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„Ég er full af reiði. Reiði yfir því hvernig komið hefur verið fram við mig 
sem einstakling innan heimspekinnar, reiði yfir því hvernig komið hefur 
verið fram við fleiri sem ég þekki og reiði yfir þeim aðstæðum sem ég veit 
að hafa áhrif á margar konur og einstaklinga úr minnihlutahópum innan 
heimspekinnar og sem hafa valdið því að mörg fleiri hafa farið.“1 Þetta 
mælti Sally Haslanger, prófessor í heimspeki við Massachusetts Institute 
of Technology, í fyrirlestri sem hún flutti á ársþingi samtaka bandarískra 
heimspekinga árið 2007. Tilefnið var lágt hlutfall kvenna í heimspeki í 
Bandaríkjunum og víðar, sem hefur verið talsvert til umræðu á undan-
förnum árum. Meðan konum hefur fjölgað verulega í flestum vísinda- og 
fræðigreinum undanfarna áratugi og þær eru komnar í meirihluta í flestum 
greinum hugvísinda sker heimspekin sig úr. Nú er svo komið að hlutfall 
kvenna er lægra í heimspeki en í nokkurri annarri hugvísindagrein, jafnt á 
Íslandi sem í öðrum Evrópulöndum, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. 

Samkvæmt þeim heimildum sem ég hef náð að afla mér hafa sex íslensk-
ar konur lokið doktorsprófi í heimspeki en um 30 karlar, sem þýðir að tæp 
17% íslenskra heimspekidoktora eru konur. Sé miðað við síðasta áratug-
inn eru konurnar um 30%, en þær tölur sem það er byggt á (10 manna 
úrtak) eru reyndar afskaplega lágar. Ein kona gegnir fastri kennslustöðu 
við námsbraut í heimspeki við Háskóla Íslands. 

Til samanburðar getum við til dæmis litið til enskumælandi landa og 
Norðurlandanna. Hlutfall kvenna í fullu starfi við breskar heimspekideild-
ir er 18%, umtalsvert lægra en hlutfallið við sagnfræðideildir, 32%, og við 
sálfræðideildir, 39%. Ástandið í Bandaríkjunum virðist svipað með 22% 
1 Sally Haslanger, „Changing the Ideology and Culture of Philosophy: Not by 

Reason (Alone)“, Hypatia 2/2008, bls. 210–223.

eyja Margrét brynjarsdóttir

Er heimspekin kvenfjandsamleg?

Ritið 1/2013, bls. 183–205



184

hlutfall kvenna við þær átta heimspekideildir sem töldust bestar samkvæmt 
hinu áhrifamikla „Philosophical Gourmet Report“. Hlutfall kvenna meðal 
þeirra sem luku doktorsprófi í heimspeki í Bandaríkjunum árið 2009 var 
29,6% og við ástralskar heimspekideildir var hlutfall kvenna í föstu starfi 
23% árið 2008.2 Svo dæmi séu tekin frá Norðurlöndunum er hlutfall 
kvenna meðal styrkþega í doktorsnámi í heimspeki í Noregi 26% og við  
Kaupmannahafnarháskóla er aðeins ein kona meðal fastráðinna kennara í 
heimspeki.3

Samkvæmt tölum frá 2009 um hlutfall kvenna meðal þeirra sem útskrif-
ast með doktorspróf í Bandaríkjunum er hlutfallið lægra í heimspeki en 
í flestum öðrum greinum. Þær greinar eða svið sem lenda fyrir neðan 
heimspekina eru flestar undirgreinar eðlisfræði, stærðfræði og verkfræði, 
tölvunarfræði, skógfræði, búvísindi, tónsmíðar og fáeinir undirgeirar fjár-
málafræði og sagnfræði. Allar aðrar greinar hafa sem sagt hærra hlutfall 
kvenna en heimspekin, til dæmis hver einasta grein innan menntavísinda, 
heilbrigðisvísinda og félagsvísinda og langflestar greinar lífvísinda og hug-
vísinda.4

Í ljósi talnanna liggur beint við að velta fyrir sér ástæðunum. Eins og 
fram kemur í tilvitnuninni í Haslanger telur hún, ásamt fleirum, að konur 
hafi verið beittar órétti í heimspeki. Jafnframt telja hún og fleiri að konum 
hafi þótt heimspekin svo fráhrindandi að þær hafi upp til hópa sniðgeng-
ið hana. Markmiðið hér er að skoða mögulegar ástæður þess að konur 
sækja síður í heimspeki en aðrar hugvísindagreinar. Er heimspekin kannski 
kvenfjandsamleg?5 Í þessari grein leita ég svara við þeirri spurningu og 
2 Kieran Healy, „Percentage of Ph.Ds awarded in the U.S. to Women in 2009“, 

2011. Birt hér: http://www.kieranhealy.org/blog/archives/2011/02/04/gender-
divides-in-philosophy-and-other-disciplines/ og Eliza Goddard o.fl., „Improving 
the Participation of Women in the Philosophy Profession. Executive Summary 
May 2008“, Australasian Association of Philosophy, http://aap.org.au/Resources/
Documents/resources/IPWPP_ExecutiveSummary.pdf.

3 Sjá Cathrine Felix, „Hvor er kvinnene i norsk filosofi?“, Salongen 24. nóvember 
2010 og upplýsingar á heimasíðu námsbrautar í heimspeki við Kaupmannahafn-
arháskóla, http://philosophy.ku.dk/staff.

4 Kieran Healy, „Percentage of Ph.Ds awarded in the U.S. to Women in 2009“.
5 Rétt er að vekja athygli á því að lágt hlutfall kvenna er ekki eina lýðfræðilega 

vandamál heimspekinnar. Það heyrir kannski ekki til tíðinda í hinu einsleita íslenska 
samfélagi að heimspekingarnir séu allir hvítir á hörund og af norrænum uppruna 
en víða um lönd er hlutfall t.d. svartra og Asíubúa lægra í heimspeki en í mörgum 
öðrum greinum. Heimspekingar eru upp til hópa hvítir, ófatlaðir karlar. Hvort 
hlutfall samkynhneigðra, tvíkynhneigðra eða transfólks er annað í heimspeki en 
á öðrum sviðum hef ég ekki kynnt mér en sjálfsagt er að benda á til umhugsunar, 
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skoða líka mismunandi leiðir til að skilja hana, enda blasir ekkert endilega 
við hvað það merkir að segja að heimspekin sé kvenfjandsamleg.6

Mismunandi gerðir kvenfjandsemi
Ef við veltum fyrir okkur mögulegum ástæðum fjarveru kvenna úr heim-
speki liggur beint við að nefna þætti eins og að mikill meirihluti lesefnisins 
í heimspekinámi sé skrifaður af körlum, að konurnar skorti kvenkyns fyrir-
myndir og að þær hafi ekki jafn greiðan aðgang og karlar að handleiðslu 
þeirra sem reyndari eru í faginu, og svo auðvitað hið augljósa: fordómar 
gagnvart konum sem reyna að hasla sér völl í fræðaheiminum. Einnig 
má nefna hluti eins og hina ríku tilhneigingu til að gera lítið úr því þegar 
konur segja að þeim þyki þær lítilsvirtar á einn eða annan hátt, settar í 
óþægilega aðstöðu eða beittar einhvers konar misrétti. Það er alþekkt að 
slíkum umkvörtunarefnum kvenna sé mætt með ásökunum um að þær séu 
nú bara allt of viðkvæmar, ef ekki ímyndunarveikar, og konur læra sjálfar 
snemma að gera sem minnst úr öllu slíku og að vantreysta eigin mati á því 
hvenær þeim sé misboðið.7 

Öll ofangreind atriði hafa einnig átt við um ýmsar aðrar greinar þar 
sem fjölgun kvenna hefur samt sem áður verið mun hraðari en í heimspeki. 
Vissulega má ætla að það gæti verið konum sem hugleiða heimspekinám 
hvatning að hafa aðgang að meira lesefni eftir konur, að konur séu sýnileg-
ar í heimspekisögunni, að hafa kvenkyns fyrirmyndir meðal kennara eða 

fyrst upplýsingarnar liggja fyrir, að allir þeir sem gegna föstum stöðum í heimspeki 
við háskóla á Íslandi þegar þetta er skrifað falla undir það sem við getum kallað 
dæmigert gagnkynhneigt fjölskyldufólk. Í þessari grein er einblínt á stöðu kvenna 
en að sjálfsögðu tel ég líka fulla ástæðu til að skoða stöðu annarra minnihlutahópa 
í heimspeki. Þess má vænta að einhverjar þeirra skýringa á fjarveru kvenna sem 
reifaðar eru hér geti líka átt við um ýmsa aðra, en í sumum tilfellum má ætla að 
annarra og sértækari skýringa sé þörf.

6 Markmið greinarinnar er að leita skýringa á ákveðnu ástandi, það er fjarveru kvenna 
úr stétt heimspekinga. Af því tilefni eru ýmis atriði skoðuð sem með einum eða 
öðrum hætti eru einkennandi fyrir heimspeki. Það að einhver þáttur sé einkennandi 
getur merkt að hann sé ríkjandi eða bara að hann sé nógu algengur til að hafa þau 
áhrif sem hér eru til umfjöllunar. Ekkert sem hér er sagt um einkenni heimspek-
innar ber að skilja sem alhæfingu um afstöðu allra heimspekinga eða sem svo að 
það gildi um öll svið og anga heimspekinnar. Að sjálfsögðu má finna ýmiss konar 
frávik og undantekningar.

7 Varðandi þöggun kvenna er meðal annars áhugavert að skoða: Joan Hoff og 
Christie Farnham, „Editors’ Note and Acknowledgments: On Silencing Women“, 
Journal of Women’s History 1/1992, bls. 6–13 og Kristie Dotson, „Tracking Episte-
mic Violence, Tracking Practices of Silencing“, Hypatia 2/2011, bls. 236–257.
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þeirra sem halda heimspekifyrirlestra, að finnast þær eiga heima í faginu 
og að finna að þær njóti virðingar og að á þær sé hlustað. En það er ekki 
eins og læknavísindi eða bókmenntafræði hafi verið stútfull af kvenkyns 
fyrirmyndum á árum áður og samt hefur konum fjölgað mun hraðar þar. 
Þessi atriði duga því ekki ein og sér til að skýra hæga fjölgun kvenna í 
heimspeki og þá er nauðsynlegt að líta til þeirra þátta sem einkenna heim-
speki. Er eitthvað við heimspeki sem slíka sem hefur þessi kvenfælandi 
áhrif? Er hægt að segja að heimspeki sé kvenfjandsamleg á einhvern hátt 
sem ekki á við í mörgum öðrum fræðigreinum?

Spurninguna „Er heimspekin kvenfjandsamleg?“ má skilja á marga 
vegu. Bæði er hægt að leggja mismunandi skilning í hugtakið kvenfjandsemi 
og eins má leggja mismunandi skilning í það þegar sagt er að heimspekin sé 
á einn eða annan hátt. Birtingarmyndir kvenfjandsemi geta verið margar 
og ólíkar, allt frá skipulegri og meðvitaðri neikvæðri afstöðu til kvenna og 
ýmiss konar neikvæðum aðgerðum í þeirra garð til ómeðvitaðra fordóma 
eða kerfislægra aðstæðna sem bitna verr á konum en körlum. Þetta er 
mikilvægt að hafa í huga. Margir virðast gjarnir á að leggja þann skilning 
í kvenfjandsemi að hún hljóti að vera meðvituð afstaða sem feli í sér illan 
vilja og líta þá kannski á allt tal um kvenfjandsemi sem ásakanir um þátt-
töku í einhverju samsæri karla gegn konum. Eins og skýrt verður hér að 
neðan getur kvenfjandsemi ekki síður falist í ýmiss konar ómeðvituðum 
viðhorfum, venjum og hefðum, uppbyggingu stofnana eða aðferðum sem 
með einum eða öðrum hætti gera konum erfiðara fyrir í samanburði við 
karla. Slík kvenfjandsemi þarf ekki endilega að vera einhverjum tilteknum 
aðilum (hvort sem er einstaklingum eða hópum) „að kenna“ og hún getur 
verið allt eins mikið til staðar hjá konum og hjá körlum, enda eru þeir for-
dómar stundum erfiðastir viðureignar sem fólk hefur gagnvart sjálfu sér. 
En þó að þessi kvenfjandsemi sé ekki einhverjum einum „að kenna“ hlýtur 
það að vera á ábyrgð okkar allra að gera það sem við getum til að uppræta 
hana, rétt eins og annað í samfélaginu sem betur má fara.

Það að heimspekin hafi eitthvert tiltekið einkenni eða eiginleika, til 
dæmis að hún sé kvenfjandsamleg, getur líka þýtt ýmislegt. Það getur þýtt 
að heimspeki sem fræðigrein, sú hugsun sem við köllum heimspekilega eða 
þær aðferðir sem einkenna heimspeki, sé í eðli sínu kvenfjandsamleg. Væri 
þetta rétt þá væri kvenfjandsemi nauðsynlegur þáttur í heimspeki og væri 
honum útrýmt þá sætum við eftir með eitthvað sem ekki væri heimspeki. 
Eina ráðið fyrir þá sem vildu forðast hið kvenfjandsamlega væri að láta það 
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eiga sig að leggja stund á heimspeki og jafnvel væri rétt að setja fram þá 
kröfu að heimspekiástundun yrði aflögð. Sjálfsagt eru þeir til sem aðhyll-
ast þá skoðun að svona sé komið fyrir heimspekinni sem slíkri og gætu sett 
fram einhver rök þar að lútandi sem ástæða væri til að skoða. Sjálf er ég 
þó ekki þessarar skoðunar og ætla að minnsta kosti að þessu sinni að halda 
mig við þann skilning á mögulegri kvenfjandsemi heimspekinnar sem mér 
þykir meira um vert að skoða. 

Það mætti líka leggja í þetta þann skilning að einhverjar aðferðir sem 
gjarnan eru viðhafðar í heimspekinni, svo sem leiðir til rannsóknar eða 
rökstuðnings, séu kvenfjandsamlegar en þessar aðferðir séu heimspekinni 
ekki eðlislægar. Þannig sé mögulegt að notast við aðrar, síður kvenfjand-
samlegar, aðferðir en halda samt áfram að stunda heimspeki af fullum 
krafti. Þessi kvenfjandsemi gæti verið af ýmsum toga, eins og áður hefur 
verið nefnt.

Við getum líka beint sjónum okkar frá heimspeki sem fræðigrein eða 
heimspekilegum hugmyndum og aðferðum og að samfélagi heimspek-
inga í staðinn. Það að heimspekin sé kvenfjandsamleg getur þýtt að heim-
spekisamfélagið sé, af einhverjum ástæðum og með einhverjum hætti, 
fjandsamlegt konum. Í því sambandi þarf auðvitað að huga betur að því 
hvað þetta heimspekisamfélag er. Hverjir tilheyra því sem hægt er að kalla 
„heimspekisamfélag“ og hvað þarf til að verða hluti af því? 

Enn getum við litið annað: Í stað þess að horfa á heimspekilega hugsun 
og aðferðir eða á þá sem iðka heimspeki og mynda með sér samfélag getum 
við litið til ríkjandi hugmynda í samfélaginu um heimspeki og heimspek-
inga. Það að heimspekin sé kvenfjandsamleg gæti þá þýtt að ímynd heim-
spekinnar hafi fælandi áhrif á konur. Ríkjandi hugmyndir um hvers konar 
fólk leggur stund á heimspeki eða hvað það er sem fer fram hjá þeim sem 
stunda heimspeki eru þá þannig að konum þyki það síður fýsilegur kostur 
að gerast heimspekingur. Einhverjum kann að þykja þessi túlkun of lang-
sótt, að þarna sé ekki lengur verið að tala um heimspekina heldur um eitt-
hvað utan heimspekinnar sem liggi í samfélaginu öllu og sem heimspek-
ingar geti hvort sem er ekki haft nein áhrif á. Ég tel að þetta síðasta sé ekki 
rétt. Að vísu geta heimspekingar ekki umbylt öllu samfélaginu eða þeim 
hugmyndum sem þar ríkja í einu vetfangi en þeir geta þó gert sitthvað til 
að hafa áhrif á það hvaða mynd almenningur fær af heimspekingum og 
heimspekiiðkun. 

Ef við leyfum allar þessar mismunandi túlkanir á kvenfjandsemi og því 
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að „heimspekin“ sé með einhverjum hætti þá blasir kannski við að svar-
ið við spurningunni „Er heimspekin kvenfjandsamleg?“ hljóti að verða 
jákvætt. Með því einu að skoða tölurnar yfir konur í heimspeki og bera 
saman við aðrar greinar ættum við að fá vísbendingu um að eitthvað við 
heimspekina fæli konur frá þátttöku. Ef til vill er túlkunin á rannsókn-
arspurningunni of frjálsleg ef jákvæða svarið við henni verður svona aug-
ljóst. Hérna held ég þó að samhengið og tilgangurinn skipti máli. Ef rann-
sóknarefnið snerist til dæmis um greiningu á kvenfjandsemi, það er að 
finna svar við spurningunni „Hvað er kvenfjandsemi?“, væri þessi víða 
túlkun líklega ekki heppileg og þörf væri á meiri nákvæmni í beitingu 
hugtaksins. Tilgangur þessara skrifa er hins vegar annar; hér er ætlunin 
að grafast fyrir um ástæðurnar fyrir fjarveru kvenna úr heimspeki og velta 
upp mögulegum úrbótum. Okkur er því óhætt að svara rannsóknarspurn-
ingunni strax með „Já, heimspekin er kvenfjandsamleg í þeim skilningi að 
það er eitthvað sem letur konur til heimspekiiðkunar“ og svo getum við 
skoðað með hvaða hætti þessi kvenfjandsemi birtist. Meginmarkmiðið hér 
er ekki að varpa ljósi á kvenfjandsemi heldur að reyna að finna leiðir til að 
bæta stöðu kvenna í heimspeki.

Hugsa konur ekki bara öðruvísi?
Vissulega gæti einhver viljað bregðast við fregnum af lágu hlutfalli kvenna 
í heimspeki með því að segja að ástæðan sé sú að konur séu ekki til þess 
fallnar að stunda heimspeki, sem er einmitt nokkuð sem þær fáu konur 
sem hættu sér út í heimspeki á árum áður fengu ósjaldan að heyra.8 Slík 
staðhæfing getur tekið á sig ýmsar myndir. Hún getur snúist um að hæfni 
kvenna til að hugsa heimspekilega sé minni en hæfni karla og að þetta sé 
óhagganleg staðreynd. Það sé ekkert athugavert við heimspekina eins og 
hún er stunduð núna9 og því sé rétt að hlutfall kvenna í heimspeki sé áfram 

8 Frásagnir af slíku er meðal annars að finna í Singing in the Fire: Stories of Women in 
Philosophy, ritstj. Linda Martín Alcoff, New York: Rowman & Littlefield, 2003.

9 Hér kann einhver að vilja staldra við og velta því fyrir sér hvort hér sé gengið út 
frá því að heimspeki sé aðeins stunduð á einhvern einn hátt, en vitaskuld er fátt 
mér eins fjarri og að fullyrða slíkt. Eins og flestir vita sem þekkja til í greininni er 
engin ein aðferð sem kalla má „hina heimspekilegu aðferð“, þótt segja megi að flest 
það sem fellur undir heimspekilega hugsun hafi einhver sameiginleg einkenni (í 
víðum skilningi) sem gera hana „heimspekilega“. Sá sem talar um heimspeki „eins 
og hún er stunduð núna“ gæti hvort sem er átt við einhverja eina aðferð eða það 
að heimspeki sé stunduð á margbreytilegan hátt, og sýnist sjálfsagt hverjum heim-
spekingnum sitt um ágæti hinna ýmsu aðferða.
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eins og það er. Margt bendir til þess að full ástæða sé til að tortryggja stað-
hæfingar af þessu tagi, sem fela í sér að hugsun og hegðun karla og kvenna 
sé ófrávíkjanlega verulega ólík, sem réttlæti ríkjandi fyrirkomulag. Þar má 
nefna að þeir sem hafa haldið slíkum hugmyndum hvað mest á lofti hafa 
oft (eða telja sig hafa) mikla hagsmuni af því að viðhalda ríkjandi valda-
kerfi,10 að kenningar sem hafa verið settar fram um slíkan mun hafa ítrekað 
reynst rangar við nánari skoðun og að tilhneiging virðist vera til að hampa 
rannsóknarniðurstöðum sem styðja kenningar um kynjamun meðan fjöldi 
rannsókna sem benda ekki til kynjamunar hlýtur enga athygli.11 Ég mun 
því leyfa mér að ganga hér að því sem vísu að konur eigi ekki síður erindi 
í heimspeki en karlar.

Kenningum um óhagganlegan kynjamun í hugsun þarf ekki endilega 
að fylgja vilji til að halda konum niðri. Á níunda áratugnum vakti til dæmis 
kenning Carol Gilligan athygli, um að konur hugsuðu öðruvísi um sið-
ferðileg málefni en karlar.12 Gilligan hélt því fram að karlar hugsuðu meira 
óhlutbundið og út frá réttlætislögmálum meðan konur hugsuðu meira út 
frá afmörkuðum tilvikum og gengju fremur út frá umhyggju fyrir öðrum 
en réttlætislögmálum. Af þessu dró Gilligan alls ekki þá ályktun að konur 
væru minni siðferðisverur en karlar, eða verr til þess fallnar að skilja rétt-
læti eða siðferði, heldur að til væru mismunandi gerðir siðferðilegrar hugs-
unar sem væru breytilegar eftir kyni. Hvað heimspekilega siðfræði varðaði 
væri því rétt að skapa stærra rými fyrir hina kvenlegu umhyggjuhugsun 
sem ætti sér sterkar rætur í reynsluheimi kvenna sem og í samúðarsiðfræði 
Schopenhauers og Humes. 

Nýrra dæmi af skyldum toga er rannsókn Wesleys Buckwalter og 
Stephens Stich, sem vakti talsverða athygli og varð strax mjög umdeild 

10 Með þessu á ég ekki við að það eitt að sá sem heldur einhverju fram hafi hagsmuni 
þar að lútandi geri hann sjálfkrafa ómarktækan eða að það sem hann heldur fram 
verði sjálfkrafa ósatt. Ef svo væri þá yrði fátt eftir sem hlustandi væri á. Hins vegar 
tel ég nauðsynlegt að vera vakandi fyrir hagsmunum þess sem mælir og að rétt sé 
að skoða niðurstöður og skoðanir vandlega þegar sá sem heldur þeim á lofti hefur 
augljósa hagsmuni af þeim. 

11 Greinargóða gagnrýni á kenningar um kynjamun í hugsun má finna í Cordelia 
Fine, Delusions of Gender: How Our Minds, Society and Neurosexism Create Difference, 
New York: W. W. Norton and Company, 2010; og Rebecca M. Jordan-Young, 
Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2010.

12 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
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þegar niðurstöður hennar voru birtar haustið 2010.13 Buckwalter og Stich 
halda því fram að kynjamunur sé á innsæi þegar ýmis heimspekileg við-
fangsefni eru annars vegar. Prófanir þeirra hafi leitt í ljós kynbundinn mun 
á tilfinningu fólks fyrir réttum svörum við svokölluðum hugsunartilraun-
um (e. thought experiments). Þetta sé ein af skýringunum á fjarveru kvenna 
úr heimspeki; þeim finnist þær síður eiga heima í greininni þegar tilfinn-
ing þeirra fyrir því hvaða svar sé hið rétta sé á skjön við það sem flestir sem 
leggja stund á heimspeki telja augljóslega rétt. Buckwalter og Stich taka 
sambærilega afstöðu og Gilligan í kjölfarið, að heimspekihefðirnar þurfi 
að breytast til að rýma til fyrir konum fremur en að konur eigi ekki heima 
í heimspeki.

Hugmyndir Gilligan og þeirra Buckwalters og Stichs hafa eins og áður 
segir verið umdeildar. Skömmu eftir að Gilligan setti fram sínar hugmynd-
ir komu fram rannsóknir þar sem enginn kynjamunur fannst á hugsun um 
siðferðileg efni og niðurstöðurnar bentu því til þess að kenning Gilligan 
ætti ekki við rök að styðjast.14 Gilligan dró sjálf til baka kenninguna um 
kynjamun í siðferðishugsun og hélt sig svo við þá hugmynd að umhyggju-
hugsun væri fremur eignuð konum og óhlutbundna hugsunin körlum.15 En 
þrátt fyrir þetta varð þessi kenning um eðlislægan kynjamun í siðferðilegri 
hugsun lífseig og henni var haldið á lofti af ýmsum. Það vill oft verða þann-
ig þegar kenning hefur náð fylgi og útbreiðslu að hægt og illa gengur að 
koma leiðréttingum til skila eftir að í ljós kemur að hún gengur ekki upp.

Niðurstöður Buckwalters og Stichs eru nýlegar og ég veit ekki til þess 
að fleiri sambærilegar greiningar hafi verið gerðar enn. Rannsókn þeirra 
fólst í að greina niðurstöður frá ýmsum aðilum sem rannsakað höfðu við-

13 Wesley Buckwalter og Stephen Stich, „Gender and Philosophical Intuition“, 
Experimental Philosophy 2, væntanlegt, ritstj. Joshua Knobe og Shaun Nichols, 
Oxford: Oxford University Press, sótt hér: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1966324.

14 Lawrence J. Walker, „Sex Differences in the Development of Moral Reasoning: A 
Critical Review“, Child Development 3/1984, bls. 677–691 og „Sex Differences in 
the Development of Moral Reasoning: A Rejoinder to Baumrind“, Child Develop-
ment 2/1986, bls. 522–526; Stephen Thoma, „Estimating Gender Differences in 
the Comprehension and Preference of Moral Issues“, Developmental Review 2/1986, 
bls. 165–180; Muriel Bebeau og Mary Brabeck, „Moral Reasoning and Ethical 
Sensitivity among Men and Women in the Professions. Who Cares?“, Theory, 
Research and Educational Implications of the Ethic of Care, ritstj. Muriel Brabeck, New 
York: Praeger, 1989, bls. 144–164.

15 Carol Gilligan og Jane Atanucci, „Two Moral Orientations: Gender Differences 
and Similarities“, Merrill-Palmer Quarterly 3/1988, bls. 223–237.
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brögð fólks við heimspekilegum hugsanatilraunum. Þeir spurðust fyrir 
um hvort viðkomandi rannsakendur hefðu orðið varir við kynjamun í nið-
urstöðum sínum. Þeir segja svo aðeins frá þeim sem svöruðu játandi og 
ekki fylgir sögunni hve margir svöruðu neitandi. Af þeim sem svöruðu ját-
andi höfðu sumir aðeins fundið kynjamun í svörum við einhverjum hluta 
tilrauna sinna. Greining Buckwalters og Stichs sýnir ekki fram á neitt 
sérstakt mynstur í því hvers konar kynjamunur sé til staðar og fyrir hverja 
tilraun þar sem kynjamunur mældist má oft finna aðrar sambærilegar til-
raunir þar sem enginn kynjamunur mældist. Niðurstöður þeirra segja 
okkur því í raun ekkert um það í hverju munurinn á viðbrögðum eftir 
kyni við hugsunartilraunum geti falist og án frekari rannsókna duga þær 
skammt til að sýna fram á að búast megi við slíkum mun. 

Skýringar sem þessar eru af þeirri gerð sem Louise Antony hefur nefnt 
nálgun annarrar raddar (e. the different voice approach).16 Eins og dæmin tvö 
hér að ofan sýna geta slíkar skýringar falið í sér góðan vilja í garð kvenna 
og vilja til að opna þeim leið til aukinnar heimspekiiðkunar. Antony færir 
hins vegar rök fyrir því að þessi nálgun sé ekki sú heppilegasta; þessar 
skýringar virðist hreinlega vafasamar og þar að auki séu aðrar skýringar 
nærtækari, þær gefi betri mynd af þeim vanda sem steðjar að konum í 
heimspeki og séu þar með gagnlegri við að finna leiðir til lausnar. Í því 
sem á eftir fer mun ég fjalla um ýmsa þætti sem falla undir það sem Antony 
nefnir „hið fullkomna fárviðri“ (e. the perfect storm), sem er notað um það 
þegar óvenjuleg samsetning margra mismunandi þátta verður til þess að 
magna upp áhrif þeirra; þegar „allt leggst á eitt“. Antony telur að þetta geti 
átt við um stöðu kvenna í heimspeki. Sumir þeirra þátta sem ég rek hér eru 
líka til umfjöllunar hjá Antony.

Rökræðuhefðin
Ein möguleg skýring á fjarveru kvenna úr heimspeki er að stífni og árás-
argirni sem hefur þótt fylgja sumum gerðum af heimspekilegri rökræðu 
fæli þær frá. Stífnin og árásargirnin tengjast aðferð sem beitt er í þeim 
tilgangi að ná ögun í framsetningu hugmynda og að gaumgæfa hlutina af 
nákvæmni í von um að allt sem sagt er verði hafið yfir allan vafa. Þessu 
geta fylgt ókostir sem mega fremur teljast einkenni á ákveðnum útfærslum 
aðferðarinnar en á aðferðinni sem slíkri. 

16 Louise Antony, „Different Voices or Perfect Storm: Why Are There So Few 
Women in Philosophy?“, Journal of Social Philosophy 3/2012, bls. 227–255.
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Janice Moulton fjallar um þessa aðferð í víðlesinni grein frá 1983 og 
kallar hana þar mótherjaaðferðina (e. adversary method): „Samkvæmt mót-
herjaviðmiðinu er gengið út frá því að eina, eða í það minnsta besta, leiðin 
til að leggja mat á heimspekilegt verk sé að veita því hina sterkustu eða öfga-
fyllstu mótstöðu. Og það er gengið út frá því að besta leiðin til að kynna 
heimspekilegt verk sé að beina því að ímynduðum andstæðingi og safna 
saman öllum tiltækum gögnum því til stuðnings.“17 Moulton segir aðferð-
ina geta verið gagnlega í sumum tilvikum, sérstaklega þegar verið er að 
fjalla um skýrt afmörkuð rök eða ágreining. Hins vegar sé það slæmt þegar 
heimspekileg aðferð er einskorðuð við hana. Hér er ekki rúm til að rekja 
allan málflutning Moulton gegn ofnotkun mótherjaaðferðarinnar en meðal 
þess sem hún nefnir er að slík ofnotkun skili sér í of þröngri afmörkun á 
heimspekilegum viðfangsefnum18 og slakari röksemdafærslum.19 Moulton 
er ekki mótfallin notkun mótherjaaðferðarinnar en hún er mótfallin því að 
hún sé látin gegna hlutverki hins eina viðurkennda viðmiðs í heimspeki.

Moulton nefnir líka að mótherjaaðferðinni fylgi gjarnan árásargjarn 
stíll, sem er það sem hún telur að geti sérstaklega bitnað á konum. Í því 
samfélagi sem við þekkjum er félagsmótunin á þann veg að karlar eða 
drengir eru hvattir til að vera áræðnir og ákveðnir meðan sama hegðun 
þykir ekki viðeigandi hjá konum eða stúlkum. Það gerir það að verkum að 
konur sem vilja leggja stund á heimspeki þurfa að tileinka sér hegðun sem 
þær hafa fram að því verið lattar til að sýna og sem er þeim því síður töm 
en skólabræðrum þeirra. Sylvia Burrow setur fram svipaða hugmynd: að 
konur geti staðið verr að vígi en karlar í hinum árásargjarna rökræðustíl 
vegna þess að á þeim hvíli þyngri kröfur um að vera kurteisar.20 Einnig 

17 Janice Moulton, „A Paradigm of Philosophy: The Adversary Method“, Discovering 
Reality, ritstj. Sandra Harding og Merrill Hintikka, Boston: Kluwer, 1983. Tilvís-
anir hér fengnar úr endurprentun í Women, Knowledge, and Reality. Explorations in 
Feminist Philosophy, ritstj. Ann Garry og Marilyn Pearsall, New York og London: 
Routledge, 1996, bls. 11–25.

18 Sama rit, bls. 18–19.
19 Sama rit, bls. 20–22.
20 Sylvia Burrow, „Verbal Sparring and Apologetic Points: Politeness in Gendered 

Argumentation Contexts“, Informal Logic: Reasoning and Argumentation in Theory 
and Practice 3/2010, Reasoning for Change (sérútgáfa), ritstj. Phyllis Rooney og 
Catherine Hundleby, bls. 235–262. Frekari útleggingar á hugmyndum Moulton 
er einnig að finna hjá Phyllis Rooney, „Philosophy, Adversarial Argumentation, 
and Embattled Reason“, Informal Logic: Reasoning and Argumentation in Theory and 
Practice 3/2010, Reasoning for Change (sérútgáfa), ritstj. Phyllis Rooney og Catherine 
Hundleby, bls. 203–234.
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geta þeir sem eru hikandi eða óöruggir, til dæmis varðandi eigin hæfni eða 
það hvort þeir séu velkomnir, átt erfiðara með að höndla árásargirni. Þetta 
síðastnefnda getur vissulega átt við um marga karla líka en eins og ég kem 
aftur að síðar getur það magnast sérstaklega upp hjá konum vegna sam-
verkunar við aðra þætti.21

Auk árásargirninnar sem stundum er fylgifiskur mótherjaaðferðarinnar 
er vert að skoða það niðurrif sem stundum felst í aðferðum heimspekinga. 
Algengur fylgifiskur mótherjaaðferðarinnar er sá siður að greina niður í 
öreindir og velta fyrir sér atriðum sem virðast ósköp smá. Vissulega getur 
verið bæði gagnlegt og áhugavert að skoða hið smáa og í sjálfu sér er ekkert 
við það að athuga að fólk stundi rannsóknir á öreindum. Stundum getur 
þó slík áhersla verið til vandræða þegar meiningin var að skoða eitthvað 
dálítið stærra. Við lærum ekki að þekkja fjöll með því að rýna bara í sand-
kornin sem í þeim eru. Niðurrifsstíllinn felst í því að hengja sig í alls konar 
smærri atriði sem vissulega gæti verið allt í lagi að huga að en þarna er það 
gert með sífelldum ábendingum og aðfinnslum um að þetta sé ekki rétt og 
hitt gangi ekki upp án þess að nokkuð gagnlegt sé lagt til á móti. Ákveðið 
magn af niðurrifsgagnrýni kann að vera nauðsynlegt hverjum þeim sem 
vill tileinka sér öguð heimspekileg vinnubrögð en það reynir verulega á til 
lengdar ef slík gagnrýni einkennir helstu, eða jafnvel einu, viðbrögðin sem 
fást við því sem viðkomandi hefur fram að færa. 

Þegar áherslan verður öll á smáatriðin kallast það smámunasemi eða 
sparðatínsla, eða kannski orðhengilsháttur. Þó að heimspekingar séu sjálf-
sagt flestir vel færir um að greina aðalatriði frá aukaatriðum er samt sem 
áður ákveðin tilhneiging hjá sumum þeirra til að týnast í aukaatriðum. 
Þannig getur næmi fyrir smáatriðum stundum verið merki um nákvæmni 
og af hinu góða en verra er þegar hið smáa verður að aðalatriði á kostnað 
mikilvægari þátta. Niðurrifsgagnrýnin sem gjarnan fylgir ofuráherslu á 
smáatriði getur auðvitað reynt á alla sem fyrir henni finna en hún getur 
lagst enn meira á sál þeirra sem búa við óöryggi um stöðu sína eða hafa 
jafnvel af því áhyggjur að þeir eigi ekki erindi í heimspeki vegna þess að þá 
skorti til þess hæfileika. Hér má líka velta fyrir sér tengdum áhrifaþáttum, 

21 Vitaskuld geta flestir þeir þættir sem minnst er á átt við um ýmsa karlmenn líka. 
Mörgum körlum hefur af ýmsum ástæðum þótt mótherjaaðferðin fráhrindandi 
og fælandi, sumir karlar upplifa sterkar kröfur um kurteisi o.s.frv. Og svo eru að 
sjálfsögðu til konur sem kunna prýðilega við mótherjaaðferðina. Hér er ekki ætlun 
neins að alhæfa heldur að setja fram greiningu á einhverju sem mun algengara er 
að eigi við um konur en um karla.
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eins og því hvort áherslan á smáatriði sé tengd auknum kröfum um sérhæf-
ingu fremur en um yfirsýn.

Hvað þennan þátt varðar er ekki um að ræða beina kvenfjandsemi í 
þeim skilningi að í mótherjaaðferðinni felist fjandsamleg viðhorf gagnvart 
konum. Hann felur hins vegar í sér áhrif sem geta fælt konur frá heimspeki 
í meiri mæli en karla og verða eitt af lóðunum á vogarskálina ásamt ýmsu 
öðru sem hér er litið til. Vankantar mótherjaaðferðarinnar geta vissulega 
haft ýmis fleiri neikvæð áhrif umfram þau að vera kvenfælandi.

Skemu, svindlarar og staðalímyndir
Heimspekinni er oft stillt upp, að minnsta kosti af heimspekingunum sjálf-
um, sem þeirri grein þar sem hugsunin er hvað tærust og þar sem lögmál 
hugsunarinnar fá að njóta sín frjáls undan fordómum og glepjandi áhrifum 
hins hversdagslega. Það þarf að vanda hverja hugsun og skoðun sem sett 
er fram í heimspekilegri samræðu þarf að vera vel ígrunduð og yfirveg-
uð. Fátt er eins vandræðalegt og ósamkvæmni eða aðrar hugsunarvillur. 
Þetta hljómar kannski eins og afbökun og að vissu leyti er lýsingin ýkt en 
hún nær samt þeim anda sem svífur yfir vötnum heimspekinnar og þeim 
kröfum sem heimspekingar reyna að gera til sjálfra sín til að geta staðið 
undir nafni, sérstaklega eins og heimspeki er stunduð í háskólaumhverfi. 
Það þykir mikilvægt innan heimspekinnar að koma gáfulega fyrir og fátt 
þykir verra en að vera talinn heimskur, eða jafnvel bara að vera talinn 
eitthvað minna en afburðagreindur. Þetta getur gert það að verkum að 
margir heimspekinemar verða hræddir við að opna munninn af ótta við að 
hljóma ekki nógu gáfulega, að segja eitthvað sem er kannski bara eitthvað 
ósköp venjulegt og sjálfsagt, svo ekki sé minnst á ef einhverjum þætti það 
heimskulegt.

Þetta getur auðvitað verið íþyngjandi fyrir marga en ýmislegt bendir 
til þess að neikvæð áhrif á konur séu meiri. Rannsóknir benda til þess 
að mat karla á eigin greind sé að meðaltali hærra en mat kvenna og jafn-
framt á fólk af báðum kynjum það til að meta greind karla meiri en kvenna 
(með öðrum orðum: að telja karla greindari en konur).22 Hér er rétt að 

22 Agata Syzmanowicz og Adrian Furnham, „Gender differences in self-estimates 
of general, mathematical, spatial and verbal intelligence: Four meta-analyses“, 
Learning and Individual Differences 5/2011, bls. 493–504; Beatrice Rammstedt og 
Thomas H. Rammsayer, „Sex differences in self-estimates of different aspects of 
intelligence“, Personality and Individual Differences 5/2000, bls. 869–880.
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nefna það sem Virginia Valian kallar skema.23 Samkvæmt Valian er skema 
eins konar hugmyndaklasi sem felur í sér hugtök yfir einstakling eða þá 
flokk eða gerð einstaklinga. Skemað felur í sér væntingar til þess hvernig 
einstaklingur af tiltekinni gerð muni hegða sér og hvaða eiginleika hann 
hafi. Þannig höfum við skema fyrir konur, fyrir karla, fyrir heimspekinga, 
gáfumenn, pípulagningamenn, forseta, hjúkrunarfræðinga og svo fram-
vegis. Skemað fyrir konur og skemað fyrir gáfumenn skarast frekar lítið. 
Til einföldunar má orða það þannig að væntingar okkar til kvenna og 
væntingar okkar til gáfumanna falli ekki vel saman.

Einhverjum kann að þykja þessi mynd af heimspekingum ósanngjörn 
eða vafasöm. Til dæmis gæti einhver viljað minna á orð Sókratesar um að 
hann vissi það eitt að hann vissi ekkert, sem heimspekingar hafi gjarnan 
að leiðarljósi, auk þeirrar aðferðar Sókratesar að biðja viðmælanda sinn 
um að útskýra þau hugtök eða fyrirbæri sem til umræðu eru fremur en að 
þykjast vita allt um þau sjálfur. Það er einmitt algengt í heimspeki að tala 
um að við skiljum ekki tiltekið atriði, það gangi ekki upp þannig að við 
getum ekki almennilega vitað hvernig það er eða hvað það stendur fyrir. 
Ef þetta einkennir hina heimspekilegu afstöðu, hvernig má það þá vera að 
ég haldi því fram að heimspekingar þykist svona greindir? Eru þeir ekki 
einmitt manna auðmjúkastir þegar greind er annars vegar, óhikandi við að 
viðurkenna að þeir hvorki skilji né viti?

Svarið er að auðmýkt heimspekinganna beinist ekki að náunganum 
heldur birtist hún andspænis einhverju miklu stærra, gagnvart ráðgátum 
alheimsins. Heimspekingur sem segist ekkert vita er ekki (eða í flestum til-
vikum ekki) að gefa til kynna að hann skorti þekkingu sem aðrir í kringum 
hann hafi, heldur er hann að halda því fram að við öll, mannkynið allt, 
vitum í raun ósköp fátt. Hlutverk heimspekingsins er þarna að sjá í gegnum 
þá tálsýn að við vitum eitthvað, að afhjúpa blekkinguna og benda á villurnar. 
Og heimspekingur sem segist (í hinu heimspekilega samhengi) ekki skilja 
tiltekið umræðuefni er ekki að lýsa því yfir að hann sé tregari en aðrir held-
ur er hann að segja að viðfangsefnið sé illskiljanlegt, ef ekki óskiljanlegt. 
 Sá sem heldur slíku fram þarf að ganga út frá því að hann hafi að minnsta 
kosti sömu forsendur og aðrir til að skilja umræðuefnið. Þótt setningin 
„Ég skil ekki það sem þú segir“ sé vissulega stundum notuð til merkis um 
að sá sem hana mæli telji sig skilja minna en viðmælandinn þá er hún ekki 

23 Virginia Valian, Why so Slow? The Advancement of Women, Cambridge, MA: MIT 
Press, 1999.
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síður notuð til að gefa til kynna að viðmælandinn hafi ekki sett mál sitt nógu 
skýrt fram eða að hann sé jafnvel bara eitthvað að rugla. Í heimspekilegri 
orðræðu er hún mun oftar notuð í síðari skilningnum. Það getur einmitt 
þurft umtalsvert traust á eigin greind til að lýsa því yfir að maður viti ekki 
eða skilji ekki það sem til umræðu er, ekki síst ef slík yfirlýsing felur í sér 
ásökun öðrum á hendur um óskýra framsetningu eða ósamkvæmni.

Hér kemur svindlaraheilkennið (e. impostor syndrome) líka til sögunnar.24 
Svindlaraheilkennið er nokkuð sem flestir, sem hafa stundað langskólanám 
eða fengist við önnur krefjandi verkefni, hafa kannski einhvern tímann 
upplifað: að fá það á tilfinninguna að maður standi í raun ekki undir þeim 
kröfum eða væntingum sem gerðar eru til manns og að það sé bara tíma-
spursmál hvenær aðrir í kringum mann muni fletta ofan af því. Þegar ég 
hóf framhaldsnám í heimspeki í Bandaríkjunum fannst mér fyrsta misserið 
hræðilega erfitt og verkefnin yfirþyrmandi. Á tímabili var ég orðin sann-
færð um að mér hefði verið hleypt inn í þetta nám fyrir mistök, að þeir sem 
stjórnuðu deildinni hlytu að hafa farið línuvillt þegar þeir fóru yfir listann 
yfir þá umsækjendur sem átti að hleypa inn. Fáeinum mánuðum síðar sat 
ég með nokkrum skólasystkinum mínum sem höfðu líka byrjað þetta sama 
haust og við fórum að ræða um líðan okkar þetta fyrsta misseri. Þá kom í 
ljós að hin höfðu öll upplifað það sama. Hvert og eitt okkar hafði sem sagt 
haldið sig vera miklu heimskara og vanhæfara en hin og álitið sig ófært um 
að standa undir þeim kröfum sem til okkar voru gerðar.

En þó að svindlaraheilkennið sé nokkuð sem margir, bæði konur og 
karlar, finna einhvern tíma fyrir þá virðist það algengara meðal kvenna og 
kannski meira íþyngjandi og langvarandi. Það hefur væntanlega einmitt 
eitthvað með það að gera sem ég nefndi áðan, að konum hætti frekar en 
körlum til að vanmeta gáfur sínar og hæfni. Svindlaraheilkennið er svo 
sannarlega þekkt vandamál meðal kvenna á fleiri sviðum en í heimspeki en 
vænta má að á sviði þar sem hin óorðaða regla er sú að enginn eigi þangað 
erindi nema einstakir gáfumenn, eða hreinlega snillingar, geti þetta verið 
sérstakt vandamál, ekki síst í ljósi þess að skemað fyrir konur og skemað 
fyrir gáfumenn eða snillinga falla illa saman og reyndar falla skemað fyrir 
konur og skemað fyrir heimspekinga líka illa saman. 

24 Talsvert hefur verið fjallað um svindlaraheilkennið, meðal annars má benda á Joe 
Langford og Pauline Rose Clance, „The Impostor Phenomenon: Recent Research 
Findings Regarding Dynamics, Personality and Family Patterns and Their Im-
plications for Treatment“, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training 3/1993, 
bls. 495–501.
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Sjálfsagt er bæði heilbrigt og æskilegt að finna stundum fyrir einhverju 
á borð við svindlaraheilkennið; að finna stundum til vanmáttar síns gagn-
vart einhverju stóru. Fólk sem efast aldrei nokkurn tíma um hæfni sína 
hlýtur eiginlega að vera haldið mikilmennskubrjálæði eða að minnsta kosti 
ofmetnaði og hroka. En þegar sjálfsefinn er orðinn lamandi er hann ekki 
lengur æskilegur. Það er ekki bara gáfumannadýrkunin og óhagstæði sam-
anburðurinn við skema heimspekingsins sem geta ýtt undir slíkan sjálfs-
efa kvenna í heimspeki heldur koma þar líka við sögu þættir sem hafa 
áður verið til staðar í ýmsum öðrum greinum þar sem kynjahlutföll hafa 
nú jafnast. Þar má nefna skort á sýnileika kvenna í greininni eða skort á 
kvenkyns fyrirmyndum. Það er mikilvægt að geta séð sjálfan sig fyrir sér 
í því hlutverki sem sóst er eftir og það er mun auðveldara ef maður hefur 
séð aðra í sambærilegu hlutverki sem maður samsamar sig með. Þarna 
kemur skemað aftur til sögunnar: Eftir því sem fleiri konur verða sýni-
legar í heimspeki breytist skemað fyrir heimspekinga og við förum að eiga 
auðveldara með að sjá konur fyrir okkur sem heimspekinga. Það að konur 
séu lítt sýnilegar í heimspeki, sem höfundar þeirra texta sem lesnir eru, 
sem kennarar eða sem fyrirlesarar, eykur hættuna á því að þeim finnist þær 
ekki eiga erindi í heimspeki, þær upplifi sig jafnvel óvelkomnar þar og þær 
efist frekar um hæfni sína til heimspekiiðkunar.

Annar áhrifaþáttur hefur verið nefndur ógn staðalímyndarinnar (e. ster-
eotype threat). Henni er lýst sem kvíða eða öðrum óþægindum sem mann-
eskja finnur fyrir í aðstæðum þar sem hún getur átt á hættu að staðfesta 
neikvæða staðalímynd sem veldur því jafnvel að hún stendur sig verr en 
hún hefði annars gert. Í frægri rannsókn sem gerð var snemma á tíunda 
áratugnum voru hópar bandarískra háskólanema látnir taka próf sem 
svartir nemendur voru þekktir fyrir að standa sig verr á en hvítir. Þegar 
niðurstöðurnar voru skoðaðar kom í ljós að svartir stóðu sig einmitt verr 
en hvítir. Rannsóknin var svo endurtekin með breyttum fyrirmælum þann-
ig að nemendurnir fengu þau skilaboð að prófið mældi ekki árangur sem 
hefði neitt með greind að gera og við það minnkaði munurinn á árangri 
svartra og hvítra verulega.25 Sambærilegar rannsóknir hafa oft verið gerðar 
síðan, m.a. virðast stelpur standa sig betur, að meðaltali, á stærðfræðipróf-
um ef þær fá þau skilaboð að um sé að ræða próf sem bæði kynin standi sig 
ámóta vel á. Einnig getur það haft áhrif hvaða staðalímyndir fólk er minnt 
25 Claude M. Steele og Joshua Aronson, „Stereotype threat and the intellectual test 

performance of African Americans“, Journal of Personality and Social Psychology 
5/1995, bls. 797–811.
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á, með einum eða öðrum hætti, rétt áður en það lendir í þeim aðstæð-
um sem geta kallað fram kvíðann. Breski heimspekingurinn Jennifer Saul 
gefur gott dæmi:

Ég er prófessor með langa ritaskrá og starf sem ég er hæstánægð 
með í frábærri deild þar sem mér líður mjög vel þrátt fyrir að konur 
séu í miklum minnihluta meðal fastráðinna (2 af 15). En þetta hefur 
ekki gert mig ónæma. Nýlega flutti ég erindi við deild sem var með 
sitt eigið fundarherbergi sem skreytt var myndum af frægum heim-
spekingum. Ég tók strax eftir því að allar myndirnar sem ég sá voru 
af körlum. (Ein mynd mun þó hafa verið af konu en ég sneri baki 
í hana.) Ég tók líka eftir því að áheyrendahópurinn var eingöngu 
skipaður körlum. Tvær konur bættust svo við en karlmenn voru 
enn í miklum meirihluta. Meðan ég flutti fyrirlesturinn fann ég að 
mér gekk ekki vel. Ég varð óörugg, orðin böggluðust í munni mér 
og ég svaraði spurningum illa og hikandi. Meðan á þessu stóð var 
ég meðvituð um þetta – og líka hissa þar sem ég hafði flutt þennan 
fyrirlestur áður og allt gengið vel. Ég vissi nóg um ógn staðalímynd-
arinnar til að átta mig á hvað það var sem ég fann fyrir en því miður 
dugði sú vitneskja ekki til að afstýra þessu.26

Þannig getur vitneskja um að falla ekki inn í skema heimspekingsins, til-
heyra hópi sem samkvæmt staðalímyndum ætti ekki að geta staðið sig vel í 
heimspeki, valdið konum í heimspeki óþægindum og jafnvel haft neikvæð 
áhrif á frammistöðu þeirra.

Tálsýn hinnar hreinu hugsunar
Annað sem bent hefur verið á er að femínísk heimspeki eigi erfitt upp-
dráttar innan fagsins, meðal annars þykir afar erfitt að fá greinar um fem-
íníska heimspeki birtar í öðrum tímaritum en þeim sem eru sérstaklega 
eyrnamerkt henni. Meðan femínískar kenningar hafa hlotið hljómgrunn 
innan margra annarra greina í hug- og félagsvísindum og femínískt sjón-
arhorn oft orðið sjálfsagður hluti af fræðunum þá er femínísk heimspeki 
enn mestmegnis á jaðri greinarinnar. Auðvitað þurfa ekki allar þær konur 
sem vilja stunda heimspeki að kæra sig um að leggja sérstaklega fyrir sig 
femíníska heimspeki en það að femínísk heimspeki sé ekki viðurkennd 
26 Jennifer Saul, „Implicit Bias, Stereotype Threat and Women in Philosophy“, óbirt 

grein: http://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.101725!/file/BiasAndPhilosophy11.doc, 
sótt 15. október 2012.
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innan greinarinnar getur aukið á þá tilfinningu kvenna að þær séu ekki 
velkomnar. 

Einhver ástæða hlýtur að vera fyrir því að femínísk heimspeki hefur ekki 
hlotið náð fyrir augum karlheimspekinga. Eins og ég hef þegar minnst á 
er tilhneiging hjá mörgum til að líta á heimspeki sem beitingu mannlegrar 
hugsunar í sinni tærustu mynd. Hugmyndin er að þessa hreinu hugsun sé 
mikið til hægt að einangra frá ytri og mengandi öflum og undir það flokk-
ast alls konar samfélagslegir þættir. Helstu undantekningarnar frá þessu 
hefur verið að finna í hagnýttri heimspeki, til dæmis hagnýttri siðfræði og 
stjórnmálaheimspeki. Í slíkum greinum eru tengsl við samfélagið frekar 
viðurkennd og kannski er það þá ekki tilviljun að hlutfall kvenna sé einmitt 
hærra þar en á þeim sviðum sem þykja meira kennileg.27 Í þessu sambandi 
má horfa til þess að femínískar kenningar hafa hlotið talsvert brautargengi 
innan félagsvísinda og ef til vill hefur það eitthvað með það að gera að þar 
er áherslan á mannlega hegðun fremur en á ögun hugsunarinnar.

Ef til vill eiga samfélagstengdir þættir ekkert sérstakt erindi við sum 
svið heimspekinnar, til dæmis formlega rökfræði og einhverja anga mjög 
svo óhlutbundinnar frumspeki eða þekkingarfræði. En að geta stundað 
fræði sín í einangrun frá samfélaginu er að miklu leyti tálsýn. Ef litið er 
til frumspeki sést að jafnvel þegar fjallað er um hið óhlutbundna er mikið 
vísað til mannlegrar reynslu og dæmi eru tekin af alls konar ímynduðum 
aðstæðum þar sem á að setja sig í spor einhvers. Það hvernig dæmi eru 
valin og hvernig þau eru útfærð hlýtur alltaf á endanum að litast af hug-
myndum okkar um mannlegt líf og samfélag. Hér er dæmi sem birtir alveg 
óvart ákveðnar ranghugmyndir eða misskilning höfundar: Í bókinni Elbow 
Room fjallar Daniel Dennett um frjálsan vilja og það hvernig við þurfum 
stundum að beita okkur sjálf alls konar þvingunum, eða gera okkur sjálf 
ófær um tiltekna hluti, í því skyni að taka siðferðilega ábyrgð.28 Þetta er 
verðugt viðfangsefni og ekkert út á það að setja en eitt af dæmunum sem 
Dennett býr til hefur óþægilegan blæ:

27 Hér má benda á að áhrifaþáttur sem þessi, að hugmyndin um „hreina hugsun“ 
hafi haldið femínískri heimspeki á jaðrinum, getur vissulega orkað á fleira. Það er 
auðvitað ekki bara femínísk sýn, eða femínískar aðferðir, sem þeir sem aðhyllast 
slíkar hugmyndir vilja útiloka frá heimspekinni heldur ýmsar aðrar stefnur sem 
fela í sér einhvers konar fráhvarf frá hefðbundnum heimspekilegum aðferðum. 
Hér verður þó ekki fjallað um þær sérstaklega heldur er markmiðið að einblína á 
hvaða áhrif þetta einkenni hefur á konur í heimspeki.

28 Daniel C. Dennett, Elbow Room: the varieties of free will worth wanting, Cambridge, 
MA: MIT Press, 1984.
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Ímyndum okkur að ég viti að hvenær sem ég sé íturvaxna konu 
fylgdarlausa á fáförnum stað þá verði ég líklega yfirbugaður af girnd 
og nauðgi henni. Ég afla mér þá fræðslu um þann hrylling sem fylgir 
nauðgun frá sjónarhóli konunnar og vek upp tilfinningu mína fyrir 
þeim hrottaskap sem glæpnum fylgir svo að þegar ég rekst á konu 
við þessar aðstæður verði ég ófær um að fremja þann hræðilega 
verknað sem ég hefði annars framið.29

Dennett er ekki að viðra jákvæða afstöðu til nauðgana og hann fordæmir 
þær svo sannarlega. En þarna kemur fram mjög svo umdeilanleg skoðun 
sem hann áttar sig líklega ekki á að eitthvað sé athugavert við, að nauðg-
unarhvöt stafi af girnd og að konur megi við því búast að karlar sem þær 
umgangist finni fyrir löngun til að nauðga þeim. Óhætt er að fullyrða að 
það væri óþægilegt að vera eina konan í hópi karla sem væru að ræða þetta 
dæmi, sama hve velviljaðir þeir væru. Dæmið má líklega teljast vel meint 
en félagslega ómeðvitað. 

Sem betur fer eru vísanir í nauðgunarmál fátíðar í dæmum frumspek-
inga en þetta sýnir glöggt hvernig samfélagshugmyndir lauma sér inn í 
umræðu um eitthvað sem ætlunin er að einangra frá öllu slíku. Það hlýtur 
að felast einhver ofureinföldun í því að gera ráð fyrir að hægt sé að stunda 
gagnrýna umræðu um mannleg hugtök, tilfinningar og gildi eða grund-
völl þess veruleika sem manneskjan upplifir og hugsar um, en jafnframt 
vera frjáls undan áhrifum frá tíðarandanum og stikkfrí frá allri samfélags-
umræðu eða afstöðu til samfélagsmála.30 Það að hafna tengslum við hið 
ytra samfélag, eða að halda ranglega að slík höfnun tengsla sé raunhæf eða 
æskileg, er því nokkuð sem getur bitnað á heimspekinni með ýmsum hætti, 
bæði með því að halda konum og fleirum fjarri og með því að útiloka ýmsa 
þætti sem líklega eru mikilvægir í greiningu og umræðu um viðfangsefni 
heimspekinnar.

Rétt er að vekja athygli á því að tilraunin til að skilja heimspeki frá 
samfélagsmálum á ekki endilega við um alla heimspeki. Hún er til dæmis 
talsvert meira áberandi í rökgreiningarheimspeki en í meginlandsheim-
speki þar sem oft er gengið út frá einhvers konar sögulegri og samfélags-
29 Sama rit, bls. 134.
30 Ég er reyndar alls ekkert viss um að heimspekingar séu áhugalausari um sam-

félagsmál en gerist og gengur og fjölmargir heimspekingar hafa brennandi áhuga 
á samfélagsmálum. Hins vegar hefur verið ákveðin tilhneiging til að líta á slíkan 
áhuga sem eitthvað sem þurfi að vera með öllu aðskilið frá því starfi sem flokkast 
sem heimspekilegt.
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legri skilyrðingu. Þó er ekki að sjá að karlheimspekingar í þeim geira séu 
endilega opnari fyrir femínískri heimspeki en kynbræður þeirra í rökgrein-
ingarheimspeki þótt vitaskuld megi finna undantekningar frá því í báðum 
hópum. Ofangreind tilraun til skýringar er því greinilega ekki tæmandi.

Fordómar
Ef markmiðið er að fjölga konum í heimspeki hlýtur að vera nauðsynlegt 
að vera vakandi fyrir öllum mögulegum ástæðum fyrir fjarveru kvenna 
og þá meðal annars fyrir karlrembu sem þar gæti þrifist og þá að reyna 
að bregðast við ef svo reynist. Á vefsíðunni What is it like to be a woman in 
philosophy?31 er að finna fjöldann allan af reynslusögum kvenna úr heim-
spekisamfélaginu. Þar kennir ýmissa grasa en meðal annars eru þar fleiri 
frásagnir en nokkurn hefði grunað af hlutum eins og kynferðislegri áreitni 
og af karlheimspekingum sem hafa sagt nokkurn veginn hreint út að þeir 
telji konur ekki eiga erindi í heimspeki eða sýnt kvenkyns nemendum eða 
vinnufélögum forkastanlega framkomu. Í bókinni Singing in the Fire eru 
frásagnir kvenna sem voru að fóta sig í heimspeki fyrir nokkrum áratugum. 
Ýmislegt sem þær hafa að segja um reynslu sína og þá fordóma sem þær 
fengu að kenna á virðist sem betur fer á undanhaldi þótt ýmis dæmi af 
ofangreindri vefsíðu gefi til kynna að það sé kannski lengra í land en flestir 
myndu gera sér vonir um.32 Bein og gróf kynjamismunun er sannarlega til, 
og hefur verið til, meðal heimspekinga. Erfitt er þó, og kannski ómögu-
legt, að segja til um hvort hún er meiri í heimspeki en annars staðar.

 Kynjafordómar hafa einkennt samfélagið allt og eru síður en svo 
bundnir einungis við afmarkaða hópa eins og samfélag heimspekinga. Þótt 
fordómar séu til staðar í samfélaginu almennt skýrir það ekki að konur 
sæki síður í heimspeki en í ýmsar aðrar greinar. En fordómar í samfélaginu 
geta verið einn þeirra þátta sem hafa áhrif á konur sem hugleiða heim-
spekiiðkun. Þannig er mögulegt að á sviðum sem eru að öðru leyti vin-
samleg konum gangi betur að hamla því að fordómarnir nái yfirhöndinni, 
eða þá að fordómarnir einir og sér dugi (sem betur fer) ekki til að fæla 
konurnar frá. 

Opinskáa fordóma er yfirleitt tiltölulega einfalt að koma auga á, benda 
á og bregðast við. Hins vegar getur verið mun erfiðara að eiga við dulda 
fordóma. Einstaklingar sem telja sig mjög jafnréttissinnaða og myndu 

31 http://beingawomaninphilosophy.wordpress.com.
32 Singing in the Fire, ritstj. Linda Martín Alcoff.
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aldrei sér meðvitandi taka undir hugmyndir um að konur ættu ekki að 
stunda heimspeki geta óafvitandi verið haldnir fordómum. Ógn staðal-
ímyndarinnar og skemu gáfumannsins, heimspekingsins, kvenna og karla 
eru hluti af fordómum bæði kvenna og karla og hafa gjarnan áhrif á fólk 
án þess að það átti sig almennilega á því. Ýmislegt bendir til þess að fólk 
sem er allt af vilja gert til að vera sanngjarnt, réttsýnt og fordómalaust sé 
samt sem áður haldið ýmsum fordómum sem það vildi í raun fegið vera 
laust við en ræður ekki almennilega við og gerir sér kannski ekki grein 
fyrir. Í samfélagi eins og okkar sem er gegnsýrt af skilaboðum um meintan 
kynjamun er næsta víst að manneskja sem segir „Ég met fólk eingöngu út 
frá verðleikum en aldrei út frá kyni“ sé haldin sjálfsblekkingu. Við búum 
öll yfir duldum fordómum, sama hversu vel við meinum, og við gerum illt 
verra með því að afneita því.33

Áhrif og útbreiðsla dulinna fordóma eru nú skoðuð í vaxandi mæli. Þar 
má nefna rannsóknarverkefnið Project Implicit hjá Harvard-háskóla en á 
vefsetri þess má taka próf til að kanna dulda fordóma sína gagnvart ýmsum 
þjóðfélagshópum.34 Sem glænýtt dæmi má nefna rannsókn sem leiddi í 
ljós að ein og sama ferilskráin fékk hærra mat frá þeim vísindamönnum 
sem töldu að hún væri frá karlmanni en frá þeim sem töldu að hún kæmi 
frá konu.35 Ætla má að fæstir þeirra sem tóku þátt í rannsókninni myndu 
meðvitað telja sig hlynnta mismunun gagnvart konum í vísindum og að 
fyrst og fremst sé þarna duldum fordómum um að kenna. Rétt er að geta 
þess að ekki mældist munur á afstöðu karla og kvenna í rannsókninni. 
Konur geta því verið haldnar duldum fordómum gagnvart konum (og þar 
með sjálfum sér) ekkert síður en karlar. 

Það að við séum öll haldin alls konar duldum fordómum bendir óneit-
anlega til þess að við séum ekki eins hlutlæg í mati okkar á öðru fólki og 
við teljum okkur vera, eða vildum vera. Hér vakna vissulega spurningar 
um hvað sé til ráða. Í því sambandi hefur verið talað um kosti þess að vinna 
meðvitað í því að kynnast fólki af þeirri „tegund“ sem maður reynist (til 

33 Brian A. Nosek, Carlee Beth Hawkins, Rebecca S. Frazier, „Implicit social cogni-
tion: From measures to mechanisms“, Trends in Cognitive Sciences 15/2011, bls. 
152–159.

34 https://implicit.harvard.edu/implicit/  
35 Sjá C.A. Moss-Racusin, J.F. Dovidio, V.L. Brescoll, M. Graham, J. & Handelsman, 

„Science faculty’s subtle gender biases favor male students“, Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences, væntanlegt. Svipaðar niðurstöður fengust í margumtalaðri 
sænskri rannsókn fyrir 15 árum: Christine Wennerås & Agnes Wold, „Nepotism 
and sexism in peer review“, Nature 1997, bls. 341–343, doi:10.1038/387341a0.
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dæmis með því að taka þar til gerð próf) hafa dulda fordóma gagnvart eða 
að reyna að hafa sýnilegar sem flestar og fjölbreyttastar fyrirmyndir sem 
geta unnið gegn staðalímyndum. Í mörgum tilfellum er hægt að leysa 
málið með því að hafa ekki nöfn umsækjenda (hvað þá myndir af þeim!) á 
ferilskrám og umsóknum eða öðrum þeim gögnum sem verið er að meta 
en það gengur vissulega ekki sem lausn í öllum aðstæðum. Enn er mörg-
um spurningum ósvarað um mögulegar leiðir til að sporna gegn duldum 
fordómum. Víst þykir að það stoði lítið fyrir þá sem eru í þann veginn að 
leggja mat á eitthvað að reyna að setja sig í einhvern hlutlægnigír eða fara 
að líta á sig sem hlutlæga. Það hefur einmitt sýnt sig að þeir sem telja sig 
sérlega hlutlæga eiga frekar á hættu en aðrir að gefa frá sér fordómalitaðar 
niðurstöður.36 Það hjálpar ekki að „reyna“ að gera sig hlutlægan því sá sem 
það gerir á það á hættu að fara að telja sig hlutlægan vegna þess að hann 
sé að leggja sig fram um það. Einmitt vegna þess hve mikið er lagt upp úr 
hlutlægni og fordómaleysi í heimspeki kann að vera að heimspekingum sé 
hætt við að telja sig með eindæmum óhlutdræga og fordómalausa og þar 
með til að sýna dulda fordóma í verki. Þannig getur mynd heimspekings-
ins af sjálfum sér sem hreinni skynsemisveru orðið til þess að í honum fái 
fordómarnir að þrífast óáreittir.

Úrbætur og niðurstöður
Hér hafa verið tilgreindar ýmsar mögulegar orsakir þess að konur fæl-
ist frá heimspeki. Hver stakur orsakaþáttur kann að virðast veigalítill og 
jafnvel er hann nokkuð sem gildir á fleiri sviðum þar sem konum hefur 
fjölgað hraðar. En svo kann að vera að þegar þessir mismunandi þættir eru 
lagðir saman verði áhrifin meiri. Stundum verður gagnverkun þannig að 
þeir magna hver annan upp. Til dæmis ætti að vera óþarfi að útskýra frekar 
gagnverkandi áhrif skema, staðalímynda og fordóma. Ég hallast að því að 
ekki sé til nein ein stök skýring á fjarveru kvenna úr heimspeki heldur sé 
um að ræða margar samverkandi orsakir.

Þegar hugað er að leiðum til úrbóta flækir það vissulega málin að ekki 
sé hægt að benda á einhverja eina orsök og í raun þarf að huga að mörg-
um mismunandi hlutum. Hægt er að hafa smám saman áhrif á skema og 
staðal ímyndir heimspekingsins með því að gera konur sýnilegri innan 

36 Eric Luis Uhlmann og Geoffrey Cohen, „“I think it, therefore it’s true”: Effects of 
self-perceived objectivity on hiring discrimination“, Organizational Behavior and 
Human Decision Processes 2/2007, bls. 207–223.
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heimspekinnar, til dæmis með því að láta nemendur í heimspekinám-
skeiðum ekki bara lesa efni eftir karlheimspekinga og með því að hafa 
konur sýnilegar á heimspekiráðstefnum. Það er merkilega algengt að sjá 
auglýsta heimspekiráðstefnu þar sem allir boðsfyrirlesararnir eru karlkyns 
og á blogginu Feminist Philosophers hefur verið skorin upp herör gegn þess-
ari „hefð“ með átakinu Gendered Conference Campaign.37 Sem gott dæmi 
um vefsíðu sem er helguð því að brjóta upp staðalímyndir má nefna Looks 
Philosophical38 þar sem heimspekingar eru hvattir til að senda inn myndir 
af sér með stuttri umsögn um sjálfa sig. Eins er mikilvægt að huga að því 
með hvaða hætti umræður eru stundaðar, hvort þær eru til þess fallnar að 
gera öllum kleift að vera með. Og svo þurfa heimspekingar að sjálfsögðu í 
sífellu að endurskoða sýn sína á heimspeki og takast á við spurningar eins 
og „Hvað eigum við að flokka sem heimspeki?“ og „Með hvaða hætti vilj-
um við stunda heimspeki?“

Þessi listi er engan veginn tæmandi, enda hef ég tæpast öll svörin á 
reiðum höndum. Hið mikilvæga er að heimspekingar vinni saman að því 
að gera heimspekina að grein sem laðar að sér fjölbreyttan hóp og fólk 
getur lagt stund á laust við kvíðahnút í maganum.39

37 http://feministphilosophers.wordpress.com/gendered-conference-campaign/
38 http://looksphilosophical.tumblr.com/
39 Þessi grein er unnin út frá fyrirlestri sem ég hélt á vegum Rannsóknastofu í kvenna- 

og kynjafræðum við Háskóla Íslands vorið 2012. Ég vil þakka þeim sem sóttu 
fyrirlesturinn og margar góðar ábendingar sem þar komu fram. Eins vil ég þakka 
Gunnþórunni Guðmundsdóttur, Nönnu Hlín Halldórsdóttur, Sigríði Þorgeirs-
dóttur, Þresti Helgasyni og ritrýnum Ritsins fyrir ábendingar og yfirlestur. 
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Ú T D R Á T T U R

Er heimspekin kvenfjandsamleg?

Vegna lágs hlutfalls kvenna sker heimspekin sig úr hópi hugvísindagreina. Af þessum 
sökum hefur því stundum verið haldið fram að heimspekin sé kvenfjandsamleg. Slík 
staðhæfing getur þýtt ýmislegt, til dæmis að eitthvað við samfélag heimspekinga hafi 
fælandi áhrif á konur, að heimspekingar séu öðrum líklegri til að vera konum fjand-
samlegir, að þær aðferðir sem notaðar eru í heimspeki henti síður konum en körlum 
eða að heimspekin sem fræðigrein sé hreinlega í eðli sínu kvenfjandsamleg. Hér er 
skoðað að hvaða leyti heimspekin geti verið kvenfjandsamleg, fyrst og fremst með 
það fyrir augum að grafast fyrir um orsakir hins lága hlutfalls kvenna í heimspeki í 
því skyni að finna leiðir til úrbóta. Því er hafnað að heimspeki sé í eðli sínu kven-
fjandsamleg en tilgreindir eru ýmsir samverkandi áhrifaþættir sem geta fælt konur 
frá heimspekiiðkun eða gert þeim erfitt fyrir við að fóta sig innan greinarinnar.

Lykilorð: heimspeki, konur, kvenfjandsemi, aðferðafræði, jafnrétti

A B S T R A C T

Is Philosophy Misogynistic?

Philosophy deviates from other humanistic disciplines by its low proportion of 
women. Because of this, philosophy has sometimes been claimed to be misogynistic. 
Such a proposition can mean various things: for example that something about the 
philosophical community has a deterring effect on women, that philosophers are 
disproportionately liable to act in misogynistic ways, that the methods of philos-
ophy are less suitable for women than for men, or that philosophy as a discipline 
is inherently misogynistic. In this paper, I consider in what ways philosophy can 
be considered misogynistic, mainly with the aim of finding the sources of the low 
numbers of women in philosophy in hope of finding ways to alleviate the problem. 
I reject the idea that philosophy is inherently misogynistic but mention several 
factors that contribute to deterring women from practicing philosophy and make it 
difficult for them to get their bearings within the field.

Keywords: philosophy, women, misogyny, methodology, equal rights

ER HEIMSPEKIN KVENFJANDSAMLEG?


