarnir hafi ofmetið hæfileika íslenskra nemenda til að læra á ensku í
þeim hröðu breytingum sem orðið hafa. Vissulega geta einstök námskeið á
ensku bætt enskukunnáttu nemenda sem allajafna læra á íslensku. Mikilvægast er í slíkum tilfellum að tryggja að nemendur fái fagorðaforða á
íslensku og geti tjáð sig á íslensku um fræði sín. Slíkt samspil íslensku og
ensku getur hugsanlega dregið úr brottfalli íslenskra nemenda úr
námskeiðum á ensku. Það er að minnsta kosti ekki rétt leið að skipta út
kennslu á íslensku fyrir kennslu á ensku sem nemendur óttast og ráða illa við.
Slíkt getur leitt til þess að nemendur geta hvorki tjáð sig almennilega um
fræði sín á íslensku né ensku sem kemur í veg fyrir að menntunin nýtist
samfélaginu.
Rannsóknin við HA leiðir í ljós að nemendur í hinu nýja háskólaumhverfi
eru í nokkrum aðlögunarvanda. Þeir læra talsvert á ensku og notast að miklu
leyti við námsefni á ensku. Þeir eru hins vegar almennt ekki góðir í ensku og
hætta við að taka námskeið sem kennd eru á ensku. Niðurstöðurnar
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undirstrika gildi þess að boðið sé upp á öflugt grunnnám á íslensku í
háskólum landsins sem allir fá greitt úr sjóðum ríkisins. Spyrja má hvort
skattgreiðendur á Íslandi eigi ekki rétt á því að geta stundað nám á því máli
sem þeir tala sjálfir og skilja best.
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Fjölskylduhagir, störf og laun útskrifaðra
nemenda við Háskólann
á Akureyri
Guðmundur Kr. Óskarsson

Hin síðari ár hefur hlutfall fjarnema sem hafa útskrifast frá Háskólanum á
Akureyri farið stöðugt vaxandi. Í dag er boðið upp á fjarnám í þremur af
fjórum deildum skólans; viðskipta- og raunvísindadeild, heilbrigðisdeild og
kennaradeild. Frá því háskólinn hóf að bjóða upp á fjarnám hefur hann
útskrifað yfir 400 fjarnema, þar af lang flesta eftir 2004. Áhugavert er að
kanna afdrif þeirra sem hafa útskrifast og bera saman fjarnema og staðarnema og sjá hvort einhver munur er á þessum hópum. Til að fá upplýsingar
um útskrifaða fjarnema og staðarnema var í lok apríl 2008 send út spurningalistakönnun til úrtaks með 599 nemendum sem útskrifuðust á tímabilinu
2004 til 2007. Í þessari grein er tekinn fyrir sá hluti rannsóknarinnar sem lítur
að fjölskylduaðstæðum, störfum og tekjum útskrifaðra fjarnema og staðarnema. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:
Hvernig munur er á fjölskylduaðstæðum fjarnema og staðarnema?
Í hvaða störfum eru útskrifaðir nemendur, og er munur á starfsvali
fjarnema og staðarnema eftir nám?
Er munur á tekjum útskrifaðra fjarnema og staðarnema?

Rannsóknaraðferðir
Spurningalistakönnun var valin í rannsókninni. Rannsóknin var fjármögnuð
með styrk úr rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri og RHA - Rannsókna- og
þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri sá um framkvæmd könnunninnar.
Sendur var spurningalisti í pósti til úrtaks með 599 útskrifuðum nemendum
Háskólans á Akureyri og þrjár ítrekanir voru sendar út í maí og júní til að
auka svörun. Ekki var heitið neinum verðlaunum fyrir þátttöku. RHA sá um
að skanna listanna inn svo hægt væri að vinna gögnin í SPSS-forriti.

696

Uppeldis- og menntunarfræði

Guðmundur Kr. Óskarsson

Þýði voru nemendur sem útskrifuðust á tímabilinu 2004 til 2007, en
upplýsingar um þá fengust frá Stefaníu sem er upplýsingakerfi háskólans.
Ástæða þess að þetta tímabil var valið, var að þá hóf skólinn að útskrifa
verulegan fjölda fjarnema, en einnig að áður hafði verið gerð könnun meðal
nemenda sem útskrifuðust fyrir þann tíma. Sú könnun var framkvæmd af
Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2005).
Á tímabilinu 2004 til 2007 útskrifuðust 1247 einstaklingar úr Háskólanum
á Akureyri. Aðstandendur rannsóknarinnar sem hér er kynnt, ákváðu að taka
einungis fyrir nemendur í grunnnámi og í þeim deildum sem buðu upp á
fjarnám. Ástæðan var sú að með því fengist betri tölfræðilegur grundvöllur til
að bera saman nemendur í fjarnámi og staðarnámi. Valdir voru 630
nemendur úr þessum deildum en ekki var hægt að finna heimilisföng hjá 31
einstaklingi svo endanlegt úrtak samanstóð af 599 útskrifuðum nemendum,
292 fjarnemum og 307 staðarnemum. Kynjaskiptingu og skiptingu milli
námsgráða er hægt að sjá í töflu 1.
Tafla 1. Úrtak rannsóknarinnar
Allir

Staðarnemar

Karlar Konur Samtals Karlar Konur
Viðskiptafræði
Hjúkrunarfræði
Sjávarútvegsfræði
Leikskólakennarafræði
Grunnskólakennarafræði
Samtals

Fjarnemar

Samtals Karlar Konur Samtals

71

144

215

31

57

88

40

87

127

2

135

137

2

78

80

0

57

57

28

8

36

24

6

30

4

2

6

0

119

119

0

39

39

0

80

80

8
109

84
490

92
599

8
65

62
242

70
307

0
44

22
248

22
292

Svör bárust frá 350 einstaklingum. Það þýðir að svörun var 58,4%.
Takmörkuð svörun er velþekkt vandamál í spurningalistakönnunum. Aaker,
Kumar og Kay (2001: 226): segja t.d:.,,Á því leikur enginn vafi að vandinn
við lágt svarhlutfall einkennir spurningalistakannanir. Ef maður sendir
einfaldlega spurningalista til venjulegs slembiúrtaks án viðeigandi áminninga,
er líklegt að svörun verði innan við 20%.“ Í því ljósi er 58,4% svörun mjög
viðunandi. Þó verður að hafa í huga að hafa í huga að sá hópur nemenda
sem ekki svaraði könnunninni gæti verið frábrugðinn þeim sem svöruðu og
niðurstöður verður að túlka með það í huga.
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Spurningalistinn innihélt 40 spurningar. Hann var að mestu smíð þeirra
sem stóðu að rannsókninni en stuðst var við gamlan spurningalista frá RHA
(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2005). Spurningalistinn var prófarkalesinn af
nokkrum útskrifuðum nemendum og lagfærður lítillega í kjölfar þess.
Honum var skipt upp í bakgrunnsupplýsingar; val á námi, skóla, búsetu og
starfi; upplýsingar um námið; annað og fjarnám. Fjöldi svarmöguleika í hverri
spurningu var frá einum (t.d. að skrá aldur sinn), þremur (já/nei/veit ekki)
upp í 14 svarmöguleika (t.d. í hvaða starfsgrein starfar þú núna?). Í nokkrum
spurningum var heimilt að merkja við fleiri en eitt svar. Í flestum
spurningunum var stuðst við nafna- eða röðunarskala sem aðeins heimila að
reikna út fjölda, tíðni og að nota krosstöflur. Í spurningum um aldur, fjölda
barna á framfæri og tekjur var stuðst við millibils- og hlutfallslega skala þar
sem flóknari tölfræði er möguleg. Við tölfræðilega úrvinnslu var algengast að
reikna út fjölda og tíðni en krosstöflur voru oftast gerðar um tengsl
námsforms við fjölskylduhagi og þá starfsgrein sem viðkomandi starfar í, auk
búsetu. P-gildi og kí-kvaðrat var jafnframt reiknað út. Til að skera úr um
marktækni milli hópa (t.d. fjarnema og staðarnema) var stuðst við tveggja
hlutfalla próf. Til að reikna hvort marktækur aldursmunur og tekjumunur
væri á milli hópa var t-próf notað (Sanders og Smidt, 2000).

Upplýsingar um svarendur
Eins og fyrr segir þá bárust svör frá 350 einstaklingum, 52 körlum og 297
konum. Einn þáttakandi svaraði ekki. Mikill meirihluti kvenna í þessari
rannsókn skýrist af því að nemendur heilbrigðisdeildar og kennaradeildar eru
nær einungis konur. Af þeim sem svöruðu höfðu 151 stundað nám sitt sem
staðarnemar, 15 höfðu byrjað námið sem staðarnemi og endað það sem
fjarnemi, 174 höfðu verið fjarnemi og 4 höfðu byrjað námið sem fjarnemi og
endað það sem staðarnemi.
Meðalaldur karlanna er 35,4 ár og kvennanna er 37 ár og er ekki
tölfræðilega marktækur munur þar á (p=0,312). Meðalaldur þeirra sem
útskrifuðust sem staðarnemar er í dag 33,3 ár og fjarnemarnir eru 6,9 árum
eldri eða 40,2 ár að meðaltali. Munurinn er tölfræðilega marktækur
(p<0,001). Hjá staðarnemum eru konurnar nærri þremur árum eldri en
karlarnir en hjá fjarnemunum er munurinn um það bil hálft ár, munurinn þar
er ekki marktækur.
Í töflu 2 er hægt að sjá hjúskaparstöðu svarenda þegar nám hófst.
Athyglisvert er að sjá að enginn karlmaður er fráskilinn eða ekkill í upphafi
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náms og eins er marktækur munur á hjúskaparstöðu á milli staðarnema og
fjarnema (Kí=36,3, df=3, p<0,001). 89,7 % fjarnema er í hjónabandi eða
sambúð þegar nám hefst en einungis 65,3% staðarnema.
Tafla 2. Hjúskaparstaða í upphafi náms
Í hjónabandi/
sambúð

Einhleyp/ur

Ekkill/ja

Fráskilin

Allir
Karlar
Konur

76,2%
75,0%
76,4%

20,3%
25,0%
19,5%

0,3%
0,0%
0,3%

3,2%
0,0%
3,7%

Staðarnemar
Karlar
Konur

65,3%
58,3%
66,7%

32,0%
41,7%
30,2%

0,0%
0,0%
0,0%

2,7%
0,0%
3,2%

Fjarnemar
Karlar
Konur

89,7%
96,2%
88,5%

6,3%
3,8%
6,8%

0,6%
0,0%
0,7%

3,4%
0,0%
4,1%

Ekki er tölfræðilega marktækur munur á hjúskaparstöðu karla og kvenna í
upphafi náms en sjá má að hjá staðarnemunum eru fleiri karlar ekki í
hjónabandi eða sambúð en konur og að þetta snýst við hjá fjarnemum en þar
eru 96,2% karlanna í hjónabandi eða sambúð í upphafi náms. Mikill
meirihluti er í hjónabandi eða sambúð.
Núverandi hjúskaparstöðu er hægt að sjá í töflu 3, þar sést að nokkur
breyting hefur orðið á hjúskaparstöðu fólks. Athyglisverðast er samt að engin
breyting hefur orðið hjá körlum í fjarnámi og að enginn karl er fráskilinn eða
er ekkill.
Munurinn á hjúskaparstöðu á milli staðarnema og fjarnema hefur
minnkað en er samt enn marktækur á milli hópanna (Kí=10,8, df=3,
p=0,013). Staðarnemum í hjónabandi eða sambúð hefur fjölgað úr 65,3% í
80,75% en hjá fjarnemunum hefur orðið fækkun úr 89,7% í 85,5% og er öll
fækkunin hjá konunum.

Fjölskylduhagir, störf og laun útskrifaðra nemenda við H.A.

699

Tafla 3. Núverandi hjúskaparstaða
Í hjónabandi/
sambúð

Einhleyp/ur

Ekkill/ja

Fráskilin

Allir
Karlar
Konur

82,2%
92,3%
80,4%

10,9%
7,7%
11,5%

0,6%
0,0%
0,7%

6,3%
0,0%
7,4%

Staðarnemar
Karlar
Konur

80,7%
91,7%
78,6%

15,3%
8,3%
16,7%

0,0%
0,0%
0,0%

4,0%
0,0%
4,8%

Fjarnemar
Karlar
Konur

85,5%
96,2%
83,7%

5,8%
3,8%
6,1%

1,2%
0,0%
1,4%

7,5%
0,0%
8,8%

Ekki er tölfræðilega marktækur munur á núverandi hjúskaparstöðu karla
og kvenna. Sjá má að hjá staðarnemunum hefur staðan snúist við; nú eru
fleiri karlar en konur í hjónabandi eða sambúð, en óbreytt ástand er hjá
fjarnemum. Þar eru ennþá 96,2% karlanna í hjónabandi en konum í sambúð
eða hjónabandi hefur fækkað um 4,8%.
Þegar breytingar á hjúskaparstöðu eru skoðaðar þá sést að stærstu
breytingarnar eru hjá staðarnemum og þá aðallega körlum en 33,4% marktæk
aukning hefur orðið á þeim sem eru í hjónabandi eða sambúð (p=0,004).
Einnig er marktæk breyting á hjúskaparstöðu kvenna þar sem hlutfall þeirra
sem eru í hjónabandi eða sambúð hefur aukist um 11,9% (p=0,03). Ekki er
marktækur munur á hjúskaparstöðu fjarnema núna og í byrjun náms. Þar eru
breytingarnar helst þær að fráskyldum konum hefur fjölgað um 4,7% og
konum í sambúð eða hjónabandi hefur fækkað um 4,8%.
Tafla 4. Hlutfall útskrifaðra nemenda með barn/börn á framfæri
Allir
Karlar
Konur

Allir

Staðarnemar

Fjarnemar

80,1%
80,4%
80,0%

76,5%
69,6%
77,8%

84,3%
92,3%
82,9%
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Í töflu 4 sést hlutfall útskrifaðra nemenda með barn/börn á framfæri, en
81% af útskrifuðum nemendunum hefur barn/börn á framfæri; 76,5%
staðarnema sem eiga 1,91 börn að meðaltali og 84,3% fjarnema sem eiga 2,14
börn að meðaltali. Ekki er marktækur (p=0,079) munur á hlutfalli
staðarnema og fjarnema með börn þó svo að fleiri fjarnemar hafi börn á
framfæri. Einnig er ekki marktækur munur á fjölda barna hjá þessum hópum
(p=0,051). Ekki er marktækur munur á hlutfalli karla og kvenna sem á börn.
Marktækur munur er á milli karlkyns staðarnema og karlkyns fjarnema
(p=0,037) enda eiga 92,3% þeirra síðarnefndu börn.

Menntun og störf
Þátttakendur í þessari könnun voru útskrifaðir með próf í hjúkrunarfræði,
grunnskólakennarafræðum, leikskólakennarafræðum, sjávarútvegsfræðum og
viðskiptafræði. Þetta eru ólíkar fræðigreinar og þegar verið er að skoða störf
útskrifaðra nema er best að skoða hverja fræðigrein fyrir sig.
71 hjúkrunarfræðingur svaraði könnuninni eða 51,8%, 70 konur og einn
karl. Samanburður á kynjunum er því ekki framkvæmanlegur. 41,5% voru
fjarnemar og 48,5% voru staðarnemar. Í töflu 5 sést við hvað útskrifaðir
hjúkrunarfræðingar starfa. 89,9% starfa við hjúkrun en ekki er tölfræðilegur
munur á starfavali hjá staðarnemum og fjarnemum (Kí=4,3, df=4, p=0,365).
Athygli vekur að 96,2% útskrifaðra fjarnema starfa við hjúkrun.
Tafla 5. Störf útskrifaðra hjúkrunarfræðinga
Almenn störf sem launþegi
Eigin rekstur
Hjúkrun
Kennsla í leikskóla
Sérfræðingur/Verkefnastjóri
Annað

Allir

Staðarnemar

Fjarnemar

2,9%
1,4%
89,9%
1,4%
1,4%
2,9%

2,7%
0,0%
89,2%
2,7%
0,0%
5,4%

0,0%
3,8%
96,2%
0,0%
0,0%
0,0%

57 grunnskólakennarar, 51 kona og 6 karlar tóku þátt, eða 62%. ,
Samanburður á kynjum er ekki marktækur hér. 24,5% voru fjarnemar og
75,5% staðarnemar. Í töflu 6 sést við hvað útskrifaðir grunnskólakennarar
starfa.
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Tafla 6. Störf útskrifaðra grunnskólakennara
Almenn störf sem launþegi
Eigin rekstur
Framhaldsnám
Kennsla í grunnskóla
Kennsla í leikskóla
Stjórnun/deildarstjórnun
Sérfræðingur/Verkefnastjóri
Annað

Allir

Staðarnemar

Fjarnemar

1,8%
1,8%
1,8%
82,1%
3,6%
1,8%
1,8%
5,4%

2,4%
2,4%
2,4%
76,2%
4,8%
2,4%
2,4%
7,1%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

82,1% starfa við kennslu í grunnskólum og 3,6% við kennslu í leikskóla.
Athyglisvert er hér að allir útskrifaðir fjarnemar eru við kennslu í grunnskóla.
Ekki er tölfræðilegur munur á starfavali hjá staðarnemum og fjarnemum með
próf í grunnskólakennarafræðum (Kí=4,05, df=7, p=0,773).
72 leikskólakennarar, allt konur, svöruðu eða 60,5%. 75,7% fjarnemar og
24,3% staðarnemar. Í töflu 7 sést við hvað útskrifaðir leikskólakennarar
starfa. 78,6% starfa við kennslu í leikskóla, 10% starfa við stjórnun/
deildarstjórnun og 4,3% starfa við kennslu. Ekki er tölfræðilegur munur á
starfavali hjá staðarnemum og fjarnemum með próf í leikskólakennarafræðum (Kí=7,6 df=5, p=0,181).
Tafla 7. Störf útskrifaðra leikskólakennara
Almenn störf sem launþegi
Eigin rekstur
Kennsla í grunnskóla
Kennsla í leikskóla
Stjórnun/deildarstjórnun
Annað

Allir

Staðarnemar

Fjarnemar

1,4%
2,9%
4,3%
78,6%
10,0%
2,9%

6,3%
0,0%
0,0%
87,5%
0,0%
6,3%

0,0%
3,8%
5,8%
76,9%
11,5%
1,9%

16 sjávarútvegsfræðingar tóku þátt eða 44,4%, 11 karlar og 5 konur, 12
voru staðarnemar og 4 fjarnemar. Vegna þess hve fáir eru útskrifaðir með
próf í sjávarútvegsfræðum er samanburður á milli karla og kvenna og svo
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staðarnema og fjarnema ekki marktækur. Í töflu 8 sést við hvað útskrifaðir
sjávarútvegsfræðingar starfa.
Tafla 8. Störf útskrifaðra sjávarútvegsfræðinga
Allir
Rannsóknir
Stjórnun í fyrirtæki
Sérfræðingur/Verkefnastjóri
Annað

7,1%
42,9%
14,3%
35,7%

129 viðskiptafræðingar svöruðu könnuninni eða 60%, 95 konur og 34
karlar. 67,2% fjarnemar og 32,8% staðarnemar. Í töflu 9 sést við hvað
útskrifaðir viðskiptafræðingar starfa. Hjá viðskiptafræðingunum er dreifingin
í starfavali hvað mest; 30,4% eru sérfræðingur/verkefnastjóri, 16,0% starfa
við stjórnun/deildarstjórnun, 13,6 starfa við stjórnun í fyrirtæki, og 9,8 starfa
við endurskoðun.
Ekki er tölfræðilegur marktækur munur á fjarnemum og staðarnemum
varðandi starfsval (Kí=14,6, df=8, p=0,068). Fjarnemarnir starfa engu að
síður frekar við stjórnun en staðarnemar sem sérfræðingar/verkefnastjórar
eða við endurskoðun.
Tafla 9. Störf útskrifaðra viðskiptafræðinga
Almenn störf sem
launþegi
Eigin rekstur
Endurskoðun
Framhaldsnám
Kennsla í
grunnskóla
Ráðgjöf
Stjórnun í fyrirtæki
Stjórnun/
deildarstjórnun
Sérfræðingur/
Verkefnastjóri
Annað

Allir

Staðarnemar

Fjarnemar

Karlar

Konur

8,8%
5,6%
9,6%
2,4%

16,7%
5,6%
16,7%
0,0%

6,8%
5,5%
6,8%
0,0%

0,0%
5,9%
2,9%
0,0%

12,1%
5,5%
12,1%
3,3%

1,6%
4,8%
13,6%

0,0%
8,3%
5,6%

2,7%
4,1%
20,5%

0,0%
2,9%
29,4%

2,2%
5,5%
7,7%

16,0%

11,1%

19,2%

11,8%

17,6%

30,4%
7,2%

36,1%
0,0%

26,0%
8,2%

41,2%
5,9%

26,4%
7,7%
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Marktækur munur er á starfavali ef tekið er tillit til kyns (Kí=19,5, df=9,
p=0,021). Helsti munurinn er að 29,4% karlanna starfar við stjórnun
fyrirtækja meðan einungis 7,7% kvenna gerir það. Einnig starfa karlarnir
frekar sem sérfræðingar/verkefnastjórar eða 41,2% á móti 26,4 % hjá
konum. Konurnar vinna frekar almenn störf sem launþegar eða 12,1% á
móti engum karli, við endurskoðun 12,1% á móti 2,9% karla og 17,6% við
stjórnun/deildarstjórnun á móti 11,8% karla.
Þegar spurt er hvaða áhrif námið hafi haft á starfsframa og
starfsmöguleika þá segja 97,7% útskrifaðra nemenda áhrifin vera mjög góð
eða frekar góð. 2,3% svöruðu engin áhrif og enginn merkti við svarmöguleikanna Frekar slæm eða mjög slæm. Við spurningunni hvernig námið
nýtist í starfi? þá svara 98% mjög vel eða frekar vel og 2% merkja við ekkert.
68,4% nemenda telja sig nota sérþekkingu úr námi í mjög miklu mæli eða
frekar miklu mæli, 25,5% í hæfilega miklu mæli og 6,1% í frekar litlu eða
mjög litlu mæli. Marktækur munur er á milli fræðigreina hve mikið nemendur
telja sig nota sérþekkingu úr námi (Kí=107,9, df=16, p<0,001). Um 90%
hjúkrunarfræðinga og leikskólakennara segjast nota sérþekkingu í mjög miklu
mæli eða frekar miklu mæli, um 70% grunnskólakennara, um 50% viðskiptafræðinga og einungis um 25% sjávarútvegsfræðinga. Athyglisvert er að sjá að
37,6% sjávarútvegsfræðinganna segjast nota sérþekkingu úr námi frekar lítið
eða mjög lítið, hjá hinum hópunum er þessi tala um og undir 5,5%.
Hægt er að bera svör viðskiptafræðinganna saman við svör úr könnun
sem Ríkisendurskoðun lét gera 2007 (Ríkisendurskoðun, 2007). Þar telja um
55% sig nota sérþekkingu úr háskólanáminu í miklum mæli, rúmlega 20%
hvorki miklum né litlu mæli og rúmlega 20% í litlum mæli. Munurinn er að
5,5% viðskiptafræðinga í þessari könnun nota sérþekkingu úr námi frekar
lítið eða mjög lítið og rúmlega 40% hæfilega.

Laun
Í þessari könnun voru svarendur beðnir að gefa upp heildartekjur á mánuði.
317 svöruðu spurningunni og voru meðalheildarlaun þeirra 352 þúsund
krónur á mánuði með staðalfrávik upp á 162 þúsund.
Tölfræðilega marktækur munur var á tekjum útskrifaðra fjarnema og
staðarnema (p<0,001). Útskrifaðir fjarnemarnir voru með 386 þúsund
krónur að meðaltali (staðalfrávik 185 þúsund) í tekjur á mánuði, meðan
útskrifaðir staðarnemar voru með 304 þúsund að meðaltali (staðalfrávik 108
þúsund). Enn meiri munur var á milli karla og kvenna (p<0,001). Karlarnir
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höfðu að meðaltali 518 þúsund krónur (staðalfrávik 234 þúsund) á mánuði
en konurnar 322 þúsund krónur að meðaltali (staðalfrávik 122 þúsund).
Tafla 10. Meðaltekjur í þúsundum króna (staðalfrávik) eftir námsgráðu
Allir
Viðskiptafræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Grunnskólakennari
Leikskólakennari
Sjávarútvegsfræðingur

464(187)

Karlar

Konur

p-gildi

586(249) 419(134) 0,001

308(94)

306(93)

259(66)

328(57) 250(62)

256(70)

256(70)

406(150)

432(173) 348(58)

Staðarnemar

Fjarnemar p-gildi

379(71) 499(211) <0,001
289(97) 334(92) 0,095

0,005

259(73) 260(40) 0,937
217(113) 268(43) 0,102

0,224

387(146) 460(171) 0,421

Í töflu 10 sést tekjuskipting eftir námsgráðu en mikill munur er þar á.
Viðskiptafræðingarnir eru með hæstu tekjurnar eða 464 þúsund krónur að
meðaltali og grunnskóla- og leikskólakennarar eru með rúmlega 250 þúsund
krónur á mánuði í tekjur.
Þar sem hægt var að bera saman laun kynjanna voru karlarnir með hærri
laun. Munurinn var marktækur hjá viðskiptafræðingum og grunnskólakennurum eins og sjá má í töflu 10. Þegar laun útskrifaðra staðarnema og
fjarnema eru borin saman þá eru fjarnemarnir alltaf með hærri laun en
munurinn er einungis tölfræðilega marktækur hjá viðskiptafræðingum.

Niðurstöður
Í þessari grein hefur verið greint frá helstu niðurstöðum helstu niðurstöðum
rannsóknar á útskrifuðu nemendum við háskólann á Akureyri. Niðurstöður
leiða í ljós að nokkur munur er á staðarnemum og fjarnemum, einnig er
nokkur munur á körlum og konum. Mikið verk er þó enn eftir við að greina
öll gögnin sem safnað var.
Þegar að fjölskylduhagir nemenda eru skoðaðir virðist sem svo að engir
fráskildir karlmenn útskrifist úr háskólanum! Margir karlar í staðarnámi finna
sér maka og hjá körlum í fjarnámi verða engar hjúskaparbreytingar. Konur í
staðarnámi finna sér maka eins og karlarnir en samt ekki í eins miklu mæli.
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Hlutfall fráskilinna kvenna eykst og er það tæp 5% hjá konum í fjarnámi.
Hærra hlutfall fjarnema með maka og börn kemur ekki á óvart. Fyrir
fjölskyldufólk er það meira mál að flytja og fara í nám en hjá þeim sem eru
einir. Fjarnám er góður kostur fyrir þá sem eru eldri og komnir með
fjölskyldu og velur þessi hópur það því frekar. Það skýrir eflaust að miklu
leyti mun á aldri og fjölskylduhögum staðarnema og fjarnema.
Ekki er tölfræðilegur munur á störfum staðarnema og fjarnema. Hjá
hjúkrunarfræðingum, grunnskólakennurum og leikskólakennurum starfar
mikill meirihluti við sína faggrein og nýtir sér sérþekingu úr námi. Störf
viðskiptafræðinga og sjávarútvegsfræðinga eru mun fjölbreyttari og sérþekking úr námi er ekki eins mikið notuð. Sú staðreynd að nám viðskiptafræðinga og sjávarútvegsfræðinga er mun almennara en hinna námsgreinanna
skýrir það líklega mikið.
Kynbundinn munur á störfum útskrifaðra viðskiptafræðinga er athyglisverður. Karlarnir starfa flestir sem sérfræðingar/verkefnastjórar og við
stjórnun fyrirtækja, en dreifing á störfum kvenna er mun jafnari. Munurinn á
hlutfalli karla og kvenna í stjórnun fyrirtækja er áberandi. Niðurstöðurnar eru
samt í samræmi við könnun sem var gerð á skipulagsformi íslenskra
fyrirtækja í lok 2007 en þar kom fram að 79,5% stjórnenda voru karlar á móti
20,5% kvenna (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson,
2008).
Viðskiptafræðingar eru með hæstu launin í þessari rannsókn. Karlarnir
eru með marktækt hærri laun þar sem hægt er að bera saman laun karla og
kvenna. Hugsanlega skýrist eitthvað af þeim mun af mismunandi starfsframa
karla og kvenna, t.d. eru mun fleiri karlar í stjórnun fyrirtækja en konur.
Marktækur munur á launum er einnig meðal staðarnema og fjarnema. Þann
mun er einnig hægt að útskýra að einhverju leyti með ólíku starfavali, en
fjarnemar starfa frekar við stjórnun. Þá er ekki ólíklegt að aldur hafi einhver
áhrif á þennan mun en það þarf að skoða nánar.
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Menntun og menningarauður
30 árum síðar *
Guðný Guðbjörnsdóttir

Hvernig hefur börnum sem tóku þátt í þroskarannsókn 7 ára gömul árið
1976 vegnað síðan? Hvernig hefur menntun þeirra, laun og lífshættir þróast á
30 árum og hversu vel hefði mátt spá fyrir um það við 7 ára aldur?
Í doktorsritgerð höfundar er fjallað um langtímarannsókn á Reykvískum
börnum frá því þau eru 7 til 12 ára. Rannsóknin var unnin í tengslum við
svokallaða Þroskarannsókn í samvinnu við Wolfgang Edelstein, frá Max
Planck stofnuninni í Berlín. Í ritgerðinni kom m.a. í ljós að þroskamat
kennara frá 7 ára hafði mikið forspárgildi fyrir einkunnir í öllum
námsgreinum í 12 ára bekk. Þá voru stúlkurnar með marktækt hærri
einkunnir í nokkrum greinum og í aðaleinkunn og þá var einnig munur í
einkunnum eftir félagsstöðu foreldra í einstökum greinum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1987). Í þessari grein er athugað hvaða bernskubreytur úr
áðurnefndri rannsókn hafa forspárgildi um stöðu þátttakenda á miðjum aldri.
Það er vel þekkt í fræðunum að félagsstaða foreldra hefur áhrif á
námsárangur og menntaframvindu barna bæði alþjóðlega (Scott, 2004;
Bourdieu og Passeron, 1977) og á Íslandi (Sigurjón Björnsson, 1980; Sigurjón
Björnsson og Þórólfur Þórlindsson, 1983) þó að þau tengsl hafi aldrei verið
mjög sterk hér eða í löndum þar sem jafnrétti til náms er mikið (Chiu og
Khoo, 2005). Athugun á útkomu úr PISA 2000 fyrir Ísland sýndi jákvæða
fylgni á milli fjárhags-, menningar- og félagsstöðu foreldra og lesskilnings
barna, en hún er veikari hér en í flestum öðrum löndum þar sem þættir í fari
barnsins sjálfs skýrðu mest (Almar M. Halldórsson, 2006).
Scott (2004) bendir á að þrátt fyrir margskonar breytingar á menntakerfum hafa þessi tengsl reynst ótrúlega stöðug. Helstu skýringarnar eru af
þrennum toga, með áherslu á félagslega þætti, samskiptalega eða einstaklingsbundna. Í fyrsta lagi að fjölskyldur miðli og endurskapi menntunarlegt
forskot í gegn um margs konar auð, efnahagslegan, menningarlegan og
félagslegan. Í öðru lagi að heimilisaðstæður og uppeldisleg samskipti þroski
börn á misjafnan hátt og veiti þeim mismunandi tækifæri. Í þriðja lagi er
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horft til hæfileika barnanna sjálfra, og til þess hvernig unga fólkið sjálft er
virkt í sköpun eigin tækifæra og námsárangurs.
Kenning Bourdieu (1977, 1986) um það hvernig misrétti í samfélaginu er
viðhaldið í gegn um svokallað menningarauðmagn (cultural capital) er bæði
athyglisverð og umdeild. Með menningarauðmagni er átt við þrennt. Í fyrsta
lagi holdgerfða þáttinn, svokallaðan habitus eða veruhátt, sem er sú þekking
og leikni sem líkamnast og birtist í tungutaki, hugsunum og væntingum út
lífið. Þarna skiptir kynferði miklu máli. Í öðru lagi hlutbundna víddin oft
mæld sem menningarneysla (lestur, listaiðkun) eða menningareignir og í
þriðja og síðasta lagi stofnanabundna víddin eins og námsgráður. Þessir
þættir í heild eru oft tengdir félagsstöðu og flytjast á milli kynslóða frá
foreldrum til barna. Því viðheldur eða endurskapar (reproduction) skóli sem
krefst þess sama af öllum, það misrétti sem er til staðar.
De Graaf og félagar (2000) fundu að menningarauðmagn foreldra hefur
áhrif á menntunarstig barna í Hollandi á þann hátt að lestur foreldra skiptir
höfuðmáli og það átti ekki síður við börn lítið menntaðra foreldra. Þetta er
túlkað þannig að í Hollandi sé lestur betri mælikvarði á menningarauðmagn
sem skili sér í menntun og einstaklingsþroska, en þátttaka í æðri listum og að
kenningar um félagslegan hreyfanleika (DiMaggio, 1982) eigi betur við þar en
kenning Bourdieus um menningarlega endursköpun (Bourdieu og Passeron,
1977).
Sullivan (2001) athugaði áhrif félagsstöðu og menningarauðs foreldra og
barna á árangur í enska menntakerfinu og fann að áhrif félagsstöðu voru
mikil fyrir utan menningarauðsbreyturnar. Sullivan telur að mismunur á
efnahag og mismunur á menntaáhuga eftir félagsstöðu séu lykilskýringar auk
menningarauðmagnsins. Hann greindi á milli lestrar, klassískrar menningarneyslu og sjónvarpsvenja og fann að bæði lestur og smekkur á sjónvarpsefni
skipti máli fyrir námsárangur en ekki klassísk menningarneysla. Höfundur
telur því að í Englandi verði menningarneyslan að styðjast við orð eða bæta
við orðbundna þekkingu til að skipta máli fyrir námsárangur.
Þegar menningarauðmagn er mælt sem menningarneysla, virðist það lýsa
betur menningarþátttöku stúlkna en drengja þó að drengir hafi samkvæmt
rannsókn á veruháttum íslenskra unglinga frekar raðast í hópa sem neyta
menningar og hafa þekkingu sem skólinn hampar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir,
2005). Sama er í vaxandi mæli raunin um stofnanabundið menningarauðmagn eins og menntun eða háskólagráður. Það virðist ekki skila sér eins vel í
launum kvenna og menntun karla gerir (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana
Blöndal, 2004; DiMaggio, 1982).
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Námsárangur eftir kynferði hefur mikið verið í umræðunni undanfarin ár,
ekki síst sú staðreynd að víða sýna stúlkur betri námsárangur en piltar og fara
frekar í háskólanám en þeir. Skýringarnar á því eru margskonar, að þeir séu
meira seinþroska á bernskuárum, að góður námsárangur skipti meira máli
fyrir sjálfsmyndir stúlkna; að skólakerfið henti stúlkum betur m.a. vegna
kvenkennara, að drengir fái há laun án mikillar menntunar og að áherslan á
menntun stúlkna sem leið til jafnréttis kynjanna hafi komist vel til skila
(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður
Einarsdóttir, 2005).
Tilgangur greinarinnar er tvíþættur:
að greina brottfallið í þessari langtímarannsókn á 30 árum og athuga
hvort það er kerfisbundið.
að draga fram gildi mismunandi skýringa á menntun, launum og
menningarauðmagni þátttakenda. Nánar tiltekið er spurt að hvaða
marki þættir eins kynferði, þroskamat kennara og félagsleg staða
foreldra við 7 ára aldur geta skýrt menningarauðmagn þátttakenda,
eins og menntun, laun, lestur og menningarneyslu 30 árum síðar.

Aðferð
Höfundur og Wolfgang Edelstein sömdu spurningalista sem hentaði fyrir
símakönnun. Markmiðið var að fá sem bestar upplýsingar um menntun og
stöðu þátttakenda í Reykjavíkurúrtaki þroskarannsóknar frá 1976 á miðjum
aldri og kanna viðhorf þeirra og lífshætti. Með aðstoð frá Hagstofu Íslands
voru einstaklingarnir leitaðir uppi og félagsvísindastofnun síðan fengin til að
framkvæma ítarlega símakönnun.
Upphaflegt úrtak þroskarannsóknar var valið þannig að kennarar 7 ára
barna í Reykjavík voru beðnir að meta þroska og námsárangur barnanna í
sínum 7 ára bekk. Að lokum voru 121 barn valið í úrtakið, þannig að
helmingur þeirra væri með hátt þroskamat (2) og hinn helmingurinn með lágt
(1) en í báðum þroskahópum væru jafn mörg börn úr öllum félagshópum og
jafnt af báðum kynjum.
Félagsstaða (SES) var ákvörðuð eftir menntun og eðli starfa í eftirtalda 6
hópa: Ófaglært verkafólk (1), iðnaðarmenn (2), skrifstofufólk án sérmenntunar (3), tækni- og kennaramenntað fólk (4), atvinnurekendur,
stjórnendur og kaupsýslumenn (5) og háskólamenntaðir sérfræðingar og
háttsettir embættismenn (6). Hér eru hópar 1-3 flokkaðir saman sem lægri
félagsstaða og 4-6 sem hærri, þegar það á við (Sigurjón Björnsson, 1980).
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Hringt var út á vormánuðum 2007 undir stjórn félagsvísindastofnunar.
Áður hafði verið sent út bréf af höfundi og Wolfgang Edelstein, þar sem
minnt var á rannsóknina og lögð áhersla á mikilvægi þess að sem flestir yrðu
áfram með.
Úrtakið hafði minnkað úr 121 barni í 110 við 12 ára aldur, vegna
brottflutnings eða brottfalls af öðrum ástæðum og aðeins náðist nú í 67
manns. Flestir sem náðist í brugðust einstaklega vel við. Margítrekað var
hringt ef um það var beðið, en ekki fundust símanúmer hjá nokkrum
þátttakenda.
Eftir að gögnum hafði verið safnað saman var unnið úr þeim með aðstoð
félagsvísindastofnunar, í samræmi við tilgang þessarar greinar.

Niðurstöður
Fyrst verður athugað hvernig úrtakið hefur þróast og hvort um kerfisbundið
brottfall er að ræða.
Tafla 1. Greining á þróun úrtaksins við 7, 12 og 38 ára aldur

7 ára
12 ára
38 ára

N

Ka.

Ko.

121
110
67

61
59
31

60
51
36

Þroskamat 1
61
57
27

Þroskamat 2
60
53
40

SES
123
61
54
32

SES
456
60
56
35

Afföll

9%
39%

Afföllin frá 7-12 ára voru alls 9%, hlutfallslega mest hjá stúlkum og þeim
sem voru með hátt þroskamat (tafla 1). Frá 12 til 38 ára eru afföllin að 39%.
Nú eru það frekar karlkynsþátttakendur og þeir sem voru með þroskamat 1
sem falla úr, samanber töflur 1 og 2. Nú tóku 67 þátt eða rúm 55% af
upphaflega úrtakinu, en ekki 43, sem dreifðust á eftirfarandi hátt:
Tafla 2. Greining á brottfalli frá 12-38 ára
Neita svara
Erlendis
Ekki náðist til
Alls brottfall

N
8
16
19
43

Ka
6
7
15
28

Ko
2
9
4
15

ÞM1
6
8
16
30

ÞM2
2
8
3
13

SES 123
3
4
15
22

SES 456
5
12
4
21
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Þeir sem neituðu að taka þátt voru alls 8, sem dreifðust ójafnt eftir
kynjum og þroskamatshópum. Megnið að brottfallinu var þó vegna þess að
ekki náðist í viðkomandi. Þar af er vitað að 16 eru erlendis; þeir skiptast
nokkuð jafnt á milli kynja og þroskahópa en félagslega voru mun fleiri úr efri
félagshópum. Hjá hinum 19 sem ekki náðist til fundust engin símanúmer (12)
eða viðkomandi bað margoft um að hringt yrði seinna (7). Af þeim sem ekki
náðist til voru karlmenn mun fjölmennari, þeir sem fengu þroskamat 1 og
voru úr félagshópum 1-3, 7 ára. Brottfallið nú á því frekar við um karla og
frekar við þroskamatshóp 1(7 ára) en er álíka mikið úr báðum félagshópum.
Eins og fram kemur í töflu 1 virðist heildarúrtakið nú ekki hafa
kerfisbundna skekkju miðað við upphaflega úrtakið að öðru leyti en því að
mun betri þátttaka er nú meðal þeirra sem voru með hátt þroskamat að mati
kennara við 7 ára aldur en hinna.
En hvað með efnislegar niðurstöður? Fyrst er litið til menntunar.
Aðspurð um hæsta stig menntunar segjast rúm 10% hafa hætt eftir
grunnskólapróf; 3% eftir stutt starfsnám; 17% eftir iðnmenntun; rúm 10%
eftir bóklegt nám á framhaldsskólastigi t.d. stúdentspróf; 4.5% eftir sérskóla á
háskólstigi; 28% eftir BA /BS próf og 24% eru með æðra háskólapróf, þar af
þrír af 16 með doktorsgráðu. Tengsl menntunar og bernskubreytanna má sjá
Tafla 3. Dreifing hæsta stigs menntunar eftir kyni, þroskamati kennara og
SES foreldra við 7 ára aldur
Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið?

Þroska
- mat
þm1
þm1
þm2
Þm2

Verklegt
framhald
/iðnmenntun
50,0%

Próf úr
sérskólum á
háskólastigi
16,7%

Háskólapróf
t.d. B.A.,
M.A.,
MA,
PhD)
8,3%

,0%

14,3%

,0%

28,6%

,0%

54,5%

9,1%

9,1%

20,0%

,0%

13,3%

6,7%

26,7%

4,3%

4,3%

8,7%

,0%

78,3%

,0%

11,8%

5,9%

5,9%

5,9%

64,7%

,0%

10,5%

5,3%

15,8%

5,3%

63,2%

4,8%

4,8%

4,8%

,0%

,0%

81,0%

SES 456 12

Grunn
skólapróf
8,3%

Bóklegt á
framhaldsskólastigi,
(stúdentspróf)
16,7%

Starfsnám (s.s.
sjúkraliði
lögregla,
ritnám)
,0%

SES 123 15

35,7%

14,3%

Karlar 12

18,2%

9,1%

Konur 15

26,7%

SES 456 23

4,3%

SES123 17
Karlar 19
Konur 21

SES/kyn N
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í töflu 3. Þar kemur fram að þroskamat kennara við 7 ára aldur spáir vel fyrir
um það hvers konar menntun einstaklingarnir hafa aflað sér. Hátt hlutfall
(63-81%) allra undirhópa þeirra með hátt þroskamat (2) 7 ára, hafa nú lokið
háskólaprófi, og þar eru stúlkur og þeir úr efri félagshópum hlutfallslega
fjölmennari. 15.8% karla úr þeim þroskamatshópi hafa lokið iðnnámi. Mjög
fáir þeirra með hátt þroskamat 7 ára hafa hætt námi eftir grunnskóla en
11.8% þeirra úr neðri félagshópunum hætta eftir stúdentspróf, þar af fleiri
karlar.
Ef litið er til lægri þroskamatshópsins (1) þá vekur athygli að 50% þess
hluta hópsins sem kemur úr efri þjóðfélagshópum hefur lokið iðnnámi, og
tæp 55% karlanna í hópnum. Aðeins 14.3% þess hluta hópsins sem kemur úr
neðri félagshópunum hefur lokið iðnnámi, og fleiri þeirra ljúka háskólaprófi
(29%) eða grunnskólaprófi eingöngu (36%). Stúlkurnar í lægri þroskamatshópnum og þau úr lægri félagshópunum almennt eru bæði fjölmenn
meðal þeirra sem hætta eftir grunnskólann og þeirra sem fara í háskóla úr
þessum getuhópi. Ef þetta er skoðað nánar með aðhvarfsgreiningu kemur
eftirfarandi í ljós:
Tafla 4. Hve mikið skýra breyturnar kyn, þroskamat kennara og staða
foreldra við 7 ára aldur af menntunarstigi á miðjum aldri?
Menntun (1 til 7)
B
Æskubreytur
Þroskamat
Staða foreldra
Kyn

2,218***
-0,073
0,463

Fasti

3,463***

R2

0,294

Leiðrétt R2
Fjöldi (N)

0,259

Beta
0,538***
-0,057
0,115

65

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001.

Tafla 4 sýnir að breyturnar þrjár frá 7 ára aldri skýra rúm 29% af
breytileikanum í menntun þegar notuð er aðhvarfsgreining (R2 =0,294). Þar
af skýrir breytan þroskamat kennara langmest, er eina breytan sem ein og sér
hefur martktækt forspárgildi (p<0,001). SES foreldra virðist skýra mjög lítið
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(sjá beta). Stúlkur hafa aðeins hærra menntunarstig en kynferði hefur ekki
marktækt skýringargildi. (Meðaltal menntunar stúlkna er 5.0 vs 4.6 hjá
drengjum, munurinn er ekki marktækur).
En hvað með fjárhagslega afkomu eða laun þessarra einstaklinga, geta
bernskubreyturnar þrjár spáð fyrir um þau, og hvaða máli skiptir að bæta
menntastiginu við? Launum er skipt í 5 flokka, frá flokki 1, sem eru þeir sem
fá undir 250 þúsund og þeir sem fá yfir 800 þúsund flokkast í 5. flokk.
Aðhvarfsgreiningin í töflu 5 er byggð á raðbreytugreiningu þessara 5 launaflokka.
Tafla 5. Hve mikið skýra kyn, þroskamat og staða foreldra við 7 ára aldur og
menntun af heildarlaunum á miðjum aldri? Aðhvarfsgreining.
Heildarlaun (1 til 5)
Módel 1

Módel 2

B

Beta

B

Beta

0,884**

0,371**

0,679*

0,282*

0,212
-0,685*

0,282
-0,293*

0,230**
-0,747**

0,306**
-0,317**
0,198

1,776***

0,120
1,274*

0,319

0,352

0,283
Leiðrétt R2
Fjöldi (N)
60
*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001.

0,304

Æskubreytur
Þroskamat
Staða foreldra
Kyn
Fullorðinsbreytur
Menntun
Fasti

R2

59

Módel 1 í töflu 5 sýnir að æskubreyturnar þrjár skýra tæp 32% af breytileikanum í heildarlaunum (R2=0.319). Þar af hefur þroskamatið mjög marktæk áhrif svo og kynferði. Meðaltal stúlkna er 2.42 en karla er 3.07 (p<0,05).
Staða foreldra hefur ekki marktækt forspárgildi í þessu módeli, þó að marktækur munur sé á launameðaltölum félagshópanna tveggja (p<0,01).
Í módeli 2 í sömu töflu hefur verið tekið mið af menntunarstigi og þá
skýra þessar breytur enn meira eða rúm 35% af breytileikanum í heildarlaunum. Bæði staða foreldra (Beta 0.31) og kynferði (Beta 0.32) hafa þar
marktæk og sterkari tengsl við heildarlaun einstaklinga en þroskamat við 7
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ára aldur (Beta 0.28) en allar breyturnar hafa þó marktækt forspárgildi.
Samkvæmt þessu fylgja því hærri launalíkur að vera karlmaður, úr efri
félagshópum 7 ára, þegar tekið hefur verið mið af menntun. Hærra þroskamat er einnig betra en það skýrir minna en menningarauðsbreyturnar SES og
kynferði þegar menntun er tekin með (módel 2).
Að lokum var kannað hvernig hlutbundinn menningarauður hefur skilað
sér til þátttakenda. Þessum menningarauði er hér skipt í tvennt: lestur bóka
og klassískar tómstundir (leikhús, listsýningar, tónlistariðkun). Áhugavert
þykir að finna út hvernig æskubreyturnar þrjár, svo og menntun og tekjur
heimilisins, skipta máli fyrir hlutbundinn menningarauð viðkomandi. Stuðst
er við raðskala, frá 1(aldrei) til 4(oft).
Tafla 6. Hve mikið skýra kyn, þroskamat og staða foreldra við 7 ára aldur,
menntunarstig og heildartekjur heimilisins af lestri bóka á miðjum aldri?
Aðhvarfsgreining
Lestur bóka (1 til 4)
Módel 1
B
Æskubreytur
Þroskamat
Staða foreldra
Kyn
Fullorðinsbreytur
Menntun
Heildartekjur
heimilisins
Fasti

R2
Leiðrétt R2

0,622**
-0,066
0,132

Módel 2
Beta

0,342**
-0,115
0,074

2,957***
0,123
0,081

Fjöldi (N)
*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001.

B

Beta

0,350
-0,126
0,120

0,220
0,261
0,078

0,023

0,059

-0,150

0,228

3,935***
0,196
0,111
53

67

Fram kemur í töflu 6 að æskubreyturnar einar og sér skýra rúm 12%
(módel 1) og þær ásamt heildartekjum og menntun skýra um 20% af
breytileikanum í bóklestri (R2=0,196). Af bernskubreytunum eingöngu er það
þroskamat kennara við 7 ára aldur sem skýrir langmest og hefur marktækt
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forspárgildi eitt sér (p<0,01). Þegar einnig er tekið mið af menntun og
heildartekjum heimilisins hefur engin ein skýringarbreyta marktæk tengsl, þó
að módelið í heild skýri meira.
En hvað með klassískar tómstundir, hvaða breytur hafa forspárgildi fyrir
þá mælingu á menningarauðmagni? Breytan er samsett úr tveimur
spurningum: Hversu oft ferðu í leikhús, tónleika eða listsýningar annars
vegar og hversu oft hlustar þú á klassíska tónlist eða jazz. Samskonar
greining og kemur fram í töflu 6, með fylgibreytunni klassísk menningarneysla í stað bóklesturs, sýnir að módel 1 skýrir um 7% af breytileikanum í
klassískri tómstundaiðkun og engin ein breyta hefur marktækt forspárgildi og
12% þegar menntun og heildarlaun fjölskyldunnar bætast við. Þá kemur hins
vegar fram að kynferði hefur marktækt forspárgildi fyrir klassíska menningarneyslu (Beta 0.29; p<0,05), konur sækja slíka atburði oftar, ef tekið er tillit til
menntunar, en aðrar breytur hafa ekki marktæk tengsl.

Umræða
Langtímarannsóknir eru fræðilega áhugaverðar en erfiðar m.a. vegna
brottfalls. Afföllin upp á 39% frá 12 ára aldri eða á 26 árum, endurspegla hve
mikil hreyfing er á fólki, en vitað er að 16 voru erlendis og hjá 12 fundust
engin símanúmer. Brottfallið nú á frekar við um karla en konur og frekar við
hópinn sem var með lægra þroskamat 7 ára en er álíka mikið úr báðum
félagshópum. Rannsóknir benda til að brottfall sé oft hærra meðal þeirra sem
standa höllum fæti á einhvern hátt (Boys og félagar, 2003) sem gæti að hluta
til átt við hér án þess að það sé vitað. Þetta þarf að hafa í huga við frekari
úrvinnslu og gagnasöfnun.
Kenning Bourdieu um endursköpun á misrétti í þjóðfélaginu í gegn um
menningarauðmagn er hér notuð til að spegla niðurstöðurnar. Yfirleitt er
kannað hvernig menningarauðmagn foreldra skilar sér í menntun barna, þar
sem yfirleitt er gert ráð fyrir að þetta auðmagn flytjist frá foreldrum til barna
(Bourdieu, 1986; Sullivan, 2001). Hér er kannað hvernig þetta auðmagn
birtist hjá „börnunum“ á miðjum aldri. Stuðst er við félagsstöðu foreldranna
sem einu foreldrabreytuna, sem oft er gert en strangt til tekið ekki alveg í
samræmi við kenninguna.
Ef litið er til menntunarstigs, þá er ljóst að þroskamat kennara frá 7 ára
aldri hefur langmesta forspárgildið. Það sýnir í fyrsta lagi frábært næmi
kennara, en í öðru lagi að þroski eða námsfærni barnsins sjálfs er þarna
mikilvægari skýring en kynferði eða félagsstaða foreldra. Það kemur reyndar
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ekki á óvart miðað við val úrtaksins, þ.e. báðir þroskamatshóparnir voru
blandaðir jafnt m.t.t. SES og kynferðis. Í heild skýra þessar æskubreytur tæp
30% af dreifingu menntunar, sem er heilmikið en alls ekki öll dreifingin. Því
má sjá margt á skjön við þetta, t.d. það að menntunarstig er bæði háð
kynferði og SES að hluta. Það hve margir af þeim með lágt þroskamat fara í
háskóla og hve SES skýrir lítið sýnir að það er töluvert svigrúm til breytinga
eða fyrir félagslegan hreyfanleika (DiMaggio, 1982). Sjá má að börn úr lægri
félagshópum sæki lengra en foreldrar þeirra í námi, jafnvel þrátt fyrir lágt
þroskamat. Þeir með lágt þroskamat úr efri félagshópum sækja ákveðnar í
starfsöryggi með iðnnámi eða í sérskóla á listasviði, frekar en að hætta eftir
grunnskóla eða fara í háskóla. Konur úr báðum þroskahópum fara í meira
mæli en karlar í háskólanám og minna í iðnnám, sem endurspeglar m.a. þá
staðreynd að mikið af starfsnámi sem höfðar til kvenna hefur verið flutt á
háskólastig.
Það kemur ekki á óvart að kynferði hafi marktækt forspárgildi fyrir laun
þátttakenda (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Blöndal, 2004), bæði ein og
sér sem æskubreyta, ásamt þroskamatinu og þegar tekið hefur verið mið af
menntun. Þá er athyglisvert að auk kyns er það staða foreldra sem skýrir
meira af launum en þroskamatið, þegar tekið hefur verið mið af menntun.
Þetta bendir til að félagsleg staða foreldra auki líkurnar á hærri launum, eins
og fram kemur víðar, til dæmis í Svíþjóð (Bihagen, 2008). Félagsstaða eða
ættartengsl og karlkyn virðast því auka líkurnar á því að viðkomandi fái há
heildarlaun á Íslandi.
Menningarauðmagn var mælt með lestri bóka og klassískri menningarneyslu. Bóklestur reyndist marktækt meiri hjá þeim sem fengu hátt þroskamat
7 ára, en sú breyta ásamt kynferði og félagsstöðu foreldra skýra um 12% af
breytileikanum í lestri og 20% þegar tekið hefur verið mið af menntun og
heildartekjum heimilisins. Þá hefur þroskamatið ekki lengur marktækt
forspárgildi og félagsstaða kemst næst því að gera það. Það að kynferði skipti
litlu máli fyrir lestur bóka er í samræmi við nýlega athugun á lestri
fullorðinna, þar sem karlar lásu marktækt meira af fræðslubókum, en konur
af íslenskum bókmenntum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2005). Öðru máli
gegnir hinsvegar um klassíska menningarneyslu. Þar hefur kynferði marktæk
tengsl en æskubreyturnar og menntun skýra mun minna. Þetta er í samræmi
við það að konur sækja slíka atburði almennt meira en karlar, en merking
klassískrar menningarneyslu sem menningarauðsbreytu er nokkuð óljós (De
Graaf og félagar, 2000; Sullivan, 2001; Almar M. Halldórsson, 2006).
Sú greiningaraðferð sem hér er stuðst við, hefur ýmsa annmarka t.d.
vegna smæðar og eðlis úrtaksins og vegna notkunar á raðbreytum í
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aðhvarfsgreiningunni. Vafalítið má finna öflugri skýringar með annars konar
greiningu og með því að skoða fleiri breytur. Það bíður betri tíma.
Í heild er það mín niðurstaða að það sé athyglisvert hve mikið
æskubreytur frá 7 ára aldri skýra af „auðmagni“ þátttakenda á miðjum aldri,
einkum menntun, launum og bóklestri. Þar virðist þroskamatið hafa sterkust
tengsl við menntun; kynferði, félagsstaða foreldra og þroskamatið hefur
marktæk tengsl við laun þegar tekið hefur verið mið af menntun.
Menningarauður á miðjum aldri hefur jákvæð tengsl við félagsstöðu foreldra
í formi bóklestrar, og við kynferði hvað varðar klassíska menningarneyslu.
Því má túlka niðurstöður í anda endursköpunarkenningar Bourdieus, þó að
vissulega séu einnig skýr merki um félagslegan hreyfileika ef litið er til
menntunar og að það sé þroskamat kennara eða þroski og færni barnsins
sjálfs sem er ein sterkasta skýringarbreytan.
Höfundur tekur því undir með Sullivan (2001) að hugtakið menningarauðmagn hafi markvert skýringargildi en að ekki komi fram stuðningur við
„stórkenningu“ um menningarendursköpun.
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Hvað einkennir þróun háskóla?
Gyða Jóhannsdóttir

Í þessari grein er fjallað um s.k. stofnanarek i þróun íslenskra háskóla og
hvernig sú þróun tengist menningarbundnum aðstæðum á Íslandi.
Háskólar á Vesturlöndum hafa breyst mikið alla síðastliðna öld. Nýir
háskólar hafa verið stofnaðir en einnig hafa aðrar stofnanir svo sem
starfsmenntastofnanir sem tóku við að framhaldskóla loknum (hér eftir
kallaðar millistofnanir) flust á háskólastig. Hvað einkennir þessar breytingar og
hvað ræður þeim? Ýmsir fræðimenn álíta að eitt aðaleinkenni þeirra sé að
millistofnanir hafi færst nær hefðbundnum háskólum en upphaflega var
ætlað. Þessi tilfærsla innan kerfisins hefur verið nefnd stofnanarek
(institutional drift). Stofnanarek birtist einkum í því að millistofnanir sækjast í
auknum mæli eftir ýmsum einkennum háskóla svo sem að námi ljúki með
háskólagráðu, að kennarar stundi akademískar rannsóknir og kennarar með
æðstu háskólagráðu séu ráðnir á kostnað annarra hæfra kennara (Neave,
1979; Jón Torfi Jónasson, 2004a; Gyða Jóhannsdóttir, 2006a).
Ýmislegt bendir til þess að stofnanareki ljúki ekki þegar stofnun fær
virðingarstöðu háskóla. Flutningur starfsmenntunar eða millistofnunar á
háskólastig gerist ekki á einni nóttu, heldur er þetta hægfara ferli sem á sér
aðdraganda og við tekur einhverskonar millibilsástand (Fox, 1990; Gyða
Jóhannsdóttir, 2006b). Það bendir til þess að stofnanarek eigi sér stað bæði
fyrir og eftir lagalega staðfestingu á stöðu stofnunar sem háskóla. Sókn
háskóla í efstu sæti alþjóðlegra matskvarða sem eiga að mæla gæði háskóla er
einnig vel kunn. Þar vegur rannsóknarþátturinn þungt. Háskólar skapa sér
þannig sérstöðu og forskot miðað við aðra háskóla með tilvísun í rannsóknarþáttinn. Þessi viðleitni er hér talin enn ein birtingarmynd stofnanareks,
þ.e.a.s. háskólar sækjast eftir virðingarstöðu þeirra háskóla sem hafa hana
mesta samkvæmt alþjóðlegum gæðastöðlum.
Þar sem stofnanarek á sér ekki stað í tómarúmi má ætla að það tengist
menningar- og menntapólitiskum aðstæðum í viðkomandi löndum. Þróun
íslensks háskólastigs er sérstök þar sem hér hefur ekki verið formlegt millistig
á milli framhaldsskólastigs og háskólastigs. Starfsmenntun telst því annaðhvort til framhaldsskóla eða háskóla. Á síðustu fjórum áratugum hefur
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íslenskum háskólum fjölgað úr einum i sjö. Það er því forvitnilegt að kanna
þróun þeirra. Í þessari grein verður sjónum beint sérstaklega að stofnanareki
í þróun íslenskra háskóla en einnig hvernig þróunin tengist menningarbundnum aðstæðum.

Rannsóknir á stofnanareki háskóla
Viðamikil samanburðarrannsókn Ellen Hazelkorn (2005) fjallar um skynjun
aðstandenda nýrra háskólastofnana á stöðu sinni í samanburði við
hefðbundnar háskólastofnanir. Hún rennir þar stoðum undir þá hugmynd að
stofnanarek eigi sér stað eftir að stofnun er orðinn háskóli og að háskólastofnanir séu misvel í stakk búnar til að uppfylla lögbundin ákvæði t.d. um
rannsóknaiðkun. Hazelkorn kannaði skipulega rannsóknir í tuttugu og fimm
nýjum háskólastofnunum þ.e.a.s. sem settar voru á stofn eftir 1970. Þetta
voru nýstofnaðir háskólar og millistofnanir sem smám saman fengu stöðu
háskóla í sautján OECD löndum. Kannað var hvort forgangur rannsókna var
tilgreindur og hvernig tókst að finna jafnvægi á milli kennslu og rannsókna,
svo og jafnvægi á milli grunn- og hagnýtra rannsókna. Niðurstöður bentu
m.a. til að forsvarsmenn þessara stofnana skynjuðu mun á möguleikum
þeirra og hefðbundinna háskóla til að iðka rannsóknir og töldu að stefnumörkun stjórnvalda drægi taum hefðbundinna háskóla ómeðvitað og
meðvitað og yki þannig muninn á rannsóknarmöguleikum þeirra. Einnig
kom fram að stór hluti kennara nýrra háskólastofnana höfðu ekki rannsóknarþjálfun enda ekki ráðnir til rannsókna heldur til kennslu á grundvelli
víðtækrar reynslu og þekkingar á starfsvettvangi.
Samkvæmt Fox (1990) tengist stofnanarek menningar- og menntapólitísku samhengi en að beiðni íslenskra stjórnvalda rannsakaði hann
reynslu fjögurra skóla sem höfðu fengið virðingarstöðu háskóla eða menntun
þeirra verið flutt í háskóla. Þessar stofnanir voru: Kennaraskóli Íslands sem
varð Kennaraháskóli Íslands 1971, nám í Hjúkrunarkvennaskóla Íslands sem
var flutt í Háskóla Íslands 1973, Samvinnuskólinn að Bifröst sem fékk stöðu
háskóla 1989 og Tækniskólinn sem var rekinn sem háskóli að hluta til frá
1973. Fox beindi sjónum að því ferli sem lýsti tilflutningi námsins eða
stofnananna og hlutverki þeirra aðila sem tóku þátt í því. Niðurstöður leiddu
í ljós að ekki er til forskrift að flutningi stofnunar á háskólastig. Nauðsynlegt
er að beina sjónum að menningarlegum og menntapólitískum aðstæðum
hverju sinni til að skilja til hlítar flutning stofnunar á háskólastig. Fox telur
m.a. að ýmsir aðstæðubundnir þættir hafi haft áhrif á flutning menntunar
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barnakennara á háskólastig 1971 svo sem virðingarstaða þessarar menntunar
í menntakerfinu, virðingarsess Kennarskóla Íslands auk þróunar íslensks
menntakerfis á sjöunda og áttunda áratugnum.
Niðurstöður Hazelkorn (2005) benda til þess að áherslur og vilji
stjórnvalda, meðvitað og ómeðvitað geti ýtt undir eða seinkað því hvernig
stofnun tekst að uppfylla lögbundin ákvæði um starfsemi sína. Nieto (1998)
bendir á nauðsyn þess að setja menntabreytingar í félagslegt og pólitískt
samhengi þar sem margvísleg félagsleg öfl með ólíkar áherslur geta haft áhrif
á framkvæmd menntabreytinga, bæði ýtt undir þær eða dregið úr þeim.
Þannig getur skapast ósamræmi á milli formlegra lagaákvæða og framkvæmd
þeirra. Slíkt ósamræmi getur falist í lagalegri viðurkenningu stofnunar sem
háskóla t.d. með tillliti til rannsóknaiðkunar og heimildar til að veita
háskólagráðu og framkvæmd þessara ákvæða í reynd.
Þar sem íslenskt háskólastig hefur verið útvíkkað einhliða frá 1971 er
forvitnilegt að kanna hvort stofnanarek greinist eftir að stofnun verður
háskóli og hvort það tengist menningarlegum og pólitiskum aðstæðum.
Leitað er svara við eftirfarandi spurningum:
Endurspeglar þróun íslenskra háskóla stofnanarek?
Tengist þróun þeirra menningarlegum og menntapólitískum aðstæðum?
Til að svara þessum spurningum er í fyrsta lagi greint frá nýrri greiningu
höfundar (Gyða Jóhannsdóttir, 2008) á niðurstöðum rannsóknar frá 2006 en
þar eru rannsakaðir ákveðnir þættir sem tengjast flutningi Kennaraháskóla
Íslands á háskólastig á árunum 1971−1977 með tilliti til framkvæmdar
lagaákvæða um iðkun rannsókna. Í greiningunni eru notuð fjögur viðmið til
að meta hvort stofnanarek eigi sér stað á árunum 1971−1977; þau eru: 1)
Reglur eða fyrirmæli um iðkun rannsókna; hvort kennarar í stofnunum sem
hafa fengið stöðu háskóla eiga að stunda rannsónir. 2) Flokkun námsloka
eftir því hvort þeir leiða til háskólagráðu eða ekki. Þessir tveir liðir voru
grundaðir á rannsóknarsniðurstöðum Neave (1979) og Halsey (1983) en þær
leiddu í ljós að kennarar millistofnana fara smám saman að stunda
rannsóknir og námið leiðir smám saman til háskólagráðu. Af ofangreindum
viðmiðum eru leidd tvö önnur viðmið: 3) Lýsing á því hvort stofnanir nota
háskólatitla. 4) Lýsing á framgangskerfi stofnana þ.e. hvort kennarar geti sótt
um framgang eða ekki. Niðurstöður þessarar greiningar eru síðan tengdar
helstu menningarlegum og pólitískum aðstæðum á sjöunda og áttunda
áratugnum.
Í öðru lagi er greint frá bráðabirgðaniðurstöðum nýrrar rannsóknar
höfundar sem hófst vorið 2008, þar sem könnuð er þróun íslenskra háskóla

722

Uppeldis- og menntunarfræði

Gyða Jóhannsdóttir

frá 2001 – 2007. Í frumniðurstöðum er að finna grófar vísbendingar um
stofnanarek á þessu tímabili.

Aðdragandi flutnings kennaramenntunar og
menntapólitískar aðstæður
Á sjöunda áratugnum sá Kennaraskóli Íslands að langmestu leyti um
menntun barnakennara. Almennt kennaranám var fjögur ár og formlegt
inntökuskilyrði var það sama og í menntaskólana; landspróf eða sambærilegt
nám. Frá byrjun sjötta áratugarins var einnig starfrækt eins árs kennaradeild
fyrir nemendur með stúdentspróf. Kennaraskólinn féll undir menntaskólaog sérskólastig, sem var þriðja stig í fjórskiptu menntakerfi; var á milli
gagnfræðaskólastigs og háskólastigs (Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu,
1946). Á þessum tíma var menntaskólanám fyrir fáa útvalda og kerfið annaði
ekki eftirspurn eftir menntun að loknu gagnfræðaprófi. Nokkur breyting varð
með samþykkt nýrra laga um Kennaraskóla frá 1963 en þá var formlega
heimilað að taka inn gagnfræðinga með lágmarkseinkunn í nokkrum greinum
(þetta hafði þó verið gert fyrr í reynd). Lögin heimiluðu einnig: 1) Starfrækslu
eins árs framhaldsdeildar fyrir barnakennara sem leiddi til stúdentsprófs. 2)
Eins árs framhaldsdeild þar sem barnakennarar gátu dýpkað þekkingu sína í
þremur greinum. Barnakennarar sem ekki höfðu stúdentspróf höfðu ekki átt
möguleika á framhaldsnámi þó að Háskóla Íslands hefði verið ætlað að sjá
um það samkvæmt lögum um fræðslu barna frá 1946. Ástæðan var sú að
háskólinn hélt fast í kröfuna um stúdentspróf sem inntökuskilyrði. Þetta
opnaði því gagnfræðingum leið til frekara náms. Aðsókn í Kennaraskólann
jókst gífurlega í kjölfar laganna og árið 1970 stunduðu þar 956 nemendur
nám í nýrri hálfbyggðri skólabyggingu ætlaðri fyrir 200 - 300 nemendur. Árið
1970 voru tveir þriðju hlutar nemenda með gagnfræðapróf og u.þ.b. 30 %
náðu ekki prófum fyrsta árs (Gyða Jóhannsdóttir, 2006b). Broddi Jóhannesson, skólastjóri, sótti ítrekað en árangurslaust um heimild til þess að hækka
lágmarkseinkunn gagnfæðinga. Menntamálayfirvöld tóku ekki á vanda
framhaldsskólans fyrr en 1969 með heimild til að starfrækja tveggja ára
framhaldsdeildir innan gagnfræðaskólanna en sama ár var kennaranám
stúdenta lengt í tvö ár (Gyða Jóhannsdóttir, 2006b). Kennaraskólinn varð
Kennaraháskóli 1971, lengd námsins var þrjú ár og inntökuskilyrði stúdentspróf eða ígildi þess.
Á þessum tíma var íslenskt háskólastig nokkuð fábreytt í samanburði við
önnur lönd. Háskóli Íslands var eini háskólinn; auk embættisnáms var
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einkum um að ræða nám til Bachelor gráðu og stefnt var að því að auka
fjölbreytni þess náms (Háskólanefnd, 1969). Fjöldi deilda var takmarkaður;
raunvísindadeild var í burðarliðnum og félagvísindadeild var ekki formlega
stofnuð fyrr en 1976. Námsbraut í þjóðfélagsfræðum hafði verið stofnuð
mun fyrr og sálfræði, bókasafnsfræði og uppeldisfræði höfðu verið innan
heimspekideildar. Nær engin rannsóknahefð var því til í félags- og
menntavísindum; staða þeirra greina var þannig svipuð í Háskóla Íslands og
Kennaraháskólanum og þurftu kennarar að sækja framhaldsmenntun og
rannsóknarþjálfun til annara landa (Gyða Jóhannsdóttir, 2006b). Þetta var
hið menntapólitíska umhverfi Kennaraháskóla Íslands 1971.

Stofnanarek Kennaraháskóla Íslands 1971 – 1978
Í könnun á þróun Kennaraháskóla Íslands voru viðmiðin fjögur um
stofnanarek skoðuð. Lögin um Kennaraháskóla Íslands kveða á um tvö
einkenni stofnanareks Kennaraháskólans, þ.e.a.s. kennarar hins nýja háskóla
fengu háskólatitla og áttu að stunda rannsóknir sér í lagi prófessorar en
dósentar og lektorar eftir þörfum. Stofnanarek heldur áfram eftir stofnun
Kennaraháskólans þar eð heimild til að námi lyki með Bachelors gráðu fékkst
1974. Heimild til framgangs kennara fékkst 1981 (Gyða Jóhannsdóttir,
2006b).

Menningar- og menntapólitískir áhrifavaldar á framkvæmd
ákvæða um rannsóknaiðkun í KHÍ
Kennaraháskólanum reyndist nokkuð erfitt að uppfylla lögbundin ákvæði um
iðkun rannsókna. Nokkrir kennarar sinntu að vísu rannsóknum að einhverju
leyti en það var ekki almennt. Hér er því haldið fram að þrjár megin ástæður
liggi að baki þessum erfiðleikum. Í fyrsta lagi var um að ræða stöðu fyrrum
Kennaraskólans í menntakerfinu og langvarandi menntaskólahlutverk hans. Í
öðru lagi var skortur á rannsóknarhefð í félags- og menntavísindum og í
þriðja lagi íslenskt fámenni. Við samþykkt laganna 1971 stunduðu nær allir
nemendur Kennaraháskólans - sem var yfirfullur - nám á menntaskólstigi.
Auk almennrar kennarabrautar voru fimm sérnámsbrautir starfræktar og
námi sem þegar var hafið þurfti að ljúka. Auk þessa sóttu einungis níu
nemendur um skólavist á hinni nýju kennarabraut 1971. Aðsókn jókst ekki
að ráði fyrr en eftir 1974. Menntaskólahlutverki Kennaraháskólans lauk 1977
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en þá voru síðustu kennararnir brautskráðir með stúdentspróf (Gyða
Jóhannsdóttir, 2006b).
Ráðning háskólakennara
Stjórnvöld voru mjög treg til að ráða þá sjö prófessora og níu dósenta sem
lögin frá 1971 kváðu á um en skólaráð átti koma með tillögur um fjölda
lektora. Ekki náðist að auglýsa stöður prófessora og dósenta fyrir haustið
1971 og var sótt um ráðningu tólf lektora fyrsta árið en heimilað að ráða sex.
Haustið 1976 var fjöldi lektora tuttugu og einn, þrír prófessorar en enginn
dósent (Gyða Jóhannsdóttir, 2006b). Í viðtali greinarhöfundar við fulltrúa
menntamálaráðuneytis árið 2000 kom fram að helsta ástæða þessarar tregðu
hefði verið umfangsmikið og langvarandi menntaskólahlutverk Kennaraháskólans auk örðugleika að finna jafnvægi á milli lagalegra krafna um
háskólakennara og eðlilegrar lausnar fyrir þá kennara sem höfðu starfað vel
og dyggilega í gamla Kennaraskólanum. Samkvæmt bráðabirgðaákvæðum
laganna frá 1971 var kveðið á um að fastráðnir kennarar Kennaraskólans
ættu forgang að lektorsstöðum fyrstu fjögur árin.
Þetta endurspeglar að staða Kennaraskólans í menntakerfinu seinkaði
framkvæmd lagaákvæða um ráðningu háskólakennara sem tengist
óhjákvæmilega framkvæmd um rannsóknaiðkun háskólakennara.
Iðkun rannsókna
Skortur á rannsóknahefð í félags- og menntavísindum birtist á ýmsa vegu. Í
kjarasamningi á milli fjármálaráðuneytisins og félags háskólakennara 1974 er
kveðið á um að 40 - 60% af starfi háskólakennara skuli vera kennsla og
stjórnun en þeim tíma sem eftir stendur skuli varið til rannsókna. Lítill
fjárhagslegur hvati var til að vinna að rannsóknum frekar en að bæta við sig
kennslu. Nauðsynlegt þótti að búa til mælikvarða til að mæla rannsóknavirkni
kennara og gat það orðið undirstaða mats um framgang. Kennsla umfram
skyldu var hins vegar borguð sérstaklega sem yfirvinna. Í viðtölum
greinarhöfundar frá árinu 2000 kemur fram að stór hluti kennara hins nýja
Kennaraháskóla hafi ekki fengið rannsóknarþjálfun enda hafi þeir upphaflega
verið ráðnir til kennslu samkvæmt kröfum sem giltu um menntaskólakennara
þar sem ekki var gert ráð fyrir rannsóknum. Þetta átti þó ekki við um alla
kennara, nokkrir voru vel færir um að vinna að rannsóknum í sinni grein
(Gyða Jóhannsdóttir, 2006b). Vöntun á rannsóknahefð hvatti því ekki
háskólakennara til að stunda rannsóknir.
Skort á rannsóknahefð má hins vegar rekja til fámennis. Háskóli Íslands
var stutt á veg kominn sem vísindastofnun enda snerist aðalágreiningsefni
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stjórnmálamanna varðandi breytingu Kennaraskólans í Kennaraháskóla um
að jafn fámennt land og Ísland rúmaði ekki tvo háskóla. Betra væri að flytja
þessa kennaramenntun í Háskóla Íslands ef hún þyrfti að vera á háskólastigi.
Af því varð þó ekki (Gyða Jóhannsdóttir, 2004).

Vísbendingar um stofnanarek í íslenskum háskólum
eftir 2001
Í rannsókn á stofnanareki íslenskra háskóla eftir 2001 eru tvö af viðmiðum
um stofnanarek könnuð, þ.e. rannsóknir og nám til háskólagráðu. Árið 1997
voru sett rammalög um átta íslenska háskóla sem hver um sig féllu einnig
undir sérlög. Staða þessara stofnana var þó ólík; sumar höfðu lengi haft
stöðu háskóla, aðrar tengdust framhaldsskólastiginu en höfðu fengið stöðu
háskóla og að auki voru stofnaðir nýir háskólar. Ólíkar kröfur voru gerðar til
háskólanna. Í rammalögunum var t.d. ekki kveðið á um að allir háskólarnir
skyldu stunda rannsóknir - eitt af megin einkennum háskóla - heldur var
vísað í sérlög (Lög um háskóla, 1997; Jón Torfi Jónasson, 2004b). Tafla 1 hér
fyrir neðan sýnir samanburð á þróun og starfsemi háskóla 2001- 2008.
Upplýsingar um starfsemina 2001 eru unnar úr töflu 4.I í Jón Torfi Jónasson
(2004b: 141) en þar er m.a. að finna upplýsingar um starfsemi háskólastofnana 2001 samkvæmt sérlögum og skipulagsskrám auk upplýsinga um
uppruna háskólanna.
Tafla 1 sýnir að árið 2001 var einungis kveðið á um rannsóknariðkun í
fjórum af átta háskólum, meistaranám er starfrækt í þremur og tveir buðu
nám til doktorsgráðu. Síðan hefur mikil þróun átt sér stað og árið 2008 eiga
allir háskólar að stunda rannsóknir enda kveðið á um það í lögum um
háskóla frá 2006. Sjö af átta starfrækja nám til meistaragráðu og þrír bjóða
upp á nám til doktorsgráðu og slíkt nám er í vændum hjá Háskólanum í
Reykjavík. Samkvæmt lögum um háskóla frá 2006 þurfa háskólarnir að sækja
um heimild til að starfrækja meistaranám og doktorsnám.
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Tækniskóli
Íslands (TS)
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Rannsóknir

Stofnun

Tafla 1. Samanburður á þróun á starfsemi háskóla 2001- 2008. Skyggðir reitir
eru þar sem „nei” hefur breyst í „já”
2001
2008

*Tækniskólinn sameinaðist Háskólanum í Reykjavík árið 2005.
**Háskólinn í Reykjavík mun starfrækja doktorsnám í tölvunarfræðum haustið 2008.
***Hólaskóla var heimilað að starfrækja nám til Bachelorgráðu frá 2003 og fékk
lagalega stöðu háskóla árið 2007.

Þróun háskólanna í byrjun 21. aldarinnar sýnir þannig ótvírætt að
stofnanarek á sér stað eftir að stofnun fær stöðu háskóla. Íslenskir háskólar
eru hins vegar flestir litlir á alþjóðlegan mælikvarða og er það einkum rakið til
fámennis sem er eitt sérkenni íslenskrar menningar. Á alþjóðavísu er yfirleitt
talið að ákveðinn nemendafjöldi sé forsenda þess að hægt sé að byggja upp
góðar aðstæður til rannsókna og stoðþjónustu.
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Tafla 2. Fjöldi skráðra nemenda í háskólana árið 2007
Stofnun
Nemendafjöldi
Háskóli Íslands
9.586
Kennaraháskóli Íslands (KHÍ
2.241
sameinast HÍ 2008)
Háskólinn í Reykjavík
2.907
Háskólinn á Akureyri
1.305
Listaháskóli Íslands
380
Landbúnaðarháskólinn að
286
Hvanneyri
Viðskiptaháskólinn að Bifröst
744
Háskólinn að Hólum
121
(Hagstofa Íslands, 2008)

Tafla 2 sýnir að íslenskir háskólar eru flestir mjög litlir að undanskildum
Háskóla Íslands sem stækkar enn við sameiningu Kennaraháskólans 1. júli
2008. Háskólinn í Reykjavík er næstur með tæplega 3000 nemendur. Hinir
skólarnir eru mun fámennari. Aðrar þjóðir leggja áherslu á að sameina
háskóla sem þykja of litlir, t.d. ætla Finnar að sameina háskóla sem ná ekki
2000 nemendum fyrir árið 2020.
Nú stefna a.m.k. tveir íslenskir háskólar á að komast sem efst á alþjóðlega
viðmiðunarkvarða sem mæla gæði háskóla. Háskóli Íslands stefnir að því að
verða meðal 100 bestu háskóla heims. Mikil áhersla er lögð á rannsóknir og
fjölgun doktorsnema og kröfur eru auknar um rannsóknarvirkni kennara
(Háskóli Íslands, 2006). Í stefnu Háskólans í Reykjavík (stofnaður 1998) er
meðal annars stefnt að því að fjölga kennurum með doktorspróf og fjölga
birtingum í ritrýndum tímaritum næstu tólf til þrjátíu og sex mánuði
(Háskólinn í Reykjavík, 2008). Háskólinn á Akureyri er á sömu braut.
Líklegt er að hinir háskólarnir reyni að fylgja fordæmi þessara skóla og líta
þá til viðmiða um stofnanarek og um stöðu á röðunarkvörðum.

Ályktanir og umræða
Niðurstöður sýna ótvírætt að þróun háskóla endurspeglar stofnanarek að
hluta til eftir að stofnun fær formlega stöðu háskóla. Í Kennaraháskólanum
fékkst heimild til að ljúka námi með Bachelor gráðu 1974 og um framgang
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kennara 1981. Árið 2001 var einungis gerð krafa um að fjórir af átta
háskólum stunduðu rannsóknir, boðið var upp á meistaranám í þremur
skólum og nám til dokorsgráðu í tveimur. Árið 2008 uppfylla allir háskólarnir
kröfuna um iðkun rannsókna, sjö bjóða upp á meistaranám og fimm nám til
doktorsgráðu. Samkvæmt þessu standa þrír háskólar ekki jafnfætis hinum
fimm varðandi framboð á doktorsnámi og einn starfrækir ekki nám til
meistaragráðu. Ætla má að þróun þessara háskóla muni með tímanum verða
sú sama hinna fimm.
Niðurstöður sýna einnig áframhaldandi stofnanarek tveggja háskóla sem
felst í sókn þeirra í efstu sæti alþjóðlegra viðmiðunakvarða sem mæla gæði
háskóla; þessi þróun eða rek er nánast óháð núverandi stöðu þeirra.
Stofnanarek háskóla tengist menningarlegum aðstæðum og aðgerðum
stjórnvalda en þessir aðstæðubundnu þættir orsaka ekki rekið. Fyrra dæmið
um þetta er tilurð Kennaraháskólans. Hún tengist vissulega stöðu menntakerfisins og þá sérstaklega stöðu menntaskóla- og sérskólastigs á sjöunda
áratug 20. aldar og kemur það heim og saman við ályktun Fox (1990) um að
flutningurinn tengdist þessum þáttum. Rök menntamálaráðherra og nokkurra
alþingismanna um flutning Kennaraskólans á háskólastig snerust að miklu
leyti um að leysa vanda framhaldsskólakerfisins almennt og Kennaraskólans
sérstaklega; vanda sem stafaði af offjölgun nemenda með ónóga
undirbúningsmenntun fyrir kennaranám. Þegar grannt er skoðað kemur i ljós
að breytingin í háskóla er lagaleg staðfesting á þróun sem þegar hafði átt sér
stað og fólst að því leyti ekki í stefnumörkun stjórnvalda. Stúdentar stunduðu
nám við Kennaraskólann, það nám þurfti að efla og beina gagnfræðingum á
aðra braut sem var gert með framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna og síðar
fjölbrautaskólunum.
Annað dæmi um vöntun á skýrri stefnu stjórnvalda um þróun háskólastigsins er lagaleg staðfesting átta háskóla 1997 en þar er staðfest þróun sem
þegar hafði átt sér stað þ.e.a.s. að ýmsar sérhæfðar og ólíkar stofnanir höfðu
smám saman fengið virðingarsess háskóla a.m.k. að einhverju leyti en án
heildrænnar stefnumörkunar (Jón Torfi Jónasson, 2004b). Í lögunum frá
1997 er til dæmis vísað í sérlög varðandi afmarkandi þætti svo sem
rannsóknariðkun háskóla.
Spyrja má hvort fámenni Íslands - séríslenskt menningareinkenni - komi
stofnanareki háskóla nokkuð við? Fámennið tengist þróun allra háskólanna
en er samt ekki afgerandi orsakavaldur. Dæmi um það er að helsta
ágreiningsefni alþingismanna varðandi flutning menntunar barnakennara á
háskólastig á áttunda áratugnum snerist um það hvort jafn fámennt land og
Ísland þyrfti tvo háskóla? Þrátt fyrir það urðu háskólarnir tveir! Skortur á
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rannsóknahefð í félags- og menntavísindum tengist einnig fámenninu og
hvatti ekki háskólakennara til rannsókna en til lengri tíma litið eru áhrifin
ekki afgerandi. Rannsóknaiðkun háskólakennara jókst smám saman. Þetta átti
við á seinni hluta 20. aldar en svipaða sögu er að segja árið 2008. Þrátt fyrir
fámennið sækjast nú tveir íslenskir háskólar í efstu sæti alþjóðlegra
matskvarða. Annar er Háskóli Íslands sem, miðað við núverandi mælikvarða,
var stutt á veg kominn sem vísindastofnun fyrir tveimur – þremur áratugum.
Hinn er Háskólinn í Reykjavík stofnaður 1998. Þessi sókn háskólanna er í
fullu samræmi við þróun háskóla annara landa þar sem sóst er eftir að skapa
sér sérstöðu og forskot fram yfir aðra háskóla, sbr. niðurstöður Hazelkorn
(2005). Þeir sem ná slíku forskoti njóta meiri virðingar en aðrar stofnanir sem
reyna hins vegar að líkja eftir þeim; það er enn ein birting stofnanareks. Frá
því sjónarhorni lýkur stofnanreki aldrei; allir reyna að fikra sig áfram upp
stigann, í fámennum samfélögum og fjölmennum, og það gerist óháð
afskiptum stjórnvalda eða menningarbundnum aðstæðum. Hvort tveggja
getur þó ýtt undir eða seinkað þróuninni um skeið en sennilega ekki þegar til
lengri tíma er litið.

Heimildir
Fox, T. G. (1990). Cocoon or butterfly? A study of schools that have transformed
themselves to university level education [fjölrit]. Reykjavík: Háskóla- og
alþjóðadeild menntamálaráðuneytisins.
Gyða Jóhannsdóttir (2004). Hugmyndir um flutning menntunar íslenskra
barnakennara á háskólastig 1971. Sértæk fræðileg þekking, virðingarstaða
eða hvað? Uppeldi og Menntun: Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 13(2), 123 146
Gyða Jóhannsdóttir (2006a). Þróun háskólastigs á Íslandi í ljósi norrænnar
þróunar æðri menntunar. Í Ú. Hauksson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum
VII, Félagsvísindadeild (bls. 751–763) Reykjavík: Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands. Háskólaútgáfan.
Gyða Jóhannsdóttir (2006b). Rannsóknir í Kennaraháskóla Íslands á áttunda
áratugnum: Sýn og veruleiki. Netla–Veftímarit um Uppeldi og menntun.
http://netla.khi.is/greinar/2006/007/prent/index.htm. Sótt af neti 23.
sept. 2008.
Hagstofa Íslands http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/ Haskolar.
Sótt 25. maí 2008.

730

Uppeldis- og menntunarfræði

Gyða Jóhannsdóttir

Halsey, A. H. (1983). Higher education in Britain. A study of university and
polytechnic teachers. New York: Report to the Social Science Research
Counsil.
Hazelkorn, E. (2005). University research management. Developing research in new
institutions. OECD.
Háskólanefnd (1969). Efling Háskóla Íslands. Skýrsla Háskólanefndar [fjölrit].
Reykjavík: Háskóli Íslands.
Háskóli Íslands (2006). Stefna Háskóla Íslands 2006 - 2011.
http://www.hi.is/page/stefna2006-2011. Sótt af neti 2. júní 2008.
Háskólinn í Reykavík (2008). Stefna Háskólans í Reykjavík.
http://www.hr.is/?PageID=2366. Sótt af neti 2. júní 2008.
Jón Torfi Jónasson (2004a). What determines the expansion of higher
education? Credentialism, academic drift and the growth of education. Í I.
Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum. V, Viðskipta og
hagfræðideild (bls. 275–290). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands. Háskólaútgáfan.
Jón Torfi Jónasson (2004b). Higher education reforms in Iceland at the
transition into the twenty–first century. Í I. Fagerlind og G Strömqvist
(ritstj.), Reforming higher education in the Nordic countries (bls. 137–158). Paris:
UNESCO
Lög um fræðslu barna, nr. 34/1946
Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu, nr. 22/1946.
Lög um Kennaraskóla Íslands, nr. 23/1963
Lög um Kennaraháskóla Íslands, nr. 38/1971.
Lög um Háskóla, nr. 136/1997.
Lög um Háskóla, nr. 63/2006.
Neave, G. (1979). Academic drift: some views from Europe. Studies in Higher
Education 4(2), 143–159.
Nieto, S. (1998). Cultural difference and educational change in a
sociopolitical context. Í Hargreaves og fl. (ritstj.), International handbook of
educational change, (bls. 418 - 439). Dordrecht og Boston: Kluwer Academic
Publishers.

Hvaða máli skiptir menntun kennara?
Sigurlína Davíðsdóttir
Penelope Lisi

Kennarar sem hefja störf í skólakerfinu eiga eftir að ganga í gegnum
verulegar breytingar meðan á starfsferli þeirra stendur. Meðal þess sem hægt
er að búast við að breytist í áranna rás er ánægja þeirra með starf sitt og
starfsumhverfi. Auðvitað væri æskilegast að því lengur sem kennarar væru
við störf, því ánægðari yrðu þeir í eigin starfi og öruggari með að allt væri í
góðu lagi í kerfinu. Margar rannsóknir hafa líka fundið einmitt þetta. Meðal
þeirra má nefna Liu og Ramsey (2008), sem fundu að ánægja kennara í starfi
jókst með tíma á sex af sjö mælingum, þ.e. öllum mælingum nema á vinnuaðstæðum, sem virtust ekki breytast mikið á tíma. Þá fannst einnig í ítalskri
rannsókn (Caprara, Barbaranelli, Steca og Malone, 2006) að starfsánægja
kennara jókst með trú þeirra á eigin getu, sem aftur jókst með árum í starfi,
þótt hvorugt virtist reyndar hafa áhrif á árangur nemenda þeirra. TschannenMoran og Hoy (2007) fundu að reyndir kennarar höfðu mun meiri trú á eigin
getu en nýir kennarar, og þeir reyndu drógu líka síður en þeir nýju ályktanir
um eigin getu út frá staðbundnum aðstæðum, sem getur trúlega skýrst af því
að þeir reyndust hafa mun meiri reynslu af eigin getu í mismunandi
aðstæðum en þeir nýju.
En ekki finnst í öllum rannsóknum að starfsaldur eða menntun kennara
auki starfsánægju þeirra. Þannig kemst Rinke (2008) að þeirri niðurstöðu að
því meiri menntunargetu sem kennarar hafi, því síður standi þeir við í starfi í
skólakerfinu. Þannig héldu áfram í starfi tæp 53% af öllum konum sem
byrjuðu að kenna í Bandaríkjunum árið 1973, en aðeins rúm 37% af hópnum
sem hafði hæstu 10% í einkunn á akademískum prófum héldu áfram í starfi,
en af þeim sem voru með lægstu 10% í einkunn héldust rúm 63% áfram í
starfi. Þannig virðast þeir sem hafa bestu möguleikana á að mennta sig nota
þessa möguleika til að mennta sig út úr starfinu. Í Svíþjóð, eins og annars
staðar í vestrænum heimi, urðu á níunda áratug síðustu aldar breytingar á
skólakerfinu í átt til dreifstýringar, þannig að hver skóli varð sjálfstæðari og
ábyrgari. Þeir þurftu hins vegar að sýna fram á mikinn eða lítinn árangur
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skólanna eftir árangri nemenda á prófum (Goodson og Numan, 2002). Í
rannsóknum með kennurum um áhrif þessara breytinga á starf þeirra kom
fram að hugmyndir þeirra um hvað væri mikilvægt í starfi þeirra urðu oft að
víkja fyrir innbyggðri stefnumótun sem gerði ráð fyrir umbun og refsingum
og hlutgerði þá sem starfsmenn. Hugsanlega bætist við þessa þróun það sem
Talbert og McLaughlin (2002) lýsa að þegar kennarar finna að starfsfélagar
þeirra hjálpa þeim ekki með því að deila með þeim kennsluefni sínu og
aðferðum, fara þeir að lokum að standa vörð um eigin efni og aðferðir og
deila því ekki heldur. Þannig verði til einangrun sem leiði til minnkaðrar
starfsánægju og jafnvel til þess að kennarar hætta störfum.
Í rannsóknum Michael Hubermans (1989) kom fram að kennarar sem
tóku þátt í átaki sem skólinn allur tók þátt í til að bæta skólastarfið voru
líklegri til að ljúka starfsævi sinni óánægðir en þeir kennarar sem höfðu
einbeitt sér að eigin kennsluaðferðum. Þetta gæti átt sér ýmsar orsakir. Til
dæmis fundu Little og Bartlett (2002) að þar sem kennarar tóku að sér mikla
ábyrgð á breytingum án þess að fá umbun í launum eða kennsluálagi, hættu
50% þeirra á næstu 3 árum, samanborið við 15% kennara í sama fagi í öðrum
skóla. Þar voru breytingarnar launaðar og settar inn í venjulega kennsluviku
kennaranna með aukaálagi fyrir yfirvinnu.
Þannig er ljóst að ýmislegt getur orðið til þess að ánægja kennara í starfi
minnkar og langreyndir kennarar hverfi úr starfi. Það hlýtur þó alltaf að vera
keppikefli skólanna að halda í þann mannauð sem þeir hafa yfir að ráða
hverju sinni. Það er dýrt að þjálfa upp nýja kennslukrafta.
Í þeirri rannsókn sem hér verður lýst, verður athyglinni beint að því sem
kennurum finnst mikilvægt í skólastarfinu og hvernig viðhorf þeirra til
þessara þátta breytist með aukinni menntun þeirra.

Aðferð
Könnun var lögð fyrir framhaldsskólakennara með það að markmiði að
finna hvaða þættir í stjórnun og starfi skólanna þeim þættu veigamestir.
Þátttakendur
Þátttakendur komu úr 11 framhaldsskólum, samtals 250 manns. Þar af var
mikill meirihluti kennarar, eða 216, en stjórnendur voru 28. Tafla eitt sýnir
starfsaldur kennaranna í þeim skóla sem þeir vinna í.
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Tafla 1. Hve mörg ár í þessum skóla
Flokkar
svara
Gild svör

Vantar
Alls

1
2-4
4-10
11-20
21+
Alls
Óútfyllt

Tíðni

Hlutfall

32
44
61
59
52
248
2
250

12,8
17,6
24,4
23,6
20,8
99,2
0,8
100,0

Gilt
hlutfall

Uppsafnað
hlutfall

12,9
17,7
24,6
23,8
21,0
100,0

12,9
30,6
55,2
79,0
100,0

Á töflu tvö sést hver hæsta námsgráða þeirra var. Flestir voru með
meistarapróf, en nokkuð hátt hlutfall hópsins var með doktorspróf. Þess ber
þó að geta, að í tveimur framhaldsskólum var rúmur helmingur þátttakenda
með doktorspróf, en hlutfallið var mun lægra í hinum skólunum. Fáir voru
með minni menntun en meistarapróf.
Tafla 2. Hæsta námsgráða

Gild svör

Vantar

Alls

Gráða

Tíðni

Hlutfall

Gilt
hlutfall

BA/BS/BEd
MA/MS/MEd
Doktorsgráða

20
135
79

8
54
31,6

8,5
57,7
33,8

Alls gild svör
Óútfyllt
Vantar
Alls

234
12
4
16

93,6
4,8
1,6
6,4

100

250

100

Uppsafnað
hlutfall
8,5
66,2
100
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Mælitæki
Spurningalistinn sem var lagður fyrir innihélt nokkrar bakgrunnsspurningar,
um hlutverk í skóla, aldur, menntun og starfsaldur. Svarmöguleikar allra
spurninga eftir það voru eins, frá „Mjög sammála“1 til „Mjög ósammála“4. Alls
voru spurningar 60 talsins. Spurt var 14 spurninga um stjórnun skólans, til
dæmis: „Stjórnendur í þessum skóla vænta mikils af okkur sem fagfólki“ og
„Stjórnendur í þessum skóla sjá til þess að við getum tekið þátt í því að þróa markmið
skólans“. Þá var spurt 10 spurninga um skólamenningu, til dæmis: „Flestir
kennarar í okkar skóla deila svipuðu gildismati, skoðunum og viðhorfum til kennslu og
náms“ og „Ég ræði oft um kennsluaðferðir við starfsfélaga mína í skólanum“. Sex
spurningar fjölluðu um notkun gagna um frammistöðu, til dæmis: „Í
skólastofunni minni ræð ég miklu um framkvæmd skólanámskrár“ og „Frammistaða
kennara er skipulega könnuð í okkar skóla með reglulegri athugun skólastjórnenda“. Sjö
spurningar fjölluðu um teymisvinnu og samstarf, til dæmis: „Skólinn okkar sér
til þess að nægur tími gefist til endurmenntunar“ og „Skólinn sér okkur fyrir tækifærum
til formlegrar símenntunar“. Þá var spurt 7 spurninga um notkun gagna við
markmiðasetningu, til dæmis: „Gögn um frammistöðu nemenda eru notuð til að
endurskoða markmið skólans“ og „Í skólanum hafa verið þróaðar leiðir til að meta
áætlanir hans“. Spurt var 5 spurninga um símenntun, til dæmis: „Í skólanum eru
okkur sköpuð tækifæri til samvinnu við félaga utan skólans“ og „Í skólanum eru
haldnir vinnudagar sem hjálpa okkur til að gefa nýjum hugmyndum merkingu“. Í lokin
var spurt 5 spurninga um sjálfsmat, til dæmis: „Það er búist við því að ég taki þátt
í starfi skólans að sjálfsmati“ og „Í minni kennslustofu hafa orðið ýmsar breytingar
vegna sjálfsmats skólans“.

Framkvæmd
Í skólunum var haldinn fyrirlestur um sjálfsmat í skólum og kennarar fylltu út
spurningalistann áður en fyrirlesturinn var haldinn. Útfylling listans tók 15-20
mínútur að jafnaði. Notað var tölfræðiforritið SPSS 16,0.

Niðurstöður
Til að athuga, hverjar væru helstu víddir í sýn kennara á skólastarfið, voru
niðurstöður þáttagreindar. Gert var ráð fyrir mögulegri fylgni milli þátta og
því var notaður hornskakkur (oblimin) snúningur í greiningu meginþátta
(principal components analysis). Fylgni milli þátta reyndist hvergi vera hærri en
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0,27 (viðmiðið er 0,30) þannig að hornréttur snúningur (varimax) telst lýsa
tengslum breytanna á fullnægjandi hátt. Þáttahleðslur voru allsstaðar 0,32 eða
hærri. Í töflu þrjú eru sýndir sex veigamestu þættirnir. Eins og þar kemur
fram er lýðræðisleg stjórnun skólans langveigamesti þátturinn og skýrir mestu
dreifinguna.
Tafla 3. Veigamestu þættir í sýn kennara á starf sitt
Eigið gildi
þáttar

Hlutfall af skýrðri
dreifingu

Áreiðanleiki

8,475

15,694

0,93

Markmið starfs notuð (6)

3,955

7,324

0,86

Endurmenntun kennara (5)

3,574

6,618

0,83

Þátttaka í sjálfsmati (5)

3,050

5,648

0,79

Samstarf um nýjungar (4)

2,548

4,719

0,82

Fagleg þróun í starfi (3)

2,278

4,218

0,70

Þáttur (fjöldi spurninga)
Lýðræðisleg stjórnun (18)

Þá var athugað, hvernig þættirnir tengjast. Í töflu fjögur sést hver fylgnin
var milli þáttanna.
Tafla 4. Fylgni milli þátta
Þættir

Stjórnun

Markmið

Markmið notuð
Endurmenntun

0,55**
0,48**

0,40**

Sjálfsmat
Nýjungasamstarf
Fagleg þróun

0,27**
0,72**
0,37**

0,19**
0,51**
0,30**

Endurm.

Sjálfsmat

Nýjungar

0,05
0,53**
0,27**

0,16*
0,09

0,24**

**p<0,01; *p<0,05

Þættirnir voru tengdir við bakgrunnsbreytur í könnuninni til að athuga
hvar kæmi fram munur. Ekki fannst munur eftir hlutverki þátttakenda í
skólanum (kennari, skólastjórnandi, önnur störf). Í töflu fimm eru sýndar
niðurstöður þegar skoðaður er munur eftir starfsaldri.
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Tafla 5. Munur eftir starfsaldri
Summa
fervika

Þættir
Stjórnun

Markmið

Endurmenntun

Sjálfsmat

Nýjungasamstarf

Fagleg þróun

Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls

df

Meðal
fervik F

p

0,50
29,80
30,31

4
243
247

0,13
0,13

1,03

e.m.

0,83
36,61
37,44

4
243
247

0,21
0,15

1,37

e.m.

0,72
49,74
50,46

4
243
247

0,18
0,20

0,88

e.m.

0,94
37,77
38,71

4
243
247

0,23
0,15

1,51

e.m.

0,76
56,12
56,88

4
243
247

0,19
0,23

0,82

e.m.

2,13
41,38
43,51

4
243
247

0,53
0,17

3,13

<0,05

Tukey próf sýndi að kennarar sem höfðu unnið í 2-4 ár við kennslu töldu
að minni áhersla væri lögð á faglega þróun í starfi en þeir sem höfðu unnið
21 ár eða lengur.
Þá var skoðað, hvernig menntun þátttakenda tengdist meginþáttunum í
sýn þeirra á starf sitt. Niðurstöður eru sýndar í töflu sex. Greinilegt er að
menntun þátttakenda skiptir þarna máli. Tukey próf sýndi að munurinn lá á
milli hópsins sem var með BA/BS/BEd próf annars vegar og þeirra sem
voru með meiri menntun (MA/MS/MEd eða doktorspróf) hins vegar. Þeir
sem voru með minni menntun en meistaragráðu höfðu jákvæðari sýn á
skólastarfið í öllum þáttum öðrum en Faglegri þróun, þar sem ekki fannst
munur. Þá var aðeins um að ræða tilhneigingu í gögnunum í þættinum
Samstarf um nýjungar, þar sem niðurstöður gengu í sömu átt og í hinum
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þáttunum. Líkurnar á því að þær hefðu fundist fyrir tilviljun voru minni en
10%, en þær voru þó meiri en 5%, eins og yfirleitt er miðað við.
Tafla 6. Munur eftir menntun

Markmið

Milli hópa
Innan hópa
Alls
Milli hópa

Endurmenntun

Innan hópa
Alls
Milli hópa

Sjálfsmat

Innan hópa
Alls
Milli hópa

Nýjunga-

Innan hópa
Alls
Milli hópa

Stjórnun

samstarf
Fagleg þróun

Innan hópa
Alls
Milli hópa
Innan hópa
Alls

Summa
fervika

df

0,96
28,79
29,75
1,65
33,95
35,60
2,31
46,12
48,44
1,61
33,55
35,17
1,23
54,11
55,34
0,36
40,85
41,21

2
231
233
2
231
233
2
231
233
2
231
233
2
231
233
2
231
233

Meðalfervik

F

p

0,48
0,12

3,86

<0,05

0,82
0,15

5,61

<0,01

1,16
0,20

5,79

<0,01

0,81
0,15

5,55

<0,01

0,62
0,23

2,63

<0,10

0,18
0,18

1,01

e.m.

Þar sem áberandi fleiri starfsmenn voru með doktorspróf í tveim skólum
en öðrum framhaldsskólum sem athugaðir voru, var einnig skoðað, hvort
þessir skólar skæru sig úr á einhvern hátt. Í öðrum þeirra töldu fleiri kennarar
en í öðrum skólum að lögð væri áhersla á endurmenntun þeirra sem og
faglega þróun, og hinn skólinn var í hópi nokkurra skóla, þar sem meiri
ánægja var með stjórnun en í hinum skólunum. Báðir skólarnir voru í hópi
nokkurra skóla þar sem álitið var að mikið væri um samstarf um nýjungar.
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Umræður
Athyglisverð niðurstaða úr þessari könnun var að menntun starfsmanna
spáði fyrir um að heldur drægi úr jákvæðri sýn þeirra á skólastarfið með
aukinni menntun. Þótt í tveim skólanna væru áberandi fleiri doktorar að
störfum en í öðrum skólum og þeir skólar fengju almennt góða umsögn
þegar skólarnir voru skoðaðir sérstaklega, breytti þetta þó ekki hinni almennu
tilhneigingu að með aukinni menntun dró úr ánægju starfsmannanna með
skólastarfið. Þess ber þó að geta, að hópurinn sem sker sig úr með afskaplega
jákvæðri sýn á skólastarfið í heild, er lítill hópur fólks sem er með minni
menntun en meistarapróf. Þetta gætu verið leiðbeinendur sem eru að þreifa
fyrir sér með kennslu áður en þeir leggja út í langskólanám í því fagi, finnst
starfið skemmtilegt og munu væntanlega leggja það fyrir sig. Vissulega væri
æskilegt að þessi upplyfta hamingja í starfinu héldist, en vísbending um það
sem gerist er að kennarar með starfsreynslu í 2-4 ár eru óánægðari með
faglega þróun í starfi en þeir sem hafa kennt lengst. Þá er veruleikinn í
starfinu farinn að blasa við.
Þessar niðurstöður eru í takt við það sem fundist hefur áður, til dæmis í
rannsóknum Rinke (2008), þar sem fram kemur að með aukinni menntun
standa kennarar síður við í kennslu. Þá er samhljómur með þessum niðurstöðum og rannsókn þeirra Talbert og McLaughlin (2002), sem fundu að
kennurum hætti til að einangrast í starfi með árunum. Dreifstýring og aukin
ábyrgð einstakra skóla virðist einnig geta skapað andrúmsloft í skólunum
sem ekki er til þess fallið að auka starfsánægju kennara (Goodson og Numan,
2002). Þá gæti þarna einnig verið athyglisverð tenging við niðurstöður
Hubermans (1989) um óánægju kennara sem standa fyrir átaki til að bæta
skólastarfið, og jafnvel einnig niðurstöður Little og Bartlett (2002), sem
fundu að þar sem ekki var umbunað fyrir álag vegna breytinga, hættu
kennarar frekar í starfi. Kennarar með meiri menntun en byrjendurnir eru
sennilega frekar settir í átak alls skólans til að bæta starfið, og spurning er
hvort þeim finnist þeir fá næga umbun fyrir þetta.
Í skólakerfinu hefur mikið verið rætt um það, hvernig jákvæðri sýn
nemenda á skólastarfið hættir til að breytast yfir í skólaleiða eftir fyrstu árin í
grunnskóla og hvað hægt er að gera til að sporna við þeirri þróun og
viðhalda þeirri starfsgleði sem nemendur koma oft með inn í skólastarfið á
fyrsta ári. Nú er hugsanlega komið að því að líta á næsta stig málsins, eða
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athuga hvað hægt er að gera til að viðhalda jákvæðri sýn nýrra kennara á
skólastarfið, svo að hún breytist ekki í starfsleiða þegar árin líða.
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,,Svo fór karlinn heim og sagði
konunni þetta“
Þórdís Þórðardóttir
Guðný Guðbjörnsdóttir

Rannsóknarniðurstöðurnar sem hér eru kynntar varpa ljósi á þekkingu
fjögurra og fimm ára leikskólabarna af tröllum í íslenskum þjóðsögum. Þær
byggja á hluta doktorsverkefnis fyrsta höfundur um menningarlæsi
leikskólabarna í tveimur leikskólum í Reykjavík sem unnið er undir leiðsögn
seinni höfundar.
Flest börnin, sem tóku þátt í rannsókninni tengja tröll í þjóðsögum við
íslenska náttúru. Þeim finnast sögur af tröllum spennandi og lýsa eiginleikum,
hneigðum, aðstæðum, athöfnum og tengslum trölla og gefa þeim kynjaða
eiginleika. Börnin virðast hafa þróað með sér kynjaveruhætti (gender habitus)
(Reay, 2004) sem birtast í lýsingum þeirra á Leppalúða og tröllskessum.
Frásagnir barnanna sem eru af íslenskum uppruna benda til að þjóðsögur
veiti þeim innsýn í íslenskt þjóðlíf og myndi einskonar undanfara
þjóðerniskenndar (national identity) eða hjálpi þeim til að byggja upp
þjóðernisveruhátt (national habitus). Börnin, sem eru af erlendum uppruna, eru
nær alltaf þögul þegar íslenskar þjóðsögur ber á góma.
Veruhættir eru félagslegar hneigðir sem myndast með þátttöku í
félagslegum athöfnum og hafa mótandi áhrif á hvernig einstaklingar og hópar
tjá sig um sitt nánasta umhverfi (Bourdieu og Wacquant 1992; Þórdís
Þórðardóttir, 2007a). Kynjaveruhættir mótast snemma á ævinni í samhengi
við upplifun og reynslu barna af staðalmyndum kynjanna, m.a. eins og þær
birtast í barnaefni (Bourdieu, 1993; Lappalainen, 2004; Reay, 2004; Skeggs,
1997). Niðurstöður Lappalainen (2004) sýna að ung börn bregðast við
væntingum um staðalmyndaða hegðun og þróa með sér kynjaðar
tilhneigingar (gendered dispositions) sem eru uppistaða kynjaveruhátta (Bourdieu,
2001). Niðurstöður Davies (2003) sýna jafnframt að ung börn hafna sögum
ef persónur eru á skjön við staðalmyndir kynjanna. Moschovaki og Meadows
(2005) fundu að ung börn nota upprifjun, skírskotanir í eigin reynslu og spá
fyrir um hvað geti gerst, þegar þau meta sögur sem eru lesnar fyrir þau.
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Tómstundir sem tengjast þjóðerniskennd virðast gegna mikilvægu
hlutverki fyrir myndun þjóðernisveruhátta (Brainbridge og Thistleton-Martin,
2001). Í flestum íslenskum leikskólum eru þjóðsögur lesnar börnum til
skemmtunar og kynningar á íslenskri menningu. Brainbridge og ThisteltonMartin (2001) telja þjóðleg sérkenni í barnaefni bjóða ungum börnum upp á
gildismat, goðsagnir og hugmyndir þjóða, sem ögra þeim til að bera saman
menningarheima og hjálpi þeim að staðsetja sig í menningu. Í því samhengi
eru íslenskar þjóðsögur góður efniviður því í þeim er að finna hugmyndir um
lífshætti á Íslandi fyrr á tímum ásamt goðsögnum um álfa og tröll.
Í greininni er leitast við að svara spurningunni: Hvernig birtist
kynjamismunur og mismunur vegna upprunalegs þjóðernis í þekkingu 4-5
ára leikskólabarna á íslenskum þjóðsögum?

Um rannsóknina
Sá hluti rannsóknarinnar sem hér er kynntur er eigindlegur og raddir
barnanna í brennidepli. Litið er á börnin sem virka þátttakendur í þekkingarsköpun sinni og að þekking sé félagsleg afurð sem mótast af orðræðu og
valdatengslum (Bourdieu og Wacquant, 1992; Bourdieu, 1993; Guðný
Guðbjörnsdóttir, 1994; Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2006).
Niðurstöðurnar byggja á 17 hópviðtölum við 68 fjögurra til fimm ára
gömul börn í tveimur leikskólum í Reykjavík Einnig var stuðst við nótur úr
þátttökuathugunum. Annar leikskólinn leggur áherslu á íslenska sagnahefð í
skólanámskrá (Sagnabær) en hinn á fjölmenningu (Blönduhlíð) (sjá nánar,
Þórdís Þórðardóttir, 2007a, 2007b).
Viðtölin voru skipulögð sem samræður milli barnanna með íhlutun fyrsta
höfundar. Nöfnum þátttakenda og leikskólanna er breytt til þess að draga úr
möguleikum á kennslum (sjá nánar, Þórdís Þórðardóttir, 2007a, 2007b).
Við gagnagreininguna voru dregin fram þemu og flokkar í gögnunum og
frásagnir barnanna settar í samhengi við upplifanir þeirra, reynslu og
menningu leikskólanna.

Frásagnir barna af tröllum
Í viðtölunum kemur fram að börnin greina vel á milli þess sem gerist í sögum
og raunveruleika. Þau tjá sig með svipuðum hætti um sögurnar í báðum
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leikskólunum. Flest börnin segja að sögur sem ,,gefi kitl í magann“ séu
skemmtilegar og að þau hafi gaman af sögum sem eru fáránlegar og
hlægilegar. Þau vilja einnig að sögur hafi góðan og farsælan endi. Nokkur
börn í Sagnabæ segja þjóðsögur vera gamlar íslenskar sögur sem fólk bjó til í
gamla daga og tengja það við að þau búi sjálf til sögur til að skemmta sér.
Flest börnin í Blönduhlíð tala sérstaklega um spennuna sem tröllasögurnar
bjóða upp á.
Í allflestum viðtölunum ræða börnin líflega um tröll en blæbrigðamunur
er á því hvernig þau tjá sig eftir því hvort þau eru í Sagnabæ eða í
Blönduhlíð. Til dæmis þuldu nokkur börn í Sagnabæ sögurnar af Gilitrutt og
Búkollu utanbókar. Í Blönduhlíð var ekki minnst á tröll í tveimur viðtölum. Í
öðru þeirra voru öll börnin af erlendum uppruna. Í hinu sagðist ein telpan
vera hrædd við tröll og því voru þau ekki rædd frekar. Í hinum 15
viðtölunum kemur fram að flest börnin þekkja Leppalúða, Gilitrutt
skessurnar í Búkollu og Grýlu.
Leppalúði
Í viðtölunum lýsa börnin Leppalúða sem fremur hlægilegum og óvirkum
karli eins og sjá má á töflu 1.
Eins og sést á töflu 1 er Leppalúði andstæða hins virka og klára karls sem
birtist í frásögnum barnanna af ofurhetjum (Þórdís Þórðardóttir, 2007a).
Sumir drengjanna reyna að færa lýsinguna á Leppalúða nær ímyndum karlmennskunnar eins og sést í dæminu hér að neðan.1

1

Aldur barnanna er hafður í sviga á eftir nafni þeirra.

744

Uppeldis- og menntunarfræði

Þórdís Þ. og Guðný G.

Tafla 1. Lýsingar á Leppalúða í frásögnum barnanna
Útlit

Eiginleikar

Hneigðir

Aðstæður

Athafnir

Tengsl

Lítill með
hörð bein,
harðan
haus, og
harða húð.
Svartur í
framan.
Gráhærður
með
könguló í
hárinu og
húfu.
Með
bólur,
feita
bumbu og
eyru eins
og
trompet.
Í ljótum
ógeðslegu
m svörtum
eða
brúnum
fötum.

Heimskur.
Latur.
Vondur.
Aumur.

Liggur í
leti.
Fíflast.
Er alltaf
þreyttur.
Vill ekki
gera neitt.

Er tröllkarl.
Býr í helli í
fjöllunum.

Nennir ekki
einu sinni að
borða.
Liggur bara í
rúminu.
Gefur ekki einu
sinni
jólasveinunum
að borða.
Nennir ekki út
með
jólaköttinn.
Nennir ekki að
fara út og ná í
óþekk börn.
Situr bara
heima og bíður
eftir matnum.
Er alltaf að
hvíla sig.
Greiðir sér
ekki.
Lætur Grýlu
gera allt.

Eiginmaður
Grýlu
og
pabbi
jólasveina.

Þórdís: Já þekkið þið fleiri tröll?
Hallfríður (4): (Áköf). Og og og Leppalúða
Arnar (5): (Stendur upp, teygir handleggina upp yfir höfuð og dýpkar röddina). Hann er
tröllkarl. Hann er sterkur, rosalega sterkur
Hallfríður (4): (Bendir á Arnar með vísifingri og setur upp þóttalegan svip). Hann er með
könguló í hárinu og ekki búinn að greiða sér.
Kolbrún (5): (Lítur á Hallfríði og horfir síðan stíft á Arnar.) Tröllskessur eru harðar.
Arnar (5): (Leggur mikla áherslu á orð sín). Já en Leppalúði er með beinin svona út,
svona harður og hausinn er svoooona harður (Sýnir hörkuna með því að kreppa
hnefana og mynda ferkantaðan haus).
Kolbrún (5): (Lítur á Arnar). Mamma mín notar mjúkt krem til að verða mjúk.
Hún vill vera mjúk.
Þórdís: Já nota tröll ekki krem?
Kolbrún (5): Nei þess vegna er húðin á þeim hörð.
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Arnar (5): (Brosandi og hlýja í röddinni). Mamma notar góða lykt. (Brosir enn meira).
Góða lykt af shampói í hárið sitt. Það er góð lykt af mömmu minni.
Kofinna (5): (Brosir til Atla). Líka mamma mín.
Hallfríður (4): Líka mamma mín (viðtal í Sagnabæ).

Í samræðum að ofan notar Arnar hörkuna, í lýsingum barnanna, til að
gefa Leppalúða karlmannlega eiginleika. Báðar telpurnar eru ósammála
honum og máli sínu til stuðnings vísa þær í hörku tröllskessa og sóðaskap
Leppalúða. Það er athyglisvert hvernig samræðurnar þróast þegar Kolbrún
nefnir kremið sem mýkir móður hennar og þetta innlegg hennar snýr
samræðunum að raunverulegum kvenleika sem börnin sameinast um.
Nokkrir drengir reyna að draga fjöður yfir óvirkni Leppalúða en öðrum
finnst ósanngjarnt að leti Leppalúða bitni á Grýlu eins og eftirfarandi samtal
ber vitni um.
Óskar (5): Á ég að segja þér af hverju Leppalúði er svona latur og af hverju hann
er svona mjór.
Þórdís: Já.
Óskar (5): Útaf því að hann borðar ekki matinn sinn. Út af því að hann er svo
latur. Maður verður sterkur ef maður borðar mikið ... Ef maður borðar hollt.
Þórdís: Nennir hann ekki einu sinni að borða?
Svanur (4): (Hneykslaður í röddinni). Nei hann liggur bara í rúminu.
Þórdís: Já liggur hann bara í rúminu og hver gerir þá allt sem þarf að gera?
Svanur (4) og Óskar (5): (Báðir í einu ákafir og hneykslaðir). Grýla!
Jakob (5): (Hneykslaður í röddinni). Hann situr bara heima og bíður eftir matnum
Hrafnkell (4): (Með fyrirlitningu í röddinni). Hann er með feita bumbu (viðtal í
Blönduhlíð).

Dæmin að ofan lýsa bæði kynjuðum hugmyndum barnanna um
Leppalúða og efasemdum um réttmæti staðalmyndaðra kynímynda.
Drengirnir endurskapa söguna með vísunum í raunverulega reynslu. Óskar
finnur skýringu á óvirkni Leppalúða og raddblær og látbragð hinna
drengjanna sýna að þeim finnst óréttlátt að Grýla geri allt. Í leikskólunum
skiptast börnin á að sækja matinn, leggja á borð og ganga frá. Verkaskiptingin
á heimili Grýlu og Leppalúða er í andstöðu við reynslu þeirra í leikskólanum,
sem gæti að hluta til skýrt andúðina á óvirkni Leppalúða við heimilisstörfin.
Aðrar skýringar koma einnig til greina, til dæmis verkaskipting á heimilum
drengjanna.
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Tröllskessur
Börnin lýsa útliti tröllskessa sem fullkominni andstöðu þess kvenleika sem
birtist í prinsessuævintýrum (Þórdís Þórðardóttir, 2007a). Hins vegar sinna
tröllskessur börnum sínum af kostgæfni eins og sést á töflu 2.
Tafla 2. Lýsingar á tröllskessum í frásögnum barnanna
Útlit

Eiginleikar

Ótrúlega skítugar
og lubbalegar.
Risastórar,
svartar, harðar,
hvítar í framan
með harða húð
og risastóra
hausa.
Freknóttar með
langt bólugrafið
nef og bólur á
rassinum.
Ganga í
ógeðslegum
gráum, svörtum
og brúnum
rifnum fötum úr
mörgum pokum
og ljótri ull.
Svarthærðar með
græn laufblöð í
hárinu og klúta á
höfðum.

Grimmar.
Heimskar.
Sterkari en
allir. Svikular.
Hættulegar.
Eru alltaf
reiðar.

Hneigðir

Aðstæður

Athafnir

Gera
krakka
hrædda.
Fíflast.

Búa í
hellum í
fjöllum
t.d.
Esjunni.
Verða að
steini ef
sól nær að
skína á
þær.

Sofa fast.
Éta börn.
Elda fyrir
börnin sín.
Eru góðar við
börnin sín en
flengja þau ef
þau eru
rosalega
óþekk.
Ræna kú og
börnum
Galdra.
Leita að
krökkum.
Stappa niður
fótunum.
Taka stór
skref.
Hræra í
pottum með
vendi.
Geta brotið
hús.

Tengsl
Eiga
fullt af
börnum.

Á töflu 2 sést að þótt tröllskessur séu ófrýnilegar tengjast þær börnum
sínum og annast þau og sögurnar gefa telpunum ærin tilefni til að ræða
umönnun og tengsl.
Arna (4): Grýla er mamma jólsveinanna
Ásdís (5): Já hún gefur þeim að borða og eldar og svoleiðis (Þagnar og verður dálitið
skrýtin á svipinn eins og henni finnist hún hafa sagt eitthvað óviðeigandi).
Kolbrún (5): Já tröllskessur elda fyrir börnin sín.
Arna (4): Grýlu þykir vænt um jólasveinana (viðtal í Sagnbæ).
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Dæmið hér að ofan er aðeins eitt af mörgum sem lýsa því hvernig telpur í
báðum leikskólunum beina sjónum sínum að tengslum í sögum. Drengirnir
virðast minna uppteknir af umönnun. Þeir telja samskipti Leppalúða og
Grýlu ósanngjörn en nefna ekki umönnun barnanna (jólasveinanna). Sumar
telpurnar hafa nokkuð þróaða sýn á tengsl eins og sjá má í eftirfarandi
samræðum.
Sigríður Finna (5): En Gilitrutt var vond. Hún réði sig í vinnu að spinna hjá
bóndakonu sem var löt eins og Leppalúði og hún...
Margrét Freyja (5): Já hún vildi láta segja nafnið sitt og ef bóndakonan gat það
ekki þá ætlaði hún að fá barnið hennar í staðinn.
Sigríður Finna (5): Hún var ógeðslega grimm að ætla að taka barnið (viðtal í
Sagnabæ).

Hér setja telpurnar sig að einhverju leyti í spor bóndakonunnar. Þær
virðast skynja að það sé grimmdarlegt að fjarlægja barn frá móður. Á sama
tíma vita þær að þetta er bara saga sem endar vel og segjast alltaf fá ,,kitl í
magann“ þegar þær hlusti á söguna, þótt þær viti að hún endi vel.

,,Ég verð rauður í framan þegar ég heyri um tröll“
Börnunum þykir gaman að tala um að tröll séu ógnvekjandi. Ólafur í
Blönduhlíð segir: ,,Ég verð rauður í framan þegar ég heyri um tröll ... það
rennur blóð þegar tröll étur fólk.“ Börnin nota þekkingu sína á þjóðsögum til
þess að losna við ógnina eins og eftirfarandi dæmi sýnir.
Kristveig (4): Tröll eru risastór með úfið hár og í rifnum fötum. Þau eru stundum
hættuleg.
Víðir (5): Tröll éta börn.
Karen (5): Þetta er bara ein af þjóðsögunum.
Þórdís: Já er þetta ein af þjóðsögunum. Hvað eru þjóðsögur?
Karen (5): Það eru sögur til að segja börnum þegar þau eru að fara að sofa.
Svona til að þau verði hrædd.
Þórdís: Verða börn hrædd þegar þau hlusta á þjóðsögur?
Karen (5): Já
Þórdís: Eru þjóðsögur ljótar?
Karen (5): Já og já (flissar).
Víðir (4): Grýla tekur öll börn.
Ásdís (4): En hún er hætt því, hún gafst upp á rólunum.
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(Þau syngja öll hlæjandi. Væna flís af feitum sauð…gamla Grýla dauð…) (viðtal í
Sagnabæ).

Dæmið að ofan lýsir því hvernig börnin beita þekkingu sinni til þess að
draga úr ógninni í tröllasögunum. Þau vita að þetta eru þjóðsögur, en þær
gefa einnig tilefni til að segja af sér frægðarsögur.
Kristrún (4): Þegar ég var lítil sá tröllskessan mig ekki. Ég var lítil og þá ... ég
skreið óvart inn í hellinn og lamdi í tásuna á henni
Þórdís: Hvað ertu að segja og vaknaði hún ekki?
Kristrún ( 4). (Hlær). Nei nei hún var sofandi (Hrotuhljóð). Tröll sofa fast (Hlær
aftur) (viðtal í Sagnabæ).

Kristrún er ekki eingöngu að lýsa eigin hugrekki, hún tengir tröllasögurnar
við íslenska náttúru en um það finnast mýmörg dæmi í viðtölunum.

,,Abbababb þau verða að steini úti í sólinni“
Flest börnin segjast hafa ferðast um landið og séð tröllamyndir í fjöllunum
en hér á eftir fara tvö dæmi um slíkar frásagnir.
Svanur (4):(Hrópar). Tröll éta mann.
Þórdís: Éta tröllin mann Váá, eru þau lítil eða stór?
Svanur (4): Þau eru stór.
Kristján(5): Abbababb þau verða að steini úti í sólinni.
Jens (5): (Ákafur). Já og eitt tröll varð að steini.
Öll: Ja jahahah jahahh (Hlæja) (viðtal í Sagnabæ).
Kristinn (5): Við vorum hér í útilegu og þar voru svona steinatröll.
Þórdís: Já svona steinatröll hefurðu séð svoleiðis Kristinn?
Óskar (5): Ég hef séð hundrað sinnum svoleiðis.
Janus (5): Manstu ekki þegar við vorum að fara í ferðina þá sáum við ... Ég sá
það í tjaldútilegu, lengst út í buskanum, lengst í burtu, fullt af steinatröllum.
(viðtal í Sagnabæ).

Af dæmunum hér að ofan má ráða að tröll séu íslensk fyrirbæri í hugum
barnanna því þau eru beintengd við upplifanir þeirra af íslenskri náttúru.
Eftir að þrjú börn í Sagnabæ höfðu endursagt söguna af Búkollu gáfu
tvær telpur nokkrar skýringar.
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Alda (4): (Útskýrir hvers vegna skessurnar í Búkollu urðu að steini inni í fjallinu) Af því
tröll þola ekki sólarljós.
Birna (5): Þau verða að steini ef þau eru ekki inni í hellunum þegar er dagur.
Þórdís: Eru það öll tröll eða bara í þessari sögu?
Öll fjögur börnin: (Hrópa). Öll tröll verða að steini. Þau þola ekki sólarljós.

Mismunandi þekking barna á tröllasögum
Þótt mörg börn ræði fjálglega um tröll í viðtölunum tjá þau sig misjafnlega
mikið. Þekking þeirra er ólík eftir leikskólum, kyni og upprunalegu þjóðerni.
Þau sem hafa mikla þekkingu teljast miðlæg því innlegg þeirra er miðpunktur
samræðnanna. Önnur börn, sem leggja sitt hvað til málannna en tjá sig minna
en miðlægu börnin, teljast hafa nokkra þekkingu á tröllasögum. Þekking
þeirra barna sem ekki tjá sig um tröllasögur í viðtölunum er hér nefnd
jaðarþekking, því ekki er vitað hvort hún stafar af þekkingarleysi eða öðrum
þáttum. Mynd 1 og 2 skýra þetta nánar.
Á myndum 1 og 2 sést að fleiri börn í Sagnabæ en Blönduhlíð tjá sig um
tröllasögur. Lítill kynjamunur kemur fram í þekkingu barnanna en algengara
er að telpur í Sagnabæ endursegi heilu sögurnar. Nær öll börn af erlendum
uppruna (eða 14 af 16) eru alveg þögul um tröllasögur, en þau tvö sem tjá
nokkra þekkingu eru í Sagnabæ. Sjá myndir 1 og 2.

Mynd 1. Þekking barna í Sagnabæ á tröllasögum
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Mynd 2. Þekking barna í Blönduhlíð á tröllasögum
Hætt er við að börn sem ekki búa yfir þekkingu á íslenskum þjóðsögum
útilokist frá leikjum, þar sem þær koma við sögu, eins og eftirfarandi dæmi
sýnir.
Á gólfinu sitja fjórir drengir með einingakubba. Óskar (4), Hallur (4), Habboush
(4) af austurlenskum uppruna og Hiro (4) af asískum uppruna. Óskar og Hallur
hafa byggt stóran kastala og leika saman en Habboush og Hiro hafa byggt tvær
skábrautir sem þeir láta bíla renna eftir. Þeir horfa á Óskar og Hall á milli þess
sem þeir láta bílana renna. Kastali Óskars og Hrafnkels er álfakastali með síki í
kring. Vondu karlarnir hafa komist inn í kastalann og það þarf að bjarga
kónginum. Þeir nota ýmis leikhljóð. Þeir blása mikið og framleiða þrumhljóð
þegar vindubrúin fellur og þrumur og eldingar skullu á. Álfarnir eru inni í
höllinni. Þeir hrópa og kalla og hjálpast að. Óskar (sá sem verður rauður í framan
þegar rætt er um tröll) hrópar: ,,Varið ykkur. Einn er dáinn. Nú er eitt lík hérna.
Risinn gerði þetta.“ Þá kemur Habboush með sprengju og vill komast inn í
leikinn. Hann ætlar að sprengja risann. Óskar og Hallur horfa báðir á hann.
Hallur segir. ,,Nei, það eru engar sprengjur í álfakastala.“ Habboush dregur sig í
hlé en gerir tvær aðrar samskonar tilraunir til að komast inn í leikinn og Hiro
fylgist vel með í öll skiptin. Óskar og Hallur verða pirraðir og segja Habboush að
láta þá í friði. Óskar segir: ,,Þú kannt ekki söguna. Þú kannt ekkert um álfa.“
Hallur og Óskar snúa sér aftur að leiknum en Habboush fer til Hiro og þeir halda
áfram að láta bílana renna. Hallur hrópar: ,,Það er slys, það er slys. Risinn kemur.
Það þarf að bjarga. Sækjum tröllið.“ ,,Sækjum tröllið til að drepa risann“ hrópar
Óskar. Hallur svarar: ,,Þá þarf að vera nótt.“ Óskar segir: ,,Það er nótt.“ Þeir leika
að tröllið og risinn berjist með miklum leikhljóðum. Það þarf að bjarga
álfakónginum. Það þarf að gerast fyrir dögun, áður en tröllið verður að steini. Að
lokum sigrar tröllið risann, kóngurinn bjargast og Hallur fer að syngja. Óskar fer
af svæðinu. Habboush og Hiro halda áfram að láta bílana renna. (nótur úr
Blönduhlíð, apríl, 2006).
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Í leiknum sem lýst er hér að ofan eru völdin í höndum Óskars og Halls
sem kunna sögurnar. Tilraunum Habboush til að nota sprengju til að komast
inn í leikinn er hafnað. Hiro sem fylgist með, er ekki boðið að taka þátt í
leiknum. Báðir drengirnir eru útilokaðir vegna þess að þeir hafa ekki
sögurnar, sem mynda þemað í leiknum á valdi sínu.

Umræður og ályktanir
Þegar börnin spjalla um tröllasögur endurskapa þau textann með því að bæta
inn í þær eigin reynslu. Um leið staðfesta þau þekkingu sína og byggja upp
nýja, í samræmi við niðurstöður Moschovaki og Meadows (2005). Tenging
tröllanna við íslenska náttúru gæti verið vísbending um mótun þjóðernisveruháttar, í samræmi við niðurstöður Brainbridge og Thistleton-Martin
(2001). Tröllasögurnar veita tilefni til ögrandi samanburðar eins og birtist
m.a. þegar börnin bera saman hegðun tröllanna við staðalmyndir kynjanna og
tengja útlit þeirra í sögunum við klettamyndun í náttúrunni, í samræmi við
niðurstöður Brainbridge og Thistelton-Martin (2001). Frásagnir telpnanna af
tengslum tröllskessa við börn sín benda til að þær hafi mótað kynjaveruhætti
í samræmi við niðurstöður Lappalainen (2004), Rey (2004), Skeggs (1997) og
Bourdieu (2001). Tilraun Arnars til að gefa Leppalúða karlmannlega ímynd
bendir til að hann hafi mótað kynjaveruhátt sem felur í sér yfirburðastyrk
karlmennskunnar, sbr. Bourdieu (2001). Hann bregst einnig við skorti
Leppalúða á karlmennsku í samræmi við niðurstöður Davies (2003).
Huga þarf að því hvort börn sem ekki tjá sig um þessar sögur í leikskólum
bæti sér það upp með þekkingu á öðrum barnabókmenntum og afþreyingarefni, eða hvort nauðsyn knúi á um að efla þekkingu þeirra á íslenskum
þjóðsögum til að jafna aðstöðumun eins og þann sem birtist í leik drengjanna
og lýst er hér að framan. Einnig þarf að huga að nauðsyn þess að nota
sögurnar til að ræða við börnin um staðalmyndir kynjanna. Ekki hvað síst í
ljósi þess að sum barnanna virðast tilbúin til að efast um réttmæti þeirra en
það gæti reynst slagkraftur í uppeldi til jafnstöðu kynjanna.
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Huldufólk á faraldsfæti:

Frásagnir þriggja kvenna af samskiptum við
huldufólk
Júlíana Þóra Magnúsdóttir

Í meistaraverkefni mínu í þjóðfræði við Háskóla Íslands tók ég til skoðunar
svæðisbundna sagnamenningu 19. og 20. aldar á því landsvæði sem frá árinu
1990 hefur opinberlega gengið undir heitinu Skaftárhreppur. Þetta svæði,
sem einnig má kalla austurhérað Vestur-Skaftafellssýslu, liggur á milli
Mýrdalssands í vestri og Skeiðarársands í austri. Meðal markmiða verkefnisins var að skoða áhrif búsetu, umhverfis og landslags á mótun
sagnamenningar og þjóðtrúar og þróun þessara þátta í gegnum tíma. Alls
náði rannsóknin til 102 sagnamanna sem ýmist voru búsettir innan héraðsins
eða uppaldir innan þess en fluttir frá því á skráningartíma sagnanna. Var
þessi hópur brottfluttra tekinn með til skoðunar sökum gildis hans fyrir
athugun á sambandi arfsagnageymdar við uppruna og búsetu, eða með
öðrum orðum; athugun á því hvað gerist þegar sagnamaður flytur úr einu
menningarumhverfi í annað. Alls innihalda þær heimildir sem stuðst var við
hátt í 750 sagnir, og spannar skráningartími þeirra gróflega 150 ára tímabil.
Þær heimildir sem um er að ræða eru prentuð þjóðsagnasöfn 19. aldar og
fyrra skeiðs 20. aldar, hljóðrit af segulbandasafni Stofnunar Árna
Magnússonar (SÁM) og hljóðrituð viðtöl tekin af höfundi og fleirum á
árunum 2000-2006. Bróðurpartur þeirra sagnaflytjenda sem um ræðir, eða 90
þeirra, eiga þó sagnir í prentuðum þjóðsagnasöfnum frá 1860 til miðbiks 20.
aldar og í hljóðrituðum viðtölum frá árunum 1963-1984 á segulbandasafni
Stofnunar Árna Magnússonar. Þessir 90 heimildamenn eru fæddir á 19. öld
og byrjun 20. aldar og gefa okkur því ágæta mynd af sagnamenningu íslensks
dreifbýlissamfélags á þeim tíma. Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir verður
þó einkum dvalið við sagnir þriggja kvenna frá héraðinu, þeirra Þórunnar
Gísladóttur og dætra hennar tveggja, Geirlaugar og Guðrúnar Filippusdætra
og skoðað hvað þær hafa að segja um samband félagslegra aðstæðna,
umhverfis og samfélagsgerðar sagnafólks við noktun þess á þjóðsagna og
þjóðtrúarhefð.
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Sagnir og sagnasamfélög
Frá því að söfnun og rannsóknir á arfsögnum hófust hafa menn gert
greinamun á því sem þeir nefna sagnir og því sem þeir nefna ævintýri. Það
sem öðru fremur hefur verið talið skilja á milli þessara frásagnaforma er
meðferð þeirra á raunveruleikanum; á meðan atburðir ævintýrisins gerast í
afstæðum og óraunverulegum heimi sem okkur er ekki ætlað að leggja trúnað
á eru atburðir sagnarinnar framsettir sem sannir og vísa til okkar eigin
veruleika og umhverfis (Röhrich, 1956/1974). Eitt af höfuðeinkennum sagna
er það að þær skýra frá atburðum sem henda raunverulegt og oft nafngreint
fólk af holdi og blóði, innan skilgreinds umhverfis sem við berum kennsl á
sem okkar eigið. Atburðir sagna þarfnast því túlkunar og úrvinnslu á
forsendum raunheimsins og þeirrar þekkingar sem við kunnum að búa yfir
hverju sinni. Yfirgripsmesta skilgreiningin á fyrirbærinu er þó líklega
skilgreining Tangherlini frá árinu 1994, en samkvæmt henni eru sagnir
hefðbundnar, einþátta, staðfærðar og söguvæddar frásagnir sem aðlagast
umhverfi á hverjum stað, gera kröfu til trúverðugleika og endurspegla þjóðtrú, sameignlega reynslu og gildi þess hefðarhóps sem þær tilheyra.
Þó að sagnir og texti þeirra hafi snemma fangað athygli íslenskra þjóðfræðasafnara, hefur hefðarhópurinn, þ.e. flytjendur sagnanna, lengst af verið
vanræktur hluti af samhengi þeirra. Kannski má að einhverju leyti rekja þetta
til þess hversu mikilvægt verkfæri munnmælasögur og útgáfa þeirra voru fyrir
mótun íslenskrar þjóðerniskenndar á 19. og 20. öld (Hallfreður Örn
Eiríksson 1980). Þetta gerir það að verkum að framsetning á íslenskum
munnmælasögum hefur lengst af verið á þá leið að um sé að ræða sameiginlegan og deildan menningararf þjóðarinnar allrar óháð því hvaðan eða
frá hverjum sögurnar eru fengnar, samanber titla þjóðsagnasafnanna Íslenzkar
þjóðsögur og æfintýri (Jón Árnason, 1862-1864), Íslenzkar þjóðsögur (Ólafur
Davíðsson, 1895), Íslenskar þjóðsögur og sagnir (Sigfús Sigfússon, 1982-1993) og
Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur (Guðni Jónsson, 1940-1957). Í þessu felst sú
hugmynd að innihaldið sé heildstæð endurspeglun menningarlega einsleitrar
þjóðar en ekki afurð einstaklinga sem tilheyra ólíkum samfélagshópum og lifa
við ólík skilyrði og aðstæður í fjölbreytilegu umhverfi.
Á 20. öld tók athygli manna í auknum mæli að færast frá útgáfu og
rannsóknum á textum munnmælaefnis til flytjenda þess og smærri
sagnasamfélaga. Hafa þessar rannsóknir gjarnan byggt á gögnum fengnum
með vettvangsvinnu þjóðfræðinga en slíkar samtímaheimildir hafa verið
taldar æskilegar forsendur fyrir rannsóknum á sagnamönnum og sagnasamfélögum (Dégh, 1969). Þrátt fyrir ýmsa annmarka sem finna má á
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heimildum um sagnamenn og sagnasamfélög liðins tíma fyrir samtímarannsóknir, m.a. vegna skorts á upplýsingum um staðbundið samhengi
skráningar sagna og um bakgrunn flytjenda þeirra, má finna dæmi um
velheppnaðar rannsóknir á slíku. Má hér nefna ýmsar rannsóknir Rósu
Þorsteinsdóttur á íslenskum flytjendum ævintýra og áhrifum umhverfis,
lífsreynslu og viðhorfa á sögur þeirra (1998, 2002, 2005). Þá má einnig nefna
rannsóknir Holbek og Tangherlini á heimildamönnum danska þjóðfræðisafnarans Evald Tang Kristiansen (1843-1929) og sagnasjóðum þeirra
(Holbek 1987; Tangherlini 1994). Þessar rannsóknir sýndu fram á að með
öflugri heimildavinnu og upplýsingum fengnum úr þjóðfræðirannsóknum
samtímans, mætti hæglega öðlast nokkra innsýn í sagnasamfélög
fortíðarinnar. Slíkar rannsóknir velta þó óhjákvæmilega að miklu leyti á þeim
heimildum sem finna má um sagnafólkið og þau samfélög sem það lifði í.
Hérlendis eru heimildir um íslenska alþýðu á 19. og 20. öld nokkuð ríkulegar,
ekki síst vegna mikillar útgáfu ættfræðirita og ýmissa átthagatengdra verka.
Þetta gerir það að verkum að hæglega má endurbyggja hluta þess samhengis
sem mótaði sagnamenningu einstaklinga og samfélagshópa fyrri tíðar.

Sagnasamfélag austurhéraðs Vestur-Skaftafellssýslu
Þegar farið var í gegnum samsetningu þeirra 90 heimildamanna frá
austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu sem sagnir eiga í heimildum áranna
1860-1984, kom í ljós að verulega hallaði á konur í þessum hópi. Eru þær
aðeins 34 á móti 56 karlmönnum og eiga einungis 181 sögn í heimildunum á
móti 410 sögnum karlmannanna. Mögulega má rekja þetta til kynferðis þeirra
aðila sem efninu söfnuðu, sem nær eingöngu voru karlkyns, og ríkari tilhneigingar þeirra til að ræða við kynbræður sína sem voru þeim e.t.v.
aðgengilegri en konur. Þess ber að gæta að fyrir tíma almennrar vegagerðar
og brúarsmíða eftirstríðsáranna hafa aðstæður í íslenskum dreifbýlissamfélögum tæpast verið mjög hliðhollar konum, sagnaskemmtunum þeirra eða
samfundum þeirra við þjóðsagnasafnara. Hefur hreyfanleika kvenna þó
líklega verið settar þrengri skorður í austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu en
víðast hvar annarsstaðar til miðbiks 20. aldar. Héraðið var og er strjálbýlt, og
einkennist öðru fremur af nokkuð erfiðu landslagi, eyðisöndum, jökulám,
hraunbreiðum og fjallendi, sem óhjákvæmilega mun hafa sett mark sitt á
samgöngur innan héraðsins sem út fyrir það.
Greining á sagnagerðum og efnistökum hinna 90 heimildamanna sagna
sem finna má í heimildum áranna 1860-1984 leiðir ýmislegt athyglisvert í ljós.
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Hvað sagnagerðir varðar, virðist sem konur frá héraðinu hafi öðru fremur
hallað sér að flutningi sagna af dulrænni reynslu sinni og sinna nánustu eins
og sjá má í töflu 1. Hinsvegar virðast karlmenn fremur hafa aðhyllst sagnir af
veraldlegum og dulrænum atburðum sem stóðu þeim fjær í tíma eða rúmi.
Alls eru fyrstu og annarrar persónu frásagnir af dulrænni reynslu samtals
tæplega 48% þeirra sagna sem konurnar 34 frá héraðinu eiga í heimildunum
en aðeins 19% sagna karlanna.
Tafla 1. Sagnagerðir sagnaflytjenda frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu úr
heimildum áranna 1860-1984 eftir kynferði þeirra
Konur

Karlar

Dulrænar reynslusagnir

86 (48%)

78 (19%)

Aðrar trúarsagnir

73 (40%)

200 (49%)

Sagnir af veraldlegum viðburðum

22 (12%)

132 (32%)

181

410

Samtals

Þegar litið er til efnistaka er það einkum munurinn sem merkja má á áhuga
kynjanna á huldufólki sem athygli vekur. Eins og sjá má af töflu 2 fjalla 36%
trúarsagna kvennanna í heimildum áranna 1860-1984 um þetta efni á móti
aðeins 15% trúarsagna karlmannanna (Júlíana Magnúsdóttir, 2008). Þennan
áhuga kvenna á dulrænum reynslusögnum og áhuga þeirra á huldufólki má
líklega að einhverju leyti rekja til samfélagsgerðar og aðstæðna kvenna í
bændasamfélagi héraðsins til miðbiks 20. aldar sem áður voru ræddar. Í þessu
dreifbýlisumhverfi sem einkenndist af miklum vegaleysum og erfiðum
samgöngum voru ferðalög til annarra byggðalaga fyrst og fremst forréttindi
karlmanna, sem í slíkum ferðum áttu þess kost að heyra nýjar sögur og lenda
í spennandi og frásagnaverðum ævintýrum fjarri heimilinu. Konur hafa
hinsvegar óhjákvæmilega verið mun háðari atburðum sem áttu sér stað nær
heimili þeirra, þ.e. eigin reynslu og heimilismanna sinna. Þar sem heimili er
hversdagslegt og deilt umhverfi er óhjákvæmilega nokkuð þrengra þar um
spennandi og frásagnaverð atvik af veraldlegum toga en á ferðum manna
utan þess. Eftir stendur því dulræn reynsla, sem er áhugaverð áheyrnar óháð
því hvar hún á sér stað eða hvern hún hendir. Þess ber ennfremur að gæta að
huldufólksbyggðir í íslenskri þjóðsagna og þjóðtrúarhefð eru oftast í næsta
nágrenni við bústaði manna ólíkt t.d. sjó og vatnavættum, draugum og
tröllum sem gjarnan halda sig nokkuð fjær byggðum bólum. Huldufólkið var
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því e.t.v. aðgengilegra hinum heimilisbundu konum fyrir túlkun dulrænnar
reynslu en flestir aðrir dularvættir íslenskrar þjóðtrúarhefðar.
Tafla 2. Hlutföll huldufólkssagna sagnaflytjenda frá austurhéraði VesturSkaftafellssýslu úr heimildum áranna 1860-1984 eftir kynferði þeirra
Huldufólkssagnir
Trúarsagnir alls

Konur

Karlar

58 (36%)

41 (15%)

159

278

Mæðgurnar frá Kálfafellskoti og sagnir þeirra
Þrátt fyrir sögulega fæð kvenna í þeim heimildum sem áður voru ræddar og
almennt fremur litla varðveitta sagnasjóði þeirra, má finna dæmi um konur
frá héraðinu sem eiga umtalsverðan fjölda sagna í heimildunum. Þar á meðal
eru þær Þórunn Gísladóttir (1846-1937) ljósmóðir og grasalæknir, og dætur
hennar tvær, Geirlaug (1876-1970) og Guðrún (1884-1976) Filippusdætur frá
Kálfafellskoti í Fljótshverfi sem áður voru nefndar. Samanlagt eiga þessar
þrjár sagnakonur 68 sagnir í þeim heimildum sem um ræðir, sem er ríflega
einn þriðji þeirra sagna sem samtals liggur eftir heimildakonurnar 34 frá
héraðinu. Það sem gerir sagnasjóði þessara kvenna sérstaklega áhugaverða
fyrir nánari skoðun er sú staðreynd að hér er ekki aðeins um að ræða fremur
fágæta fulltrúa virkra sagnakvenna frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu
heldur einnig nokkuð hreyfanlegar konur, sem fluttu nokkuð oft á milli
byggðarlaga eftir að dvöl þeirra í héraðinu lauk. Þær munu því oft hafa þurft
að aðlaga sagnasjóði sína nýju umhverfi og þeim aðstæðum sem biðu þeirra í
nýjum búsetusamfélögum.
Þórunn Gísladóttir var fædd á Ásum í Skaftártungu 1846 en fluttist í
barnæsku með foreldrum sínum að Blýjaskerjum á Miðnesi. Árið 1868, er
hún var 22 ára að aldri, sneri hún aftur í Vestur-Skaftafellssýslu sem
eiginkona Stefáns Filippussonar bónda á Kálfafellskoti í Fljótshverfi. Þau
hjónin áttu 14 börn, en aðeins níu þeirra lifðu til fullorðinsára. Þórunn lauk
prófi í ljósmóðurfræðum 1870 og starfaði sem ljósmóðir og grasalæknir í
Hörgslands og Fljóthverfisumdæmi til ársins 1897. Það ár fluttist fjölskyldan
frá Kálfafellskoti til Seyðisfjarðar, en settist árið 1899 að í Brúnuvík í
Borgarfirði eystra, þar sem Þórunn mun hafa starfað sem ljósmóðir til ársins
1907. Þórunn varð ekkja árið 1909, og fluttist loks til Reykjavíkur 1926 þar
sem hún lést 1937 (Ljósmæðrafélag Íslands, 1984, 681-682; Björn
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Magnússon, IV, 1973, 273). Þær sagnir Þórunnar sem teknar voru til
skoðunar í tengslum við greiningu sagnasjóðs hennar voru 19 talsins og að
finna þremur þjóðsagnasöfnum, Þjóðsögum og sögnum (Torfhildur Hólm, 1962,
187); Gráskinnu hinni meiri (Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, 1962, I,
1962, 177-192); og Íslenzkum þjóðsögum og sögnum (Sigfús Sigfússon, 1982, I,
1
128; II, 179-181, 287-288, 294-298 og 384-385; III, 161-163; IV, 262). Eru
þessar sagnir skrásettar að því virðist á árabilinu 1900-1930.
Geirlaug Filippusdóttir var fædd 1876 í Kálfafellskoti. Hún fór níu ára
gömul til föðurbróður síns á Mýrum á Hornafirði til barnagæslustarfa og
dvaldi þar í tvö ár. Hún sneri síðan aftur til foreldra sinna í Kálfafellskot 1887
og bjó þar að til ársins 1896. Þá fór hún sem vinnukona að Borgum í AusturSkaftafellssýslu. Árið 1900 er hún hinsvegar talin búsett í Brúnuvík í
Borgarfirði eystra og síðan á Seyðisfirði 1901. Árið 1902 var hún kaupakona
á Breiðdalsvík en giftist síðan Eiríki Krisjáni Guðmundssyni bónda að
Þverhamri í Breiðdal 1904. Þau hjónin áttu tvö börn. Árið 1912 fluttust þau
hjónin síðan að Ormsstöðum í sömu sveit. Geirlaug varð ekkja 1924 og
fluttist árið eftir til Reykjavíkur þar sem hún bjó til æviloka 1970. (Björn
Magnússon, I, 1970, 307; SÁM 86/826 EF; SÁM 86/832 EF). Sagnir
Geirlaugar, 23 að tölu eru allar að finna í hljóðrituðum viðtölum Hallfreðar
Arnar Eiríkssonar og Þórðar Tómassonar við hana árið 1966 (SÁM 86/82686/827 EF; 86/831 EF; 87/1246 EF)
Guðrún Filippusdóttir var fædd í Kálfafellskoti 1884. Hún flutti þaðan til
Seyðisfjarðar 1897 með fjölskyldu sinni og síðan með þeim á Borgarfjörð
eystri 1899. Hún giftist Einari Sveini Þorsteinssyni trésmiði 1910 og áttu þau
hjónin þrjú börn. Þau hjónin bjuggu í Bakkagerði í Borgarfirði eystra á
árunum 1910 til 1916, en fluttu þá að Vestdal á Seyðisfirði. Hún fluttist til
Reykjavíkur 1933 og bjó þar til æviloka 1976. (Björn Magnússon, II, 45).
Guðrún á 26 sagnir í hljóðrituðum viðtölum Hallfreðar Arnar Eiríkssonar
við hana á árunum 1970-1972 (SÁM 90/2325-90/2326 EF; 91/238491/2385 EF; 91/2445-91/2446 EF).

1

Þess má geta að hér er undanskilinn þáttur sem þjóðsagnasafnarinn Sigfús Sigfússon ritar
um Þórunni í áttunda bindi Íslenzkra þjóðsagna og sagna, en um þennan þátt segir hann:
,,Eftir hennar eigin sögn og [barna] hennar en stílfært algerlega af mér. Hún látin segja frá
og reynt að halda sem mest orðalagi og frásagnahætti. Lesið yfir henni og fengið samþykki
um að rétt sé“ (1988, 251-291). Þar sem ekki er hægt að sjá af þeim sögum sem þarna eru
birtar hvort þær eru hafðar eftir Þórunni sjálfri eða öðrum heimildamönnum eða
heimildum var þeim sleppt við greiningu sagnasjóðs hennar.
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Þær mæðgur eiga það sammerkt með flestum öðrum samtímakonum
þeirra frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu að segja öðru fremur sagnir af
dulrænni reynslu sinni og sinna nánustu. Eru slíkar sagnir 13 af 19 sögnum
Þórunnar, 10 af 23 sögnum Geirlaugar og 21 af samtals 26 sögnum
Guðrúnar. Einkum eru þetta sagnir af huldufólki, en slíkt kemur fyrir í
samtals 26 sögnum þeirra, þar af fjalla 18 um huldufólksfjölskyldu sem í
frásögnum Geirlaugar og Guðrúnar gengur undir heitinu huldufólkið í
Kálfafellskoti. Þetta huldufólk virðist þó ekki hafa búið í Kálfafellskoti fyrir
tíð fjölskyldunnar, né vera upprunnið í staðbundinni þjóðtrúarhefð
héraðsins, heldur innflutt í hana frá Suðurnesjunum á seinna skeiði 19. aldar.
Frásögn af fyrstu kynnum Þórunnar Gísladóttur við þetta huldufólk er að
finna í sagnasjóðum allra kvennanna þriggja, með örlitlum blæbrigðamun.
Skýra frásagnirnar í hnotskurn frá draumi Þórunnar, þá á barnsaldri og búsett
með foreldrum sínum á Blýjaskerjum í Miðnesi. Þótti hún sem hún væri sótt
til huldukonu í barnsnauð í hól einum þar í túninu og veitti þar
fæðingarhjálp. Sökum æsku hennar vildi huldufólkið ekki launa henni
aðstoðina strax, heldur var henni sagt að síðar yrði hún ljósmóðir og þá
myndi huldukonan vera með henni og aðstoða hana. Rættist þetta og varð
Þórunn farsæl ljósmóðir í fjörtíu ár og hlekktist aldrei á með nokkra konur
sem hún hjálpaði (Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, I, 184-185;
SÁM 86/826 EF; 90/2325 EF; 91/2384 EF). Þessar frásagnir af
draumreynslu Þórunnar endurspegla vel þekkta alþjóðlega flökkusögn sem
venjulega gengur undir heitinu ljósmóðir hjá huldufólki eða ML 5070
Midwife to the faires í minnaská Reidar Christiansen yfir slíkar sagnir (1958).
Frásagnir Þórunnar sjálfrar og dætra hennar af þessari reynslu bera þess vitni
að þekktar flökkusagnir geta hvenær sem er tekið á sig form reynslusagnarinnar í samspili sagnahefðar og þjóðtrúar, þegar sagnahefðin leggur
fólki til túlkunarramma nýrrar dulrænnar reynslu. Þess má ennfremur geta að
nýleg rannsókn Bo Almqvist á íslenskum afbrigðum þessara sagnagerðar
hefur leitt í ljós að slíkar sagnir tilheyrðu fyrst og fremst kvenlegri
frásagnahefð og voru gjarnan heimfærðar upp á ljósmæður í lifandi lífi, sem í
sumum tilfellum skýrðu sjálfar frá þessari reynslu sinni og lögðu trúnað á
hana. Almqvist bendir einnig á að sérstaða íslensku útgáfanna felist m.a. í því
að þeir einstaklingar sem við sögu koma eru ekki þegar starfandi ljósmæður,
heldur öðlist farsælan ljósmóðurferil sinn að launum eftir aðstoð sína við
huldufólkið. Niðurstaða hans er því sú að íslenskar sagnir af ljósmæðrastörfum fólks hjá huldufólki hafi haft þann tvíbenta tilgang að útskýra köllun
fólks til slíkra starfa í raunheiminum og skapa því traust á þessum
starfsvettvangi innan samfélagsins (2008, í prentun )
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Illu heilli fyrir huldufólkið, sem að sögn hafði lofað nærveru sinni á síðari
starfsferli aðstoðarmanns síns, varð Þórunn Gísladóttir ekki ljósmóðir fyrr en
1870. Þá hafði hún flutt um 300 kílómetra í burtu og sest að á bænum
Kálfafellskoti í Fljótshverfi. Þetta hafði það í för með sér að huldufólkið varð
óhjákvæmilega að taka sig upp og flytja með skjólstæðingi sínum, sem það
gerði ef marka má frásagnir kvennanna. Eftir komu sína að Kálfafellskoti,
varð huldufólkið mjög rík uppspretta dulrænnar reynslu og sagna af henni ef
marka má heimildir, en flestar frásagnir kvennanna af huldufólkinu gerast á
þeim tíma sem fjölskyldan lifði þar. Á meðal jákvæðra og neikvæðra afreka
þessa huldufólks í Kálfafellskoti má nefna lækningu asma, fjárhagslega
aðstoð, skemmdir margvíslegra kálgarða sem voru settir of nærri heimkynnum þeirra og dráp á óheppnum vinnumanni sem fyrir slysni kastaði
steini í höfuð huldubarns (Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, I, 186187; SÁM 86/826 EF; 86/831 EF; 90/2325 EF; 91/2384 EF ). Í flestum
tilfellum skýra frásagnir af þessum atburðum frá draumreynslu Þórunnar, þar
sem huldufólkið birtist henni til að útskýra hegðun sína fyrir vinkonu sinni
og skjólstæðingi. Aðeins ein frásögn kvennanna skýrir frá því þegar
huldufólkið er séð í vöku en þetta er annarrar persónu reynslusögn sem
Geirlaug hefur eftir fyrrum nágrannakonu sinni, sem jafnframt er eina
manneskjan utan Þórunnar og dætra hennar sem huldufólkið birtist í sögnum
þeirra ( SÁM 86/826 EF ).
Brottför fjölskyldu Þórunnar Gísladóttur frá Kálfafellskoti 1897 virðist
hafa skilið huldufólkið eftir í nokkurskonar tilvistarkreppu. Ef marka má
frásögn Geirlaugar Filippusdóttur, hefur það þó fljótlega uppgvötvað lausn á
vandamálum sínum. Þessi frásögn skýrir frá draumreynslu hennar sjálfrar
eftir að hún hafði flutt í Breiðdalinn, þar sem tvær huldukvennanna frá
Kálfafellskoti birtust henni og báðu hana ásjár. Samkvæmt þessari sögn
sögðust þær þangað komnar sökum þess að þeim hefði leiðst svo mikið eftir
að fjölskyldan fór úr Kálfafellskoti að þar gætu þær ekki lengur verið. Þrátt
fyrir nokkurn beig þótti Geirlaugu hún lofa þeim að vera og fannst eftir það
sem eitthvað væri í kringum hana sem hún ekki skildi en vísaði henni á
ýmislegt (SÁM 86/826 EF). Það sem er öðru fremur athyglisvert við þessa
frásögn er sú staðreynd að í henni tekur huldufólkið frá Kálfafellskoti á sig
mynd nokkurkonar góðkynja ættarfylgju. Það hefur ekki aðeins sagt skilið við
heimkynni sín öðru sinni, heldur einnig fyrrum skjólstæðing og þess í stað
tekið upp samband við næstu kynslóð kvenna í fjölskyldunni. Þar með virðist
þó sem búferlaflutningum huldufólksins í Kálfafellskoti hafi ekki verið lokið
ef marka má frásagnir Geirlaugar og Guðrúnar. Þegar Regína systir þeirra
fylgdi í fótspor móður þeirra og gerðist ljósmóðir á Borgarfirði eystra var
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aðstoð huldufólks til helgunar starfsins aftur þörf. Í útgáfu Geirlaugar kemur
þessi hjálp í formi huldukonu móður þeirra sem birtist Regínu í draumi áður
en hún ákvað að læra til ljósmóður og býður fram aðstoð sína við framtíðar
ljósmóðurstörf. (SÁM 86/826 EF). Hér höfum við því annað dæmi um
köllun fengna til ljósmóðurstarfans fyrir atbeina huldufólks. Útgáfa
Guðrúnar er hinsvegar nokkuð öðruvísi, þar sem vitjunin á sér samkvæmt
henni ekki stað fyrr en eftir að Regína var orðin ljósmóðir, auk þess sem ekki
er um að ræða huldu móður þeirra heldur dóttur hennar. Í útgáfu Guðrúnar
birtist ennfremur sagnaminnið um leiða huldufólksins í Kálfafellskoti eftir að
fjölskyldan fluttist þaðan sem einnig kom við sögu í sögn Geirlaugar af vitjun
þess í Breiðdalnum sem áður var rædd. (SÁM 90/2325 EF). Með komu
huldufólksins frá Kálfafellskoti í Borgarfjörð eystra í byrjun 20. aldar má
segja að huldufólksfjölskyldan sem um miðja 19. öldina bjó í hól einum á
Suðurnesjum hafi flutt hálfa leið í kringum landið á 50 ára tímabili til þess að
halda í við hina hreyfanlegu fjölskyldu upphaflegs skjólstæðings síns,
Þórunnar Gísladóttur.
Hinar skemmtilegu frásagnir kvennanna þriggja af hinu félagslynda
huldufólki frá Kálfafellskoti gefa nokkuð athyglisverða mynd af sagnamenningu og þjóðtrúarhefð kvenna á 19. öld og fyrra skeiði 20. aldar. Fyrst
ber að nefna að huldufólkið í sögnum kvennanna virðist eingöngu birtast
konum en aldrei karlmönnum og ganga í ,,arf“ í kvenlegg frá móður til dætra.
Svo virðist því sem um sérstaka kvennahefð sé að ræða, enda snertir efni
flestra sagnanna kannski einkum málefni sem tilheyrðu sérstökum reynsluheimi kvenna, svo fæðingarhjálp, kálgarðsrækt og annarri heimilisumsýslu. Þá
endurspegla frásagnirnar hagnýta notkun yfirnáttúrulegrar hefðar í umhverfi
og á tíma sem var e.t.v. ekki mjög heppilegur fyrir sagnamenningu kvenna.
Hafa ber í huga að sagnaflutningur var, og er enn, samskiptaleið sem gerir
fólki kleift að kynnast nýju fólki og falla inn í félagslega í þeim samfélögum
sem það býr í. Eins og áður hefur verið rætt, voru konur í dreifbýli fram til
miðbiks 20. aldar kannski fyrst og fremst háðar atburðum sem áttu sér stað í
nágrenni heimilisins fyrir myndun nýrra sagna. Fyrir aðfluttar konur í nýjum
búsetusamfélögum hefði þetta getað skapað nokkurn vanda, þar sem gera má
ráð fyrir takmarkaðri þekkingu þeirra á staðbundinni þjóðtrúarhefð hins nýja
samfélags, sem stjórnar m.a. staðsetningum viðurkenndra huldufólksbyggða.
Með því að flytja eftirlætis dularverur sínar með sér, eins og Þórunn og dætur
hennar virðast hafa gert, voru þær minna háðar staðbundnum hefðum í þeim
samfélögum sem þær settust að í fyrir sköpun nýrra sagna eða túlkun nýrrar
yfirnáttúrulegrar reynslu. Frásagnir Þórunnar Gísladóttur og dætra hennar af
samskiptum sínum við huldufólksfjölskylduna í Kálfafellskoti endurspegla
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því hefð sem e.t.v má segja að búi yfir menningarlegum landamærum
kynjafræðilega séð en ekki landfræðilega, þar sem hún virðist hafa lifað mjög
blómlegu lífi víðsfjarri þeim slóðum sem hún átti upphaf sitt á.

Niðurlag
Eins og sagnir mæðgnanna frá Kálfafellskoti og sagnir annarra kynsystra
þeirra frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu sýna, er íslensk þjóðsagna og
þjóðtrúarhefð síður en svo einsleitt fyrirbæri. Þó hefðin sem slík sé samfélagslega deild, er notkun fólks á henni með ólíkum hætti og háð þeim
sérstöku kringumstæðum sem einkenna líf þess og umhverfi. Með því að
skoða sagnasamfélög svæðisbundið, má fá ágæta mynd af tengslum
sagnamenningar við samfélagsgerð og umhverfi, og þá kannski ekki síst ólíku
sambandi kynjanna við þjóðsagna og þjóðtrúarhefð. Slík nálgun við stóran
hóp sagnamanna felur þó alltaf í sér nokkra smættun einstaklingsins innan
samfélagshópsins og sérkenna hans. Eins og sagnir Þórunnar Gísladóttur og
dætra hennar bera með sér, eru sérkenni einstakra sagnamanna og notkun
þeirra á hefðinni ekki síður frjór vettvangur rannsókna en sagnasamfélagið í
heild sinni.
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Dauðinn og sýndarveruleikinn
Óli Gneisti Sóleyjarson

Í september 2007 lést Paul Harding eftir að hafa fengið hjartaáfall. Hann var
einungis 27 ára. Það sem gerði dauða hans óvenjulegan er að hann hvarf úr
tveimur heimum. Hans var ekki eingöngu syrgður í „raunveruleikanum“
heldur einnig í leikjaheimi Eve Online.
Frá því í upphafi árs 2007 hef ég kannað samfélag Eve Online spilara og
hvernig það birtist bæði innan leiks og utan. Í þessari grein er markmiðið að
veita örlitla svipmynd af rannsókn minni og þessu einstaka samfélagi. Með
því að einblína á einn atburð og afleiðingar hans tel ég mig geta veitt innsýn
inn þennan heim sem er yfirleitt hulinn flestum. Gögnum vegna rannsóknar
minnar var safnað með opnum viðtölum við 18 spilara (þar af 3 sem einnig
hafa starfað við leikinn). Í nóvember 2007 fór ég á Eve Online aðdáendaráðstefnu þar sem ég gat fylgst með og spjallað óformlega við fólk en einnig
tekið formleg viðtöl. Ég hef líka byggt á greinum, viðtölum og tölvuleikjagagnrýni í fjölmiðlum. Þar að auki hef ég fylgst með ýmsum vefsíðum og
spjallborðum á netinu sem fjalla um leikinn, ýmist frá sjónarhóli hönnuða
Eve, spilara eða tölvuleikjarýna. Sumarið 2007 fékk ég styrk frá Nýsköpunarsjóði íslenskra námsmanna til að vinna að rannsókninni.
Einhverjir gætu haldið því fram að fjöldaframleiddir leikir falli ekki innan
fræðasviðs þjóðfræðinnar. Það er þó ljóst að kjarni rannsóknarefna þjóðfræðinnar finnast þar, sérstaklega í leikjum eins og Eve sem leyfa sköpunargáfu spilara að leika lausum hala. Þeir sem koma inn í heim Eve Online eru
ekki bara að spila leik heldur að skapa samfélag sem myndar eigin siði,
venjur, slangur og tákn. Ég tel líka að í því efni sem ég kynni hér felist flest af
því sem Elliott Oring (1986) nefndi í lýsingu sinni á rannsóknarsviðum
þjóðfræðinnar. Leikurinn er spilaður af hópum, hann er óformlegur, á
jaðrinum, persónulegur (þó hann fari ekki fram augliti til auglitis) og sumt í
honum er á sviði fagurfræði. Hugmyndin um fagurfræði er einnig þáttur í
skilgreiningu Dan Ben-Amos (1971) sem sagði að „þjóðfræðiefni væri listræn
tjáning í litlum hópum“. Þó ég telji þessa skilgreiningu of þrönga þá á hún
við um margt sem ég fjalla um í greininni.
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Eve er það sem er á ensku kallað massively multiplayer online game eða
MMOG sem við getum kallað stóra netspilunartölvuleiki. Leikurinn var
hannaður af íslenska tölvuleikjafyrirtækinu CCP (Crowd Control Productions).
Leikurinn gerist í heimi þar sem tugþúsundir spilara geta leikið með eða gegn
hvor öðrum á sama tíma (Eve Online, 2006). Leikir af þessu tagi gerast í
staðföstum heimi sem hægt er að komast í nær allan sólarhringinn og allt árið
um kring. Uppruna þeirra má rekja til hlutverkaleikja svo sem Dungeons and
Dragons. Áhrif hlutverkaleikjanna má sjá í persónusköpunarhluta leikjanna og
í því hvernig sumir sem spila MMOG leiki reyna að þróa og leika persónuna
sem þeir stjórna í leiknum ásamt því að reyna að spinna áhugaverðar sögur í
stað þess að reyna að ná mælanlegum árangri innan leiksins. Þessi áhrif má
líka sjá í því að í leikjum af þessu tagi er hvorki raunverulegur endapunktur
né nokkur leið til að sigra leikina, alveg eins og í hlutverkaleikjum (Varney,
2005).
Samkvæmt baksögu Eve Online er leikjaheimurinn staðsettur langt frá
jörðinni og atburðarrásin gerist lengst framtíðinni. Íbúar leikjaheimsins eru
afkomendur landnámsmanna sem komu frá jörðinni og fluttu til veraldar
sem kallast Nýja Eden (New Eden). Í leiknum leikur hver spilari persónu sem
er fyrst og fremst táknuð af skjámynd (avatar), nafni og geimskipi. Meirihluti
samskipta í leiknum fer fram skriflega. Spilararnir fljúga um heiminn í
geimskipum sínum og reyna að græða peninga og öðlast völd. Það eru mörg
hlutverk sem spilarar Eve geta brugðið sér í og það má segja að einungis
hugmyndaflugið takmarki þau. Sumir eru í hlutverki námuvinnslumanna á
meðan aðrir eru auðjöfrar í iðnaði sem framleiða, kaupa og selja vörur.
Spilararnir sameinast í fyrirtækjum sem almennt eru kölluð corp (corporation).
Þessi corp mynda síðan bandalög (alliance). Mörg fyrirtæki og bandalög
berjast við hvert annað í stríðum. Í heiminum má líka finna spilara sem kalla
sig sjóræningja (pirates) og reyna að stela frá öðrum og myrða aðra í leiknum.
Raunar er dauði í Eve ekki endanlegur, það er alltaf til einræktað varaeintak
af þér tilbúið að taka við. En dauðinn er þó ekki skaðlaus, þú gætir tapað
miklum peningum og því sem er jafnvel mikilvægara, skipinu þínu. Peningar
skipta miklu máli í Eve. Leikurinn hefur sinn eigin gjaldmiðill sem kallast
ISK (vísun í íslensku krónuna) sem hægt er að nota til að kaupa og selja
hráefni, skip, vopn eða hvaðeina sem spilarinn gæti viljað, þar á meðal áskrift
að leiknum sjálfum. Í leiknum, eins og mörgum öðrum MMOG leikjum, er
starfræktur svartur markaður gegn vilja CCP. Hægt er að kaupa gjaldeyrinn
ISK á netinu fyrir evrur, pund og dollara. Þetta brýtur gegn notendaskilmálum leiksins en viðgengst þó enn (GM Grimmi, 2008).
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Dauði DarkElf
Paul Harding, sem minnst var á hér í upphafi, lék persónu sem kallaðist
DarkElf og var meðlimur í sjóræningjafyrirtæki eða corpi sem kallast Veto.
Þegar fréttir af dauða hans bárust meðlimum Veto urðu þeir miður sín. Fyrir
suma þeirra breytti þetta miklu um það hvernig þeir hugsuðu um leikinn og
meðspilara sína sem þeir höfðu fæsta hitt utan tölvuleikjaheimsins. Eins og í
raunveruleikanum þurftu þeir að finna leið til að tjá tilfinningar sínar um
dauða félaga síns.
Þetta var þó ekki í fyrsta skipti sem þessi staða kom upp innan Eve. Í maí
2007 var spilari myrtur í Hollywood Los Angeles. Meðspilarar víðsvegar um
heiminn tjáðu sorg sína og sendu samúðaróskir til eiginmanns hinnar látnu
sem einnig spilaði leikinn. Einn vinur frá Hollandi vildi fara í jarðarförina og
sagði: „I know them better than I know my own neighbors just because of
the game“ (Lebovich, 2007). Þó dæmið af DarkElf sé ekki einstakt þá
stendur það upp úr sökum þess hve mikið meðspilarar hans gerðu til þess að
minnast hans. Þegar dauði hans var tilkynntur á opnu spjallborði á heimasíðu
Eve komu ótal samúðaróskir frá spilurum sem sumir þekktu hann úr leiknum
en einnig frá þeim sem áttuðu sig á því hve erfitt væri að missa slíkan vin
(EVE Insider Forums, DarkElf). Yfirmaður Veto sem kallar sig Verone
útbjó myndskeið til að minnast DarkElf. Það var uppfullt af fallegum
myndum úr leiknum ásamt skjámyndinni af persónu DarkElf. Í því lagði
hann áherslu á hugmyndina um Veto sem fjölskyldu sem syrgði fallinn félaga
(EVE Insider Forums, [VETO] A Tribute To DarkElf).
Verone tilheyrir þeim flokki spilara sem kenna sig við hlutverkaleik
(roleplay), þ.e. hann reynir að auka dýptina í spilamennskunni með því að
semja baksögu fyrir persónu sína. Þetta notar hann síðan til að leika
persónuna. Þessu má líkja við leikara sem reyna að skilja gjörðir þeirra
persóna sem þeir leika en minnir einnig á spunaleik. Verone skrifar líka sögur
sem útskýra atburðarrás leiksins í samræmi við þann gerviveruleika sem þar
hefur verið búinn til. Þessi hugmyndafræði Verone varð til þess að þegar
Paul Harding lést þurfti einhvern veginn að útskýra hvers vegna persóna
DarkElf var ekki lengur í leiknum. Þetta minnir á það sem gerist í
sjónvarpsþáttum þegar leikarar deyja, þá þarf að skýra hvers vegna persóna
þeirra er ekki lengur með. Verone skrifaði því sögu sem skýrði fráfall
DarkElf í Eve heiminum. Eftir að hann hafði skrifað þessa sögu var minnst á
hana í fréttatilkynningu innan Eve sem kom frá stjórnendum leiksins. Það
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þýðir að dauði DarkElf er að einhverju leyti opinber hluti af Eve veröldinni.
Sagan sem Verone skrifaði skýrði dauða persónunnar með því að vísa í
einræktunartæknina sem spilar svo stóran þátt í leiknum. Það varð óhapp
sem olli því að klónið af DarkElf skaðaðist og gat því ekki tryggt honum
framhaldslíf innan leiksins (Eve Online, Eve Insider, Impro Scandal, Cloning
Questioned). Dauðinn var semsagt skýrður með innri rökum leiksins.
Innan stjörnukerfisins sem Veto byggir var komið fyrir hlutum, sem
mætti á íslensku kalla tanka (cans), og þeir notaðir sem hálfgert minnismerki
um DarkElf. Á þessum tönkum mátti sjá skilaboð til og um DarkElf. Félagar
hans settu líka á svið aðgerð sem minnti að einhverju leyti á minningarathafnir hjá orrustuflugmönnum þar sem 40-50 meðlimir Veto flugu um í
bestu skipum sínum sem voru öll kölluð DE til minningar um DarkElf. Í
Eve er hægt að bjóða verðlaun fyrir að drepa persónur í leiknum. Vinir
DarkElf ákváðu því að safna saman peningum til að bjóða hærri verðlaun
fyrir DarkElf en nokkra aðra persónu í leiknum. Að lokum má nefna að tvær
geimstöðvar í Eve heiminum hafa verið nefndar eftir DarkElf (EVE Insider
Forums, [VETO] A Tribute To DarkElf).
Það er áhugavert að skoða hvernig það sem gert var til minningar um
DarkElf sýnir hvernig spilararnir afmarka það sem hollenski menningarfræðingurinn Johan Huizinga kallaði töfrahringinn:
All play moves and has its being within a playground marked off beforehand
either materially or ideally, deliberately or as a matter of course. […] Inside the
play-ground an absolute and peculiar order reigns. Here we come across another,
very positive feature of play: it creates order, is order. Into an imperfect world
and into the confusion of life it brings a temporary, a limited perfection. Play
demands order absolute and supreme. The least deviation from it “spoils the
game”, robs it of its character and makes it worthless (Huizinga, 1955).

Í myndskeiðinu sem Verone bjó til var bæði minnst á DarkElf sem
persónu í leiknum og Paul Harding, manninn á bak við skjáinn. Í sögunni
sem hann skrifaði var hins vegar ekkert minnst á Paul. Sagan átti sér að öllu
leyti stað innan töfrahringsins, einungis innan gerviveraldar Eve. Myndskeiðið
var aftur á móti utan gerviveraldarinnar, utan töfrahringsins. Sagan þarf að
fara eftir reglum leiksins en myndskeiðið ekki. Þetta má líka sjá á
geimstöðvunum sem voru endurnefndar, tönkunum með skilaboðunum og
athöfninni þar sem flogið var um. Þó þetta hafi í raun verið gert til þess að
minnast Paul Harding var umgjörðin þannig að hún féll að reglum leiksins.
Sagan sem Verone skrifaði er að mörgu leyti grunnurinn að þessu því með
henni er fráfall Paul Harding speglað inn í veröld leiksins með dauða
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persónunnar DarkElf. Það mætti hins vegar segja að verðlaunin sem voru
sett til höfuðs DarkElf brjóti að einhverju leyti gegn þessum raunveruleika
sem þarna var búið að skapa innan leiksins því að samkvæmt honum þá er
hann látinn. En það mætti líka segja að þarna séu tvær mismunandi útgáfur af
raunveruleikanum í gangi sem báðar lúta reglunum þó þær passi ekki við
hvor aðra.
Það hve nauðsynlegt spilurum finnst að viðhalda raunveruleika
gerviveraldarinnar má sjá á atburðum og umræðum sem spruttu upp í maí
2008, nær níu mánuðum eftir dauða Paul Harding. Umræðuþræðirnir sem
komu upp á Eve Insider Forums voru titlaðar With regards to the G95
station name og Dark Elf Memorial. Það sem gerðist var að ein geimstöðin
sem nefnd hafði verið í höfuðið á DarkElf var hertekin af öðrum hópi sem
síðan breytti nafninu aftur. Viðbrögðin létu ekki á sér standa en voru
blendin. Á spjallborðum á heimasíðu leiksins kom fram beiðni um að
nafninu yrði aftur breytt í „Dark Elf Memorial“. Sumir sem tjáðu sig þar
studdu tillöguna en hópurinn neitaði að verða við beiðninni. Leiðtogi
hópsins tók þó fram að hann vildi með þessu ekki vanvirða minningu Paul.
En aðrir voru harkalegri í viðbrögðum sínum og hæddust jafnvel að
beiðninni. Einn sem skrifaði og spilar leikinn undir nafninu Vile rat og er
meðlimur í hinu umdeilda GoonSwarm bandalagi sem er þekkt fyrir
ruddalega hegðun, kallaði Paul Harding „löngu gleymdan fyrrverandi spilara
sem enginn mun muna eftir eða kæra sig kollóttan um eftir tvö ár“. Það er
vel mögulegt að hér hafi einungis verið um að ræða tilraun til að espa menn
upp en um leið þá er þetta lýsing á því sem félagar DarkElf voru að öllum
líkindum að reyna að koma í veg fyrir með því að minnast hans. Öðrum sem
tók þátt í umræðunum þótti nóg um allt sem gert var til að minnast DarkElf
og taldi það hafa orðið hálfgerða tísku. Félagar DarkElf sem tóku þátt í
umræðunni um nafnabreytinguna voru ekki allir hlynntir því að nafninu yrði
aftur breytt og einn þeirra sagði:
Eve is not a godamn grave yard, I don't want to fly slalom trough memorials for
every eve player and his dog that died, I will never understand this facination
with memorials etc for people, especially when the vast majority of eve really
wont care as they didnt know him
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Annar sagði:
It's not disrespecting someone to change the name of a station in an internet
spaceship game that might be a remembrance of them. Learn to separate RL and
a ******* game and you'll have a much better life.
The only disrespect to Paul being shown here is by the people that feel this
station is the only thing that attests to who he was ingame, and not the memory
of him and the friendships he had.

Þessir textar innihalda ákveðin og jafnvel harkaleg skilaboð um að
töfrahringurinn hefur sínar eigin reglur og ætti ekki að mótast óhóflega af því
sem er utan hans. Atburður úr raunveruleikanum ætti ekki að hafa áhrif á
það hvernig leikurinn er spilaður því ef svo fer þá eru reglurnar brotnar. Í
seinni athugasemdinni sem ég vitnaði í hér að ofan er lögð áhersla á þetta
með að greina á milli einstaklingsins sem lést og persónunnar sem hann lék.
Þessi aðgreining var ekki gerð af öðrum sem tóku þátt í umræðunni.
Eftir að Paul Harding lést var settur upp þráður sem kallaðist Thread Of
Condolences á spjallborðinu Veto: Official Forums. Fjöldi manna skrifuðu
athugasemdir þar. Þar á meðal var einn spilari sem kallaði sig Ebon Nexus.
Hann skrifaði þessa hjartnæmu athugasemd:
In the world of online gaming, people are known not for what they possess, how
popular they are, or their looks. We are our avatars, a projection of ourselves as
we see ourselves. A projection, I believe, of who we truly are. Without the threat
of repercussion on any meaningful level, the worst is unfortunately brought out
of most us in full view of the rest of the community.
While I knew DarkElf only through forums and his reputation, he was
undoubtedly a fine person and fellow gamer. To be spoken of and thought of so
highly .... to have your projection of yourself to be thought of as such ... I can
only imagine the person he was in real life if such a shining example of what
anyone should be was on display in our virtual world.
Anyone outside the MMO community will not understand the friendships we
establish with our fellow gamers. Our friends in this world are not just voices
and pixels to us, they are people. They are someone we can talk to at all hours of
the day, someone we share our heartaches and triumphs with, someone we share
our hobby with. Most importantly, they are friends in the truest sense of the
word.

Þrátt fyrir að ég telji að falleg hugsun búi á bak við þessi skrif tel ég einnig
að hún beri merki útópískra hugmynda um netsamfélög eins og Wellman og
Gulia (1999) hafa fjallað um. Þó dauði Paul hafi sýnt netvinum hans hve
mikils virði þessi vinátta væri þá gerði þetta þeim líka ljóst að það væri ekki
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alveg nóg að þekkja fólk bara í gegnum skjáinn. Þetta sést best á því að fyrir
utan það sem ég hef nefnt hér að ofan minntust meðlimir Veto hans einnig
með því að hittast í raunveruleikanum. Sú samkoma átti sér stað í Newcastle.
Það hve dreifðir þessir spilarar eru um heiminn gerði mörgum erfitt að mæta
en þó flugu sumir á milli landa til að taka þátt. Þó ástæðan fyrir þessum fundi
hafi verið döpur þá snerist hann ekki um sorg heldur var drukkið og haft
gaman. Fyrir fundinn bjuggu þeir líka til svört sorgarbönd til minningar um
DarkElf. Á því er mynstur sem bandaríski flugherinn notar sem tákn um
hetjudauða. Einnig er merki hópsins Veto og nafnið DarkElf. Sorgarböndin
leggja, eins og myndskeiðið sem Verone bjó til, áherslu á samkennd hópsins
og sorg hans.
Það er hugsanlegt að dauði Paul skýri það hve margir félagar hans úr Veto
mættu á aðdáendaráðstefnu Eve á Íslandi um tveimur mánuðum eftir andlát
hans þar sem ég hitti þá. Ég talaði lengi við einn þeirra og er hann
aðalheimild mín fyrir því sem gerðist. Á meðan hann talaði áttaði ég mig á
því að hann var í raun að halda áfram því sem hópurinn hafði verið að gera,
hann var að tryggja að minning Paul/DarkElf lifði áfram. Það að ég myndi
skrifa um hann væri enn ein leið til þess. En hann talaði ekki bara um þær
leiðir sem hópurinn hafði notað til að minnast félaga síns heldur líka það
hvaða áhrif þetta hafði haft á hann og sagði:
It made me realize that the community within Eve is really important, not just
people you chat to, that you don’t know the faces of, and that is really the reason
I am here as well: I realized that I had known people for years and I had never
met them, you know, like, I count them as friends.

Í stuttu máli er viðmælandi minn hér að tjá þrá sína til að færa
netsamböndin úr Eve yfir í raunveruleikann. Að hætta að vera bara á bak við
skjá. Þó Ebon Nexus hafi haft rétt fyrir sér í því hve miklu máli fólk í
leiknum skiptir hvert annað þá minntist hann ekkert á það hve margir finna
þá þörf að innsigla vináttuna með því að hittast augliti til auglitis.
Síðast þegar ég fór inn í Eve var enn hægt að skoða upplýsingar um
persónuna DarkElf. Hann er skráður sem félagi í Veto og verðlaunaféð sem
hefur verið lagt til höfuðs honum eru rúmir fjórir og hálfur milljarður í ISK
gjaldmiðlinum. En þarna stendur líka - „Forever remember – ‘Rest in peace’”
eða „Munið alltaf – ‘Hvíldu í friði’”.
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Netið og sorgarviðbrögð
Það er áhugavert að bera viðbrögðin við dauða DarkElf saman við
minnismerki um ungt fólk. Í grein um slík minnismerki í Svíþjóð og Noregi
segir þjóðfræðingurinn Anders Gustavsson (2006) frá því sem hann kallar
sjálfkveikt minningarskrá (spontantalter) á stöðum þar sem ungt fólk hefur týnt
lífi sínu í bílslysi. Við þessi minnismerki hafa verið látin blóm og skilaboð til
hins látna. Þetta minnir á sumt af því sem var gert innan Eve til minningar
um Paul Harding, sérstaklega það að skilja eftir skilaboð en einnig sjáum við
þörfina til að safnast saman. Félagar Paul gátu ekki sett upp minnisvarða þar
sem hann lést og gerðu það þess í stað inn í leiknum sem var honum svo
kær.
Gustavsson (2006) talar líka um að minningarsíður á vefnum séu orðnar
áberandi á þeim svæðum sem hann skoðaði. Þar er oft hægt að setja inn
skilaboð og kveðjur. Þessu hef ég einnig tekið eftir á Íslandi og þetta er það
sama og félagar Paul gerðu. Þetta sýnir að netið er ekki bara mikilvægur
vettvangur fyrir sorgarviðbrögð þeirra sem eiga nær allt sitt samband þar.
Áframhaldandi þróun í tækni og samskiptum mun án efa hafa áhrif á það
hvernig fólk syrgir í framtíðinni. Eins og í dæminu af DarkElf/Paul Harding
þá mun slíkt bæði fela í sér nýja siði en einnig aðlögun á eldri hefðum til að
mæta nýjum aðstæðum. Þetta mun án efa verða rannsóknarefni þjóðfræðinga
og annarra sem skoða svona menningarfyrirbrigði. Í þessari grein er einungis
gægst örlítið inn í heillandi nýjan heim.
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Þjóðfræði, þjóðleikhús og mótun
sjónrænnar þjóðarímyndar:

Sigurður Guðmundsson, Indriði Einarsson og
álfabrennurnar
Terry Gunnell

Að kvöldi þess sjötta janúar á hverju ári fyllast götur nokkurra bæja á Íslandi
af hópum svokallaðra álfa í álfabúningum. Yfirleitt fer álfakonungur og
álfadrottning fyrir álfahópnum, sem inniheldur bæði dökkálfa og ljósálfa
(Árni Björnsson, 1996). Þessi íslenski siður hefur lengið vakið áhuga minn
vegna þess að þessi hátíð hefur lítil sem engin tengsl við þá hjátrú Íslendinga
sem hún er talin eiga rætur að rekja til. Í fyrsta lagi eru álfar yfirleitt taldir vera
á ferli á jólum eða á nýársnótt, en ekki á þrettándanum sem á Íslandi tengist
miklu fremur heimferð jólasveinnanna. Í öðru lagi er Ísland lýðveldi og eldri
þjóðsögur íslenskar gefa ekki til kynna að samfélagi álfa og huldufólks sé
stjórnað af kóngum og drottningum. Í þriðja og síðasta lagi hefur íslensk
þjóðtrú aldrei skipt álfum í annars vegar dökkálfa og hins vegar ljósálfa.
Hugmyndin um álfa sem illar verur er af bókmenntalegum rótum runnin.
Slíkar hugmyndir náðu aldrei fótfestu í íslenskri þjóðtrú almennings þar sem
álfar beinlínis urðu kristnir.
Hvaðan kemur þá þessi siður? Hér er skólabókardæmi um hvernig
alþýðumenning ummyndast í þjóðmenningu og þjóðararf, sem bein afleiðing af
tengslum þjóðsagnasöfnunar við sköpun „þjóðlegrar“ leikhefðar og
„þjóðlegra“ leiklistaforma sem átti sér stað í mörgum löndum á síðari hluta
nítjándu aldar. Þetta undirstrikar líka langtímaáhrif þess að flytja efni á milli
sviða, af því sviði munnlegrar frásagnarhefðar sem verkar á ímyndun og
síbreytilegt minni sveitasamfélagsins yfir á hið margbrotna en í grundvallaratriðum sjónræna form leikhússins þar sem efnið er flutt frammi fyrir vel
klæddum áhorfendum borgarsamfélagsins í „þjóðleikhúsi“.
Hin rómantíska stefna nítjándu aldarinnar birtist vitaskuld í mjög margbreytilegum myndum en megináherslan var þó fyrst og fremst lögð á að
skilgreina og síðan safna efni sem virtist endurspegla „þjóðarsál“, og svo að
nýta þetta efni til að skapa nýja „þjóðlega“ siði og menningu. Þetta átti sér
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einkum stað meðal þeirra samfélaga í Norður Evrópu sem lutu pólitískum
yfirráðum annarra þjóða, svo sem á Íslandi, Írlandi, Skotlandi, Noregi og í
Finnlandi, en hér mynduðust hreyfingar sem lögðu mesta áherslu á að
viðhalda og glæða tilfinningu manna fyrir mikilvægi þjóðlegra og málfarslegra
einkenna og sérstöðu (B. Hodne, 2002) og drógu til sín menntamenn svo
sem sagnfræðinga, málfræðinga, lögmenn, þjóðfræðinga, og bókmenntafræðinga auk fjölda listamanna, bæði í myndlist og öðrum sjónrænum listum,
ásamt skáldum og rithöfundum. Listamennirnir tóku síðan hugmyndirnar og
efnið sem þeir fyrrnefndu höfðu safnað og sköpuðu úr þeim almenn tákn
sem ætluð voru til að hnykkja á hinni nýju þjóðlegu sjálfsmynd samfélagsins.
Þessi hreyfing hafði því ekki aðeins þau áhrif að til urðu sérstök „þjóðleg“
söfn gamalla og nýrra þjóðsagna heldur voru þegar frá leið stofnuð þjóðminjasöfn, þjóðlistasöfn og síðast en ekki síst, þjóðleikhús, þar sem þjóðlegt
hráefni hafði farið í gegnum tvöfalt val og var nú fært almenningi aftur í nýrri
lifandi „þjóðlegri“ list, list sem orðin var að þjóðlegri arfleifð og lagði á
margan hátt línurnar fyrir hugmyndir okkar tíma um þjóðararfinn. Þetta ferli
þegar þjóðsögur og sagnir ummyndast í „þjóð-“leikhús kom einna skýrast
fram í Noregi, Írlandi, Finnlandi og Íslandi.
Fjölmargt hefur verið ritað um pólitískt hlutverk og eðli fyrstu
þjóðsagnasafnanna (sjá m. a. Ø. Hodne, 1994; B. Hodne, 2002; Ó Giolláin,
2000; Honko, 1988; Anttonen, 2004; og Gunnell, væntanlegt) og sama gildir
um þróun og mótun fyrstu þjóðleikhúsa þessara ungu þjóða (sjá m.a. Levitas,
2002; Lyche 1991; og Sveinn Einarsson, 1991, 1996 og 2007). Það sem ég
ætla að gera hér er að skoða fyrst og fremst þau tengsl sem finna má á milli
þessara tveggja sviða eins og þau koma fram á Íslandi. Eins og ýmsir
fræðimenn hafa bent á, fól söfnun heimilda um hefðir í sér að velja og taka
sérstaklega út ákveðna þætti sem mynduðu kerfi þjóðlegra tákna. Svæðisbundin einkenni, svæðisbundnar sagnir og átrúnaður var oft tekin til marks
um mismun á milli þjóða og fékk þannig nýja þýðingu sem ekki hafði orðið
vart áður (Ó Giolláin, 2000).
Sú hugmynd að þessi nýju söfn af þjóðlegum fróðleik væru frábær grundvöllur og undirstöðuefniviður fyrir hin nýju form þjóðlegra bókmennta og
lista var ekki ný af nálinni og á rætur sínar að rekja allt aftur til Herders. Í
innganginum að þjóðsagnasafni sínu Deutsche Sagen (1816), sem hafði
gríðarleg áhrif í þessu tilliti, taka Grimms bræður það sérstaklega fram.
Svipaðar hugmyndir náðu fljótt fótfestu á Norðurlöndunum. Árið 1844 hélt
danski listfræðingurinn Niels Laurits Høyen áhrifamikinn fyrirlestur í Danmörku þar sem hann ræddi um grundvöll fyrir þróun þjóðlegrar listar í
Skandinavíu, og lagði áherslu á nauðsyn þess að nýta söguleg og þjóðleg
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mótíf í listsköpun þjóðar (Karl Madsen, 1927). Árið 1852 þegar Ibsen var að
hefja leikhúsferil sinn varð hann einnig fyrir miklum áhrifum af hugmyndum
þýska fræðimannsins Herman Hettner sem hafði í nýlegu verki sínu Das
moderne Drama lagt áherslu á nýtingu sögulegs og þjóðlegs hugarflugs í
þróun nýrra leikhúsverka. Hettner lítur á „Märchenlustspiel“ sem hagkvæma
leið til að sýna tvo andstæða heima, draumheiminn þar sem hægt er að draga
fram dýpri sannleik og hversdagsheiminn sem er skoplegur og tiltölulega
grunnfær (Hettner, 1852). Fyrirmyndirnar sem Hettner benti á fyrir bæði
leikformin er að finna í Shakespeare. Svipaðar hugmyndir settu bæði Yeats
og Lady Gregory fram í tilraunum sínum til að þróa írska leikhúsið undir lok
aldarinnar en árangur þeirra tilrauna var stofnum Abbey leikhússins í
Dyflinni árið 1899. Skoðanir af þessu tagi áttu síðar eftir að koma skýrt fram
í verkum eftir Lady Gregory, Synge, og Yeats sjálfan. Goðsagnakennt
landslag og bæjartúnið, baðað í keltnesku rökkri varð sá spegill sem haldið
var að hinni ungu írsku þjóð.
Eins og Ibsen voru Lady Gregory, Yeats og Synge ekki aðeins
leikritahöfundar heldur söfnuðu þau einnig þjóðsögum og hið sama á við um
þann mann sem ég mun beina athygli minni að í þessari grein héðan í frá og
sem flutti þessa sömu strauma og hugmyndir til Íslands. Sigurður
Guðmundsson (1833-1874) málari var óvéfengjanlega sá maður sem var
potturinn og pannan í þeirri hreyfingu sem hafði að markmiði að skapa
þjóðlega menningarhefð á Íslandi. Hann nam málaralist í Kaupmannahöfn
þar sem hann fór reglulega á leiksýningar. Þar kynntist hann hugmyndum
Høyens og líklega einnig hugmyndum Hebbels. Hvoru tveggja endurspeglast
í þeim hugmyndum sem hann kom með heim til Íslands árið 1858. Á næstu
16 árum, allt þar til hann lést, voru Sigurður og hugmyndir hans þyrnir í
augum yfirvalda en einnig mikill áhrifavaldur fyrir vakningu um þjóðlega
menningu af ýmsu tagi (Lárus Sigurbjörnson, 1954; Sveinn Einarsson 1991.)
Þremur árum eftir heimkomu sína varð Sigurður einn af aðalskipuleggjendum hóps (Leikfélag andans) sem hittist reglulega til að ræða ýmis
málefni tengd þjóðlegri menningu. Ári síðar var hann farinn að koma með
hugmyndir um þjóðbúning fyrir bæði karla og konur sem og þjóðleikhús: í
hans huga var þetta tvennt síðastnefnda góð leið til að binda endi á það sem
hann áleit almennt „smekkleysi þjóðarinnar“ bæði hvað varðaði klæðaburð
og skemmtanahald (Lárus Sigurbjörnsson, 1954). Það er athyglisvert að á
þessum tíma bjó Sigurður í sama húsi og Matthías Jochumsson og Jón
Árnason, sem þá þegar var á kafi í að setja saman fyrsta raunverulega íslenska
þjóðsagnasafnið. Jón hafði orðið fyrir miklum áhrifum af þýska fræðimanninum Konrad Maurer og tveimur öðrum lykilmönnum sem báðir
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bjuggu í Kaupmannahöfn og höfðu vakandi auga með þróun mála á Íslandi,
annars vegar Guðbrandi Vigfússyni og hins vegar Jóni Sigurðssyni. Þessir
menn, ásamt Sigurði sjálfum, voru sérlega vel meðvitaðir um „þjóðlegt“ og
pólitískt hlutverk þess efnis sem þeir voru að safna, rétt eins og Asbjörnsen
og Moe í Noregi skömmu áður (Gunnell, væntanlegt) og Yeats og Lady
Gregory nokkrum árum síðar. Þetta höfðu þeir Jón Árnason og Magnús
Grímsson lagt áherslu á í inngangi sínum að Íslenzku ævintýri (1852), og í
öllum þeim inngöngum sem ritaðir voru fyrir Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri
sem kom út í Leipzig á árunum 1862-1864. Í ritdómi um safn Maurers af
íslenskum þjóðsögum (1860) hafði Jón Sigurðsson líka lagt enn ríkari áherslu
á það hve mikilvægt það sé að þessi efniviður sé fram settur á þann hátt að
hann sýni hina „réttu“ mynd af þjóðinni (Jón Sigurðsson, 1860; Gunnell,
væntanlegt).
Þetta leiðir okkur aftur til Sigurðar Guðmundssonar og hugmynda hans
og áætlana um þjóðleikhús – leikhúss sem skyldi flytja þjóðleg verk á þjóðartungunni til að mennta og fræða þjóðina. Eins og Ibsen, hafði Sigurður tekið
þátt í að safna ævintýrum og sögnum. Og árið 1862 var hann þegar farinn að
sviðsetja svokölluð tableaux vivants úr íslendingasögum til sýninga. Enn
fremur var hann með á prjónunum að skrifa ný leikrit fyrir leikhúsið og það
er alveg skýrt hvaðan fyrirmyndir hans og efniviður í þessi leikrit skyldi
tekinn. Í bréfi til rithöfundarins Steingríms Þorsteinssonar árið 1861 skrifar
hann að það sé mikil þörf fyrir ný söguleg leikrit. Hvað efniviðinn varðar
bendir Sigurður á hið nýja þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar sem uppsprettu og
innblástur (Lárus Sigurbjörnsson, 1954).
Í 1873, ári fyrir andlát sitt, hélt Sigurður Guðmundsson innblásna ræðu
um hve þjóðleikhús hefði mikið að segja fyrir þjóðernisvitund fólks.
„Leiksviðið“, skrifar hann í minnispunktum sínum, „er mjög mikilvægt fyrir
þjóðernið, fyrir söguna, fyrir fagurfræðina, tónlistina og allar framfarir“
(Sveinn Einarsson, 1991). En spurningin var, hvaða svið íslenskrar þjóðmenningar voru vænleg til að mennta þjóðina, styrkja þjóðernistilfinninguna
og fegra og fullkomna líf þjóðarinnar. Sigurður Guðmundsson hafði bent á
þann möguleika að nota sögu þjóðarinnar og þjóðsögur og þær hugmyndir
koma vel fram í tableaux vivants hans og endurspeglast líka í drögum að
leikritum unnum upp úr Íslendingasögum sem hann lét eftir sig. En þó að
það væri tiltölulega einfalt að búa til uppstillingar af Íslendingasagnapersónum eða yrkja um þær kvæði, var nokkuð meiri erfiðleikum bundið að
setja þær á svið á Íslandi. Bæði Ibsen og Strindberg sóttu beint í efnivið
Íslendingasagnanna í fyrstu leikritum sínum, en áhorfendur þeirra höfðu
önnur viðhorf en íslenskir áhorfendur. Íslenskir áhorfendur höfðu alist upp
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með þessum sögum og þekktu efni þeirra út og inn, eins og einn líklegur
leikritahöfundur orðaði það (Indriði Einarsson, 1972, bls. 100). Hvers konar
listræn frávik frá upphaflegum „staðreyndum“, hvað þá „upprunalegum“
orðatiltækjum og setningum hefðu orðið fórnarlömb endalausra umræðna og
öll málefnaleg umræða um þjóðerni og þjóðernisvitund hefði fallið um sjálfa
sig. Þetta er eitt þeirra atriða sem dregur strax fram mismuninn á milli hinna
ýmsu listforma. Leikhúsinu var ekki aðeins ætlað að sýna söguna og þjóðlífið,
því var einnig ætlað að vera virkur spegill þess. Því er í grundvallaratriðum
ætlað að stilla upp nýjum samhliða veruleika í hugum viðtakendanna. Fólk
upplifir leikhúsið eins og aðra raunverulega reynslu. Það er einn þáttur þess
hve leikhúsið getur verið gagnlegt sem þjóðernislegt uppeldistæki eins og
Sigurður Guðmundsson gerði sér skýra grein fyrir.
Af þessum sökum voru Íslendingasögurnar afskrifaðar. En hinar nýútgefnu þjóðsögur og sagnir voru annað mál. Þær voru algerlega „þjóðlegar“
og bæði gamlar og nýjar: þær sögðu frá atburðum frá fornri tíð (á það lögðu
ritstjórarnir af ásettu ráði sterka áherslu) sem margir þekktu í síbreytilegri
munnlegri geymd. Textar Íslendingasagnanna höfðu varðveist í tiltölulega
óbreyttu formi um aldaraðir en þjóðsögurnar voru aftur á móti mjög nýlega
komnar í fastmótað form ritaðs máls. Bæði Ibsen og Hebbel höfðu séð þar
möguleika fyrir leiklist og það var ekki aðeins Sigurður sjálfur sem gerði sér
strax grein fyrir því sama heldur einnig tveir af lærisveinum hans, Matthías
Jochumsson, og nokkru síðar ungur stúdent, Indriði Þorsteinsson að nafni.
Matthías skrifaði sitt fyrsta leikrit Útilegumennirnir skömmu eftir að hann
útskrifaðist úr Latínuskólanum í Reykjavík árið 1861 en á þeim tíma bjó hann
í sama húsi og Jón Árnason og Sigurður Guðmundsson. Hann hafði sjálfur
tekið þátt í að safna efni fyrir Jón Árnason og sótti nú efnivið beint í þann
brunn fyrir leikrit sitt með söngvum sem látið var gerast á 17. öldinni. Verkið
er hlaðið þjóðsagnaminnum, allt frá draumum til galdra, frá draugum og
forynjum til grasatínslu, og geymir vísanir til hetja á borð við hetjur
Íslendingagnanna, sem sigrast á náttúruöflunum án þess þó að þurfa að leita
aftur til sögualdar. Allt lagðist þarna á eitt og leikritið naut slíkra vinsælda að
það var endurskrifað og endurbætt og sýnt óteljandi sinnum um allt land á
næstu árum og áratugum (Sveinn Einarsson, 1991). Það var frumsýnt í
Reykjavík árið 1862 og kom Sigurður Guðmundsson beint að uppfærslunni.
Auk þess að hvetja Matthías til að skrifa leikritið, skrifaði hann sjálfur
draumsenu sem notuð var í fyrstu gerð leikritsins, og hannaði og málaði alla
sviðsmyndina (Sveinn Einarsson, 1991).
Það er eftirtektarvert að gagnrýnendur hældu leikriti Matthíasar fyrir
„þjóðlega“ þætti þess og bæði þetta leikrit og stöðug hvatning Sigurðar
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Guðmundssonar leiddu beint til samningar og sýningar annars lykilverks:
Nýársnóttin var sett upp árið 1871 af stúdentum í Latínuskólanum enn og
aftur undir leiðsögn Sigurðar (Indriði Einarson, 1972). Höfundurinn og
leikstjórinn var hinn tvítugi Indriði Einarsson, sem var ákafur lærisveinn
Sigurðar.
Að mínu mati er Nýársnóttin jafnvel enn merkilegra verk sem þjóðleg
arfleifð en Útilegumennirnir. Verkið byggir lauslega á þjóðsögu úr safni Jóns
Árnasonar um tröllkonuna Gellivör (Jón Árnason, 1954-1961) sem árlega
rænir bændum til að éta á jólunum. Í Nýársnóttinni segir frá saklausri ungri
stúlku, Guðrúnu, sem er fósturdóttir bændahjóna. Hún er ástfangin af
ungum manni, Jóni, sem misst hefur foreldra sína og hefur líka verið alinn
upp af hjónunum á bænum. Hann er einnig nýbúinn að ljúka námi við
Latínuskólann. Hinni saklausu Guðrúnu er ekki aðeins ógnað af hinum illa,
lygna, yfirdrifna kaupmanni heldur einnig af gamla álfakónginum í fjallinu
sem hefur lagt bölvun á konurnar í ætt Guðrúnar alveg síðan amma hennar
neitaði að hjálpa konu hans að ala barn. Hann ætlar sér að láta Guðrúnu
missa vitið á miðnætti þegar hún vakir yfir líki. Góð álfkona, Áslaug, bjargar
Guðrúnu og sýnir henni inn í yndisfagra álfheima en kaupmaðurinn illi, sem
álpast á rangan stað á röngum tíma verður vitskertur í hennar stað. Unga
parið nær saman að lokum og allir lifa hamingjusamir til æviloka nema gömlu
vondu mennirnir.
Í þessu leikriti má aftur sjá skýr áhrif frá Shakespeare. Söguþráðurinn er
einnig umvafinn þykku lagi af þjóðtrú, allt frá umtali um drauga, sveitamat og
leiki til vísana í sagnir um álfa sem ráðast inn í bæi á jólum til dansleikjahalds,
álfareiðir, álfasmyrsl fyrir augu og þjóðtrú um að sjá ótrúlegar sýnir ef maður
setur höfuðið í handarkrika hæfileikamanns. Enn fremur er þarna fjöldi
undarlegra sveitamanna sem tala í málsháttum og undarlegum orðatiltækjum,
einkum „gamla konan“ Anna og flækingurinn Gvendur snemmbæri.
Sigurður Guðmundsson átti sem oftar beinan þátt í uppsetningunni sem
leikin var fyrst í heimavist Latínuskólans og síðan sýnd aftur í leikhúsi inni í
Reykjavík á jólunum eftir (Sveinn Einarsson, 1991). Hann hannaði búninga
og leikmynd og skipting leikritsins niður í þrjár „sýningar“ frekar en þætti
virðist einnig eiga rætur að rekja til uppstillinga Sigurðar. Vissulega gerði
þetta leikrit kröfur um meira sjónarspil en Útilegumennirnir og var því
erfiðara fyrir lítil leikfélög úti á landi að setja það upp – ekki síst vegna þess
að í leikmyndinni þurfti að vera baktjald með fjöllóttu landslagi sem hægt var
að opna til að sýna inn í álfheiminn inni í fjöllunum, eins og sjá má á
myndum af uppsetningunni frá 1907, en leikritið var sérstaklega endurskrifað
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fyrir uppsetninguna til að leggja áherslu á þjóðlega þætti þess (Sveinn
Einarsson, 1996).
Allt frá byrjun töluðu gagnrýnendur sérstaklega um þjóðleg einkenni
leikritsins. Þeim var einkum tíðrætt um skýr tengsl við „þjóðlegar sögur og líf
þjóðarinnar“, hve persónurnar væru „þjóðlegar og náttúrulegar“ og „hve
þjóðtrúnni er nákvæmlega fylgt“. „Leikritið gerir”, segir einn gagnrýnandi
„hið þjóðlega fagurt, og hið fagra þjóðlegt“ (Sveinn Einarsson, 1991).
Nýársnóttin var síðan sýnd í Reykjavík á jólum og nýári árin 1871, 1881,
1891. Það var síðan endurskrifað árið 1907 (Indriði Einarsson, 1907a) og sett
upp næstum því árlega í höfuðborginni fram til u.þ.b. 1923. Þá var það hyllt
sem hið eina sanna þjóðlega íslenskt leikrit (Sveinn Einarsson, 1996 og 2007).
Ljóst er að leikritið hafði fengið mikinn hljómgrunn.
Tengslin á milli leikritsins og þjóðtrúar takmörkuðust þó ekki við
leiksviðið. Eftir síðustu sýningu leikritsins á nýárskvöld árið 1871 fóru
skólapiltar í skrautlegum dökk- og ljósálfabúningum sínum út úr leikhúsinu
og bættust í hóp borgarbúa í Reykjavík og gengu með þeim fylktu liði að
varðeldi á hæð rétt fyrir utan borgina (Árni Björnsson, 1996). Þessi viðbót
við leiksýninguna virðist síðan hafa verið tekin upp í tengslum við sýningar á
leikritinu út um landið, og það er engum efa undirorpið að það er þessi
blanda leiksýningarinnar og nýárshefðanna sem leitt hefur til þess sjónarspils
sem „álfadansinn“ er og búið er að gera að árlegri hefð á þrettándakvöld.
En hvernig er „þjóðlegt leikrit“ öðruvísi en „þjóðlegt málverk“ eða
„þjóðleg kvæði“ úr því að það getur beinlínis breytt þjóðlegri hefð og
þjóðlegri ímynd? Í fyrsta lagi er vert að muna að leikhús er líklega einna
flóknasta listformið þar sem það tekur til margra táknfræðilegra sviða í einu,
allt frá hinu sjónræna til texta, frá ytra samhengi til hrynjandi og tóntegunda
innan verksins; í tengslum við þetta er líka vert að ítreka að bæði Útilegumennirnir og Nýársnóttin, rétt eins og Per Gynt (1867) eftir Ibsen, fylgja
formi Draums á Jónsmessunótt eftir Shakespeare, þar sem framvinda
verksins flyst frá daglegum veruleika yfir í ævintýraveröld að næturlagi og
síðan aftur til baka; munurinn hér er sá að í staðinn fyrir skóg er
ævintýraveröldin sem sýnd er áhorfendum staðsett í snævi þöktu fjalllendi og
hellum. Veruleikanum er ekki heldur búinn staður í borg heldur á bóndabæ.
Jafnvel þó að lífið á bóndabænum eigi ekki að gerast í fortíðinni, hefur það
samt beinar vísanir í langa sagnhefð sem tengist fortíðinni. Atburðarás fyrstu
gerðar Nýársnæturinnar á að gerast annars staðar, samtímis leiksýningunni
sjálfri: um nóttina fyrir nýársdag árið 1871. Athyglisvert er að í endurgerð
leikritsins er það látið gerast um áramótin 1800-1801, en ekki eru gerðar
neinar aðrar breytingar á ytra samhengi verksins. Þjóðlegt, rómantískt
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bændabýlið sem kúrir í landslaginu táknar því eins konar helgan tíma sem
sameinar söguna og nútíðina gegnum miðil „hefðarinnar“.
Önnur leið til að tengja fortíðina, nútíðina og náttúruna er að álfunum í
leikritinu er hér skipt í heiðna dökkálfa og kristna ljósálfa samkvæmt
miðaldaskilgreiningu Snorra (m. a. Gunnell, 2007). Í leikritinu er vísað með
reglulegu millibili til tengsla álfanna við sjálft landið og þeir eru sagðir hafa
búið hér síðan Ísland reis úr sæ í öndverðu. Sú staðreynd að þeir eru næstum
aldrei kallaðir huldufólk undirstrikar að hér er af ásettu ráði reynt að tengja
þá álfum eddukvæðanna sem eru hálfguðlegar verur (Gunnell, 2007). Álfarnir
tjá sig líka skýrt og greinilega í fornum ljóðahætti og minnast á hina fornu
guði landnámsmannanna (Indriði Einarsson, 1872). Enn fremur koma
pólitísk skilaboð fram í andstæðunum á milli annars vegar ungu elskendanna
og kristnu álfkonunnar, Áslaugar, sem kemur þeim til hjálpar og hins vegar
illa kaupmannsins (sem tengist dönskum valdhöfum) og heiðna álfakonungsins sem báðir fá makleg málagjöld í lok verksins; þessum pólitísku
skilaboðum voru síðan gerð full skil í endurgerð leikritsins frá 1907. Þar
birtist Áslaug með íslenskan fána í hendi að lokinni byltingu í álfheimi og er
stillt andspænis einveldi gamla álfakonungsins sem berum orðum er látið
skírskota til meginlands Skandinavíu. Aðrir fullorðnir Íslendingar í verkinu
eru sýndir sem sakleysingjar sem vondu kallarnir hafa leitt á villigötur. Þeir
eiga ekki sök á því að hafa orðið til þess að elskendurnir urðu að flýja til
fjalla. Í gerðinni frá 1907 kemur skýrt fram að Jón, unnusti Guðrúnar, er
sonur álfkonu. Þarna er gefið í skyn að síðari kynslóðir munu bera þjóðleg
gen af álfakyni.
Næst er að skoða sjónræn skilaboð búninganna sem hafa haldist meira og
minna eins í álfaskrúðgöngum nútímans. Athyglisverðast er að Áslaug, hin
kristna álfkona sem býr í fjöllunum, klæðist þjóðbúningi þeim sem Siguður
Guðmundsson hafði nýlega hannað. Hún er, eins og áður sagði, sú sem ber
fánann í leikgerðinni frá 1907. Allt frá fyrstu sýningum á Nýársnóttinni, hefur
hún verið bein tilvísun í aðra þjóðlega ímynd sem var að verða til á þessum
sama tíma: Fjallkonuna, sem er sambærileg við Britannia (Halldór Gíslason,
e.d.). Fjallkonan er ímynd sem íslensk skáld skópu á átjándu öldinni og hefur
fengið að þróast með þjóðarsálinni síðan, en mynd af henni birtist fyrst
innan á kápu þýðinga íslenskra þjóðsagna sem Eiríkur Magnússon gaf út árið
1866 (Árni Björnsson, e.d.): Almennt er talið að fjallkonan hafi fyrst verið
persónugerð í Winnipeg árið 1924, en ég vil halda því fram að hún hafi þegar
verið komin fram sem persóna í Áslaugu. Í upphaflegu leiksýningunni lét
Sigurður hana klæðast grænum kyrtli frekar en þeim bláa sem hún fékk síðar,
en vísunin er þá þegar greinileg. Í síðari sýningum eftir 1907 fylgdu Áslaugu
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aðrar álfkonur klæddar bláu og hvítu; litum sem vísuðu beint til
náttúruaflanna. Það er augljóst hvers vegna leikritið höfðaði svo sterkt til
fólks sem raun bar vitni og hvers vegna það var fyrsta leikritið sem sett var
upp í nýju Þjóðleikhúsi þegar það reis loksins árið 1950 (Sveinn Einarsson,
2007).
Það má segja að í færslunni úr þjóðsögu í munnlega geymd í rituð
þjóðsagnasöfn og þjóðleg leikrit og þaðan síðan út á göturnar í þjóðlegum
hátíðahöldum sést eitt fyrsta dæmi um breytingu úr þjóðfræði í sjónrænn
þjóðararf á Íslandi. „Vandinn“ á Íslandi er að sjónrænar ímyndir hinna
þjóðlegu álfa brenndu sig inn í hugskot hinna nýju borgarbúa. Upprunalega
huldufólkið í íslenskum þjóðsögum var ekkert frábrugðið öðrum íbúum
landsins: kannski aðeins betur efnum búið, aðeins fallegra, en að öðru leyti
tiltölulega illgreinanlegt frá öðrum landsmönnum. Þessir nýju leikhús álfar
voru orðnir eins konar yfirnáttúruleg, íhaldssöm, efri stétt sem sá sig
tilneydda til að ganga alla daga í þjóðbúningi, og þannig er það enn þann dag
í dag.
Í grein eftir Indriða Einarsson sem birtist 1907 kallaði hann eftir
„þjóðlegu leikhúsi“ og ítrekaði að sér þætti slíkt markmið jafngilda „efstu
riminni í menningarstiganum…. fyrr en það er fengið eru Íslendingar ekki
orðnir menntaþjóð“ (Indriði Einarsson, 1907b, bls. 143). Með þessum
orðum endurspeglaði hann hugmyndir fjölmargra manna meðal hinna ungu
þjóða 19. aldarinnar sem fannst þjóðlegt leikhús geta markað hápunktinn í
mótun nýrrar þjóðar, ekki aðeins vegna þess að þá stæði sú þjóð jafnfætis
öðrum heldur vegna þess að leikhúsið sameinaði allar hinar nýju listgreinar
sem voru farnar að sækja sér innblástur í nýlega samantekið hráefni hins
þjóðlega, bæði í sögu og þjóðsögum. Í leikhúsinu var ekki aðeins að finna
kyrrstæðar myndir og orð heldur sköpun nýs veruleika sem áhorfendur fengu
að upplifa og læra af. Reynslan af Nýársnóttinni á Íslandi sýnir þetta ferli
ganga einu skrefi lengra. Þarna varð ekki bara til samhliða veruleiki, heldur
steig hann bókstaflega ofan af leiksviðinu og gekk út um dyrnar til að
blandast veröldinni og lífinu fyrir utan, breyta beinlínis umhverfinu og
upplifun áhorfendanna af því. Og þannig er það enn þann dag í dag á Íslandi
á þrettándanum.1

1

Þýðing eftir Ingunni Ásdísardóttur. Lengri gerð af greininni verður gefin út á ensku árið
2009.
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