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Útdráttur 

Reiði er tilfinning sem hingað til hefur verið álitin neikvæð. Rannsóknir hafa sýnt að stelpur 

skammist sín fyrir reiði sína. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort stelpur upplifi 

sig fá rými til að tjá reiði og hvort þær sjái sér hag í því að nýta reiðina sér til góða. 

Rannsóknin byggir á kenningalegri nálgun stelpufræða auk mannfræði, sálfræði og femínískra 

félagsvísinda. Hún var unnin í anda aktívískrar aðferðafræði sem kallast gagnvirk 

þátttökuathugun og leggur mikið upp úr samstarfsaðferðum með áherslu á fjölbreytt 

tjáningarform. Þátttakendur, átta stelpur á aldrinum 14-16 ára, stunduðu sjálfsstyrkingar-

námskeið um reiði og í kjölfar þess voru tekin viðtöl sem ritgerðin byggir á. Niðurstöður gefa 

til kynna að viðhorf stelpna til reiði sé neikvætt auk þess sem þekking þeirra á tilfinningunni 

og hvernig best sé að bregðast við henni er takmörkuð. Stelpurnar leitast við að bæla reiðina 

niðri og dreifa huganum af ótta við að missa stjórn á sér og verða sér til skammar. Á sama 

tíma vilja stelpurnar gjarnan fá aukið svigrúm og hæfni til tjáningar á reiði og að nýta sér hana 

til framdráttar. Innan mannfræðinnar er þörf á frekari rannsóknum á tilfinningalífi stelpna, 

ekki síst til að efla stelpur og viðhorf þeirra til stelpulegheita sinna. 
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Abstract 

Anger is considered to be negative emotion. Research has shown the girls are ashamed of 

their anger. The aim of this study is to investigate whether girls feel they have space to 

express anger and if they see advantages in utilizing anger in any way. The study is based on 

the theoretical approach of girlhood studies as well as anthropology, psychology and feminist 

social sciences. It was based on the spirit of an activist methodology called participatory 

action research, a collaborative approach focusing on varied forms of expression. Participants, 

eight girls aged 14-16 years, participated in a course about anger and subsequent interviews 

on which the thesis is based. Results indicate that the girl’s attitudes toward anger are 

negative, and the knowledge of the feeling and the best ways to deal with it is limited. The 

girls seek to suppress their anger and divert their thoughts for fear of losing control and be a 

disgrace. Meanwhile, the girls want to increase their leeway and ability of expression and 

usage of anger to their advance. Further research on girl’s emotions is surely needed in 

anthropology, not the least to empower girls and improve their attitude towards their own 

girlhood. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 60 eininga í meistranámi í mannfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er Dr. Jónína Einarsdóttir, prófessor. Markmið rannsóknarinnar er að meta 

viðhorf stelpna til reiði og hvort stelpur upplifi sig hafa svigrúm til að tjá reiði sína. 

 

Fyrst og fremst eiga mögnuðu stelpurnar mína átta sem tóku þátt í þessari rannsókn þakkir 

skyldar fyrir að gefa svo mikið af sér og kenna mér svo margt. Jónína Einarsdóttir, 

leiðbeinandi minn, á einnig skilið þakkir fyrir að hafa trú á hugmyndum mínum og veita mér 

tækifæri til að prófa mig áfram en um leið að halda mér að einhverju leyti á jörðinni og í 

tengslum við raunveruleikann. Framkvæmd rannsóknarinnar hefði ekki verið möguleg án 

stuðnings Styrktarsjóðs Margaretar og Bents Schevings Thorsteinssonar og aðgengis að 

húsakosti ungmennahússins Molans í Kópavogi og þakka ég innilega veitt traust. 

 Sessunautar mínir í Gimli eiga enn fremur þakkir skyldar fyrir hvatningu, samstöðu, 

upplífgandi kaffipásur og óbilandi trú á mér. Það á fjölskylda mín sömuleiðis. Yndislega 

manninum mínum þakka ég fyrir stuðning, yfirlestur, þýðingar og þolinmæði í því að vera 

einstæður faðir með konu. Mágkonu minni, duglega yfirlesaranum með nálaraugað þakka ég 

fyrir prófarkalestur. Mömmu minni vil ég svo þakka fyrir yfirlestur, að monta sig af dugnaði 

mínum um allan bæ og það að vera besta amma í heimi. Síðast en ekki síst þakka ég 

strákunum mínum fyrir þolinmæði, þrautseigju og skilning á því að mamma væri alltaf að 

vinna. Takk fyrir mig. 
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Ég er tilfinningavera 

 

Ég elska að vera stelpa. 

Ég get skynjað 

allt það sem þú getur skynjað 

áður en þú finnur það 

innra með þér. 

Ég er tilfinningavera. 

Þetta gerist ekkert af sjálfu sér 

ekkert er greypt í stein né lögum bundið. 

Allt fer í gegnum líkama minn og útlimi 

og brýst út í rjóðum eyrunum mínum. 

Ég get skilið það þegar vinkona þín er sár út í þig 

en virðist þó samt gera allt  

sem þú vilt. 

Ég get skynjað storm í aðsigi. 

Ég finn fyrir ósýnilegum hreyfingum loftsins. 

Ég veit að hann mun ekki hringja til baka. 

Það er þessi tilfinning sem ég er hluti af. 

 

Ég er tilfinningavera. 

Ég dýrka það að ég skuli ekki taka öllu sem gefnu. 

Það vekur allt hjá mér innri spennu. 

Hvernig ég geng niður götu. 

Hvernig mamma mín vekur mig á morgnana. 

Hvernig ég tekst á við vond tíðindi. 

Hvernig ég þoli ekki að tapa. 

 

Ég er tilfinningavera. 

Ég er tengd við allt og alla. 

Þannig fæddist ég. 

Þú skalt ekki dirfast að segja það vera bara út af því að 

 ég er unglingur 

eða bara af því að ég er stelpa. 

Þessi tengsl gera mig að betri manneskju. 

Þau gera mig reiðubúna. 

Þau hjálpa mér að vera til staðar. 

Þau gera mig sterka. 

 

Ég er tilfinningavera. 

Þetta er einhver ákveðinn skilningur. 
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Skilningur sem tapast hjá konum þegar þær eldast. 

Ég gleðst yfir því eiga hann enn innra með mér. 

 

Ég veit hvenær kókoshneta er rétt að fara falla til jarðar. 

Ég veit að við höfum gengið of nærri plánetunni okkar. 

Ég veit að pabbi minn mun aldrei snúa aftur. 

Að það getur enginn undirbúið sig fyrir eldsvoða. 

 

Ég veit að varalitur táknar 

meira en hann sýnir. 

Ég veit að strákar eru sjúklega óöryggir 

og hinir svokölluðu hryðjuverkamenn læra það, en fæðast ekki þannig. 

Ég veit að einn stakur koss getur numið á brott 

alla mína almennu skynsemi 

og stundum, sem betur fer. 

 

Þetta er ekkert sérstakt. 

Bara eitthvað sem allar stelpur skilja. 

Svona verðum við allar 

þegar flóðgáttirnar innra með okkur opnast. 

Þú segir mér ekki að gráta ekki. 

Að róa mig niður. 

Að vera ekki svona öfgafull. 

Að vera sanngjörn. 

Tilfinningaveran, ég sjálf. 

Svona varð jörðin til. 

Svona heldur vindurinn áfram að bera með sér fræ. 

Þú biður ekki sjálft Atlantshafið um að 

hemja sig. 

 

Ég er tilfinningavera. 

Hví ættir þú að vilja loka á mig 

eða slökkva á mér? 

Ég er það sem eftir er af þér. 

Ég er hluti af þinni eigin uppsprettu. 

Þar sem ekkert hefur verið útþynnt. 

Ekkert hefur hellst niður. 

Ég get leitt þig þangað aftur. 

 

Ég elska það að geta skynjað rætur 

þinna eigin tilfinninga, 
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jafnvel þótt það aftri mínu eigin lífi 

jafnvel þótt það sé sársaukafullt 

og leiði mig af réttri leið 

eða særi mig. 

Þetta veitir mér ábyrgðartilfinningu. 

Ég er tilfinningarík, ástrík 

skilyrðislaus vera. 

Og elska það, hlustið: 

Ég elska, elska, elska 

að vera stelpa. 

 

(Ensler, 2011. Eiríkur Valdimarsson þýddi) 
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1 Inngangur 

Mannfræðin hefur ekki gefið stelpum og málefnum þeim tengdum nægilegan gaum. Þess utan 

hefur mannfræðin vanrækt rannsóknir á tilfinningum sem þó spila stóran þátt í lífi 

mannskepnunnar. Tilfinningalíf stelpna er þannig því sem næst óplægður akur hvað 

mannfræðina varðar. Sálfræðingurinn Sharon Lamb (2001) gerði rannsókn á 

leyndardómsfullu lífi stelpna í Bandaríkjunum og komst að því að stelpur þekkja ekki reiðina 

sína, kunna ekki að fara með hana og skammast sín fyrir hana. Skrif hennar vöktu forvitni 

mína um hvort afstaða íslenskra stelpna til reiði væri sú sama. Eins hvort að grun minn um að 

stelpum væri almennt uppálagt að halda kjafti og vera sætar væri hægt að rökstyðja eða 

hnykkja á með mannfræðilegri rannsókn. Þess utan er rannsóknin mikilvægt innlegg í 

umræðuna hér á landi í kjölfar þess að rannsóknir sýna fram á að vanlíðan stúlkna aukist 

þegar líður á unglingsárin á meðan líðan drengja stendur í stað ("Íslenskir unglingar ánægðir 

með líf sitt," 2012; Kristján Ketill Stefánsson, 2009). Mikilvægið er ekki minna þegar litið er 

til niðurstöðu rannsókna þess efnis að viðhorf ungs fólks til hlutskiptis kynjanna verði sífellt 

íhaldssamari (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

 Sjálf hef ég unnið mikið með ungu fólki og viðað að mér ýmissi þekkingu í gegn um 

starfsreynslu mína í félagsmiðstöðvum, í liðveislu, barnavernd og kennslu. Með aukinni 

innsýn í daglegt líf íslenskra ungmenna hefur áhugi minn farið sívaxandi, ekki síst vegna þess 

að allt það jákvæða sem tilheyrir þessum stóra hluta þjóðfélags okkar vill týnast í umræðum 

sem einkennast af vandamálavæðingu. Á sama tíma fær ungt fólk sjaldan tækifæri til að tala 

máli sínu, heldur eru skoðanir þeirra og tilfinningar túlkaðar í tölulegum greiningum 

megindlegra rannsókna sem hafa það oftar en ekki að markmiði að finna orsakasamhengi fyrir 

áhættuhegðun. Markmið mitt er því að leita leiða til að nýta reynslu mína, áhuga og þekkingu 

til að gefa ungu fólki, í þessu tilfelli stelpum, rödd. Ég vil leyfa þeirra skoðunum og 

upplifunum að njóta sín og stjórna ferðinni, eins og mannfræðilegra rannsókna er von og vísa, 

en setja viðhorf þeirra um leið í fræðilegt samhengi sem nýtur virðingar og verður því 

vonandi tekið til greina. 

 Þar sem rannsóknir mannfræðinga á samskiptum og tilfinningalífi stelpna eru af 

skornum skammti er hér stuðst við kenningalega umræðu og rannsóknir úr sálfræði, ýmsum 

félagsvísindum og femínískum fræðum til að dýpka þá takmörkuðu umræðu sem mannfræðin 

býður upp á í þessum málaflokki. Kenningaleg nálgun mín byggir þó helst á stelpufræðum 

sem eru nýbreytni í rannsóknum sem einblína á veröld stelpna, fjölbreytni hennar, afmarkanir, 
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möguleika og eflingu stelpna almennt. Kenningaleg nálgun mín er því aðgerðarmiðuð og 

leitast við að vera valdeflandi fyrir stelpur, en það gerir aðferðafræðin sömuleiðis. 

Rannsóknin var unnin á formi sjálfsstyrkingarnámskeiðs í anda gagnvirkrar þátttökuathugunar 

þar sem virkt samstarf við þátttakendur og krafan um bætta stöðu þeirra að þátttöku lokinni 

var höfð að leiðarljósi. Námskeiðið var mikilvæg undirstaða rannsóknarinnar en hér eru viðtöl 

sem tekin voru í lok námskeiðsins fyrst og fremst til umfjöllunar. Fræðileg nálgun og 

rannsóknarsnið þessarar meistararitgerðar er því bæði aktívískt og femínískt og miðar að 

breytingum í þágu þátttakenda eins og stelpufræðum einum er lagið og mannfræðinni hefur 

löngum verið annt um. 

 Í þessari ritgerð er leitast við að dýpka þekkingu á daglegu lífi og samskiptum stelpna 

við jafningja sína. Kannað verður viðhorf þeirra til tilfinninga sinna, einkum reiðinnar, og 

svigrúm þeirra, þörf og aðferðir til tjáningar eða útrásar. Til að varpa ljósi á ákveðinn þátt sem 

gjarnan tengist reiði í lífi ungmenna er einelti sérstaklega til umræðu. Auk þess er litið til 

viðhorfa stelpna á muninum á að því vera stelpa eða strákur og hvernig skilaboð til kynjanna 

eru ólík hvað varðar tilfinningalega tjáningu og úrvinnslu. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að 

kanna viðhorf stelpna til reiði: Hvernig átta þær sig á orsökum hennar og mögulegum 

afleiðingum, kostum og göllum? Þekkja stelpurnar jákvæðar leiðir til útrásar eða jafnvel 

valdeflingar með hjálp reiðinnar, og ef svo þá hverjar? Og loks hvort ástæða sé til að kanna 

nánar hvort einhverjar þeirra hindrana sem stelpur á Íslandi í dag standa frammi fyrir megi 

rekja til bælingar á reiði? 

 Í upphafi er fjallað um þær kenningar sem hafðar eru að leiðarljósi við smíði þessarar 

ritgerðar auk fræðilegra skrifa um reiði og árásargirni. Mannfræði tilfinninga og árásargirni er 

hér rædd sérstaklega, því næst er umfjöllun um stelpufræði, kyngervi, kynjuð samskipti 

almennt, reiði og loks rannsóknir á reiði og árásargirni. Að kenningarkaflanum loknum tekur 

við kafli um vettvanginn þar sem rannsóknir á íslenskum ungmennum eru til umfjöllunar auk 

rannsókna og skilgreininga á einelti hérlendis og loks umræðu um hag stelpna á Íslandi. 

Aðferðafræðikaflinn er næstur en þar er ræddur aktívismi í rannsóknum og gagnvirk 

þátttökuathugun er kynnt sérstaklega. Þess utan fer þar fram umræða um framkvæmd 

rannsóknar, úrvinnslu gagna og þau siðferðislegu álitamál sem komu upp í ferlinu. Að því 

búnu er komið að niðurstöðum en þeim er skipt í nokkra undirkafla. Sjálfsmyndir eru ræddar 

sérstaklega svo og vinkonur, kyngervi og einelti. Reiðin hlýtur svo sérstakan kafla og skiptist 

hann í undirkafla um orsök og afleiðingu, útrás, viðhorf til reiði og kynbundna reiði. Í 

umræðum er efni kaflana á undan svo sett í samhengi hvert við annað og rætt í köflum um 
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veröld stelpna, stelpu og stráka og að sjálfsögðu um reiðina. Loks eru efnistök ritgerðarinnar 

tekin saman í lokaorðum. 
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2 Kenningar og staða þekkingar 

Rannsóknir á reiði stelpna eru fáar og nánast engar innan mannfræðinnar. Hér er tekin saman 

umfjöllun um félagsvísindalegar kenningar sem tengjast þeim ólíku sviðum sem þessi ritgerð 

tekur á. Fjallað er um mannfræði tilfinninga og árásargirni almennt, án þess þó að gera 

sérstaklega skil á kenningum sem byggja einhliða á þróunarfræðilegum viðhorfum. Þá eru 

stelpufræðin kynnt, en þau eru kenningaleg nálgun með stelpur í forgrunni og sú nálgun sem 

hér er höfð að leiðarljósi og getur fyllt í það skarð sem mannfræðin hefur ekki sinnt hvað 

varðar stelpur og tilfinningar. Því næst er fjallað um kyngervi, og þá helst kyngervismótun 

unglingsstúlkna, sem og kynjaðar tilfinningar og tjáningu þeirra í regluverki ungs fólks um 

samskipti. Loks er fjallað um sálfræðilegar og félagsvísindalegar kenningar, þó sérstaklega 

femínískar, um reiði og ólíkar skilgreiningar á henni auk rannsókna á reiði og árásargirni. 

 

2.1 Mannfræði tilfinninga og árásargirni 

Mannfræðin hefur lítið unnið með reiðina sem slíka. Tilfinningar hafa þó lengi verið 

hugðarefni mannfræðinga, þá sérstaklega hvort þær séu menningarleg arfleifð ellegar 

mannlegt eðli (Lutz og White, 1986; Wulff, 2007). Tilfinningar og tjáning þeirra eru vissulega 

flókið umfjöllunarefni sem erfitt getur verið að komast til botns í án persónulegrar reynslu. 

Renato Rosaldo (2004) gat til að mynda ekki með nokkru móti skilið hugrenningartengsl 

Ilongota á Filippseyjum á milli sorgar og ofsareiði sem leiddi þá til mannaveiða og afhausunar 

fyrr en hann sjálfur missti konuna sína, reiddist heiftarlega og fann mikla þörf fyrir að fá útrás 

fyrir tilfinningar sínar. Í kjölfar þessarar reynslu, árið 1981, öðlaðist Rosaldo skilning á mætti 

tilfinninganna og mikilvægi þeirra í daglegu lífi, nokkuð sem fólk talar ekki endilega um en 

hann telur vera mikilvægt rannsóknarefni fyrir mannfræðinga. Hann áttaði sig enn fremur á 

mikilvægi innsæis og möguleikum á að dýpka þekkingu með aðstoð persónulegrar reynslu 

rannsakanda (Rosaldo, 2004). 

 Tilfinningar eru einmitt nokkuð sem flókið er að útskýra eða skilgreina en almenn 

samstaða ríkir um það innan félagsvísinda að þær séu nokkuð sem við bæði höfum og látum í 

ljós (Scheer, 2012). Fyrir vikið eru oft gerð skörp skil á milli innra sviðs tilfinninga, það er 

hvernig okkur líður, og ytra sviðs þeirra, hvernig við tjáum þær, en rannsakendur hafa margir 

hverjir einbeitt sér að öðrum þættinum umfram hinn. Menningarfræðingurinn Scheer (2012) 

leggur til að hætt verði að greina á milli innra og ytra sviðs tilfinninga og frekar verði litið á 
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framkvæmdina og þannig tekið tillit til þess sem stuðar, líðunar, viðbragða, tjáningar og 

túlkunar í samfellu. Um leið skuli líta til andlegra, sálarlegra og líkamlegra þátta í félags- og 

menningarlegu samhengi enda séu hugur, líkami og félagskerfi samverkandi þættir. Þar af 

leiðandi eru tilfinningar ekki einungis upplifanir og tilheyrandi óðagot heldur framkvæmd 

einstaklings á líðan sinni með hjálp líkamans. 

 Skilgreiningar fræðimanna á tilfinningum bera þó vott um ákveðna flokkun eða ýmist 

félagslega eða líffræðilega nálgun á málefninu. Anne Campbell (2004) hefur til að mynda 

leitast við að útskýra eðli kynjaðra samskipta og árásargirni meðal ungs fólks út frá 

þróunarkenningunni og atferli prímata. Hún telur að eðlilegt sé að reiðir karlmenn finnist þeir 

taka stjórnina en konur upplifi að þær missi stjórn. Karlmönnum finnst reiðin því nothæf á 

meðan konum finnst hún eyðileggja, enda eru reiðar konur þróunarfræðilega síður álitlegur 

makakostur því móðureðlið er þá ekki eins áberandi. Sálfræðingarnir Boiger og Mesquita 

(2012) færa þó rök fyrir því að mikilvægt sé að taka ekki alfarið annan pólinn í hæðina, 

tilfinningar séu félags- og menningarlegt fyrirbæri sem byggi á túlkun gagnvirkra upplýsinga í 

samskiptum með aðstoð líkamans. Aðeins slíkt viðhorf í rannsóknum geti tryggt að flækjustig 

tilfinninga sé ekki einfaldað um of og smættað niður í afmörkuð hólf sem skýra aðeins einn 

þátt tilfinningaferlisins.  

 Í tímamótagrein sinni leggja Lutz og White (1986) áherslu á að spurningin um 

sammannlegar eða menningarlegar tilfinningar sé óþörf, því einfaldlega sé um að ræða ólíka 

upplifun og viðbrögð við atburðum lífsins í þeirri menningu og félagsgerð sem manneskjan 

tilheyrir. Það er ýmislegt sem hefur áhrif á gildi tilfinninga í menningarlegu samhengi. Í fyrsta 

lagi er misjafnt á hvaða vandamál er lögð áhersla hverju sinni, þannig er áhættuhegðun 

ungmenna áhersluatriði í vestrænni nútímamenningu fremur en skertir tjáningarmöguleikar. Í 

öðru lagi skiptir máli hvaða augum vandamálið er litið í daglegu lífi og í hvaða samhengi það 

er metið. Þannig er lykilatriði að átta sig á áhrifamætti ólíkra tilfinninga í samfélaginu og þess 

sem vekur þær upp í samhengi við menningarleg gildi, ekki síst því hvaða áhættu er vert að 

taka, að hvaða tilefni og hverjum er stætt að gera það. Í þriðja lagi þarf að athuga í hvaða 

samhengi vandamál og tengdar tilfinningar eru sett og hvernig viðbrögð brot á siðareglum 

samfélagsins valda hverju sinni. Í fjórða og síðasta lagi þarf að hafa í huga að hvert vandamál 

kallar á fyrirframgefna og menningarlega viðurkennda lausn, rétt eins og reiði er viðurkennt 

viðbragð í sumum aðstæðum en ekki öðrum. Lutz og White (1986) leggja þannig til að 

mannfræðingar brjótist út úr tvíhyggjulegri nálgun hvað tilfinningar varðar og hætti að vinna 

út frá orsök og afleiðingu annars vegar og persónuleika og menningu hins vegar. Markmiðið 
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með mannfræði tilfinninga á samkvæmt þeim að vera að öðlast innsæi í hugarheim fólks og 

það hvernig hugmyndir, gildi, stefna, áhrif og tilfinningar eru notuð til að skilja, túlka og tjá 

atburði í félagslegu samhengi. Mannfræði tilfinninga getur því ekki hvað síst átt þátt í að 

vinna gegn vélrænni ímynd mannskepnunnar sem oft birtist í megindlegum félagsvísindum 

með því að undirstrika fjölbreytileika einstaklinga innan samfélaga og áhrif tilfinninga í 

daglegu lífi, bæði hjá okkur og hinum. 

 Fry (1998) fjallar um kynjamun og menningarleg blæbrigði hvað varðar árásarhneigð í 

hefti tímaritsins Aggressive Behavior sem sérstaklega var tileinkað mannfræði árásargirni (e. 

anthropology of aggression and conflict). Fry segir augljóst að um kynjamun sé að ræða 

þegar líkamleg árásarhneigð er annars vegar en að ekki sé ólíklegt að óbein árásarhneigð sé 

algengari meðal kvenna, þó nánari sannanir skorti. Hann er þeirrar skoðunar að útskýringin sé 

hvort tveggja þróunarfræðilegs og menningarlegs eðlis. Í greininni koma fram áhugaverð 

sjónarmið á kynjamun hvað varðar árásarhneigð, til dæmis að eðlilegt sé að karlmenn stundi 

frekar líkamlegt ofbeldi sökum stærri líkamsbyggingar og að næstum allt það ofbeldi sem 

konur beiti hvor aðra komi til vegna átaka um karlmenn. Hann fjallar einnig um árásargirni 

sem brýst út í orðum (e. oral aggression) sem og óbeinar árásir (e. indirect aggression), en 

þær skilgreinir hann sem  

notkun á félagslegu neti, þriðja aðila, hluta félagskerfisins og/eða annarra 

duldra aðferða til að veita öðrum aðila skaða. Með notkun óbeinna árása getur 

árásarmanneskja ollið líkamlegum, sálarlegum og/eða félagslegum skaða fyrir 

fórnarlambið, jafnvel án þess að vera uppgötvuð. (Fry, 1998, bls. 85). 

Í yfirferð á þvermenningarlegum mun á árásarhegðun tekur Fry saman greinaskrif 

mannfræðinga um árásarhneigð innan ýmissa frumbyggjasamfélaga. Hann metur mun á milli 

samfélaga, innan þeirra, árásarhneigð gagnvart meðlimum þess eða utanaðkomandi aðilum og 

breytingar í tíma. Eins tekur hann fram að mat einstaklinga á hvað teljist til árásarhneigðar sé 

vissulega misjafnt og því sé flókið að ætla sér að raða samfélögum upp eftir stigsmun í 

árásarhneigð.  

 Fry (1998) fullyrðir að nærumhverfi og menningarlegt samhengi sé lykilþáttur í sýndri 

árásarhneigð bæði karla og kvenna. Hann áréttar að varast beri tvíhyggjunálgun náttúru og 

menningar eða karla og kvenna í þessari umræðu, enda séu til friðsamleg samfélög þar sem 

ofbeldi þekkist varla sem og mjög ofbeldisfull samfélög, þó flest séu einhvers staðar mitt á 

milli. Hins vegar megi staðhæfa að konur geti verið árásargjarnar og að líkamleg árásargirni 
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karla sé almennt algengari en kvenna og alvarlegri. Eins sé árásargirni kvenna hvergi 

lífshættuleg til jafns á við karla, þrátt fyrir gífurlegan menningarmun hvað varðar viðurkennda 

hegðun kynjanna.  

 Fáir mannfræðingar hafa skrifað um stelpur og reiði. Margaret Mead (2001 [1935]) 

hefur þó fjallað um skapgerð kvenna í bók þar sem hún ber kynjamun í fjórum 

frumbyggjasamfélögum saman við kynjamyndir Vesturlanda. Markmið samanburðarins var 

að sýna fram á að þau einkenni sem á Vesturlöndum teljast karlmannleg eða kvenleg séu 

mannskepnunni ekki eðlislæg. Hún komst að því að á hverjum stað væru kynhlutverkin mjög 

ólík og það hvað þykir kvenlegt og karlmannlegt er mismunandi, sem og það sem greinir 

kynin að. Mead ályktar að til að skilja kynjamun þurfi fyrst að komast til botns í hvernig 

samfélag skapi fyrirmynd æskilegrar hegðunar hvors kynsins fyrir sig og móti einstaklingana 

innan þess. Munurinn sé alfarið menningarlega skapaður og byggi á því hvernig börnum séu 

kennd gildi og viðhorf í uppeldinu. Erfðaþættir hafi ekkert með kyngervi að gera og þannig 

geti kynhlutverkin verið allt önnur og jafnvel þveröfug í öðrum menningarheimum. Í 

niðurstöðum sínum tjáir Margaret Mead (2001 [1935]) vonir sínar til að hætt verði að 

skilgreina einstaklinga fyrst og fremst út frá kyni og draga í kjölfarið ályktanir um skapgerð 

og aðra eiginleika einstaklingsins, svo sem árásargirni stráka og hlédrægni stelpna. 

 Auk Mead hefur Helena Wulff (1988) einblínt sérstaklega á stelpur. Skrif hennar eru 

þó komin til ára sinna auk þess sem þau taka sérstaklega á málefnum annarrar kynslóðar 

innflytjendastelpna í London. Skortur á umfjöllun um stelpur, og þá ekki hvað síst 

tilfinningalífi stelpna, er því tilfinnanlegur í mannfræðinni. Tilfinningar spila þó stóran þátt í 

lífi fólks um allan heim og eru máttur sem hefur gífurleg áhrif á ákvarðanatökur okkar, gjörðir 

og afleiðingar eins og glöggt kemur fram hjá Rosaldo (2004). Þar fyrir utan eru stelpur jú stór 

hluti mannskyns og mikilvægt að gefa þeim gaum innan mannfræðinnar eins og öðrum. 

Stelpufræði eru því kenningaleg nálgun sem er mjög í anda mannfræðinnar og ætti að hljóta 

meira rými innan hennar. 

 

2.2 Stelpufræði 

Í kjölfar rannsókna sinna á félagskerfi stelpna hefur mannfræðingurinn Valerie Hey (1997) 

kallað eftir því að beitt verði nýjum aðferðum í því að rannsaka málefni stúlkna. Hún er 

þeirrar skoðunar að hingað til hafi verið hugsað um þær sem ómerkilegan hóp sem bara væri 

þarna, nú þurfi hins vegar að kanna mál þeirra betur. Hún vill meina að rannsaka þurfi 
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samfellu alls félagslífs þeirra og innlima einnig líkömnun þeirra og tilfinningalíf. Vel er hægt 

að færa rök fyrir því að stelpur séu tvíþaggaður hópur, í það minnsta í rannsóknum. Í fyrsta 

lagi eru þær kvenkyns og hljóta því síður hljómgrunn en karlar sem fá frekar möguleika til að 

tjá sig í heyranda hljóði og þannig að skoðanir þeirra geti haft áhrif (Ardener, 1977). Stelpur 

eru enn fremur börn, en þau hljóta almennt takmarkaða rödd í samanburði við fullorðna í 

rannsóknum (Hardman, 1973). Það sannast ekki hvað síst af því að Sameinuðu þjóðirnar hafa 

séð ástæðu til að hvetja ríki heims til að lögfesta það að börn hafi eitthvað að segja um 

málefni er þeim tengjast (Umboðsmaður barna, Barnaheill - Save the Children á Íslandi og 

UNICEF á Íslandi, e.d.). 

 Eins og gefur að skilja hafa raddir stelpna því hlotið takmarkaða áheyrn og eru 

stelpufræðin viðbragð við þessari þöggun (Willis, 2009). Þegar Lyn Mikel Brown (1998, 

2008) hóf að rannsaka þroska stelpna á 9. áratug síðustu aldar þótti það varla verðugt 

rannsóknarefni, enda byggðist ákvörðun hennar fyrst og fremst á því að jafna þyrfti vægi 

rannsókna um stelpur og stráka. Stelpur skortir almennt vettvang til að koma tilfinningum 

sínum og skoðunum á framfæri meðal þeirra sem hafa á þeim hömlur. Það er því mikilvægt 

að veita stelpum rödd, efla þrautseigju þeirra og dirfsku og gefa þeim um leið möguleika á að 

hætta að bæla niður tilfinningar sínar, þrátt fyrir að það geti virst besta lausnin í augnablikinu 

(Brown, 1998, 2008). 

 Stelpufræðunum og þróun þeirra hefur verið gerð góð skil í grein eftir höfund og 

leiðbeinanda þessarar ritgerðar (Esther Ösp Valdimarsdóttir og Jónína Einarsdóttir, 2012). 

Eins og þau þekkjast í dag einkennast stelpufræðin af viðleitni til að skilja kynjaðar 

birtingarmyndir á sviði ungdómsfræða sem og áhrif kynslóðabila, femínisma og örra 

breytinga í félagslegu, efnahagslegu og menningarlegu samhengi stúlkna (Aapola, Gonick og 

Harris, 2011). Þau leggja áherslu á að stelpur eru ekki aðeins verðandi konur heldur eru þær 

verandi stelpur og fræðunum ber að veita núverandi lífi þeirra, upplifunum og umhverfi 

eftirtekt (Sullivan, 2008). 

 Stelpufræðin leggja áherslu á að gera stelpur miðlægar í umræðunni um leið og því er 

gefinn gaumur að stelpur eru alls konar, enda búi þær yfir ólíkri reynslu. Stelpufræðin hafa 

því færst frá þeirri þroskasálfræðilegu hugmynd sem áður var við lýði, að uppvöxtur væri 

keimlíkur óháð ytri aðstæðum, enda um líkamlegan þroska að ræða. Slíkar hugmyndir gefa 

takmarkaða mynd af því hvað felst í því að vera stelpa og verða kona og er afleiðingin sú að 

hvíta, heilbrigða, gagnkynhneigða millistéttarstelpan verður miðpunktur allra rannsókna og 

umræðu. Stelpufræði viðurkenna að stelpnadómur sé einstaklingsupplifun sem og hópaðgerð, 
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framkvæmd í samhengi við efnismenningu, samskipti og skilgreiningu á kvensku
1
 og 

barnæsku. Stelpulegheit eru þannig síbreytileg og merking þess að vera stelpa sömuleiðis 

(Aapola o. fl., 2011). 

 Staðreyndin er sú að allar konur eru í upphafi stelpur. Á barnsaldri mótast viðhorf 

okkar til lífsins, tilverunnar og framtíðarmöguleika, þá móta stelpur sjálfsmynd sína sem 

konur og þroska með sér skoðanir, áhugamál, hugmyndir og framtíðaráform (Ensler, 2010; 

Lamb, 2001; Willis, 2009). Það er enn fremur staðreynd að á þeim tíma sem konur eru stelpur 

og taka tilheyrandi ákvarðanir um framtíð sína leggja þær einnig grunninn að 

framtíðarmöguleikum barna sinna. Það er því brýnt að gefa stelpum og málefnum þeim 

tengdum aukið rými innan fræðanna (Brown, 2008; Mitchell, Reid-Walsh og Kirk, 2008). 

 Áherslan er hér á fjölbreytni stelpna og að útskýra merkingu þess að vera stelpa við 

ólíkar aðstæður og hvernig þær móta sjálfsmynd sína og kvensku. Mikilvægt er að taka tillit 

til ólíkra þátta sem hafa mótandi áhrif á sjálfsmyndina, svo sem stéttar, kynþáttar, 

fjárhagsstöðu og kynhneigðar (Adams og Bettis, 2009; Willis, 2009). Stelpur, ekki síður en 

aðrir, skilgreina sig með því að leggja áherslu á það sem þær ekki eru eða vilja ekki vera. 

Þannig byggist verund sem ákveðin gerð af stelpu á því að ákvarða hvernig stelpa sú hin sama 

er ekki (Aapola o. fl., 2011). 

 Helsta vandamál stelpufræðanna, ekki síður en femínisma almennt, er 

skilgreiningavandi. Um leið og takmarkið er að auka vegferð stúlkna og knýja fram 

viðurkenningu fyrir fjölbreytileika þeirra er grundvöllur fræðanna að skilgreina stelpur sem 

hóp sem hefur sameiginlegra hagsmuna að gæta. Þannig er óhjákvæmilegt að takmarka 

fjölbreytileikann, sem er andstætt tilgangnum (Aapola o. fl., 2011). Annars vegar grundvallast 

fræðin á því að fjallað sé um stelpur í heild sinni og þær því til umfjöllunar sem einsleitur 

hópur. Hins vegar leggur póst-femínísk nálgun áherslu á mikilvægi sérstöðu einstaklingins og 

fjölbreytileika hópsins, auk þeirrar staðreyndar að stelpulegheit eru fjölbreytt (Driscoll, 2008). 

 Nútímafemínismi er þannig tvíeggjað sverð. Um leið og ætlunin er að losa konur 

framtíðarinnar undan oki ríkjandi ímynda eru skapaðar nýjar. Um leið og sannað þykir að 

konur séu ekki alfarið góðar er hætt við að þær teljist alvondar. Nú er því svo komið að hin 

venjulega stelpa er hvít millistéttardama, voldug en illgjörn um leið og hún sættir sig við að 

framfylgja ímyndum um kvensku sem verður til þess að þær sem ekki falla inn í ímyndina 

                                                 
1 Kvenska er nýyrði yfir það sem áður var talað um sem kvenleika, en það orð þykir um of gildishlaðið og 

bera vott um skýrskotun til þess að um leik sé að ræða en ekki alvöru á borð við þá sem orðið karlmennska ber 

með sér (Alda Björk Valdimarsdóttir munnleg heimild, 18. janúar 2012). 
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verða ósýnilegar og bera þyngsta baggann. Það er því nauðsynlegt að finna aðrar leiðir til að 

skilgreina stúlkur en að bera þær saman við stráka (Ringrose, 2006). Driscoll (2008) varar við 

því að láta skilgreiningarvanda tefja framgang fræðanna. Markmið stelpufræða er eftir sem 

áður að koma sjónarmiðum stelpna á framfæri en um leið að stuðla að jafnrétti kynjanna 

(Mitchell o. fl., 2008). Umræða um kyngervi er því óhjákvæmileg í forgrunni. 

 

2.3 Kyngervi 

Í gegnum tíðina hafa mannfræðingar vissulega stundað rannsóknir sem tengjast börnum en 

þær hafa fyrst og fremst einblínt á aldurstengda þætti æsku og þroska (Hardman, 1973; 

Levine, 2007a; Montgomery, 2009). Þegar mannfræðingar hafa gefið börnum gaum í 

rannsóknum, hafa þeir þó iðulega sniðgengið sjónarmið barnanna sjálfra og fengið í staðinn 

upplýsingar um þau hjá fullorðnum, nokkuð sem samræmist heldur illa viðhorfi 

mannfræðinnar til að koma sjónarmiðum viðfanga til skila (Montgomery, 2009). Kyn hefur 

sjaldan verið miðpunkur etnógrafískra rannsókna á eða með börnum, þrátt fyrir að þær hafi 

ítrekað sýnt fram á að það geti haft afgerandi áhrif í uppvexti barna. Mannfræðingar hafa 

þannig gerst sekir um að líta á kyn sem fyrirframgefið fyrirbæri sem fylgi ákveðnir þættir en 

ekki einkenni háð aðstæðum og í stöðugri mótun (Montgomery, 2005). 

 Börn fæðast inn í heim sem nú þegar hefur verið skipt upp í kyn karls og konu með 

tilheyrandi hlutverkum karlmennsku og kvensku, svokölluðu kyngervi (Butler, 2004). 

Markviss kynjun hefst um leið og kyn barns er þekkt og allt frá fæðingu eru stelpum gefin 

skilaboð um hvað felist í því að vera kona í menningarlegu, sögulegu og félagslegu samhengi 

umrædds stúlkubarns (Willis, 2009). Kynhneigð og kyngervi er lærð hegðun sem er mikilvæg 

til uppbyggingar karlmennskuímyndar (Connell, 2005), hið sama gildir um vegferð stúlkna í 

átt til kvensku (Myers og Raymond, 2010). 

 Susan Williams (2002) álítur að erfiðleikar unglingsáranna séu um of útskýrðir út frá 

ytri félagslegum aðstæðum og telur þörf á auknum rannsóknum á því hvernig kynjamunur 

skapast hjá stúlkunum sjálfum og hvernig þær ákvarða hvað er að vera kona. Williams 

skilgreinir annars vegar prófun á kyngervi (e. trying on gender) sem er að prófa sig áfram, 

vega og meta, samþykkja og mótmæla ólíkum kynhlutverkum. Hins vegar skoðar hún það að 

framkvæma kyngervi (e. doing gender) sem felur í sér framkvæmd, orsök og afleiðingu. Hið 

fyrra orsakar þannig breytingu á hinu síðara með prófunum, mótvægi og í síbreytilegum 

gildum í kjölfarið. Loks skilgreinir hún stjórnarfar kyngervis (e. gender regime) sem 
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mögulega formgerð kynjaðra samskipta í fyrirframgefinni stofnun, en hún getur verið 

breytileg eftir stað og stund og því eru kynhlutverk ólík eftir því hvar og hvenær þau eru 

skoðuð. Prófun kyngervis er í raun hluti þess að framkvæma kyn og skiptist í þrjá hluta: Leik 

eða mátun, sem er í raun sakleysislegt fyrsta stig þar sem stelpur telja þetta ekki enn eiga við 

sig, mótspyrnu sem einkennist af því að þær reyna að skapa sér sitt eigið kyngervi og loks 

styðjandi kvensku sem einkennist af því að vera aðlaðandi, háð karlmönnum og undirlát. 

 Samkvæmt Williams (2002) fara stelpur í gegnum langt prófunarferli á meðan þær 

ákvarða kyngervi sitt en munurinn á prófuninni og framkvæmd kyngervis getur verið 

gífurlegur á milli samfélaga. Hún fullyrðir að stelpur finni fyrir miklum mun á uppeldi 

kynjanna sem og því sem gert er fyrir stelpur eða stráka, enda virðist kynhlutverk vera réttlætt 

þannig að stjórn á stelpum sé í raun vernd. Prufuferlið, sem byrjar sem leikur og inniheldur 

bæði tilraunastarfsemi og mótlæti, endar einhverra hluta vegna í því að stelpur samþykkja 

hefðbundin kynhlutverk og þar virðist fyrsta árið í high school skipta höfuðmáli. Allar stelpur 

vita að þær munu verða konur og það sem þær gera á því ferli að gerast kona endurspeglar og 

mótar hina eiginlegu kvensku. Því skiptir máli að gefa þeim aukna og fjölbreytta möguleika 

til að tjá og þróa kvensku sína á unglingsárunum, en þannig er mögulegt að skapa breiðari sýn 

á það hvað konur gera og geta. 

 Myers og Raymond (2010) framkvæmdu rýnihóparannsóknir með stúlkum á aldrinum 

5-11 ára þar sem stelpurnar lögðu línurnar í því hvað það þýðir að vera stelpa, hvað stelpur 

gera og til hvers er ætlast að þær geri. Þar kom í ljós að stelpur stunda gagnkynhneigð löngu 

fyrir unglingsár. Með því að stunda gagnkynhneigð er átt við að uppfylla kyngervi sitt í 

samfélagi þar sem tvíhyggja karls og konu ríkir. Frítími stelpnanna einkenndist þannig að 

miklu leyti af því að sinna þeim kröfum sem gerðar voru til þeirra þannig að þær gætu orðið 

eftirsóttar af drengjum í gagnkynhneigðu samfélagi. Stelpurnar voru flestar ómeðvitaðar um 

þetta en tungutak þeirra, látbragð og áhugamál sýndu fram á að þær báru sig saman og 

flokkuðu eftir því hversu eftirsóknarverður kvenkostur þær þóttu, allt frá upphafi 

grunnskólagöngu. Í samskiptum sínum við jafnaldra læra stelpurnar að framfylgja 

gagnkynhneigðum viðmiðum fyrir hinar stelpurnar og ýkja um leið tvíhyggju kyngervisins 

sem notuð er til að meta þær, af þeim sjálfum og öðrum. Gagnkynhneigð viðmið mótast því 

ekki aðeins af samanburði við gagnstætt kyn heldur frekar í samskiptum við kynsystur í 

daglegu amstri. 

 Viðurkenndar birtingamyndir stelpna einkennast af öfgafullum alhæfingum sem ýkja 

enn frekar ímyndir hinnar góðu og hinnar vondu stelpu (Ringrose, 2006). Ringrose (2006) vill 
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meina að stúlkur séu hlutgerðar og gert sé ráð fyrir að kynjað atferli þroskist með þeim óháð 

umhverfisaðstæðum. Hún sé því andstæð karlkyninu því hana skorti eiginleika hans um leið 

og umhyggjusemi og samúð, sem oft teljast náttúrulegir eiginleikar kvenna, er snúið gegn 

henni. Hjá Brown (1998) kveður við svipaðan tón en hún er þeirrar skoðunar að menning 

okkar sé svo kúgandi fyrir konur að þær vogi sér ekki að standa uppi í hárinu á fullorðnum 

eða ögra viðteknum kynjahugmyndum að ráði, þær taki reiði sína frekar út hver á annarri.  

 Hlutverk fyrirmynda er hér einkar mikilvægt þar sem börn læra það sem fyrir þeim er 

haft (Letendre, 2007). Þannig læra stelpur að þeim beri að vera umönnunaraðilar sem sýni 

umhyggju og áhuga gagnvart öðrum, samhug og tilfinninganæmni. Þessi lærdómur gerir það 

að verkum að skilningur stelpna á sjálfum sér byggir að miklu leyti á jákvæðum tengslum við 

aðra og upplifa þær því mikla ógn þegar ágreiningur kemur upp. Því mætti ætla að hræðslan 

við að missa samband við einhvern verki sem hvatning fyrir stelpur að notast við mátt orðsins 

og valdníðslu í samskiptum. Um leið fá þær skilboð þess efnis að ekki beri að tjá tilfinningar 

eða þarfir opinberlega og því neyðast þær til að tileinka sér duldar aðferðir við árásargirni til 

að losa um reiði, særindi eða aðra sjálfsagða þætti í samskiptum og valda þannig 

sálfræðilegum skaða. Vegna kynjaðra ímynda eru stelpur því ekki studdar í að læra 

beinskeyttar leiðir til að tjá sig, uppfylla þarfir sínar og öðlast vald í samskiptum við aðra 

(Letendre, 2007). Samskipti, rétt eins og svo margt annað, eru því kynjuð.  

 

2.4 Kynjuð samskipti 

Huntley og Owens (2006) halda því fram að náin vinátta sé sérstaklega mikilvæg unglingum. 

Vinahóparnir eru viðmiðun unglingsins þar sem þau öðlast endurspeglun á eigin verðleikum 

og upplýsingar um heiminn utan heimilisins. Í gegnum vini sína kynnast unglingar sjálfum sér 

og læra að umgangast aðra, en hvort tveggja fer fram í gegnum tilfinningalegan stuðning og 

umræður um hugmyndir, gildi og markmið. Með þessum hætti er hlutverk náins 

vinasambands lykilatriði í mótun sjálfsins. Einstaklingur þarf að þekkja sjálfan sig áður en 

hann getur átt í nánu sambandi, en um leið gerir skortur á nánd það að verkum að 

einstaklingurinn upplifir sig einmana og hefur lélegt sjálfsmat. Huntley og Owens (2006) telja 

mikilvæg einkenni sem gott er að búa yfir til að eiga kost á að stofna til náinna vinasambanda 

sem unglingur vera aðlaðandi persónuleika, húmor, hæfileika í íþróttum, mannblendni, að 

vera vinalegur og síðast en ekki síst viðhorf og áhugamál sem samræmast hópnum. Í 

jafningjahópnum uppgötva ungmennin síðan nánd, samsemd, afhjúpun sjálfsins, traust og 
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tryggð og reynsla þeirra af þessum þáttum verður undirstaða allra náinna samskipta í 

framtíðinni. Samkvæmt Huntley og Owens (2006) eru stelpuhópar minni en hjá strákum og 

samanstanda af nánum persónulegum vinum sem byggja samband sitt á trausti, nánd og 

persónulegu gildi. Unglingsstúlkur leita til vinkonuhópsins eftir stuðningi og trúnaði og leggja 

því ofuráherslu á leynd. Hér læra stelpurnar á heiminn og sitt hlutverk í honum. Það að fá 

inngöngu í hóp byggir á því hversu vel þú samræmist honum en það að vera hluti hans í lengri 

tíma byggir á hæfni til að aðlaga sig að breyttum áherslum innan hans. 

 Stelpur og strákar upplifa höfnun meðal jafningja þegar þau beita líkamlegu ofbeldi, 

en fordæming gangvart stúlkunum virðist vera sterkari (Letendre, 2007). Þegar hér er komið 

við sögu eiga margar stelpur enn eftir að læra að biðja hreint út um það sem þær þarfnast, tjá 

reiði sína og leysa úr ágreiningi án þess að styggja jafningja sína um of. Það að tilheyra 

jafningjahópi er sérlega mikilvægt á þessum aldri, ekki síst þar sem það eykur sjálfsálit og 

endurspeglar sjálfsmyndina auk þess að vernda stúlkur gegn ofbeldi og einelti. Þær stúlkur 

sem upplifa sig óvelkomnar á meðal hinna stelpnanna leita gjarnan í ástarsambönd og þá oft 

með eldri mönnum. Slík sambönd eiga á hættu að verða ofbeldisfull sökum óöryggis 

stelpunnar og innbyrgðar árásargirni. Höfundur er þeirrar skoðunar að stelpur verði að læra að 

vernda sig gegn hættu, biðja um það sem þær skortir, tjá tilfinningar sínar og leysa ágreining 

(Letendre, 2007).  

 Félagskerfi stelpna er til umfjöllunar í etnógrafíu Valerie Hey (1997) og er 

megináhersla lögð á samskiptahætti í vináttusamböndum stúlkna, þá helst innan skólans. Hún 

gagnrýnir þá einföldu sýn á kynin sem við höfum tamið okkur, að þau séu aðeins tvö og séu 

skilgreind út frá strákum og stelpurnar þurfi að aðlaga sig að því. Hún minnir einnig á að 

strákar hafi alltaf einhver áhrif í samskiptum stelpna, einnig þegar þeir eru hvergi nærri. 

Stelpurnar vilja allar vera vinkonur góðu stelpnanna og eru tilbúnar að leggja mikið á sig til 

að teljast slíkar. Það tekur engu að síður langan tíma og mikla vinnu og yfirleitt eru 

samböndin lengi vel leynileg, jafnvel þangað til það slitnar upp úr þeim. Sambandsslitin eru 

yfirleitt mjög dramatísk og fela oftar en ekki í sér að önnur stúlkan var í raun ekki eins góð og 

hún leit út fyrir að vera og uppfyllti ekki kröfur góðrar vinkonu um áreiðanleika, 

gagnkvæmni, trúnað, skuldbindingu, traust og hlutdeild. Þessi sambandsslit og tilfinningar 

sem fylgja í kjölfarið með tilheyrandi dramatík og skorti á góðri hegðun fóru mjög fyrir 

brjóstið á stúlkunum sem og kennurum þeirra (Hey, 1997). 

 Samkvæmt Hey (1997) nota stelpur vinahópinn til að skapa sér ímynd og velja 

hvernig konur þær vilja vera innan marka kyns, stéttar og litarháttar. Sumar stelpur leggja sig 
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svo mikið fram við að vera hin fullkomna stúlka og upprennandi kona að engum líkar við þær 

og þær eiga enga vini. Stelpurnar, þá sérstaklega þær vinsælu, nota líka samskipti sín við 

stráka til að tryggja sinn sess í jafningjahópnum. Hér er fjölmargt sem hefur áhrif, annað en að 

eiga kærasta eða ekki, til dæmis hversu margir dást að þeim og vilja vera með þeim, hvernig 

þær neita þeim eða byrja með þeim og hætta svo við, auk þess hversu langt þær ganga í 

kynlífinu. Það hvernig stelpurnar klæða sig er hér lykilatriði þar sem það er eins konar 

yfirlýsing um þessi atriði. Þegar öllu er á botninn hvolft nota stelpur margar ólíkar úthverfar 

leiðir til að skilgreina sjálfar sig í opinberum samanburði við aðra, það er, þær sýna með 

hegðun sinni, atferli, klæðaburði, samböndum og virkni í skóla hverjar þær eru ekki, frekar en 

hverjar þær í raun eru (Hey, 1997).  

 Leenaars, Dane og Marini (2008) hafa tekið saman mögulegar ástæður þess 

kynjamunar sem fram hefur komið í rannsóknum á óbeinni árásargirni. Í fyrsta lagi eru 

vináttusambönd stúlkna tilfinningalega nánari en drengja og bjóða því frekar upp á slíkt, í 

öðru lagi er félagsleg þátttaka meira metin meðal stelpna, í þriðja lagi þroska þær fyrr með sér 

flóknari félagslega hæfni og eru því hæfari til að beita óbeinum árásum og í fjórða lagi er bent 

á ólíkar aðferðir kynjanna við val á elskhugum. Höfundarnir telja að óbein árásargirni geti 

nýst í keppni milli kynsystra um elskhuga með þeim hætti að sögusagnir um andstæðinginn, 

til dæmis tengdar lauslæti, geti gert hana að síður ákjósanlegu vali fyrir karlpeninginn um leið 

og sú sem dreifir sögusögnunum getur styrkt eigin stöðu. Ástæða þess að konur nýta sér 

óbeinar árásir gæti enn fremur verið að árangurinn sé meiri og áhættan minni en í líkamlegum 

átökum og tryggir að þær halda líkamlegri heilsu til að hlúa að börnum í framtíðinni. Síðast 

en ekki síst þykir dulið ofbeldi eðlilegt þegar kemur að konum og því stingur það ekki í stúf 

eins og líkamlegt ofbeldi sem hefur í raun letjandi áhrif á samkeppnisstöðu þeirra. 

 Leenaars og félagar (2008) komust þannig að því að aðlaðandi stelpur upplifi 

vissulega aukið dulið, félagslegt ofbeldi á meðan aðlaðandi strákar upplifa minna ofbeldi. 

Höfundar leiða að því líkur að stelpur sjái aðlaðandi stelpur sem óvini og keppinauta um bestu 

mennina og reyni því að öðlast forskot með notkun óbeinna árása.  Nokkuð sem Vaillancourt 

og Hymel (2006) styðja en þær telja sig sjá mynstur þess eðlis að stúlkur sem eru aðlaðandi, 

eru kynferðislega virkar og fari á stefnumót séu tíðari fórnarlömb óbeinnar árásargirni. 

Ástæðuna telja þær geta verið að aðrar stelpur sjái þær sem keppinauta um vænlega menn og 

nýti óbeinar aðferðir til að gera þær síður aðlaðandi fyrir strákana með kjaftasögum og öðru 

slíku. 
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 Ofbeldi er almennt talið karlmannlegt, rétt eins og beinskeytt framkoma almennt. Þar 

sem ávallt er hugsað um kynin sem andstæður gerir þetta ímynd kvenna friðsama og hlédræga 

(Ringrose, 2013). Þetta viðhorf á sér vissulega stoð í þróunarfræðilegum kenningum sem 

byggja á því að karlmenn hafi í gegnum tíðina þurft að vera ákveðnari og reiðari til að vernda 

fjölskyldu sína og tryggja henni afkomu. Í nútímasamfélagi búum við þó ekki við slíkar 

aðstæður en þó sýna karlmenn reiði sína frekar opinberlega og nota til þess líkama sinn 

fremur en konur. Rannsóknir sýna engu að síður fram á að konur upplifa reiði ekkert síður en 

karlar og jafnvel enn frekar (Fessler, 2012). 

 Niðurstöður Lamb (2001) um árásargirni stúlkna eru á þann veg að stúlkur, ekki síst í 

efri stéttum, fái stöðugt upplýsingar um að reiði og afleiðingar hennar séu alfarið slæmar og 

ekki ungum konum sæmandi. Árásargirni er engu að síður í eðli okkar og því upplifa allar 

konur þessar tilfinningar, rétt eins og karlmenn, þó svo að samfélagslegur þrýstingur veiti 

ekki jafnan möguleika á að tjá þær. Þetta hefur í för með sér að þær sem kjósa að vinna úr 

reiði sinni eru álasaðar fyrir vikið, en fleiri stúlkur kjósa að bæla þessar tilfinningar niðri. 

Ímyndin skiptir hér svo miklu máli að ekki er tekist beint á við vandann í samskiptum, heldur 

er notast við lymskufullt ofbeldi á borð við baktal, útskúfun og stríðni. Aðrar beina reiðinni 

aftur á móti inn á við og vill Sharon Lamb (2001) meina að sjálfsmeiðingarhvöt, átröskun, 

þunglyndi og kvíði geti verið afleiðingar þess þegar til lengri tíma er litið. 

 Ólík upplifun karla og kvenna af reiði sem og mismunandi tjáning drengja og stúlkna 

hefur lengi verið í umræðunni. Almennt álit er að strákum sé á einhvern hátt eðlislægara að tjá 

þessar tilfinningar en rannsóknum ber ekki að öllu leyti saman um hvers vegna það sé og 

hvernig hvort kynið um sig fær útrás fyrir reiði sína (Lamb, 2001; Modrcin-McCarthy, Pullen, 

Barnes og Alpert, 1998). Stúlkur teljast þó líklegri til að nota grátur eða talmál með einum eða 

öðrum hætti til að tjá reiði sína á meðan drengir leita frekar í líkamlega tjáningu (Jones og 

Peacock, 1992; Kollar, Groer, Thomas og Cunningham, 1991; Remillard og Lamb, 2005). 

Einhverjir halda því fram að hér séu það menningarlegir þættir sem ráði ferðinni og að í 

samfélaginu sé það viðurkennt að strákar sýni grimmd og árásarhneigð á meðan stelpur eigi 

að vera stilltar og prúðar (Kollar o. fl., 1991; Lamb, 2001). Hér á Íslandi er það einnig svo að 

drengir sýna frekar ofbeldishegðun en stúlkur, en jafnframt hefur verið sýnt fram á að 

samfélagsleg áhrif og tilfinningaleg viðbrögð eru þau sömu hjá báðum kynjum, það ætti því 

að vera hugðarefni rannsakenda hvað verður um tilfinningar stúlknanna (Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindarson, 2005). Enn fremur hefur það sýnt sig að stúlkur sem 
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upplifa oft reiðitengdar tilfinningar leiti í dagdrauma, þær kenni sjálfri sér um, haldi sig út af 

fyrir sig og reyni að bæla tilfinningar sínar niður (Remillard og Lamb, 2005). 

 Út frá þessum niðurstöðum sem byggjast á viðtölum við konur á öllum aldri og með 

ólíkan bakgrunn víðs vegar um Bandaríkin, áætlar Lamb (2001) að strákar séu aldir upp til að 

sækjast eftir því sem þeir vilja með því að sýna árásargirni, á meðan stelpur eiga að vera 

stilltar og prúðar. Lamb (2001) telur að þessi staðreynd útskýri nær allt það ójafnrétti sem 

kynin búa við í dag. Þannig vill hún meina að uppeldisaðferðir og ríkjandi hefðir og gildi 

marki með óyggjandi hætti hvaða sess við skipum okkur í samfélaginu.  

 Brown (1998) gerði rannsókn á samskiptaháttum stelpna á unglingsaldri á Nýja-

Englandi. Stelpurnar í rannsókninni voru allar hvítar á hörund en með afar ólíkan bakgrunn, 

en það kom sannarlega í ljós að það er margt annað en kynþáttur sem hefur afgerandi áhrif á 

uppvöxt. Stelpurnar áttu það þó allar sameiginlegt að upplifa að tilfinningar þeirra og hugsanir 

öðluðust nýja merkingu fyrir öðrum þegar þær urðu unglingar. Um leið og aðrir 

endurskilgreindu veruleika þeirra áttu stelpurnar sjálfar í erfiðleikum með að átta sig á honum. 

Stelpurnar reyndu að streitast á móti, meðvitað og ómeðvitað, í fyrstu skiptin sem þær ráku 

sig á hömlur feðraveldisins og takmarkanir þess á líf þeirra. Þær áttuðu sig þó fljótlega á því 

að þær yrðu að draga úr tilfinningasemi sinni, lækka róminn og taka minna pláss ef þær vildu 

eiga hlutdeild í ráðandi menningu samfélagsins. 

 Stelpurnar sem tóku þátt í rannsókn Brown (1998) þekktu allar muninn á því að vera 

þær sjálfar og að vera sú sem þeim var ætlað. Þær voru þjálfaðar í að troða upp sem sú 

siðprúða stúlka sem samfélagið vildi að þær væru, í þeim tilgangi að viðhalda samböndum og 

uppfylla þarfir og væntingar annarra. Lykilþættir í þessu eru að halda sig til hlés og láta lítið 

fyrir sér fara, láta alltaf eins og allt sé í lagi og ekkert bjáti á og þannig að sýnast alltaf vera 

hæstánægð með aðstæður hverju sinni. Þannig voru stelpurnar stöðugt undir eigin eftirliti og 

sífellt að dæma sjálfar sig. Enda virkuðu sterkar tilfinningar á borð við reiði fráhrindandi á 

fólk auk þess sem full nýting af líkama og huga vöktu upp óþægindatilfinningu meðal 

samferðafólks (Brown, 1998). 

 Á stúlkum hvílir þannig sú ábyrgð að leitast eftir fullkomnun sem byggir á tilbúinni og 

menningarlega ákvarðaðri ímynd sem viðurkennir ekki hvatvísi og ásækni stúlkna (Lamb, 

2001). Stelpur bera því ekki kennsl á þessar tilfinningar og lýsa því oft að þeim líði eins og 

þær séu á ókunnum stað, að eitthvað óvænt hellist yfir þær eða að það komi eins og þruma úr 

heiðskíru lofti þegar reiðin blossar upp. Samkvæmt Lamb (2001) leiðir slíkt til þess að 

almennt kunni konur ekki að takast á við slíkar tilfinningar en það getur orðið afar hættulegt 
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ef reiðin er mikil. Samfélaginu til mikils léttis kjósa flestar stúlkur að setja upp grímu og láta 

sem ekkert sé á meðan tilfinningarnar krauma undir niðri, enda kemur það öllum viðstöddum 

úr jafnvægi þegar konur tjá reiði sína opinskátt. Það er þó ekki siðgæði sem letur stelpurnar í 

því að fá útrás fyrir reiði sína, heldur skömmin og þörfin fyrir að uppfylla ákveðna ímynd sem 

ekki rýmir sterkar tilfinningar á borð við reiði (Lamb, 2001).  

 

2.5 Reiði 

Ef litið er til þróunarfræðilegra þátta hefur reiði verið mannskepnunni lífsnauðsynleg hér áður 

fyrr, bæði til lífs og fjölgunar. Mannfræðingurinn Fessler (2012) telur að þetta eigi þó ekki við 

í dag enda hefur umhverfi okkar breyst með þeim hætti að minni baráttu innan tegundarinnar 

þarf til að lifa af. Viðhorf okkar til reiði hefur engu að síður breyst og er hún oft einvörðungu 

tengd við niðurrif og talin hafa eingöngu neikvæð áhrif (Fessler, 2012). 

 Sálfræðin hefur verið ráðandi í umfjöllun og fræðiskrifum er tengjast reiði. Ekman og 

Cordaro (2011) vilja meina að reiðin sé ein grundvallartilfinninga mannsins. Þeir skilgreina 

reiði sem viðbragð við truflun á leið einstaklings að settu marki. Þeir telja enn fremur að reiði 

geti kviknað við það að einhver reyni að valda viðkomandi eða ástvini skaða og feli þar af 

leiðandi oft í sér viljann til að meiða þann sem orsakar reiðina. Samkvæmt hefðbundinni 

skilgreiningu sálfræðinnar er reiði enn fremur viðbragð sem rís hratt en dvínar töluvert hægar 

(Potegal, 2005). Tilfinningin getur aukið líkur á áhættuhegðun, athyglisskorti og rénun á 

vitsmunum meðan hún varir og er því ekki hugsun og ákvarðast ekki af rökhyggju. Um 

tilfinningu er að ræða og grundvöllur þess að upplifa tilfinningar er að „finna til“ eða að 

eitthvað „hreyfi við manni“ (sbr. enska orðið emotion) (Potegal, 2005). 

 Reiði er tilfinning sem almennt er mjög misskilin. Tengsl hennar við árásargirni og 

ósæmilega hegðun á borð við rifrildi, sorg, ofsa og sturlun hafa gert það að verkum að reiði er 

oft talin einkennast af neikvæðni og niðurrifi (Lamb, 2001; Modrcin-McCarthy o. fl., 1998). 

Á meðan hafa menn á borð við Dalai Lama talað fyrir því að allar tilfinningar, jafnvel reiði, 

megi virkja til góðs með góðum vilja og í heilbrigðu samstarfi við annað fólk (Dalai Lama og 

Ekman, 2008). Mikill skortur hefur verið á rannsóknum á sviði reiði, ekki hvað síst vegna 

ágreinings um hvort um jákvæða eða neikvæða tilfinningu sé að ræða. Það er hins vegar brýnt 

að leggja þennan ágreining til hliðar og beina frekar sjónum að upplifun barna og ungmenna 

af reiði, tengdri hegðun og tilfinningum, mögulegum afleiðingum og viðeigandi inngripum 

(Lamb, 2001; Modrcin-McCarthy o. fl., 1998). Árásarhneigð er einnig mjög misskilið orð. 
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Yfirleitt er því gefin merking þess að vilja meiða einhvern líkamlega en í raun á orðið við um 

öll særindi, einnig þau sem felast í illum augngotum, kjaftasögum, köldum raddblæ eða öðru 

sem gert er til að gera lítið úr manneskju og minnka sjálfsálit hennar (Remillard og Lamb, 

2005). Árásargirni getur þó líka átt við um ákveðni og staðfestu í samskiptum (Lamb, 2001). 

Reiði er einmitt ekki eina form árásargirni og hún getur nýst til jákvæðrar þróunar og þarf 

ekki að vera alfarið kynbundin. Upplýsingarnar sem stúlkur fá um hvað sé eðlilegt í þessum 

efnum eru aftur á móti mjög óljósar og það þarf að laga (Hadley, 2004). 

 Reiði getur verið ýmiss konar og einstaklingar geta upplifað tilfinninguna með ólíkum 

hætti (Modrcin-McCarthy o. fl., 1998). Sum börn og ungmenni upplifa reiði sem skelfilega 

tilfinningu sem felur í sér stjórnleysi og þá er hún vissulega neikvæð. Það má samt ekki 

gleyma því að reiði er líka mikilvæg tilfinning sem gefur vísbendingar um hverslags 

mismunun, hvort sem það á við um pirrandi vankanta eða gífurlegt óréttlæti sem börnin verða 

fyrir. Hafa ber í huga að þó reiði sé eðlileg tilfinning þá fæðist enginn með þekkingu á því 

hvernig best sé að eiga við hana, heldur sýna rannsóknir einmitt fram á að börnin læri það sem 

fyrir þeim er haft. Það er því mikilvægt að kenna börnum á þessa tilfinningaflóru sem allra 

fyrst, enda flækjast og ýkjast tilfinningarnar til muna þegar börnin eldast. Reiði sem ekki er 

unnið úr getur haft afgerandi afleiðingar á huglæga og líkamlega heilsu barns, jafnvel 

eyðileggingarmátt (Modrcin-McCarthy o. fl., 1998). Þar til nýlega hefur reiði og ýgi aðeins 

verið strákamál og hafa rannsóknir alfarið beinst að þessari tilfinningaflóru þeirra á meðal. Til 

að hægt sé að veita öllum börnum þá handleiðslu á sem á þarf að halda er brýnt að bæta þar úr 

(Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindarson, 2005; Lamb, 2001; Modrcin-McCarthy o. fl., 

1998; Remillard og Lamb, 2005).  

 Crawford, Kippax, Onyx, Gault og Benton (1992) ákváðu á sínum tíma að skrifa bók 

um skilgreiningu ólíkra tilfinninga frá kvenlægu sjónarhorni og byggja niðurstöðurnar á eigin 

reynslu. Í upphafi tilraunar sinnar töldu þær reiði ekki vera tilfinningu sem þyrfti að veita 

sérstaka athygli. Þegar þær grófu upp minningar og frásagnir um ólík atvik og tilfinningaleg 

viðbrögð í æsku fyrir kafla í bókinni kom reiðin þó upp í sífellu. Sér að óvörum fundu 

konurnar sig því knúnar til að fjalla um reiði sérstaklega og komust að því að sú reiði sem þær 

upplifðu í æsku kom iðulega aftan að þeim. Crawford og stöllur hennar (1992) gagnrýna í 

skrifum sínum að ólík tengsl kynjanna við tilfinningar hafi ekki verið rannsökuð í meiri mæli 

með þeim afleiðingum að tilfinningalíf er fræðilega karllægt. Þær telja reiði karla og kvenna 

vera um margt ólíka, ástæðuna finna þær þó ekki í eðlismun kynjanna, heldur ólíkum 

viðbrögðum samfélagsins við reiði kvenna og karla. Konur sem taka reiðiköst og missa stjórn 
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á skapi sínu eru álitnar móðursjúkar eða taugaveiklaðar og konur sem ekki reiðast teljast 

þunglyndar vegna innbyrgðar reiði. Almennt eru meiri líkur á því að tekið sé mark á 

karlmanni sem reiðist en konu, fyrir vikið leyfa konur sér síður að sýna reiði sína. 

 Samkvæmt Crawford o.fl. (1992) er reiði viðbragð við óréttlæti sem felur í sér 

siðferðislegan úrskurð og tilfinningu fyrir réttlæti og sanngirni. Reiði okkar er vakin þegar 

einhver ögrar félagslegum reglum eða brýtur þær. Reiði er þannig samþykkt eftir atvikum. 

Það hvort reiði sé viðurkennd og réttlætt af öðrum getur farið eftir því hver reiðist, yfir hverju 

og hvernig reiðin er tjáð. Skoðun á því hvort reiði eigi rétt á sér fer vissulega líka eftir því 

hver dæmir. Ekki má gleyma því að stundum er beinlínis ætlast til reiðiviðbragða og í þeim 

tilvikum þykir undarlegt að einstaklingur haldi ró sinni (Crawford o. fl., 1992). Reiði er enn 

fremur tjáning vanmáttarkenndar og vonleysis, sá sem er í valdastöðu þarf því sjaldan að tjá 

reiði. Crawford o.fl. (1992) vilja þó ekki meina að reiðin sé valdeflandi, heldur frekar 

tilfinning sem blossar upp í kjölfar valdaleysis. Út frá því má áætla að karlmenn hafi síður 

ástæðu til að reiðast en konur þar sem þeir sitji almennt ofar í goggunarröðinni. Reiði þeirra 

sem hafa tögl og hagldir er frekar til þess gerð að undirstrika valdastöðuna og er því 

valdeflandi. Reiði sem sprettur upp úr vanmáttarkennd er aftur á móti langvinn, uppsöfnuð og 

byggð á ástríðu og réttlætiskennd. Slík reiði er oft ofsafengin og ýkt og vekur hörð og 

neikvæð viðbrögð. Þetta kann vel að vera ástæða þess að konur eru almennt taldar 

tilfinningaríkari og síður ofbeldisfullar en karlar. Konur eru reiðari en hafa síður möguleika á 

að tjá reiðina og losna undan neikvæðum afleiðingum hennar með því að nýta sér hana sér til 

framdráttar (Crawford o. fl., 1992).  

 Coyne, Archer og Eslea (2006) hafa skipt árásargirni í samskiptum í nokkra flokka. 

Óbein árásargirni á við þegar ekki er endilega vitað hver hefur árásina og því getur 

sökudólgurinn varist gagnárás og niðurlægingu gagnvart öðrum. Skaðinn er framkvæmdur 

með duldum hætti, munnlega eða líkamlega, til dæmis með slúðri, flökkusögum, útskúfun, 

stuldi eða eyðileggingu hluta. Almennt er þessi tegund árása talin algengust hjá stelpum á 

unglingsaldri, enda er jafningjahópurinn og staða innan hans þeim mikilvæg og skaði á því 

sviði getur verið langvarandi og alvarlegur. Árásargirni í samskiptum er síðan sú hegðun sem 

skaðar aðra með skerðingu á samböndum, vináttu, hlutverki innan hópsins eða tilfinningunni 

um að tilheyra. Þessi gerð árásargirni getur verið dulin eða opinber, skýr eða óskýr og hún 

virðist einnig vera algengari hjá stelpum. Loks er það félagsleg árásargirni en hún miðar að 

því að skaða sjálfsálit annars einstaklings, félagslega stöðu hans, eða bæði. Hún getur verið 

skýr og opinber, eða dulin (Coyne o. fl., 2006). Þrátt fyrir að þessi þrískipting sé fyrir hendi er 
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henni alls ekki alltaf beitt, til dæmis fjallar Owens (2000) um allar þrjár gerðir árásargirni sem 

eina og kallar þær ofbeldi í félagslegum samskiptum, enda eigi þær allar það sameiginlegt að 

vera duldar aðferðir til að hafa neikvæð áhrif á sambönd jafningja. 

 Allir ofangreindir flokkar árásargirni: Óbein árásargirni, árásargirni í samskiptum og 

félagsleg árásargirni, eiga margt sameiginlegt og skarast á ýmsum sviðum, þó svo að hver og 

einn hafi sín sérkenni. Coyne o. fl. (2006) leggja því til að fræðimenn leggi til hliðar rökræður 

um hvað eigi að nefna hegðunina hverju sinni og hvað teljist til sama flokks heldur fjalli 

frekar um alla óbeina árekstra í samskiptum jafningja undir sama hatti, sem óbeina 

árásargirni. Þannig geti þekkingarsköpunin orðið öflugri og skilvirkari auk þess sem 

auðveldara verður að hafa uppi á þeirri vitneskju sem skapast. 

 Hvað óbeina árásargirni varðar virðast árásir í formi orða vera algengastar, síðan 

félagsleg árásargirni, óbeinar árásir og loks eru líkamlegar árásir lang sjaldgæfastar (Coyne o. 

fl., 2006). Árásargirni í samskiptum, bein og óbein, telst skaðlegust og vara áhrifin lengst en 

munnleg og félagsleg árásargirni valda minnstum sálrænum skaða. Stelpur og strákar virðast 

verða fyrir jafnmiklu árásartengdu áreiti þó svo að stelpur meti skaðann alvarlegri, væntanlega 

vegna áherslu þeirra á sambönd. Stelpur verða frekar vitni að slúðri, en strákar að 

slagsmálum. Höfundar leggja þó til að ekki ætti að flokka allt slúður sem árásargirni þar sem 

ætlunin er alls ekki alltaf að særa aðra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að 

unglingar verða vitni að mun meiri árásargirni í sjónvarpi en í skólanum og gæti það haft 

mótandi áhrif á hegðun þeirra, ekki síst þar sem óbeinar og félagslegar árásir eru oft sveipaðar 

dýrðarljóma og réttlætiskennd í ljósvakamiðlum (Coyne o. fl., 2006). Hafa ber í huga að 

ýmislegt hvað varðar áhrif, tíðni og gildi árásargirni getur verið breytilegt. Eiginleikar sem vel 

eru metnir innan jafningjahópsins breytast eftir stað og tíma sem og það sem skapar tengsl á 

milli félagslegrar stöðu og árásargirni. Stundum getur árásargirni jafnvel verið vel metin, eða 

mat á henni breyst eftir aldri. Framkoma sem gerir unglinga vinsæla og vel metna í einu 

samfélagi, þarf svo ekki endilega að vera gild í öðru (Vaillancourt og Hymel, 2006). 

 Sálfræðingar og aðrir sérfræðingar hafa þrátt fyrir allt verið gagnrýndir fyrir að útiloka 

þann stóra þátt sem félagsleg árásargirni án orða spilar. Bæði Underwood (2004) og Simmons 

(2003) vilja meina að ranghvolfd augu, störur, að horfa í gegnum fólk og að snúa sér undan 

séu mun algengari tæki en rannsóknir gefi til kynna. Þetta telja þær enn fremur vera þau 

tjáningarform reiði sem skilji kynin skýrast að. Underwood (2004) telur ástæður þess að 

stelpur virðist velja sér aðferðir sem ekki krefjast orða í félagslegri árásargirni sinni geta verið 

ýmsar. Stelpum er frá fæðingu uppálagt að vera indælar, hlédrægar og forðast allan ágreining, 
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ekki síst af ótta við að vera einangraðar, óvinsælar eða jafnvel refsað. Þannig geta aðferðir án 

orða verið löggild aðferð til að særa aðra án þess að eiga á hættu að særa ímyndina enda má 

framkvæma þær án vitneskju fórnarlambsins og þegar fullorðnir sjá ekki til, þó lítil hætta sé á 

refsingu fyrir grimma grettu. Önnur ástæða kann að vera sú að vegna bágrar félagslegrar stöðu 

leyfist stelpum að stara meira en öðrum, til þess eins að átta sig á til hvers er ætlast af þeim í 

hlutverki sínu við að uppfylla þrár annarra. Eins er ekki ólíklegt að ljótt augntillit sé jafnvel 

árangursríkara en almenn ofbeldisverk eða fúkyrði meðal stelpna, enda eru þær vanar að stara. 

Árangurinn af því að ráðast gegn öðrum með líkamstjáningunni einni saman lætur heldur ekki 

á sér standa, enda erfitt að hnekkja á gerandanum þannig að henni tekst að standa vörð um 

stöðu sína þrátt fyrir grimmdina. Eins eiga fórnarlömb slíkra árása erfitt með að bregðast við 

þeim án þess að það komi verst út fyrir þau sjálf (Underwood, 2004). 

 Það hvort eigi að gera tilraunir til að stöðva hina duldu en áhrifamiklu 

tilfinningatúlkun stelpna er engu að síður umdeilt. Í fyrsta lagi er viðhorf ungmenna til 

inngripa fullorðinna í samskiptum afar neikvætt. Í öðru lagi er varasamt að taka af stelpum þá 

tjáningu og útrás sem þær þó leyfa sér í samfélagi sem leggur svo mikið upp úr hlýju þeirra og 

fegurð. Þar af leiðir að ef draga á úr þessum óræðu og óþægilegu skilaboðum sem stelpur 

senda hvor annarri í samskiptum er nauðsynlegt að kenna þeim nýjar og uppbyggjandi 

aðferðir um leið (Underwood, 2004). Það dugir því ekki til að draga úr viðleitni stelpna til að 

gera lítið úr hvor annarri með augngotum og grettum heldur þarf að kenna þeim að koma 

hreint fram og leysa málin með orðum og af virðingu. Til þess að svo geti orðið þarf að efla 

systralag stúlkna með því að hvetja þær til að standa saman (Brown, 1998; Lamb, 2001; 

Simmons, 2003; Underwood, 2004). Ekki eru þó allir sammála þessu en Ringrose (2006) er 

þeirrar skoðunar að slíkur hugsanaháttur steypi öllum konum í sama mót og gangi því þvert á 

grunnhugmyndir femínisma um að leyfa fjölbreytni og storka við viðteknum hugmyndum um 

kyngervi. 

 Ringrose (2013) telur að um leið og óbein árásargirni stelpna er normalíseruð á 

kostnað opinskárrar tjáningar sé hún gerð að eðli kvensku og viðmiði um hana í samskiptum 

og innan stofnana. Þannig verður ofbeldishneigð, árásargirni eða reiði stelpna að 

áhættuhegðun og hún litin hornauga þar sem augsýnilega er um skakka skrúfu að ræða hjá 

stelpu sem segir sína skoðun og krefst þess að fá vilja sínum framgengt. Af þessu leiðir að 

kappsmiklar stelpur sem ætla sér langt hljóta ekki jafnt brautargengi í samfélaginu enda 

vondar, ögrun við skipulagi samfélagsins og um leið verstu óvinir sínir. Stelpa sem tjáir sig 

opinskátt raskar rónni, hefur hátt og er vond í eðli sínu, hún þykir dónaleg, ósvífin, allt of 
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karlmannleg og á augljóslega við félagslegt vandamál að stríða. Um vondar stelpur gilda 

strangari reglur en aðra sem leitast við að opinbera sig eða ná langt, þær eru útskúfaðar, enda 

bein ögrun við ráðandi uppbyggingu samfélagsins (Ringrose, 2013). 

 Eve Ensler (2010) telur að svokallaðri „stelpufrumu“ sé markvisst haldið niður að 

hálfu feðraveldisins og takmarki það tilfinningalega tjáningu stelpna yfirhöfuð. Þetta telur hún 

að sé gert til að takmarka tilfinningasemi, samkennd, viðkvæmni og vinsemd. Stelpum um 

allan heim sé því kennt að þóknast öðrum umfram það að þroska sjálfar sig á eigin 

forsendum. Þær bæla því niður stelpuna í sjálfri sér, tilfinninganæmni sína, sterk og 

ofsafengin viðbrögð og samúð með náunganum. Ensler hvetur til þess að borin sé aukin 

virðing fyrir stelpulegheitum og að allir séu hvattir til að þroska slík einkenni með sér. Þannig 

vill hún meina að hægt sé að tryggja frið á jörðu til frambúðar og jafnræði milli allra manna 

og kvenna, ekki síður en farsæla tilveru mannkyns í samlyndi við heilbrigðan skammt allrar 

tilfinningaflórunnar. 

 

2.6 Rannsóknir á árásargirni og reiði 

Mikil umræða er um skort á rannsóknum á sviði reiði og árásargirni stelpna. Flestar þær 

rannsóknir og greinar sem fjalla um þennan málaflokk kvarta sáran yfir rannsóknarskorti. 

Engu að síður er þónokkuð til þegar nánar er grennslast fyrir um rannsóknir og almennt efni 

sem fjallar um reiðar stelpur. Gæði efnisins eru þó mismikil, áherslan ólík og dregnar eru fram 

ýktar staðalmyndir, fórnarlambshlutverk og aðrir óspennandi vinklar. Hér er greint frá 

áhugaverðum rannsóknum sem taka ólíka afstöðu byggða á misjöfnum nálgunum á efnið, eins 

er fjallað um skrif fyrir almennan markað og annmörkum þeirra. 

 Martha Hadley (2003, 2004) hefur tekið saman efni, annars vegar almennt og hins 

vegar fræðilegt, sem skrifað hefur verið um árásargirni stelpna en umfjöllunarefnið hefur 

verið vinsælt og kallað á margskonar umræðu. Hún gagnrýnir harðlega tvíhyggju þeirrar 

nálgunar sem ríkjandi er í almennri og fræðilegri umræðu um árásargirni. Stelpur eru almennt 

álitnar hlédrægar og umhyggjusamar, á meðan strákar eru árásargjarnir og ákveðnir. Þrátt 

fyrir að við vitum að konur geti verið árásargjarnar þá skilgreina skrifin kvenleika í samhengi 

við umhyggjusemi, góðmennsku, rólyndi og sambandstengda hegðun og þar af leiðir er lítill 

skilningur lagður í árásargirni stelpna.  

 Hvers vegna skrif um árásargirni hafa aukist er ekki gott að vita. Ein af tillögum 

Hadley (2003) er fjölmiðlaumfjöllun um aukna ofbeldishegðun, önnur eru forvitnir foreldrar 
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sem vilja fræðast um hvað gengur á þegar þau geta ekki sjálf haft auga með börnum sínum. 

Hvað sem því líður er skiptingin á milli umfjöllunar um árásargirni stelpna og stráka slík að 

ætla mætti að þau deildu ekki sama umhverfinu og að aðrar kynhneigðir en gagnkynhneigð 

væru ekki til. Meginpunkturinn í skrifum tengdum stelpum er sá að þær tjá reiði sína í 

samböndum með óbeinum og duldum hætti sem er oft særandi og stefnir oft að því að mynda 

lokaða hópa. Þetta er síðan að sjálfsögðu þveröfugt hjá strákum því að ef eitthvað á að 

einkenna annað kynið virðist andstæðan alltaf eiga að einkenna hitt, þannig eru stelpur vondar 

og strákar góðir þegar kemur að árásargirni. Aapola o. fl. (2011) sýna jafnframt fram á 

tvíhyggjunálgun í efni sem skrifað hefur verið um stelpur sérstaklega. Þannig sé ýmist lögð 

áhersla á hetjudáð stelpna, möguleika og yfirburði umfram stráka á hinum ýmsu sviðum 

ellegar þau miklu vandamál sem þær standi frammi fyrir og muni einkenna líf þeirra það sem 

eftir er, komist þær yfir hindranir unglingsáranna á annað borð. Hadley (2003) vill meina að í 

svona umfjöllun þurfi að varast flokkanir og taka tillit til atbeina einstaklinga og hætta að nýta 

niðurstöðurnar til að hræða, heldur til að læra og hjálpa stúlkum að nýta árásargirni sína til 

góðs. 

 Einföld nálgun, neikvætt sjónarhorn og útilokun margra þátta og afleiðinga árásargirni 

einkenna umræðuna. Ásamt því skortir yfirsýn yfir áhrif fjölmiðla, gildismats og félagslegra 

væntinga í þessu samhengi og athuganir á orsökum og afleiðingum breytts umhverfis 

árásargirninnar og hvaðan hún kemur. Hadley (2003) telur mikilvægt að taka með 

heildstæðum hætti á umræðunni og skilgreiningavanda hennar. Ekki síst vegna skorts á 

umfjöllun um árásargirnina sem slíka, hvernig hún verkar og hvaða áhrif hún hefur. Einnig 

vegna þeirrar tvíhyggju sem einkennir þá umfjöllun sem er fyrir hendi og vegna þess að 

ómögulegt er að skilja eitthvað til fullnustu ef nálgunin einkennist af svo mikilli einföldun. 

Vissulega upplifi kynin og tjái árásargirni með ólíkum hætti, en munurinn felst fyrst og fremst 

í viðhorfi samfélagsins til háttarlags stelpna og stráka. Hún telur ekki skila neinum árangri að 

deila um hvort kynið sé árásargjarnara heldur þurfi að útfæra rannsóknaraðferðir sem byggja 

ekki á ranghugmyndum um kyngervi og geta því náð fram raunhæfum niðurstöðum (Hadley, 

2004).  

 Framkvæmdar hafa verið þónokkrar rannsóknir á árásargirni stelpna. Á 

Norðurlöndunum hefur Kaj Björkqvist verið í fararbroddi í þessum efnum. Hann hefur meðal 

annars þróað mælitæki fyrir félagslega árásargirni (DIAS) (Björkqvist, 1994; Björkqvist, 

Lagerspetz og Kaukiainen, 1992). Í Ástralíu hafa verið framkvæmdar rannsóknir þar sem 

reynt hefur verið að kortleggja orsakir og afleiðingar árásarhneigðar í samskiptum, auk 
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áhættuþátta og lausna. Í fyrstu var unnið út frá megindlegum aðferðum en svo aukið við gildi 

niðurstaðna með notkun eigindlegra aðferða (Owens, Shute, o. fl., 2000; Owens, Shute og 

Slee, 2005).  

 Megindleg rannsókn unnin af Pokhrel, Sussman, Black og Sun (2010) tekur á því 

hvernig staða unglings í samanburði við jafnaldra geti spáð fyrir um ofbeldishegðun. 

Unglingarnir voru sjálfir látnir meta stöðu sína og annarra eftir vinsældum og hvaða hópi þau 

tilheyrðu. Hugmyndin var að meta hvernig ungmenni nota hvers kyns ofbeldi til að viðhalda 

eða breyta stöðu sinni í jafningjahópnum, þannig var sami hópurinn látinn svara 

spurningalista með árs millibili. Þeir sem töldu sig tilheyra hópi ungmenna í áhættu voru 

líklegri til að hafa átt þátt í ýmiss konar ofbeldi ári síðar, ekki síst þar sem líkamlegt ofbeldi 

þótti hér virðingarvert. Vinsælu krakkarnir voru hins vegar líklegri til að hafa orðið töluvert 

félagslega ofbeldishneigðari á þessu ári, væntanlega til að viðhalda sterkri samkeppnisstöðu 

sinni í útvalda hópnum. Það eitt að vera kvenkyns gaf einnig vísbendingar um aukningu í 

félagslegu ofbeldi, þó svo að munurinn minnkaði með aldrinum. 

 Åslund, Starrin, Leppert og Nilsson (2009) framkæmdu rannsókn þar sem gengið var 

út frá því að skammarleg atvik og niðurlæging gætu haft hvetjandi áhrif á ofbeldisfullt athæfi. 

Þetta tengist félagslegri stöðu þannig að við metum stöðu okkar að miklu leyti út frá mati 

okkar á þeirri skömm sem við verðum fyrir í samskiptum og upplifum sem ógn við félagsleg 

tengsl okkar. Um leið og við upplifum stöðu okkar veika finnum við til hvata til að breyta 

hegðunarmynstri okkar til að styrkja eigið félagslegt aðdráttarafl. Niðurstöðurnar fela í sér að 

hættan á því að einstaklingur beiti ofbeldi í kjölfar niðurlægingar fari eftir félagslegri stöðu og 

félagsleg staða hefur áhrif á hvaða niðurlægingu einstaklingur verður fyrir og þau verkfæri 

sem hann hefur til að takast á við félagslega ögrun. Sumir hafa um sig ákveðinn skjöld sem 

varnar stöðubreytingum og þurfa þeir því ekki að vanda sig eins mikið. Eins fer það eftir 

efnahagsstöðu, félagslegri stöðu, kyni og valdastöðu innan hópsins hvað er leyfilegt, hvers 

konar árásarhneigð og ofbeldi einstaklingur má beita og hvernig því er tekið. Loks kom í ljós 

að annarsvegar strákar í lægri stöðu sem verða fyrir mikilli skömm og hinsvegar stelpur í hárri 

stöðu sem verða fyrir mikill skömm, eru líklegust til að beita líkamlegu ofbeldi. 

 Rannsókn sem unnin var af Vaillancourt og Hymel (2006) leiddi í ljós að félagslegt 

vald og vinsældir fara saman, en velvilji gagnvart vinsælu fólki er hins vegar ekki sjálfsagður. 

Þátttakendur í könnuninni sem voru líkamlega ofbeldishneigðir voru oft vinsælir og 

valdamiklir en engu að síður illa liðnir, ekki síst stelpurnar. Aðilar sem uppfylltu kröfur um að 

vera aðlaðandi, fyndnir, harðir af sér, í tísku og góðir í íþróttum höfðu hærri og styrkari stöðu, 
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voru vinsælir og vel liðnir. Félagslega ofbeldishneigðar stúlkur þóttu vinsælli þegar þær 

bjuggu yfir öðrum eiginleikum sem voru vel metnir hjá jafningjum. Þótt líkamlega 

ofbeldisfullar stúlkur væru aldrei vinsælar eða vel liðnar, voru þær síður útskúfaðar ef þær 

bjuggu yfir öðrum vel metnum eiginleikum. Þær Vaillancourt og Hymel (2006) telja ástæður 

þess að félagslegt ofbeldi sé ekki eins illa liðið og líkamlegt ofbeldi geta verið að það er 

óskýrara og síður opinberlega gagnrýnt eða að félagslegt ofbeldi ögri byggingu náins 

jafningjahóps og ef mikið er gert úr því gæti það kostað vináttu eða félagslega stöðu. Þegar 

félagslegu ofbeldi er beitt yfir lengri tíma aukast gjarnan skynjaðar vinsældir en jafningjum 

líkar stöðugt verr við árásargjarna einstaklinginn.  

 Þær fáu eigindlegu rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á árásargirni 

unglingsstúlkna hafa verið beint viðbragð við rannsóknarskorti. Rannsóknarteymi Owens, 

Shute og Slee (2000) rannsakaði félagslega árásargirni unglingsstelpna og áhrif hennar með 

rýnihópum og viðtölum auk spurningakannana. Þannig hófust þau handa með blandaða aðferð 

en höfundar gerðust sífellt gagnrýnni á skort á rödd stelpna hvað þetta mál varðar, enda hafa 

flestar fyrri rannsóknir verið megindlegar og einblínt á beinar sálfræðilegar afleiðingar 

útskúfunar eða eineltis (Owens, Slee og Shute, 2000). Markmiðið til að byrja með var að 

kanna hvernig en ekki hvort, stelpur stundi félagslegt ofbeldi í samskiptum. Ætlunin var að 

lýsa aðferðum sem stúlkur beita í óbeinu ofbeldi, gera grein fyrir tilfinningum og viðbrögðum 

fórnarlamba og gerenda og átta sig á útskýringum stúlkna og kennara á athæfi þeirra. Enn 

fremur stefndu höfundar að því að meta möguleg inngrip og útlista einkenni fórnarlamba. 

Höfundum tókst að setja ferli óbeinnar árásargirni á meðal stúlkna upp í líkan sem tekur á 

hegðun, afleiðingum, viðbrögðum, útskýringum og inngripum auk einkenna fórnarlambanna. 

Eins komust þau að því að helsta ástæða þess að stelpur taka þátt í félagslegu ofbeldi sé þrá 

þeirra eftir náinni vináttu og viðurkenningu innan hópsins og samspili þess við mikinn frítíma 

í skólanum (Owens, Shute, o. fl., 2000). 

 Rannsakendur upplifðu þó ákveðið tómarúm í gögnum sínum og fylgdu rannsókninni 

því eftir með frekari eigindlegri rannsókn í þeim tilgangi að gefa stelpum færi á að ljá 

vísindalegum niðurstöðum tilfinningu, útskýringar og veita þeirri staðreynd ákveðið rými að 

um fólk sé að ræða (Owens, Shute, o. fl., 2000). Þannig var markmiðið að útskýra með orðum 

stelpnanna sjálfra hvernig þær upplifa það þunglyndi og kvíða sem félagsleg árásargirni er 

sögð valda þeim. Höfundar telja sig því vera að fylla í skarð sem fyrri rannsóknir hafa skilið 

eftir sig með því að bæta mannlegu víddinni við og auka þannig á dýpt og merkingu gagnanna 

um leið og auðveldara verði fyrir lesandann að tengjast þeim. Niðurstöður rannsóknanna 
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ítreka alvarleika félagslegrar árásargirni í samskiptum, ekki síst vegna þess hve ólíklegt er að 

upp um verknaðinn komist eða að þolendur hljóti stöðu fórnarlambs og varpi því sökinni á 

þær sjálfar. Rannsakendur hvetja til frekari rannsókna sem ljá stelpunum sjálfum rödd og 

leggja áherslu á mikilvægi þess að veita þeim stelpum möguleika á að nýta félagslega hæfni 

sína til uppbyggingar í stað niðurrifs (Owens, Slee, o. fl., 2000). 

 Undanfarin ár hefur skapast eins konar tískubylgja í umfjöllun um kvikindisskap í 

samskiptum stelpna sín á milli, nokkuð sem Martha Hadley (2003) ræðir í samantekt sinni. 

Fjölmiðlar hafa fjallað um skelfilegar sögur þar sem stelpur brjóta hvor aðra niður, beita 

illkvitnislegum aðferðum gegn hver annarri og tæra hvor aðra upp. Viðtalsbækur og 

sjálfshjálparbækur á borð við Odd girl out: The hidden culture of aggression in girls 

(Simmons, 2003) hafa hlotið þvílíkar vinsældir og umfjöllun að þeim er fylgt eftir með 

framhaldi á borð við Odd girl speaks out og The curse of the good girl (Simmons, 2004, 

2009). Svipaðar bækur, á borð við Queen bees & wannabees (Wiseman, 2002) hafa síðan 

hlotið þvílíkar vinsældir að fréttaumfjöllun og þáttagerð hafa ekki dugað til að fylgja henni 

eftir og á endanum var Hollywood kvikmyndin Mean girls (Fey, 2004) byggð á henni og 

hlaut gífurlegar vinsældir. 

 Í kjölfarið hefur verið skrifaður fjöldi handbóka fyrir fagfólk, foreldra og stelpur um 

það hvernig taka megi á þessum, að því er virðist, alvarlega vanda. Bækurnar fjalla til dæmis 

um reiðivanda unglinga almennt og má þar nefna titla á borð við Working with anger and 

young people (Luxmoore, 2006) og The anger workbook for teens: Activities to help you deal 

with anger and frustration (Lohmann, 2009). Aðrar fjalla um klíkur og vandamálin sem þeim 

fylgja sem óyggjandi staðreynd og má þar nefna titla á borð við Coping with cliques: A 

workbook to help girls deal with gossip, put-downs, bullying & other mean behavior 

(Sprague, 2008). Flestar fjalla bækurnar þó um hvernig losna megi úr viðjum óhjákvæmilegs 

eineltis í samskiptum unglingsstúlkna: Understanding girls' friendships, fights and feuds: A 

practical approach to girls' bullying (Besag, 2006), Girls against girls: How to stop bullying 

and build better friendships (Burton, 2009), Girl wars: 12 strategies the will end female 

bullying (Dellasega og Nixon, 2003) og Understanding girl bullying and what to do about it: 

Strategies to help heal the divide (Field, Kolbert, Crothers og Hughes, 2009). 

 Ekki má gleyma því að flestar ofangreindra bóka eru skrifaðar af sérfræðingum og að 

baki sumra liggja ítarlegar rannsóknir, markhópur skrifanna er hins vegar almennur markaður 

og því eru þær ekki teknar sérstaklega til umfjöllunar hér. Þótt margt sé ágætt við aukna 

athygli á málaflokknum og mikil skrif gagnrýnir Jessica Ringrose (2013) harðlega það æði 
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sem myndast hefur í kringum árásargirni unglingsstúlkna. Hún telur að um póstfemínískt 

fjölmiðlafár sé að ræða þegar talað er um að stelpur gerist sífellt ofbeldishneigðari, grimmari 

og ósvífnari í félagslegum árásum sínum, ekki síst í skjóli internetsins og annarra 

tæknibyltinga. Umræðan snúist öll um vondu stelpuna sem stríðir og er árásargjörn og líkleg 

til að beita ofbeldi. Með þessari miklu umfjöllun er búið að breyta hinni venjulegu stúlku úr 

viðkvæmu fórnarlambi og nú er vonda stelpan orðin normið, ráðandi í allri orðræðu um 

stelpur. Þó var markmiðið með aukinni umræðu í upphafi aðeins að sýna fram á að stelpur 

gætu líka átt það til að æsa sig (Ringrose, 2006, 2013).  

 Ef marka má þær rannsóknir sem nú þegar hafa verið gerðar á árásargirni má með 

sanni segja að Martha Hadley (2004) hafi hitt naglann á höfuðið þegar hún gagnrýndi 

einhæfni rannsókna á þessu sviði. Hún telur ekki skila neinum árangri að deila um hvort kynið 

sé árásargjarnara, heldur þurfi að útfæra rannsóknaraðferðir sem byggja ekki á 

ranghugmyndum um kyngervi og geta því náð fram raunhæfum niðurstöðum. Hún kallar eftir 

fjölbreyttari rannsóknaraðferðum með sérstakri áherslu á eigindlegar aðferðir og viðhorf 

stelpnanna, rétt eins og Jón Gunnar og Þórólfur (2005) og Angela McRobbie (1991) hafa gert. 
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3 Vettvangurinn 

Vettvangur rannsóknarinnar er Ísland sumarið 2012. Rannsóknin fór að mestu fram á formi 

eins konar sjálfstyrkingarnámskeiðs sem stóð yfir í þrjú kvöld auk einnar helgi úti á landi. Í 

lok námskeiðsins voru tekin opin viðtöl við stelpurnar og eru þau grunnur þessarar ritgerðar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta stelpur á aldrinum 14-16 ára sem ýmist bjuggu í 

Reykjavík eða í mesta lagi klukkustundar fjarlægð frá borginni. Áður en fjallað verður nánar 

um aðferðafræði rannsóknarinnar verður veruleika íslenskra ungmenna gerð skil í ljósi þeirra 

áherslna sem hér eru hafðar að leiðarljósi. 

 

3.1 Íslensk ungmenni  

Reiðar stelpur hafa ekki verið tilefni til rannsókna á Íslandi fyrr en nú. Líðan og staða ungs 

fólks er þó reglulega mæld í hinum ýmsu skoðanakönnunum og megindlegu rannsóknum sem 

eru stöðugt áreiti fyrir fólk á efri stigum grunnskóla. Heilsa og líðan skólabarna (HBSC) er 

ein slíkra rannsókna. Um er að ræða rannsókn sem framkvæmd er víða um heim á fjögurra ára 

fresti, fyrir tilstilli Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Hér á Íslandi ber 

Rannsóknasetur forvarna, við Háskólann á Akureyri, ábyrgð á framkvæmd og úrvinnslu 

gagna. Rannsóknin er lögð fyrir öll börn í 6., 8. og 10. bekk og tekur á fjölskyldugerð og 

samskiptum í fjölskyldu, vinatengslum og unglingasamfélagi, kynhneigð og kynhegðun, 

skólamálum og tengslum heimilis og skóla, áhættuhegðun og vímuefnaneyslu og loks 

tannheilsu (Rannsóknarsetur forvarna, 2006). Birtar hafa verið niðurstöður fyrirlagnar frá því 

2006 en niðurstöður síðustu fyrirlagnar HBSC á Íslandi hafa ekki enn verið gefnar út. Fyrstu 

tölur vöktu þó gífurlega athygli fjölmiðla, ekki síst fyrir þær sakir að íslensk ungmenni eru 

meðal þeirra ánægðustu í heimi. Það vekur enn fremur eftirtekt að lífsánægja stúlkna dalar 

eftir því sem þær eldast á meðan drengirnir standa í stað, nokkuð sem skortir skýringar 

("Íslenskir unglingar ánægðir með líf sitt," 2012). 

 Evrópska vímuefnarannsóknin (ESPAD) er önnur svipuð fyrirlögn sem gerð er á 

fjögurra ára fresti í Evrópu en var síðast framkvæmd hér á landi árið 2007 fyrir tilstuðlan 

Evrópuráðsins og Forvarnarmiðstöðvar Evrópusambandsins (Rannsóknarsetur forvarna, 

2007). Rannsóknin er fyrst og fremst vettvangur til samanburðar á vímuefnaneyslu ungmenna 

og breytingu á henni í tíma en mælir þó fjölda félagslegra þátta sem taldir eru hafa áhrif á 

áhættuhegðun og neyslu vímuefna (Þóroddur Bjarnason, 2009b). Enn annar gagnafjársjóður 
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felst í rannsókninni Ungt fólk sem framkvæmd hefur verið hér á landi og tekur á menntun, 

menningu, tómstundum og íþróttaiðkun auk hags og líðan ungmenna (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). 

 Gögnin sem safnast í reglulegum fyrirlögnum þessara rannsókna eru því víðfeðm og 

dýrmæt uppspretta niðurstaðna sem vert er að miðla, þó svo að niðurstöðuskýrslurnar séu 

afmarkaðar (Þóroddur Bjarnason, 2009b; Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan 

Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). Vissulega hefur töluvert verið 

skrifað upp úr þessum rannsóknum en þá helst samanburðargreinar á afmörkuðum þáttum og 

kynningar á stöðu þeirra á Íslandi. Málefnin sem tekið er á tengjast, eins og yfirleitt í 

rannsóknum á unglingum, áhættuhegðun og er þar tekið á menningarlegum þáttum sem aukið 

geta áhættu á vímuefnanotkun (Felson, Savolainen og Þóroddur Bjarnason, 2011), tengslum 

við áhuga á bókalestri (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea 

Hjálmsdóttir, 2012) og stöðu í námi almennt (Þórólfur Þórlindarson, Þóroddur Bjarnason og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007). 

 Enn fremur er einblínt á afmakaða þætti sem teljast tengdir áhættuhegðun, svo sem 

búferlaflutninga (Molcho o. fl., 2010; Seyfrit, Þóroddur Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 

2010), tölvunotkun (Þóroddur Bjarnason, Birgir Guðmundsson og Kjartan Ólafsson, 2011) og 

áhrif trúarbragða á vímuefnaneyslu ungmenna í mismunandi löndum (Þóroddur Bjarnason, 

Þórólfur Þórlindarson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Welch, 2005). Eins eru greinar sem fjalla um 

líðan ungmenna, til dæmis samkynhneigðra 10. bekkinga (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason, Ársæll Már Arnarsson og Andrea Hjálmsdóttir, 2010), siðrof meðal unglinga 

(Þóroddur Bjarnason, 2009a) og samskipti, stöðu og sátt innan ólíkra fjölskyldugerða 

(Þóroddur Bjarnason o. fl., 2012; Þórólfur Þórlindarson o. fl., 2007). Síðast en ekki síst hafa 

niðurstöður rannsóknanna verið nýttar sem grunnur að rannsóknum á líkamsmynd og tengt 

hana öðrum þáttum sem hafa áhrif á líf skólabarna en þetta er vissulega hugðarefni margra 

unglingsstúlkna og uppspretta mikillar togstreitu í lífi þeirra (Ársæll Már Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009b; Silja Rut Jónsdóttir, Eiríkur Örn Arnarson og Jakob Smári, 2008) 

 Fyrir utan HSBC og ESPAD er Skólapúlsinn enn ein vannýtt rannsóknarauðlind. 

Skólapúlsinn er spurningakönnun á grunnskólastigi þar sem nemendur svara reglulega 

spurningum um líðan í skólanum, virkni og skóla- og bekkjaranda, jafnframt því sem sérstök 

könnun er lögð fyrir foreldra og starfsfólk skóla. Niðurstöðurnar veita skólastjórnendum 

aðgang að sífellt endurnýjuðum upplýsingum hvað varðar upplifun nemenda og líðan í 
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samanburði við landsmeðaltal og verka því sem sjálfsmat skólans (Skólapúlsinn, e.d.). 

Niðurstöður kannanna eru ekki opinberar en starfsmaður rannsóknarinnar hefur skrifað pistil 

þess efnis að í þeim komi fram að líðan og sjálfsmynd unglinga á Íslandi er sannarlega ójöfn 

eftir kynjum. Stelpur í 10. bekk eru að hans sögn kvíðnari, hafa minna sjálfsálit og líður á 

heildina litið verr en strákum. Þetta kemur hvað skýrast fram í því að þriðja hver stelpa en 

fimmti hver strákur telja sig stundum vera einskis virði og önnur hver stúlka en fimmti hver 

drengur hafði verið döpur síðustu sjö dagana fyrir könnunina. Þegar allt er talið kemur í ljós 

tölfræðilega marktækur munur á líðan kynjanna í 32 af 33 spurningum, stúlkunum í óhag 

(Kristján Ketill Stefánsson, 2009). Hér er um að ræða hafsjó af þekkingu sem hægt væri að 

vinna úr mikilvægar upplýsingar og leggja þannig grunn að fleiri rannsóknum. Leitast var 

eftir gögnum frá Skólapúlsi, HBSC og ESPAD til að hafa til hliðsjónar í þessari ritgerð en 

beiðni um aðgang að niðurstöðum var ekki svarað. 

 Gerðar hafa verið rannsóknir á hag ungs fólks sem ekki tengjast fyrirlögnum 

alþjóðlegra spurningalista, en þær eru ekki margar (sjá Háskólinn í Reykjavík, 2012). Nokkur 

hluti þeirra snýr að tilfinningalegri líðan ungmenna en byggir á megindlegum grunni í 

umfjöllun sinni um tengsl heilsu, líðan í skóla og velgengni í námi (Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Allegrante og Ásgeir R. Helgason, 2009) og tilfinningaleg viðbrögð 

ungmenna við streitu (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Silver, 2009). Eins hafa Jón Gunnar 

Bergnburg, Þórólfur Þórlindarson og Inga Dóra Sigfúsdóttir tengt efnahagsþrengingar í 

fjölskyldum við aukna reiði, áhættuhegðun og tilfinningu um að tilheyra ekki 

jafningjahópnum (2009). Jafnframt hefur mikilvægi jákvæðs sjálfsmats unglinga sem berjast 

við reiði og þunglyndi í kjölfar kynferðisofbeldis verið metið (Bryndis Björk Ásgeirsdóttir, 

Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010). Þá hafa áhrif 

heimiliserja á tilfinningalíf ungs fólks verið rannsökuð og er niðurstaðan að íslensk ungmenni 

verði gjarnan vitni að mikilli reiði, rifrildi og ofbeldi heima fyrir og áhrif þess eru töluverð 

(Geir Gunnlaugsson, Álfgeir Logi Kristjánsson, Jónína Einarsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2011). 

 Rannsóknir á hag ungs fólk á Íslandi eru því þónokkrar og fjölbreyttar. Lítið hefur þó 

verið um eigindlegar rannsóknir auk þess sem viðhorf, tilfinningar og skoðanir unga fólksins 

hafa fengið takmarkaða athygli. Rannsóknir sem beinlínis fara fram með ungu fólki, þar sem 

þau hafa áhrif á rannsóknarferlið sjálft og það er þróað eftir þeirra þörfum eru afar sjaldgæfar 

(Prout og James, 1990). Rannsóknir á reiði unglingsstúlkna eða rými þeirra til tjáningar 

skortir sannarlega. Raunar hafa Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindarson (2005) hvatt 
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sérstaklega til eigindlegra sannsókna á reiði og árásargirni unglingsstúlkna í kjölfar 

rannsóknar sinnar á viðhorfi íslenskra ungmenna til ofbeldis. Þar kom í ljós að gildi sem 

hvetja til ofbeldis og breyta normum samfélagsins hafa jöfn áhrif á stelpur og stráka, en 

strákar eigi auðveldara með að aðlagast þessum breytingum og hegða sér í samræmi við nýjar 

áherslur. Því þurfi að líta sérstaklega til þess hvernig stelpur takast á við breytileg viðurkennd 

gildi samfélagsins. Þannig hafa ekki verið framkvæmdar rannsóknir á borð við þessa sem hér 

er greint frá á Íslandi en þó hefur einelti og jafnréttisviðhorf ungs fólks verið rannsökuð, atriði 

sem tengjast órjúfanlega svigrúmi unglingsstúlkna til að tjá reiði. 

  

3.2 Einelti 

UNICEF á Íslandi hefur bent á að víða liggi fyrir tölur um málefni barna sem vinna þurfi úr, 

ekki síst innan stofnanna sem sinna málefnum þeirra að staðaldri (Unicef á Íslandi, 2013). 

Samtökin hafa lagt fram umbótatillögu þess efnis að unnið verði markvisst úr 

rannsóknargögnum er varða börn og hag þeirra, auk þess að taka saman skýrslu um ofbeldi og 

vanrækslu gegn börnum á Íslandi og nýtt til þess fyrirliggjandi gögn. Þar er meðal annars 

fjallað sérstaklega um einelti.  

 Umboðsmaður barna skilgreinir einelti með þessum hætti:  

Einelti er niðurlægjandi ofbeldi, líkamlegt aða andlegt, sem stýrt er af 

einstaklingi eða hópi og beinist að einstaklingi sem ekki tekst að verja sig. 

Einelti felur í sér að einstaklingur er tekinn fyrir með síendurtekinni stríðni, 

látbragði, niðrandi ummælum og sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af 

ýmsu tagi, líkamlegri misbeitingu, félagslegri höfnun eða markvissri útskúfun 

(Umboðsmaður barna, e.d.). 

Umboðsmaður tekur jafnframt fram að einelti geti birst í munnlegu, félagslegu, efnislegu, 

andlegu eða líkamlegu ofbeldi. Börnum sem lögð eru í einelti líði illa, þau séu öryggislaus, 

tortryggin og einmana, skammist sín oft fyrir félagslega stöðu sína og kenni sér gjarnan um 

eineltið (Umboðsmaður barna, e.d.). 

 Skilgreining UNICEF á Íslandi á einelti er svipuð og sú sem Umboðsmaður barna 

styðst við, en bætir við að líklegra sé að fórnarlömb eineltis verði þunglynd, hafi lélegt 

sjálfsmat og upplifi almenna vanlíðan (Unicef á Íslandi, 2013). Auk þess ítreka samtökin að 

einelti eigi sér aðeins stað ef hegðunin er endurtekin og byggi á valdaójafnvægi gerenda og 
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þolenda. UNICEF tekur fram að byggt á þeim rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á 

Íslandi komi undantekningarlaust fram að eineltistilfellum fækki mikið eftir því sem börnin 

eldist. Eins kemur fram að eineltistilfellum fari almennt fækkandi og er árangri 

Olweusaráætlunarinnar þakkað það. Í gögnunum kemur engu að síður fram að einelti sé 

töluvert algengara hjá stelpum en strákum en 35% stelpna segjast aldrei hafa verið lagðar í 

einelti á móti 49% stráka. Auk kvíða og vanlíðunar sem mælist hærri meðal þeirra sem lagðir 

eru í einelti, samsama þolendur sig síður nemendahópnum, hafa minni stjórn á eigin lífi og 

minna sjálfsálit. Einnig kemur fram að alvarlegt einelti hefur mun alvarlegri áhrif á sjálfsálit, 

líðan og kvíðaeinkenni eldri nemenda en þeirra sem yngri eru og af því er dregin sú ályktun 

að einelti meðal eldri barna hafi almennt alvarlegri áhrif. Jafnframt hefur einelti áberandi 

meiri áhrif á sjálfsálit stúlkna en drengja (Unicef á Íslandi, 2013). 

 Ársæll M. Arnarson og Þóroddur Bjarnason (2009a) hafa tekið saman upplýsingar um 

einelti og samskipti ungmenna sem byggja á gögnum úr HBSC (Þóroddur Bjarnason o. fl., 

2006). Niðurstaða þeirra er að strákar eru mun oftar bæði gerendur og þolendur eineltis, en 

5,7% stelpna og 10,4% stráka frá 6.-10. bekk telja sig hafa verið þolendur eineltis samkvæmt 

spurningalista HBSC. Tíðnin er því lág, ekki síst í samanburði við önnur lönd. Vandamálið er 

engu að síður alvarlegt enda eru margir sálrænir kvillar taldir geta verið afleiðing eineltis. 

Einnig kemur fram að þolendum fækki hlutfallslega eftir aldri og að þolendur eigi síður besta 

vin en gerendur eineltis og eigi í lakari samskiptum við vini og fjölskyldu. Tengsl þeirra sem 

eru bæði gerendur og þolendur við vini og fjölskyldu eiga það líka til að vera veik, en 

félagsnet gerenda er almennt sterkara. 

 Hlín Kristbergsdóttir og Jón Gunnar Bernburg (2011) notuðust við spurningalista 

HBSC til að meta hvort félagsgerð skólakerfa hefði áhrif á tíðni eineltis. Tilgáta þeirra var að 

nemandi sem búi í hverfi þar sem ójöfnuður ríkir verði oftar fyrir einelti. Niðurstöðurnar leiða 

í ljós að líklegra er að unglingur sem búi við bág efnahagsleg kjör lendi í einelti. Áhrif þessi 

eru sterkari eftir því sem miðtekjur hverfisins eru hærri. Einangrun frá jafningjahóp eykst því 

samhliða auknu efnahagslegu bili. Niðurstöður leiða enn fremur í ljós að áhættan á að lenda í 

einelti minnkar með auknum stuðningi vina og sterkara félagsneti, enda eru vinamörg 

ungmenni ólíklegri til að skera sig úr hópnum. 

 Inga Dóra Sigfúsdóttir hefur ásamt fleirum rannsakað tengslin milli eineltis, reiði og 

afbrotahegðunar í efstu bekkjum grunnskóla. Gögn rannsóknarinnar komu úr rannsókninni 

Ungt fólk (Álfgeir Logi Kristjánsson o. fl., 2006) og voru tekin saman í þeim tilgangi að sýna 

fram á tengsl milli eineltis og afbrotahegðunar almennt við reiði (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Gísli 
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H. Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2010). Tengslin voru vissulega til staðar en 

gerendur og þolendur eineltis eru líklegri en önnur ungmenni til að taka þátt í afbrotahegðun, 

einkum innbrotum og þjófnaði. Samband þetta er sterkara hjá gerendum en þolendum en 

reiðin er iðulega sú tilfinning sem hér tengir orsök og afleiðingu. Hafa ber í huga að hér 

virðist ekki hafa verið get ráð fyrir jákvæðum möguleikum reiðinnar væri henni beint í réttan 

farveg og ungmennum gefið færi á að fá jákvæða útrás fyrir tilfinningar sínar.  

 

3.3 Stelpur á Íslandi 

Ýmis atriði hafa bein áhrif á upplifun íslenskra stelpna af reiði og svigrúm þeirra til að tjá þá 

tilfinningu. Einn þessara þátta er að vera nýja stelpan. Búferlaflutningar eru afar tíðir hér á 

landi en fram kemur á vef Hagstofunnar að rúm ellefu prósent þeirra stúlkna sem voru á 

aldrinum 14-16 ára fluttu búferlum árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2013a, 2013b). Svo há tíðni 

búferlaflutninga þýðir vissulega líka tíð skólaskipti barna og tilheyrandi mótun sjálfsmyndar 

og trygging á stöðu í nýjum hópi. Skilnaðatíðni er enn fremur há hér á landi en 36% prósent 

hjónabanda enda með lögskilnaði, nokkuð sem skýrir bæði búferlaflutninga og fjölda ólíkra 

fjölskyldumynstra (Hagstofa Íslands, 2010). 

 Annar áhrifaþáttur á svigrúm stelpna til að tjá reiði eru viðhorf til kynhlutverka og 

kyngervis, sem eru æði gamaldags (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008) þrátt 

fyrir að kveðið sé á um það í lögum að nemendur eigi að njóta jafnréttisfræðslu á öllum 

skólastigum (Lög um jafna stöðu kvenna og karla nr. 78/1976). Markmið 

jafnréttisfræðslunnar er meðal annars að sýna nemendum fram á jafna möguleika og jafnan 

rétt kynja og þar af leiðandi jöfn tækifæri og hæfni til ólíkra starfa. Engu að síður virðist ungt 

fólk í dag síður hafa trú á að konur geti gengt ólíkum störfum en fyrir 20 árum og treystir það 

karlmönnum frekar til stjórnunarstarfa (Una Sighvatsdóttir, 2012). Andrea Hjálmsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason (2008), sem nýta sér fyrirlögn HBSC, komast að þeirri niðurstöðu að 

ungmenni höfðu marktækt íhaldssamari viðhorf til kynhlutverka árið 2006 en í svipuðum 

gögnum frá árinu 1992. Kynjuð verkaskipting á heimili er orðin viðurkenndari, þá sérstaklega 

meðal stelpna, og viðhorf til jafnréttismála eru almennt neikvæðari en áður. Það er því 

ákveðið bakslag í jafnréttisbaráttunni sem vekur upp spurningar um hvort jafnréttisfræðslan sé 

að bregðast (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011).  

  Á Íslandi ríkir ekki jafnrétti. Kynbundið ofbeldi er landlægt, en í könnun sem 

framkvæmd var með 300 kvenna slembiúrtaki árið 2010 sögðust 42% kvenna hafa orðið fyrir 
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ofbeldi frá 16 ára aldri (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Launmunur kynjanna 

er töluverður, að meðaltali 77 þúsund krónur samkvæmt könnun VR, hann fer þó minnkandi 

og mælist nú í fyrsta skipti undir tíu prósentum (VR, 2013). Rannsókn á því hvort að 

árásargirni eða ákveðni og skortur á henni meðal kvenna geti verið áhrifaþáttur hvað varðar 

launamun kynjanna er í farvatninu (Kári Kristinsson, munnleg heimild 16. apríl 2013). Óháð 

orsökinni þá er ljóst að hér ríkir ekki jafnrétti meðal kynja. Sjálf tel ég ekki ólíklegt að skert 

svigrúm stelpna til að tjá reiði geti verið afleiðing ójafnréttis og um leið einn þeirra þátta sem 

viðheldur því. Í því samhengi tel ég mikilvægt að rannsaka svigrúm unglingsstúlkna til að tjá 

reiði og finna leiðir til að hvetja þær til sjálfseflingar í gegnum reiðina og aðrar tilfinningar. 

Markmiðið hér er því róttækt og felur óhjákvæmilega í sér kröfu um breytingar, þannig getur 

hið vísindalega sannarlega orðið bæði persónulegt og pólitískt (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

 Í ljósi þess ójafnréttis sem íslenskar stelpur í dag búa við er mikilvægt að gefa þeim 

sérstaklega gaum í rannsóknum. Rannsóknirnar þurfa enn fremur að gefa tilfinningum og 

upplifunum stelpnanna sjálfra ákveðið rými og því er mikilvægt að fjölga rannsóknum þar 

sem falast er eftir viðhorfi stelpna án þess að endilega sé leitað að beinu orsakasambandi. Enn 

fremur er mikilvægt að færa miðpunkt rannsókna á ungu fólki frá áherslunni á áhættuhegðun 

og aðra neikvæða vinkla. Eigindlegra rannsókna er því þörf á málefnum ungra Íslendinga og 

mannfræðilegar rannsóknir í anda stelpufræða eru þá sérstaklega vænleg nálgun til að tryggja 

að raddir stelpna hljóti hljómgrunn. Samstarfsaðferðir eru síðan kjörin leið til að nálgast 

umfjöllunarefnið með nýstárlegum og fjölbreyttum hætti þannig að viðhorf ungmennanna séu 

höfð að leiðarljósi. 
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4 Aðferðafræði 

Rannsókn þessi snýr að svigrúmi unglingsstúlkna til að tjá reiði. Markmiðið er að gefa 

stelpum tækifæri til að færa upplifun sína af reiði í orð og út frá sínu samhengi. Þannig leitast 

ég eftir að kanna hvort stelpur upplifi sig fá tækifæri til að tjá reiðitengdar tilfinningar sínar 

eða hvort að þær haldi þeim út af fyrir sig. Enn fremur er stefnt að því að vita hvort stelpur 

þekki mögulega kosti reiðinnar og kannist við slæmar afleiðingar þess að bæla hana niður. 

Þetta eru skref í áttina að því stóra markmiði að skilja hvort og þá hvernig viðvarandi 

kynjamisrétti megi ef til vill leyti skýra sem afleiðingu uppeldis og félagsmótunar í æsku 

kvenna og ef svo er, hvernig megi bæta úr því og jafna möguleika kynjanna til ókynbundins 

þroska. 

 Rannsóknir mannfræðinga með og á unglingum má rekja allt aftur til vinnu Margeret 

Mead (1928) og Malinowski (1987 [1929]) og alla tíð síðan hafa málefni er tengjast þessu 

æviskeiði verið algengt umfjöllunarefni mannfræðinga (Bucholtz, 2002; Hardman, 1973; 

LeVine, 2007b). Þó hefur ekki tíðkast að tileinka sér sjónarhorn ungs fólks, heldur hafa atriði 

er tengjast ungu fólki verið skoðuð út frá fullorðnum og þá iðulega sem þáttur í því að verða 

fullorðinn í hverju samfélagi fyrir sig (Bucholtz, 2002; Hardman, 1973). Vandamálið er því 

ekki endilega að mannfræðin hafi ekki fjallað um börn og unglinga heldur hvernig það hefur 

verið gert og hversu lítinn hljómgrunn sú umræða hefur hlotið (Hirschfeld, 2002). 

 Í gegnum tíðina hefur einn helsti ágalli rannsókna með ungu fólki verið sú takmarkaða 

virðing sem borin er fyrir barna- og unglingamenningu og mikilvægi þess að rannsaka hana út 

frá sjónarmiði barna eða unglinga. Einnig hefur skort að ungt fólk sé metið sem virkir 

þátttakendur í samfélaginu og áhrifavaldar á umhverfi sitt og fólkið í kring í stað þess að líta á 

þau sem óvirk og einhliða mótuð af samfélaginu og fullorðnum áhrifavöldum (Hardman, 

1973; Hirschfeld, 2002). Með aukinni áherslu á að um sé að ræða ungt fólk sem hafi atbeina, 

skoðanir og mótunaráhrif telur Bucholtz (2002) að hægt sé að útrýma þeirri vandamálavæddu 

sýn sem almenn er gagnvart málefnum ungmenna. Þess utan tryggir slík áhersla að tekið verði 

tillit til ungra sem mótenda eigin umhverfis og gerenda innan samfélagsins. Enn fremur þurfi 

að leggja upp úr því að rannsaka eðlilegt líferni unglinga og athafnir þeirra í daglegu lífi, ekki 

aðeins svokallaða áhættuhegðun. 

 Mikilvægt er að gera sér ekki aðeins grein fyrir áhrifamætti ungs fólks heldur er 

nauðsynlegt að taka tillit til atbeina þeirra í rannsóknum, leggja sérstaka áherslu á áhrifamátt 

barna á umhverfi sitt og gefa þeim orðið (Prout og James, 1990). Enn fremur er mikilvægt að 
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gæta þess að um leið og lögum og reglum um siðferði í rannsóknum með börnum er fylgt, að 

ekki sé gert lítið úr atbeina þeirra og einblínt á þau eingöngu sem viðkvæm fórnarlömb 

aðstæðna sem þurfi að forða frá erfiðleikum og aðstæðum í lengstu löð (Morrow og Richards, 

1996). Fjöldi aðferðafræðilegra nálgana hefur leitast við að gera það, þó í mismiklum mæli og 

með ólíkum áherslum. Árangurinn hefur verið misjafn og viðtökurnar sömuleiðis. Ein þeirra 

aðferða sem hlýtur síaukna eftirtekt innan félagsvísinda, en hefur þó verið takmarkað nýtt í 

mannfræði, er gagnvirk þátttökuathugun. Um er að ræða pólitíska hugmyndafræði sem byggir 

á aðgerðamiðaðri rannsókn sem safnar óhefðbundnum gögnum í bland við hefðbundin í virkri 

samvinnu við viðföng sín og með breytingar að leiðarljósi (Bagnoli og Clark, 2010; Petrie, 

Fiorelli og O'Donnell, 2006). 

 

4.1 Aktívismi í rannsóknum 

Rannsókn þessi er með ákveðið markmið umfram það að svara rannsóknarspurningu, en það 

er að hafa áhrif á þátttakendur rannsóknarinnar auk þess að skapa grunn að því að bæta líf 

annarra stelpna í framtíðinni. Rannsóknin er með öðrum orðum aðgerðarmiðuð. Sjálf álít ég 

mig vera róttækan mannfræðing sem einblíni opinskátt á að hafa áhrif, enda rannsaka ég, rétt 

eins og mannfræðingurinn Dana-Ain Davis (2006), líf einstaklinga sem hljóta lítinn 

hljómgrunn í almennri umræðu og stjórna henni sannarlega ekki.  

 Gagnvirk þátttökuathugun er því aðgerðarmiðuð og tengist aktívisma, en stór hluti 

fræðimanna telur það ekki vænlegt að vísindin starfi í þágu einhverrar stefnu. Hammersley og 

Atkinson (2003) eru til að mynda á þeirri skoðun að um leið og rannsakandi gerist pólitískur 

aktívisti sé hann að gefa í skyn að hann sé á einhvern hátt æðri þeim heimi sem hann 

rannsakar og búi yfir þekkingu og valdi sem gefi honum rétt til að dæma, breyta og bæta. 

Jafnframt óttast þeir að baráttan fyrir málstaðnum gæti orðið rannsókninni yfirsterkari og 

markmið sjálft og hlutlægni þannig beðið í lægra haldi. 

 Hammersley og Atkinson (2003) telja engu að síður að rannsóknir byggi alltaf á 

gildum þess sem þær framkvæmir og endurspegli skoðanir og viðhorf rannsakanda. Þær séu 

því alltaf pólitískar og þess vegna telja sumir fræðimenn að vænlegra sé að viðurkenna það og 

vinna opinskátt eftir því heldur en að reyna að forðast eða hylma yfir hið óumflýjanlega. 

Aktívistar vilja því meina að með því að framkvæma rannsóknir í þeim tilgangi að breyta til 

hins betra og hafa áhrif á líf þátttakenda taki rannsakandi ábyrgð á viðhorfum sínum og 

áhrifum þeirra á rannsóknina og samfélagið. Markmið aktívista í mannfræði er enn fremur að 
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auka vegferð og áhrif etnógrafíunnar með því að nýta hana ekki aðeins til að skilja og segja 

frá, heldur einnig til að breyta. Þannig er aktívismi í rannsóknum vinsæll meðal þeirra sem 

kjósa að vinna að frelsisbaráttu og hefur þekkst meðal ýmissa hópa sem ekki njóta fulls réttar 

(Hammersley og Atkinson, 2003). 

 Í aðgerðarmiðuðum rannsóknum er ekki reynt að leyna því að rannsakandi hafi áhrif á 

þátttakendur og ekki heldur reynt að takmarka þau áhrif sem óhjákvæmleg eru í rannsókn er 

byggist á samskiptum við þátttakendur og þeirra á milli (Lassiter, 2005). Þó má ekki gleyma 

muninum á aktívisma almennt og rannsóknum sem hafa aktívisma að leiðarljósi. Rannsóknir 

eru óbeinni áhrifaþáttur sem minna á mikilvægi breytinga og ígrunda hvernig best verði að 

þeim staðið á meðan aktívismi í samfélaginu krefst aðgerða og umbyltinga samstundis (Davis, 

2006). 

 Rannsókn þessi er ekki hvað síst unnin út frá femínískum sjónarmiðum. Lassiter 

(2005) skrifar að femínísk etnógrafía setji spurningamerki við stöðu rannsakanda og viðfangs, 

ekki síst í ljósi hugmynda um ójafna valdastöðu og yfirgnæfandi áhrifa rannsakanda á það 

hvernig raunveruleiki viðfanga verður að texta. Femínísk etnógrafía gerir markvissar tilraunir 

til að vinna gegn misjafnri valdastöðu með ýmsum hætti, til dæmis með því að gefa 

þátttakendum aukin tækifæri til að hafa áhrif á eftirvinnslu gagna og með því að einblína á 

sögu og stöðu kvenna umfram karla. Femínísk etnógrafía hefur þannig tileinkað sér meðvitaða 

og pólitíska afstöðu í miðlun niðurstaðna og einsetur sér að bæta stöðu kvenna með því að 

brjóta niður stigveldi. Í femínískri etnógrafíu er mikilvægt að rannsakandi sé sífellt 

meðvitaður um kynjaða stöðu sína og spegli eigin reynslu af henni í reynslu þátttakenda. Þetta 

er gert með því að beita aðferðum sem brjóta í bága við pósitívisma, ekki síst með 

aðgerðamiðuðum nálgunum og samstarfsrannsóknum þar sem kyn og kyngervi eru í forgrunni 

hvað varðar vald, rödd og framsetningu niðurstaðna (Lassiter, 2005). 

 Í stelpufræðum eru stelpurnar sjálfar þungamiðja rannsóknarinnar. Viðfangsefni skulu 

vera þess eðlis að rannsóknin sé framkvæmd fyrir stelpur og með stelpum þar sem þeirra máli 

er talað og femínískar hugsjónir eru hafðar að leiðarljósi (Mitchell og Reid-Walsh, 2009). Lyn 

Mikel Brown (2008) telur það vera skyldu þeirra sem starfa með stelpum að sjá til þess að 

þær fái möguleika á að tjá sig um mál sem þeim eru viðkomandi þannig að tekið sé mark á 

þeim. Hún hvetur fræðikonur til að gerast opinberar fyrirmyndir stúlkna og sýna þeim hvernig 

hægt sé að njóta stelpulegheita og tilheyrandi tilfinningasemi og ögra þannig viðteknum 

hugmyndum um það hvernig stelpur ættu að haga sér. 
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 Í menningu þar sem stelpum er ýtt til hliðar, lítið er gert úr möguleikum þeirra og 

þeim er markvisst kennt að láta lítið fyrir sér fara, líkamlega og tilfinningalega, er mikilvægt 

að finna skapandi leiðir til mótspyrnu. Bæling hefur víðtæk áhrif á stelpur og því þarf að 

hvetja þær til opinskárrar umræðu um tilfinningar og tjáningu þeirra, taka raunverulega mark 

á gagnrýni þeirra og veita þeim tækifæri til þátttöku í breytingastarfi og lífinu almennt 

(Brown, 1998). Brýnt er að gefa stelpum atbeina og veita þeim aukna möguleika á að móta 

umhverfi sitt í gegnum daglegar athafnir. Andspyrna, breytt orðræða eða hverskyns breytingar 

geta haft víðtæk áhrif, raskað hugmyndum um kyngervi og jafnvel endurmótað aðstöðu 

stúlkna og afstöðu þeirra sjálfra (Ringrose, 2013). 

 Hin síðari ár hefur færst í aukana að leitast sé eftir sjónarmiði stúlkna hvað varðar 

tilfinningalíf þeirra. Lamb (2001) er ein frumkvöðla á því sviði, en hún skrifaði bók um hið 

leyndardómsfulla líf stúlkna. Þar tók hún meðal annars fyrir árásargirni stúlkna og hvernig 

þær tækjust á við tengdar tilfinningar og afleiðingar þeirra. Ekki var leitast sérstaklega eftir 

árásargjörnum eða reiðum einstaklingum, heldur frekar þeim sem voru tilbúnar til að opna sig 

um viðkvæmar upplifanir æskuáranna, ekki ósvipað því sem hér er gert. Lamb er þeirrar 

skoðunar að nauðsynlegt sé að skapa umhverfi þar sem stelpur geti fengið útrás og að brýn 

þörf sé á að kenna þeim á reiðina og tengdar tilfinningar, mögulegar afleiðingar, kosti og 

galla. Þannig megi ala upp sterkar stelpur sem hræðast það ekki að krefjast réttar síns og 

standa fast á sínu. Þannig má einnig efla systralag á milli stúlkna þannig að þær geti barist 

saman gegn óréttlæti í stað þess að rífa hvor aðra niður eða þegja hver í sínu horni. 

 

4.2 Gagnvirk þátttökuathugun 

Rannsóknin sem hér er greint frá er svokölluð gagnvirk þátttökuathugun (e. participatory 

action research). Rannsóknin er bæði femínísk og aðgerðamiðuð og ekki hvað síst 

samstarfsrannsókn. Samstarf einkennir vissulega allar eigindlegar rannsóknir en umfang þess 

getur verið æði misjafnt. Samstarfsrannsókn er aftur á móti rannsókn þar sem samvinna er 

miðpunkturinn og lykilatriði í gegnum alla rannsóknina. Þannig eru þátttakendur í 

samstarfsrannsókn hvattir til að hafa áhrif og skoðanir á öllum stigum rannsóknar, frá 

gagnasöfnun til útgáfu og rannsakandi leitast eftir því að láta raddir þeirra og skoðanir heyrast 

og helst að breyta eftir þeim hverju sinni. Samstarfsrannsóknir eru því hvort tveggja 

aðferðafræðileg nálgun við gagnasöfnun og skrif etnógrafíu sem leitast eftir virkri þátttöku 

þeirra sem um ræðir frá upphafi til enda (Lassiter, 2005). 
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 Munurinn á gagnvirkri þátttökuathugun og samstarfsrannsókn felst ekki hvað síst í 

notkun óhefðbundinna tjáningarforma og tekist er á við spurningar um stjórn og völd af enn 

meiri þunga þar sem rannsóknirnar eru aðgerðarmiðaðar og beinast ekki aðeins að því að 

þekkja samfélagið (Bagnoli og Clark, 2010; Lassiter, 2005). Gagnvirk þátttökuathugun 

gengur út á eflingu þátttakenda og virka samvinnu með þeim gegnum allt rannsóknarferlið. 

Hugmyndafræðin hefur það að leiðarljósi að efla þátttakendur og auka atbeina þeirra í 

eigindlegri rannsókn sem byggir á samvinnu og starfar út frá ákveðnu markmiði sem 

þátttakendur móta ásamt rannsakanda. Samvinnan er mismikil en einkennandi er pólitísk og 

aðgerðarmiðuð stefna sem miðar að því að bæta umhverfi viðfanga (Bagnoli og Clark, 2010; 

Cahill, 2007; Pain og Francis, 2003; Petrie o. fl., 2006; Rodríguez og Brown, 2009). 

 Aðferðafræðinni svipar á margan hátt til þeirra etnógrafísku aðferða sem þekkjast 

innan mannfræðinnar. Notast er við óformleg og formleg viðtöl, tekið er upp og skrifaðar eru 

vettvangsnótur. Fylgst er grannt með gangi mála og jafnvel tekið þátt í daglegum athöfnum. 

Munurinn felst fyrst og fremst í því að þátttakendur eru virkjaðir í rannsókninni þar sem 

notast er við önnur tjáningarform en talmálið og rannsakandinn getur örvað önnur skynfæri en 

sjón og heyrn. Aðferðirnar geta verið margvíslegar og í raun má notast við hvað sem er, svo 

lengi sem það virkjar þátttakendurna og eykur möguleika allra á að tjá sig í rannsóknarferlinu. 

Dæmi geta verið hugarflugskort, söngtextar, dagbækur og stuttmyndir (Cahill, 2007; Pain og 

Francis, 2003; Rodríguez og Brown, 2009; Woodman og Tyler, 2007). Grundvallaratriði er að 

hér er um að ræða rannsókn með ungu fólki, ekki á unglingum (Rodríguez og Brown, 2009). 

Slíkt krefst þess að hæfni og atbeini þeirra sé litinn alvarlegum augum og áhyggjuefni þeirra 

og hversdagslegar upplifanir séu álitin marktæk gögn. Í þessu samhengi verður 

aðalrannsakandinn í raun einungis milliliður eða leiðbeinandi í verklegri vinnu í átt að 

ákveðnu markmiði og hlutverk hans felst fyrst og fremst í miðlun (Bagnoli og Clark, 2010; 

Cahill, 2007). 

 Samkvæmt Cahill (2007) á gagnvirk þátttökuathugun með ungu fólki að vera þess 

eðlis að ungmennin séu arkitektarnir sem undirbúa rannsóknina, iðnaðarmennirnir sem 

framkvæma hana og loks þeir sem markaðssetja hana. Rannsakandi er því einungis 

samstarfsaðili sem sér um handleiðslu og ber ábyrgð á afleiðingunum. Þannig er hlutverk 

rannsakanda í raun að vera til staðar til þess að auðvelda framgang frekar en að framkvæma 

rannsóknina sem slíka. Hlutverk hans er að skapa jákvætt og heiðarlegt umhverfi og halda 

umræðunni gangandi. Ungmennin læra fljótt á stöðu rannsakandans í þessu umhverfi og fara 

að krefjast svara hvort af öðru og hvetja rannsakandann um leið ómeðvitað til sífelldrar 
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sjálfrýni og gagnrýnins endurmats á framgangi mála.  

 Fyrir utan valdeflingu ungs fólks er annar kostur virkrar þátttöku ungs fólks í 

rannsóknum útilokun fortíðarþrár. Raunveruleiki ungs fólks á hverjum tíma er annar en sá 

sem var þegar viðkomandi rannsakandi var ungur að árum og því ber að varast að draga 

ályktanir út frá eigin reynslu. Það að vera í stöðugu samstarfi með viðföngum rannsóknarinnar 

á öllum stigum málsins tryggir að unga fólkið fær sjálft tækifæri á að svara fyrir allar 

ályktanir, sem og að samþykkja niðurstöður rannsakanda (Woodman og Tyler, 2007). 

Óneitanlega hlýtur það einnig að teljast kostur að byggja rannsókn á mörgum ólíkum 

sjónarhornum. Þegar margir koma að vinnu rannsóknar frá upphafi til enda eiga sér vitanlega 

stað skoðanaskipti sem móta og þroska viðhorf rannsakanda og veita nýja sýn á málið. Slík 

skoðanaskipti geta jafnvel haft í för með sér nýjar áherslur sem rannsakandanum einum hefði 

aldrei dottið í hug, gjörbreyta rannsókninni og beina henni á nýjar brautir (Bagnoli og Clark, 

2010). 

 Uppeldisfræðilegt gildi þessarar rannsóknaraðferðar má heldur ekki draga í efa. Með 

því að votta ungu fólki þá virðingu að telja þeim trú um sérþekkingu þeirra á eigin umhverfi 

eru þau hvött til dáða. Jafnframt sannfærast þau um eigið gildi með því að tjá sig um málefni 

sem skipta þau máli og nota til þess sinn orðaforða, sitt tjáningarform og sínar skilgreiningar. 

Þegar þeim er veitt umboð og atbeini með þessum hætti lærir unga fólkið fljótt að finna til 

ábyrgðar, þau temja sér frekar gagnrýna hugsun, láta sig álitamál í samfélaginu varða og eru 

efld til átekta (Bagnoli og Clark, 2010; Rodríguez og Brown, 2009). Þannig má færa rök fyrir 

því að þau gildi sem hallast er að í þessari rannsóknaraðferð skili ekki aðeins góðum og vel 

ígrunduðum niðurstöðum heldur einnig betri og heilsteyptari þjóðfélagsþegnum. 

 

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Flestar rannsóknir innan stelpufræða eru eigindlegar, enda er ein megináhersla fræðanna 

þróun rannsóknaraðferða með stelpum. Leitast er við að skapa stelpuaðferðir til að takast á við 

stelpumál; að vekja víðtækan áhuga stelpna með fjölbreyttum þátttökuaðferðum sem vekja 

áhuga þeirra á málefnum sem eru þeim nærtæk og þar sem þær hafa margt fram að færa 

(Mitchell o. fl., 2008). Til að stunda megi rannsóknir sem þessar er grundvallaratriði að skapa 

stelpunum öruggt umhverfi þar sem þær geta tjáð sig á þann hátt sem þeim hentar best og 

innan um fólk sem þær treysta (Brown, 2008; Ensler, 2010). 
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 Þetta hefur verið haft að 

leiðarljósi við vinnu verkefnisins 

Reiðar stelpur. Þátttakendum 

rannsóknarinnar fengust til liðs 

við mig með auglýsingu á 

Facebook sem vinir og 

vandamenn deildu á sínum síðum 

og sendu til þeirra sem þeim þótti 

málið varða. Úrtakið er því ekki 

handahófskennt í ströngustu 

merkingu þess orðs, en skilyrði 

fyrir þátttöku var að stelpurnar 

sýndu málefninu áhuga á eigin forsendum og að tilboðið um þátttöku bærist til þeirra. Eins 

var þeim bent á að þær gætu haft gott af að taka þátt, enda rannsóknin byggð upp líkt og 

sjálfsstyrkingarnámskeið. Á fundi með foreldrum og stelpum áður en rannsóknin hófst var þó 

gengið úr skugga um að þátttakan væri á forsendum stelpnanna sjálfra fremur en foreldra, en 

nokkuð var um að foreldrar hefðu áhuga á aðstoð minni til að róa skapsveiflur stelpunnar 

sinnar. Að þessum fundi loknum var skrifað undir upplýst samþykki og gat starfið þá hafist. 

 Stelpurnar sem tóku þátt í verkefninu voru ekki endilega reiðar, en leitast var eftir 

dugmiklum stelpum sem voru tilbúnar til að taka þátt í krefjandi verkefni og kynnast sjálfri 

sér betur. Stelpurnar voru 14-16 ára gamlar og afskaplega ólíkar. Sumar koma úr 

skilnaðarfjölskyldum, sumar eiga foreldra með fötlun, sumar eiga mörg systkini, sumar búa 

úti á landi og sumar búa yfir dramatískum sögum og upplifunum. Stelpurnar hafa afskaplega 

ólík áhugamál og misjafna félagslega stöðu, standa misvel í skóla og líður misvel á heimilum 

sínum. Þrátt fyrir allt náðu þær ótrúlega vel saman og lærðu sannarlega að meta styrkleika 

hverrar annarrar þegar leið á námskeiðið. Sjálf tel ég ávinning stelpnanna af því að taka þátt í 

þessari rannsókn margþættan. Stúlkurnar litu inn á við, kynntust sjálfri sér og markið var sett 

á að styrkja sjálfsmynd þeirra, seiglu og trú á eigin getu. Þannig má gera ráð fyrir að 

stelpurnar sem tóku þátt í námskeiðinu hafi orðið sterkari og heilsteyptari einstaklingar í 

kjölfar þess auk þess sem þær hafi unnið í auknum mæli úr mótlæti lífs síns. Til að tryggja 

nafnleynd stelpnanna er hér einblínt á líf þeirra utan heimilisins og samskiptum við 

fjölskylduna haldið að mestu utan umræðunnar. Enn fremur er frásögnum allra stelpnanna 

blandað saman og ekki gerður greinamunur á því hver talar hverju sinni. 

Mynd 1. Auglýst eftir þátttakendum 
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 Námskeiðið sem var upphaf rannsóknarinnar stóð í þrjár vikur, einu sinni í viku, og 

var þar tekist á við ýmis verkefni. Viðfangsefnin voru sum hugarfóstur mín, önnur stelpnanna. 

Mörg verkefnanna hef ég lagt fyrir eða tekið þátt í starfi mínu með ungu fólki á öðrum 

vettvangi og námskeiðum því tengdu, verkefni þróuð fyrir lífsleiknikennslu og loks verkefni 

úr BellaNet, sjálfsstyrkingarefni fyrir stelpur (Byréus, 2001). Að þessum þremur vikum 

loknum hélt vinnan áfram í helgarferð úti á landi, nokkuð sem var lykilþáttur í því að skapa 

djúpstæð tengsl á milli stelpnanna og öruggt umhverfi til tjáningar. Samhliða þessu rituðu 

stelpurnar dagbækur og unnu verkefni heimavið þar sem lögð var sérstök áhersla á að meta 

reiðina í daglegu lífi og áhrif hennar. Loks komu allar stelpurnar í einstaklingsviðtal þar sem 

unnið var nánar með upplýsingar sem komið höfðu fram hjá hverri stelpu fyrir sig í 

verkefnum, samskiptum og sköpun þeirra.  

 Í rannsókn sem einkennist af virku samstarfi og ólíkri verkefnavinnu er afar snúið að 

skrifa vettvangsnótur, enda hendur rannsakanda alltaf fullar og stöðug samskipti eiga sér stað. 

Eins fann ég fljótt á stelpunum að þeim þótti óþægilegt að ég væri að punkta eitthvað hjá mér 

meðan að þær töluðu eða unnu, í því upplifðu þær ógn og virtist líða eins og ég væri að dæma 

þær. Skrif nótna hefðu því ekki hvað síst komið niður á gæðum og framvindu 

rannsóknarinnar. Þó skrifaði ég ávallt einhverjar nótur eftir að hafa hitt stelpurnar auk þess að 

halda dagbók um framvindu rannsóknarinnar og hugmyndir mínar (Hammersley og Atkinson, 

2003). 

 Innan mannfræðinnar hafa vinsældir þess að notast við myndefni færst í aukana. Þá er 

þó helst átt við ljósmyndir og myndbönd en sköpun myndefnis með málningu, litum eða 

föndri hefur ekki verið mikið til umræðu (Crang og Cook, 2007; Hammersley og Atkinson, 

2003; O'Reilly, 2005). Myndir eru sagðar geta haldið rannsakanda niðri á jörðinni og gætt 

þess að hann sjái vettvang enn í réttu ljósi eftir að hafa yfirgefið hann (Crang og Cook, 2007). 

Í rannsókninni var skriflegum og sjónrænum gögnum safnað. Tekin voru viðtöl og unnið með 

rýnihópa og voru fundir og viðtöl þessa námskeiðs iðulega teknir upp ýmist í hljóði, mynd 

eða hvoru tveggja, enda um mjög verklega vinnu að ræða. Auk þess framleiddu stelpurnar 

sjálfar töluvert magn myndefnis á formi hugkorta, klippimynda, teikninga og málverka. 

Nokkuð sem að ég tel að hafi gefið mér fast land undir fætur við greiningu gagna auk þess að 

veita dýpri innsýn í hluti sem erfitt er að orða, enda segir mynd meira en þúsund orð 

(O'Reilly, 2005).  

 Rannsókn sem þessi hefur aldrei áður verið framkvæmd á Íslandi. Það er ekki algengt 

að stofna til samstarfs með ungu fólki í rannsóknum og enn sjaldgæfara er að gefa 
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þátttakendum rannsókna færi á að tjá sig með margvíslegum hætti og hafa áhrif á framgang og 

þróun rannsóknar. Eins er ekki algengt að leitað sé eftir áliti og útskýringum ungs fólk á stöðu 

sinni í samfélaginu. Hér fer því ekki aðeins fram rannsókn á svigrúmi unglingsstúlkna til að 

tjá reiðitengdar tilfinningar heldur einnig þróun nýstárlegrar rannsóknaraðferðar með ungu 

fólki sem gerir því kleift að tjá sig sjálft um viðkvæm málefni sem þeim tengjast. 

 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Við vinnu, greiningu og skrif þessarar rannsóknar er stuðst við þekkingarfræði svartra 

femínista (e. black feminist epistemology). Fræðafólk sem starfar samkvæmt svartri femínískri 

hugsun í gagnasöfnun hefur tileinkað sér að beita óhefðbundnum aðferðum líkt og hér hefur 

verið gert, ekki síst til að ná fram þekkingu í hópi sem hefur ekki endilega lokið hefðbundinni 

menntun eða er ekki vanur að fá möguleika til að tjá skoðanir sínar í heyranda hljóði. Eitt af 

því sem er í forgrunni þekkingarfræði svartra femínista er svokallað siðferði ástríkis þar sem 

litið er svo á að vitneskja komi ekki hvað síst frá hjartanu og byggi á reynslu. Áhersla er lögð 

á sérstöðu einstaklingsins og að hver þátttakandi hafi eitthvað merkilegt fram að færa til að 

skapa heildina, þekking verður því til ekki ósvipað bútasaumsteppi sem er samsett úr 

andstæðum efnisbútum. Eins er mikilvægt að rannsakandi sýni tilfinningar og tali með 

hjartanu, en þannig skapast umhverfi trausts og samkenndar þar sem allir hlutaðeigendur geta 

gefið meira af sér (Collins, 2000). 

 Niðurstöður ritgerðarinnar byggja fyrst og fremst á viðtölum sem tekin voru við 

stelpurnar að námskeiðinu loknu, auk þess sem nokkur listaverk eru höfð textanum til 

stuðnings. Námskeiðið verkar þannig sem nauðsynleg undirbygging sem dýpkaði þekkingu 

stelpnanna á tilfinningum sínum og jók hæfni þeirra til að ræða þær, auk þess að vekja hjá 

þeim meðvitund og auka eftirtekt þeirra á reiði í umhverfi sínu. Það kom skýrt fram í 

viðtölunum að þær stelpur sem tóku mestan þátt höfðu meira að segja og áttu auðveldara með 

að koma orðum að því en þær sem voru ekki eins virkar. Námskeiðið var því undirstaða 

viðtalanna en vissulega einnig uppspretta fjölbreyttra gagna sem þó eru ekki greind hér. 

 Við greiningu viðtala afritaði ég þau, las og skráði athugasemdir og möguleg þemu í 

anda þess sem Hammersley og Atkinson (2003) greina frá. Því næst flokkaði ég 

athugasemdirnar og þemagreindi á nýjan leik. Eftir það bjó ég til skjal með hverju þema fyrir 

sig og greindi þau enn á ný í undirþemu. Áður en ég valdi hvaða tilvísanir væri unnið með og 

hvernig þeim skyldi skipta upp í kafla gerði ég enn fremur greiningarblöð (Hammersley og 
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Atkinson, 2003). Við greininguna notaðist ég að mestu við innsæið og studdist við ýmsar 

góðar hugmyndir sem ég þekkti til eða datt í hug í ferlinu varðandi skipulag, skráningu og 

aðferðir. Enda er það vissulega svo að engin ein leið er réttust og varast ber að vera of trúr 

ákveðnu ferli við greiningu gagna og hafa í huga að allt sem leiði í átt að niðurstöðu sé 

hjálplegt (Crang og Cook, 2007; Hammersley og Atkinson, 2003). Crang og Cook (2007) 

leggja áherslu á að greining sé skapandi og virkt ferli og tók ég því alvarlega með endalausu 

kroti, hugkortagerð, uppröðun miða, göngutúra og hjólreiða sem leiddu mig að niðurstöðu. 

Eins og gefur að skilja vann ég samkvæmt aðleiðslu og gögnin voru látin tala sínu máli, 

þannig voru þemu eða áherslur ekki ákveðnar fyrirfram heldur með gögnin að leiðarljósi, þó 

svo að rannsóknarspurningar hafi vissulega haft mótandi áhrif (Crang og Cook, 2007; 

Hammersley og Atkinson, 2003). 

 Við skrifin sjálf hafði ég það því að meginmarkmiði að raddir stelpnanna væru 

sýnilegar umfram annað, enda mikilvægt í gagnvirkri þátttökuathugun sem hefur 

þekkingarfræði svartra femínista að leiðarljósi við úrvinnslu gagna. Ein helsta hindrunin í því 

að framkvæma gagnvirka þátttökuathugun felst í að skrá niðurstöður í sameiningu og þegar að 

því kemur kjósa margir að binda enda á samstarfið. Vandamálið er ekki bara að koma sér 

saman um hvernig eigi að setja niðurstöðurnar fram og hvernig best sé að orða þær heldur 

felur þetta líka í sér stóraukna þekkingu þátttakenda á sjálfum sér. Álit þátttakenda, skoðanir 

og hugsanir breytast og þroskast í ferlinu og rannsakandi þarf að vera vakandi fyrir því og 

taka það til greina (Bagnoli og Clark, 2010; Cahill, 2007; Lassiter, 2005). Þess vegna hafði 

ég, líkt og Davis (2006), ávallt að leiðarljósi að þátttakendur myndu græða á þátttöku sinni og 

velti í sífellu fyrir mér hvað vinnan að rannsókninni á degi hverjum gerði fyrir þær, viðhorf 

sem er miðlægt í aðgerðarmiðuðum rannsóknum. 

 Skrif etnógrafíu eru ekki hvað síst leið til þekkingar og skipulags á gögnum, 

hugsunum og hugmyndum. Skrifin eru því ekki einungis leið til að miðla þekkingu heldur 

einnig til að komast nær henni. Sem miðlun efnis er mikilvægt að skrifin séu skýr, 

skemmtileg og þægileg aflestrar til að sem flestir hafi aðgang og áhuga á þekkingunni sem í 

þeim býr (Crang og Cook, 2007; Richardson, 1994). Einhver kann kannski að velta því fyrir 

sér hvort ungmenni, eða nokkur maður á annað borð, hafi tíma eða vilja til að taka þátt í svo 

miklu samvinnuverkefni. Það hefur hins vegar sýnt sig að um leið og ungu fólki er gefið 

tækifæri á að taka þátt í gagnrýnni umræðu um líf sitt, þar sem þeirra upplifanir er teknar 

gildar og þau tekin alvarlega, eru mörg þeirra tilbúin að leggja ansi margt á sig. Meira að 

segja lestur og greiningu kenningalegra kafla, að því gefnu að þyngslum þeirra sé stillt í hóf 
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og fjölbreytnin sé höfð í fyrirrúmi (Bagnoli og Clark, 2010; Rodríguez og Brown, 2009). Þrátt 

fyrir það skiptir auðvitað máli að rannsakandinn sé sveigjanlegur, leyfi unga fólkinu að ráða 

för og velja rannsóknarefni og aðferðir sem endurspegla áhugasvið ungmennanna og leyfa 

hæfileikum þeirra að njóta sín (Bagnoli og Clark, 2010). 

 Við stelpurnar hittumst nokkrum sinnum meðan á greiningu og skrifum stóð, auk þess 

sem við vorum í stöðugum samskiptum á Facebook. Ég sendi stelpunum texta úr 

greiningarköflum til aflestrar og nýtti ýmis tækifæri til að ræða við þær um framgang mála. 

Þegar rannsókn er lokið er síðasta skrefið að birta afraksturinn. Mikilvægt er að gleyma ekki 

hugmyndafræði gagnvirkrar þátttökuathugunar þegar á hólminn er komið og nýta sér hana við 

birtingu líkt og í rannsókninni sjálfri. Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að ef tilgangur 

rannsóknar er að hafa markviss áhrif á samfélagið, verður birting niðurstaðna hennar að vera 

með þeim hætti að sem flestir geti nýtt sér þær. Þannig þarf helst að birta niðurstöðurnar með 

álíka margvíslegum hætti og rannsóknin fór fram (Bagnoli og Clark, 2010; Rodríguez og 

Brown, 2009). Þetta birtist ekki hvað síst í því að áhugi stelpnanna eftir lok rannsóknar 

beindist fyrst og fremst að því að vita hvenær ritgerðinni yrði lokið og hvort og hvenær ég 

myndi framleiða bíómynd byggða á sögum þeirra. Samvinnan var því ekki fullkomin þar sem 

þær höfðu lítinn áhuga á textanum sem ég hafði skuldbundið mig til að skrifa á formi 

meistararitgerðar, en reynt var að hafa samstarfið að leiðarljósi frá upphafi til enda (Lassiter, 

2005). Til að tryggja aðgang stelpnanna að rannsóknargögnunum reyndi ég engu að síður að 

hafa textann aðgengilegan, skýran og ekki hvað síst hreinskilinn og opinskáan og auðvitað er 

þetta ástæða þess að ég skrifa á íslensku. 

 

4.5 Siðferðisleg álitamál 

Að mörgu leyti rýmist nálgun rannsóknar minnar með unglingsstúlkum innan svartrar 

femínískrar hugmyndafræði Collins (2000). Það helgast ekki hvað síst af jaðarstöðu og þeirri 

staðreynd að sjaldan er fjallað um hópinn unglingsstúlkur, ekki frekar en svartar konur, í 

fræðilegu samhengi. Þegar þessir hópar fá hlutdeild í fræðunum er enn fremur algengast að 

einhver sem þekki lítið til dragi ályktanir sem beri takmörkuð merki þess að einstaklingar 

innan viðkomandi hóps hafi verið með í ráðum. Eins hefur rannsakandi oftast takmarkaða 

innsýn og raunverulega tengingu við hópinn sem slíkan. Svört femínísk þekkingarfræði 

byggir þannig á deildri reynslu, skilningi sem orsakar tryggð og sameiginlegri skilgreiningu 

rannsakanda og viðfanga sem hóps. Svört femínísk hugsun byggir á þeim hugmyndum að 
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verund skapi vitund, að hlutskörpustu hugmyndirnar að rannsóknum fáist með reynslu og að 

rannsóknin beri með sér aðgerðamiðaða nálgun. Enn fremur að hversdagsleg þekking 

þátttakenda sé mikils metin, að bregðast eigi við ólíkum áherslum í samfélaginu og vinna 

markvisst að því markmiði að frelsa mannkynið (Collins, 2000). Hluti þessarar frelsunar felst 

í því að spyrja upplýstra spurninga um hvert rannsóknir á bældum tilfinningum stelpna leiði 

okkur og til hvers þær séu (Ringrose, 2013). 

 Í rannsóknarferlinu öllu var ég reglulega innt eftir svörum um það hvers vegna ég 

einblíndi á stelpur og hvort strákar ættu ekki alveg eins erfitt uppdráttar. Hér er um að ræða 

fordóma sem hafa verið þekktir í rannsóknum sem taka á hugðarefnum stelpna í þónokkurn 

tíma (Hey, 1997). Ástæður þess að ég vel að einbeita mér að hag stelpna eru margþættar. 

Vissulega bý ég, rétt eins og allar aðrar konur, yfir þeirri reynslu að hafa verið stelpa. Reynsla 

mín er þó ef til vill haldbærari vegna þess hversu ung ég er og vegna þess að ég hef unnið 

með ungu fólki frá því ég taldist sjálf til unglinga. Í öðru lagi er það þekkt að æskuupplifanir 

rannsakanda stjórni að miklu leyti aðkomu að rannsóknum og að þær ætti að nýta til að varpa 

ljósi á framgang mála, enda mótist áhugasvið ekki hvað síst af eigin reynslu (Sullivan, 2008). 

Sjálf var ég mjög erfið á þessum aldri og þótti ekki hvað síst reið og ómeðfærileg, þó aðallega 

skass, og tengi því vel við það að fá ekki svigrúm til að tjá tilfinningar mínar þannig að 

hlustað sé á mig. Í þriðja lagi virðist ég nógu ung, eða í það minnsta hegða mér á þann hátt að 

stelpurnar líta á mig að miklu leyti sem jafningja, nokkuð sem sést ekki hvað síst á 

spurningum eins og: „Ertu ekki bara svona ung sál?“ sem kom upp í einu viðtalanna. Verund 

mín sem stelpa sem ekki lét segjast gaf mér því þá vitund að þetta væri málefni sem þyrfti 

ekki aðeins að rannsaka heldur að bæta úr og að það yrði aðeins gert með virkri samræðu við 

stelpurnar sem búa yfir þekkingunni á því hvernig það er að vera stelpa í dag.  

 Siðferðislegar klemmur á borð við þær sem Lassiter (2005) hefur rætt voru allnokkrar 

í rannsókninni og tengdust þær ekki hvað síst því hversu náið væri við hæfi fyrir mig að 

kynnast stelpunum og leyfa þeim að kynnast mér. Á þessum tíma, og raunar enn í dag, koma 

stelpurnar fram við mig sem jafningja og vinkonu og vilja ræða við mig sem slíka. Ég þurfti 

því að stunda ákveðinn línudans til að nýta mér þetta og fá þannig sem mestar upplýsingar en 

um leið að halda ákveðinni fjarlægð. Hvað þessar siðferðisklemmur varðar beitti ég 

skynbragðinu og vann samkvæmt því siðferði sem ég hef tileinkað mér í áralöngu starfi með 

unglingum á ýmsum vettvangi. Engu að síður þurfti ég ítrekað að sannfæra mig um að ég 

vissi hvað ég væri að gera og leita ráða um hvort rannsóknin væri enn innan siðferðislegra 

marka. Samhliða þessu upplifði ég ítrekað efasemdir þess efnis um hvort ég stýrði aðstæðum 
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og skoðunum stelpnanna um of, en þykist geta fullyrt að verkefnin sem unnin voru hafi verið 

frekar til þess gerð að hvetja stelpurnar til umhugsunar og vitundar um reiði. Ég tel að í 

fyrirlögn verkefna hafi ég gætt hlutleysis auk þess að tryggja að ólíkum skoðunum væri gert 

jafnhátt undir höfði. Um leið er ekki ólíklegt að rannsakandi komist að einhverju viðkvæmu 

eða óþægilegu sem erfitt og umdeilanlegt er hvort rétt sé að deila með viðföngum, ekki síst 

þegar um börn er að ræða og jafnvel einstaklinga sem eiga við einhverskonar erfiðleika að 

stríða (Bagnoli og Clark, 2010; Cahill, 2007; Lassiter, 2005). 

 Námskeiðið, sem er undirstaða rannsóknarinnar fór fram samkvæmt hugmyndum um 

femínískan aktívisma í sálrænni meðferð þar sem stelpurnar kynnast tilfinningum sínum og 

aðferðum til að eiga við þær og læra ekki síst hver af annarri. Þannig var tekist á við reiðina, 

nokkuð sem oft er talið vandamál hjá ungu fólki, og stelpunum gefið vald til að nýta sér 

tilfinningar sínar sér til eflingar en ekki niðurrifs. Þeim var því í anda bell hooks (1995) 

hjálpað við að finna kraftinn í því sem hefur áður verið talið þeim óæskilegt og til trafala. 

Femínísk sáluhjálp var því notuð hér stelpunum til valdeflingar, vitundar um stöðu sína og 

möguleika og til að öðlast um leið aukið sjálfsöryggi og trú á eigin getu í heilbrigðu samfélagi 

stelpna. Fyrir vikið er von mín að stelpurnar verði sterkari, tilbúnari í að gera stærri hluti og 

ætlast til meira af framtíð sinni en áður.  

 Einmitt með þessum hætti hróflar gagnvirk þátttökuathugun við þeim hlutverkum og 

því valdaskipulagi sem almennt er viðurkennt í okkar menningarheimi. Þannig neyðist 

hámenntað félagsvísindafólk til að sætta sig við að fara niður á sama plan og unglingarnir sem 

um leið öðlast virðingarsess sem þeir eiga ekki að venjast. Þetta kostar oftar en ekki einhverja 

árekstra og samskiptaklípur, örðugleika í framkvæmd rannsóknarinnar og pólitísk álitamál 

(Pain og Francis, 2003). Ágreiningurinn á ekki síst við þar sem stór hluti þess að framkvæma 

gagnvirka þátttökurannsókn er að stefna að breytingu samfélagsins til hins betra. Aðferðin er 

með öðrum orðum aðgerðarmiðuð og tengist aktívisma, en stór hluti fræðimanna telur það 

ekki vænlegt að vísindin starfi í þágu einhverrar stefnu (Hammersley og Atkinson, 2003). 

 Sem kona þá deili ég upplifuninni af því að vera stelpa og kannast við margar þeirra 

tilfinninga og reynslu sem því tengjast. Sem kona hef ég einnig einskæran áhuga á því hvernig 

stelpur verða stelpur, eru stelpur og þróast svo til kvensku. Áhugi minn á málefnum stelpna 

einkennist því ekki af vandamálavæðingu og dramatík heldur af áhuga byggðum á eigin 

upplifunum úr æsku og starfi með ungu fólki, áhuga á þróun nýstárlegra aðferða í 

eigindlegum rannsóknum og ekki síst áhuga á að bæta aðstöðu stelpna til að verða besta 

mögulega útgáfan af sjálfum sér.  
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5 Niðurstöður 

Í anda þeirrar aðferðafræði sem rannsóknin var unnin eftir og útskýrð var í aðferðafræðikafla 

hér að ofan, auk áherslu á valdeflingu stelpnanna í anda stelpufræða og svartra femínískra 

fræða munu raddir þátttakenda í rannsókninni ráða ferðinni í niðurstöðuköflum. Til að gæta 

nafnleyndar stelpnanna og einkalífs þeirra sem þeim tengjast eru frásagnir þeirra ekki tengdar 

nöfnum. 

 Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar eru stelpur, veruleiki þeirra, áskoranir og leiðir 

til úrlausna. Það að vera stelpa er ekki endilega einfalt mál. Til ýmiss er ætlast af stelpum nú 

sem endranær og auk hefðbundinna viðfangsefna hversdagsins gilda ákveðnar hugmyndir í 

samfélaginu um hvað það þýði að vera stelpa. Stelpurnar virðast ýmist þurfa að gangast upp í 

þessar hugmyndir eftir bestu getu eða taka meðvitaða ákvörðun um að streitast á móti 

stelpulegheitunum og öllu því sem stelpulegt þykir. 

 Stelpurnar sem tóku þátt í þessari rannsókn skilgreindu verund sína sem stelpur með 

misjöfnum hætti, meðvitað og ómeðvitað. Mest afgerandi þættir þessarar skilgreiningar fólust 

í ímyndasköpun, samskiptareglum og kyngervi. Þess utan er reiðin rædd sérstaklega, enda sá 

þáttur í lífi stelpna sem hér er einblínt á. 

 

5.1 Sjálfsmyndir 

Ímynd stelpnanna er þeim afar mikilvæg og raunar svo mjög að hún skilgreinir sjálfsmyndina 

og er hvort tveggja því rætt samhliða. Sjálfsmyndin orkar oft tvímælis og getur verið bæði 

góð og slæm eftir atvikum. Sama stelpan lýsir því hvernig hún getur verið afskaplega óánægð 

með sig eina stundina. Hún kvartar yfir smæð sinni, stórum maga, litlum brjóstum, stóru nefi, 

útstæðum eyrum, freknum og augnabrúnunum hans pabba, en bætir við: „[S]vo koma reyndar 

alveg stundir þar sem ég er alveg ógeðslega ánægð með mig og líður bara geðveikt vel og 

finnst ég vera búin að vera geðveikt dugleg.“ Á þessum stundum getur hún hrósað sér fyrir að 

vera hress, opin og orkumikil, auk þess að vera grönn og með kúlurass. Hún vill því meina að 

sjálfsmynd hennar sé til skiptis góð og vond, en að sú slæma byggi fyrst og fremst á 

útlitslegum einkennum. „Ég veit það ekki, bara ég er ég og bara, gott að vera ég,“ segir önnur 

stelpa. Þetta hljómar sannarlega eins og nokkuð sem sjálfsöruggur einstaklingur í góðu 

jafnvægi myndi segja, en svo er ekki endilega, því hún er talin þungt haldin meðal annars af 

þunglyndi og kvíða: 
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[F]ólki svona finnst eins og mér líður geðveikt illa. Þess vegna, ég svona veit 

ekki alveg af hverju fólk heldur að ég sé þunglynd af því að ég tek ekkert eftir 

því. Það þurfti eitthvað að mæla það hjá sálfræðingi og eitthvað til að sanna að 

ég er alveg með hátt þunglyndisstig. 

Fullyrðing um það að vera í sátt við sjálfa sig þarf því ekki endilega að þýða að svo sé öllum 

stundum. 

 Annar möguleiki er að hún hafi einfaldlega tekið sjálfa sig í sátt eins og hún er, rétt 

eins og stalla hennar sem kvartar yfir að gera alltaf allt á síðustu stundu og geta einfaldlega 

ekki breytt því þrátt fyrir að þetta geri henni og öðrum erfitt fyrir. „Ég er letihaugur og ég mun 

alltaf vera letihaugur,“ segir hún og þar við situr. Önnur stelpa talar einmitt um að hún viti 

alveg að hún geti verið pirrandi en geri þó ekkert í því og eins sé oft alveg sama þótt hún geri 

sig að fífli. Enda státar hún sig af því að verða sjaldan vandræðaleg, ólíkt stelpum almennt. 

Slík framkoma hefur engu að síður afleiðingar í för með sér því þessi stelpa segist oft vera 

misskilin og þykja skrýtin. 

 Samanburður við samferðafólk er lykilatriði í ímyndarsköpun stelpnanna, ekki síst 

þegar kemur að tjáningu tilfinninga. Ein stelpnanna segist vera mjög sterk þrátt fyrir að 

vinkonur hennar viti vel að hún geti verið viðkvæm þegar mikið bjátar á. „Það hafa allir séð 

mig grenja bara endalaust,“ segir hún en áréttar að hún grenji ekki yfir hverju sem er eins og 

sumar vinkonur hennar: 

Þú veist ef hún væri að lenda í því sama og ég er að búin að lenda í þú veist, 

mjög oft, þá er hún bara ónýt, þú veist örugglega uppi á spítala eða eitthvað út 

af því hún er búin með tárin eða eitthvað þú veist. 

Með þessari lýsingu á vinkonu sinni gefur hún til kynna að reynsla hennar sjálfrar af lífinu sé 

meiri og dramatískari og því þoli hún aukið mótlæti, erfiðleikarnir hafa gert hana sterkari. 

 Ímynd grundvallast ekki hvað síst af möguleikum til þátttöku í samfélaginu, en margar 

stelpurnar upplifa möguleika sína einhverra hluta vegna sem skerta. Ein stelpnanna þjáist af 

mikilli feimni sem hefur farið vaxandi samhliða skólaskiptum, en feimnin er svo mikil að nýtt 

fólk eða nýtt umhverfi veldur henni alltaf mikilli vanlíðan í fyrstu. Nokkrar stelpnanna eru 

einnig greindar með kvilla sem þær telja að hamli sér. Ein er með athyglisbrest og kvíða sem 

blandast saman, önnur er með athyglisbrest en þó ekki ofvirkni og enn önnur segir: „Ég er 
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ofvirk og með athyglisbrest og þunglyndi, og kvíða, og bakflæði ... ég er bara svona, þú veist 

að ýta undir þetta með því hvað ég verð alltaf æst yfir öllu.“ 

 Stelpurnar segja að það sem valdi vanlíðan og kalli fram einkenni geti verið allt 

mögulegt. Ein stelpnanna fær svima, magaverk og upplifir alhliða vanlíðan yfir að þurfa að 

tala fyrir framan fólk, meira að segja við að tala við mömmu sína og þá sem standa henni 

næst. Próf og heimsóknir til pabba geta kallað fram kvíða eða spennu sem framkallar 

einhverskonar köst sem birtast í skjálfta, ógleði, uppköstum og óyfirstíganlegum verkjum. 

Stundum virðist ástæðan fyrir þessum köstum ekki vera nein, eða er í það minnsta óþekkt.  

[M]ér líður bara ömurlega, ég bara, ég get ekki gert neitt rétt og ég bara verð 

rosalega niðurdregin og ég græt endalaust og svo er ég búin að grenja svo 

mikið að mér verður illt í maganum og ég æli og þá líður mér ennþá verr og 

svo ét ég og ét ég og ét til að reyna að láta mér líða betur og, en af því ég ét svo 

mikið þá líður mér bara geðveikt ógeðslega og það verður bara ennþá verra og 

bara, er svona, allt ómögulegt. 

Ferlið virðist þannig með öllu óskiljanlegt og óyfirstíganlegt þar sem á því er hvorki upphaf 

né endir. Eitt leiðir að öðru og viðbrögð við einu vandamáli kallar á annað.  Þrátt fyrir ýmis 

vandkvæði sem stelpurnar eiga erfitt með að átta sig á þurfa þær að taka þátt í daglegu lífi. 

Þær þurfa oftar en ekki að leggja mikið á sig til að sigrast á því sem heldur aftur að þeim, til 

dæmis vegna þess að „ef maður er kvíðinn þá ertu ekki að fara að gera neitt.“ Nokkrar 

stelpurnar taka lyf sér til aðstoðar og getur lyfjakokteillinn stundum verið ansi litríkur: 

Jú, sýrustillandi, og aðrar sýrustillandi ef maginn er virkilega slæmur sem er 

samt önnur tegund bara og svo er ofvirknislyf og þunglyndislyf og 

kvíðastillandi og svo stundum þarf ég að taka geðveikt mikið af íbúfeni eða þú 

veist alltaf svona geðveikt reglulega, já ef að þú veist sýrustillandi lyfin eru 

búin eða eitthvað ... og svo ef magasýrurnar voru virkilega háar og ég fékk 

svona bólgur þá þurfti ég að fá þú veist bólgustillandi þú veist geðveikt sterk 

verkjalyf. 

 Skólinn og frammistaða í námi eru helstu streituvaldarnir í lífi stelpnanna. Meðan ein 

stelpan finnur sig í skólanum og nýtur öryggis í náminu þrátt fyrir að eiga erfitt með að fóta 

sig félagslega, upplifa sumar þeirra óyfirstíganlegar kröfur og stöðuga pressu. Þær upplifa 

mikla vanmáttarkennd yfir að geta ekki gert eins vel og skólafélagarnir, „að horfa á hina 
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krakkana geta gert þetta alveg einn, tveir, og þrír og lesið bækurnar og ég get það ekki þótt ég 

reyni og reyni.“ Þeim sem gengur illa í almennu námi, hafa á orði að þær geti ekkert og að 

ekki einu sinni mamma skilji að þær séu að gera sitt besta, enda fái þær lélega einkunn alveg 

sama hvað.  

 Sumar stelpnanna upplifa fyrir vikið mikla vanlíðan í skólanum. Tvær stelpnanna 

ganga jafnvel svo langt að tala um skólann eins og fangelsi þar sem þær upplifa mikla 

innilokunarkennd og geta ekki beðið eftir að losna. Þeim finnst þær vera fastar og bíða þess í 

ofvæni að komast út. Skólinn er stór partur af lífi stelpna á þessum aldri og því hefur vanlíðan 

innan hans víðtæk áhrif. Ein stelpnanna þjáist af þunglyndi og kvíða og á ekki erfitt með að 

útskýra hvers vegna: 

Þetta eiginlega tengist bara allt skólanum og hvernig ég verð geðveikt heimsk 

því ég get ekki neitt. Það er bara svona eiginlega eina. Mér líður auðvitað illa 

alltaf ... Bara þú veist mér finnst eins og ég læri ekki það sem ég þarf að læra 

alltaf til að halda áfram í lífinu og allt það. 

Það er því margt sem hvílir á þeim stelpum sem eiga erfitt uppdráttar í skólanum. Stelpur í 

slíkri stöðu upplifa minni trú fjölskyldumeðlima á sig og finnst þær vera minna virði en 

samnemendur, auk sjálfsvirðingarinnar og framtíðardraumanna sem vilja týnast í tilheyrandi 

vonleysi.  

 Viðhorf til daglegs lífs og möguleika til þátttöku í skóla og frístundum er vissulega 

lykilþáttur þegar kemur að ímynd unglingsstúlkna. Hjá stelpunum eru það að miklu leyti 

viðhorf annarra sem skilgreina hverjar þær eru og hvað þær geta orðið, með hverjum þær 

mega vera og hvað þær eiga að gera. Samþykki frá jafningjum og samferðafólki er hér 

lykilatriði. Til að forðast þá miklu pressu sem getur fylgt því að fá samþykki takmarka 

stelpurnar samskipti sín við fjölda annarra stelpna, ýmist með því að umgangast frekar stráka 

eða vera aldrei með fleirum en tveimur stelpum í einu, því það er ávísun á drama. Jafnframt 

velja þær sér vini sem þær geta ráðskast með upp að vissu marki og þurfa því ekki að gera 

alltaf sömu hlutina sem einkennast af áhugasviði vinanna umfram þeirra eigin. Stundum er val 

vina meðvitað, aðrar eiga ekki sérlega marga vini og njóta þannig þess sem býðst hverju sinni. 

Enn aðrar líta svo á að þeim standi margir möguleikar opnir hvað vini varðar: 

Ég gæti smeygt mér inn alls staðar, nema vinsælum krökkum ... mér finnst 

svona klíku eitthvað ehh, myndi aldrei þú veist smeygja mér inn í einhvern 

þannig hóp svona "oh my god sko!" þetta er svona of mikið. 
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 Til að tryggja brautagengi sitt inn í sem flesta hópa búa stelpurnar sumar hverjar yfir 

nokkrum útgáfum af sjálfri sér, eftir því í hvaða félagsskap þær eru hverju sinni. Ein 

stelpnanna hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og tekur virkan þátt í fjölbreyttu 

nefndarstarfi. Hún passar sig hins vegar á því að þreyta ekki vinkonur sínar með endalausu 

tali um áhugamál sín: „Það er svona eins og ég sé með svona tvær manneskjur eða eitthvað, 

það er bara Karítas með þeim og Karítas með þeim.“ Stelpurnar kannast við þá tilfinningu að 

þurfa að finna sig og taka meðvitaða ákvörðun um hvernig týpur þær ætla að vera. Þetta ferli á 

sér ekki síst stað þegar skipt er um bekk eða skóla, þá tala stelpurnar um að þær þurfi að „leita 

að samþykki“ um leið og þær ákveði að breyta þeirri ímynd sem þær höfðu áður. Þannig 

ákvað feimna og góða týpan að vera opin og hress í nýjum skóla og önnur var svo upptekin af 

að falla í hópinn að hún gleymdi að vera hún sjálf.  

 Skólinn er einmitt staður þar sem stór hluti þess að leika aðra en sjálfa sig fer fram. 

Tvær stelpnanna tala um að þær eigi erfitt með að vera þær sjálfar í skólanum. Önnur þeirra á 

erfitt með að hegða sér samkvæmt klíkureglunum og velur því frekar að setja upp hljóðláta 

grímu í skólanum, þrátt fyrir að vera almennt hávær og fyrirferðamikil. Önnur útskýrir þá 

miklu vanlíðan sem hún upplifir í skólanum með því að henni finnist hún vera einhver önnur 

en hún sjálf. Þegar hún er hún sjálf klæðist hún skrýtnum fötum, er „geðveikt hyper“ og gerir 

það sem hún vill. Í skólanum er hún hins vegar hlédræg, gerir ekki neitt, lætur lítið fyrir sér 

fara og hefur tamið sér að svara öllum spurningum samnemenda og kennara með því að hvísla 

„ég veit það ekki.“ 

 Sumar stelpnanna eiga aftur á móti erfitt með að leika margar útgáfur af sjálfri sér. Ein 

stelpnanna á erfitt með að falla í hópinn. Hún þolir ekki þegar fólk segir henni hvernig hún 

ætti frekar að vera, fólk eigi bara að halda kjafti frekar en að segja henni að líta á björtu 

hliðarnar eða „take a chill pill.“ Hún sé þrjósk og neikvæð og viti það. Jafnframt sé hún 

frekjudós sem geri skrýtna hluti og sé oft æst og elski að haga sér barnalega, allt hlutir sem 

aðrir þoli illa, ekki síst unglingsstelpur. Auk þess telur hún að „vandamálið við mig samt 

stundum er að ég er svo hreinskilin“ en fólki finnist það óþægilegt og forðist hana þá til að 

þurfa ekki að heyra sannleikann. „Ég hef lent í því sko, að þykjast vera einhver önnur en ég 

er, bara já, ekki skemmtilegt,“ segir hún til útskýringar á sjálfstæði sínu. 

 Sumum stelpnanna hefur tekist að sættast við sjálfar sig og hafa tekið þá meðvituðu 

ákvörðun að umgangast eingöngu það fólk sem sættir sig við þær eins og þær eru. Ein stelpan 

tekur fram í því samhengi að hún sé orðin „hálf ég í dag“ og geri það sem henni dettur í hug 

óháð skoðunum annarra, jafnvel að klippa á sig hanakamb. Slíkt hefur þó afleiðingar í för með 
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sér og mörgum finnst hún stórfurðuleg. Hún er kölluð trukkalessa og í skólanum situr hún á 

borði með öllum hinum sem hvergi eiga heima. 

 Útlit, klæðaburður og holdarfar eru vissulega áberandi í goggunarröð stelpnanna og 

mikilvægt er að fylgja settum reglum ef að falla á inn í hópinn. Sjálfstæðar ákvarðanir er 

varða fatastíl eiga ekki upp á pallborðið heldur er mikilvægt að gera það sem hópurinn telur 

réttast. Á tímabili var til dæmis nauðsynlegt að eiga rándýrar Pink buxur eins og hinar 

stelpurnar, annars mættirðu ekki sjást með þeim. Það sama gilti um Cintamani peysur sem 

voru lykilatriði í klæðnaði, óháð veðri. Það er hins vegar alveg jafn mikilvægt að sýna ekki 

yfirburði í klæðnaði heldur, því það að eiga tvær Cintamani peysur kallar á afbrýðisemi og 

tilheyrandi vesen. 

 

       Mynd 2. Stelpuvandamál 

 Það er mjög mikilvægt að líta vel út, ekki bara til að vekja athygli og að gera einhvern 

skotinn, heldur líka til að eignast vini. Ein stelpan heldur því fram að það sé alveg til fólk sem 

eigi fullt af vinum þrátt fyrir að vera ekki mikið fyrir augað, það sé bara svo skemmtilegt. 

Þetta eigi þó frekar við um stráka auk þess sem lítið sé af svoleiðis fólki, það sé hins vegar 

mikilvægt að gefa öllum tækifæri því flestir séu einhverntíma skemmtilegir. Umrædd stelpa 

telur útlit vera úrslitaþátt þegar kemur að því að vera vinsæl eða þekkt, það nenni enginn að 

slúðra um skemmtilegu stelpuna eða segja sögur af þeirri sem er ekki sæt. Verandi sjálf stelpa 

sem uppfyllir útlitskröfur kemur það heim og saman að „það fréttist eiginlega allt svona mjög 

mikið sem er eitthvað sem ég geri.“ 
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 Óraunhæfar útlitskröfur koma þó víðar að en frá jafningjum. Stjúpmóðir einnar 

stelpunnar er sífellt að reka hana í megrun og ávítar hana fyrir að borða venjulegan mat. 

Önnur stelpnanna er hins vegar mjög grönn og kölluðu pabbi hennar og stjúpmóðir hana 

óheilbrigða og hvöttu hana til að borða óhóflega, samhliða því að ókunnugir spurðu hana 

reglulega hvort hún væri með anorexíu. Sú vanlíðan sem þessum kröfum fylgdi og upplifun 

þess að vera ógeðsleg leiddi til þess að ofangreind stelpa reyndi að fremja sjálfsmorð í fimmta 

bekk og er nú hætt að hreyfa sig á almannafæri. Þessi stelpa hafði áður reynt að stytta sér 

aldur en í hvorugt skipti var vanlíðan hennar rædd eða nokkuð sérstakt aðhafst í kjölfarið. 

 Stelpurnar reka sig almennt á að opinská tjáning tilfinninga hafi lítið upp á sig og að 

best sé að halda þeim bara fyrir sjálfa sig. Erfiðar tilfinningar koma iðulega aftan að 

stelpunum sem segja að „allt í einu byrjaði ég bara að grenja“ og þá jafnvel löngu eftir að 

einhver atburður hefur átt sér stað. Stelpurnar reyna þó að stjórna grátinum þannig að engin 

viti af honum, allra síst móðir þeirra. „[É]g hafði samt án gríns eiginlega ekkert hljóð því að 

mamma mín myndi örugglega vakna og ég vildi ekki að hún myndi heyra,“ segir ein 

stelpnanna um óvænt grátkast í kjölfar erfiðra samskipta á heimilinu. Ein úr hópnum ræður 

alls ekki við grátinn sem á það til að koma fram á óvæntustu stundum, til dæmis í samtölum 

sem hafa litla tengingu við tilfinningar. Sú velur því að tjá sig sem allra minnst yfirhöfuð, af 

ótta við að gera sig að fífli. Enn önnur hefur þó þá stjórn að geta lokað sig af, en grætur oft í 

einrúmi yfir hlutum sem hún á erfitt með að skilgreina og getur ekki rætt við aðra af ótta við 

viðbrögðin. 

 Stelpurnar eru engu að síður sammála um að gott væri að vera laus við að þurfa á 

samþykki annarra að halda. Þær vilja komast á þann stað að sjálfsmyndin skipti meira máli en 

ímyndin. Það sé „[s]tyrkleiki, pottþétt, bara að geta gert það sem að manni langar.“ Hins vegar 

leita allar stelpurnar, líka þær sem telja sig vera sama hvað öðrum finnist um þær, 

einhverntíma einhvers samþykkis. Samþykki er til dæmis afskaplega mikilvægt frá sætum 

strákum og raunar líka frá öðrum stelpum og mögulegum vinkonum. 

 Vinsælar eða ekki, samþykktar eður ei, eiga stelpurnar allar það sameiginlegt að taka á 

sig mikla ábyrgð í daglegu lífi. Þær þurfa að sinna ýmsu og upplifa sumar hverjar mikla 

streitu fyrir vikið. Ein þeirra segir að daglegt líf sé „bara svona átakaský. Bara átök og ský, 

bara getur verið erfitt og lauflétt.“ Það sem helst valdi erfiðleikum sé að vakna, mæta í 

skólann, taka til og eiga í samskiptum við móður. Það auðvelda í lífinu sé hins vegar að sofa 

og borða ís. Önnur stelpa úr hópnum upplifir mikla streitu vegna allra þeirra tómstunda sem 

hún sinnir, og það í miðju sumarfríi. Íþróttir, sumarbúðir og námskeið taka sinn toll, 
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sérstaklega þar sem henni er í mun að standa sig vel á öllum vígstöðvum, ekki hvað síst í 

augum annarra. 

 Það kemur þónokkuð á óvart að stelpurnar líta ekki aðeins á sitt nærsamfélag sem sína 

ábyrgð. Samfélagsumræðan og ástand heimsins getur enn fremur haft djúpstæð áhrif á þær. 

Ein stelpan segir til dæmis frá því að hafa heyrt umræðu í útvarpinu af síum sem drekktu 

minkum: „[M]ér fannst það svo ógeðslegt út af því að þetta bara svona sogar þeim oní og svo 

drekkir þeim þar,“ segir hún. Í kjölfarið fann hún sig knúna til að vekja athygli á þessari 

mannvonsku með því að skrifa um hana á opinberum vettvangi. Önnur stelpa úr hópnum lýsir 

því hvernig hún getur skyndilega upplifað yfirþyrmandi vanlíðan yfir ástandi heimsins: 

Bara allt í einu líður mér bara eins og allt sé að hrynja. Það er bara svo margt 

slæmt sem er í gangi og ég get ekki gert neitt í því einhvern veginn, ég 

náttúrulega er bara ein manneskja ... mig langar að geta bjargað heiminum ... 

Það er svona, eins og ég sé ekki nógu góð, ég sé ekki nógu sterk til að breyta, 

jafnvel þó það séu bara minnstu hutir. 

Hér tekur hún á sig ábyrgðina á öllu því sem miður fer í heiminum og virðist í raun upplifa 

að öll spjót beinist að henni til að laga það sem ekki er með felldu. Hún sé hins vegar lítils 

verð úr því að henni takist það ekki. 

 Auk alls þess sem fjallað er um hér að ofan bera stelpurnar ábyrgð á að uppfylla 

óraunhæfar útlitskröfur og haga sér skikkanlega innan flókins regluverks fyrir utan þá ábyrgð 

sem þær bera innan fjölskyldunnar, sem þó verður ekki rædd nánar hér. Ábyrgðartilfinningin 

er vissulega sterk, hún er djúpstæð og samofin sjálfsmynd stelpnanna og getur jafnvel borið 

þær ofurliði: 

Það svona, ef eitthvað gerist eða eitthvað fer úrskeiðis eða eitthvað svo þá bara 

... kenni ég sjálfri mér yfirleitt bara um ... þegar það er eitthvað þá er ég bara 

sannfærð um það alveg síðan ég var lítil að ég sé ekki nógu góð til að gera 

neitt. 

 

5.2 Vinkonur 

Í vinkonuhópum og jafningjasamskiptum almennt gilda strangar reglur. Samskiptareglurnar 

grundvallast af því við hvern má tala, hvers vegna og á hvaða forsendum, en eins og sjá má af 
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dæmunum í þessum kafla þá eru þessar óskráðu reglur mjög strangar. Regluverk þetta gerir 

það að verkum að einstaklega erfitt er að komast inn í nýjan hóp. Stelpa sem byrjaði í nýjum 

skóla varaði sig á að hafa samskipti við stelpu sem henni leist vel á, eingöngu vegna þess að 

aðrar vinsælli stelpur forðuðu henni frá því og hana langaði að eiga möguleika á vinskap 

þeirra. „Það var svona eins og þær væru að taka vel á móti manni en svo bara voru þær ekkert 

að taka vel á móti manni“ segir hún, en á endanum gafst hún upp á að hlýða og er nú besta 

vinkona stelpunnar sem fyrst vakti athygli hennar. 

 Það að vera vinkona annarrar stelpu felst nefnilega ekki fyrst og fremst í að hafa 

svipuð áhugamál, skemmta sér vel saman og að í sambandinu ríki trúnaður. Vinátta er 

stöðutákn og mikilvægt er að taka því besta sem býðst hverju sinni en varast um leið að 

brenna brýr að baki sér. 

Ég hef verið besta vinkona allaveganna allra stelpnanna í bekknum mínum, 

við, ég hef, þær hafa tekið svona kast bara að vera með mér og svona en þær 

finna alltaf einhvern nýjan, eða einhverja nýja og þá er ég bara svona ein. 

Þetta er frásögn einnar stelpunnar sem er ekki sérlega vinsæl en þykir þó nægilega góð til að 

vingast við í harðindum. Athyglisvert er að þrátt fyrir að hún tali um sig sem varaskeifu þá 

telur hún sig engu að síður hafa verið bestu vinkonu allra í bekknum. 

 Vinkonuhópar og pör vinkvenna eru oft ákveðin af stelpum sem gæta þess að 

reglunum sé framfylgt og yfir hverja þær gilda, svokölluðum drottningaflugum (e. queen-bee) 

(Wiseman, 2002). Stelpurnar tala um að drottningaflugurnar séu kannski ekki beint vinsælar, 

en af þeim stafar einhver ógn þannig að hinar storka ekki við fyrirkomulagi þeirra. Hins vegar 

einfaldist málin oft til muna um leið og þessar stelpur skipta um skóla eða missa stöðu sína af 

einhverjum sökum, þá sé hinum frjálst að stokka upp hópnum og „allir geta verið saman, 

ekkert vesen.“ 

 Í því að hrófla við skipulagi drottningarflugnanna getur falist uppreisn æru en einnig 

mikil áhætta. Ein stelpnanna var í skóla þar sem hún var notuð óspart sem vinkona þegar 

einhverjum leiddist. Þegar skólinn hins vegar sameinaðist öðrum skóla hafði hún kynnst 

flestum krökkunum þar og átti auðveldara aðgengi að hópnum. Fyrir vikið var hún ásökuð um 

svik við vinkonur sínar og varð miðpunkturinn í stríði á milli stelpnahópanna tveggja um 

yfirráð í nýja skólanum. Í kjölfarið varð hún aftur vinalaus, enda lýsti hún ekki yfir opinberum 

stuðningi við aðra hvora klíkuna og var því á móti öllum í tilraun sinni til að vera vinkona 

allra.  
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 Nú á þessi stelpa loksins góðan vinahóp, í nýjum skóla þar sem hún upplifir sig njóta 

virðingar. Hjá henni hafa vinirnir forgang framyfir fjölskyldu, einkum og sér í lagi þar sem 

þeir eru vandfundnir. Hún rífst við móður sína um að hún eigi skilið fleiri tækifæri til að vera 

með vinum sínum vegna þess 

að ég hafi verið búin að plana að vera með vinum mínum og að ég sé loksins 

búin að eignast vini eftir níu leiðinleg ár í grunnskóla og þá má ég ekki vera 

með vinum mínum og þá bara [hækkar róminn] „ÉG ER AÐ FARA AÐ 

GERA ÞETTA, ÉG ER BARA HÆTT AÐ TALA VIÐ ÞIG EF ÞÚ ÆTLAR 

AÐ LÁTA SVONA!“ og ég bara eitthvað „OK!“ Við tölum kannski ekki 

saman í einn dag.  

Á því heimili eru vinirnir og samskipti við þá því orðnir að þrætuepli, ekki síður en á 

heimilum annarra stelpna sem njóta vinsælda. Hinar sem eiga ekki vini lenda upp á kant við 

foreldra sem eru þreyttir á að hafa þær alltaf heima, þurfi stanslausa athygli og einangri sig frá 

jafnöldrum sínum. 

 Það er ekki að undra að sumar stelpnanna séu mikið einar og aðrar fórni 

heimilisfriðnum, það er nefnilega ekki hlaupið að því að eignast vinkonur. Um það hvenær 

taka megi vinkvennasamband upp á næsta stig gilda svo sannarlega strangar reglur. Stelpurnar 

greina frá því að þær eða vinkonur þeirra hafi verið í daglegum samskiptum við einhvern í 

lengri tíma en að skrefið um að hittast utan skóla sé erfitt, fólki finnist eitthvað svo 

vandræðalegt að byrja að tala við bestu vini sína eftir skóla. Vinkvennasambönd þróast þannig 

ekki ósvipað ástarsamböndum þar sem báðir aðilar eru vandræðalegir í fyrstu og stíga varlega 

hvert skref í þeirri von um að fæla hinn aðilann ekki frá. Ein stelpnanna segir frá því hvernig 

hún vingaðist við stelpu þar sem þær voru oft að bíða saman eftir að verða sóttar, loks ákváðu 

þær að hittast bráðum, fóru svo að hringjast á og á endanum töluðu þær saman í síma í heilan 

klukkutíma. 

 Þær vinkonur sem stelpum tekst að eignast verða hins vegar mjög nánar og tala þær 

stundum um vinkonur sínar sem eign: „En ég reyndar átti eina stelpu í bekknum,“ segir ein 

stelpan. Önnur greinir frá vanlíðan vinkonu sinnar sem skipti um skóla og missti samband við 

vini sína og „hefur greinilega fundið að þeir væru bara svona, ekki hennar endilega lengur.“ 

Raunverulegar vinkonur eru nefnilega mjög dýrmætar: 

Ég er ánægð með þessar fáu vinkonur sem ég er með ... bestu vini er mjög 

erfitt að fá. Bestu vini sem þú getur bara verið með á hverjum degi án þess að 
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þeir fái leið á þér. Þú veist, það, þannig tvo vini á ég og það er eitthvað sem ég 

vil ekki missa. Þannig að ég þekki alveg muninn á alvöru vináttu og einhverri 

svona fake vináttu, sérstaklega yfirborðskenndri vináttu. 

Þessi stelpa gerir greinamun á raunverulegum vinkonum og kunningjum. Með sönnum vinum 

þarf hún ekki að hafa áhyggjur af því að vera hún sjálf, hegða sér barnalega eða gera eitthvað 

asnalegt og því heldur hún sig við fáa en góða vini. 

 Ýmislegt getur þó komið upp á og orðið til þess að jafnvel slitni upp úr nánustu 

vinkvennasamböndum. Í einhverjum tilfellum skildu leiðir þar sem vinkonur höfðu tekið upp 

á að gera „mjög ógeðslega“ en þó óútskýrða hluti sem stelpurnar sjálfar vildu ekki taka þátt í 

og drógu sig því í hlé. Aðrar gáfust upp á endalausu stelpustríði og drama þar sem þær sjálfar 

lentu á milli og þurftu æ ofan í æ að taka afstöðu með einni vinkonu á móti annarri í viðleitni 

sinni til að stilla til friðar. Saga vinkvennasambanda stelpnanna getur því orðið ansi blóðug: 

[É]g eignaðist vinkonu sem að svo reyndar stakk mig í bakið, en allt í lagi, en 

svo eignaðist ég aðra vinkonu sem stakk mig í bakið og þriðju vinkonu sem 

stakk mig í bakið og svo eignaðist ég rosa góðar vinkonur, sem sagt tvær og 

við vorum bestu vinkonur alveg ógeðslega lengi ... svo hættum við að tala 

saman útaf því að þær þú veist, voru farnar þú veist bara að ljúga að því hvert 

þær voru að fara útaf því að þær vildu ekki að ég kæmi með, þú veist. Þannig 

að ég sagði bara „ok ég er komin með ógeð á ykkur. Bless!“ 

 Öfundsýki stelpna í garð hver annarrar getur einnig haft úrslitaáhrif. Stelpur verða þá 

öfundsjúkar út í stelpur sem hafa meira sjálfstraust, þora frekar að vera þær sjálfar, segja það 

sem þeim finnst og er sama um álit annarra, en njóta samt sem áður vinsælda. Mikil öfundsýki 

á það einnig til að skapast gagnvart stelpum sem eru í miklum samskiptum við stráka og njóta 

jafnvel opinberrar hylli þeirra. Þegar svona stendur á geta komið upp aðstæður þar sem 

vinkonur verða „.bara voðalega, voðalega, voðalega, voðalega leiðinlegar við mig og þær 

sögðu eiginlega ekki neitt við mig, þær voru bara, voru bara til hliðar og hættu að tala við 

mig.“ Athygli vekur að hér fara engin orðaskipti fram, eingöngu hunsun og umrædd stelpa 

getur ekkert að gert „[þ]ví að þær hætta að tala við mig, þær fara ekki að rífast við mig ... af 

því ég get ekki varið mig, þú veist ég get ekki gert neitt ef einhver hættir að tala við mig.“ 

Með þessum hætti hitta fyrrum vinkonurnar á mjög veikan blett og gefa stelpunni sem nú er 

úti í kuldanum ekki viðreisnar von þar sem hún fær aldrei tækifæri til að svara fyrir sig 

öðruvísi en að skapa til þess drama og gera sig að fífli. 
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 Stelpurnar eru þó ekki alltaf röngu megin við samningaborðið og hafa beitt keimlíkum 

aðferðum sjálfar. Það getur komið fyrir að stelpa eignist vinkonu en síðan kemur upp úr 

dúrnum að hún sé stjórnsöm, eigingjörn, sé að notfæra sér aðstæður eða sé einfaldlega 

ógeðslega leiðinleg. Hvað gerir stelpa þá? 

Ég bara þú veist hætti að hringja í hana, ég hringdi aldrei í hana skilurðu, talaði 

aldrei við hana ... Þegar maður er pirraður út í manneskjuna, bara þreyttur á 

henni, leiður á henni skilurðu, það er eins og, maður er kuldalegur skilurðu, 

segir stuttaraleg svör ... líka bara þú veist að hreinlega flýja bara ... Þú veist 

þetta er samt ekki beint að segja við manneskjuna „ég þoli þig ekki“ maður 

gerir það ekki því þá er maður leiðinlega manneskjan. 

Lausnin er sem sagt að hunsa, skilja vinkonuna eftir úti í kuldanum án þess að ræða málin eða 

útskýra nokkurn skapaðan hlut. 

 Þrátt fyrir að vinkonur séu 

afar dýrmætur fengur sem vert er að 

hlúa að og erfitt að missa er þó eitt 

sem stelpurnar meta jafnvel af enn 

meiri verðleikum. Það eru strákar, 

nánar tiltekið kærastar. Sumar 

stelpnanna eru ekki mikið farnar að 

pæla í strákum, aðrar hafa fengið 

nóg og eyða miklu púðri í að útlista 

takmarkað notagildi þeirra. Enn 

aðrar baða sig í aðdáun þeirra og 

eiga um leið erfitt með að skilja 

afbrýðisemi vinkvenna sinna. Svo 

eru þær sem lifa og hrærast fyrir 

kærastann og sjá ekki sólina fyrir 

honum meðan sambandið endist, en 

hefja þá nýtt eins fljótt og auðið er. Loks eru það þær sem óska sér einskis heitar en að eiga 

kærasta og barma sér yfir því að vinkonur þeirra hafi aldrei neinn tíma eftir að þær eignuðust 

kærasta. Þar er þó fullkominn skilningur fyrir hendi: „[É]g held sjálf að ég myndi alveg beila 

á vinkonum mínum fyrir hann, eða svona ég held að ég yrði alger svona eins stelpurnar 

Mynd 3. Sætar stelpur gráta líka 
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myndu segja kærustufaggi svona.“ Nokkuð sem að þær sem eiga eða hafa átt kærasta virðast 

allar eiga sameiginlegt. 

 

5.3 Kyngervi 

Til að ganga í augun á umræddum strákum dugar ekki að vera þú sjálf. Mikilvægt er að 

stelpan njóti virðingar sem slík og til þess þarf hún að gangast upp í það hlutverk sem henni er 

ætlað. Stelpuhlutverkið hefur víðtæk áhrif á allar stelpurnar sem í sífellu taka meðvitaðar eða 

ómeðvitaðar ákvarðanir um að uppfylla eða streitast á móti kyngervinu. Einn þáttur þessa eru 

útlitskröfur, en stelpurnar upplifa að þær séu mun strangari fyrir sig en strákana. Stelpurnar 

tala um að strákar geti vel verið vinir þrátt fyrir að vera ekki til jafns uppteknir af útliti sínu, 

þannig geti strákur sem alltaf tollir í tískunni og er alltaf vel greiddur auðveldlega átt besta vin 

sem lufsast í íþróttabuxum og slitnum bol með úfið hárið. Þegar um stráka er að ræða er 

„öllum drullusama“ hvernig þeir líta út. 

 Stelpur setji hins vegar meiri pressu hver á aðra og oft sést á klæðaburði og áherslu á 

hár og förðun hvaða stelpur eru vinkonur eða eiga möguleika á að verða vinkonur. Þar af 

leiðandi kemur það fyrir að vinkonur mæti eins klæddar í skólann. Það fer hins vegar eftir 

tískubylgjum hvort það þyki flott eða hallærislegt. Stundum er nauðsynlegt að beygja þessar 

reglur, til dæmis þegar allar stelpurnar eru ekki byrjaðar að mála sig daglega. Þær sem gera 

það ekki verða þá ekki endilega útskúfaðar en þrýst er á þær að sýna þá ábyrgð að hafa sig 

betur til og vera í takt við heildina. 

 Stelpurnar furða sig á þessu og eiga sjálfar erfitt með að komast til botns í því af 

hverju þessu er háttað svona að 

konur þurfa að vera meira svona glæsilegri ... þær vilja það kannski bara af því 

að, þú veist þær hugsa út í það að þær vilja kannski vera flottari en þessi af því 

að þær hugsa þannig, eða vilja láta þennan vera hrifinn af sér, eða vilja fá þetta 

merki á sig að vera alltaf í fínum fötum og vera alltaf flott og glæsileg og falleg 

og eitthvað þannig. 

Þær sem gera í því að líta vel út og bera sig glæsilega gera það því ekki fyrir sig heldur til að 

hljóta athygli annarra og viðurkenningu. 

 Það leitast þó ekki allar stelpur eftir þessari sömu viðurkenningu, sumar taka 

meðvitaða ákvörðun um að taka ekki þátt í því að vera stelpulegar. Þær tala illa um stelpulega 
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hluti og finnst stelpur einfaldlega vera leiðinlegar og bleikur vera ógeðslegur litur sem skeri í 

augun. Stelpur eru í þeirra huga óþolandi, geri ekkert nema að flissa, flétta sig og naglalakka: 

„What the fuck ég kann ekki einu sinni að flétta og ég er hræðileg að naglalakka og þetta er 

svona, ég kann ekki að mála mig heldur.“ Stelpur með þessi viðhorf eiga því erfitt uppdráttar 

meðal annarra stelpna, „ég er ekkert að segja að ég sé sérstök og öðruvísi ég bara, þoli ekki að 

vera stelpuleg,“ er ef til vill ekki besta viðhorfið til að falla í hópinn. Það að taka meðvitaða 

ákvörðun um að tilheyra ekki stelpum og viðeigandi stelpulegheitum þarf þó ekki að þýða að 

allt stelpulegt sé slæmt og betur látið óafskipt: 

[É]g er kannski ekki það mikið öðruvísi, ég hef gaman af að vera falleg og 

þannig og mér finnst, ég finnst gaman af því að mála mig kannski af og til ... 

en ég meina, hver hefur ekki gaman af að vera falleg? ... En þú veist, ég hef 

ekkert á móti athygli en ég vil ekki of mikla athygli því þá fæ ég sviðsskrekk. 

 Stelpur sem hins 

vegar gangast ekki upp í 

stelpulegu kyngervi geta 

setið uppi með afdrifaríkar 

afleiðingar. Þannig stelpur 

verða út undan og einmana 

og eiga takmarkaða hlutdeild 

í félagslífi skólans almennt, 

þrátt fyrir að eiga ef til vill 

góða vini. Í ofanálag bætast 

dómarnir sem þessar stelpur 

verða fyrir. Þær sem eiga 

frekar strákavini eru sakaðar um að eiga fjölda kærasta, einoka strákana og ýjað er að því að 

þær séu druslur. Þær sem eru mikið einar og eiga í litlum samskiptum við aðra eru sagðar 

skrýtnar og einhverfar. Þær sem eru sterkar og stórar og berja jafnvel frá sér þegar mikið 

liggur við fá viðurnefnið trukkalessa og fá fyrir vikið litla athygli frá strákum og raunar 

stelpum sömuleiðis. 

 Það er þó ekki með öllu gott að haga sér einmitt eins og stelpur eiga að gera því það 

getur líka haft afleiðingar í för með sér að gangast um of upp í því hlutverki sem stelpum er 

ætlað. Stelpur sem toga pilsin upp og nota þau fyrir kjóla sem fyrir vikið eru mjög stuttir, lita 

Mynd 4. Kyngervisbrot 
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augabrúnirnar svartar, meika sig og umvefja sig strákum fá óumflýjanlega á sig druslustimpil. 

Það má því segja að eins mikilvægt og það virðist vera að vera stelpuleg getur það orðið 

jafnhættulegt að taka það of langt og gera of mikið úr því. Það er því þunn lína sem skilgreinir 

það hvernig rétt stelpuleg hegðun og framkoma er og hún breytist sífellt eftir aldri og 

aðstæðum. Það virðist vera mikilvægt að dansa á þessari línu til að njóta virðingar og 

velsældar og það að fara út af henni getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, enda er 

fallið hátt.  

 Til að forðast þennan endalausa línudans og stöðuga dómgæslu vinkvenna hafa sumar 

stelpnanna valið að umvefja sig strákum. Þær eru allar sammála því að stelpur séu einfaldlega 

erfiðari í umgengni en strákarnir, fyrir utan allt dramað sem þeim fylgi. Þá segja sumar að þær 

séu bara ekkert skemmtilegar og tali um leiðinlega hluti. Ekki nóg með það heldur 

þegar þær byrja að slúðra! Þú veist, þau bara eitthvað ég get aldrei verið með 

þú veist mörgum stelpum í einu, líka þær eru svo gagnrýnar, gagnrýna svo 

mikið ... strákar eru skemmtilegri ... þeir eru með mjög barnalegan húmor en 

þú veist, þeir dæma þig ekki og þú færð að segja og vera það sem þú villt 

skilurðu ... Ég meina það er til leiðinlega týpan af strákum sem þú veist eru 

ógeðslega leiðinlegir, síðan er líka til skemmtilegar týpur af stelpum sem eru 

venjulega nördar. 

Þannig er auðveldara fyrir stelpur að vera þær sjálfar í hópi stráka, enda er gagnrýni ekki 

aðaláhugamálið þar heldur almenn skemmtun sem gjarnan má vera tilgangslaus og 

innihaldsrýr. Þess vegna er umgengni við stráka ekki eins þreytandi og lýjandi eins og að vera 

með stelpum, þó eru vissulega undantekningar á þessu og allar stelpurnar eiga einhverjar 

vinkonur, sama hvert viðhorf þeirra til stelpna yfirhöfuð er. 

 Stelpur sem umgangast stráka sem vini verða fyrir vikið síður vinsælar á meðal 

stelpna. Aðrar stelpur verða gjarnan afbrýðisamar yfir athygli frá strákunum en ekki síður 

vegna þess að þær þora ekki að umgangast þær sjálfar. „Stelpurnar, þær alltaf þora engu, þær 

eru alltaf að flissa skilurðu, fyrir framan strákana að flissa skilurðu, þola strákar það?“ Segir 

ein stelpan og lætur fylgja með að stelpur haldi því iðulega fram að allir strákavinir hljóti að 

vera kærastar. 

 Þær sem hins vegar þora lenda gjarnan í því að þurfa að halda strákunum á mottunni. 

Stelpurnar líta gjarnan svo á að það sé undir þeim komið að verða aðlaðandi og kalla þannig á 

athygli stráka. Á sama tíma bera þær ábyrgð á því að strákar hegði sér siðsamlega í þeirra 
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garð. Ein stelpan í hópnum segir til dæmis frá því þegar hún fer í afmæli til annarrar stelpu 

sem hafði varað hana við strák sem yrði þar og væri þekktur fyrir að var mjög ágengur. Til að 

forðast það að láta reyna við sig allt afmælið tilkynnti hún að hún ætti kærasta um leið og hún 

gekk inn. Hinar stelpurnar í afmælinu höfðu orð á því hvað hún hefði verið heppin, því að á 

meðan hún slapp við skrekkinn hafi hann setið ofan á þeim og reynt að fara í sleik við þær. 

„Hann er svona deperate gæji eins og þú heyrir“ segir stelpan eins og þetta sé ekkert sérlega 

merkilegt og alls ekki dónalegt eða óviðeigandi, aðallega bara fyndið. 

 Ein stelpnanna forðast hins vegar alfarið umgengni við hitt kynið, að því er virðist af 

fenginni reynslu: „Ég hef bara ekki tíma fyrir þetta ... Bara nóg með það að lifa lífinu ... ég 

bara nenni ekki eitthvað vesen, þoli ekki karlmenn ... ógeðslega pirrandi verur ... Bara 

væluskjóður,“ segir hún en talar þó líka um yndislega karlmenn og virðist eiga marga 

strákavini og jafnvel aðdáendur af öðrum frásögnum hennar að dæma. Viðhorfið sem hér 

kemur fram er engu að síður hefðbundið viðhorf sem gjarnan heyrist í samfélaginu og í 

fjölmiðlum um að hafa ekki tíma fyrir tilhugalíf og að karlmenn séu bara til trafala, vælukjóar 

og karlrembur. 

 Stelpurnar hafa sterkar skoðanir á þessum tvíbentu hugmyndum um kynin og hutverk 

þeirra í samfélaginu, ekki síst því hvað valdi því að hegðun stelpna og stráka sé oft eins ólík 

og raun ber vitni. Sumar hugmynda stelpnanna bera vott um eðlishyggju, að munurinn á 

kynjunum sé einfaldlega svona frá fornu fari. „Þeir eru kannski öðruvísi, hérna uppi ... Af því 

að við bara látum öðruvísi, við erum bara allt, allt öðruvísi en menn. Við hugsum öðruvísi um 

bara hluti“ er skoðun einnar stelpunnar og aðrar bakka hana upp með hugmyndum um að 

konur hafi alltaf tekið allt nærri sér, séu tilfinninganæmari að eðlisfari og svo framvegis. Að 

þeirra mati er það er þó ekki endilega alveg svo einfalt að misjöfn hegðun kynjanna skýrist 

fyrst og fremst af genasamsetningu. Ein stelpan heldur því fram að einhver kona hafi 

einfaldlega byrjað einhverntíman að hegða sér í takt við það sem nú teljist til hefðbundinnar 

kvenlegrar hegðunar, til dæmis að slúðra, og það hafi síðan loðað við kynið. 

 Hugmyndir annarra stelpna úr hópnum um kyngervi einkennast frekar af félagsmótun. 

Ástæða þess að þær skammist sín fyrir hvernig þær eru þegar þær passa ekki inn í hið 

hefðbundna stelpumót; bregðast illa við, reiðast eða sýna karlmannleg einkenni eru uppeldi og 

samfélagsmiðlar: 

[Þ]að er alið upp í okkur af vera stilltar, til hliðar, þú veist ... Bara í þessum 

sjónvarpsþáttum, blöðum, fréttum ... þessar slúðurfréttir eru alltaf um 
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einhverjar kellingar þú veist sem eru búnar að vera á einhverjum extreme 

matarkúrum til að passa í eitthvað hlutverk eitthvað. 

Þessi stelpa, ásamt fleirum í hópnum, upplifir því að á hana séu lagðar óraunhæfar kröfur um 

óheilbrigða kvensku sem hún getur ekki uppfyllt. Kröfurnar sem á hana eru lagðar eru þó 

alfarið samfélagslegs eðlis og eiga að hennar mati ekkert með erfðir, genasamsetningu eða 

líffræðilegt kyn að gera. 

 Þrátt fyrir að vera undir gífurlegu álagi til að uppfylla kröfur sem stelpurnar upplifa að 

á þær séu lagðar eru fleiri undir álagi. Í huga stelpnanna hallar kyngervið ekki alltaf á 

stelpurnar, sumt er án efa erfiðara fyrir stráka. Hvað konur varðar þá er þeim „alltaf kennt að 

vera þú veist viðkvæmar og stelpulegar þannig að ég held að þær þori meira að sýna að þeim 

líður illa og þá þú veist, fara þær að gráta og segja það að þeim líði illa yfir því.“ Hvað 

karlmennina varðar er þeim „kennt að vera karlmannlegir og þeir loka sig af og þeim á ekkert 

að vera að líða illa.“ Fyrir vikið eru stelpurnar sammála um að strákar fái lítið svigrúm til að 

vera leiðir og sárir, hvað þá gráta.  

 „[É]g held að þeir hafi svona lært meira kannski að loka sig af,“ segir ein stelpan, en 

þær voru allar sammála um það í hópastarfinu að lítið mark væri tekið á strákum sem sýndu á 

sér viðkvæmar hliðar, það þætti almennt hommalegt. Eins töldu þær að strákum væri jafnvel 

gert að herða sig upp og hætta þessu væli þegar þeir yrðu fyrir aðkasti í skóla. Þannig hafa 

stelpurnar jafnvel samúð með strákum sem gerðar voru óraunhæfar kröfur til að hálfu 

fullorðinna. Hvað tengsl stráka við eigin tilfinningar varðar telja stelpurnar uppeldið vera 

lykilatriði, sumum strákum sé markvisst kennt að þeir þurfi ekki að vera svona miklir töffarar, 

þeir megi opna sig og sýna tilfinningar og þurfi alls ekki alltaf að bíta á jaxlinn, slíkt sé þó allt 

of sjaldgæft. 

 

5.4 Einelti 

Þrátt fyrir að svigrúm stelpna til að tjá sumar tilfinningar virðist vera meira en stráka og öfugt 

er alls ekki þar með sagt að stelpur tjái sig um allt sem gerir þær sorgmæddar. 

Samskiptamynstur með formföstum og óskráðum reglum sem eru síbreytilegar og því sem 

næst óskiljanlegar bjóða upp á árekstra, valdbeitingu, útskúfun og annað. Einn hinna flóknu 

og erfiðu þátta sem stelpurnar takast á við í daglega lífinu er einelti. Allar stelpurnar í 

verkefninu þekkja til eineltis og hafa einhverskonar reynslu af því, reynslan er þó vissulega 

ólík.  
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 Ein stelpnanna í hópnum sagðist í fyrstu lítið sem ekkert vita um einelti, enda hefði 

hún aldrei lent í slíku og í hennar skóla væri ekkert einelti, það mætti einfaldlega ekki. 

Skilgreining hennar á einelti er engu að síður skemmtilega myndræn: 

[H]ér er ein stelpa sem er sem sagt græni kallinn og hérna er rauði kallinn ... og 

sem sagt græni eða rauði kallinn eru með fullt af krökkum hérna í kringum sig 

sem eru á móti þessum græna kalli og segjum sem svo að það eru fimm 

krakkar bakvið græna, eða rauða kallinn, þá eru kannski svona þrír þeirra sem 

eru líka að leggja í einelti, þú veist hinir tveir eru bara með til að fjölga í 

hópnum og ég var bara ein af þeim. 

Það kom nefnilega upp úr dúrnum að umrædd stelpa hafði ekki beint lagt í einelti, heldur 

verið svokallaður meðspilari. Á þeim tíma sem eineltið átti sér stað hafi hún hins vegar ekki 

áttað sig á hvað hún væri að gera en í kjölfar þess að hafa hlotið fræðslu um einelti og öðlast 

þroska hafi hún gert sér grein fyrir því. Nú líður henni mjög illa yfir því að hafa ekkert gert til 

að stöðva verknaðinn og reynir í hvívetna að stöðva gerendur eineltis með því að koma inn 

hjá þeim samviskubiti. 

 Nokkrar stelpnanna í hópnum segja frá því að hafa verið lagðar í einelti. Frásagnir 

þeirra eru engu að síður afskaplega ólíkar hvað varðar orsakir, afleiðingar og eðli eineltisins. 

Viðhorf þeirra til eigin stöðu í samskiptunum einkenna ekki síst ólíka afstöðu stelpnanna til 

upplifunar sinnar. Ein þeirra talar um að hafa verið lögð í einelti frá því í fyrsta bekk en það 

hafi þó verið allra verst í sjöunda bekk. Þá hafi ein stelpa ákveðið að vera bæði vond og 

leiðinleg við hana og bannað bestu vinkonu hennar að hafa við hana samskipti. Þessi stelpa 

virðist upplifa sig án alls valds og sem algert fórnarlamb aðstæðna þar sem þessari einu stelpu 

tókst að eyðileggja fyrir henni lífið í allnokkurn tíma. En frásagnir af einelti og útskúfun 

einkenna fyrstu níu ár skólagöngu hennar. 

 Stelpur sem lagðar eru í einelti og tengja við það erfiðar tilfinningar gera samt sem 

áður ekki endilega allt sem í þeirra valdi stendur til að stöðva einelti í garð annarra. Ein 

stelpnanna segir til dæmis frá því að hún hafi verið lögð í einelti út af annarri stelpu sem var 

talin vera „frík.“ Seinna, þegar þær voru saman í nýjum skóla ákvað hún að hunsa hana og 

vera leiðinleg við hana. Hún segist hafa gert þetta vegna þess að stelpan minnti hana á eineltið 

sem hún varð fyrir og var henni að kenna. Til að varnast því að lenda í sömu stöðu á nýjan 

leik ákvað hún að fórna fríkinu frekar en sjálfri sér.   
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 Einelti er þó ekki alfarið afsprengi kvikindisskapar. Góðmennska getur líka verið 

orsök þess. Stelpur sem koma inn í nýtt umhverfi og hafa því möguleika á að skapa sér nýja 

ímynd standa frammi fyrir ákvörðun um að breyta eins og þeim þykir réttast eða fylgja 

hópnum: „Það er bara þegar maður er öðruvísi þú veist, ég gerði hlutina öðruvísi en hinir og 

bara svona. Það var töff að leggja fólk í einelti og alltaf lagt fólk í einelti sem var svona 

nýbyrjað í skólanum.“ Þessi stelpa segir frá því hvernig hún var lögð í einelti fyrir að 

umgangast stelpu sem átti bágt. Þegar hún sást með einhverfu stelpunni ályktuðu skólafélagar 

hennar að hún hlyti að vera einhverf líka, eða í það minnst auli og stórskrýtin, og því hafði 

gefist kjörið tækifæri til að ráðast gegn henni.  

 Ástæður eineltis geta því verið ansi misjafnar. Hér að ofan er annars vegar um 

einhverskonar ótta að ræða þar sem betra er að gefa strax skýr skilaboð og leggja í einelti til 

að varnast því að vera sjálf lögð í einelti. Hins vegar er um að ræða stelpu sem er góð við 

náungann, hagar sér eins og hún var alin upp til að haga sér í stað þess að fylgja reglum 

jafningja, og fær að gjalda þess. Það er því ef til vill ekki að undra að sumar stelpur velji 

frekar að bíta frá sér en að fylgja samvisku sinni.  

 

Mynd 5. Einelti 

 Önnur keimlík ástæða getur verið að hasla sér völl, að tryggja sér vináttu með því að 

útiloka möguleika annarra í afbrýðisemi sinni. Ein stelpnanna segir frá því að hafa átt allra 

bestu vinkonu sem kaus vinskap hennar umfram alla aðra. Úr varð að bestu vinkonunni var af 
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þriðju stelpunni bannað að umgangast vinkonu sína, nokkuð sem hún upplifði sem einelti. 

Besta vinkonan þóttist láta segjast og tók því ekki slaginn eða lagði línurnar, hún hitti hins 

vegar vinkonu sína á laun þegar sú þriðja vissi ekki til og laug um að hún væri vant við látin. 

 

 Aðferðirnar sem notaðar eru við að leggja í einelti eiga það þó allar sameiginlegt að 

vera ómannúðlegar. Frá yngri árum búa stelpurnar yfir eineltisreynslu sem ber vott af beinum 

árásum stærri hópa og í vitna viðurvist. Horfnar skólatöskur, stolnar bækur, einvera og 

almenn stríðni voru þá algeng og „svo bara voru líka ófáir dagar ekki með skó eða með skóna 

fulla af klósettvatni eða þú veist, búið að míga í þá eða eitthvað.“ Þar að auki var það að hafa 

aldrei neinn til að leika við, auk almenns óöryggis í kjölfar þess að hafa verið strítt fyrir 

skólaverkefni og framkomu, algeng upplifun hjá þeim stelpum sem lagðar voru í einelti í 

fyrstu bekkjum grunnskóla. 

 Á unglingsárum virðist umgjörð eineltis breytast töluvert. Verknaðurinn færist meira í 

orð en gjörðir og frekar er vegið að persónunni og einkennum hennar heldur en 

skólaverkefnum og öðru slíku. Tæknivæðingin hefur vissulega einnig orðið til þess að 

vettvangur eineltis er nú orðinn víðfeðmari og auðveldara er að ráðast að öðrum nafnlaust, eða 

í það minnsta án þess að aðrir sjái til. „Þú færð ekki að labba framhjá Tíuellefu án þess að það 

sé öskrað á eftir þér „Freak! Ógeð! Ljót! Feitabolla, farðu í ræktinaaa!““ Markvisst er miðað 

að því að skerða sjálfsvirðingu fórnarlambsins eða sjálfsálit þess með sögusögnum, slúðri og 

nafnbótum á borð við druslu, tík og hinu sívinsæla „feita.“ 

 Einelti á unglingsárum virðist vera mjög kynbundið og ekki vera framkvæmt þvert á 

kynin. „Stelpur eru meira svona, þær eru meira svona að baktala og eitthvað svona en strákar 

loka meira hvorn annan úti og berja hvorn annan meira.“ Þær eru sammála um að stelpur séu 

almennt lúmskari og undirbúi verknaðinn. Eins að þær ástundi hann yfir lengri tíma og passi 

sig alltaf á því að enginn fullorðinn sjái til. Strákar hugsi hins vegar ekki um afleiðingarnar og 

segi um leið það sem þeim finnst og útkljá málið, jafnvel í slag. 

 Stelpurnar greinir á um hvort aðferðir stelpna eða stráka séu skárri. Einhverjar vilja 

meina að einelti sé alltaf jafn slæmt, sama hversu mikið það er eða hver beri ábyrgð. Aðrar 

eru þeirrar skoðunar að einelti meðal stelpna sé alvarlegra mál ýmist vegna þess að það sé 

algengara eða duldara. Ein stelpnanna segir að 



77 

strákar eru kannski meira að nota líkamlega og þannig en stelpur meira orð ... 

Þú veist ef einhver meiðir þig þá færðu kannski sár en það getur alveg gróið en 

ef einhver segir eitthvað ljótt við þig þá kannski getur það ekki gróið. 

Samkvæmt henni er einelti meðal stelpna því mun alvarlegra en meðal stráka, óyfirstíganlegra 

og langvinnra. 

 Stelpurnar leita gjarnan útskýringa hjá sjálfri sér á því hvers vegna þær hafi verið 

lagðar í einelti. Þannig útskýra þær atferli gerenda með því að vísa til sinna eigin í annmarka. 

Ein stelpnanna talar um að hún sé bara svo viðkvæm og því hafi hinum stelpunum þótt gaman 

að ráðskast með hana og kalla fram hörð viðbrögð með lítilli fyrirhöfn. Önnur talar um 

útliseinkenni sem ástæðu eineltis: „[É]g var með stutt hár og ég var með gleraugu og ég var 

pínulítil þannig að það var svona, augljósu ástæðurnar.“ Enn önnur talar um að hafa þótt 

strákaleg, enda með stutt hár þegar hún byrjaði í nýjum skóla. 

 Það sem sameinar eineltissögur allra stelpnanna er að eineltið hefst við inngöngu í 

nýjan skóla, bekk eða annað samfélag sem áður er þeim óþekkt. Eineltið hefst því í kjölfar 

þess að stelpurnar reyna að skapa sér ímynd þar sem engin er fyrir. Fyrstu viðbrögð jafningja 

við stelpunum eru því lykilatriði í því hvort þeim farnist vel í nýjum hópi. 

Það, sko þegar maður er svona ungur þá er maður alltaf að reyna að leita að 

samþykki alls staðar og ég veit að þeir sem að lenda í svona, þú veist að fara í 

nýjan skóla og eitthvað svona, þeir fara að leita að samþykki og ég var alltaf að 

leita að þessu samþykki sem að ég fékk aldrei.  

Þegar þetta samþykki fæst ekki fer af stað barátta fyrir því, vinna í átt að því marki að öðlast 

hlutdeild í hópnum og eru margar stelpurnar tilbúnar að leggja ýmislegt á sig. „Og, einhvern 

veginn ég veit það ekki, maður verður einhvernveginn svona desperate í að fá þetta samþykki 

og vill svo gera hvað sem er til að fá þetta samþykki og það svona, það er stundum notað.“ 

Það að vera í leit að viðurkenningu gerir stelpurnar að auðveldum skotmörkum sem einfalt er 

að ráðskast með og koma fram við eins og hentar hverju sinni. Stelpurnar hljóta fyrir vikið 

takmarkaða virðingu og áframhaldandi samskipti sem einkennast af niðurlægingu og stjórnun. 

 Stelpurnar, sem flestar eiga slæma reynslu af einelti að baki, eru almennt sammála um 

að mikil vanlíðan hljóti að vera skýring þess að fólk leggi í einelti. Þær eru ekki reiðar og 

fullar vanþóknunar í garð gerenda, heldur einkennast viðhorf þeirra mun frekar af samúð og 

samkennd: „Eins og oft er sagt að krakkar sem eru lagðir í einelti leggi einhvern tíman í 
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einelti sjálfir.“ Þetta er algengt viðhorf meðal stelpnanna. Reyndar svo mjög að líklegt er að 

um tíðrætt stef í forvörnum sé að ræða. Önnur viðhorf í garð gerenda eineltis eru að þeim líði 

greinilega illa sjálfum, þeir séu að reyna að sýna yfirburði með því að gera lítið úr öðrum. 

„[F]ólki líður illa inní sér sjálfu og þarf að, þú veist, hækka sig upp með því að rakka niður 

aðra, til þess að þeim líði jafnilla og þeim.“ Einhverjar útskýringanna taka fram að það að 

leggja í einelti þyki bæði fyndið og töff og gerendur séu bara að gera sitt besta til þess að 

öðlast vinsældir. Sumar stelpnanna kafa ennþá dýpra í leit sinni að afsökun fyrir ósæmilegri 

hegðun gerenda, svo sem í slæmar heimilisaðstæður, rifrildi og jafnvel heimilisofbeldi. Sumar 

nefna jafnframt að þeir sem leggi í einelti séu einfaldlega mjög reiðir einstaklingar sem þurfi á 

útrás að halda. Þær taka einnig fram að þessa sömu einstaklinga skorti þekkingu og tækifæri 

til að fá réttmæta útrás og því taki þeir reiði sína út á minni máttar. 

 Stelpurnar erfa eineltið ekki við gerendurnar: „[É]g eiginlega bara gleymi þessu öllu 

þú veist, bara fólkinu sem gerði þetta leið illa, þau voru lögð í einelti sjálf þannig að þau 

lögðu aðra í einelti“ er algengt viðhorf meðal stelpnanna. Þær taka því persónulega ábyrgð á 

því sem komið hefur fyrir þær og leggja áherslu á að þær hafi bætt aðstöðu sína sjálfar með 

því að breyta sjálfri sér. Þær eru meðvitaðar um að þær ólíku leiðir sem þær hafa reynt, eins 

og að kvarta við skólastjórann, láta mömmu koma með í skólann, tala opinskátt um eineltið, 

ræða við foreldra gerenda og láta lesa upp tölvusamskipti fyrir bekkinn hafi lítinn sem engan 

árangur borið. Þessi atriði vöktu einungis athygli á stöðu mála og gerðu jafnvel það að 

verkum að gerendur fílelfdust, var ógnað, reiddust og gerðu árásir sínar enn markvissari. 

 Það sem raunverulega hefur losað þær stelpur undan einelti sem nú eiga í góðum 

samskiptum eru breytingar þeirra á eigin skinni. 

Ég fór loksins að getað farið út, ég svona eignaðist fleiri vini og ég svona, 

lærði að eiga samskipti við fólk. Opnaðist alltaf aðeins meira og aðeins meira. 

Núna er ég inní alveg einum besta vinahóp sem að ég gæti hugsað mér. 

Stelpurnar taka því ábyrgð á því sem komið hefur fyrir þær af annarra völdum. Þær sem 

losnað hafa undan einelti hafa því breytt sjálfri sér og lært á umhverfið og hvernig þeim beri 

að haga sér og vera til að njóta vinsælda. Í kjölfarið gengur þeim betur og vingast jafnvel við 

fyrrum gerendur. 

 Einhverjar skýra þó persónueinkenni sín sem afleiðingar eineltis. Ein af stelpunum 

segir að einelti hafi kennt henni að lemja á móti og láta ekki vaða yfir sig, þannig hafi eineltið 

gert það að verkum að hún yrði erfið í skapi og í raun alveg stjórnlaus. Önnur stelpa segir að 
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„við það að verða lagður í einelti þá verðurðu bara rosalega reiður út í allt og alla sem að eru 

nálægt þér eiginlega.“ Hún vill því meina að við það að vera lögð í einelti hafi hún með öllu 

orðið óalandi og óferjandi, svo mjög að jafnvel mamma hennar var við það að gefast upp á 

henni. 

 Stelpurnar telja sumar hverjar að eineltið hafi haft afgerandi áhrif á velgengni þeirra í 

lífinu, ekki hvað síst í námi. Ein stelpnanna var að eigin sögn mjög fljót að læra að lesa og 

gekk vel í skóla þar til eineltið byrjaði. Nú er hún alvarlega lesblind og á mjög erfitt með að 

sinna náminu sökum kvíða og félagsfælni. Önnur stelpnanna var lögð í einelti af kennara frá 

því í fyrsta bekk. Hún gerði lítið úr einkunnum og niðurlægði hana fyrir lélega 

stærðfræðikunnáttu og takmarkaðar framfarir fyrir framan bekkinn æ ofan í æ. Í dag kennir 

hún kennaranum um lélega stöðu í námi og áralanga serkennslu í stærðfræði sem skilar litlum 

árangri. 

 Aðrar stelpur í hópnum hafa þó eflst við að verða fyrir mótlæti á formi eineltis. Einni 

stelpunni lá svo á að losna við þá sem lögðu hana í einelti að hún lokaði sig af og lærði allan 

daginn, allar frímínútur og allan þann tíma sem gafst. Fyrir vikið tókst henni að hækka sig upp 

um bekk og í þolanlegra umhverfi og komst svo ári fyrr inn í framhaldsskóla, þar sem 

félagslífið blómstrar. Það þarf nefnilega ekki alltaf að vera alslæmt að verða fyrir einelti: „Þú 

veist ef að maður fær réttu hjálp, þú veist aðstoðina þegar maður er orðinn svona niðurbrotinn 

og eitthvað, ef að maður fær réttu aðstoðina þá getur maður orðið sterkari.“ Ein stelpnanna er 

sannfærð um þetta og bendir á sjálfa sig sem dæmi. Um leið tekur hún ábyrgðina að vissu 

leyti frá gerandanum sjálfum, en stelpurnar eru almennt iðnar við að taka á sig ábyrgð sem er 

ekki endilega þeirra. 

 

5.5 Reiði 

Stelpurnar hafa mismikla reynslu af reiði. Sumar eru aldar upp í umhverfi þar sem ríkir mikil 

reiði og rifrildi og árekstrar eru tíðir á meðan aðrar hafa sjaldan velt þessari tilfinningu fyrir 

sér. Sumar hafa lengi átt í baráttu við reiðina sína og ýmist reynt að finna henni farveg eða 

fela hana á meðan aðrar hafa vart orðið varar við reiði og tengdar tilfinningar.  
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5.5.1 Orsök og afleiðing 

Frásagnir stelpnanna af reiði hefjast iðulega á því hvað olli því að þær urðu reiðar. Kveikjur 

reiði geta verið margskonar en samskipti við jafningja orsaka oft á tíðum reiði hjá stelpunum. 

Ein stelpnanna segir að yfirleitt sé einhver ein manneskja í hverjum hópi sem pirri hana alveg 

óheyrilega mikið án þess að hún geti útskýrt af hverju. Önnur segir reiðina yfirleitt kvikna 

þegar hún biður fólk um að hætta einhverri hegðun en það hlusti ekki og haldi einfaldlega 

áfram að pirra hana. „[F]lók er fávitar,“ segir sú þriðja og er ekkert að flækja málin, frekar en 

vanalega. 

 Baktal, lygar, slúður og annað samskiptaform jafningja getur einnig orsakað 

reiðiviðbrögð. Það er nærtæk árás á ímyndina að slúðra um persónuleg mál og búa til sögur 

sem gjarnan skekkja sannleikann. „Þeir vita náttúrulega ekkert hvað er í gangi hjá mér, svo að 

þeir hafa engan rétt á að segja eitthvað sem að þeir vita ekki neitt um, þannig að þá verð ég 

mjög reið,“ segir ein stelpan máli sínu til útskýringar. Það sem henni þykir erfiðast að upplifa 

í samskiptum við jafningja er umtal um persónulega hætti hennar. Til að losna undan því 

hefur hún tekið upp á því að ljúga um erfiðar heimilisaðstæður eða fjölskylduharmleik til að 

koma inn samviskubiti hjá þeim sem taka upp á því að bera uppi ógrundaðar skoðanir sínar á 

henni. 

Ég meina þú veist, þú lætur vinkonur og vini mína vera, þeir sem eru nánir mér 

þeir skipta mestu máli fyrir mig. Móðga mig ég móðga þig bara á móti, móðga 

vini mína, you sort of signed your death sentence. 

Þessi orð eru viðhorf annarrar stelpur til baktals og niðurlægjandi ummæla. Hún lætur það 

lítið á sig fá þegar hún sjálf er annars vegar en hún gengur alla leið í að vernda orðspor vina 

sinna. Sjálf er hún með hreint borð og hefur aldrei átt stór leyndarmál sem mikilvægt er að 

ekki komist upp um. Þar af leiðandi hefur hún ekkert að fela, það er ekkert sem hægt er að 

nota gegn henni og því þarf hún að eigin sögn takmarkað að óttast umtal. 

 Lítil systkini eru enn fremur algengur reiðivaldur. Stelpurnar hafa blendnar tilfinningar 

í garð systkina sinna, sumar reiðast hvað helst þegar yngri fjölskyldumeðlimum er ógnað og 

finna til mikillar ábyrgðartilfinningar. Í öðrum tilfellum eru sömu stelpurnar bara mjög 

þreyttar og pirraðar á endalausu veseni, truflun og skemmdum af hendi yngri systkina. 

Stelpurnar eru sumar hverjar svo pirraðar á systkinum sínum að krakkinn er eini 

reiðivaldurinn sem þær kannast við. Hæfni systkina til að pirra eldri systur er greinilega alveg 
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einstök því þær skilja oft ekki hvað það er við þau sem pirrar þær, annað en að þau séu 

yfirhöfuð til og þær þurfi að viðurkenna það. 

 Loks getur reiðin blossað upp vegna þess sem stelpurnar gera sjálfar. Sumar tala um 

það hvernig óhlýðni, lygar, ákveðið ástand, uppreisn eða samskiptaform hafi verið orsök 

reiðinnar. Ein stelpan segir frá því að hafa farið á bakvið mömmu sína. Hún „gat aldrei sagt 

neitt og var aldrei heiðarleg og þá einhvernveginn um leið og það var spurt mig út í eitthvað 

sem að ég gat ekki sagt, þú veist, þá varð ég rosa svona jumpy.“ Þannig var það laumuspilið 

og óhlýðnin sem varð til þess að hún var ör og erfið í skapi. Það olli aftur á móti því að 

árekstrum á heimilinu og annars staðar fór fjölgandi og reiðin varð sífellt ofsafengnari. 

 Reiði stelpnanna getur verið misstórfengleg og verður í sumum tilfellum ansi ýkt, ekki 

síst þegar hún blossar skyndilega upp. Lýsing einnar stelpunnar á viðbrögðum sínum þegar 

stolið var af henni vasapening fyrir nokkrum árum er dramatísk: 

það var svona switch, svona smá. Þannig að bókstaflega, ég sá rautt, og ég 

öskraði, sko ég ætlaði að fara að hlaupa sko, en ég get ekki hlaupið það var 

eins og einhver hefði stoppað mig. Þannig að ég öskraði og hljóp svona 

öskrandi í áttina að þeim. 

Þessa ofsafengna lýsing á því hvernig reiðin blossar upp eins og hendi sé veifað er ansi 

nákvæm og tekur á ýmsum líkamlegum einkennum sem gjarnan eru talin einkenna reiði, svo 

sem að stífna upp, sjá rautt og öskra. Lýsingin er ekki hvað síst nákvæm í samanburði við 

lýsingar hinna stelpnanna, en þær upplifa margar eins konar minnisleysi þegar þær reiðast. 

Ein segist til dæmis: „Ég hef alveg orðið reið ...“ en getur þó ekki munað hvers vegna, við 

hvern, hvenær né hvað yfirhöfuð gerðist. Önnur segir frá brjálæðislegum slagsmálum við 

fyrrverandi bestu vinkonu sína, hún man ekki um hvað var rifist eða hvernig slagsmálin áttu 

sér stað, en sagan segir að hún hafi bitið vinkonuna. 

 Það er kannski ekki að undra að stelpurnar muni lítið eftir reiðiköstum sínum. Í fyrsta 

lagi virðast þau fátíð hjá þeim flestum, svo mjög að sumar segjast aldrei hafa reiðst. Í öðru 

lagi koma tilfinningarnar gjarnan aftan að stelpunum sem reyna að streitast á móti þeim eins 

og hægt er. 

Bara ef að ég er reið út í manneskjuna og búin að vera of lengi kannski í fýlu út 

í hana og eitthvað, þá held ég því svo mikið inní mér og svo bara svona brotna 
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ég niður og þá kemur þetta allt út og svona þegar ég get ekki tekið meira inn á 

mig. 

Svona útskýrir ein stelpan hvernig hún reynir að halda aftur af tilfinningum sínum í lengstu 

lög og gefst að lokum upp. Þegar hún getur ekki meir tekur hún engu að síður ekki 

brjálæðiskast og ræðst sannarlega ekki að menneskjunni sem á í hlut, heldur lokar hún sig af 

þegar enginn sér til og grætur. Önnur stelpa segir frá því hvernig hún missti sig og réðst á 

strák sem átti ekkert illt skilið, einungis vegna þess að hann stóð í vegi fyrir henni þegar hún 

reiddist í garð annars. Það er því alls óvíst hvort að umræðan um ósættið sé nokkurn tímann 

tekin upp og málin útkljáð í raun og veru. Sá einstaklingur sem hefur hvatt stelpurnar til reiði 

fær ekki endilega að finna fyrir því, heyra ástæðuna, ræða málið eða útskýra sína hlið. Að 

sama skapi losa stelpurnar ekki endilega um reiðina, í það minnsta ekki með því að útkljá 

málið fyrir fullt og allt.  

 Stelpurnar upplifa sig hafa mismikla stjórn þegar þær verða reiðar. Sumar þeirra sem 

greint hefur verið frá hér að ofan eiga það til að missa alveg áttir, aðrar vilja meina að þær séu 

alfarið við stjórnvölinn. Ein stelpan upplifir að hún stjórni því hversu brjáluð hún verði og geti 

róað sig niður eða æst sig upp eftir atvikum og hentugleik fremur en tilfinningaþrungna. Þessi 

upplifun er einstök í stelpnahópnum og eru blendnari viðhorf og meiri óvissa í garð 

tilfinningatjáningar mun algengari. „Þegar ég er reið þá finnst mér ég vera passlega reið, 

þegar ég er búin að vera reið þá finnst mér ég hafa verið of reið,“ segir ein stelpan og lýsir því 

mjög vel hvernig tilfinningin getur borið hana ofurliði eina stundina, en hún geti lært af 

reynslunni í kjölfarið.  

 Upplifun stelpnanna gæti þó einnig verið dæmi um mikla skömm og sektarkennd yfir 

að hafa leyft sér að reiðast opinberlega. Önnur stelpa úr hópnum skammast sín einmitt mjög 

mikið fyrir að verða reið. Skömmin á þó helst við um viðbrögðin en henni finnst þurfa lítið til 

að gera hana ofsareiða. Um daginn lenti hún í smávægilegu óhappi „þá stóð ég í tíu mínútur 

með krepptar tær, kreppta hnefa, bíta saman og tárin bara niður.“ Á þessu augnabliki upplifði 

hún að allt í lífinu væri ómögulegt og flýtti sér að komast úr aðstæðunum og einangra sig til 

að verða sér ekki til frekari skammar.  
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Mynd 6. Óstjórnleg reiði 

 Stelpur sem telja sig hafa stjórn á kraftmiklum tilfinningum á borð við reiði hafa engu 

að síður áhyggjur af því að missa stjórn á sér: „[É]g hef náttúrulega aldrei lent í því að bara, 

bara verða bara klikkuð, en ég er bara hrædd um að það gerist einhverntíman, þú veist að ég 

eigi bara eftir að meiða hann eða eitthvað.“ Segir ein stelpan um það þegar bróðir hennar reitir 

hana til reiði. Hún fullyrðir trekk í trekk að henni hafi aldrei langað til að lemja hann og 

myndi í mesta legi kannski öskra á hann ef hún myndi tapa sér. Engu að síður hefur hún þróað 

með sér aðferðir til að róa sig og dreifa huganum þegar hann pirrar hana, af ótta við að verða 

klikkuð og meiða hann. Óttinn virðist sprottinn af vitneskju um stelpur sem hafi tekið 

brjálæðiskast, sparkað, kýlt og lamið, látið öllum illum látum og í kjölfarið orðið sjálfri sér til 

skammar og verið þekktar fyrir atvikið umfram annað. 

 Þær stelpur sem hafa stjórn á reiði sinni hafa sumar hverjar lært að beita henni sér til 

framdráttar og nýta hana gjarnan sem stjórntæki í samskiptum. Ein af stelpunum er nokkuð 

fremri í þessu en hinar, enda eru viðhorf hennar til reiði almennt jákvætt og sjálfmynd hennar 

sterk. Í þrálátri forsjárdeilu milli foreldra hennar þar sem hún var notuð sem sendiboði þóttist 

hún vera reið þótt hún væri fyrst og fremst sár. „[A]ndlega var ég ekki reið en líkamlega var 

ég mjög reið,“ segir hún og til útskýringar á atferlinu bætir hún við að með reiði nái hún meiri 

stjórn á aðstæðum. Þegar hún reiðist fólki sé hún ákveðin og fólk hlusti, nokkuð sem henni 

þykir í eðli sínu nokkuð sorglegt þar sem það gefur til kynna að fólk þurfi að skammast sín til 

að geta hlustað á viðhorf annarra. Fólk geti því ekki sýnt niðurdregnum samhug heldur sé 

nauðsynlegt að láta í sér heyra. 
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 Þegar stelpur á annað borð tjá reiði sína er opinská tjáning hennar afar misjöfn eftir 

einstaklingum og atvikum. Hún spannar alla flóruna, allt frá eðlilegum pirringi og upp í 

ofsafengin köst sem einkennast af stjórnleysi. Ein að stelpunum útskýrir að það geti ekki farið 

framhjá neinum þegar hún verði pirruð eða reiðist. Í slíkum tilfellum sýnir hún meðvitað 

óvirðingu í garð þeirra sem eiga í hlut, setur upp ákveðinn svip og talar í sérstökum tón. Með 

þessum hætti takist henni að láta „manneskjunum líða eins og þau séu hálfvitar“ nema 

auðvitað að þær séu hálfvitar í raun og veru og fatti þá ekki svona lagað. Önnur úr hópnum 

segir frá því þegar hún trompaðist á kennarann og „sagði honum bara hversu mikill asni, 

fáviti, fífl, þú veist allt sem mér datt bara í hug hann væri“ fyrir framan allan bekkinn, rauk út 

og skellti hurðinni. 

 Þegar hafðar eru í huga þær stelpur sem reiðast helst ekki og þær sem síðan reyna 

hvað þær geta til að fela tilfinningar sínar, er tjáning þeirra sem eftir standa æði fjölbreytt. 

Stelpurnar sammælast um að upplifun og tjáning reiði hljóti að vera misjöfn eftir því hvers 

eðlis reiðin er. 

Það er mjög misjafnt, eftir því hvernig reið ég verð. Ég hef einu sinni farið í 

svona reiði black-out, og þá barði ég litla bróðir minn mjög illa. En venjulega 

þegar ég er reið, þá kasta ég hlutum. Ég hef brotið sama vegginn tvisvar heima 

og eiginlega allar hurðarnar á neðri hæðinni. 

Þessi stelpa tjáir reiði sína oft og iðulega mjög opinskátt, hún hefur lengi átt við svokallað 

reiðivandamál að stríða og á erfitt með að hemja sig þegar hún æsist. Frásögn hennar er því 

mjög ýkt í samanburði við aðrar stelpur en gefur engu að síður til kynna hvað ofsareiði getur 

haft í för með sér. 

 Mikil reiði eða lítil segir ekki alla söguna því reiðin er sjaldan einangruð tilfinning og 

ber yfirleitt aðrar tilfinningar með sér. „Ég var reið og pirruð og svo var ég bara leið“ segir ein 

stelpan. Önnur verður bæði pirruð og ofbeldishneigð og ýmislegt annað sem hana skortir orð 

til að lýsa. Sú þriðja fer í fýlu eftir að hafa reiðst og svo hættir það allt saman bara skyndilega. 

Fjórða stelpan lætur reiði sína stundum vaða á formi orða, ef ekki verður hún bæði leið og sár. 

Þeirri fimmtu líður illa og upplifir þunglyndi í kjölfar reiði og sú sjötta skammast sín fyrir 

tilfinningar sínar og tilheyrandi viðbrögð. Auk tilfinninga getur reiðin haft ýmis líkamleg 

einkenni í för með sér. Hraður hjartsláttur, roði, hiti í lófum og annað eru á meðal þekktra 

einkenna sem sumar stelpnanna greina frá. Öllu sérkennilegra er mikill verkur í hné, nokkuð 

sem ein stelpan, sem raunar er meidd í hinu hnénu, upplifir gjarnan þegar hún reiðist. 
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 Tilfinningaflóran er því sannarlega fjölbreytt en það væri óskandi að hún væri enn 

fjölbreyttari á þann hátt að reiðinni gætu einnig fylgt jákvæðar tilfinningar á borð við 

sjálfsöryggi, ákefð og atorku. Vanlíðan er því algeng meðal stelpnanna í kjölfar reiði. Þessi 

vanlíðan einkennist ekki hvað síst af vanmáttarkennd yfir því að geta ekkert gert, hvorki til að 

bæta þær aðstæður sem reittu til reiði til að byrja með, né til að tjá tilfinningar og losna við 

reiðina. Sektarkennd eða samviskubit helgast aftur á móti af meðvitund þeirra um eigin 

hlutdeild að málalyktum eða yfir því að hafa mögulega sært einhvern. Í sumum tilfellum 

orsakast sektarkenndin ekki af nokkrum sköpuðum hlut, hún bara kemur strax á eftir reiðinni 

og fer ekki neitt. 

 Þrátt fyrir breiða tilfinningaflóru, mikla orku og erfiðleika er úrlausn mála oft af 

skornum skammti. Stundum reyna stelpurnar allt hvað þær geta til að komast hjá reiðinni. Ein 

segist gera allt sem í hennar valdi stendur til að forðast það að segja fyrirgefðu. Önnur segir 

að hún myndi aldrei sýna reiði sína í skólanum eða rífast við skólafélaga heldur myndi hún 

halda henni inni og fá útrás á öðrum vettvangi. Enn önnur segist reyna að láta eins og ekkert 

hafi í skorist, ekkert að undra því mamma hennar lætur alltaf eins og ekkert sé stuttu eftir að 

þær hafi rifist, nokkuð sem hún sjálf þolir ekki. Aðrar fara grófari leiðir í leit sinni að lausn 

við reiðinni og tilheyrandi stjórnleysi, ber þá hæst að nefna sjálfsskaða. Aðferðir stelpnanna 

til losna við reiðina eru því afar fjölbreyttar og ekki endilega áhrifaríkar, nokkuð sem helgast 

af misárangursríkri reiðistjórnun. 

 

5.5.2 Útrás 

Til að forðast óþörf brjálæðisköst og til að finna reiði sinni einhvern farveg hafa stelpurnar 

þróað með sér ólíkar leiðir til að fá útrás fyrir reiði sína. Leiðirnar sem stelpurnar fara eru æði 

fjölbreyttar en takmarkast vissulega af því sem ekki má. Munurinn á því hvort stelpurnar líti á 

reiði sína sem vandamál virðist grundvallast einmitt af möguleikum þeirra og hæfni til að hafa 

stjórn á reiði sinni. 

Að verða svona rosalega reiður, að maður nái ekki stjórn á því, það er 

náttúrulega vandamálið en ég held þú veist, reiði er náttúrulega eðlileg, það er 

eðlilegt að vera reiður en, einhvernveginn allar tilfinningarnar mínar verða svo 

rosalega ýktar. 
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Þetta segir ein stelpan um neikvætt viðhorf sitt til eigin reiði, enda á hún í erfiðleikum með að 

halda ró sinni. Hún, eins og hinar stelpurnar, lítur því svo á að reiði sé eflaust eðlileg og 

jafnvel nauðsynleg en vandamálið felist í ofsanum og óstöðugleikanum sem henni fylgir. 

 Hvort sem reiðin er mikil eða lítil, ofsafengin eður ei, er útrásin alltaf mikilvæg. 

Stelpurnar hafa ólíka reynslu af því að leyfa sér að fá útrás fyrir tilfinningar sínar en eru allar 

sammála um mikilvægi þess að finna þeim farveg. Ein að stelpunum segir frá því að hún hafi 

alltaf reynt að halda dagbók. Það hafi þó ekki dugað til því þar væri enginn að hlusta, hún 

gæti alveg eins bara talað við bangsann sinn eða eitthvað. Í viðleitni sinni til að tala við 

einhvern annan um skoðanir sínar, án þess þó að hafa nokkurn í lífi sínu sem hún treysti sér 

að ræða við, stofnaði hún bloggsíðu. Á bloggsíðuna skrifaði hún um það sem henni lá á hjarta, 

ekki síst það sem reitti hana til reiði. Þótt hún vissi vel að enginn læsi síðuna leið henni engu 

að síður mun betur, einfaldlega vegna þess að nú gæti einhver lesið þetta og átt hlutdeild í 

upplifun hennar. Í þessu tilfelli virðist aðalmálið því vera að koma tilfinningum sínum á 

framfæri við aðra og fá þannig viðurkenningu fyrir tilvist þeirra. 

 Þegar stelpurnar fá útrás fyrir reiði sína í vitna viðurvist á sér stað nokkuð sérstakt: 

„[Þ]ú segir sannleikann án þess að hugsa það kannski áður og bara drullar því yfir 

manneskjuna bara að hún sé ömurleg og þú ert kannski búin að vera að halda því inní þér.“ 

Reiðar stelpur sem láta í sér heyra segja sem sagt sína skoðun og láta ekkert eftir liggja. Þegar 

reiðinni er hleypt að í samskiptum við aðra er líklegt að „ég myndi bara gjörsamlega missa 

það út úr mér“ og er þá átt við ljót orð, miklar skoðanir og þveröfug viðhorf. Að sumu leyti 

telja stelpurnar þetta geta verið mjög góða leið til að létta á sjálfri sér og bæta samskiptin til 

frambúðar, en áhættan er jafnframt töluverð eins og fram kemur í frásögn stelpnanna: „Þú 

getur sært manneskjuna mjög mikið. Það gæti komið fyrir, en það er líka gott að þú færð smá 

útrás ... Það er svona, maður sleppir því og þá fær maður svona smá léttir. Þú ert ekki lengur 

með þetta á þínum, öxlunum á þér.“ 

 Útrásin er ekki hvað síst mikilvæg til að tryggja öryggi allra viðkomandi aðila, en 

sumar stelpurnar verða mjög ofbeldisfullar í reiði sinni. Fjórar af átta stelpum tala skýrt og 

greinilega um löngun sína til að lemja fólk sem reitir þær til reiði. Ein segir að henni finnist 

auðvitað ekkert gaman að lemja fólk en það sé bara góð útrás og önnur segir að hana langi til 

að berja frá sér og hrinda öllu frá sér þegar hún verði reið eða pirruð. Þriðja stelpan segist 

aldrei myndu lemja nokkurn mann en hún þurfi iðulega að forða sér af vettvangi til að tryggja 

að hún lemji engan, enda viti hún hversu mikil útrás felist í því og að manneskjan eigi það að 

öllum líkindum skilið. Fjórða stelpan upplifir það ósanngjarnt að mega ekki lemja fólk því 
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þeir sem geri hana reiða eigi það yfirleitt skilið, auk þess sem erfitt sé að koma orðum að 

hlutunum. Hún finnur „alltaf þetta fullkomna til að segja eftir á eða 2 klukkutímum eftir á“ 

enda byrji hún alltaf að stama þegar hún verður reið. Auk þess stífnar hún upp, titrar og byrjar 

loks að tárast, ekki vegna þess að hún sé leið, heldur vegna þess hversu reið hún er en megi 

ekki fá útrás fyrir tilfinningar sínar öðruvísi en að lenda í vandræðum. Taka skal fram að 

engin þessara stelpna stundar slagsmál að staðaldri. 

 Ástæða þess að stelpurnar lenda sjaldan í slagsmálum er eflaust að einhverju leyti sú 

að þær hugsi rökrétt, átti sig á því að slagur muni ekki leysa neinn vanda og að ekkert sé upp 

úr því að hafa að ráðast á annað fólk. Stelpurnar telja þó ekki upp þessar ástæður, heldur fyrst 

og fremst ótta við að lenda í klandri: 

[M]ig langar að lemja manneskjuna fyrir framan mig en ég má það ekki, af því 

að þá lendi ég í vandamálum í skólanum mínum og ég vil það ekki. Ég lamdi 

einu sinni gaur af því hann lét vinkonu mína fara að grenja ... ég var kölluð 

brjálaða gellan í skólanum. 

Vandræðin sem bíða stelpna sem fara í slag eru því margvísleg. Fyrir utan það að vera teknar 

á teppið hjá skólayfirvöldum og foreldrum og hafa það á samviskunni að hafa meitt einhvern, 

eiga þær á hættu að mannorð þeirra flekkist: 

[É]g má heldur ekki öskra á fólk, þá lendi ég líka í vandræðum ... ég má ekki 

lemja, sérstaklega ekki ef þetta er í skólanum. Ef þetta er einhvers staðar 

annarsstaðar þá vil ég heldur ekkert vera að lemja því þetta er manneskja sem 

getur hringt í mömmu mína og, þannig að ég lem aldrei.  

 Stelpurnar stinga þess í stað upp á aðferðum eins og að lemja í boxpúða, þá helst með 

mynd af manneskjunni sem þær reiðast, öskra í kodda og kýla í púða. „[É]g tek hana ekki út á 

öðrum“ er algengt stef á meðal stelpnanna og því liggur mikið við að finna leiðir til að taka 

reiðina út án þess að hafa áhrif á aðra. Engu að síður nýta sumar þeirra tækifærið til að níðast 

á öðrum. Ein af stelpunum blótar, gerir lítið úr fólki og móðgar það til að forðast að berja það 

og eins til að gera ekki eitthvað fáránlegt að hennar mati, eins og fara að grenja. „[É]g er ekki, 

labba bara upp að einhverri manneskju og lemja hana, það er ekki beint réttlátt sko“ segir hún, 

þrátt fyrir að langa oft til að gera það þegar hún er í pirruðu skapi, ekki síst þegar gerð er sú 

krafa á hana að hún slaki aðeins á. 
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 Sumar stelpnanna fá útrás með því að gera betur en áður, til dæmis með því að gera 

eitthvað sem enginn hafði trú á að þær gætu eða standa sig betur en vanalega í íþróttum. Aðrar 

fá útrás með sköpun: Ein útbýr listaverk, önnur spilar á hljóðfæri og segir að trommur og 

söngur eða reið tónlist almennt geti verið frábært útrás. „[S]tundum þá get ég skrifað og hellt 

úr og penninn skrifar bara og hellt úr þú veist það sem að kemur bara. Og ég hef oft skrifað 

rosa, svona, rosalega tilfinningaþrungna svona eitthvað,“ segir önnur skapandi, reið stelpa. 

Þannig hafa sumar stelpnanna vissulega tileinkað sér að nýta sér reiðina sér til framdráttar og 

gera útrásina á vissan hátt uppbyggilega. 

 Enn aðrar leita frekar inn á við. „Vanalega þá bara, anda ég þrisvar og geri eiginlega 

ekki neitt, bara svona stoppa“ segir ein stelpnanna um það hvernig hún losnar við reiðina sína, 

reiðin er þó ekki endilega horfin í kjölfarið, henni er bara ekki gefinn meiri gaumur. 

Sjálfsskaði er enn fremur algeng leið í stúlknahópnum til að fá útrás fyrir yfirþyrmandi reiði: 

Ef ég verð mjög reið, þá verð ég bara svona þú veist, bara svona, það kemst 

ekkert annað að og þú veist stundum ríf ég svona í hárið á mér sem að ég, tek 

stundum heilu lokkana alveg. Þú veist, klóra mig, þú veist, lem í vegg. 

Svona lýsir ein stelpan aðferðum sínum við að losna við reiðina og hún er ekki ein um slíkar 

tilraunir. 

 Stelpurnar eru sumar á þeirri skoðun að þeir sem ekki fái útrás fyrir reiði sína geti 

orðið þunglyndir: „[É]g heyrði einhvern tímann af einhverri stelpu og það var sagt að hún 

hefði skorið sig, það var bara þú veist til að fá bara útrás af því að hún hefði verið með svo 

mikið inná sér“ segir ein af stelpunum um leið og hún áréttar að sjálfsskaði hjálpi ekki neitt. 

„[E]in af bestu vinkonum mínum hún er bara öll útí örum alveg hérna og hún er bara 

þunglynd en ég veit ekki af hverju en henni líður bara mjög illa“ er saga sem önnur úr 

hópnum segir. Sjálfsskaði er þó ekki bara kjaftasaga eða fjarrænn raunveruleiki fyrir 

stelpunum. Ein úr hópnum kroppar í sár en hættir þó um leið og fer að blæða, önnur hefur 

skorið sig og ein stelpnanna hefur tvisvar gert tilraun til sjálfsvígs. Allt er þetta atferli sem 

þær tengja við reiði og skort á útrás eða virðingu fyrir tilfinningum þeirra og þörfinni á að tjá 

þær þannig að mark sé á þeim tekið.  
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 Í tjáningu stelpnanna á 

reiði er oft stutt á milli hláturs og 

gráturs. Þær tala gjarnan um að 

vilja helst vera einar þegar þær 

eru reiðar, þá líði þeim illa og það 

sé auðveldara að gráta í einrúmi. 

Grátur er nefnilega algengur 

fylgifiskur reiði og getur verið 

góður til að losna við reiðina 

sjálfa eða leiðann sem henni vill 

fylgja. „[B]ara einhver fjögur til 

fimm tár eða eitthvað og þá var 

það bara búið“ segir ein stelpan 

en aðrar upplifa ofsafengnari 

grátköst. Hlátur er annað 

tjáningarform sem stelpurnar nýta sér í reiðinni. Það er þó frekar gert til að dreifa athyglinni 

og setja upp gleðigrímu þannig að engan gruni að nokkuð ami að. Besta leiðin til þess virðist 

vera að segja brandara og halda stuðinu gangandi með tilheyrandi hlátri og hressleika, í 

ferlinu reynir stelpan sjálf jafnframt að gleyma erfiðleikum sínum. Leiðirnar til að losna við 

reiðina eru því afskaplega ólíkar, hin síðastnefnda einkennist þó fremur af því að hylma yfir 

reiðina en að tjá hana, setja upp grímu. 

 Leiðir til að dreifa athyglinni eru jafnframt margvíslegar. Ein af stelpunum prjónar til 

að róa taugarnar og halda að sér höndum, önnur les bók eða teiknar og sú þriðja tekur til. Ein 

úr hópnum fyllist orku þegar hún reiðist og nýtir hana til að hreyfa sig, skipuleggja sig, 

endurraða í herberginu eða eitthvað álíka, enda upplifi hún innblástur í reiðinni. Fyrir 

stelpunum er einnig mikilvægt að varast ákveðnar leiðir til að dreifa athyglinni, til dæmis að 

borða. „[É]g veit alveg að þegar ég hef orðið reið og sár þá hef ég borðað eitthvað, bara þú 

veist, borðað og borðað og borðað og borðað, þannig að ég forðast það að borða þegar ég er 

orðin reið“ segir ein stelpan sem virðist nota mat sér til huggunar. 

 Að fá ekki útrás fyrir reiði getur enn fremur verið alvarlegt mál og gert það að verkum 

að reiðin verði enn skæðari en ella. „[Reiðin] er að grafa inn í þér og svo þegar þú ert alltaf 

bara að halda áfram og áfram að þá einhverntíman springur þú og bara gerir heimskulega 

hluti.“ Svona rökstyður ein að stelpunum mikilvægi þess að fá útrás fyrir reiði og eru hinar 

Mynd 7. Gleðigríma 
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stelpurnar almennt sammála þessu viðhorfi. Ein úr hópnum ber saman fólk með stuttan og 

langan kveikiþráð. Mamma hennar er með stuttan og er því stöðugt að æsa sig en hún sjálf er 

með mjög langan kveikiþráð sem gerir það að verkum að hún er sein til reiði en springur svo 

með látum þegar hún reiðist. Fyrir vikið særir hún fólk frekar og situr eftir með samviskubit. 

 Það er þó ekki alltaf neikvætt að fá útrás fyrir reiði sína reglulega því „sumir sýna 

meiri virðingu fyrir fólki ef það er með þú veist stuttan kveikiþráð.“ Ein af stelpunum segir til 

að mynda frá því að allir sem umgangist hana viti að það þýði ekkert að ögra henni eða ætla 

sér að valta yfir hana. Hún skipti fljótt skapi, bregðist harkalega við og sé ótrúlega góð í að 

rífast. Fyrir vikið þori enginn að rífast við hana, enda sitji þeir sem það geri yfirleitt eftir sem 

aumingjar. 

 Sama hvað reitir stelpurnar til reiði; hvort sem það er mikið eða lítið sem þarf til; hvort 

reiðin sé ofsafengin eður ei; eða hvort og þá hvernig útrásin er fengin, þá gerir reiðin 

stelpurnar viðkvæmar. Reiðin, ekki síst þegar hún er tjáð, skilur stelpurnar eftir berskjaldaðar 

og því geta eftirköst hennar verið ærin og tekið sinn toll. Ein af stelpunum vill helst vera alveg 

laus við þessa tilfinningu sem hún segir ljóta og alfarið neikvæða. Í því samhengi segir hún að 

reiðin geti ekki verið 

góð leið því ég verð svo rosalega aum eftir það og bara þú veist er svo aum 

bara í marga klukkutíma ... Bara þú veist minnstu hlutir setja mig af stað aftur 

og ég fer að gráta aftur ... ég er bara svona lítil inní mér. 

 

5.5.3 Viðhorf til reiði 

Viðhorf stelpnanna til reiði, gagnsemi hennar og vandkvæða eru æði misjöfn enda meta þær 

kosti og galla reiðinnar með ólíkum hætti. Stelpurnar eru enn fremur sammála um að reiði 

stráka og stelpna sé ólík enda hlotnist þeim ólíkt svigrúm til að tjá þessa tilfinningu. Viðhorf 

stelpnanna til reiði skýrist ekki hvað síst af því að þær vilja sjaldan viðurkenna að vera reiðar 

og bendla tilfinningar sínar frekar við pirring: 

[A]nnars er ég bara pirruð, að ég tel. Fólk misskilur að ég held ég sé reið þegar 

ég sé pirruð, ef ég segi manneskjunni að þegja þá bara eitthvað „ertu reið?“ og 

ég bara eitthvað „nei ég er pirruð“ „nei þú ert reið.“ 
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Einhverra hluta vegna eiga stelpurnar erfitt með viðurkenna að þær séu reiðar enda virðast 

þær skammast sín fyrir þá tilfinningu og tengja hana við einhverskonar brjálsemi. „[A]lltaf 

þegar ég er virkilega reið, alveg brjáluð, þá sé ég alltaf rautt sko og veit ekki hvað ég er að 

gera“ segir ein stelpnanna sem aftur á móti segir að pirringurinn sé ljósblár og einkennist af 

kulda. Önnur úr hópnum segist upplifa pirringinn sem svartan og sér litla von í honum frekar 

en reiðinni. „Pirruð er bara svona tilfinning sem að getur farið auðveldlega, reið er einhver 

tilfinning sem ég get verið virkilega lengi.“ Þessi skilgreining skýrir mjög vel viðhorf 

stelpnanna til þessara tveggja tilfinninga sem tengjast svo náið en virðast þó svo ólíkar í þeirra 

huga. 

 Aðspurðar um hvort reiðin gæti hjálpað til við að ná markmiðum voru flestar 

ósammála. Fyrir utan að 

maður náttúrulega verður hálf berskjaldaður þegar maður verður reiður því þá 

er svo auðvelt að, pota aðeins meira. Þetta er svona eins og að missa brynjuna 

hérna þegar maður er í fullum herklæðnaði nema hérna og það er svona verið 

að pota þar. Þannig að, nei.  

Nei, það er ekki gott að nýta reiðina til að ná markmiðum sínum, segir þessi stelpa vegna þess 

hversu viðkvæm og auðsigruð hún verður þegar hún reiðist. Önnur verður óþolinmóð og gefst 

upp á öllu þegar hún er illa fyrir kölluð. Sú þriðja segir að fólk sem reyni að fá einhverju 

framgengt þegar það er reitt hugsi ekki um aðra og geri lítið úr samferðafólki til að komast 

sjálft áfram. Fjórða stelpan vill meina að reiðin skemmi fyrir tilraunum hennar til að léttast, en 

þegar hún er reið borðar hún ýmist mjög mikið eða alls ekki neitt en hvort tveggja er fitandi. 

Viðhorfin eru því afskaplega ólík og ástæðurnar æði misjafnar, þær eru þó almennt sammála 

um að reiðin sé ekki gott hjálpartæki í átt að markmiðum. 

 Kostir reiðinnar eru þrátt fyrir allt einhverjir í hugum stelpnanna. „[Þ]að er 

nauðsynlegt að geta orðið reiður því að þú veist, og það er alveg nauðsynlegt að geta orðið 

hræddur, skilurðu? Það er jafn nauðsynlegt og að geta orðið glaður.“ Segir ein stelpan sem þó 

er mjög neikvæð út í reiðina og sér ekkert jákvætt við þá tilfinningu. Reiðin er í þeirra huga 

vissulega gott tæki til að koma sínu á framfæri og segja hug sinn þannig að mögulega sé 

hlustað, sérstaklega þegar einhver er pirrandi, því það er ekki hægt að segja rólega 

„vinsamlegast þegiðu“ þannig að hlustað sé á það. 

 Reiðin er fyrir sumum stelpnanna fyrst og fremst góð til að fá útrás. Útrásina fá þær þá 

með því að teikna, boxa, fara út að hlaupa eða eitthvað annað sem þeim dettur í hug og nota 
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þá gjarnan orkuna sem reiðin gefur til að byggja upp þol. Stelpurnar virðast því upplifa að 

reiðin sé góð til þess að fá útrás frekar en að þær þarfnist útrásar vegna þess að þær eru reiðar. 

„[Þ]ú þarft alltaf einhverntíman útrás held ég“ er meginviðhorfið, þótt álit einnar stelpunnar sé 

enn jákvæðara: 

Það svona er eins og svona orkuskot maður bara svona, manni finnst maður 

bara geta allt í einhvern tíma, svona þegar maður er reiðastur þá bara svona fer 

svona í svona, bara geðveikt kraftmikill. Bara svona eins og maður gæti bara 

farið út og skokkað upp Everest eða eitthvað. 

 Annar kostur reiðinnar er að hún „getur byggt upp sjálfstraust. Ég meina ef þú ert bara 

svona sjálfsörugg og þorir ekki einhverju, þú ert bara hræddur, það er basically það sem 

brýtur það niður,“ óöryggið sem hindrar stelpur í að segja það sem þeim finnst og vera eins og 

þær vilja vera. Til að svo geti orðið þarftu samt að búa yfir ákveðnu sjálfsöryggi fyrir, því „ef 

þú ert ekki með neitt sjálfstraust þá bara ertu reiður og getur ekki gert neitt í því. Þorir ekki 

einu sinni að viðurkenna að þú sért reiður.“ Nokkuð sem útskýrir furðuvel mögulega ástæðu 

þess að flestar stelpurnar eru tregar til að segjast vera reiðar og gangast mun frekar við 

pirringi. 

 Gallar reiðinnar og fylgikvillar hennar eru þó stelpunum ofarlegar í huga en kostirnir 

og virðast þeim yfirsterkari. „Ég er með náttúrulega mjög neikvæða, svona upplifun af reiði“ 

segir ein stelpan sem hefur átt við svokallað reiðivandamál að stríða og meðal annars verið hjá 

sálfræðingi vegna þess. „Mér finnst reiði bara mjög slæm og neikvæð og ömurleg og, útaf því 

að það verður allt neikvætt og ömurlegt þegar maður er reiður. Það verður ekkert gott.“ 

Viðhorf hennar einkennist af mikilli kergju og það skín í gegn að reiði geti aldrei verið góð og 

hana beri að forðast eftir fremsta megni, nokkuð sem getur tæplega talist góður árangur í 

reiðistjórnun hjá sérfræðingi. 

 Þegar reiðin er annars vegar er umræðan alls ekki svo einföld. Ein af stelpunum talar 

um óskýr og nærliggjandi skil þess að vera passlega reið eða verða of reið og eins að vera 

sómasamlega leiðinleg eða of leiðinleg við þann sem reitir hana til reiði. Hún talar jafnframt 

um mikilvægi hæfilegra viðbragða og að það sé heldur ekki gott að verða ekki nógu reið. 

Þannig að ef maður verður reiður yfir einhverju slæmu sem einhver gerði á 

manns hálfu þá er náttúrulega bara gott að maður standi með sjálfum sér og 

sýni að maður vill ekki að það sé verið að vaða yfir mann. En maður má 
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náttúrulega ekkert vera of reiður og þú veist vera vondur á móti þú veist, þá er 

maður bara jafnslæmur sjálfur. 

Öllu þessu er ein og sama stelpan að velta fyrir sér varðandi reiðina í einni svipan svo það er 

ekki að undra að reiði skuli rugla stelpur í ríminu. 

 Önnur úr hópnum upplifir mjög blendnar tilfinningar í garð reiðinnar. Á sama tíma og 

hún hræðist reiðina, ekki síst leiðann sem fylgir í kjölfar hennar, er viðhorf hennar langt í frá 

einsleitt. Í hennar huga er reiðin ekki síst spennandi því þá gerir hún svo mikið af hlutum sem 

hún hefði annars ekki gert, eins og að segja sína skoðun án þess að hika. Henni finnst svo 

spennandi að sjá hvað getur gerst í reiðinni sem hún finnur og segir að það sé „eitthvað rétt 

við það“ þó svo að í þessu felist alltaf sú áhætta að segja eitthvað vitlaust. Til að flækja málið 

enn frekar segir hún: 

[M]ér finnst reyndar ekki gaman að vera reið, mér finnst það ekki skemmtileg 

tilfinning en það er svo, það getur verið svona eins og svo spennandi af því að, 

af því að ég get, fengið útrás og mér finnst gaman að fá útrás, eins og þú veist 

að rífast, ég elska að rífast. Það er það skemmtilegasta sem ég geri, að rífast, af 

því að ég vinn yfirleitt, yfirleitt þá vinn ég. 

Upplifunin er því tvíbend og einkennist af spennu, útrás, adrenalíni en um leið ótta, óöryggi 

og kvíða yfir því að gera eitthvað vitlaust eða koma illa fyrir. Allt þetta gerist svo samhliða 

eftirvæntingu og mögulegri gleði í kjölfar sigurs í átökum. 

 Meirihluti stelpnanna hefur engu að síður yfirgnæfandi neikvætt viðhorf gagnvart 

reiðinni. Sumar þeirra sjá einhverja ljósa punkta en aðrar eru alfarið mótfallnar henni, sumar 

blíðkuðust þó eftir því sem á leið í verkefninu. Almennt er viðhorf þeirra skýrt og greinilegt: 

„Reiði er bara vond tilfinning og maður á ekki að vera að nota hana alltaf ... bara þetta er reiði 

þú veist ... það er bara eins og að spyrja af hverju er himininn blár.“ Það fer því ekki á milli 

mála að reiðin geti varla verið til góðs og að það hafi lítið upp á sig að breyta því viðhorfi á 

nokkurn hátt, stelpur hafi lítið við reiðina að gera. 

 

5.5.4 Kynbundin reiði 

Stelpurnar upplifa allar mikinn mun á reiði stráka og stelpna. Munurinn felst í ýmsu, ekki síst 

í því sem vekur upp reiði, fyrstu viðbrögðum, úrvinnslu og svigrúmi til útrásar. Ástæðurnar 

sem vekja upp reiði eru að mati stelpnanna ólíkar eftir kyni. Stelpur reiðast frekar yfir því að 
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einhver kyssti strákinn sem hún var hrifin af eða kjaftaði frá leyndarmáli en strákarnir fara í 

slag vegna þess að þeir eiga það inni eftir að hafa verið kýldir í gær. Vissulega er um 

einfaldaða mynd að ræða en þetta lýsir meginviðhorfi stelpnanna á kynbundinni reiði. 

 Viðhorf stelpnanna er jafnframt það að oft geti lífið verið mun auðveldara fyrir stráka, 

ekki síst vegna þess að hjá þeim ríki ekki eins stífar reglur um samskipti. 

Það er allt svo auðvelt hjá þeim. Þú veist, þetta er ekkert svona, þú veist. Byrja 

að kynnast henni, svona eitthvað bla. Þú veist, það er bara svona „Eigum við 

að hanga eftir skóla?“ „Já, sure.“ „Klukkan?“ „Æ, bara þegar við erum búin.“ 

„Já ok, kúl.“ Þú veist, þegar þetta er stelpur er þetta meira svona, „Hvað ertu að 

gera hér?„ ... [Hækkar róminn] ÞAÐ ER BARA ALLT AUÐVELDARA HJÁ 

STRÁKUM! ... líka ekki þetta drama og eitthvað svona, vaá. 

Þannig upplifa stelpurnar að strákar geti frekar komið hreint fram og komið sér beint að 

efninu, fyrir vikið er allt uppi á borðinu og hringavitleysur og undirförli með tilheyrandi 

drama og reiðiköstum verða óþarfar. 

 Tjáning reiðinnar er jafnframt kynbundin, en þó fer tvennum sögum af því hvort kynið 

sýni reiði sína frekar. Sumar stelpurnar vilja meina að stelpur loki reiðina inni og fái helst 

útrás heima hjá sér þegar enginn sér til á meðan strákar taki frekar opinber brjálæðisköst, berji 

kennara og kasti húsgögnum. Aðrar vilja meina að strákar loki reiðina frekar inni. Stelpurnar 

eru allar sammála um að strákar séu ofbeldishneigðari en ef að stelpur reiðist þá segi þær 

lygasögur um hvor aðra, slúðra og eitthvað þannig, segja leyndarmál, þú veist 

þær, þær fara ekki í slag. Það er bara ekki þannig, stelpur bara gera það ekki 

nema mjög mjög örfáar sem geta ekki haft stjórn á skapi sínu. 

Stelpur hafa sem sagt fjölda annarra leiða til að klekkja á óvinum sínum en að fara í slag og 

þær sem gera það eru gjörsamlega stjórnlausar á meðan slagsmál virðast eðlilegur þáttur í 

samskiptum stráka. Aðferðirnar eru ekki aðeins ólíkar heldur einnig mis alvarlegar, „það er 

verra hjá stelpum út af því að þá ertu bara niðurbrotin eiginlega. En hjá strákum, þá ertu bara 

með marblett, eða glóðarauga eða eitthvað þannig. Þú veist það grær, en ekki andlega.“ 

Stelpurnar eru því sammála um að félagslegt ofbeldi sem orsakast af reiði í samskiptum 

stelpna sé mun alvarlegra en líkamlegt ofbeldi sem þær telja alvarlegra meðal stráka. 

 „Ég er reyndar að heyra fleiri sögur þar sem stelpur fara í slag heldur en strákar, 

strákar eru eiginlega bara hættir því núna“ segir ein stelpan engu að síður, nokkuð furðu 
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lostin. Hvort ástæðan sé sú að færri stelpur hafi nú stjórn á skapi sínu, að þær hafi tekið sér 

aukið svigrúm til að reiðast eða að fiskisagan um slíkt ódæði fljúgi nú hraðar en áður er aftur 

annað mál. Viðkomandi stelpa er hins vegar ekki ein um þessa skoðun þó svo að þær telji 

almennt að stelpur séu seinni til að slást og gefi fleiri sénsa áður en til líkamlegs ofbeldis 

komi. Viðhorfið til stelpna sem slást er þó ekki alfarið neikvætt, ein af stelpunum talar til 

dæmis um að þær hljóti að vera mjög sjálfsöruggar til að bera tilfinningar sínar svona á borð, 

sérstaklega þegar „það horfa allir á þær eins og bara þær séu eitthvað klikkaðar.“ Þannig eru 

stelpur sem slást að vissu leyti aðdáunarverðar á meðan „ég myndi aldrei þora því, það yrði 

mjög vandræðalegt. Ég er alltaf bara svona, já ég þori aldrei eða gera neitt, það eina sem er já 

ég hækka röddina mína,“ segir sjálfsöruggasta stelpan í hópnum. 

 Tilfinningaþrunginn er jafnframt misjafn meðal stelpna og stráka. Reiði karlmanna er 

einhvernvegin áhrifameiri, stærri og sterkari, „svona eins og í bíómyndunum,“ á meðan 

konurnar bara svona emja eða væla án þess að það hafi nein sérstök áhrif. Samkvæmt 

stelpunum er ástæðan væntanlega helst sú „að stelpur séu meira svona, hafa áhyggjur af því 

hvað fólki finnst um þær þegar þær eru orðnar reiðar, en strákum þeim er bara alveg sama, 

flestum.“ Þær eru því að vanda sig í framkomu sinni en eru fyrir vikið langlyndari og taka 

hlutina frekar inn á sig. „Konurnar eru bara svona tilfinninganæmari ... Það kannski konurnar 

verða aðeins reiðari ennþá lengur en karlarnir og svo fatta þær allt í einu hvað þær eru að gera 

og líður geðveikt illa yfir því og eitthvað þannig ... Bara þannig eru konur.“ Konur eru sem 

sagt þannig að þær hætta að hafa tilfinningar og skoðanir þegar þær átta sig að það vekji 

neikvæða athygli. 

 Skýringa kynbundinnar tilfinningatjáningar leita stelpurnar að miklu leyti í uppeldi. 

Þær tala um að konum sé kennt að vera viðkvæmar sem hafi þann kost í för með sér að þær 

þori frekar að sýna á sér mjúkar hliðar, gráta og leita huggunnar. Að sami skapi sé strákum 

kennt að vera karlmannlegir, sem felst víst í því að sýna ekki tilfinningar sem fela í sér 

viðkvæmni, loka sig af og láta alltaf eins og ekkert sé. Sem sagt að harka þetta af sér. Þetta er 

þó ekki algilt því „[s]umum strákum er kennt þú veist að opna sig meira, sýna meira skilurðu 

tilfinningarnar sínar, en aðrir eru bara svona „þú átt að vera karlmaður, þú átt ekkert að láta 

svona.““ Uppeldið er því lykilþáttur í því að ákvarða sjálfsöryggið og möguleika einstaklinga 

á að tjá tilfinningar sínar á heilbrigðan máta. 

 Á sama tíma og strákum er kennt að manna sig upp er þeim líka kennt að gera meira á 

meðan stelpurnar eiga fyrst og fremst að vera. „Meira kennt strákunum að gera eitthvað svona 

fótbolti og gera eitthvað svona hættulega hluti og eitthvað þannig, stelpurnar meira svona 
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hluti sem að gera svona meira, ekki alveg jafnmikið og þeir.“ Nokkuð sem að fram kemur að 

stelpunum finnist geta orsakað það að stelpur haldi sig frekar til hlés og öðlist takmarkað 

svigrúm til tjáningar. 

 Stelpurnar eru enn fremur þeirrar skoðunar að mótun fjölmiðla sé áhrifamikil þegar 

kemur að kennslu viðhorfa til þess hvernig stelpur eigi að haga sér og hvernig þær megi tjá 

sig: 

[S]telpur eiga að vera kvenlegar, fallegar og ekkert annað, þær eiga ekki að 

vera sterkar skilurðu, það er, telst ekki fallegt, ég meina, já. Segjum að þú ert 

frægur, þú veist fræg manneskja og þú ert sterk skilurðu, þá er það cool, en ef 

þú ert ekki fræg manneskja og ert bara einhver stelpa útí bæ og ert að reyna að 

réttlæta eitthvað þá ert þú bara brjálaða manneskjan. 

Þannig mega stelpur ekki vera þær sjálfar ef þær eru ekki fyrst orðnar frægar eða merkilegar. 

Að sama skapi verða þær aldrei mikilvægar í augum annarra án þess að haga sér eftir settum 

reglum, en með því að gera það er ansi snúið að skapa sér einhverja sérstöðu. Stelpur sem 

standa með sjálfri sér og skoðunum sínum og æsa sig jafnvel fyrir einhvern málstað teljast 

almennt brjálaðar. Enda eigi þær fyrst og fremst að vera til skrauts samkvæmt fjölmiðlum, 

nokkuð sem þær sjálfar og þeir sem umgangast þær hafa tekið trúanlegu og lifa gjarnan eftir. 

 Mótun fjölmiðla og uppeldis einkenna því hugmyndir stelpnanna um það hvernig og 

hvort þær eigi að tjá tilfinningar sínar mikið frekar en eðlishyggja. Raunar afneita þær 

hugmyndum um að viðkvæmni og undirförli sé hluti af eðli þeirra sem kvenna. 

Út af því að það er alltaf sagt að stelpur séu viðkvæmari og aumari og eitthvað 

og ég held að þetta sé það. Ég held að þetta sé eina sem að, þú veist, greinir 

okkur alveg virkilega í sundur tilfinningalega séð, er að stelpur eru aldar upp til 

að vera viðkvæmari. Og þú veist, og flestar stelpur eru bara svo rosalega 

óöruggar með sig að það skiptir þær svo miklu máli hvað öðru fólki finnst um 

þær, þú veist þetta samþykki ... Þessi útlitsdýrkun og þetta þú veist að stelpur 

eigi að vera fullkomnar er svolítið sem er ógnvekjandi. 

Það eru því kröfur um fullkomnun og þörf fyrir samþykki sem skerðir sjálfstraust stelpna og 

setur þeim þröngar skorður í tjáningu tilfinninga og skoðana. Erfiðleikar kvenna til að tjá reiði 

og skortur þeirra á möguleikum til þess eru þó alls ekki nýir af nálinni og átta stelpurnar sig á 

því að vandinn er langvinnur og rótgróinn. 
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Þegar konur, eins og í gamla daga þá voru þær mjög ósáttar örugglega og 

máttu ekki gera neitt og það var bara alið upp þannig að konur voru minni 

máttar en karlar. Þegar kona var reið og þorði eitthvað þá var það ekki nógu 

gott skilurðu. 

Þó svo að svigrúmið hafi vissulega aukist og viðurkenning á tilfinningum kvenna virðist mun 

meiri en áður þá upplifa stelpurnar enn í dag að þeim séu settar skorður sem eru ekki af hinu 

góða. 

 Stelpurnar, sem eru ósammála um gildi og gæði reiðarinnar, eru þó sammála um að 

allir eigi rétt á réttlátri reiði: „Það svona fer allt eftir aðstæðum ... það er til reiði út af engu, 

sem er ekki réttlát. Það getur líka verið reiði út af réttum hlutum og þá er það rétt ... Mér 

finnst að við ættum að geta sýnt reiði meira, við ættum að mega vera reiðar.“ 
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6 Umræður 

6.1 Veröld stelpna 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar um reiði stelpna kemur skýrt fram að stelpum finnist líf sitt 

flókið. Það sem flækir líf stelpna er ekki hvað síst sífelld leit að samþykki, nokkuð sem 

stelpurnar í rannsókninni kváðust stöðugt standa í. Samþykki fyrir augum jafningja tryggir 

stelpunum brautargengi í ákveðna hópa og þátttöku í félagslífinu, auk þess sem viðhorf 

annarra hefur bein áhrif á viðhorf stelpnanna til þeirra sjálfra. Samþykki í stelpnahópum hefur 

ekki verið áberandi í fræðilegri umræðu en það hefur hinsvegar skortur á samþykki og 

afleiðingar þess svo sannarlega verið, enda umfjöllun um átök milli stelpna vinsælt 

viðfangsefni. Til dæmis fjalla bæði Sprague (2008) og Wiseman (2002) um klíkur og 

Underwood (2003, 2004) og Simmons (2003) hafa fjallað sérstaklega um aðferðir stelpna við 

að útiloka hver aðra. 

 Samþykki þetta er vandfundið og eftir því sem stelpur sækjast meira eftir að vera 

samþykktar verða þær berskjaldaðri fyrir árásum jafningja, ekki hvað síst á formi eineltis. 

Stelpur í leit að samþykki virðast láta plata sig út í ýmislegt og segjast þær vera tilbúnar til að 

gera ýmislegt til að sanna sig, en fyrir vikið er auðvelt að gera þær að fíflum auk þess sem það 

þykir ekki sérlega fínt að vera of áfjáð í viðurkenningu. Hey (1997) kemst einmitt að þeirri 

niðurstöðu í etnógrafíu sinni að stelpur sem vilji um of falla í hópinn og leggi sig of mikið 

fram til að vera fullkomnar, öðlist sjaldan vinsældir. Hins vegar hafa Leenaars o. fl. (2008) og 

Vaillancourt og Hymel (2006) sýnt fram á að stelpur sem uppfylli kröfurnar og hafa öðlast 

samþykki virðist vera í stöðugri samkeppni og því verða þær fyrir aukinni félagslegri 

árásargirni. Owens, Slee, o. fl. (2000) hafa jafnframt gert grein fyrir því að helsta ástæða þess 

að stelpur beiti félagslegri árásargirni, þar með talið einelti, sé þrá þeirra eftir viðurkenningu 

og náinni vináttu. 

 Skilgreining stelpnanna á einelti er ekki alfarið í samræmi við skilgreiningu opinberra 

stofnana. Umboðsmaður barna og UNICEF skilgreina einelti sem endurtekið ofbeldi gegn 

einstaklingi sem ekki getur varið sig. Stelpurnar tala þó helst um einelti meðal jafningja, 

jafnvel innan vinkvennahóps þar sem útskúfun, sögusagnir og lygar eru lykilþátturinn, þættir 

sem stofnanirnar skilgreina vissulega sem einelti. Stelpurnar eru þó ekki endilega einar á móti 

öllum eða varnarlausar, heldur upplifa þær útskúfun af hendi einnar stelpu eða vinkvennaslit 

sem einelti. Einelti á unglingsárum er yfirhöfuð frábrugðið því sem stelpurnar kannast við frá 

yngri árum. Á unglingsárum beinist eineltið frekar gegn persónunni og ómerkilegri tilvist 
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hennar í hugun gerenda á meðan einelti yngri barna er ópersónulegra, enda kemur fram í 

skýrslu frá UNICEF að einelti sé alvarlegra hjá eldri börnum, auk þess sem það er algengara 

meðal stelpna. 

 Allar eiga stelpurnar sér sögu, jafnvel sögur, af einelti. Miðað við tölur þess efnis að 

rúmlega 5% hafi orðið fyrir einelti (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009a) 

kemur það ekki alveg heim og saman. Raunar komust Inga Dóra Sigfúsdóttir o. fl. (2010) að 

því að gerendur og fórnarlömb eineltis væru almennt reiðari en önnur ungmenni og því kann 

að vera að stelpur sem hafi orðið fyrir einelti hafi meiri áhuga á reiðinni en aðrar og taki því 

frekar þátt í verkefni sem þessu. Hvað sem því líður þá er vinátta afar eftirsótt meðal þeirra 

sem hafa orðið fyrir þeirri einangrun sem fylgir því að lenda í einelti. 

 Vinátta er ákveðið stöðutákn og hún mótar með hverjum stelpurnar eyða tíma sínum, 

möguleika þeirra til þátttöku í félagslífinu sem og viðhorf þeirra til stöðu sinnar, persónu og 

eigin getu. Pokhrel o. fl. (2010) hafa einmitt sýnt fram á að skilgreining ungmenna á sjálfum 

sér sé í samhengi við skilgreiningu hópsins sem þau tilheyra og er hegðun þeirra samkvæmt 

því. Reglurnar um það hvernig stelpur eigi að vera, haga sér og verða eru flóknar og fljótandi 

þannig að afar erfitt reynist að stelpast rétt fyrir öllum sem dómsvaldið hafa hverju sinni. 

Stelpulegheit eru flókið og síbreytilegt fyrirbæri og á meðan innganga í hópinn grundvallast á 

því hversu vel stelpan passar inn í hópinn, oftar en ekki byggt á útliti og klæðaburði. Eftir því 

sem fram kemur hjá stelpunum í þessari rannsókn, byggir viðvarandi verund í hóp á því 

hversu tilbúin stelpan er að aðlagast, breytast eftir hópnum og síbreytilegum áherslum innan 

hans og er það í samræmi við niðurstöður Huntley og Owens (2006). 

 Eins telja Huntley og Owens (2006) að vinahópurinn sé sérstaklega mikilvægur 

ungmennum, þeir séu viðmið unga fólksins og endurspeglun þeirra á sjálf sig. Í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar er áberandi hvernig stelpurnar spegla sjálfsmynd sína í jafningjahópnum 

og hlutverki sínu innan hans. Þannig umgangast stelpurnar í þessari rannsókn aðra í samhengi 

við reglur hópsins hverju sinni, tala um pólitík þar sem það er viðurkennt, naglalakka sig og 

slúðra í öðru samhengi eða umgangast frekar stráka en stelpur til að losna við drama og mega 

haga sér kjánalega. Hey (1997) er sama sinnis og ítrekar um leið mikilvægi vinahópsins fyrir 

stelpur til að móta sér ímynd sína og hverjar þær vilja vera innan þeirra marka sem aðstæður 

leyfa. 

 Samkvæmt Leenaars o. fl. (2008) eru vináttusambönd stelpna einnig nánari en stráka 

og um leið viðkvæmari um leið og félagslegur þroski þeirra er almennt meiri og þátttaka í 

félagslífi vegur þyngra meðal stelpna. Stelpur taka vináttusambönd sín því sérstaklega 
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alvarlega og eru tilbúnar til að fórna ýmsu til að halda í þau. Þátttakendur í þessari rannsókn 

fórnuðu til dæmis áhugamálum sínum, skoðunum, fatasmekk og heilu dögunum í leiðindi og 

drama. Huntley og Owens (2006) segja nándina í vinkvennasamböndum mikla og áhersluna á 

leynd sömuleiðis. Þetta kom skýrt fram í umræðu stelpnanna um að „eiga stelpu,“ svik og 

hnífsstungur í bakið auk þess hvernig þær virtust upplifa vinasambönd nánast sem 

ástarsambönd.  

 Til að halda í vinasambönd sín og þá stöðu sem þeim fylgir þora stelpurnar ekki að 

vera eins og þær eru heldur leika ólíkar útgáfur af sjálfum sér og byrgja inni tilfinningar, 

skoðanir og viðhorf. Þannig er ekki óalgengt að stelpurnar séu meðvitaðar um að vera ein 

útgáfa af sjálfri sér í ákveðnum aðstæðum en skipta svo um hlutverk eftir því sem við á. 

Stelpurnar í rannsókn Brown (1998) voru einnig þjálfaðar í að haga sér eins og samfélagið 

ætlaðist til af þeim hverju sinni og voru meðvitaðar um hvenær þær voru þær sjálfar eða að 

leika útgáfu af sjálfri sér til að geðjast örum. Afleiðing þessa er að stelpurnar eru undir 

stöðugu innra eftirliti og sæta hörðum dómum af eigin hendi (Brown, 1998). 

 

6.2 Stelpur og strákar 

Stelpur eru þeirrar skoðunar að það sé á margan hátt flóknara og snúnara að vera stelpa en 

strákur. Í þeirra huga leyfist strákum frekar að vera þeir sjálfir en þeir geta til dæmis verið 

vinir óháð útliti og fatastíl. Stelpurnar telja samskiptareglur strákanna ekki heldur vera eins 

flóknar, þeir geti komið hreint fram hver við annan og komið sér beint að efninu í samskiptum  

sín á milli. Til dæmis líta stelpurnar svo á að strákar þurfi ekki að kynnast jafnt og þétt áður 

en þeir geti tekið samband við vin sinn á næsta stig, auk þess að strákum sé ekki í mun að 

samskiptin hafi endilega eitthvert innihald og því gagnrýni þeir síður og slúðri. 

 Lítið hefur verið fjallað um viðhorf stelpna til þess hver munurinn er á lífi þeirra og 

lífi stráka. Margir þeirra sem rannsaka líf unglingsstelpna virðast ganga út frá því að líf 

stelpna sé flóknara en stráka og rökstyðja það jafnvel, eða sjá ekki tilefni til samanburðar 

(Aapola o. fl., 2011; Lamb, 2001; Simmons, 2003; Underwood, 2004). Megindleg gögn 

hérlendis benda til þess að lífsánægja stúlkna dali eftir aldri á meðan strákar standa í stað auk 

þess sem kvíði stelpna fer vaxandi og sjálfsálit þeirra minnkar ("Íslenskir unglingar ánægðir 

með líf sitt," 2012; Kristján Ketill Stefánsson, 2009). Stelpurnar eru þó ekki þeirrar skoðunar 

að líf stráka sé alltaf auðveldara, erfiðleikarnir eru á öðrum vígstöðvum. Þær telja til dæmis 

rými stráka fyrir sorg og særindi vera skert og möguleika þeirra á að fá huggun takmarkaða. 
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Stelpurnar í þessari rannsókn og rannsóknir á tilfinninga- og félagslífi stelpna almennt tileinka 

sér þannig tvíhyggjunálgun hvað varðar umræðu um stráka og stelpur. Martha Hadley (2003, 

2004) gagnrýnir þessa tvíhyggjunálgun á stráka annarsvegar og stelpur hinsvegar harðlega og 

hvetur til meiri samfellu í umræðu um kyn eða í það minnsta meðvitund um að stelpur og 

strákar deili sama umhverfi. 

 Þótt hér sé einblínt á stelpur er vissulega haft í huga að þær búa ekki í tómarúmi. Það 

verður þó ekki hjá því komist að stelpurnar skilgreina sig í andstöðu við strákana (Hadley, 

2003) og tala lítið um þá án þess að vera að ræða tilhugalífið eða hvernig megi vekja 

rómantískan áhuga þeirra. Þessi þörf stelpna til að þóknast kemur einnig fram í niðurstöðum 

Leenaars o. fl. (2008) og Vaillancourt og Hymel (2006) og ber vott um gamaldags viðhorf til 

kyngervis sem Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2008) segja vera ríkjandi hér á 

landi. Sumpart byggja útskýringar stelpnanna á tilveru sinni annars vegar og stráka hins vegar 

og ólíku atferli kynjanna alfarið á útskýringum byggðum á eðlishyggju hugmyndum um kynin 

og tilvísunum í þróunarsögu mannskepnunnar í anda Campbell (2004). Oftar vilja stelpurnar 

þó meina að kynjamunur byggi á mótun uppeldis og fjölmiðla hvað varðar hegðun og tengsl 

við tilfinningar, rétt eins og Margaret Mead (2001 [1935]) hefur fært rök fyrir. 

 Stelpurnar þurfa að prófa sig áfram og taka ákvörðun um hvers konar stelpur þær vilji 

vera með því að viðurkenna sum hefðbundin hlutverk stelpna en önnur ekki og framkvæma 

gagnkynhneigð sína upp að ákveðnu marki (Myers og Raymond, 2010). Sumar stelpurnar 

njóta virkilega stelpulegheita sinna, haga sér á allan hátt eins og stelpum þykir sæmandi og 

leggja mikið upp úr því að heilla hitt kynið. Aðrar streitast hins vegar á móti og ítreka að þær 

þoli ekki neitt sem er stelpulegt, nema kannski stundum sumt. Williams (2002) fjallar einmitt 

um strembið prufuferli kyngervis sem á sér stað þegar stelpur eru að átta sig á því til hver er 

ætlast af þeim vegna kyns, en á endanum samþykkja flestar stelpur kynhlutverk sitt en eru 

almennt sammála um að til allt annarra hluta sé ætlast af þeim en strákunum. Þetta prufuferli 

kyngervis og tilheyrandi gagnkynhneigðar kemur að mati Myers og Raymond (2010) þó ekki 

endilega til af samskiptum við hitt kynið, heldur á milli stelpnanna sjálfra, í samanburði og 

leit að viðurkenningu. Til að hlotnast þessi viðurkenning og hið umrædda samþykki er þó eitt 

sem stelpurnar þurfa að forðast sérstaklega, það er reiðin. 
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6.3 Reiðin 

Rannsóknir sýna að reiði er ein þeirra tilfinninga sem stelpurnar byrgja inni, enda samræmist 

sú tilfinning ekki hugmyndinni um hina ljúfu og siðprúðu stúlku (Brown, 1998; Lamb, 2001). 

Það er ýmislegt sem reitir stelpurnar í þessari rannsókn til reiði, ekki hvað síst samskipti við 

jafningja, einelti, yngri systkini og þeirra eigin ógrunduðu gjörðir. Ástæðurnar eru því ekki 

alls kostar ósvipaðar því sem þekkist annars staðar og koma fram í skrifum Lamb (2001). 

Stelpurnar tala um að reyna að halda aftur af tilfinningunum, bíta á jaxlinn og bíða þar til 

þetta gengur allt saman yfir, dreifa huganum eða loka sig jafnvel af til að forðast að sýna 

reiðina eða jafnvel upplifa hana. 

 Þrátt fyrir að einstaka stelpa sjái ákveðna kosti í reiðinni, eins og mikla orku, er 

viðhorf þeirra almennt neikvætt eða jafnvel al-neikvætt. Það skýrist ekki hvað síst af því að 

stelpurnar upplifa mikla óvissu þegar þær reiðast, finnst þær missa tökin eða tapa sér. Reiðin 

kemur oftar en ekki aftan að þeim þegar þær springa skyndilega eftir að hafa reynt að halda 

tilfinningum sínum út af fyrir sig. Reiðinni fylgir gjarnan minnisleysi eða kvíði ásamt 

líkamlegum einkennum á borð við hjartslátt og að sjá rautt. Allar þessar lýsingar eiga sér 

mikinn samhljóm í skrifum Lamb (2001) um reiði og árásargirni stelpna í Bandaríkjunum. 

Sum atriðanna gætu eins verið tekið beint úr bók hennar, eins og það að reiðin komi iðulega 

aftan að stelpum, nokkuð sem einnig var ráðandi í bók Crawford o. fl. (1992). Upplifanir 

þessar gætu vissulega einnig átt sér stoð í þróunarfræðilegum kenningum um eðli mannsins 

og líffræðilegum muni kynjanna (Campbell, 2004). 

 Reiðin virðist ýmist vera sjaldgæf eða mjög algeng hjá stelpunum. Sumar kannast vart 

við að hafa orðið reiðar á meðan aðrar glíma við það sem þær sjálfar skilgreina sem 

reiðivaldamál. Þær síðarnefndu verða þá auðveldlega reiðar, oft út af litlu tilefni og eiga erfitt 

með að róa sig aftur niður. Vandamálið hjá þeim er þó ekki endilega eigin vanlíðan, heldur 

mun frekar skömm yfir því að sýna tilfinningar sínar opinberlega og geta ekki haft hemil á 

sér. Atferli stelpnanna sýnir því fram á samspil upplifunar, óðagots og framkvæmdar með 

hjálp líkamans í gegnum tilfinningu (Scheer, 2012) en rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að 

skammarleg atvik og niðurlæging geti hvatt til ofbeldisfulls athæfis (Åslund o. fl., 2009). Það 

er því ef til vill ekki óeðlilegt, úr því að stelpurnar upplifa svo mikla skömm tengda reiði 

sinni, að þær sem sýni reiði geri það oft. 

 Þær stelpur sem tjá reiði sína opinskátt gera það þó ekki með þroskuðum orðaskiptum 

í leit að sameiginlegri lausn. Mun frekar er um að ræða slagsmál við lítil systkini, brot á 

veggjum eða sjálfsskaða. Óttinn við að missa stjórn á reiðinni er mikill og sameiginlegur 
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öllum stelpunum, líka þeim sem almennt halda ró sinni. Eins og áður er það skömmin sem 

vekur upp óttann. Stelpurnar hafa sumar sömuleiðis áhyggjur af því að meiða einhvern og 

upplifa jafnvel sektarkennd án þess að hafa nokkuð gert. Loks óttast þær að koma sér í 

vandræði þegar þær gera reiðina sýnilega, með því að slást, rífast, öskra eða rífa kjaft en slík 

hegðun er eitthvað sem stelpurnar eru staðráðnar í að þær verði skammaðar fyrir. Fyrir vikið 

leita reiðar stelpur í einveru þar sem engin hætta er á að þær verði sér til skammar fyrir athæfi 

eða opinskátt tilfinningalíf. Þannig verður upplifun reiðinnar neikvæð í huga stelpnanna vegna 

þess að þær tengja hana fyrst og fremst við óvissu, skelfingu og stjórnleysi, þrátt fyrir að 

tilfinningin sjálf þurfi ekki endilega að hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér (Lamb, 2001; 

Modrcin-McCarthy o. fl., 1998). 

 Reiði er því ekki vinsæl tilfinning og vilja stelpurnar mun frekar kannast við að vera 

pirraðar en reiðar. Fyrir þeim er reiðin ljót tilfinning og hafa þær því tileinkað sér þau 

neikvæðu viðhorf sem Modrcin-McCarthy o. fl. (1998) vilja meina að almennt einkenni reiði 

og tengja hana fyrst og fremst við slæma hluti og ljótar afleiðingar. Stelpurnar tengja reiðina 

því ekki við þær fjölbreyttu aðstæður sem henni geta valdið, né heldur mikilvægi hennar sem 

viðbragðs við óréttlæti, siðferðislegan úrskurð á réttlæti og sanngirni og valdeflandi mátt þess 

sem upplifir vanmáttarkennd (Crawford o. fl., 1992). Stelpur eru þannig tvíþaggaður hópur 

(Ardener, 1977; Hardman, 1973) sem þarf að haga sér innan ákveðins ramma viðurkenndrar 

hegðunar (Lamb, 2001; Ringrose, 2006; Underwood, 2004). Samkvæmt því ættu þær að hafa 

aukið tilefni til að finna til vanmáttar og reiðast þeim mun oftar. Það kann þó að skýrast af því 

að reiði sem byggir á réttlætiskennd er oft mjög ástríðufull og hefur safnast upp yfir lengri 

tíma. Fyrir vikið verður reiðin gjarnan ofsafengin og síður til þess fallin að nýtast í baráttu 

fyrir bættri stöðu. Slík reiði, sem gjarnan er ofsafengin loksins þegar hún er leysist úr læðingi, 

verður þeim sem tjáir hana frekar til skammar ef eitthvað er (Crawford o. fl., 1992). Þannig er 

ef til vill ekki að undra að þegar stelpurnar geta ekki hamið reiði sína skammast þær sín og 

upplifa sektarkennd í kjölfarið, þrátt fyrir að hafa engan sært í ferlinu, nema þá kannski sjálfa 

sig. 

 Stelpurnar hafa almennt litla trú á því að reiðin geti verið þeim til góðs. Þó kemur fyrir 

að þær noti hana til að stjórna eða snúa atburðárás í sinn hag. Það er þó einungis ein stelpanna 

sem hefur séð sér hag í því að nýta reiðina sér til framdráttar og þannig áttað sig á mögulegum 

kostum árásargirni í að koma sínu á framfæri (Hadley, 2004; Lamb, 2001). Sú stelpa er þó 

ekki síður hrædd við reiðina og spennuna sem henni fylgir og óttast ekki síður en hinar að 

missa stjórn á sér með þeim afleiðingum að meiða einhvern eða verða sér til skammar. Hún, 
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rétt eins og hinar, velur því að einangra sig og dreifa huganum þegar reiðin blossar upp, 

aðferð sem fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að séu algengar hjá reiðum stelpum (Lamb, 

2001; Remillard og Lamb, 2005). Þessi viðleitni stelpnanna til að forðast reiðina er þó ekki 

undarleg ef litið er til þess að það þykir hvorki fallegt né aðlaðandi og ákveðnar stelpur með 

skoðanir þykja oft á tíðum skrýtnar (Lamb, 2001; Ringrose, 2013). 

 Útrás fyrir reiðinni er nokkuð sem allar stelpurnar eru sammála um að sé mikilvæg. 

Rannsakendur virðast ekki vera á sama máli því lítið hefur verið fjallað um þennan þátt í 

tengslum við reiði. Frekar hefur verið einblínt á afbrotahegðun sem afleiðingu reiðinnar. 

Stelpurnar í þessari rannsókn höfðu þó ýmislegt um útrás að segja og voru almennt hlynntar 

henni. Það er þó ekki þar með sagt að stelpurnar fái útrás fyrir reiði sína. Sumar eru þeirrar 

skoðunar að þó hún sé almennt góð sé útrás alveg óþarfi fyrir þær, aðrar segjast eflaust þurfa 

útrás en þekki ekki leiðir sem koma þeim ekki í vandræði. Enn aðrar fá útrás með mjög 

neikvæðum hætti, til dæmis með því að eyðileggja hluti, eins og sumar stelpnanna í bók Lamb 

(2001) eða skaða sjálfa sig. Sumar í hópnum hafa enn fremur áhyggjur af að missa stjórnina 

leyfi þær sér að fá útrás, með þeim afleiðingum að þær særi einhvern. Einhverjar fá þó útrás 

með jákvæðum og uppbyggilegum hætti eins og hreyfingu eða listsköpun. Áhersla stelpnanna 

þegar kemur að eigin útrás er þó mikið frekar á að dreifa huganum og gleyma reiðinni en að 

nýta hana markvisst, þó það komi fyrir. 

 Útrás er að mati stelpnanna helsti kostur reiðinnar. Það vekur þó athygli að þeim finnst 

reiðin góð til að getað fengið útrás en útrásin ekki vera nauðsynleg eingöngu vegna reiðinnar. 

Þannig er útrás jákvæð í þeirra huga og nauðsynleg með reglulegu millibili og reiðin kraftur 

sem losar útrásina úr læðingi. Þeirra skilningur er enn fremur sá að fólk þurfi alltaf á 

reglulegri útrás að halda, óháð reiðinni. Þrátt fyrir þessa jákvæðu sýn hafa stelpurnar ekki 

tileinkað sér aðferðir til útrásar. Sumar búa yfir mörgum hugmyndum um heilbrigða og 

skemmtilega útrás en beita þeim þó ekki endilega, aðrar hafa takmarkað um útrásina að segja. 

Stelpurnar eru þó sammála um að þær vildu gjarnan kunna leiðir til að fá uppbyggilega útrás 

sem þeim hentar, fyrir reiðinni og öðrum áskorunum lífsins. 

 Viðhorf stelpnanna til útrásar er því álíka jákvætt og viðhorf þeirra til reiði er 

neikvætt. Hvað sem öllu öðru líður átta stelpurnar sig þó á mikilvægi reiðinnar og hvernig sú 

tilfinning er og hefur verið nauðsynleg ekki síður en gleði, sorg eða hræðsla. Stelpurnar eru, 

ekki síður en fjöldi sérfræðinga, þeirrar skoðunar að svigrúm þeirra til að tjá reiði sé skert 

(Aapola o. fl., 2011; Ardener, 1977; Åslund o. fl., 2009; Brown, 1998; Hadley, 2003; Hey, 

1997; Lamb, 2001; Ringrose, 2006, 2013; Simmons, 2003; Underwood, 2003; Wiseman, 



105 

2002). Þær eru enn fremur sammála því að þegar þörf krefur og reiðin er réttlát, ættu þær svo 

sannarlega að mega vera reiðar. 

 

6.4 Samtvinnun mannfræði og stelpufræða 

Viðhorf stelpnanna sem tóku þátt í þessari rannsókn, og þar með niðurstöður hennar, bera 

þess glöggt vitni að reiðin er sannarlega ekki einfalt fyrirbæri. Reiðin er tilfinning sem 

stelpurnar upplifa í félags- og menningarlegu samhengi og er hún því í sumum tilfellum 

viðurkennt viðbragð en öðrum ekki ásamt því að hún á sér ekki alltaf skýra orsök og 

afleiðingu, upphaf eða endi (Lutz og White, 1986). Það kemur bersýnilega í ljós í frásögnum 

stelpnanna að máttur tilfinninga er mikill og töluverð fræði væri hægt að byggja á frásögnum 

einstaklinga af persónulegum upplifunum í anda þess sem Rosaldo (2004) hefur talað fyrir. 

Skortur mannfræðilegra rannsókna á ungu fólki annars vegar og tilfinningum hins vegar er 

tilfinnanlegur og um leið undarlegur í ljósi þeirra möguleika sem slíkar rannsóknir hafa í för 

með sér.  

 Mannfræðin, með sinni eigindlegu aðferðafræði, getur auðveldlega svarað ákalli 

fræðafólks um fjölbreyttari nálgun á tilfinningalífi stelpna þar sem þeirra raddir eru hafðar að 

leiðarljósi í samhengi við þeirra eigin upplifanir og orsakasamhengi (Hadley, 2004; Jón 

Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindarson, 2005; McRobbie, 1991; Owens, Shute, o. fl., 

2000; Owens, Slee, o. fl., 2000). Þannig getur mannfræðin aukið við þá miklu þekkingu sem 

safnast hefur á tölulegu formi um líðan ungs fólks á Íslandi (Háskólinn í Reykjavík, 2012; 

Rannsóknarsetur forvarna, 2006, 2007; Skólapúlsinn, e.d.) og svarað kalli stofnanna um að 

vinna þurfi nánar úr þekkingunni og dýpka hana til að hún nýtist samfélaginu til góða (Unicef 

á Íslandi, 2013). 

 Með því að tengja mannfræðina stelpufræðum er enn fremur mögulegt að gera stelpur, 

áhugasvið þeirra, hversdag og vandamál að þungamiðju rannsókna (Brown, 2008; Mitchell og 

Reid-Walsh, 2009). Með því að framkvæma rannsóknir með en ekki á stelpum eða ungu fólki 

yfir höfuð er jafnframt gerlegt að veita þeim atbeina með því að gefa þeim orðið og aukna 

stjórn á eigin aðstæðum og um leið útrýma þeirri vandamálavæðingu sem oft einkennir 

rannsóknir á málefnum ungmenna (Bucholtz, 2002; Prout og James, 1990; Ringrose, 2013; 

Rodríguez og Brown, 2009). 

 Með náinni samvinnu með þátttakendum rannsókna í gagnvirkri þátttökuathugun eða 

öðrum samstarfsaðferðum er þess utan mögulegt að efla unga fólkið til dáða. Þannig voru 
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stelpurnar í þessari rannsókn til dæmis þjálfaðar í að fjalla opinskátt um efni sem almennt er 

ekki til umræðu, nokkuð sem tíðkast gjarnan innan stelpufræða (Brown, 2008). Stelpurnar 

urðu því meðvitaðri um tilfinningar sínar, stöðu og möguleika fyrir vikið og öðluðust vonandi 

aukið sjálfstraust (Bagnoli og Clark, 2010). Vonandi sjá þær ekki lengur ástæðu til að óttast 

reiðina heldur hafa áttað sig á möguleikunum sem í henni felst til styrkingar, ákveðni og 

eflingu samstöðu (Lamb, 2001). Þessar stelpur geta nú haft áhrif út á við og orðið fyrirmyndir 

annarra stelpna hvað varðar heilbrigt samband við reiðina og tjáningu hennar (Ringrose, 

2013), enda ánægðar með afrakstur rannsóknarinnar eins og ein stelpan lýsir svo snilldarlega: 

„Nú veit ég að ég get allt!“ Máttur mannfræðinnar og möguleikar hennar til áhrifamikilla 

rannsókna á sviði tilfinninga og hvað varðar málefni stelpna almennt er því mikill. Með 

eigindlegum aðferðum og samstarfsrannsóknum þar sem leitast er eftir djúpstæðum skilningi 

út frá sjónarhóli þeirra sem málið varðar er hægt að skilja reiðina og veröld stelpna í 

samhengi. Aðeins með því að leita ekki markvisst að orsakasamhengi er mögulegt að hverfa 

frá áherslu á neikvæða þætti hvað varðar daglegt líf ungmenna og varpa ljósi á fjölbreytnina 

sem þar er fyrir hendi, kostina og gallana. 
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7 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar er að veita stelpum tækifæri á að útskýra viðhorf sín og 

upplifun á reiði í eigin orðum og það samhengi sem þær setja reiðina í, hvað varðar orsakir 

hennar og afleiðingar. Viðhorf til reiði ná til þess hvernig tilfinningin kemur fram í ólíkum 

aðstæðum og samskiptum, jákvæðra og neikvæðra upplifana af tilfinningunni, viðhorfs til 

nytsemi reiðinnar og hvað sé rétt að gera þegar einstaklingur reiðist. Til að svara 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar var fyrst og fremst stuðst við kenningalega nálgun 

stelpufræða ásamt sálfræðilegum og félagsvísindalegum fræðigreinum í bland við takmarkað 

úrval mannfræðilegra rannsókna sem tengjast þessu efni. Aðferðafræði rannsóknarinnar var 

bæði aðgerðamiðuð og femínísk í eðli sínu og fór fram á formi gagnvirkrar þátttökuathugunar 

með stelpur í aðalhlutverkinu þar sem fjölbreyttum samstarfsaðferðum var beitt til að nálgast 

efnið. 

 Fjölmargt í daglegu lífi stelpnanna er til þess fallið að vekja hjá þeim reiði. Flókið 

samskiptamynstur og regluverk viðurkenndrar hegðunar í jafningjahópnum og sífelld leit að 

samþykki í veröld þar sem gagnrýni, slúður og lygar eru svo ráðandi að stelpurnar upplifa það 

oft sem einelti. Vinkonuhópurinn, uppákomur og samkeppni innan hans eru því stöðug 

uppspretta ágreiningaefna þar sem óbein og dulin árásargirni er ráðandi. Stelpurnar upplifa 

skerðingu á svigrúmi sínu til opinskárrar tjáningar á reiði og er ástæðan hræðslan við 

afleiðingarnar. Þær eru hræddar um að missa algerlega stjórn á sér og óttast að lenda í 

vandræðum hjá foreldrum eða skólayfirvöldum. Skömmin og sektarkenndin eru þó stærstu 

hindranir stelpnanna hvað þetta varðar en það er skýrt að reiði er í þeirra huga ljót tilfinning 

sem þeim ber að fela eftir fremsta megni. Stelpurnar virðast hafa takmarkaða þekkingu á eigin 

reiði en það virðist yfirleitt koma stelpunum að óvörum þegar þær reiðast. Reiðar stelpur leita 

í einveru og gera hvað þær geta til að dreifa huganum þegar reiðin blossar upp. Það gerist þó 

ekki ýkja oft að sögn flestra, enda vilja þær frekar kannast við að vera pirraðar en reiðar. 

Stelpurnar átta sig allar á mikilvægi þess að fá útrás fyrir reiði sína og líta á útrásina sem slíka 

jákvæðum augum en tengja hana ekki endilega við reiði. Skortur á útrás er engu að síður 

nokkuð sem þær sammælast um að geti verið hættulegur og leitt til sprenginga í formi 

ofsafenginna æðiskasta með tilheyrandi skömm eða þunglyndi. 

 Viðhorf stelpnanna til reiði er neikvætt og þær fáu sem sjá einhverja kosti í reiðinni 

eiga erfitt með að tileinka sér þá sjálfar. Stelpurnar eru þeirrar skoðunar að þetta viðhorf 

þeirra til eigin reiði og annarra til tjáningar hennar byggi að miklu leyti á félagsmótun. Þannig 
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líta þær svo á að strákar fái meira rými til að tjá sterkar tilfinningar á borð við reiði og fá útrás 

fyrir þær á sama tíma og samskipti þeirra séu almennt ekki eins gildishlaðin og því einfaldari 

en stelpna og síður til þess fallin að reita til reiði. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að mörgu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir 

utan úr heimi sem sýna að viðhorf stelpna til reiði og samfélagsins til þess að þær tjái reiði 

sína opinskátt er neikvætt. Jafnframt er tilhneiging stelpna að loka sig af eða láta eins og 

ekkert sé þegar þær reiðast, enda er skömmin og sektarkenndin reiðinni yfirsterkari. Loks er 

samhljómur milli þessarar rannsóknar og annarra hvað varðar dulda árásargirni í samskiptum í 

jafningjahópum stelpna. Þessi rannsókn um reiðar stelpur gefur þó vísbendingu um þætti sem 

áður hefur ekki verið veitt athygli. Stelpurnar eru í stöðugum samanburði við eigin stöðu og 

annarra, þær bera sig saman við stráka og eru staðráðnar í að aðstæður þeirra séu erfiðari. Eins 

bera stelpur sig markvisst saman við hvor aðra í samkeppninni sem einkennir samskipti 

þeirra. Samkeppni þessi er um samþykki, viðurkenningu á að vera gildur meðlimur í 

jafningjahópnum, en til að öðlast það þarf að uppfylla gríðarmiklar kröfur. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því að svigrúm þátttakenda til að tjá reiði er skert. 

Stelpurnar skammast sín fyrir þessa tilfinningu og þekkja vart einkenni hennar. Stelpurnar, 

sem eru í stöðugri leit að samþykki og haga sér eftir því, álíta reiðina neikvæða og vilja helst 

ekki kannast við hana, enda þykir opinská reiði ekki almennilegum stelpum sæmandi. Hafa 

ber þó í huga að úrtak þessarar rannsóknar er sjálfvalið og nær aðeins yfir átta stelpur. Eins er 

ekki litið sérstaklega til líffræðilegra þátta annars vegar og félagslegra þátta hins vegar, hvað 

varðar samskipti og tjáningu reiði, en athyglisvert væri að geta borið niðurstöðurnar saman 

við sams konar rannsókn í ólíkri menningu til að öðlast skýrari mynd á samspili menningar og 

náttúru í þessum efnum. Niðurstöðurnar gefa því aðeins vísbendingu um viðhorf stelpna til 

reiði og hugmyndir um komandi rannsóknir. 

 Frekari rannsókna á tilfinningalífi stelpna og viðhorfi þeirra til þess er bersýnilega 

þörf. Mannfræðin ætti að taka ábyrgð á þessu verðuga verkefni og gefa stelpum, annars vegar 

og tilfinningum hins vegar, aukið svigrúm innan sinna raða. Nálgun mannfræðinnar, þá 

sérstaklega í samhengi stelpufræða, er kjörin til þess að takast á við þau brýnu verkefni sem 

bíða í þessum málaflokki. Þessi rannsókn hefur enn fremur undirstrikað gildi þess að notast 

við gagnvirkra þátttökuathugun í rannsókn með ungu fólki. Ekki síst hvað varðar eflingu 

samstöðu og sjálfsöryggis þátttakenda eins og fram kemur í skilaboðum sem bárust á 

vefsvæði stelpnanna á Facebook 5. maí 2013: „Þið gefið mér svo mikið kæru systur! Elska 

ykkur óendanlega!! Þið eruð bjargvættir mínir. Veit ekki hvar eða hver ég væri án ykkar ♥♥♥“ 
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Verðugt væri að beita þessari fræðilegu og aðferðafræðilegu nálgun til að kanna enn frekar 

samskiptahætti stelpna í jafningjahópnum og þessa sífelldu leit stelpna að samþykki. Einnig 

væri athyglisvert að rannsaka til hlítar tengsl ímyndar og sjálfsmyndar hjá ungmennum. Síðast 

en ekki síst er þörf á frekari rannsóknum á því hvort sú reiði sem stelpur bæla niðri hindri þær 

á einhvern hátt og þá hvernig. 

 Sjálf velti ég því fyrir mér hvort yfir höfuð megi vænta jafnréttis þegar öðru kyninu er 

kennt að halda ró sinni og friðinn með stakri hugprýði, á meðan hinu er kennt að láta aldrei 

vaða yfir sig og ganga í sífellu á eftir markmiðum sínum sama hvað tautar og raular. Í mínum 

huga er slíkt misrétti í uppeldi til þess fallið að viðhalda ójafnrétti kynjanna, ekki síst hvað 

varðar kynbundinn launamun og kynbundið ofbeldi. Markmið framtíðarrannsókna ætti því að 

felast í því að meta hvort skortur stelpna á svigrúmi til að tjá reiði geti verið afleiðing 

ójafnréttis og því einn þeirra þátta sem viðheldur því og um leið að finna lausnir á formi 

möguleika til ókynbundins þroska. 
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